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 - متعدد) وأسلوب التعلم(سمعي  -التفاعل بین نمطین للوكیل الذكي(مفرد 
ة تعلم تكیفیة وأثره على تنمیة مهارات إنتاج عناصر التعلم بصري) في بیئ

 لدى طالب تكنولوجیا التعلیمالرقمیة والدافعیة لإلنجاز 
  ایمان جمال السید غنیم .د
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 -استهدف البحث الحالي التعرف على أثر استخدام أنماط الوكیل الذكي(مفرد 
بصري) على تنمیة بعض - لم التكیفیة بأسلوب تعلم(سمعيمتعدد) في بیئة التع

مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا 
طالبًا من طالب الفرقة الثالثة شعبة  ١٢٠التعلیم، وتكونت عینة البحث من 

 ٣٠تكنولوجیا التعلیم وتم تقسیمهم إلى أربع مجموعات تجریبیة كل مجموعة 
طالبًا، استخدمت المجموعة األولى نمط  الوكیل(المفرد مع أسلوب التعلم 

(المفرد مع أسلوب التعلم ل السمعي)، والمجموعة الثانیة استخدمت نمط الوكی
(المتعدد مع أسلوب التعلم  البصري)، والمجموعة الثالثة استخدمت نمط الوكیل

(المتعدد مع أسلوب  كیلالسمعي)، بینما استخدمت المجموعة الرابعة نمط الو 
التعلم البصري). وتمثلت أدوات البحث في اختبار تحصیلي، وبطاقة تقییم المنتج، 
ومقیاس الدافعیة لإلنجاز. وتوصل البحث لنتائج أهمها: وجود أثر لنمط الوكیل 
(المفرد) مقارنة بنمط الوكیل (المتعدد) في بیئة التعلم التكیفیة على تنمیة الجانب 

مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدى طالب المعرفي ل
تكنولوجیا التعلیم. بینما كان لنمط الوكیل (المتعدد) أثر مقارنة بنمط الوكیل 
(المفرد) في بیئة التعلم التكیفیة على تنمیة الجانب اآلدائي لمهارات إنتاج عناصر 

 التعلم الرقمیة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم.
  الكلمات المفتاحیة:

 –مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة  –بیئات التعلم التكیفیة  –الوكیل الذكي  
  الدافعیة لإلنجاز
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Abstract: 

 
The present research aimed to identify the effect of using smart 

agent patterns (single-multiple) in an adaptive learning 
environment in a learning style (audio-visual) on the development 
of some skills of producing digital learning elements and 
motivation for achievement among students of educational 
technology, and the research sample consisted of 120 students, 
used instructional technology and was divided into four 
experimental groups each group 30 students, the first group used 
agent pattern (singular with audio learning style) and the second 
group used agent style (singular with visual learning style) and 
the third group used agent pattern (multiple with audio learning 
style). While the fourth group used the agent mode (multiple with 
visual learning method), the research tools consisted of 
achievement test, product evaluation card and measure of 
motivation for achievement, the results of which are the presence 
of the effect of the (single) agent pattern compared to the (multi) 
agent pattern in the adaptive learning environment. To develop 
the cognitive aspect of the skills of producing digital learning 
elements and motivation for achievement among students of 
educational technology. In addition, there is an effect of the 
(multi) agent pattern compared to the (single) agent pattern in the 
adaptive learning environment on the development of the 
performance aspect of the skills of producing digital learning 
elements among students of educational technology 
. 
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  ::المقدمةالمقدمة
إن التوظیف األمثل للتكنولوجیا ضمن بیئة تعلیمیة صحیة، له تأثیر إیجابي 
واضح في توسیع فرص التعلم ألكبر فئة من المجتمع، والقدرة على تجاوز كل 
صالح نظم التعلیم التقلیدیة، وتحسین نتائج  الحواجز الزمانیة والمكانیة، وتطویر وإ

ة لدى المعلمین والمتعلمین، وضمان دیمومة التعلیم، وتعزیز المهارات األساسی
إال أن هناك العدید من التحدیات التى  التعلم، وتحسین إدارة المؤسسات التعلیمیة.

واجهت هذه البیئات منها: طرائق عرض المحتوى التعلیمي، وطرق اإلبحار وعدم 
ات؛ مناسبة االستراتیجیات التعلیمیة، لجمیع المتعلمین المستخدمین لهذه البیئ

وعلیه تحتاج هذه البیئات الى إعادة تكییفها للتغلب على تلك التحدیات التى 
 تواجهها.

عرف بالتعلم التكیفي، فهو  ُ وذلك من خالل تطویر نظام وأسلوب تعلیمي ی
أحدى الطرق التعلیمیة الحدیثة التى نشأت بهدف إیجاد بیئة تعلیمیة متمیزة، 

ث یتم تحدیدها بعد الخضوع واإلجابة تواكب احتیاجات كل متعلم على حدة، بحی
عن مجموعة من األسئلة والمهام التى یتحدد من خاللها مستواه في كل قسم من 
أقسام المعرفة، وتحدد جوانب الضعف والقوة لدیه، ومن ثم یتم بناء بیئة تعلیمیة 

أن مناهج  (*) )٢٥ ،٢٠١٧، فیذكر تامرالمغاوري(تكیفیة ذكیة تواكب احتیاجاته
م العالي التقلیدي تمیل لتعلیم جمیع الطالب بنفس الطریقة، والتى تجعل التعلی

الطالب بطیئي التعلم عرضة للرسوب، وقد تجبرهم في كثیر من األحیان على 
هجر الدراسة. حیث یشرف المدرسون على المئات من الطالب دون مراعاة 

لب آخر، الفروق الفردیة بینهم، فلكل طالب حاجة من المعرفة تختلف عن طا

                                                

 American)اإلصدار السادس.  –في البحث الحالي وفق توثیق الجمعیة األمریكیة لعلم النفستم التوثیق   *
Psychological – A.P.A-6th Ed)  وفیه یكتب اسم العائلة للمؤلف أو المؤلفین، ثم السنة، ثم الصفحة أو الصفحات بین

جنبیة. أما بالنسبة للمراجع العربیة فیكتب االسم كامال قوسین، ویكتب المرجع كامال في قائمة المراجع، هذا بالنسبة للمراجع األ
 كما هو معروف في البیئة العربیة.
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ألسباب عدیدة منها: معدل ذكاء الطالب ومدى استفادته من الخبرات التعلیمیة 
السابقة. من هنا یظهر الحل في توفر تقنیات التعلم التكیفي. كما یظهر في 
كتابات جون دیوي وثورندایك في أوائل القرن العشرین، والتى أدت الى ظهور 

   )٢٣٩، ٢٠١٦حمد عطیة، ممداخل التعلیم الفردي التكیفي المبكرة.(
وتطلق صفة التكیف على قدرة النظام أو بیئة التعلم على المرونة في تغییر 
وتنویع ما تقدمه، سواء كان محتوى، أو عملیات، أو أسالیب، أو استراتیجیات 
تعلیم، وذلك وفقًا لبعض الخصائص التى تمیز المتعلمین سواء كانت خصائص 

أو خصائص جماعیة تمیز مجموعة بعینها فردیة تخص كل متعلم على حدة، 
عن بقیة مجوعات التعلم. وفي هذه الحالة فإن تلك النظم أو بیئات التعلم تضع 
نصب أعینها التنوع الكبیر الذي نالحظه في المتعلمین، وتأخذ السمات الممیزة 

 نبیل جاد و مروةلكل متعلم في اعتبارها عند تصمیم هیكلیة هذه البیئة أو النظام.( 
  )٢٠١٧المحمدي، 

تتكون بیئة التعلم التكیفي من واجهة التفاعل التى یتفاعل المتعلمون من 
ملف أو صفحة خاللها مع البیئة، فتسمح لهم بالوصول الى النظام. ولكل متعلم 

بیانات تصف معلوماته الشخصیة وبیاناته التعلیمیة، وهي قابلة للتعدیل والتحدیث 
لنظام بتتبع المتعلم وتسجیل األنشطة التى یقوم بها في أى وقت، كما أنها تسمح ل

بشكل دوري. یستقبل النظام طلب المتعلم وفي ضوء ذلك تقوم آلیة البناء التكیفي 
باختیار كیونات التعلم وتنظیمها، وتكوین المحتوى المولد ثم إرساله إلیه.(محمد 

  )٢، ٢٠١٤عطیة، 
 Adaptiveالتعلیم أن تكییف  Inan &Grant(2011,380)ویرى كال من 

Instruction  یجاد المداخل التعلیمیة التى تلبي الحاجات یعني خلق بیئات التعلم وإ
الفردیة للمتعلمین. حیث ارتكزت الدراسات األخیرة في مجال تكنولوجیا التعلیم 
على إمكانیة تكیف التعلم اإللكتروني المقدم للمتعلمین، وفقا ألسالیب تعلمهم 

من شأنه یقدم نموذج تربوي جدید قائم على منهجیة تكیفیة، تمثل المختلفة، والذي 
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حلوال تطبیقیة للتغلب على مشكالت الدراسات السابقة المتعلقة بتصمیم المقررات 
 االلكترونیة، والتي كانت تقدم المحتوى بشكل واحد یناسب جمیع المتعلمین،

ما تكیفیة وأخرى بین بیئتین للتعلم أحده Ozyurt(2015)فعندما قارنت دراسة 
الكترونیة تقلیدیة بناًء على أنماط المتعلمین وأسلوب التعلم، أثبتت الفاعلیة لبیئة 

  التعلم التكیفي مقارنة بالبیئة االخرى. 
لهذا ظهرت اتجاهات عالمیة في تصمیم البیئات التعلیمیة التكیفیة، بما یكفل  

عطائهم الفرصة للحصول مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین والمستخدمین،  وإ
مكاناتهم وتفضیالتهم، بحیث  على المعلومات ومواصلة التعلم وفقا الحتیاجاتهم وإ
مكانیاته،  یسهل على كل متعلم الحصول على فرصة تعلیمیة تناسب احتیاجاته وإ
كما یسمح لهم  باالختیار من بین عدة عناصر للتعلم الضروریة لهم وفقا لمعاییر 

  )١٠، ٢٠١٧ع كل منهم على حدة.(حنان الشاعر،متنوعة تتناسب م
فأصبح تكیف بیئات التعلم من المحاور األساسیة، التى لقیت اهتماما بالغا في 
اآلونة األخیرة، وللوصول الى التكیف یجب أن نضع بعین االعتبار أسالیب 
التعلم، فمن خاللها تكون بیئة التعلم قادرة على التكیف وفقا الختالف أسالیب 

علم عند المتعلمین، وبالتالي أصبحت مهمة التطویر التى یقوم المصممون من الت
المهام الجوهریة التى تشتمل على كثیر من التحدیات الكبیرة في تصمیم بیئات 

  )١٠٤، ٢٠١٧(تامر المغاوري،  التعلم التكیفیة.
) مسار المتعلم في بیئة التعلم التكیفي حیث ٢٤١، ٢٠١٦وحدد محمد عطیة(

 Visualالبصريالذي یتضمن  VAKلى أسلوبین تعلم هما األسلوب یقوم ع
الذي  Felderفیلدر، واالسلوب الثاني هو Kinestheticوالحركي Auditoryوالسمعي

وذلك بهدف عرض المحتوى المناسب  Sequentialوالتتابعي  Globalالكليیتضمن 
ه، وحالته بیئة عمل تكیفیة مفصلة للطالب وفق احتیاجات لكل متعلم. وتقدیم

م بطریقة أفضل وأحسن وأسرع  المعرفیه، ونمط تعلمه؛ من أجل مساعدته في التعُل
وقد أشارت الدراسات الى  من األجیال السابقة للبرمجیات التعلیمیة التقلیدیة.
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ضرورة اإلهتمام بمعرفة أسالیب التعلم لدى الطالب؛ للحصول على تعلیم فّعال، 
 Velazquez et ودراسة Vaishnav(2013)سةودرا) ٢٠١٧كدراسة امنیة محمود(

al(2012)  حیث أظهرت نتائج تلك الدراسات وجود عالقة موجبة بین معرفة
أسلوب تعلم الطالب والتحصیل األكادیمي. ولذلك فإن التضمینات التربویة لنظریة 

تؤكد على أهمیة مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب؛ وذلك  Ausbulأوزبل 
یب التعلم المفضلة للطالب حتى یمكن تحقیق أعلى درجة من باستخدام أسال

  الكفایة في مواقف التعلم. 
هذا ویمكن تصمیم بیئات تعلم تكیفیة وتوظیفها فى العملیة التعلیمیة لتنمیة 
المهارات المختلفة للطالب وتحصیلهم المعرفي، لنجد العدید من البحوث 

) ٢٠١٦مروة محمد() و ٢٠١٧سعید(وهویدا  )٢٠١٧تسنیم داود(والدراسات كدراسة 
 Peterو دراسة  Datong &Xiyuan(2011) ) ودراسة ٢٠١٠و مصون نبهان(

&Christoph (2003)  مكن المتعلمین من الدراسة ُ أظهرت بأن توفیر آلیة للتكیف ی
باألسلوب وبالطریقة المناسبة لهم، والتى تدعم بناء تمثیلهم المعرفي، وتسمح لكل 

حتوى وفقا ألسلوب تعلمه المفضل لتحقیق أهداف التعلم منهم باستكشاف الم
المنشودة. كما أن سیطرت الطالب على الموقف التعلیمي وكونه في حالة نشاط 
دراكه للنجاح ومالئمة البیئة التكیفیة الحتیاجاته ینعكس على معدل  مستمر، وإ

تكیفیة الطالب للمهام الموكلة إلیه. و اهتمت دراسات أیضا بتوظیف البیئات ال
لتنمیة الجوانب المعرفیة والمهاریة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم تحدیدا كدراسة 

) التى وظفت البیئة التكیفیة في تنمیة المهارات ونواتج التعلم ٢٠١٧احمد سعید(
  المختلفة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم.

اولتها بین مع تحلیل الدراسات السابقة یالحظ: تنوع المتغیرات التابعة التى تن
التحصیل والمهارات واإلتجاهات ودافعیة المتعلمین، وتأكیدها على فاعلیة بیئات 
التعلم التكیفیة في تحقیق األهداف التعلیمیة التى استهدفتها، فوجدت مؤشرات 
على أهمیة التعلم التكیفي في توفیر بیئة تعلیمیة، تتضمن عرض تكیفي للمحتوى 
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المفضل ساعدتهم في تلبیة احتیاجاتهم التعلیمیة الرقمي، وفقا ألسلوب تعلمهم 
  وتحقیق أهداف التعلم.

وتدعیمًا للدراسات والبحوث السابقة التى أجریت حول أهمیة التعلم التكیفي، 
والبحث عن أفضل المعالجات الخاصة بتصمیم بیئات التعلم التكیفي؛ لتحقق 

دعم أوسع وأفضل  أقصى استفادة منه؛ استخدمت تقنیات الذكاء من أجل تقدیم
لبیئة التعلم التكیفي. وخلق مقررات ونظم تعلیمیة وفق منهجیة تربویة صحیحة 
تتمیز بالذكاء، ولها صفات وقدرات قریبة من سلوك اإلنسان البشري(طالب، 
معلم). حیث یتضح من نتائج الدراسات والبحوث السابقة وتوصیاتها أنها تناولت 

محتوى، هما: قیاس فاعلیة برامج التعلم بعدین رئیسیین في مجال تكییف ال
التكیفي القائم على الذكاء االصطناعي والتى تعتمد في تصمیمها بدرجة كبیرة 

  على أسلوب النمذجة، والبعد الثاني هو هیكل بناء النظم الذكیة.
فبیئات التعلم التكیفیة قادرة على التغییر من نفسها وشكلها، وفقا لما یقدمه 

بیانات وما تستنتجه تلك البیئات من معرفة سابقة، حول المتعلم المتعلم لها من 
وطریقة تعلمه، مما یجعلها قادرة على تحقیق أفضل النتائج. وعلى الرغم مما 
تحمله هذه النظم الذكیة عبر االنترنت المتمثلة في المواقع التعلیمیة التفاعلیة، 

 Inttelegentالوكیل الذكي فإنها غالبا ما تفتقد للجانب اإلنساني وخاصة في دور 
Agent  مكن الكمبیوتر من أداء بعض ُ فاستخدام الذكاء في تصمیم هذه النظم ی

المهام بدال من اإلنسان، وخاصة المهام التى تتطلب التفكیر، التفهم، السمع، 
یعد حلقة الوصل بین ما یحتویه البرنامج من التكلم والحركة، فالوكیل الذكي 

حیث یسعى لمعرفته المتعلم عند التفاعل مع هذه األنظمة. معلومات ومهام، وما 
یوظف لیتیح للكمبیوتر محاكاة بعض الوظائف لمخ اإلنسان، وقد تتمثل هذه 
البرامج في هیئة شخصیة بدیلة للمتعلم، یقوم بأدوار تحقق آمال وأهداف المتعلم 

  )٣، ٢٠١٦خالد محمد، (داخل البرنامج. 
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) أن الوكیل الذكي یعتبر من ضمن ٢٩، ٢٠١٧كما أوضح تامر المغاوري(
المسمیات الدالة على التعلم التكیفي بإعتباره یقدم المعلم االفتراضي الذي یتناسب 
مع أسلوب كل متعلم، حیث یتوفر للمتعلم داخل البیئة وكیل تربوي یقدم له 

  المحتوى وفقا للطریقة التي تناسبه. 
على برمجیات ذكیة، تتكیف  وتظهر أهمیة الوكیل الذكي أیضا في الحصول

بشكل أفضل مع الطالب، وحاجاته ونمط تعلمه اعتمادا على كل من خلفیته 
العلمیة ومسار تصفحه، ولیس فقط على إجابة محددة له، كما تعمل أیضا على 
تشخیص متى وكیف أخطأ الطالب فى حل المسائل المفدمة له من أجل تقدیم 

 (Rudowsky ,2004)التغذیة الراجعة المناسبة له.
) ١٥٦، ٢٠١١لذلك نجد توصیات العدید من الدراسات كدراسة ولید سالم(

والتى أوصت بضرورة االهتمام بالوكیل الذكي كأحد األدوات الرئیسیة لتحسین 
  عملیات التفاعل بین المستخدم واألنظمة التعلیمیة.

قدمت وقد زاد اهتمام الباحثین بالوكیل الذكي في مجال البحث والدراسة، ف
بیئة الكترونیة تعلیمیة قائمة على الوكیل  Johnson &Rickel(2000)دراسة 

الذكي، وأكدت على أهمیة الوكیل الذكي في التفاعل مع الطالب بإظهار المهام 
المعقدة، واإلیماءات لتركیز انتباه الطالب على جانب محدد، وكذلك قدرته على 

 Craig, Gholsonة تحفیز الطالب وزیادة دافعیتهم. وهدفت دراس
&Driscoll(2002)  أیضا الى تحدید البیئة األكثر فاعلیة بین البیئات(التى ال

تتضمن وكیل ذكي، وكیل متفاعل، وكیل غیر متفاعل) وتفوقت البیئة التى 
تضمنت الوكیل المتفاعل على البیئات األخرى. وكذلك دراسة اسراء 

ج الرسومات المتحركة ثالثیة ) التى استهدفت تنمیة مهارات إنتا٢٠٠٨بدران(
االبعاد لدى طالب تكنولوجیا التعلیم باستخدام بیئة تكیفیة قائمة على الوكیل 
الذكي. وأشارت الدراسة الى فعالیة البیئة التكیفیة التى تعتمد على الوكیل الذكي 
في تنمیة الجوانب المعرفیة، واألدائیة لمهارات إنتاج الرسوم المتحركة. باإلضافة 
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) التى هدفت الى التعرف على أثر التفاعل بین ٢٠١٤ى دراسة زینب محمد(ال
وتفضیالت طالب نمط التحكم الذاتي في الوكیل الذكي داخل البیئات اإلفتراضیة، 

وأسفرت النتائج الى: تفوق  تكنولوجیا التعلیم في تنمیة دافعیة االنجاز والرضا التعلیمي.
ذكي ذو التحكم الذاتي الموجه على باقي المجموعات التى درست بنمط الوكیل ال

  المجموعات في تنمیة دافعیة الطالب لإلنجاز.
أكدت هذه الدراسات على فاعلیة الوكیل الذكي في زیادة الجوانب المعرفیة 
والمهاریة، وكذلك الدافعیة لإلنجاز إلرتباطها باحتیاجات المتعلمین التعلیمیة، 

تاحة الفرصة للمتعلم لكي یشارك في بناء المعرفة، وتشجیع المتعلم على حل  وإ
مشكالت التعلم؛ فالوكیل الذكي یساعد في تقدیم التعزیز المناسب في الوقت 

لم یتفقوا على تحدید  -على حد علم الباحثة-المناسب. إال أن العدید من الباحثین
شكل البیئة والسیاق الذي یستخدم فیه كل نمط، فهناك دراسات اعتمدت على بیئة 

ترونیة تعلیمیة وهناك دراسات اعتمدت على تقدیم نمط واحد من أنماط الوكیل الك
الذكي من خالل البیئات اإلفتراضیة التعلیمیة، ولم یوجد من بین تلك الدراسات ما 

متعدد)، في بیئة تعلم تكیفیة - اهتمت بالتعرف على أنماط الوكیل الذكي(مفرد
التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدى وقیاس أثرها في تنمیة مهارات إنتاج عناصر 

طالب تكنولوجیا التعلیم، ولعل هذا یؤكد أهمیة إجراء الدراسة الحالیة واختالفها 
  عن الدراسات السابقة. 

فعند استعراض الدراسات التى اهتمت بأنماط تقدیم الوكیل الذكي ومتغیرات 
علم مختلفة، نجد تصمیمها، وعالقتها بخصائص المتعلمین وقدراته في بیئات ت

) والتى هدفت الى تنمیة مهارات إنتاج الواقع المعزز ٢٠١٨دراسة ریهام محمد(
موجه) ووجهة -من خالل التفاعل بین نمطي تحكم بالوكیل الذكي(مستقل

خارجي) ببیئات التعلم اإللكترونیة. وأظهرت نتائج البحث وجود -الضبط(داخلي
كل من االختبار وبطاقة المالحظة فروق دالة احصائیا في التطبیق البعدي ل

وبطاقة تقییم المنتج لصالح وجهه الضبط الداخلي، كما أوضحت النتائج وجود 
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موجه) ووجهة - تأثیر للتفاعل بین نمطي التحكم بالوكیل الذكي(مستقل
خارجي) لدى الطالبات في التطبیق البعدي لكل من االختبار -الضبط(داخلي

المنتج لصالح نمط التحكم الموجه للوكیل الذكي  وبطاقة المالحظة وبطاقة تقییم
) ٢٠١٧مع وجهة الضبط الداخلي. وكذلك دراسة رجاء على ورمضان حشمت(
متعدد) -والتى حاولت الكشف عن أثر التفاعل بین نمط تقدیم الوكیل الذكي(مفرد

مستقل) في تنمیة مهارات التعلم المنظم ذاتیا، وأظهرت -ومستوى التحكم(موجه
تفوق المجموعات التى درست باستخدام تعدد الوكالء األذكیاء على  النتائج

المجموعات التى درست باستخدام الوكیل المفرد. ودراسة احمد عبد 
) والتى هدفت الى تحدید البیئة األكثر فاعلیة بین البیئات(التى ال ٢٠١٦النبي(

حصیل لمقرر متعددة الوكالء) في تنمیة الت- مفردة الوكیل - تتضمن الوكیل الذكي
الریاضیات للتالمیذ الموهوبین منخفضي التحصیل بالمرحلة اإلعدادیة واتجاههم 
نحو البیئة، وتوصلت الدراسة الى أن بیئات التعلم اإللكترونیة القائمة على الوكیل 
الذكي المفرد تحقق فاعلیة اكبر من بیئات التعلم االلكترونیة القائمة على تعدد 

 George, Theanoتنمیة التحصیل المعرفي. ودراسة الوكالء األذكیاء في 
&Aaron (2007)  والتى هدفت لدمج الوكالء األذكیاء في الفصول الدراسیة

لدعم التعلیم، وأظهرت قدرة الوكالء األذكیاء على دعم التعلیم والتعلم والقدرة على 
ي مع التأثیر على المتعلمین، وأوصت باستكشاف تأثیر أنماط أخرى للوكیل الذك

فاعلیة النظام  Elmahalawy(2012)متغیرات تصمیمیة أخرى. كما أوضح 
متعدد الوكالء في حل مشكالت كان من الصعب على الوكیل المفرد حلها، وفد 
ف األنظمة متعددة الوكالء بأنها عبارة عن نظام یتكون من عدة عمالء ذكیین  عرّ

  ریة.متفاعلین یمكن أن یكونوا روبوتات أو بشر أو فرق بش
الدراسات السابقة تأكیدها على فاعلیة استخدام أنماط الوكیل الذكي  فيیالحظ 

إال أنها لم تحسم بعد أیا من تلك األنماط هي األنسب، واألكثر فاعلیة داخل 
بیئات التعلم، فهناك من أكد على فاعلیة نمط الوكیل المفرد مقابل نمط الوكیل 
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ة نمط الوكیل المتعدد مقابل نمط الوكیل المتعدد، وهناك من أكد على على فاعلی
المتعدد) ببیئة  -المفرد. لذلك یتناول البحث متغیر أنماط الوكیل الذكي (المفرد

تعلم تكیفیة؛ وذلك بهدف تحدید النمط األكثر فاعلیة في تنمیة مهارات إنتاج 
  عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم. 

ضافة الى أن لكل نمط من أنماط الوكیل الذكي نظریة تدعمه دون اآلخر، باإل
دعمت استخدام الوكیل الذكي المفرد   Cognitive Loadفنظریة العبء المعرفي

داخل بیئات التعلم، وتتعارض مع تعدد الوكالء، فترشید استخدام الوكیل الذكي 
عي طبیعة المحتوى والتوظیف الجید له في إطار تصمیم تعلیمي متكامل، یرا

وخصائص المتعلمین، ال یسبب عبئا معرفیا للمتعلمین.أما نظریة التفاعل 
دعمت  Theory of Interaction and Communicationواالتصال 

، ٢٠١٧استخدام تعدد الوكالء داخل بیئات التعلم.(رجاء على ورمضان حشمت، 
كثر مناسبة لإلستخدام )  وعلى ذلك فتحدید النمط األفضل للوكیل الذكي واأل٨٢

داخل بیئات التعلم التكیفیة من القضایا التى تستحق الدراسة وهو ما یحاول 
  البحث الحالي تحدیده.

وألنماط الوكیل الذكي داخل بیئة التعلم التكیفي أراء ونظریات علمیة تدعمه، 
فتقدیم الفكرة في مواقف مختلفة ولیس في موقف واحد نمطي یحظى بتأیید من 

 Cognitive Flexibility"أحد المبادئ األساسیة لنظریة المرونة المعرفیة خالل
Theory" والتى یتم فیها استعراض المحتوى من مناظیر عقلیة متباینة، تُمكن .

للمواقف المعقدة  Adaptive Responsesالمتعلمین من بناء استجابات تكیفیة 
الى توضیح االستخدامات والجدیدة. وبصفة خاصة تسعى البیئات المرنة معرفیا 

المتعددة للمفاهیم في السیاقات المختلفة؛ من أجل تمكین المتعلمین من التطبیق 
األفضل للمعرفة. كما تسعى هذه النظریة الى عرض المعلومات بمختلف الطرق 

  )١٤٩، ٢٠١٥والوسائل واألسالیب.(حلمي الفیل، 
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ذا التوجه نحو تسلسل كذلك تعد النظریة السلوكیة أحد الدعائم األساسیة له
عادة تكرار أجزاء معینه إلعادة ترتیب األفكار والخبرات السابقة  الموضوعات، وإ
وتكوین أفكار جدیدة، ولقد افترضت هذه النظریة أن التعلم یكون ذا معنى إذا ما 
قام المتعلم باإلنتباه للخبرات الجدیدة، وربطها بالخبرات القدیمة الموجودة لدیه 

ذات معنى وتخزینها في ذاكرته من خالل استخدام مساعدات بهدف جعلها 
  ) ١٣٤، ٢٠٠٣التذكر.(حسن حسین وكمال عبد الحمید، 

وانصب االهتمام بالنظریة البنائیة كإحدى النظریات األساسیة لتصمبم بیئات 
التعلم التكیفیة، فالتعلم من وجهة نظر علماءها هو عملیة ذات معنى تختلف من 

ف طبیعة التعلم، والمهام الموكلة الیه وطبیعة التفاعل الذي فرد آلخر باختال
) ویمكن االستفادة من ٩٢، ٢٠١٧یحدث بین الطالب وبیئة التعلم.(هویدا سعید،

هذه النظریة من خالل تصمیم مخطط منظم لتحلیل نموذج المتعلم یحدد أسلوب 
  تعلمه، وبالتالى یتم تكییف المحتوى.
في   Cognitive Loadة الحمل المعرفي كما یمكن االستفادة من نظری

تصمیم بیئة التعلم التكیفي في إعالم المتعلم بأسباب دراسته للمقرر، ووضع 
المعلومات المهمة في مركز االنتباه بالشاشة، والتوافق بین مستوى صعوبة المادة 
التعلیمیة والمستوى المعرفي للمتعلم، ووجود روابط بمستویات مختلفة من المعرفة 

تناسب المستوى المعرفي للمتعلم، كذلك عدم فرض أى قیود من حیث وقت ل
  )١٨٥، ٢٠١٧التعلم ومكانه.(تامر المغاوري، 

كما أن هناك العدید من النظریات األخرى، التى یمكن أن یستمد منها البحث 
الحالي بعض األسس والفلسفیات الخاصة بالتعلیم والتعلم والتى من بینها 

ة للتعلم، حیث ركزت النظریة المعرفیة في فهمها للدافعیة على النظریات المعرفی
ما یفكر به الطالب وكیف یفكرون، وكیف یمكن لتفكیرهم أن یزید أو یقلل من 
الدافعیة، فأكدت هذه النظریات على أهمیة الدافعیة. حیث تفسر النظریات 

الجتهاد، والتفوق المعرفیة الدافعیة من خالل اإلشارة الى حاجة الفرد نفسه للفهم وا
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) ولقد ٢٩٧، ٢٠١٠والنجاح واالستمرار في تحفیز نفسه.( نایفة قطامي وآخرون،
استندت الباحثة على تلك األسس والنظریات في تصمیم أنماط الوكیل الذكي ببیئة 

  التعلم التكیفیة.
وبمراجعة بعض الدراسات والبحوث في مجال تكنولوجیا التعلیم، التي تناولت 

یل الذكي داخل بیئات التعلم التكیفیة، یالحظ أنها أكدت على أهمیته. أنظمة الوك
) حیث وصفت الوكیل المفرد كأداة فعالة لمساعدة ٢٠٠٨كدراسة اسراء بدران(

المتعلمین في توسیع نطاق ومجاالت تعلمهم بحیث أتاحت لطالب تكنولوجیا 
یع كل طالب التقدم التعلیم التفاعل والتدریب على كل مهارة، وفقا لسرعته، فیستط

حسب إمكانیاته العقلیة، كما أنه یتخذ أشكاًال عدیدة، واستراتیجیات مختلفة داخل 
بیئة التعلم التكیفیة تساعد المتعلم وتعطیه حافز أكثر للتعلم، والوصول فورا 

  للمعلومات والصور والبیانات بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة. 
ماط الوكیل الذكي وطبیعتها داخل بیئات یتضح مما سبق: أن دراسة بعض أن

التعلم التكیفیة أحد المتغیرات البنائیة الهامة لتصمیم هذه البیئات، حیث أن 
استخدام الوكیل غیر مالئم للبیئات التقلیدیة الجامدة التى تحد من مخرجات 

  التعلیم.
كي وسیتناول البحث الحالي نمط الوكیل الذكي المفرد و مقارنته بالوكیل الذ

المتعدد، والذي سیقدم من داخل بیئة تعلم تكیفیة؛ حیث مناسبته للفئة المستفیدة 
وقدرته في عرض المعلومات والمحتوى المناسب لكل متعلم. والكشف عن تأثیر 
هذه األنماط على الجوانب المعرفیة والمهاریة لمهارات إنتاج عناصر التعلم 

  لإلنجاز.الرقمیة، ودافعیة طالب تكنولوجیا التعلیم 
    البحث:البحث:  بمشكلةبمشكلة  اإلحساساإلحساس

من خالل عمل الباحثة الحظت عدم قدرة الطالب في مادة الوسائط المتعددة 
عادة استخدامها في مقررات أخرى، لعدم اتسامها  على إنتاج عناصر التعلم وإ

  باإلستقاللیة وال یمكن الوصول الیها بسهولة لعدم احتوائها على بیانات وصفیة. 
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علیه العدید من الدراسات واألبحاث، التى حاولت عالج ضعف وهذا ما أكدت 
طالب تكنولوجیا التعلیم في الجوانب المعرفیة واألدائیة لمهارات إنتاج عناصر 
التعلم الرقمیة، بتصمیم وتطویر بیئات إلكترونیة تتعامل مع قدرات المتعلمین 

) التى هدفت ٢٠١٤هاني رمزي(المختلفة. ومن بین هذه الدراسات واألبحاث، دراسة 
یمكن استخدامه في تصمیم المحتوى االلكتروني عبر الویب الى تحدید أنسب نمط 

والمهاري المرتبط  بإنتاج عناصر التعلم الرقمیة  لدى في تنمیة التحصیل المعرفي 
طالب تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة النوعیة جامعة بنها. ودراسة هبة 

تنمیة اآلداء المهاري إلنتاج عناصر التعلم الرقمیة ) التى هدفت الى ٢٠١٦أحمد(
لدى طالب تكنولوجیا التعلیم، وذلك بتوظیف تقنیات الجیل الثاني للویب في تنمیة 

) التى  هدفت ٢٠١٧الجوانب المعرفیة واألدائیة للطالب.  ودراسة رباب صالح(
التعلیم،  الى تنمیة مهارات إنتاج مصادر التعلم الرقمیة لدى طالب تكنولوجیا

  باستخدام بیئة واقع معزز تكیفیة قائمة على األلعاب التحفیزیة. 
وهناك دراسات أكدت على ضرورة تطبیق االستراتیجیات الحدیثة التى تزید من 
دافعیة الطالب لإلنجاز، وخاصة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم. كدراسة أشرف 

ل بین نمط التشارك عبر ) والتى هدفت الى التعرف على أثر التفاع٢٠١٧أحمد(
محررات الویب التشاركیة على التحصیل والدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا 

) والتى استخدمت نمطین من أنماط ٢٠١٥التعلیم. ودراسة حمدي اسماعیل(
تصمیم ملف اإلنجاز اإللكتروني وهما: نمط التصمیم باستخدام البرامج الجاهزة، 

رامج التى تتیح انشاء كل عناصر الملف والكشف عن ونمط التصمیم باستخدام الب
أكثر األنماط فاعلیة في تنمیة الدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم. أما 

التفاعلیة -) فقد صممت شكلین لصفحات الویب(الثابتة٢٠١٣دراسة اسالم جابر(
لكتروني) المدعومة بغرف الحوار المباشر الصوتي الكتابي المدعومة بالبرید اال

لمعرفة أثرهما على الدافعیة لإلنجاز لدى الطالب المعلمین. ودراسة هویدا 
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) هدفت الى التعرف على أثر اختالف أسلوب البحث في الرحالت ٢٠١١سعید(
  على تنمیة الدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم. WebQuestالمعرفیة 

في تنمیة مهارات إنتاج عناصر  مما سبق یتضح: تعدد البیئات التى استخدمت
التعلم الرقمیة وزیادة الدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم، ولم تحسم 
الدراسات السابقة أفضلها؛ وهو ما دفع بالدراسة الحالیة الى محاولة توظیف 

متعدد) في بیئة تعلم -وتناول متغیرات أخرى متعلقة بأنماط الوكیل الذكي (مفرد
والكشف عن أثرها في تنمیة مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة و تكیفیة، 

  دافعیة الطالب لإلنجاز.
كذلك توصیات العدید من المؤتمرات العلمیة التى أكدت على ضرورة االهتمام 
بإعداد طالب تكنولوجیا التعلیم وتزویدهم بالمهارات المختلفة، ومنها: المؤتمر 

صریة لتكنولوجیا التعلیم بعنوان "تكنولوجیا التعلیم العلمي الثالث عشر للجمعیة الم
)" والمؤتمر العلمي السادس للجمعیة ٢٠١٢االلكتروني اتجاهات وقضایا معاصرة(

)" والمؤتمر ٢٠١٠العربیة لتكنولوجیا التعلیم بعنوان"الحلول الرقمیة لمجتمع التعلم(
التدریب اإللكتروني العلمي الخامس للجمعیة العربیة لتكنولوجیا التعلیم بعنوان"

)" والمؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعیة المصریة ٢٠٠٩وتنمیة الموارد البشریة(
لتكنولوجیا التعلیم بعنوان"تكنولوجیا التعلیم االلكتروني بین تحدیات الحاضر وآفاق 

  )".٢٠٠٩المستفبل(
وللوقوف على موثوقیة اإلحساس بمشكلة البحث قامت الباحثة بإعداد دراسة 

طالب  ٤٠ستكشافیة تمثلت في استطالع رأى وبطاقة مالحظة لعدد من الطالب ا
وطالبة من طالب الفرقة الثالثة بقسم تكنولوجیا التعلیم كلیة التربیة النوعیة جامعة 
الزقازیق، لتحدید قدرتهم على إنتاج عناصر التعلم الرقمیة ومدى قدرة البیئات 

یة لإلنجاز، وجاءت آراء الطالب على النحو اإللكترونیة المتاحة على زیادة الدافع
  التالي:
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% من الطالب على عدم معرفتهم بعناصر التعلم الرقمیة وعدم ٩٠أجمع -
  قدرتهم على إنتاجها.

% من الطالب رغبتهم في التدریب على إنتاج عناصر التعلم ٩٨أجمع -
  الرقمیة إذا اتیحت لهم الفرصة.

یجدون صعوبة في إنتاج عناصر التعلم % أن المتعلمین الكترونیا ٩٦اجمع  -
  الرقمیة عبر البیئات الموجودة حالیا.

حیث الحظت الباحثة من خالل مراجعتها للعدید من البیئات والمصادر المتاحة 
لطالب تكنولوجیا التعلیم أن هناك صعوبة في مالئمتها لجمیع الطالب باحتالف 

عیة في صورة مقابلة مفتوحة خصائصهم، مما دعى الباحثة للقیام  بدراسة استطال
مع هؤالء الطالب للتعرف على ذلك. وأسفرت نتائج المقابلة ألى أن طالب 
تكنولوجیا التعلیم یقضون الساعات الطویلة في البحث دون العثور على ما 
یریدون؛ مما یقلل من دافعیة الطالب للتعلم. وبتحلیل نتائج تطبیق مقیاس الدافعیة 

) بهدف الكشف عن مستوى الدافعیة لإلنجاز ٢٠٠٦خلیفة( لإلنجاز لعبد اللطیف
% ٧٩لدى المتعلمین، أشارت النتائج إلى تدني مستوى الدافعیة لدى أكثر من 

  منهم.
وتعد دافعیة التعلم حالة متمیزة من الدافعیة العامة، وتشیر الى حالة داخلیة 

یه بنشاط موجه، عند المتعلم تدفعه الى االنتباه للموقف التعلیمي واإلقبال عل
واالستمرار فیه حتى یتحقق التعلم. فضعفها یحول دون التعلم ومن هنا یصبح 
تحسین دافعیة الطالب للتعلم هدفا تربویا في حد ذاته، إضافة الى كونها وسیلة 
لتطویر التعلم، ولهذا فإن أهمیة الدافعیة تكمن في أنها وسیلة وغایة في آن 

  )١٦٩، ٢٠٠٥واحد.(عدنان العتوم وآخرون، 
ولتحقبق األهداف التعلیمیة فإنه یجب التحقق من الشرط األساسي للتعلم والذي 

) ٢٠١٧یتمثل في الدافعیة لدى المتعلمین، حیث أوصت دراسة  آمال محمد(
أسماء السید محمد  ) و٢٠١٦ونشوى رفعت( )٢٠١٥رشا عز الدین، منال مخلد(و 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٥٩  

ونهلة  Vahidnia, Fatemeh(2013و( )٢٠١٦و هند أحمد عباس(
) بضرورة االهتمام باإلعداد المهني للطالب المعلمین والتنوع في ٢٠١٣ابراهیم(

استخدام طرق التدریس وتزویدهم باالتجاهات الحدیثة في التدریس والتنوع في 
  استخدام هذه الطرق یزید من دافعیة اإلنجاز لدیهم. 

ام أنماط الوكیل ولعل من بین الجوانب التربویة التى یمكن تنمیتها باستخد
) أن ٢٠١٤الذكي هي زیادة دافعیة الطالب لإلنجاز، فتشیر دراسة زینب محمد(

الوكیل الذكي داخل بیئات التعلم یعمل على زیادة دافعیة الطالب نحو التعلم 
جراء التفاعالت المختلفة مع مكونات  والفهم ویحفزهم على عملیات اإلبحار وإ

نماط الوكیل الذكي وأفضلها في ألسة لم تتعرض البیئة وكائناتها. إال أن الدرا
  تنمیة دافعیة الطالب لإلنجاز، فجاءت الدراسة الحالیة. 

في ضوء ذلك یتضح أن تنمیة مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة 
لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم تحتاج الى توفیر بیئة تكیفیة مناسبة بأنماط 

الذكي، فبوجود بیئة التعلم التكیفي القائمة على أنماط الوكیل الذكي مختلفة للوكیل 
یجعل من الضروري إنتاج عناصر تعلم رقمیة مختلفة تتناسب مع كل أسلوب 
للتعلم، حیث تهتم بالمتعلم وتقدم له المحتوى المناسب له، لتمیزها بالمرونة 

من الوسائط المتعددة واستجابتها الحتیاجات المتعلمین. فتقدم له أشكال مختلفة 
التى تساعده على تعلم المهارة واتقانها. كما أن تكیف المحتوى وفق اسلوب التعلم 

التعلیمي بما یتناسب مع الطالب وتوفر أنماط الوكیل الذكي ستثیر المحتوى ح یتی
الطالب نحو التعلم  وتعرض له المهارة بأسلوب یضیف تفاعلیة ومتعة ودافعیة 

  ى استمراریة التعلم.لإلنجاز وحثهم عل
وبتحلیل الدراسات السابقة یالحظ: اختالف وتنوع البیئات اإللكترونیة التى 
استخدمها الباحثون في عالج ضعف طالب تكنولوجیا التعلیم في الجوانب 

 المعرفیة واألدائیة لمهارات إنتاج عناصر التعلم والدافعیة لإلنجاز لدیهم. 



 ایمان جمال السید غنیم .د            متعدد)متعدد)  --  الذكي(مفردالذكي(مفرد  للوكیلللوكیل  نمطیننمطین  بینبین  التفاعلالتفاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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لبحث الحالي في وجود تدني في مهارات إنتاج وانطالقا مما سبق تتمثل مشكلة ا
عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم، وقصور 
الطرق التقلیدیة في عالجها، باإلضافة الى اختالف نتائج البحوث والدراسات حول 

دام تحدید أنسب البیئات التى یمكن استخدامها لعالج المشكلة، وكیف یمكن استخ
األنماط داخل هذه البیئات بهدف ضمان درجة فاعلیتها، وكفاءتها في تنمیة 
مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا 
التعلیم. لذلك سعى البحث الحالي الى تقدیم بیئات تعلم تكیفیة بأسلوبي تعلم 

متعدد) یؤدي دور المعلم  - مفردبصري) قائمة على نمطي الوكیل الذكي (-(سمعي
في تلك البیئات من حیث تقدیم المحتوى التعلیمي وكذلك شكل المحتوى المناسب 

، من خالل شخصیة تحاكي شخصیة المعلملكل طالب حسب أسلوب تعلمه 
وعرض األمثلة وحل المشكالت التى تواجه كل طالب على حده، وتقدیم تغذیة 

ه طریقة المعلم. وهذا ما دعى الباحثة إلیجاد راجعة فوریة لألسئلة بطریقة تشب
المبرر الستخدام أنماط مختلفة للوكیل الذكي داخل بیئات التعلم التكیفیة، والكشف 

  عن أفضل هذه األنماط في عالج مشكلة البحث.
    البحث:البحث:  مشكلةمشكلة  تحدیدتحدید

  من العرض السابق یتبین اآلتي:
ي التحصیل المعرفي توجد حاجة لعالج ضعف طالب تكنولوجیا التعلیم ف -

واآلداء المهاري لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة وتنمیة الدافعیة 
  لإلنجاز لدیهم.

وجود العدید من الدراسات واألبحاث التى حاولت عالج ضعف الطالب  -
باستخدام بیئات تعلیمیة مختلفة ولكنها لم تتفق على أفضل هذه البیئات 

التعلم لدى طالب تكنولوجیا التعلیم في تنمیة مهارات إنتاج عناصر 
  والدافعیة لإلنجاز لدیهم.

  وعلى ذلك یمكن صیاغة المشكلة الرئیسیة للبحث في العبارة التقریریة التالیة:
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٣٦١  

توجد حاجة الى قیاس أثر التفاعل بین نمطین للوكیل الذكي في بیئات التعلم 
عیة لإلنجاز لدى التكیفیة في تنمیة بعض مهارات إنتاج عناصر التعلم والداف

  طالب تكنولوجیا التعلیم.
  البحث:البحث:  أسئلةأسئلة

وللتوصل لحل مشكلة البحث یسعى البحث الحالى الى اإلجابة عن السؤال 
  الرئیسي التالي:

-متعدد) وأسلوب التعلم (سمعي- ما أثر التفاعل بین نمطین للوكیل الذكي (مفرد
ناصر التعلم الرقمیة بصري) في بیئات التعلم التكیفیة لتنمیة مهارات إنتاج ع

والدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم؟ وانبثق منه األسئلة الفرعیة 
  التالیة:

متعدد)  - ما معاییر تصمیم بیئة التعلم التكیفیة بنمطي الوكیل الذكي (مفرد .١
لتنمیة مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدى طالب 

  م؟تكنولوجیا التعلی
ما التصمیم التعلیمي لبیئة تعلم تكیفیة قائمة على نمطي الوكیل الذكي  .٢

المتعدد) في تنمیة بعض مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة  -(المفرد
 والدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم ؟

المتعدد) في بیئة التعلم التكیفیة لطالب  -ما أثر نمط الوكیل الذكي (المفرد .٣
 ولوجیا التعلیم على تنمیة:تكن

 الجانب المعرفي لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة ؟ -
 الجوانب األدائیة لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة؟ -
 الدافعیة لإلنجاز؟ -

البصري) في بیئة التعلم التكیفیة لطالب  –ما أثر اسلوب التعلم (السمعي  .٤
  تكنولوجیا التعلیم على تنمیة: 

 معرفي لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة ؟الجانب ال -



 ایمان جمال السید غنیم .د            متعدد)متعدد)  --  الذكي(مفردالذكي(مفرد  للوكیلللوكیل  نمطیننمطین  بینبین  التفاعلالتفاعل
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 الجوانب األدائیة لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة؟ -
 الدافعیة لإلنجاز؟ -

المتعدد) وأسلوب - ما أثر التفاعل بین نمط الوكیل الذكي (المفرد .٥
بصري) في بیئة التعلم التكیفیة لطالب تكنولوجیا التعلیم على -التعلم(سمعي

 تنمیة:
 ب المعرفي لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة ؟الجان -
 الجوانب األدائیة لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة؟ -
 الدافعیة لإلنجاز؟ -

  البحث:البحث:  أهدافأهداف
  یهدف البحث الى:

-المتعــدد) وأســلوب تعلــم (ســمعي-. تقــدیم تصــمیم لنمطــي الوكیــل الــذكي (المفــرد١
فــي إكســاب طــالب تكنولوجیــا  بصـري) فــي بیئــة تعلــم تكیفیــة تســهم بشـكل فاعــل

التعلـــیم المفــــاهیم والمهــــارات الالزمـــة إلنتــــاج عناصــــر الـــتعلم الرقمیــــة والدافعیــــة 
  لإلنجاز لدیهم.

المتعدد) على تنمیة -. الكشف عن أثر اختالف نمط الوكیل الذكي(المفرد٢
الجانب المعرفي واألدائي لمهارات إنتاج مصادر التعلم الرقمیة لدى طالب 

  التعلیم. تكنولوجیا
بصري) في بیئة تعلم تكیفیة على تنمیة -. الكشف عن أثر اسلوب التعلم(سمعي٣

الجانب المعرفي واألدائي لمهارات إنتاج مصادر التعلم الرقمیة لدى طالب 
  تكنولوجیا التعلیم.

المتعدد) على تنمیة -. الكشف عن أثر اختالف نمط الوكیل الذكي (المفرد٤
  الب تكنولوجیا التعلیم.الدافعیة لإلنجاز لدى ط
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٣٦٣  

متعدد) وأسلوب - . التعرف على أثر التفاعل بین نمطي الوكیل الذكي(مفرد٥
بصري) في بیئة تعلم تكیفیة على تنمیة الجانب المعرفي -التعلم(سمعي

  واألدائي لمهارات إنتاج مصادر التعلم الرقمیة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم.
بصري) في بیئة تعلم تكیفیة على تنمیة -عي. الكشف عن أثر اسلوب التعلم(سم٦

  الدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم.
متعدد) وأسلوب - . التعرف على أثر التفاعل بین نمطي الوكیل الذكي(مفرد٧

بصري) في بیئة تعلم تكیفیة على تنمیة الدافعیة لإلنجاز لدى -التعلم(سمعي
  طالب تكنولوجیا التعلیم.

    البحث:البحث:  أهمیةأهمیة
  من المتوقع أن یسهم البحث الحالي :    

بالتصــمیم التعلیمــي لبیئــات الــتعلم التكیفیــة، بنتــائج . تزویــد المختصــین والقــائمین ١
علمیـــة بحثیـــة ذات صـــلة بأهمیـــة تقـــدیم أنمـــاط  للوكیـــل الـــذكي لتطـــویر الـــنظم 

  التعلیمیة الخاصة بهم.
فة عامــة، ونمطــي . قــد یســتفید منــه المصــممون عنــد تصــمیم الوكیــل الــذكي بصــ٢

  الوكیل المفرد والمتعدد خاصة في بیئات التعلم التكیفي.
. یربط متغیرات البحث ببیئة التعلم التكیفـي، وهـي بیئـة تحتـاج لمزیـد مـن البحـوث ٣

  لمتغیرات التصمیم والتطویر واالستخدام الخاصة بها.
طـالب لكیفیـة . المساهمة في إثراء مقرر الوسائط المتعـددة فـي التعلـیم، وتوجیـه ال٤

  إنتاج العناصر التعلیمیة الرقمیة ببرامج تعلیمیة مختلفة.
. لفـــت االنتبـــاه الـــى ضـــرورة االهتمـــام بـــالفروق الفردیـــة بـــین المتعلمـــین باســـتخدام ٥

  الطرق واالستراتیجیات التى تناسب قدراتهم ومیولهم. 
ســعى المعلـــم . تعزیــز المفــاهیم المرتبطــة بدافعیـــة اإلنجــاز بإعتبــاره هـــدفا رئیســیا ی٦

  تحقیقه ومؤشرا على جودة الموقف التعلیمي. إلى
  حدود البحث:



 ایمان جمال السید غنیم .د            متعدد)متعدد)  --  الذكي(مفردالذكي(مفرد  للوكیلللوكیل  نمطیننمطین  بینبین  التفاعلالتفاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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عناصر التعلم حد المحتوى: اقتصر البحث الحالي على بعض مهارات إنتاج  -
  الرقمیة لطالب تكنولوجیا التعلیم بمقرر الوسائط المتعددة للفرقة الثالثة.

وطالبة من طالب  ) طالباً ١٢٠الحدود البشریة: عینة عشوائیة مكونة من ( -
     الفرقة الثالثة قسم تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة النوعیة جامعة الزقازیق.

الحد الزماني: تم تطبیق تجربة البحث في الفصل الدراسي األول للعام  -
  .٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 
  البحث:البحث:  فروضفروض

 تم صیاغة فروض صفریة للبحث في ضوء نتائج األبحاث والدراسات السابقة
  واإلطار النظري على النحو التالي:

  المعرفي:المعرفي:  بالتحصیلبالتحصیل  المتعلقةالمتعلقة  الفروضالفروض  أوال:أوال:
درجات الطالب الذین توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات .ال ١

یستخدمون نمط الوكیل الذكي(مفرد) والطالب الذین یستخدمون نمط الوكیل 
  في.الذكي (متعدد) في القیاس البعدي الختبار التحصیل المعر 

بین متوسطات درجات أفراد المجموعة إحصائیة . ال توجد فروق ذات داللة ٢
التجریبیة ذات أسلوب التعلم السمعي وأفراد المجموعة التجریبیة ذات األسلوب 

  التعلم البصري في القیاس البعدي الختبار التحصیل المعرفي.
المجموعات بین متوسطات درجات طالب إحصائیة . ال توجد فروق ذات داللة ٣

التجریبیة للبحث في القیاس البعدي الختبار التحصیل المعرفي یرجع لتأثیر 
بصري) -المتعدد) وأسلوب التعلم(سمعي –التفاعل بین نمط الوكیل الذكي(مفرد 

  ببیئة التعلم التكیفیة.
  المهاري:المهاري:  باألداءباألداء  المتعلقةالمتعلقة  الفروضالفروض  ثانیا:ثانیا:

الطالب الذین درجات  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات.ال ١
یستخدمون نمط الوكیل الذكي(مفرد) والطالب الذین یستخدمون نمط الوكیل 
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٣٦٥  

الذكي (متعدد) في القیاس البعدي لبطاقة تقییم المنتج الخاص بإنتاج عناصر 
  التعلم الرقمیة.

رجات أفراد المجموعة توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات د. ال ٢
وب التعلم السمعي وأفراد المجموعة التجریبیة ذات األسلوب التجریبیة ذات أسل

التعلم البصري في القیاس البعدي لبطاقة تقییم المنتج الخاص بإنتاج عناصر 
  التعلم الرقمیة.

درجات طالب المجموعات توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات . ال ٣
منتج الخاص بإنتاج عناصر التجریبیة للبحث في القیاس البعدي لبطاقة تقییم ال

المتعدد)  –التعلم الرقمیة یرجع لتأثیر التفاعل بین نمط الوكیل الذكي(مفرد 
  بصري) ببیئة التعلم التكیفیة.-وأسلوب التعلم(سمعي

  لإلنجاز:لإلنجاز:  بالدافعیةبالدافعیة  المتعلقةالمتعلقة  الفروضالفروض  ثالثا:ثالثا:
درجات الطالب الذین  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات.ال ١

ون نمط الوكیل الذكي(مفرد)  والطالب الذین یستخدمون نمط الوكیل یستخدم
  الذكي (متعدد) في القیاس البعدي لمقیاس الدافعیة لإلنجاز.

درجات أفراد المجموعة توجد فروق ذات داللة احصائیة بین  متوسطات . ال ٢
لتعلم التجریبیة ذات أسلوب التعلم السمعي وأفراد المجموعة التجریبیة ذات أسلوب ا

  البصري في القیاس البعدي لمقیاس الدافعیة لإلنجاز.
درجات طالب المجموعات توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات . ال ٣

التجریبیة للبحث في القیاس البعدي لمقیاس الدافعیة لإلنجاز یرجع لتأثیر التفاعل 
صري) ببیئة ب- المتعدد) وأسلوب التعلم(سمعي –بین نمط الوكیل الذكي(مفرد 

  التعلم التكیفیة.
  البحث:البحث:  منهجمنهج

  استخدمت الباحثة المنهجین اآلتیین:



 ایمان جمال السید غنیم .د            متعدد)متعدد)  --  الذكي(مفردالذكي(مفرد  للوكیلللوكیل  نمطیننمطین  بینبین  التفاعلالتفاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٣٦٦٣٦٦1100..1122881166//00005544559944                                                                                                                                                                  DDOOII  ::    
  

: استخدم في تحلیل األدبیات والدراسات السابقة للوصول الى تصمیم الوصفي .١
نمطین للوكیل الذكي في بیئة التعلم التكیفیة، وبتاء أدوات البحث 

  وتفسیر النتائج.
العالقة المسببة بین المتغیرات  ، وذلك بغرض دراسةالمنهج الشبه تجریبي .٢

المستقلة والتابعة، وقد تم استخدام هذا المنهج للكشف عن العالقة 
 بین المتغیرات التالیة:

 : حیث اشتمل البحث على المتغیرات التالیة:البحثالبحث  متغیراتمتغیرات
  متغیرات مستقلة وتتمثل في مستویین هما:  .١

 المتعدد) –نمطي الوكیل الذكي (المفرد  -
  بصري) ببیئة التعلم التكیفیة. –تعلم (سمعي  أسلوبي -

 متغیرات تابعة وتتمثل في: .١
 التحصیل المرتبط بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة. -
  مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة. -
 الدافعیة لإلنجاز. -

  والقیاس:والقیاس:  البحثالبحث  أدواتأدوات
التعلم الرقمیة  .اختبار تحصیلي لقیاس الجانب المعرفي لمهارات إنتاج عناصر١

  لطالب تكنولوجیا التعلیم.
. بطاقة تقییم منتج لقیاس الجانب األدائي لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة ٢

  لطالب تكنولوجیا التعلیم.
  . مقیاس الدافعیة لإلنجاز لطالب تكنولوجیا التعلیم.٣

  ومن أدوات تصنیف الطالب داخل البیئة التكیفیة:
 visual,auditory,read andتعلم .مقیاس أسالیب ال١ 

write,Kinetic(VARK)   إعداد)Neil Fleming,1992(  
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  البحث:البحث:  إجراءاتإجراءات
للتحقق من فروض البحث، ولإلجابة عن أسئلته، قامت الباحثة باإلجراءات 

  التالیة:
.اإلطالع على الدراسات السابقة واألدبیات العربیة واألجنبیة وثیقة الصلة ١

  بمتغیرات البحث.
اإلطالع على نماذج التصمیم التعلیمي المالئمة لتصمیم بیئة التعلم التكیفیة .٢

المتعدد) لتنمیة مهارات إنتاج عناصر التعلم  –بنمطي الوكیل الذكي (المفرد 
  الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدي طالب تكنولوجیا التعلیم.

انب المعرفي . بناء أدوات البحث المتمثلة في: أ) اختبار تحصیلي لقیاس الج٣
لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم. ب) بطاقة 
تقییم المنتج لتقدیر الجانب األدائي لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة. جـ) 

  مقیاس الدافعیة لإلنجاز.
. عرض أدوات البحث على الخبراء في مجال تكنولوجیا التعلیم ثم حساب ٤

  ثباتهما.صدقهما و 
 االسلوب البصري) -. تحدید استبیان أسالیب التعلم (االسلوب السمعي٥
. اعداد المحتوى التعلیمي للموضوعات التى تم اختیارها في شكل اسالیب التعلم ٦

  التى تم تحدیدها.
. اعداد سیناریوهات بیئة التعلم التكیفیة بنمطي الوكیل الذكي المفرد والمتعدد ٧

جازته بعرضه على على أساس نموذج ا لتصمیم التعلیمي الذي اتبعته الباحثة وإ
  الخبراء في مجال تكنولوجیا التعلیم.

. تصمیم بیئات التعلم التكیفیة بنمطي الوكیل الذكي المفرد والمتعدد في ضوء ٨
جازته بعرضه على األساتذة المحكمین في مجال تكنولوجیا التعلیم، ثم  السیناریو وإ

  النهائیة له.التوصل الى الصورة 
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. اختیار عینة البحث وتقسیمها الى أربع مجموعات تجریبیة في ضوء انماط ٩
  الوكیل الذكي وأسلوب التعلم.

  . تطبیق أدوات البحث قبلیا على المجموعات التجریبیة.١٠
. تقدیم المعالجة التجریبیة المتمثلة في بیئات التعلم التكیفیة بنمطي الوكیل ١١

  عدد.الذكي المفرد والمت
  . تطبیق أدوات البحث بعدیا على عینة البحث.١٢
. المعالجة اإلحصائیة لنتائج التطبیق القبلي والبعدي لألدوات، ومن ثم ١٣

  التوصل لنتائج البحث.
. عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها وتفسیرها في ضوء ونتائج البحوث ١٤

  المرتبطة بفروض البحث.
  في ضوء النتائج التى توصل إلیها البحث.. تقدیم التوصیات والمقترحات ١٥

  المصطلحات:
  : Adaptive Learningبیئة التعلم التكیفیة 

بأنه نظام تعلیمي متاح على شبكة  -في هذا البحث–تعرفه الباحثة إجرائیا 
  االنترنت یقدم المحتوى وفقا لخصائص كل متعلم على حده، وأسلوب تعلمه. 

  : Intelligent Agentالوكیل الذكي  
بأنه عبارة عن شخصیة ذات طابع -في هذا البحث–تعرفه الباحثة إجرائیا 

بشري تمثل المعلم داخل بیئة التعلم التكیفیة، یتصرف بطریقة عقالنیة تستهدف 
  تحسین عملیات التفاعل داخل البیئة.

  الوكیل الذكي المفرد: -
المهام  بأنه "كائن ذكي یؤدي بمفرده - في هذا البحث–یمكن تعریفه إجرائیا 

المطلوبة منه لمساعدة المتعلم داخل بیئة التعلم التكیفیة دون تدخل من أي وكالء 
  آخرین".

  الوكیل الذكي المتعدد: -
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بأنه "عبارة عن أكثر من كائن ذكي لكل  -في هذا البحث–یمكن تعریفه إجرائیا 
داخل كائن مهام محددة لمساعدة المتعلم داخل بیئة التعلم التكیفیة لیضمن عدم الت

  بین عمل الوكالء ".
  :   Digital Learning Objectsمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة

بأنها تمكن طالب الفرقة الثالثة قسم   -في هذا البحث–تعرفها الباحثة إجرائیا 
تكنولوجیا التعلیم من إنتاج عناصر التعلم الرقمیة من خالل دراسة المحتوى في 

بأنماط للوكیل الذكي، ووفق أسلوب تعلم الطالب ویتم بیئة تعلم تكیفیة مزودة 
قیاسها باستخدام اختبار تحصیلي للجانب المعرفي وبطاقة تقییم منتج للجانب 

  المهاري.
   :Achievement Motivationsالدافعیة لإلنجاز

الرغبة المستمرة من طالب بأنها  - في هذا البحث–تعرفها الباحثة إجرائیا 
ة تكنولوجیا التعلیم للسعي الى إنجاز المهارات واألنشطة الفرقة الثالثة شعب

مع ضمان والتكلیفات المطلوبة والتغلب على العقبات بكفاءة وبأقل وقت وجهد 
األداء المطلوب، وتقاس بالدرجة التى یحصل علیها الطالب على المقیاس المعد 

  لذلك.
لم التكیفیة لتنمیة اإلطار النظري للبحث: انماط الوكیل الذكي داخل بیئات التع

  المهارات والدافعیة لإلنجاز.
  اإلطار النظري في البحث الحالي الى المحاور التالیة:ینقسم 

  المحور األول: التعلم التكیفي.

  المحور الثاني: الوكیل الذكي.
  المحور الثالث: عناصر التعلم الرقمیة.

  .لإلنجازالمحور الرابع: الدافعیة 
التعلیمي لبیئة التعلم التكیفي بنمطي الوكیل الذكي المحور الخامس: التصمیم 

  .متعدد) –(مفرد 
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  المحور األول: التعلم التكیفي:
التعلم التكیفي هو إبتكار یهدف الى تغییر القواعد في التعلیم حیث إنه  

ستخدم تاریخیا في التعلیم العالجي من خالل استخدام متطور للغایة وأدوات  ُا
رغم من ذلك ال یزال هناك غموض واستفسارات حول ما تقنیة متكاملة، وعلى ال

هو التعلم التكیفي بالضبط؟ لعل هذا الغموض هو ما یؤكد على أننا ما زلنا أمام 
  مصطلح أكثر مرونة وقابل للتطور مع الوقت.  

)  بأنه أحد أسالیب التعلم التي یقدم فیها ٣٣، ٢٠١٧فیعرفه تامر المغاوري(
الیب وخصائص المتعلمین المختلفة، كال وفقا لطریقة التعلم وفقا ألنماط  وأس

تعلمه، سواء أكانت طریقة تقلیدیة او الكترونیة وذلك بمراعاة الفروق الفردیة، 
ویحدث هذا التكیف للبیئة التعلیمیة والمحتوى وطریقة عرضه والطالب والمعلم 

  بشكل كمي وكیفي.
ین مصطلحین ) إلى أنه یجب التمیز ب١١٨، ٢٠١٥ویشیر محمد عطیة(

یستخدمان بشكل متبادل رغم أنهما غیر مترادفین، وهما المحتوى القابل للتكیف 
Adaptable  والمحتوى التكیفيAdaptive.  

في المحتوى القابل للتكیف یكون النظام قابال لضبط االعدادات یدویا عن 
طریق المستخدم، فالمستخدم هو من یقوم بضبط هذه االعدادات. أما في 

ى التكیفي النظام هو من یضبط نفسه آلیا، بناءا على أفعال المستخدم. أما المحتو 
فهما یشیران الى  adaptationوالتكیف  adaptabilityكلمتي القابلیة للتكیف 

بیئة المحتوى(النظام او البرنامج). ویجب التمییز أیضا بین نظم التعلم التكیفي، 
أو نظم الوسائط  intelligent tutoring systems(ITS)ونظم التوجیه الذكیة 

حیث یشمل  adaptive hypermedia system(AHS)المتشبعة التكیفیة 
األخیران على أسالیب إضافیة من الذكاء االصطناعي إلمكانیة تخصیص عملیة 
التعلم ذاتها أیضا، ولیس المحتوى فقط في ضوء خصائص المتعلم ونموذج تعلمه 

  الذي یولده البرنامج.
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  ص بیئة التعلم التكیفیة:أوال: خصائ
یحدث التكیف في طریقة تقدیم المحتوى للمتعلم عن طریق االستجابات الفردیة 
لكل متعلم على حدة، ومن ثم تحدید أسلوب تعلمه المفضل وبالتالي عرض 
المحتوى التكیفي بناءا على ذلك األسلوب، ویمكن تحدید الخصائص التالیة 

لها مختلفة عن باقي البیئات وخاصة لبیئات التعلم التكیفي والتي تجع
  )٢٤١، ٢٠١٦التقلیدیة.(محمد عطیة،

: حیث یشتمل التعلم التكیفي على محتوى تعلیمي متنوع،  Diversityالتنوع.١
  یناسب المتعلمین المختلفین.

: حیث یتطلب تفاعل المتعلم مع النظام، للحصول  Interctivityالتفاعلیة.٢
  على المساعدة المطلوبة.

: تعني حساسیة النظام لالستجابة لبعض المثیرات Sensitivity حساسیةال.٣
  والمؤثرات البیئیة.

: وتعني قابلیة النظام لكي یكون حساسًا للمثیرات Susceptibility القابلیة.٤
  والمؤثرات البیئیة.

  : تعني قوة أو درجة تأثیر النظام.Robustness القوة.٥
  انیة النظام في التكیف مع المثیرات البیئیة.: تعني إمكCapability اإلمكانیة.٦
  : تعني قابلیة النظام للتكیف.Adaptability للتكیف القابلیة.٧
  : تعني استجابة النظام للمثیرات البیئیة.Responsiveness االستجابة.٨
: تعني عدم القدرة على اجراء اي تعدیالت خارجیة في Stability الثبات.٩

  النظام.
  : تعني القدرة على االستجابة ألفعال المتعلمین.Feedback الرجع.١٠
  : تعني كفاءة النظام التكیفیة.Fitness or Efficiency الكفاءةأو  المناسبة.١١
: تعني القدرة على تحدید السلوك Predictability القدرة على التنبؤ.١٢

  المستقبلي للمتعلمین.
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  ي بیئة التعلم التكیفي:ف Learning Stylesثانیا: نماذج ألسالیب التعلم 
توجد عدة أسالیب للتعلم تمیز أصحابها، ومنها المتعلم البصري الذي یتعلم 
بواسطة األشكال التوضیحیة والرسومات الثابتة والمتحركة، والمتعلم السمعي الذي 
یتعلم من خالل التفاعل الصوتي، والمتعلم الحسي أو الحركي والذي یتعلم من 

ونیة، والمتعلم ذو التوجیهات الكتابیة المطبوعة یتعلم عبر خالل المواد االلكتر 
مواقع الویب، والمتعلم النشط یحتاج للعمل الجماعي، وال یمكن الفصل بین تلك 
األنماط بل قد تتواجد جمیعها في متعلم واحد بنسب متفاوته أو قد تكون احداها 

  )١٧٨، ٢٠١٧غالبة على األخرى.(تامر المغاوري، 
بعض النماذج والتصورات النظریة التى تختلف عن بعضها  كما أن هناك

البعض من حیث عدد وطبیعة أسالیب التعلم التى یفضلها، ومن هذه النماذج: 
)Magoulas et al, 2003, 512 ،٣٥، ٢٠٠٤) و(لیانا جابر ومها قرعان(  

: یرى هذا النموذج ثالثة أسالیب للتعلم Entwistle,1981نموذج انتوستل .١
ب العمیق واالسلوب السطحي واالسلوب االستراتیجي، وأجریت هي االسلو 

دراسات كثیرة حول صدق نموذج انتوستل ألسالیب التعلم سواء في البیئة 
العربیة أو األجنبیة وأشارت جمیعها الى تمتع النموذج بدرجة مرتفعة من 
الصدق وقدرته على التنبؤ بالتحصیل الدراسي للطالب في المراحل التعلیمیة 

  لمختلفة.ا
: في هذا النموذج یوجد أربعة أسالیب للتعلم وهم Kolb,1984نموذج كولب  .٢

االسلوب التقاربي واألسلوب التباعدي واألسلوب االستیعابي واألسلوب 
 التكیفي.

: یفسر هذا النموذج أسالیب التعلم على أنها Biggs, 1987نموذج بیجز  .٣
للتعلم لكل منها  طرق تعلم الطالب، ویرى بیجز وجود ثالثة أسالیب

عنصران دافع واستراتیجیة وهم: األسلوب السطحي واألسلوب العمیق 
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واألسلوب التحصیلي. وأكدت العدید من الدراسات بأنه یوجد قدر كبیر من 
 التشابه بین نموذجي انتوستل وبیجز.

: یعرف دن ودن وبراس أسلوب التعلم بـأنه طریقة Dunn,1987نموذج دن  .٤
ة في المجاالت البیئیة، االنفعالیة، االجتماعیة، الجسمیة تأثیر عناصر معین

أو الفسیولوجیة على الطالب واستیعابهم للمعلومات والمهارات المختلفة. أو 
المادیة او -االجتماعیة-العاطفیة-أنه نتاج ألربعة مثیرات هي"البیئیة

 الطبیعیة" تؤثر على قدرة الطالب.
: یعرف فلدار Felder and Silverman,1988نموذج فلدار وسیلفرمان  .٥

وسیلفرمان أسالیب التعلم بأنها مجموعة من السلوكیات المعرفیة والوجدانیة 
والنفسیة والتى تعمل معا كمؤشرات لكیفیة تفاعل الطالب مع بیئة التعلم، 

 - ویشمل هذا النموذج على أربعة أسالیب ثنائیة القطب هي األسلوب العملي
البصري واألسلوب  -لحدسي واألسلوب اللفظيا -التأملي واألسلوب الحسي

 الكلي. - التتابعي
وبالرغم من اتفاق معظم النماذج السابقة على البعد اإلدراكي في أسالیب التعلم 

البصري) إال أنها اختلفت في طرق قیاس وتحدید أسالیب  –وخاصة (السمعي 
 Neilس التعلم، فبعضها یستخدم المواقف التى یجیب عنها الطالب مثل مقیا

Fleming  وكذلك مقیاسFelder &Silverman  في حین أن البعض اآلخر
، أو Dunn &Dunnیستخدم مقیاس متدرج لتحدید أسالیب التعلم مثل مقیاس 

 Hillاستبیان مكون من مجموعة عبارات یجیب عنها الطالب مثل استبیان 
 ألسالیب التعلم.

وات السابق عرضها، والتى في ضوء اإلطالع على نماذج أسالیب التعلم واألد
تم استخدامها في تحدید أسلوب التعلم المفضل لدى الطالب، وخاصة أسالیب 

بصري)، قامت الباحثة باستخدام مقیاس أسلوب التعلم   -التعلم اإلدراكیة (سمعي
Neil Fleming(1992)  لتصنیف الطالب الى طالب سمعیین وطالب
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اس قد تم صیاغتها من المواقف التى بصریین؛ وذلك ألن المواقف في هذا المقی
یتعرض لها طالب الجامعة، وقد تم صیاغته في صورة مواقف حیاتیة یختار منها 
الطالب األسلوب الذي یناسبه، كذلك تم تطبیق المقیاس على طالب الجامعة؛ 

  لذلك فهو یتناسب مع المرحلة العمریة في البحث الحالي.
  لتعلم التكیفیة:العالقة بین أسالیب التعلم وبیئة ا

أن معرفة أسلوب التعلم للطالب یساعد في تحدید الطریقة المثلى الكتساب أى 
مهارة جدیدة واستیعابها والتحكم بها، فأسلوب التعلم یساعد على معرفة 
الخصائص العامة، التى تمكننا من مالحظة الفروق الفردیة واالجراءات التي یقوم 

حیث أكد علماء النفس والتربیة أنه عندما  ات.بها الطالب خالل معالجة المعلوم
یأخذ المعلمون في اعتبارهم تدریس الطالب في ضوء أسالیب التعلم المفضلة 

  لدیهم فإن أداء هؤالء الطلبة یتحسن.
فالطالب الذین یستخدمون األسلوب البصري یتعلمون بالمشاهدة، ویجب أن  

موه، ویفضل هؤالء الصور یحصلوا على صورة في دماغهم حتى یفهموا ما یتعل
أكثر من الكلمات، ویتعلمون بشكل أفضل عن طریق مشاهدة مضمون ما یتعلموه 
عن طریق الفیدیو، أو الرسومات التوضیحیة أو األمثلة، ویمیلون الى الرسم وهم 
یدركون األشیاء بصورة شمولیة كلیة دون اللجوء الى التفكیر التحلیلي الجزئي. أما 

تخدمون األسلوب السمعي، فیتعلمون عن طریق االستماع الطالب الذین یس
ویمیلون الى التفكیر المنطقي التحلیلي، وهم قادرون على اتباع التعلیمات بشكل 
متسلسل، وعلى تحلیل األرقام واألصوات بشكل جید، وهم بارعون في أداء 

  )٨١، ٢٠٠٦الواجبات المنطقیة التحلیلیة المتسلسلة. (جیهان عمران، 
ن بیئة التعلم التكیفیة أكثر فعالیة حدد البحث الحالي نمط كل متعلم ولتكو 

وخصص الواجهة المناسبة له، وقد اعتمد البحث على تكیف بیئة التعلم بحیث 
البصري. فاالسلوب السمعي تكون النصوص  - تتناسب مع أسلوب التعلم السمعي

ت الصوتى المسموعة هي السمة التي تغلب على المحتوى، مع استخدام الشا
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كطرق تواصل مع الطالب. أما األسلوب البصري تكون الصورة هي السمة التى 
  تغلب على المحتوى، مع احتواءه على العدید من الوسائط المتعددة.

   :Intelligent Agentالمحور الثاني: الوكیل الذكي 
یطلق على الجیل الجدید من بیئات التعلم الذكیة نظم التعلم بالرفیق 

Learning Companion Systems  أي: بمعاونة وكیل أو معاون لمطالب
المتعلم، وقد بدأت هذه البرامج في التطور منذ أكثر من عقد من الزمان، وبمقارنة 
نظم التعلیم الذكیة الماضیة والحالیة نجد طفرة هائلة في استخدام الوكیل الذكي 

الذكي والتقنیات  داخلها، وخاصة في ضوء االهتمامات األخیرة ببحوث الوكیل
الحدیثة لبناءه. ویجب مراعاة عدة مهام عند تصمیم الوكیل الذكي: من أهمها 
االستقاللیة یؤدي مهامه الموكلة إلیه دون مساعدة من المستخدم، عالوة على 
براعة االتصال بالبیئة وبالمستخدم وبالمعینات األخرى الموجودة في البیئة، وأیضا 

  )٥، ٢٠١٦الوصول الى االستنتاج والتحلیل.(خالد محمد،المقدرة على المشاركة و 
ویعد الوكیل الذكي أحد المجاالت الحدیثة، التى حقق انتشارا سریعا وواسعا في 
األوساط التعلیمیة في أنحاء كثیرة من العالم، باعتباره مدخال ووسیلة تعلیمیة تفتح 

ویوظف المبادئ  آفاقا ال حدود لها أمام هذا الجیل؛ لكي یفكر ویصمم وینفذ
عد  ُ العلمیة التى یعرفها، ویبحث عنها في تنمیة مهاراته وتطویر إبداعه. كما ی
دراسة أنماط الوكیل الذكي وطبیعته داخل البیئات التعلیمیة أحد المحاور األساسیة 

  )٥٠٠، ٢٠١٧(احمد عبد النبي،لتصمیم هذه البیئات. 
د یكون مجسد في شخص ) بأنه نظام افتراضي ق٢٠١٦فتعرفه ریهام محمد (

أو ال، قادر على التكیف المرن مع مكونات البیئة اإلفتراضیة ومتغیراتها والتفاعل 
اللفظي وغیر اللفظي مع المتعلمین لتحقیق هدف محدد، والمرونة هنا تعني 
رشاد  استجابة هذا النظام للتغیرات الحادثة في الوقت المناسب تحت توجیه وإ

  المتعلم نفسه. 
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الذكي نظام كمبیوتر قادر على اتخاذ إجراءات مستقلة نیابة عن والوكیل 
المستخدم أو الطالب، یتیح من خاللها البحث عن المشكلة والوصول الى 

  (Jawaher, 2015)سلوكیات المستخدمین وقواعدهم الخاصة باتخاذ القرارات.
فهو نموذج رقمي یعكس سلوكیات األشخاص الذي یمثلهم داخل البیئة، بهدف 
مساعدة المتعلمین على إنجاز األهداف المطلوب تحقیقها، ویعمل أیضا بشكل 

وهناك أهمیة لوجود تشابه بین المستخدم الحقیقي مستقل أو نیابة عن الطالب. 
 والوكیل الذكي في المظهر البشري حتى یكون أكثر تعبیرا عن المتعلم.

  أوال: خصائص الوكیل الذكي:
هو توفر بعض الخصائص  agentسمى وكیل ی programما یجعل أى برنامج 

 ,Atkinson) في الوكالء البرمجیة الذكیة والتى تجعله یعرض نوعا من الذكاء 
  )٢٠٠٨(سامح زینهم، (2002

  : یؤدي الوكیل الذكي عمله بشكل مستقل ومنفصل.االستقاللیة .١
: كلما كان الوكیل الذكي قریب الشبه من الشخص المستهدف المحاكاة .٢

 ، كان ذلك أكثر حافزا للمتعلم للتفاعل مع البیئة.ومحاكیا له
 : تتصف تعبیرات وجه الوكیل  غیر اللفظیة بالمصداقیة.المصداقیة .٣
: من خالل قدرته على فهم البیئة الموجود فیها، واالستجابة التفاعل مع البیئة .٤

 للمتعلم وتفاعله معه.
یة مثل اإلیماءه : سواء كانت اتصاالت لفظیة أو غیر لفظالتواصل مع المتعلم .٥

واالشارة وحركات الرأس، النظرة ویتمكن من نقل العواطف مثل الموافقة أو 
 المفاجأة.

: یقصد بهذه الخاصیة قدرة الوكیل على التعاون مع الوكالء خاصیة التعاون .٦
 اآلخرین لحل المسائل بشكل جماعي.
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٣٧٧  

علم وهي من أهم الخصائص ویقصد بها قدرة الوكیل على التخاصیة التكیف:  .٧
والتكیف مع البیئة فیمكن تغییر سلوكه وفقا للتغیرات التى تطرأ على 

 البیئة.
 : أنماط تقدیم الوكیل الذكي:ثانیا

لكل نمط من أنماط الوكیل الذكي طبیعة وفقا لشكل المهمة التى سیقوم بها أو 
طبیعة البیئة التى یعمل بها، ویمكن تلخیص أنماط الوكیل الذكي فیما 

(رجاء على، ورمضان حشمت،  Johnson & Rickel, 2000, 3)یلي:(
٩٩، ٢٠١٧(  
 مسبقا، محددة الوكیل بها یقوم خطوة كل تكون .الوكیل الذكي المحدد: وفیه١

 بواسطة المنفذ التالیة، والتصرف الخطوة تكون مصممة بحیث البیئة وتكون
 في المستخدم الوكیل:مثل بسهولة توقعها ویمكن محدد ومعروف، الذكي الوكیل
  الصور. تحدید برامج

 لمعطیات وفقا بالتصرف الذكي الوكیل یقوم .الوكیل الذكي غیر المحدد: وفیه٢
، محددة الذكي الوكیل تكون تصرفات وال البیئة، ومتغیرات  ویستخدم مسبقًا

 البیئة، تلك في تحدث التي توقع التغیرات یمكن ال التي المعقدة البیئات في
  .النرد العاب يف المستخدم الوكیل : مثل

 تتأثر ال التي البیئات في یستخدم الذي الوكیل .الوكیل الذكي العرضي: وهو٣
 عالقة له لیس الوكیل یتخذه قرار فكل ببعضها البعض، البیئة تلك مهام

 تعلیم برامج في المستخدم الوكیل :المستقبل،مثل في یتخذها التي بالقرارات
  .اللغات

 ساكنة استاتیكیة بیئة في یعمل الذي الوكیل هو.الوكیل الذكي االستاتیكي: ٤
 القرار (ألن اتخاذ بعد الوقت مرور بشأن دون قلق بساطة بكل قراره ویتخذ
  المتقاطعة. الكلمات لعبة المستخدم في الوكیل :مثل تتغیر) لن البیئة
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 الدینامیكیة، البیئة داخل یعمل الذي الوكیل . الوكیل الذكي الدینامیكي: هو٥
 الوكیل:مثل مكوناتها بعض أو البیئة كلما تغیرت القرارات في بالتفكیر فیقوم

  .السیارة قیادة في المستخدم
 المهام بعض یؤدى ذكي إلكتروني كائن أو برنامج . الوكیل الذكي المفرد: هو٦

، مستقلة وبقدرات معالجة بمفرده، البیئة في  البشریة العالقات ویحاكي ذاتیًا
 الوكیل :مثل لهم، موكلة تكون فعلها، أو شخاصلأل یمكن مهام أداء في

  .التشخیص برامج معظم في الموجود
 المستخدم تساعد ذكیة، برامج مجموعة أو برنامج . الوكیل الذكي المتعدد: هو٧

 مع التعاون خالل من قصدي وبشكل منطقي على نحو عنه بدالً  وتتصرف
  .اإللكترونیة األلعاب معظم في الوكالء المستخدمون : مثل اآلخرین الوكالء

  ثالثا: دور الوكیل الذكي داخل بیئات التعلم: 
للوكیل الذكي دور كبیر في بیئات التعلم كما یوضحها (محمد ابوالقاسم، 

  ) فیما یلي:٢٧، ٢٠١٢
یساعد المتعلم في اتخاذ قراراته، یعمل الوكیل كمستشار فهو یتحسس البیئة،  .١

تعلم ما یجب علیه حسب اعتقاد الوكیل، وال یتخذ قرارات مباشرة بل یخبر الم
ویتولى المتعلم بنفسه اتخاذ القرار النهائي. وتتبنى النظم الخبیرة هذه 

  الطریقة.
یتصرف الوكیل كمندوب، فهو یعالج المشاهدات البیئیة، وینتج قرارات  .٢

وینفذها مباشرة دون الرجوع للمتعلم ألخذ موافقته. وتتبنى تطبیقات االبحار 
 نت وتجمیع المعلومات للمتعلم هذه الطریقة.في االنتر 

یتصرف كمعلم ذكي، حیث یتحسس عقل المتعلم بواسطة طرح أسئلة؛  .٣
لتحدید مستوى المعرفة في المادة ویتعرف على نقاط الضعف في المهارات 

 والمفاهیم، ویقترح دروس وتدربیات للمتعلم لتحسین تعلمه وسیره في البیئة.
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بصري)  -متعدد) وأسلوب التعلم (سمعي -الوكیل (مفردرابعا: العالقة بین نمط 
  في بیئة التعلم التكیفیة:

أنه یجب مراعاة أنماط تعلم الطالب السمعیة والبصریة  Blakey(2010)یرى 
عند تقدیم المحتوى. فالطالب ذوي التعلم اللفظي یتعلمون بطریقة أفضل من 

ري یتعلمون بطریقة خالل النصوص والكلمات، أما الطالب ذوي التعلم البص
أفضل من خالل الصور. فكلما كانت التفضیالت أقوى كلما كانت أكثر أهمیة 

  في اتخاذ استراتیجیات تعلیمیة قیاسیة.
أن المتعلمون البصریون  Fleming& Baume(2006, 4-5)وأوضح 

یفضلون التعلم من خالل الرؤیة مثل رؤیة الصور، المعینات البصریة، الرسوم 
والشرائح الشفافة، في حین أن المتعلمون السمعیین یفضلون التعلم من البیانیة، 

  خالل االستماع مثل االستماع الى المحاضرات والمناقشات واألشرطة.
وأكدت العدید من الدراسات على أهمیة معرفة أسلوب التعلم المفضل لدى كل 

ه على طالب؛ للمساعدة على توفیر نمط تقدیم المعلومات المناسب له؛ لیشجع
التى أكدت  Velazquez et al(2012)الوصول الى أقصى قدراته. كدراسة 

على أن الطالب لدیهم أسالیب مختلفة في التعلم تؤثر على تمثیل ومعالجة 
  المعلومات لدیهم.

فظهر اإلهتمام بالتعرف على الطرق التى یتم بها معالجة المعلومات؛ لتقلیل 
لتعلم، ولتحقیق ذلك: البد من التعرف على الصعوبات التى یواجهها الطالب في ا

المراحل المعرفیة التى یتم من خاللها تخزین المعلومات في الذاكرة. حیث یرى 
علماء النفس أن المعلومات التى یستقبلها الفرد یومیًا تمر عبر مجموعة من 
ا المراحل المعرفیة كي یتم فهمها وتفسیرها وتخزینها في الذاكرة، ومن ثم استرجاعه

  وقت الحاجة إلیها.
والمراحل المعرفیة لمعالجة البیانات ثالثة مراحل هي: مرحلة استقبال 
المعلومات وترمیزها، ومرحلة تخزین المعلومات، ومرحلة استرجاع المعلومات. 
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، ٢٠١٣وفیما یلي عرض تفصیلي  لهذه المراحل:(على عبد الرحیم وآخرون، 
٣٣(  

قبال المعلومات وترمیزها، حیث یستقبل تبدأ عملیة معالجة المعلومات باست
االنسان عددا هائال من المثیرات الحسیة من خالل حواسه الخمسة في وقت واحد 

البصر)؛ مما یؤدي الى صعوبة  –السمع  - اللمس –التذوق  –هي(الشم 
االحتفاظ بجمیع هذه الرسائل؛ لذلك یختفي معظمها بعد مرور فترة وجیزة قد 

  أو ثانیتین. تستغرق ثانیة واحدة 
وفي مرحلة تخزین المعلومات، تخزن المعلومات في الذاكرة بصورة وجیزة جدا 

 Visual Sensory Memoryوتُقسم الى نوعین هما الذاكرة الحسیة البصریة 
وهي ذاكرة تشفر فیها اإلحساسات البصریة لفترة وجیزة بواسطة المستودع الحسي 

الحفیفیة للمثیرات الخارجیة كما هي  على هیئة صور؛ ولذلك فهي تستقبل الصور
في الواقع، حیث یتم االحتفاظ بها على شكل صور أو أیقونة لذلك فهي تعرف 

 Auditory، والذاكرة الحسیة السمعیة Iconic Memoryبالذاكرة األیقونیة 
Sensory Memory  وهي ذاكرة تُشفر فیها اإلحساسات السمعیة كأنماط

  .Echoic memoryاألصداء الصوتیة صوتیة، ولذلك تعرف بذاكرة 
یتضح مما سبق أن الفرد یستقبل عددا هائال من المعلومات من خالل الحواس 
الخمس لدیه، وبالتالي ال یستطیع أن یحتفظ بهذا الكم الهائل من المعلومات، 
فیقوم بانتقاء المعلومات التى یرغب في االحتفاظ بها ویترك باقي المعلومات 

  فترة قصیرة. تتالشى بعد مرور
إن انتقاء اإلنسان للمعلومات التى یرغب بها دون غیرها ونقلها الى المرحلة 
التالیة، یتم بتأثیر مجموعة من العوامل، فهناك عملیتان مهمتان وظیفتهما 

بالتركیز على  Attentionمساعدة اإلنسان على انتقاء الرسائل، هما: االنتباه 
  Perceptionتستقبلها الحواس. واإلدراك مثیرات معینة من بین عدة مثیرات 

عملیة یتم فیها السماح للمعلومات المهمة فقط في الذاكرة الحسیة دخول عملیة 
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٣٨١  

المعالجة في المرحلة النالیة. وهذه العملیة تتم بمراحل ووفق نظام معین وتبعا 
، ٢٠١٣ألهمیة المعلومات وأولویتها في المعالجة. (على عبد الرحیم وآخرون، 

٣٨(  
لهذا حاول البحث الحالى توظیف الوكیل الذكي؛ لیساعد على جذب انتباه 
الطالب كٌل حسب أسلوب تعلمه من خالل شخصیة تحاكي شخصیة المعلم، 
حتى یزید من إدراكهم ألهمیة الجوانب المعرفیة واألدائیة المرتبطة بالمهارات 

منهم. فالطالب ذوي  وبالتالي زیادة دافعیتهم إلنجاز المهام واألنشطة المطلوبة
أسلوب التعلم البصري قدم لهم الوكیل الذكي المعلومات من خالل صور ومثیرات 
بصریة وسمح لهم بوقت لتدوین مالحظاتهم. أما الطالب ذوي أسلوب التعلم 
السمعي فقدم لهم الوكیل الذكي المعلومات من خالل أسلوب المحاضرة والشرح 

الى توفر المقاطع الصوتیة التى سمحت بعرض النصوص المقروءة، باإلضافة 
  لهم بتكرار الشرح. 

فتصمیم نظام للمحتوى التكیفي قائم على أنماط الوكیل الذكي یعتمد على خلق 
بیئة تعلیمیة مثالیة للمتعلمین تشیه البیئة التقلیدیة التى تعتمد على التواصل 

هه االنفعالیة االنساني بشخصیة تعطي لكل طالب ما یناسبه، وتوفر تعبیرات وج
كالرضا والضحك والحزن وغیرها بدیال لشخصیة المعلم داخل بیئة التعلم التكیفیة. 

) على ضرورة أن یكون الوكیل الذكي له شبیه ٦، ٢٠١٦حیث أكد خالد محمد(
في الواقع لشخصیة محبوبة للمتعلم. وأیضا تكییف صفحات المحتوى التعلیمي 

على التعلم بشكل مباشر، وتزود تكنولوجیا  وفقا ألسالیب تعلم الطالب، وتشجعهم
عطائه تلمیحات أو  الوكیل الذكي البیئة بنظام مساعدة لحل مشكالت كل طالب وإ

  تعلیقات بألوان مختلفة تشرح له كل خطوة. 
ویتناول البحث الحالي نمطي الوكیل المفرد والمتعدد للتوصل الى أنسب نمط 

صر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز، وقد یمكن من خالله تنمیة مهارات إنتاج عنا
عمدت الباحثة الى اختیار هذین النمطین لوجود دراسات والنظریات التربویة 
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دعمت استخدام الوكیل الذكي سواء المفرد أو المتعدد في عملیات التعلیم 
  والتدریب.

) معرفة فاعلیة البیئات التى ٢٠١٦حیث استهدفت دراسة أحمد عبدالنبي(
بعض أنماط الوكیل الذكي في تنمیة التحصیل لمنهج الریاضیات للتالمیذ  تتضمن

الموهوبین منخفضي التحصیل بالمرحلة اإلعدادیة واتجاههم نحو البیئة، وتحدید 
البیئة األكثر فاعلیة بینهم. وأشارت النتائج أن بیئات التعلم اإللكترونیة القائمة 

ر من بیئات التعلم القائمة على تعدد على الوكیل الذكي المفرد تحقق فاعلیة أكب
الوكالء األذكیاء في تحصیل الجانب المعرفي المرتبط بوحدة االحتمال في 
الریاضیات، وأن اتجاه التالمیذ الموهوبین منخفضي التحصیل نحو البیئة القائمة 
على الوكیل الذكي المفرد أكثر من اتجاههم نحو البیئة القائمة على تعدد الوكالء 

لتى ال تتضمن وكیل ذكي. بینما كانت نتائج دراسة رجاء على ورمضان أو ا
) لصالح المجموعات التى درست باستخدام تعدد الوكالء في تنمیة ٢٠١٧حشمت(

  مهارات التعلم المنظم مقارنة بنمط الوكیل الذكي المفرد.
فعرض البحث الحالى نمط الوكیل الذكي المفرد والذي یقدم المعلومات حسب 

تعلم كل طالب، ونمط الوكیل الذكي المتعدد من خالل شخصیتین  أسلوب
یتبادالن األدوار في عرض المعلومات بما یناسب أسلوب تعلم كل طالب. 
للوصول الى أنسب األنماط التى تساعد على تنمیة الجوانب المعرفیة والجوانب 

ة دافعیة كل األدائیة المرتبطة بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة، وكذلك تنمی
  طالب لإلنجاز لما یقدمه الوكیل من شكل للمعلومات یناسب أسلوب تعلمه.

  متعدد)  -األسس النظریة لتصمیم بیئة التعلم التكیفي بنمطي الوكیل الذكي(مفرد
ینعكس أسلوب تعلم المتعلمین على طرق تفاعلهم مع المثیرات التى تواجههم، 

ات، لذا ظهرت الحاجة الى أسالیب ویظهر ذلك في أسلوب معالجتهم للمعلوم
تدریسیة حدیثة، تستند الى فهم نظریات التعلم والقدرة على تطبیقها لكي تتمیز 
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المخرجات التربویة. ولقد استندت الباحثة على عدة نظریات في تصمیم بیئة 
  التعلم نوجزها في التالي: 

على  Constructivist Theoryیبني المتعلم معرفته في النظریة البنائیة 
خبراته السابقة، على أساس أن وظیفة المعرفة تتمثل في التكیف، فالتكیف ینتج 
عن طریق التوازن بین التمثیل والموائمة، أي أن: المتعلم عندما یتعرض لخبرة ما، 
فإنه إما یتمثلها أو یتالئم معها، فإذا وجدها مع إحدى الصور العقلیة الموجودة 

یانا تكون من الصعوبة أنه ال یستطیع تمثلها، فیغیر لدیه فیكون قد تمثلها. وأح
تركیب فهمه؛ حتى یتكیف مع هذه الخبرة الجدیدة هذه هي عملیة الموائمة. وأشار 

) الى أن  نظریة المرونة المعرفیة تقوم على النظریة ١٤٧، ٢٠١٥حلمي الفیل(
ز على البنائیة، وتهتم باستخدام الوسائط المتعددة في عملیة التعلیم، وترك

التفاعالت المختلفة في عملیة التعلم، وفي هذا اإلطار یمكن اإلستفادة من هذه 
النظریة في تطبیق استبیان للمتعلم لتحدید أسلوب تعلمه عند الدخول لبیئة التعلم 

متعدد) وبالتالي یتم تكییف عرض المحتوى - المتضمنه نمطي الوكیل الذكي(مفرد
وص الفائقة؛ التاحة الوصول المباشر للمعرفة وفقا لذلك. واستخدام واجهات النص

  واستعراض الموضوع في سیاقات مختلفة.
وجود فلتر أو مرشح   The filter theoryوافترضت نظریة انتقاء المعلومات 

انتقائي یقوم باختیار مثیرات معینة لیتم معالجتها دون األخرى، وأن سرعة استقبال 
ع القناة الحسیة أى أن: ترمیز المعلومات المعلومات، واالحتفاظ بها یتأثر بنو 

البصریة یختلف عن ترمیز المعلومات السمعیة. وأیضا فإن البیئات ذات 
ن جاءت  المعلومات القلیلة یمكن أن یتم معالجة المعلومات بها بالتوازي حتى وإ

  (Lachter etal., 2004, 881)من قنوات منفصلة. 
في   Cognitive Loadمعرفي كما یمكن االستفادة من نظریة العبء ال

تصمیم بیئة التعلم التكیفي، في إعالم المتعلم بأسباب دراسته للمقرر، ووضع 
المعلومات المهمة في مركز االنتباه بالشاشة، والتوافق بین مستوى صعوبة المادة 
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التعلیمیة والمستوى المعرفي للمتعلم، ووجود روابط بمستویات مختلفة من المعرفة؛ 
مستوى المعرفي للمتعلم، كذلك عدم فرض أى قیود من حیث وقت لتناسب ال

التعلم ومكانه. والتوافق بین مستوى صعوبة المادة التعلیمیة والمستوى المعرفي 
للمتعلم، ووجود روابط بمستویات مختلفة من المعرفة؛ لتناسب المستوى المعرفي 

  ) ١٨٥، ٢٠١٧للمتعلم.(تامر المغاوري، 
فیة على العملیات العقلیة التى تحدث أثناء التعلم، ولهذه وتركز النظریة المعر 

)  والتى یمكن ٢٠١٠النظریة عدة مبادئ معرفیة أشار الیها السید عبد المولى(
مراعاتها عند تصمیم أنماط الوكیل الذكي ببیئة التعلم التكیفي، ومنها ربط 

ن خالل األسئلة المعلومات الجدیدة بالمعلومات السابقة، في ذاكرة طویلة المدى م
ثارة دافعیة الطالب لإلنجاز عن طریق استخدام استراتیجیات تفاعل  القبلیة. وإ
مختلفة بین الطالب والوكیل الذكي داخل بیئة التعلم التكیفي. وكذلك  تحلیل 
المحتوى الى عناصر وتقسیمه الى مودیوالت وفق خصائص الطالب. وتقدیم 

ع الفروق الفردیة للمتعلمین. كما تتضمن المعلومات بأسالیب مختلفة؛ لتتكیف م
  مواد التعلم نشاطات تراعي األسالیب المعرفیة للمتعلمین.

وتعتمد النظریة السلوكیة على أن التعلم یحدث نتیجة مثیر ما دون ان یكون 
للتفكیر الواعي أثر في حصول التعلم. وفي هذا اإلطار، یمكن اإلفادة من هذه 

تعلم التكیفیة القائمة على أنماط الوكیل الذكي، فاهتم النظریة في تصمیم بیئة ال
بتقدیم المثیرات التعلیمیة في المحتوى التعلیمي؛ لتدرج من السهل الى الصعب 
ومن البسیط الى المعقد، كما تتیح للمتعلم تقدیم استجابة في كل خطوة، فال ینتقل 

ز فوري، وتقدیم الى خطوة جدیدة إال اذا اتقن سابقتها ویلي كل استجابة تعزی
تغذیة راجعة بأشكال مختلفة سواء كانت لفظیة أو غیر لفظیة، لكل استجابة قام 

، ٢٠٠٣(حسن حسین وكمال عبد الحمید، بها المتعلم لتوجیهه نحو تحسین األداء. 
١٣٤(  
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٣٨٥  

ومن بین النظریات المعرفیة، التى اهتمت بتصمیم الوسائط المتعددة والتمثیل 
ل العقل البشري، نظریة الترمیز المزدوج للمعلومات، المعرفي للمعلومات داخ

والذي یفترض ان الذاكرة تتألف من نظامین أحدهما النظام اللفظي وهو نظام 
متخصص لمعالجة المعلومات اللفظیة واآلخر نظام غیر لفظي مستقل یختص 
 بتمثیل ومعالجة اللغة غیر اللفظیة والصور العقلیة، ویعمل كال النظامین بطریقة

هناك ترابطات بین النظامین، حیث أن تنشیط نظام یؤدي الى مستقلة، إال أن 
تنشیط اآلخر، مثال ذلك أنه عندما ینظر الفرد الى الصورة یمكن أن یربطها أو 
یحولها الى لغة لفظیة، فعندما یتم تسجیل مصطلح في كال النظامین، یطلق على 

   (Paivio, 2006, 3)هذه العملیة الترمیز المزدوج. 
كما یمكن االستفادة من نظریات التوقع المرتبطة بزیادة الدافعیة لإلنجاز، في 
دعم بیئة التعلم بالمكافأة التى یحصل علیها المتعلم، بما لها من قیمة كبیرة في 
زیادة األداء، فهي بمثابة باعث لألداء األفضل، وبذل المزید من الجهد. فحجم 

عمل ما یرتبط بادراكه لما یحققه من هذا العمل، المجهود الذي یبذله المتعلم في 
دراكه للتدعیمات  من نتائج مرغوبة. فهناك ارتباط وثیق بین أداء الفرد لعمل ما وإ

  )١٠٨، ٢٠٠٠التى یحصل علیها من وراء هذا العمل.(عبد اللطیف خلیفة، 
وتطبیقاتها في مجال الدافعیة  Attribution Theoryوتعد نظریة العزو 

من النظریات المهمة في مجال دراسة الدافعیة االنسانیة بوجه عام،  لإلنجاز
والدافعیة لإلنجاز بوجه خاص. وتهتم نظریة العزو بكیف یدرك الشخص أسباب 

فقط،  Actorسلوكه وسلوك اآلخرین وذلك؛ ألن األفراد ال یعزون السببیة للفاعل 
عرنا واتجاهاتنا وسلوكنا ولكن أیضا للبیئة، فالمعزیات السببیة هي التى تحدد مشا

نحو أنفسنا واآلخرین. وهناك دافعان رئیسیان وراء التفسیرات السببیة التى یقدمها 
األفراد، الدافع األول یتمثل في الحاجة الى تكوین فهم مترابط عن العالم المحیط. 
 والدافع الثاني هو حاجة الفرد للتحكم والسیطرة على البیئة والتنبؤ بالعالم المحیط

 )١٥٥، ٢٠٠٠به. (عبد اللطیف خلیفة، 
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  :Learning Objectالمحور الثالث: عناصر التعلم الرقمیة 
أصبحت مختلف المؤسسات التعلیمیة تسعى لوجود عوامل مشتركة للتعاون؛ 
من أجل التقلیل من كلفة اإلنتاج واالستفادة الواسعة من العنصر التعلیمي الرقمي، 

لضروري البحث عن إطار یسمح باالستعمال وللوصول لهذا الهدف كان من ا
عادة االستعمال للعنصر التعلیمي.   وإ

: مفهوم عناصر التعلم:   أوًال
ظهرت ثالثة اتجاهات  لمفهوم عناصر التعلم،  اعتبر االتجاه األول عنصر 
التعلم كیان رقمى أو غیر رقمى یمكن إعادة استخدامه؛ لدعم التعلم، وبذلك فهو 

دد للكیان، سواء كان رقمیًا  أو غیر رقمى. أما االتجاه مفهوم واسع غیر مح
الثاني فنظر الى عنصر التعلم على أنه كیان له هدف تعلیمى، وبذلك فهو یعتبر 
عنصر رقمى أو غیر رقمى یمكن إعادة استخدامه لدعم أهداف التعلم أو هو جزء 

ا االتجاه من أجزاء المحتوى التعلیمى، یتضمن وسائط رقمیة أو غیر رقمیة. أم
  الثالث فاعتبر عنصر التعلم على أنه كیان رقمى له هدف تعلیمى محدد.

) عناصر التعلم بأنها أوعیة إلكترونیة، ٢٠٠٧فعرف كل من ألینسون وماهي( 
تحتوى على معلومات متنوعة في شكل نص وصوت وصورة ورسوم ثابتة 

ببیانات لخدمة محتوى محدد ومصحوبة  - بعضهم أو كلهم مجتمعین- ومتحركة
 ,Allinson &Mahey )وصفیة، وتخزینها داخل ما یسمى المستودعات الرقمیة.

2007) 
) بأنه أى عنصر رقمي یحمل قیمة تربویة، ٣٣٠، ٢٠١٤ویعرفه نبیل جاد(

ویستخدم لتحقیق هدف تعلیمي محدد وتتعدد أنواعه، لتشمل ملفات الفیدیو 
الثابتة والمتحركة، ویتاح  والصوت والصور المتحركة والصور البیانیة والرسوم

عنصر التعلم داخل مستودعات بحیث یمكن الوصول إلیه من خالل البیانات 
الواصفة، عن طریق البحث على شبكة االنترنت، كما یتمیز عنصر التعلم 
بإمكانیة إعادة استخدامه ضمن أكثر من محتوى تعلیمي، فهو قابل للتحدیث 
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٣٨٧  

وهناك مجموعة من األسباب أدت  فة.والعمل على كافة نظم التشغیل المختل
  لظهور عناصر التعلم منها:

ظهور أسالیب التواصل التكنولوجیة مثل المنتدیات وأدوات تألیف مواقع  - ١
وصفحات اإلنترنت والتى سمحت للمستخدمین بإنشاء محتوى تعلیمى 

 باستخدام عناصر التعلم.
بهدف البعد  التغیرات التى طرأت على ساحة تطبیقات تكنولوجیا التعلیم - ٢

 عن أسالیب التعلیم والتعلم التقلیدیة.
وضع استیراتیجة اقتصادیة أكثر فاعلیة إلعادة استخدام عناصر التعلم  - ٣

 المتاحة على الشبكة.
 ظهور اإلنترنت والتعلیم اإللكترونى. - ٤
 محاولة الحد من تكلفة تكرار إنتاج المحتوى التعلیمى. - ٥

 ثانیا: أهمیة عناصر التعلم:
 Demetrios, et al(2013) ) و٩٦، ٢٠١٤من تامر المغاوري( یوضح كل   

والمتعلم والهیئات والمؤسسات  بعض جوانب أهمیة عناصر التعلم بالنسبة للمعلم
  والتى تتمثل في:

تدعیم بنیة التعلیم المدمج، والتى یتاح فیها تجارب تعلیمیة ویمكن إنجازها  - ١
لعمل ومواد للتدریب؛ للدمج باستخدام عناصر التعلم، بما تتیحه من معینات ل

  بین الفصول الدراسیة والتعلیم االلكتروني مما یقلل من التكالیف.
المساعدة على توفیر المهارات والمعارف بشكل دائم ومستمر ومتاح فى أى  - ٢

 وقت.
البیانات الواصفة لعناصر التعلم تمكن المتعلم من سهولة اختیار العناصر  - ٣

 ه.التى تتناسب مع احتیاجه وأهداف
تدعیم العملیة التعلیمیة بأنماط تعلم متعددة یمكن استخدامها لدعم بیئات  - ٤

التعلم المتنوعة، وأسالیب عرض تتناسب مع حاجات المتعلم، حیث تعمل 
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عناصر التعلم على مختلف بیئات التعلم سواء التعلیم التقلیدي أو المدمج أو 
 االلكتروني.

عادة استخدامها إتاحة عملیات البحث التى تسمح للمعلم بإ - ٥ یجادها، وإ
 وتوظیفها.

السماح للمعلم بدمج عناصر قدیمة مع أخرى جدیدة لبناء عنصر جدید  - ٦
 لتلبیة احتیاجات المتعلمین.

تعمل عناصر التعلم على مختلف بیئات التعلیم سواء التعلیم التقلیدى أو  - ٧
 المدمج أو اإللكترونى.

تاحة تقدیمها توفیر وقت وجهد المعلم فى تطویر وصیانة عناصر  - ٨ التعلم، وإ
 فى أشكال متعددة.

 ثالثا: خصائص عناصر التعلم:
تعتبر عناصر التعلم هى اللبنات األساسیة؛ لبناء وتصمیم المحتوى والمقررات 
االلكترونیة حیث تعتبر أصغر وحدة من وحدات المقرر اإللكترونى، وهناك عدة 

ات اإللكترونیة، ومن خصائص لعناصر التعلم فى بناءها وتوظیفها فى المقرر 
خالل توظیفها یمكن تطویر بیئات التعلم وذلك من خالل ما تتیحه من خصائص 

والتى یمكن إجمالها فیما   Chuck Barrit, et al(2004) متعددة كما أوضحها
 یلى:

إعادة االستخدام: إمكانیة استخدام عناصر التعلم فى أكثر من محتوى لخدمة  - ١
 أهداف تعلیمیة محددة.

نیة الوصول: هى إمكانیة وصول المستخدم لعناصر التعلم والحصول إمكا - ٢
 علیها من أى موقع من خالل البیانات الواصفة.

االستقاللیة: یمكن أن یعمل أى عنصر تعلم بشكل مستقل دون الحاجة إلى  - ٣
 برمجیات تشغیل أو مواقع مساندة.
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ت اإلنتاج توفیرًا التكلفة الفاعلة: تجنب عناصر التعلم تكرار المستخدمین لعملیا - ٤
 للوقت والجهد.

المرونة: هى التحكم فى كیفیة عرض عناصر التعلم داخل المحتوى دون  - ٥
اإلخالل بالعنصر نفسه، وهذه الخاصیة تتیح إمكانیة التعامل مع عنصر 

 التعلم بأكثر من من طریقة وفقًا لرؤیة مصمم المحتوى.
حاجة إلى نسخة مما یوفر إمكانیة الربط: وتعنى ربط العنصر بالمحتوى دون ال - ٦

 مساحة تخزینیة.
التوافقیة: إمكانیة استخدام عناصر التعلم على كافة نظم التشغیل، بمعنى تكیف  - ٧

ومالئمة عناصر التعلم مع بیئات التعلم المختلفة والتطورات التكنولوجیة دون 
 إعادة تصمیمها.

و قدرات سهولة االستخدام: ال تتطلب عناصر التعلم من المتعلم مهارات أ - ٨
 الستخدامها.

 األلفة: بأن یكون عنصر التعلم مألوفا من حیث كیفیة استخدامه والتفاعل معه. - ٩
صغر حجم العنصر: كلما كان حجم العنصر صغیرًا كلما زادت إمكانیة  -١٠

 إعادة استخدامه وذلك لتركیز اهتمام المتعلم على نقطة محددة.
 رابعا: استراتیجیة إعادة استخدام عناصر التعلم:

تعتبر بدایة ظهور عناصر التعلم في مجال تكنولوجیا المعلومات، وعالم 
البرمجة عندما تم تصمیمها بغرض استخدامها مرارا في أكثر من محتوى وأكثر 
من سیاق، وبانتشار نظم إدارة التعلم زادت المطالبة بتفعیل دور عناصر التعلم 

الرئیسیة حول استخدام ووضع معیار لتفعیل دورها بشكل أوسع، وكانت الفكرة 
عناصر التعلم هي تفتیت المحتوى إلى أجزاء صغیرة إلعادة استخدامه في بیئات 
تعلم مختلفة. أما عن مبررات إعادة استخدام عناصر التعلم یوضحها نبیل 

  ) كما یلي:٣٣٩، ٢٠١٤جاد(
 تجنب تكرار المستخدمین لعملیات اإلنتاج؛ توفیرًا للوقت والجهد. - ١
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مى فى أكثر من محتوى؛ لخدمة یخدام نفس العنصر التعلألنه یمكن است - ٢
 أهداف تعلیمیة محددة.

 صغر حجم العنصر وبذلك یتم تركیز اهتمام المتعلم على نقطة محددة. - ٣
ألن أحد خصائص عناصر التعلم سهولة االستخدام؛ لذلك یتم إعادة  - ٤

 استخدامها فى أكثر من موقف تعلیمى.
بشكل مستقل دون الحاجة إلى  ألن عناصر التعلم یمكن استخدامها - ٥

 برمجیات تشغیل أو مواقع مساندة.
إمكانیة تكیف ومالئمة عناصر التعلم مع بیئات التعلم المختلفة والتطورات  - ٦

 التكنولوجیة دون إعادة تصمیمها.
خامسا: العالقة بین أنماط الوكیل الذكي في بیئة التعلم التكیفي ومهارات إنتاج 

 عناصر التعلم الرقمیة:
سوف یساعدهم في ‘ ن تعلم الطالب لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیةا

إنتاج كثیر من البرمجیات والمواقع والمقررات التعلیمیة التى تخدمهم في مجال 
إنتاج كثیر من البرمجیات والمواقع  تكنولوجیا التعلیم، كما أنها تكسبهم متعة في

دم جمیع قطاعات العمل المختلفة التى تجعلهم یتمتعون بمرونة كاملة، والتى تخ
  مما یواكب سوق العمل ومتطلبات العصر.

مم بطریقة رقمیة، بحیث یمكن إعادة ویراعى عند تصمیم عنصر التعلم أن یص
استخدامه مع عناصر أخرى بشكل مبسط وسهل لدعم التعلم، ویراعى أن یكون 

قمیة لسهولة واضحًا وقابل للتقییم واالختبار ویمكن تخزینه فى مستودعات ر 
الوصول إلیه من خالل البیانات الواصفة له، كما أن لصحابها حق الملكیة 

 الفكریة؛ لمنع أى تحول جوهرى فیه.
وبوجود بیئة التعلم التكیفي القائمة على أنماط الوكیل الذكي، یجعل من 
الضروري إنتاج عناصر تعلم رقمیة مختلفة تتناسب مع كل أسلوب للتعلم، حیث 

متعلم وتقدم له المحتوى المناسب له، لتمیزها بالمرونة واستجابتها تهتم بال
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٣٩١  

الحتیاجات المتعلمین. فتقدم له أشكال مختلفة من الوسائط المتعددة التى تساعده 
ح التحكم یتیعلى تعلم المهارة واتقانها. كما أن تكیف المحتوى وفق اسلوب التعلم 

عادة استخدامها بما یتناسب مع وتوزیعها وإ ‘ في االنشطة والمهمات التعلیمیة
عناصر العملیة التعلیمیة ونمط الوكیل الذكي،  وقدمت له أشكال متعددة من 
عناصر التعلم التى تعرض المهارة التى یمكن االستفادة منها، في تنمیة مهاراته 
المختلفة، مما یضیف تفاعلیة ومتعة ودافعیة لإلنجاز وحثهم على استمراریة 

  التعلم.
 الرابع: الدافعیة لإلنجاز: المحور 

تعتبر الدافعیة من الموضوعات المهمة في الدراسات النفسیة والتربویة الحدیثة، 
حیث تؤثر الدوافع النفسیة في السلوك اإلنساني بصفة عامة وعلى عملیة التعلم 
بصفة خاصة بإعتبار أن عملیة التعلم توجیه أو تعدیل لهذا السلوك. فالدافعیة تعد 

  تطویر التعلم، ورفع كفاءة الطالب وتحسین مهاراتهم وتطویرها. وسیلة ل
نما نستدل علیه من اآلثار السلوكیة التى  والدافع ال یمكن مالحظته مباشرة، وإ
یؤدي إلیها، وبهذا یمكن القول: إن الدافع عبارة عن مفهوم أو تكوین فرضي، 

سد العامة للحفاظ ویرتبط به مفهوم آخر وهو االتزان الذي یشیر الى نزعة الج
على بیئة داخلیة ثابتة نسبیا، وبهذا ینظر العلماء الذین یتبنون وجهة النظر هذه 
الى السلوك االنساني على أنه حلقة مستمرة من التوتر وخفض التوتر. فالجوع 
مثال یمثل توترا ویولد حاجة الى الطعام، ویعمل إشباع دافع الجوع على خفض 

 )٥٢، ٢٠١٤أن یعود ثانیة.(كمال مصطفى وآخرون،  هذا التوتر الذي ال یلبث
حیث وتمثل دافعیة األنجاز أحد الجوانب المهمة في منظومة الدوافع اإلنسانیة، 

) على ضرورة االهتمام بالدافعیة لإلنجاز، ١٦، ٢٠٠٦أكد عبد اللطیف خلیفة(
فهي تعد عامال مهما في توجیه سلوك الفرد وتنشیطة، ومكونا أساسیا في سعي 
الفرد تجاه تحقیق ذاته وتوكیدها، حیث یشعر الفرد بتحقیق ذاته من خالل ما 

  ینجزه وفیما یحققه من أهداف.
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  أوال: مفهوم الدافعیة لإلنجاز:
لقد ظهرت العدید من النظریات التى فسرت دافع اإلنجاز مثل نظریة ماكیلند 

ل، وجمیع هذه في الشخصیة والدافعیة، أتكنسون، واینز، راینز، التوجه للمستقب
  النظریات كان هدفها دافع االنجاز واألمل في النجاح والخوف من الفشل.

فالدافعیة لإلنجاز هي رغبة أو قوة ذاتیة تستثیر المتعلم وتحفز وتوجه سلوكه 
نحو تحقیق هدف معین یدفعه الى بذل الجهد إلنجاز األعمال، وحدوث التفوق 

ي ویهیئ له التكیف مع البیئة واالمتیاز، مما یحقق له التوازن الداخل
  ) ٣٦، ٢٠١٥الخارجیة.(حمدي اسماعیل، 

) بأنها حالة داخلیة عند الطالب تدفعهم ١٠٧، ٢٠١٣ویعرفها اسالم جابر(
الى النجاح واإلنجاز في الوقت المحدد وتقاس بمجموع الدرجات التى یحصل 

  نجاز.علیها الطالب من خالل استجاباتهم على فقرات مقیاس الدافعیة لإل
وتعرف أیضا دافعیة اإلنجاز على أنها نموذج قائم على التخطیط ألفعال، 
والمشاعر المرتبطة برغبة في تحقیق نمط خاص باألداء الممتاز وتحقیق النجاح 
وهو هدف ذاتي ینشط ویوجه السلوك ویعد من المكونات المهمة للنجاح 

   (Vidler,1977)المدرسي.
 ثانیا: وظائف دافعیة اإلنجاز:

الدافعیة لإلنجاز من المحركات األساسیة لسلوك الطالب، والتى تمكنهم من 
بلوغ أهدافهم خاصة واألهداف التعلیمیة عامة، وهناك ثالث وظائف للدافعیة 

  ) ٢٧٩، ٢٠١٧لإلنجاز.(مریم عثمان، 
وظیفة منشطة تعمل على تحریك الطاقة الكامنة داخل المتعلم، كما أن  .١

ز علیها یعمل على تحفیز الطاقة النفسیة داخل وضوح األهداف مع التركی
  كل متعلم.
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٣٩٣  

وظیفة انتقائیة تجعل دافعیة االنجاز المتعلم ینتقي سلوكا محددا یصل به  .٢
لهدف محدد دون آخر، وعندما یتحقق هذا الهدف تقوم الدافعیة بوظیفة 

 أخرى هي الوظیفة التدعیمیة لتلك الطریقة التى أوصلته لهدفه.
: تحقق دافعیة اإلنجاز وظیفة المثابرة واإلصرار والصبر وظیفة المثابرة .٣

 واالعتكاف حتى یتم إنجاز العمل.
 ثالثا: خصائص ذوي الدافعیة لإلنجاز.

قدم ماكلیالند أساسا نظریًا یمكن من خالله تفسیر نمو الدافعیة لإلنجاز لدى 
 األفراد حیث إنها تكون مرتفعة لدى بعض األشخاص، ومن أهم هذه الخصائص

  ) ١٢٦، ١٩٩٤(كامل المغربي،
.الخصائص الممیزة لألفراد ذوي دافعیة اإلنجاز المرتفعة: إن األفراد ذوي دافعیة ١

اإلنجاز المرتفعة یمیلون إلى بذل محاوالت جادة؛ للحصول على قدر كبیر من 
النجاح وهم أكثر میال للتوصل الى حلول في المواقف التى تحتاج حال لمشكلة 

الى إنجازهم ألشیاء صعبة وبذل الجهود الشاقة المستمرة في إنجاز ما. باإلضافة 
ما یقوم به والعمل نحو تحقیق أهدافه، ویفضل األفراد ذوي الدافعیة المرتفعة 

  لإلنجاز معرفة نتائج أعمالهم فورا بحیث یساعدهم هذا في تعدیل سلوكهم.
ن أهم ما یمیز .الخصائص الممیزة لألفراد ذوي دافعیة اإلنجاز المنخفضة: إ٢

األفراد أصحاب اإلنجاز المنخفض، میلهم الى اختیار أهداف إما صعبة جدا أو 
سهلة جدا، ألن نجاحهم أو فشلهم فیها یكون خارجا عن سیطرتهم. كذلك ال 
یتحملون مسئولیة األعمال التى یقومون بها حیث یفضلون اختیار أهداف معینة 

واالعتزاز عند تحقیق األهداف السهلة.  وعلى اآلخرین تحقیقها، ویشعرون بالفخر
باإلضافة الى أنهم ال یتوقعون النجاح في أى عمل یقومون به بل یتجنبون اإلقدام 
على اإلنجاز؛ خشیة الفشل، فالنجاح من وجهة نظرهم حظ أو مصادفة وهم لیسوا 

  من المحظوظین.
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وكل من المهارات  رابعا: العالقة بین أنماط الوكیل الذكي في بیئة التعلم التكیفي
 والدافعیة لإلنجاز:

عد الدافع لإلنجاز عامال مهما في توجیه سلوك الفرد وتنشیطه، كما یعتبر  ُ ی
مكونا أساسیا في سعي الفرد تجاه تحقیق ذاته من خالل ما ینجزه، فالدافعیة نمو 

  طبیعي لمیل أو اهتمام الفرد بموضوع محدد یسهم في زیادة معرفته.
عن تنمیة الدافعیة لإلنجاز بواسطة بیئة التعلم التكیفي  وفي سیاق الحدیث

 Vansteenkiste, etالمتضمنة لوكیل ذكي فإنه یمكن اإلنطالق مما ذكره 
al(2006,20)   بأن مشاركة الطالب المستمرة في أداء األعمال المختلفة داخل

قدرة  البیئة یؤدي الى زیادة ثقة الطالب بنفسه وتحمله مسؤولیة تعلمه، كما أن
الوكیل الذكي على التواصل مع الطالب وتقدیم التغذیة الراجعة والحوافز سواء 
كانت لفظیة أو ایماءات؛ كل ذلك یمكنه أن ینمي الدافعیة لإلنجاز لدى المتعلم 
عند مروره بخبره التعلم عبر بیئة التعلم. باإلضافة الى وجود خیارات متعددة 

بقا ألسلوب تعلمه؛ تشجه على االستقاللیة داخل البیئة تقدم لكل طالب محتوى ط
وتنمي لدیه التحدي والفضول والسیطرة والخیال، هذا یضمن بقاء دافعیة الطالب 

  لإلنجاز مرتفعة.
الدافعیة تؤثر في توجیه سلوكنا نحو المهارات المهمة التى یتوجب علینا 

فنظریة معالجة االهتمام بها ومعالجتها، وتدلنا على الطریقة المناسبة لفعل ذلك، 
المعلومات ترى أن الطلیة الذین لدیهم دافعیة عالیة للتعلم ینتبهون إلى معلمیهم 

  أكثر من زمالئهم ذوي الدافعیة المتدنیة للتعلم. 
بناءا على ما تقدم تؤدي الدافعیة الى حصول اإلنسان على أداء جید عندما 

رات والدافعیة لإلنجاز عند یكون مدفوعا نحوه، فهناك عالقة وثیقة بین تنمیة المها
الطالب، فكلما كان هناك دافع یحث الطالب على اإلنجاز، والحصول على 
النجاح والحصول على النجاح والتمیز في انجاز األعمال، والمهام الموكلة الیه، 
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٣٩٥  

والتى تتضمن نوعا من التحدي كان ذلك دافعا للطالب في تنمیة مهاراتهم 
  )١٣٧، ٢٠١٧المختلفة. (اشرف أحمد، 

  المستخدم في البحث المحور الخامس: التصمیم التعلیمي
ساعد هذا المحور على اإلجابة على السؤال الذي ینص على " ما التصمیم 

المتعدد) في  -المناسب لبیئة تعلم تكیفیة قائمة على نمطي الوكیل الذكي (المفرد
از لدى طالب تنمیة بعض مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنج

  تكنولوجیا التعلیم؟" 
حیث تمت مراجعة مجموعة من نماذج التصمیم التعلیمي التى اهتمت بتصمیم 

). باإلضافة ٢٠١٧) وتسنیم داود(٢٠١٧بیئات التعلم التكیفیة منها أحمد سعید(
الى مراجعة العدید من نماذج التصمیم التى اهتمت بأنماط الوكیل الذكي منها 

). كما تم ٢٠١٨) وریهام محمد(٢٠١٥) واحمد عبد النبي(٢٠١٨اسراء بدران(
مراجعة بعض نماذج التصمیم التعلیمي العامة التى تتمیز بعمومیة االجراءات 

والذي یتمیز بشمولیته ووضوح جمیع مراحله وخطواته  ADDIEالتعلیمیة كنموذج 
میة التى تصمم في ضوئها المعالجة التجریبیة، وسهولة تطبیقه على نظم تعلی

  مستحدثة.
وتصمیم بیئة التعلم التكیفیة تتطلب في عملیة التصمیم أحد نماذج التصمیم 
والتطویر التعلیمي التى تتناسب مع أنماط الوكیل الذكي، فنموذج التصمیم الجید 

  یضمن المحافظة على استمرار دافعیة الطالب لإلنجاز.
اسبه مع طبیعة البحث سوف تستند الباحثة  على نموذج التصمیم العام؛ لتنلذا 
  . باإلضافة لألسباب التالیة:Grafinger(1988)الحالى 

یعد األساس لجمیع نماذج التصمیم التعلیمي وأن جمیع النماذج تنبق منه، وأنه  -
یشتمل على جمیع العملیات المتضمنه في النماذج األخرى من تصمیم وتطویر 

  تعلیمي.
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كبیر والمرونة التى تسمح بالتطویع یتصف بالسهولة والوضوح والشمول بشكل  -
  فیه بما یتناسب مع طبیعة البحث الحالى.

یتضمن خمس مراحل تشتمل كل مرحلة على خطوات تفصیلیة تتصف  -
  بالوضوح.

  تعقیب حول اإلطار النظري:
من خالل اإلطار النظري للبحث تم تحدید ما هیة بیئة التعلم التكیفیة من 

تعلم، حیث یقوم على اختبار الطالب أوال لمعرفة حیث إنه تكیف وفقا ألسلوب ال
أسلوب تعلمه، ومن ثم یقدم له المحتوى الذي یناسب أسلوب تعلمه.كما ساهم 
اإلطار النظري للبحث الحالي في تحدید خصائص بیئات التعلم التكیفیة، التى 
سوف یتم مراعاتها أثناء إعداد البحث الحالي، ونماذج تصمیم هذه البیئات حسب 

سلوب تعلم الطالب، باالضافة الى التعرف على مفهوم الوكیل الذكي أ
والخصائص الجوهریة له، ومنها ضرورة وجود درجة كبیرة من التشابة بین 
المستخدم الحقیقي والوكیل الذكي في المظهرالعام والمالمح اإلنسانیة، كذلك ساهم 

تختلف وفقا لطبیعة اإلطار النظري في تحدید أنماط تقدیم الوكیل الذكي والتى 
  المهمة التى یقوم بها، وخصائص البیئة التى یعمل بها.

كذلك أسهم اإلطار النظري في تحدید العالقة بین بیئات التعلم التكیفیة 
المتضمنة لوكیل ذكي في تنمیة كل من مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة 

على السؤال األول  والدافعیة لإلنجاز، كما ساهم اإلطار التظري في اإلجابة
للبحث من خالل تحدید خطوات ومراحل التصمیم التعلیمي، التى یمكن اتباعها 
في تصمیم بیئة تكیفیة متضمنة وكیل ذكي، من خالل نموذج التصمیم التعلیمي 

  العام.
  اإلجراءات المنهجیة للبحث:

 تناولت الباحثة في هذا الجزء عرض ما قامت به من إجراءات في هذا البحث،
لذا فهو یتناول: مراحل اشتقاق قائمة معاییر تصمیم بیئة التعلم التكیفیة بنمطي 
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متعدد). وبناء البیئة بتطبیق مراحل النموذج العام للتصمیم  - الوكیل الذكي(مفرد
التعلیمي، ثم اعداد أدوات البحث، كما یتناول هذا الجزء خطوات تطبیق تجربة 

الحصائیة التى تم استخدامها في معالجة البحث وأخیرا عرض أسالیب المعالجة ا
البیانات للتوصل لنتائج البحث، وسیتم عرض إجراءات البحث في الخطوات 

  التالیة:
-أوال: اشتقاق معاییر تصمیم بیئة التعلم التكیفیة بنمطي الوكیل الذكي(مفرد

  متعدد)
كیل قامت الباحثة بتحدید معاییر تصمیم بیئة التعلم التكیفي بنمطي الو      

متعدد) باإلطالع على الدراسات والبحوث وذلك من خالل الخطوات - الذكي (مفرد
  التالیة:

أ. تحدید الهدف من القائمة: هدفت الى تحدید معاییر تصمیم بیئات التعلم 
متعدد) لطالب قسم تكنولوجیا - التكیفیة، والقائمة على انماط الوكیل الذكي(مفرد

  التعلیم.
لمعاییر بالقائمة:تم بناء قائمة المعاییر من خالل تحلیل ب.اعداد وبناء وتنظیم ا

الدراسات والبحوث السابقة، ذات الصلة بمعاییر التصمبم التعلیمي ونظریات 
التعلیم والتعلم ومتغیرات البحث، ثم صیاغة ما تم التوصل الیه على هیئة معاییر 

  ومؤشرات تندرج تحت كل معیار.
اعداد القائمة في صورتها المبدئیة تم استطالع ج. التحقق من صدق القائمة: بعد 

ضافة وتعدیل  جراء التعدیالت المطلوبة من حذف وإ آراء الخبراء والمتخصصین وإ
  صیاغة لبعض المعاییر 

د. إعداد الصورة التهائیة لقائمة المعاییر: تضمنت القائمة في صورتها النهائیة 
المعاییر األساسیة في ) مؤشرا وتتمثل ٥٢) معاییر یندرج تحتها (٧على (

-مجاالت االهداف وخصائص الطالبات والمحتوى واألنشطة والوكیل الذكي(مفرد
  )٩متعدد) قاعدة المعرفة وواجهة التفاعل. (ملحق 



 ایمان جمال السید غنیم .د            متعدد)متعدد)  --  الذكي(مفردالذكي(مفرد  للوكیلللوكیل  نمطیننمطین  بینبین  التفاعلالتفاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٣٩٨٣٩٨1100..1122881166//00005544559944                                                                                                                                                                  DDOOII  ::    
  

ثانیا: بناء بیئات التعلم التكیفیة القائمة على التفاعل بین نمطي الوكیل 
بصري) في ضوء النموذج العام -متعدد) وأسلوب التعلم(سمعي-الذكي(مفرد

  .ADDIEللتصمیم التعلیمي 
متعدد) في بیئة التعلم  -للتعرف على أثر استخدام أنماط الوكیل الذكي (مفرد

التكیفي على تنمیة بعض مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز 
ناسب هو لدي طالب تكنولوجیا التعلیم، استخدم البحث المنهج التجریبي الم

  ) التالي:٢) كما هو موضوح في جدول(٢*٢التصمیم العاملي (
  ) التصمیم التجریبي للبحث٢جدول(

  نمط الوكیل             
 أسلوب التعلم

 نمط الوكیل المتعدد نمط الوكیل المفرد

 )٣مجموعة تجریبیة ( )١مجموعة تجریبیة ( السمعي
 )٤تجریبیة ( مجموعة )٢مجموعة تجریبیة ( البصري

  المرحلة األولى مرحلة الدراسة والتحلیل:  
  وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالیة:

  . تحلیل خصائص المتعلمین المستهدفین:١
تم تحلیل خصائص المتعلمین حسب معرفتهم السابقة، وأسلوب تعلمهم،     

س المناسبة ومراعاة خصائصهم وخبراتهم السابقة وذلك الختیار استراتیجیة التدری
وتم تحدید الطالب موضع التطبیق وهم  لهم لتحقیق أعلى كفاءة للعملیة التعلیمیة.

طالب الفرقة الثالثة قسم تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة النوعیة جامعة الزقازیق، 
وتأكدت الباحثة أن لدیهم خبرة سابقة في المهارات األساسیة الستخدام االنترنت 

  أجهزة االتصال السریع باالنترنت.ومهارات التصفح و 
 . تحلیل المهمات التعلیمیة:٢ 

بناءا على احتیاجات وخصائص المتعلمین وبیئة التعلم وبتحلیل نتائج      
الدراسة االستكشافیة، تم االستعانة بالكتب والمراجع التربویة والدراسات لبناء قائمة 
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یل المهارات وترتیبها في شكل بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة، حیث تم تحل
تدفقي، یوضح خطوات تعلمها، بحیث یتم تعلم المتطلب السابق لتعلم المهارات 

  التالیة.
تحلیل المهارات: تم تحلیل المهارات المتعلقة بإنتاج عناصر التعلم  -

الرقمیة، ولكل مهارة من هذه المهارات مجموعة من المهارات الفرعیة، وقد 
داد قائمة المهارات األساسیة والفرعیة في صورتها المبدئیة قامت الباحثة بإع

وعرضها على مجموعة من المحكمین؛ وذلك بهدف استطالع رأیهم فیما 
  یلي:

صحة تحلیل المهارات واكتمالها، وصحة تتابع خطوات األداء، وصحة 
الصیاغة اللغویة للمهام الرئیسیة والفرعیة، ثم تم معالجة إجابات المحكمین، 

جراء بعض  حیث اتفق المحكمون على صحة تتابع خطوات األداء وإ
  التعدیالت في المهام الفرعیة.

ثم تم إجراء التعدیالت وبذلك أصبحت قائمة المهارات في صورتها النهائیة 
مهارة فرعیة، كما  ٨٩مهارة رئیسیة تندرج تحتها  ٢١) تتكون من ٤(ملحق 

  ).٣في الجدول رقم (
  عناصر التعلم الرقمیة.) مهارات إنتاج ٣جدول(

 المهارة الرئیسیة م
عدد المهارات 

 المهارة الرئیسیة م الفرعیة
عدد المهارات 

 الفرعیة
 ٤ إنتاج مقطع صوتي. ١٢ ٧ تحلیل عناصر التعلم الرقمیة. ١
 ٤ تسجیل مقطع صوتي. ١٣ ٥ تصمیم عناصر التعلم الرقمیة. ٢

معالجة المقطع  ١٤ ٥ إنتاج عرض تفاعلي. ٣
 تي.الصو 

٧ 

تصدیر المقطع  ١٥ ١٢ رسم عناصر التعلم األساسیة. ٤
 الصوتي.

٢ 

٥ 
تصمیم االشكال المختلفة لعناصر 
 ٢ التعلم.

١٦ 
 إنتاج الفیدیو التعلیمي.

٣ 

 ٤ انشاء مشاهد الفیدیو. ١٧ ٢ استیراد صورة العرض التفاعلي. ٦
 ٦ عمل مونتاج للفیدیو. ١٨ ٥ تحویل الصورة لرمز. ٧
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عدد المهارات  المهارة الرئیسیة م
 الفرعیة

عدد المهارات  المهارة الرئیسیة م
 الفرعیة

 ٥ مع الطبقات. التعامل ٨
تصدیر الفیدیو  ١٩

 التعلیمي.
٢ 

 ٤ استخدام شریط الزمن. ٩
تنفیذ عناصر التعلم  ٢٠

 الرقمیة.
٣ 

 ٣ تقویم عناصر التعلم. ٢١ ٢ تفعیل اكواد البرمجة. ١٠
 ٨٩ المجموع ٢ تصدیر العرض التفاعلي. ١١

. تحدید أسلوب التعلم للمتعلمین: تم تطبیق ٣
 Neil(إعداد   visual,auditory,read and write,Kinetic(VARK)استبیان

Fleming, 1992بصري)  للطالب عینة -)  لتحدید أسلوب التعلم (سمعي
 البحث.
جازته: تم تحدید وتنظیم المحتوى في ضوء ٤ . تحدید محتوى التعلم وإ

األهداف، واالستعانة باألدبیات والدراسات المرتبطة ، ووضعه في تسلسل مناسب 
ب األهداف في بیئة التعلم التكیفیة، وقُسم المحتوى الى أربعة مدیوالت، حسب ترتی

األول عناصر التعلم الرقمیة، والثاني إنتاج عرض تفاعلي، والثالث إنتاج مقطع 
صوتي، والرابع إنتاج مقطع فیدیو. وقد اشتمل كل مودیول على األهداف 

ق المحتوى وترابطه تم واألنشطة التعلیمیة والتقویم الخاص به، وللتأكد من صد
عرضه على مجموعة من المحكمین في تكنولوجیا التعلیم؛ بهدف استطالع رأیهم 
في مدى كفایة المحتوى لتحقیق األهداف، ومدى مالئمة تقسیم المحتوى الى 
مدیوالت تعلم منفصلة، وقد أجمع المحكمون على صالحیة المحتوى مع إجراء 

عادة تقسیم بعض المدیوالت، وقد تم بعض التعدیالت المتعلقة بإعادة ال صیاغة، وإ
  )٥تنفیذ هذه التعدیالت مما جعل المحتوى جاهزا في صورته النهائیة.(ملحق 

.تحدید أنماط البیئة التكیفیة: تم اختیار المحتوى المناسب لبیئة التعلم ٥
بصري)، عبر معالجات مختلفة -التكیفیة، حسب أسلوب التعلم لكل متعلم(سمعي

متعدد) داخل بیئة التعلم التكیفیة، والتي یؤثر كل منها بشكل - الذكي(مفردللوكیل 
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متفاوت في معدالت أداء المتعلم؛ لذا البد من الوقوف على هذه األنماط، ودراسة 
تأثیرها وتقدیر فاعلیتها النتقاء الحلول األكثر تأثیرا في تنمیة مهارات إنتاج 

  وهذا ما یسعى إلیه البحث الحالى.عناصر التعلم الرقمیة ودافعیة اإلنجاز، 
. تحدید أنشطة التعلم، المهام، التكلیفات: حددت مجموعة من األنشطة ٦

التى تسهم في تحقیق أهداف كل مودیول وتعمل على تنمیة دافعیة الطالب 
لإلنجاز، وتم اختیار هذه األنشطة والمهام والتكلیفات؛ لتناسب أسلوب التعلم 

تمثلت في تطبیق المتعلم لما یطلب منه عقب كل مودیول ونمط الوكیل بالبیئة، و 
وممارسته للمهارات التى تعرض علیه، ومتابعته وتقویمه الكترونیا من خالل موقع 
التواصل االجتماعي الفیسبوك، ویتم إعالم المتعلم بتوقیت النشاط للعمل على 

تكون في صورة  إنجازها ویقوم المعلم بتوفیر التغذیة الراجعة للمتعلمین التى قد
  تعلیقات نصیة أو رسوم أو صور.

  وقد اشتملت هذه المرحلة على الخطوات التالیة:  ثانیا: مرحلة التصمیم:
  . تحدید األهداف السلوكیة:١

في ضوء األهداف العامة وعناصر المحتوى تمت صیاغة األهداف اإلجرائیة 
اف التعلیمیة في صورتها لمودیوالت البیئة، وقد قامت الباحثة بإعداد قائمة باالهد

األولیة، ثم عرضها على مجموعة من المحكمین للتأكد من مناسبتها للهدف من 
البیئة وسهولة عباراتها ووضوحها، وقد قامت الباحثة بإجراء التعدیالت الالزمة 

هدف ١١) تشمل على ٣على قائمة األهداف لتصبح في صورتها النهائیة.(ملحق 
  صنیف بلوم لألهداف.هدف سلوكي حسب ت١٤١عام و

. تحدید استراتیجیات التعلم: تحددت االستراتیجیة العامة للتعلم وأنشطته ٢
جراءاته تبعًا للخطوات التالیة:   وإ

أ. تم االرتكاز على مجموعة من االستراتیجیات التى تسهم في تنمیة المهارات 
ستراتیجیات ودافعیة اإلنجاز ومنها استراتیجیة معالجة المعلومات والتى تتضمن ا

فرعیة منها استراتیجیة التكامل والتى تم توجیه المتعلم الى تنفیذها بهدف تكامل 
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المعلومات الجدیدة مع المعلومات السابقة. حیث تم تقدیم المعلومات الجدیدة عبر 
أنماط الوكیل الذكي داخل بیئة التعلم التكیفیة بما یتناسب مع أسلوب تعلم كل 

یجیة التنظیم من خالل بناء خرائط معرفة للمفاهیم طالب، واستخدمت استرات
والمهمات. واستراتیجیة التنظیم الذاتي التى تساعد المتعلمین على السیر المنظم 

  في بیئة التعلم التكیفیة.
حیث تم تنظیم عناصر المحتوى بكل مودیول، في شكل عناصر تعلم رقمیة 

ذلك الوكیل الذكي؛ للقیام  متنوعة مرتبطة بها، یتجول فیها الطالب یحفزهم في
  باألنشطة والمهام المختلفة في ضوء الخطو الذاتي لكل طالب.

وضعت الباحثة خطة منظمة لبیئة التعلم ب. أنشطة الدافعیة لإلنجاز: 
متعدد) مناسبة لخصائص - التكیفیة القائمة على نمطي الوكیل الذكي(مفرد
نجاز، وعرض المعلومات في المتعلم وأسلوب تعلمه إلثارة دافعیة المتعلم لإل

تسلسل منطقي مع تقدیم التغذیة الراجعة الفوریة، وعالج المشكالت التى قد 
تواجههم أثناء عملیة التعلم. واعتمد البحث أثناء تطبیق بیئة التعلم التكیفیة على 
التعلم الذاتي أثناء تنفیذ األنشطة التعلیمیة. فیمكنه الدخول الى موقع التواصل 

الفیسبوك  لعرض األنشطة وتبادل الخبرات بینه وبین زمالئه أو بینه  اإلجتماعي
 وبین المعلم.

كما تم استثارة دافعیة الطالب لإلنجاز، من خالل استحواذ انتباهه في عرض 
المثیرات، وتعریف المتعلم بأهداف التعلم كمنظمات تمهیدیة مع استدعاء التعلم 

ملیة التعلم، یلي ذلك تقدیم التعلم الجدید السابق لتحقیق التهیئة المناسبة لبدء ع
عبر نمطي الوكیل الذكي، وتوجیه التعلم عن طریق تشجیع الطالب على 
المشاركة واالستجابة لالختبارات التكوینیة، وتقدیم التغذیة الراجعة. ثم مساعدة 

  المتعلم على االحتفاظ بالتعلم من خالل ممارسته وتطبیقه في مواقف جدیدة.
  د أسالیب التفاعل، ویتم التفاعل وفقا لآلتي:جـ. تحدی
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التفاعل بین الطالب وبیئة التعلم: یتم التفاعل من خالل التجول واإلبحار  -
  بالبیئة، والقوائم المنسدلة والتفاعل مع الوكیل الذكي.

التفاعل بین الطالب والمعلم: من خالل متابعة أداء الطالب لألنشطة،  -
ن خالل أدوات التواصل سواء كانت متزامنة أو غیر واستكمال أداء المهمات م

  متزامنة.
التفاعل بین الطالب وزمالئه: من خالل غرف الدردشة في وسائل التواصل  -

  اإلجتماعي.
التفاعل بین الطالب والمحتوى: یتم التفاعل مابین الطالب والمحتوى خالل -

  السیر في البیئة، والتفاعل مع ما یقدم من عناصر تعلم.
قیاس األداء والتقییم المرحلي: باستخدام بطاقة تقییم المنتجات النهائیة  د.

للمتعلمین، ومن خالل تقییم األنشطة والتكلیفات والمهات بعد كل مویول ووقت 
  تسلیمها.

  .تصمیم مصادر التعلم والوسائط: ٣
تم تحدید مصادر التعلم المناسبة ألهداف البحث من خالل مرحلتین، تنتهي 

بإعداد قائمة ببدائل المصادر المبدئیة في ضوء طبیعة المهمات التعلیمیة األولى 
العامة، وطبیعة الخبرة، ونوعیة المثیرات التعلیمیة، وكذلك الموارد، بینما تهدف 
المرحلة الثانیة الى التوصل لقرار نهائي بشأن اختیار المصادر األكثر مناسبة من 

  بین قائمة بدائل المصادر المبدئیة.
نتاج المواد والوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم المختلفة، حی ث تم تصمیم وإ

التعلم الالزمة لبیئة التعلم التكیفیة بنمطي الوكیل وكذلك األنشطة وكائنات 
  متعدد) كاآلتي:-الذكي(مفرد

  أ. اإلخراج الفني:
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كتابة النصوص: تم كتابة النصوص الخاصة بالمقدمة واألهداف وعناصر  -
للعناوین  ١٦للعناوین الرئیسیة وحجم  ١٨والشرح والمساعدة بحجم خط المحتوى 
  للمتن. ١٤الفرعیة و

الذي یتمیز  Snagit v10الصور الثابتة: تم أخذ الصور باستخدام برنامج  -
  بإمكانیة معالجة الصورة وكتابة الشرح التوضیحي على الصور.

باستخدام برنامج  لقطات الفیدیو: تم تسجیل لقطات الفیدیو التعلیمیة  -
CamtasiaStudio7  حیث یقوم البرنامج بتسجیل خطوات األداء الصحیح لكل

مهارة، مع مراعاة جودة الصوت ونقاءه وسالمة اللغة حتى تصل الى المتعلمین 
  بطریقة واضحة. 

لتصمیم الموقع الخاص ببیئة التعلم التكیفیة واستخدم  PHPلغة برمجة  -
mysql  المتعلمین.لتخزین كل بیانات 

 ب. التصمیم العام:
یحـــاكي الوكیـــل شخصـــیة المعلـــم فـــي تقـــدیم المحتـــوى المناســـب ألســـلوب  -     

  تعلم االطالب.
  تستجیب البیئة ألوامر الطالب وتخزن درجاته.      -     
تســتخدم البیئــة نظامــا ثابتــا لإلبحــار یســتخدمه المــتعلم فــي االنتقــال بــین  -     

  مودیوالت البیئة.
تسمح بیئـة الـتعلم التكیفیـة للمـتعلم بـالتجول عبـر محتویاتهـا والتفاعـل مـع  -     

  مكوناتها من خالل الوكیل الذكي.     
  یوفر الوكیل الذكي احساس باالرتباط مع البیئة. -     
  تستخدم بیئة التعلم التكیفیة نسبة ثابتة لتمثیل مكوناتها. -     
  س باإلنخراط واإلنغماس في بیئة التعلم.أن تعطي البیئة المتعلم احسا -     
أن تتضــــــمن مســــــاعدة وتعلیمــــــات للســــــیر فــــــي البیئــــــة وكیفیــــــة اإلبحــــــار  -     

  واالنتقال بین مودیوالت البیئة.    
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  أن تتضمن عناوین وعناصر تعلم واضحة. -     
  .تصمیم أدوات االتصال المتزامنة والغیر متزامنة: ٤

ماعي الفیسبوك لالتصال  المتزامن والغیر تم استخدام موقع التواصل االجت
متزامن وتفاعل المتعلمین بین المعلم والمتعلمین وبین المتعلمین وبعضهم، 

لالتصال الغیر متزامن بینهم، إضافة الى  Messengerواستخدام الرسائل 
رسائل البرید اإللكتروني للمعلم للرد على تساؤالت واستفسارات المتعلمین، وتم 

عیة المتعلمین من خالل تشجیع المتعلمین، على التفاعل مع الروابط إثارة داف
التعلیمي، والتفاعل بین المتعلم واقرانه في انجاز التكلیفات الداخلیة مع المحتوى 

واألنشطة والمهمات، وتحمیل الملفات واإلبحار والتجول والتفاعل بین المتعلمین 
  اتهم.والباحثة من خالل الرد على أسئلتهم واستفسار 

دارتهم في بیئات التعلم التكیفیة.٥   . تصمیم طریقة تسجیل المتعلمین وإ
قسم الطالب وفق أسلوب تعلم بعد دخول الطالب في موقع البیئة التكیفیة ، یُ

كل متعلم ونمط الوكیل الذكي الى أربعة مجموعات، وتم توضیح كافة التعلیمات 
 Quizeمات وحل االختبارات وتفاصیل كیفیة التعامل مع البیئة، وتقدیم المه

ومتابعة النقاشات، والحوارات بین المتعلمین وتقییمها. وقدمت األنماط المختلفة 
ضافة التعلیقات  للوكیل الذكي لحل مشكالت المتعلمین داخل البیئة التكیفیة، وإ

یماءات تساعد الطالب داخل بیئة التعلم.   بأشكال مختلفة وإ
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  .تصمیم الوكیل الذكي: ٦
ألن البحث الحالي یهدف الى تحدید أثر التفاعل بین نمطین للوكیل  نظرا

متعدد) في بیئة التعلم التكیفیة لتنمیة بعض مهارات إنتاج عناصر -الذكي(مفرد
التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا التعلیم، لذلك تم اختیار 

ثابتة في جمیع  أنماط الوكیل الذكي بخصائص ومواصفات محددة، تكون
المعالجات للبحث الحالي، حیث تم تصمیم الوكیل بحیث یحاكي في خصائصه 
الخصائص العامة للمعلم من حیث الشكل العام، مع مراعاة مقیاس الوكیل 
بالنسبة للبیئة وما تحویه البیئة من وسائط متعددة. وقد تم استخدام أنماط الوكیل 

من عناصر الوسائط المتعددة داخل  كعنصر cource labالذكي داخل برنامج 
بیئة التعلم التكیفیة، لتوفر العدید من األشكال المختلفة للوكیل الذي یمكن برمجته 
لتقدیم التعزیزات المختلفة للطالب وتقدیم المعلومة بحركات مختلفة وایماءات 

  متعددة.
ي وقد تم تصمیم نسختین من كل بیئة تتفقان تماما في كل شئ ، وتختلفان ف

  نمط الوكیل الذكي المستخدم، وأیضا في أسلوب التعلم.

  
  ) بعض ایماءات الوكیل الذكي داخل بیئة التعلم.٢شكل(

  .تصمیم سیناریوهات بیئات التعلم:٧
في ضوء قائمة األهداف التعلیمیة والمحتوى التعلیمي، تم بناء محتوى 

ط الوكیل الذكي على السیناریو المبدئي لبیئة التعلم التكیفي القائمة على أنما
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٤٠٧  

األساس المشترك في جمیع المعالجات التجریبیة من خالل أربعة أعمدة رئیسیة 
  هي: 

رقم اإلطار: حیث تم تحدید رقم لكل شاشة داخل بیئة التعلم، بحیث تأخذ كل  -
  شاشة رقما وحیدا.

الجانب المرئي: وفیه یتم عرض كل ما یظهر في اإلطار، سواءا كان نصا  -
و صورا ورسومات ثابتة أو متحركة أو فیدیو أو سؤاال أو اجابة أو تغذیة مكتوبا أ

  راجعة أو تعلیمات ارشادیة.
الجانب المسموع:وفیه یتم وصف كل األصوات، سواء أكانت لغة لفظیة  -

  مسموعة أم موسیقى أم مؤثرات صوتیة.
وصف اإلطار: وفیه یتم وصف كیفیة ظهور اإلطار، سواء أكان ظهورا  -

جیا لإلطار بأكمله أو ألجزاء منه، باإلضافة الى وصف عملیات التفاعل تدری
التى تحدث من قبل المتعلم لالنتقال من إطار آلخر، باالضافة الى وصف 
البدائل التى تحدث عند االجابة على سؤال من جانب المتعلم ورقم اإلطار الذي 

  سیتم االنتقال الیه في كلتا الحالتین.
ولیة للسیناریو الخاص بالتطبیق على السادة المحكمین وتم عرض الصورة األ

إلبداء الرأى حول مدى صالحیته، ووضع أى مقترحات أو تعدیالت، وتم إجراء 
التعدیالت وفقا ألراء المحكمین وتم التوصل للصورة النهائیة للسیناریو. 

  )١١ملحق(
 ىوقد اشتملت هذه المرحلة عل  :Developmentثالثا: مرحلة التطویر 

  الخطوات التالیة:
  . إنتاج الهیكل العام للبیئة:١

وقد تم استخدامها؛ ألنها  PHPتم برمجة الهیكل العام للبیئة باستخدام لغة 
لغة مجانیة تمتلك بنیة وقواعد ثابتة، كما تتمیز بسرعتها العالیة وأكثر أمان في 

انات لضمان تخزین بی  MYSQLالتصمیم. كما تم ربط اللغة بقواعد بیانات 
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في  Adobe Photoshop CS5توظیف باإلضافة الى  الطالب ودرجاتهم،
. بعد ذلك تم حجز مساحة على CSS & HTMLالتصمیم وتحویله الى ملف 

بعد ذلك تم حجز مساحة على  لتحمیل ملفات البیئة التكیفیة. (server)الخادم 
  3stu.000webhostapp.comالخادم لیكون دومین البیئة 

  . إنتاج صفحات بیئة التعلم التكیفیة:٢
ا. الصفحة الرئیسیة: هى صفحة البدایة التى تظهر للطالب، ویتم تحمیلها 

 بمجرد أن یكتب الطالب عنوان البیئة في محرك البحث.

  
  ) الصفحة الرئیسیة لبیئة التعلم التكیفي. ٣شكل( 

  حة التسجیل: لتسجیل بیانات التواصل مع الطالب في قاعدة البیانات.ب. صف

  
  ) صفحة التسجیل في بیئة التعلم التكیفي. ٤شكل( 
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جـ. صفحة مقیاس أسلوب التعلم: بعد ملئ الطالب الستمارة التسجیل، ینتقل 
الطالب إلى مقیاس أسلوب التعلم لتحدید أسلوب تعلمه، ویتحدد أسلوب تعلم 

 visual,auditory,readand بناءا على استبیان المتعلمین
write,Kinetic(VARK)   إعداد)Neil Fleming,1992 الذي یتكون من (

  بندا. ١٣
یمثل االختیار األول البعد یوجد أمام كل بند اختیاران  طریقة تصحیح المقیاس:

معیة البصري واالختیار الثاني البعد السمعي. فالطالب الذي یختار االستجابة الس
في حین أن الطالب الذي یختار االستجابة البصریة یختار  (2)یختار الرقم

، ثم یقوم النظام بجمع االستجابات السمعیة والبصریة في نهایة المقیاس، (1)الرقم
فإن  (2)ومعرفة أسلوب التعلم المفضل للطالب، فإذا كانت أكثر االستجابات 

ذا كانت أكثر أسلوب التعلم المفضل لدى الطالب یكون األ سلوب السمعي، وإ
فإن اسلوب التعلم المفضل لدى الطالب یكون األسلوب  (1)االستجابات 

  البصري.

 
  ) الصفحة الرئیسیة لبیئة التعلم التكیفي. ٥شكل( 

  د.  مودیوالت المحتوى حسب نمط الوكیل الذكي:
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 ) بیئة التعلم ذات نمط الوكیل المفرد٦شكل(

 
  ات نمط الوكیل المتعدد) بیئة التعلم ذ٧شكل(

خراج بیئة التعلم التكیفیة بنمطى الوكیل الذكي (مفرد٣ -. تجمیع الوسائط وإ
  متعدد):

تم تجمیع ملفات الوسائط المتعددة حسب الترتیب المحدد لها على الصفحات، 
وتركیب أسالیب الربط والتكامل بین الوسائط المتعددة، وكذلك أسالیب االنتقال 

جراء المعالجات األولیة للبیئة  والتفرعات، وربط الصفحات الفرعیة ذات الصلة. وإ
  بالحذف واإلضافة والتعدیل، وأیضا إنتاج البیئة وواجهة التفاعل الخاصة بها.

  . إجراء تلخیص شامل وتقییم نهائي إلنهاء مرحلة التطویر:٤
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تم إعداده بهدف معرفة صالحیة بیئة التعلم للتطبیق بكل ما تتضمنه من  
ص وملفات وأنشطة ومهام تعلم . حیث ُعرضت بیئة التعلم على مجموعة نصو 

من المتخصصین في تكنولوجیا التعلیم الستطالع رأیهم في مدى صالحیة بیئة 
التعلم للتطبیق، والتأكد من اإلنتاج واإلخراج لتحقیق األهداف المطلوبة ومدى 

  مناسبة العناصر المكتوبة والمصورة وسهولة استخدامها. 
عد إجراء التعدیالت المطلوبة والتأكد من توافر النواحي الفنیة والتربویة في ب

بیئة التعلم التكیفیة، تم إجراء التلخیص والتقییم للتعرف على الصعوبات التى 
یمكن أن تواجه التطبیق الفعلي لبیئة التعلم، ومدى تقبل المتعلمون لها والتعرف 

ء مراحل التطبیق وفقا لنمط الوكیل على الصعوبات التى یمكن أن تظهر أثنا
الذكي وأسلوب التعلم المتضمنة للمعالجات التجریبیة للبحث، حیث تم إجراء 
تجربة استطالعیة على عدد عشر طالب من طالب الفرقة الثالثة قسم تكنولوجیا 

  التعلیم. ولم تظهر التجربة عن صعوبات في استخدام البیئة.
  ق:المرحلة الرابعة: مرحلة التطبی

بعد االنتهاء من عملیة اإلنتاج األولى لنسخة العمل، یتم تقویمها وتعدیلها 
من خالل إجراء دراسة استطالعیة على عینة من المتعلمین للتأكد من جودة 

  المحتوى، واستطالع اراء الخبراء في المحتوى وتحدید التعدیالت المطلوبة. 
  المرحلة الخامسة: مرحلة التقویم: 

  تعدیالت الالزمة، تم إعداد النسخة النهائیة وتجهیزها مع:بعد إجراء ال
  . إتاحة األنماط األربعة للبیئات التكیفیة بحسب المعالجات التجریبیة.١
  . تنفیذ االستراتیجیة التعلیمیة من خالل المعالجات التجریبیة األربعة.٢
  . متابعة أداء الطالب وتوجیهم لتنفیذ االستراتیجیة التعلیمیة.٣
متابعة سهولة استخدام البیئة من قبل الطالب والتأكد من عدم وجود عقبات . ٤

  في استكشافهم البیئة.
  ثالثا: إعداد أدوات القیاس والتصنیف
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للتعرف على مدى تحصیل الطالب للمعارف  األداة األولى: اختبار تحصیلي
  الخاصة بإنتاج عناصر التعلم الرقمیة والمفاهیم الخاصة بها.

هدف من االختبار: یهدف االختبار الى الحصول على مقیاس ثابت، تحدید ال -
وصادق بدرجة مطمئنة یقیس معدل الكسب في تحصیل عینة من الطالب 
للجانب المعرفي، المتعلق بإنتاج عناصر التعلم الرقمیة. والتزمت الباحثة في 

ة لألهداف التعلیمی Bloomتحدید أبعاد االختبار بثالثة مستویات من تصنیف 
  في المجال المعرفي وهي التذكر والفهم والتطبیق.

إعداد جدول مواصفات اإلختبار بحیث یوضح موضوعات المقرر التي یغطیها  -
االختبار ومدى تمثیل مفرداته لجمیع الجوانب المعرفیة ومدى توزیع هذه المفردات 

  على مستویات األهداف المعرفیة.
فیة لمهارات إنتاج عناصر التعلم ) مواصفات اختبار الجوانب المعر ١جدول(

  الرقمیة.
  األهداف       

 
 المدیوالت

  مجموع التحلیل الفهم التذكر
أهداف 
 المدیول

مجموع 
أسئلة 
 المدیول

الوزن 
  النسبى
 لألهداف

الوزن 
  النسبى
دد  لألسئلة

ع هدا
األ

دد  ف
ع ألسئ
ا

دد  لة
ع هدا
األ

دد 
ع ألسئ
ا

دد  لة
ع هدا
األ

دد  ف
ع ألسئ
ا

 لة

 %٤٢ %٥٨ ٣٥ ٣٣ - - ٢٢ ٢٠ ١٣ ١٣ األولالمدیول 
 %٣٠ %١٩ ٢٥ ١١ ٢ ٢ - - ٢٣ ٩ المدیول الثاني
 %١٣ %١١ ١١ ٦ ٢ ١ - - ٩ ٥ المدیول الثالث
 %١٥ %١٢ ١٣ ٧ - - ٣ ٢ ١٠ ٥ المدیول الرابع
 %١٠٠ %١٠٠ ٨٤ ٥٧ ٤ ٣ ٢٥ ٢٢ ٥٥ ٣٢ المجموع

الختیار من متعدد تم تحدید نمطین من أسئلة االختبارات الموضوعیة وهي: ا-
والصواب والخطأ وتم صیاغة مفردات االختبار في ضوء المحتوى واألهداف 
السلوكیة، وروعي في صیاغة مفردات االختبار وضوح العبارات وخلوها من 
األخطاء اللغویة، كما روعي الدقة العلمیة، وبلغت مفردات االختبار في صورتها 

  )مفردة .٨٤األولیة (
ن صدق المحتوى حیث شملت مفردات االختبار جمیع عناصر تحققت الباحثة م-

المحتوى، وتم عرضه على مجموعة من الخبراء المتخصصین في تكنولوجیا 
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التعلیم؛ الستطالع رأیهم في مدى تحقیق المفردات لألهداف التعلیمیة الموضوعة 
وتحدید مدى دقة صیاغة ووضوح كل سؤال. وقد أوصى المحكمون بتعدیل 

  المفردات. صیاغة بعض
) طالب من شعبة ١٠تم تطبیق االختبار على عینة استطالعیة قوامها (-

تكنولوجیا التعلیم من مجتمع البحث، وذلك بهدف حساب متوسط زمن اإلجابة 
عن االختبار، معامالت السهولة والصعوبة، حساب معامل ثبات االختبار، 

د أسفرت التجربة والتعرف على مدى وضوح مفردات االختبار وتعلیماته، وق
االستطالعیة عن تحدید زمن اإلجابة عن االختبار، حیث تم حساب متوسط زمن 
الطالب الذین یمثلون اإلرباعي األعلى واألقل زمنًا وتبین أن الزمن الالزم لإلجابة 

) دقیقة واستخدمت الباحثة المعادلة التالیة لحساب معامل ٤٥عن اإلختبار هو(
  السهولة.

  
 

  
) تكون ٠,٩لباحثة أن المفردة التي یصل معامل سهولتها أكبر من (واعتبرت ا

سهلة جدًا وتم استبعادها من االختبار، والمفردة التى یصل معامل سهولتها الى 
) تكون صعبة جدا وتم استبعادها من االختبار، وبالتالي أصبح ٠,٢أقل من (

) منها ٦(ملحق ) مفردة في صورته النهائیة ٨٤االختبار التحصیلي مكون من (
 ) من نوع االختیار من متعدد.٤٥)مفردة من نوع الصواب والخطأ و(٣٩(
ثبات االختبار التحصیلي:  قامت الباحثة بحساب ثبات االختبار الحالي على -

طالب باستخدام طریقة التجزئة النصفیة لمفردات االختبار  ١٠عینة قوامها من 
معامل الثبات لالختبار بلغ  واستخدام طریقة سبیرمان وبراون واتضح أن

%) وهذا یعني أنه االختبار یمكن أن یحقق نفس النتائج إذا ما أعید ٠,٨٣(

 

----------------------------------- -------------معامل السھولة        = 
 ----------- 

 عدد اإلجابات الصحیحة

 عدد اإلجابات الصحیحة + عدد االجابات الخطأ
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تطبیقه على نفس العینة تحت نفس الظروف كما یعنى خلوه من األخطاء التى قد 
  تغیر من أداء الفرد من وقت آلخر على نفس المفردات.

هدفت البطاقة الى قیاس المستوى  :األداة الثانیة: بطاقة تقییم المنتج النهائي
األدائي لعینة البحث، ومدى مراعاتهم للمعاییر التصمیمیة في إنتاج عناصر 
التعلم الرقمیة، فبعد انتهاء عینة البحث من دراسة مهارات إنتاج عناصر التعلم 
الرقمیة، وبعد انجاز مهام وأنشطة التعلم واستخدام أدوات التفاعل، قام الطالب 

  العناصر ویعد هذا منتجا نهائیا البد من تقییمه.بإنتاج 
تحدید بنود البطاقة: قامت الباحثة بإعداد بطاقة التقییم على ضوء قائمة  -

المهارات واألهداف والمحتوى التعلیمي، ومن خالل االطالع على األدبیات 
) و نبیل ١٠٣-٩٧، ٢٠١٧التربویة العربیة واألجنبیة منها تامر المغاوري(

) التى اهتمت بمعاییر إنتاج عناصر التعلم الرقمیة، وقد ٣٦٤، ٢٠١٤جاد(
) بند یتم قیاسها، ووضع تقدیر كمي ٥٧) محاور تتضمن (٩تكونت البطاقة من (

لكل مستوى حیث تم توزیع الدرجات وفق لمستوى التوفر والتطبیق، وأعطیت 
) الى عدم ٠) حیث یشیر (٠،١،٢،٣األوزان اآلتیة لتحویل البدائل الى رقم كمي(

) ٢) الى توفر البند بدرجة ضعیفة ویشیر الرقم (١توفر وتطبیق البند، ویشیر (
  ) الى التوفر التام للبند.    ٣الى توفر البند بطریقة متوسطة ویشیر الرقم (

على متخصصین في تكنولوجیا التعلیم للتحقق من صدقه  البطاقةعرضت  -
جازته، وقد أبدى المحكمون آرائهم وات فقوا على صیاغة بعض العبارات، وقامت وإ

  الباحثة بإجراء التعدیالت المطلوبة.
)بندا. وبلغت الدرجة النهائیة لبطاقة تقییم المنتج ٥٧لتصبح عدد بنود البطاقة ( -
  ) درجة. ١٧١(
ولحساب ثبات البطاقة: تم استخدام طریقة ثبات المصححین حیث قام بتقییم  -

ضافة الى الباحثة على عینة من مجتمع البحث ) مصححان باإل٢المنتج عدد (
طالب) وتم مراعاة النقاط التالیة: تخصیص  ١٠ومن خارج العینة األصلیة (عدد 
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٤١٥  

بطاقة لكل طالب ویقیم كل متعلم على حدة في نفس الوقت مع تدوین درجاته 
ببطاقة تقییم المنتج، وقد حسبت نسبة االتفاق بین الباحثة وزمالئها من الهیئة 

  ) لحساب نسبة االتفاق كما یلي:Cooperعاونة باستخدام معادلة كوبر(الم
  
  
  
 

% ، وهو معامل ٠,٧٥ثم تم حساب متوسط نسب االتفاق للمقیاس وكانت 
یشیر إلى أن البطاقة على درجة مقبولة من الثبات، مما یؤهلها لإلستخدام كأداة 

 )٧قیاس.(ملحق 
   األداة الثالثة: مقیاس الدافعیة لإلنجاز:

تم إعداد المقیاس من خالل الرجوع الى الدراسات التى تم االستفادة منها في 
 Miriam(2003) Dennis, K(2007)وضع مقیاس دافعیة اإلنجاز، منها 

) ودراسة ٢٠١٤) ودراسة كمال مصطفى وآخرون(٢٠١٤دراسة ألفت أجود(
  ) وفقا لآلتي:٢٠١٧اشرف احمد(

دافعیة اإلنجاز لدى الطالب، بعد  .تحدید الهدف من المقیاس: معرفة مستوى١
دراسة مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة باستخدام انماط الوكیل الذكي داخل 

  بیئة التعلم التكیفي.
. صیاغة عبارات المقیاس: تم صیاغة مفردات المقیاس في ضوء األهداف ٢

 ٤٤من  التعلیمیة التى تم تحدیدها، وتكونت عبارات المقیاس في صورته األولیة 
  عبارة.

. تحدید طبیعة المقیاس: تبنت الباحثة طریقة لیكرت المعروفة بطریقة التقدیرات ٣
تنطبق الى حد  -المجتمعة، حیث تتدرج االستجابة لعبارات المقیاس من (تنطبق

ال تنطبق) وذلك ألن التدرج الثالثي یتیح الفرصة للكشف عن أوجه التباین  –ما 

 

  ١٠٠* ---------------------------------------------------- =       نسبة االتفاق 

 

 عدد مرات االتفاق

 (عدد مرات االتفاق+عدد مرات االختالف)
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ضافة الى مالءمته لطالب المرحلة الجامعیة، حیث في استجابات الطالب، باإل
-٣تم تخصیص االستجابات الثالث الخاصة بالعبارات اإلیجابیة على الدرجات (

  ).٣-٢- ١) على التوالي، أما العبارات السلبیة فتتبع الدرجات(١- ٢
. وضع تعلیمات المقیاس: تم وضع تعلیمات المقیاس في الصفحة األولى، وقد ٤

مات وصفا مختصرا للمقیاس، وكیفیة اإلجابة عن عباراته، كما تضمنت التعلی
أشارت التعلیمات الى وجود زمن محدد لإلجابة عن كل العبارات، وبعدها قام 
الباحث بعرض الصورة األولیة للمقیاس على مجموعة من المحكمین، وفي ضوء 

  آراء المحكمین تم عمل التعدیالت المطلوبة.
للمقیاس: بعد االنتهاء من إعداد المقیاس والتحكیم علیه . التجربة االستطالعیة ٥

والوصول الى الصورة النهائیة، تم تطبیقه على مجموعة غیر مجموعة البحث 
طالب، وقد أجابت الباحثة أثناء التطبیق عن بعض  ١٠األصلیة، وقوامها 

وبعد االنتهاء من التطبیق  - عینة البحث االستطالعیة–استفسارات الطالب 
تطالعي للمقیاس وتصحیح استجابات الطالب تم تفریغ البیانات لحساب االس

  اآلتي:
أ. تحدید زمن اإلجابة:تم حساب الزمن خالل المعادلة التالیة: متوسط زمن 
الطالب الذین یمثلون اإلرباعي األقل زمنا + متوسط زمن الطالب الذین یمثلون 

ن الزمن الالزم لإلجابة عن االرباعي األقل األعلى زمنا، واتضح من المعادلة أ
  ) دقیقة.١٥المقیاس (

ب. صدق المحكمین: بعد االنتهاء من إعداد المقیاس في صورته األولیة، تم 
عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین في تخصصات مختلفة، وقد رأوا أن 
المقیاس یحقق الهدف الذي وضع من أجله، وتم اجراء التعدیالت التى أشاروا 

اءا على ذلك تم استبعاد بعض من عبارات المقیاس، لیصبح إجمالي وبن بها.
  عبارة. ٣٩عبارات المقیاس 
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٤١٧  

جـ. حساب ثبات المقیاس: تم حساب معامل ثبات المقیاس باستخدام معادلة ألفا 
  ) وهي قیمة یمكن الوثوق بها.٠,٨١كرونباخ، وقد وجد أن معامل الثبات هو(

عبارة (ملحق  ٣٩الصورة النهائیة للمقیاس .الصورة النهائیة للمقیاس: تضمنت ٦
، والدرجة   ٧٨، والدرجة الحیادیة   ١١٧)، وكانت الدرجة العظمى للمقیاس ٨

  .٣٩الصغرى 
  (أداة تصنیف)  األداة الرابعة: مقیاس أسلوب التعلم:

لتصنیف الطالب الى طالب سمعیین وطالب بصریین قامت الباحثة باستخدام 
 visual,auditory,read and write,kinetic (VARK)مقیاس أسلوب التعلم 

) لتطبیقه على ٢٠١٧ترجمة امنیة محمود( Neil Fleming(1992)إعداد 
  الطالب المعلمین. وتم اختیار المقیاس لعدة اسباب واهمها: 

أن المقیاس تم صیاغته في صورة مواقف حیاتیة، یختار منها الطالب  -
  األسلوب الذي یناسبه.

س تم تطبیقه على طالب الجامعة لذلك فهو یتناسب مع المرحلة أن المقیا -
  العمریة في البحث الحالي.

 VARKوهو أحد مؤسسي نموذج  Neil Flemingأن المقیاس من إعداد  -
  ألسالیب التعلم اإلدراكیة.

أن المقیاس تم استخدامه في العدید من الدراسات السابقة، وقد أثبت فاعلیته  -
  تبعا ألسالیب تعلمهم اإلدراكیة.في تصنیف الطالب 

  وفیما یلي توضیح لإلجراءات التى أتبعت إلعداد مقیاس أسلوب التعلم.
.تحدید الهدف من المقیاس: هدف المقیاس الى الكشف عن تفضیالت ١

الوسائط كمحفز لتمكین الطالب من التفكیر في التفضیالت الحسیة الخاصة بهم، 
تفضیالت، وتصنیف الطالب الى طالب وتعدیل طرق الدراسة وفقا لتلك ال

  سمعیین وبصریین.
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ببناء بنود المقیاس بعد  Neil Fleming. صیاغة عبارات المقیاس: قام ٢
إجراء عدة مقابالت مع طالب الجامعة، وقد تم استجوابهم بعمق حول الطریقة 
التى یفضلون تقدیم المعلومات بها من قبل أعضاء هیئة التدریس، وقد طلب 

هم تقدیم أمثلة على ذلك، ومن البیانات التى تم جمعها، تم تشكیل أیضا من
المواقف الخاصة بمقیاس أسلوب التعلم الذي یصنف الطالب تبعا ألسالیب 

 (K, R, A, V)موقفا، وأربعة بدائل  ١٣تعلمهم اإلدراكیة، وقد تكون المقیاس من 
الحالي یسعى یختار منه الطالب االستجابة التى تناسبه؛ ونظرا ألن البحث 

لتصنیف الطالب الى سمعیین وبصریین، فقد قامت الباحثة باستطالع رأي 
وقد أكد السادة  (K, R)األساتذة المحكمین في إمكانیة حذف االستجابات األخرى

  المحكمین أفضلیة ذلك عن اإلبقاء على األربعة بدائل.
، تحدد . وضع تعلیمات المقیاس: وضعت التعلیمات بصورة واضحة ومباشرة٣

كیفیة االستجابة لعبارات المقیاس، مع التأكید على أن المقیاس لیس اختبار وال 
یوجد إجابة صحیحة أو خاطئة ولكن األهم هو إبداء الرأى بصدق وعدم ترك أى 

  عبارة دون ابداء الرأي فیها.
عد المقیاس صادقا إذا كان یقیس األهداف ٤ ُ . صدق مقیاس أسلوب التعلم: ی

یمه من أجل قیاسها، وللتأكد من صدق قیاس أسلوب التعلم؛ قامت التى تم تصم
الباحثة بعرض المقیاس على مجموعة من المحكمین إلبداء آرائهم في دقة 
ووضوح صیاغة مواقف المقیاس، وصالحیة المقیاس للتطبیق، وفي ضوء ما 
اتفق علیه السادة المحكمین قامت الباحثة بإجراء التعدیالت التى أوصى بها 
المحكمون، وقد أجمع المحكمون على صالحیة المقیاس للتطبیق. لیصبح 

  )١٠المقیاس في صورته النهائیة.(ملحق 
عد المقیاس ثابتا إن أعطي نفس النتائج، إذا ٥ ُ . ثبات مقیاس أسلوب التعلم: ی

ما أعید تطبیقه على نفس العینة ونفس الظروف، وتم إعادة تطبیقه مرة أخرى 
طالب، وذلك للتأكد من ثبات المقیاس وبعد  ١٠ة قوامها على عینة استطالعی
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٤١٩  

تصحیح المقیاس مرة أخرى ومقارنته باالستجابات التى قام الطالب باختیارها في 
المرة األولى ثبت أن الطالب قد اختاروا نفس االستجابات، ثم قامت بحساب 

  .) وبذلك یكون المقیاس ثابت٠,٨٤معامل االرتباط لبیرسون وبلغت قیمته(
  رابعا: التجربة االستطالعیة:

) طالب من ١٠تم إجراء التجربة االستطالعیة على عینة عشوائیة عددها(
حیث  ٢٠١٩/٢٠٢٠طالب الفرقة الثالثة قسم تكنولوجیا التعلیم للعام الجامعى 

طبقت علیهم أدوات القیاس بعد تعرضهم لمواد المعالجة التجریبیة، حیث هدفت 
  ى:التجربة االستطالعیة ال

.التحقق من مالئمة البیئة القائمة على التفاعل بین نمطى الوكیل الذكي ١
متعدد) وأسلوب التعلم (سمعي/بصري) لألهداف وخصائص العینة،  -(مفرد

لتنمیة مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة والداقعیة لإلنجاز لدي طالب 
  تكنولوجیا التعلیم. وعمل التعدیالت الالزمة في ضوء ذلك.

.معرفة المشاكل والصعوبات التى قد تقابل الباحثة أثناء التطبیق وذلك ٢
  لمعالجتها.

. اكتساب الخبرة المناسبة لتطبیق التجربة والتدریب علیها بما یضمن إجراء ٣
  التجربة النهائیة للبحث بكفاءة وفاعلیة.

  . صالحیة أدوات القیاس، مواد المعالجة التجریبیة.٤
  مالئمة البیئة للطالب وتحقیقها لألهداف المرجوة.وأشارت النتائج الى 

  خامسا: اجراءات تجربة البحث وجمع البیانات:
  مرت التجربة األساسیة بالمراحل التالیة:

اقتصرت عینة البحث على طالب شعبة تكنولوجیا التعلیم ) تحدید عینة البحث: ١
وعیة جامعة بكلیة التربیة الن ٢٠١٧/ ٢٠١٦الفرقة الثالثة للعام الجامعي 

الزقازیق. وتم تطبیق المعالجة التجریبیة المتمثلة في بیئة التعلم التكیفي بنمطي 
  متعدد). -الوكیل الذكي (مفرد
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) عقد جلسة تمهیدیة: تم االجتماع مع طالب مجموعة البحث في لقاء مباشر؛ ٢
بهدف شرح الهدف من التجربة وشرح طریقة الدراسة وبیان بآلیات التفاعل 

عطائهم بعض التوجیهات واإلرشادات حول كیفیة االستخدام، وطبیعة والتو  اصل وإ
بیئة التعلم بنمطي الوكیل الذكي، وتم تعریف الطالب بالبیئة وكیفیة التسجیل بها 
وكیفیة متابعة الدروس واألنشطة وطرق التواصل مع الباحثة وطرق التواصل مع 

  الزمالء.
ة تقییم المنتج، ومقیاس الدافعیة لإلنجاز ) تم تطبیق االختبار التحصیلي وبطاق٣

قبلیا على المجموعات التجریبیة؛ بهدف تحدید المستوى المعرفي والمهاري المبدئي 
  لعینة البحث؛ وللتأكد من تكافؤ المجموعات قبل تقدیم المعالجة التجریبیة. 

 وللتأكد من تكافؤ المجموعات وداللة الفروق بین المجموعات؛ تم تحلیل -    
نتائج التطبیق القبلي لالختبار التحصیلي المرتبط بمهارات إنتاج عناصر التعلم 
الرقمیة وبطاقة تقییم المنتج ومقیاس الدافعیة لإلنجاز. واستخدم أسلوب تحلیل 

  .One Way Analysis of varianceالتباین في اتجاه واحد 
قق من تكافؤ ) داللة الفروق بین المجموعات في القیاس القبلي للتح٤جدول(

  المجموعات التجریبیة

مصدر  االختبار
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة  الداللة

االختبار 
 التحصیلي

بین 
 المجموعات

١,١٦٤ ٣ ٣,٤٩٢ 

داخل  غیر دالة ٠,٩٢٤ ٠,١٥٨
 ٧,٣٤٩ ١١٦ ٨٥٢,٤٣٣ المجموعات

 - ١١٩ ٨٥٥,٩٢٥ الكلي

بطاقة تقییم 
 المنتج

بین 
 ٠,٦٠٠ ٣ ١,٨٠٠ المجموعات

داخل  غیر دالة ٠,٨٤٣ ٠,٢٧٦
 ٢,١٧٣ ١١٦ ٢٥٢,٠٦٧ المجموعات

 - ١١٩ ٢٥٣٨٦٧ الكلي
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 االختبار
مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة  الداللة

دافعیة 
 اإلنجاز

بین 
 ٥,١٦٤ ٣ ١٥,٤٩٢ المجموعات

داخل  غیر دالة ٠,١٣٦ ١,٨٨٧
 ٢,٧٣٦ ١١٦ ٣١٧,٤٣٣ المجموعات

 - ١١٩ ٣٣٢,٩٢٥ الكلي

تشیر قیمة (ف) في الجدول السابق لعدم وجود فروق دالة إحصائیا بین 
المجموعات التجریبیة، مما یشیر الى أن كل من  المستویات المعرفیة وبطاقة 
تقییم المنتج ومقیاس الدافعیة لإلنجاز متماثلة قبل التجربة، وأن أیة فروق تظهر 

غیرات المستقلة، ولیست الى اختالفات بعد التجربة تعود الى االختالفات في المت
  موجودة بالفعل قبل اجراء التجربة. 
كما قامت الباحثة بتحلیل نتائج التطبیق القبلي لبطاقة تقییم المنتج، ثم تم 

لتحدید  Levene’s testاستخدام اختبار التجانس بین المجموعات المستقلة 
 Test ofقبلي مدى تكافؤ المجموعات التجریبیة في مستوى األداء ال

Homogeneity of variable  لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة. كما یظهر
  )٥في جدول (

الختبار تكافؤ المجموعات األربع في  Levene Test) نتائج اختبار ٥جدول(
  مستوى األداء المهاري

درجات  قیمة (ف)
 )١الحریة(

درجات 
مستوى  االحتمال )٢الحریة(

 الداللة
٥ ٠,٣٠٧ ١١٦ ٣ ١,٢١٦% 

وهي أكبر من مستوى  ٠,٣٠أن قیمة االحتمال تساوي  ٥یوضح الجدول 
% وبالتالي نقبل فرض تجانس المجموعات التجریبیة في ٥الداللة المعنویة 

  مستوى األداء المهاري لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة.
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لذین یفضلون ) تم تهیئة المعمل حتى یكون جاهز لإلستخدام من قبل الطالب ال٤
  استخدامه. 

) حصل طالب المجموعة التجریبیة على عنوان البیئة وبعد التسجیل في البیئة ٥
طبق استبیان أسلوب التعلم. وعلى أساس نتیجة االستبیان تم تقسیم الطالب الى 
أربعة مجموعات وهم (متعلم سمعي ونمط مفرد للوكیل)، (متعلم سمعي والنمط 

لم بصري ونمط مفرد للوكیل)، (متعلم بصري والنمط المتعدد للوكالء)، (متع
  )طالب. ٣٠المتعدد للوكالء) وبلغ عدد الطالب في كل مجموعة (

أسابیع متتالیة من  ٤) تنفیذ التجربة األساسیة للبحث واستمر التطبیق ٦
، وبعد كل مودیول كان یعمل الطالب على ١٣/١١/٢٠١٦الى  ١٦/١٠/٢٠١٦

و التكلیف والتفاعل من خالل أدوات البیئة إلتمام انجاز النشاط أو المهمة أ
الواجبات وأیضا استخدام مصادر التعلم المتنوعة بالبیئة، باإلضافة الى طلب 
الدعم من الباحثة عند الحاجة الى ذلك والتواصل معهم عن طریق أدوات 
مدادهم  االتصال المتزامنة والغیر متزامنة والرد على أسئلتهم واستفساراتهم وإ

  التعزیز وتحفیزهم على أداء األنشطة.ب
) تطبیق أدوات القیاس بعدیا: تم التطبیق لجمیع أدوات القیاس یومي االثنین ٦

بقت بطاقة  ١٥/١١/٢٠١٦- ١٤والثالثاء  على طالب المجموعات التجریبیة. وُط
تقییم المنتج بشكل مرحلى وتجمیع نقاط المهارات بعد أداء النشاط أو التكلیف 

  هاء من تنفیذ المشروع النهائي بالكامل.وبعد االنت
  ) رصد درجات التطبیق البعدي تمهیدا إلجراء المعالجات اإلحصائیة.٧

  سادسا:المعالجة االحصائیة للبیانات ونتائج البحث ومناقشتها:
الختبار فروض البحث استخدمت حزمة البرامج اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

SPSS یة، حیث استخدمت األسالیب اإلحصائیة إلجراء المعالجات اإلحصائ
 التالیة:



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٢٣  

أسلوب تحلیل التباین أحادى االتجاه للكشف عن تكافؤ المجموعات، وذلك -
  بحساب داللة الفروق بین المجموعات في درجات االختبار القبلي.

أسلوب تحلیل التباین ثنائي اإلتجاه للكشف عن داللة الفروق بین  -
  ار البعدي.المجموعات في درجات االختب

للمقارنة بین المجموعات والكشف عن داللة  Scheffeشیفیه اختبار  -
  الفروق.

  أوال: النتائج المتعلقة باالختبار التحصیلي:
الختبار صحة الفروض البحثیة الثالثة المرتبطة باالختبار التحصیلي، 

 Two Way Analysis ofاستخدمت الباحثة أسلوب التباین ثنائي االتجاه 
variance لحساب الفروق بین مستویات المتغیر المستقل األول وهو نمط .

الوكیل الذكي، والمتغیر المستقل الثاني وهو أسلوب التعلم في بیئة التعلم التكیفیة 
وذلك بداللة تأثیرهما على تحصیل الجوانب المعرفیة المرتبطة بمهارات إنتاج 

ات الطرفیة عند كل مستوى ) المتوسط٦عناصر التعلم الرقمیة، یوضح جدول (
من مستویات المتغیر المستقل، كما یوضح متوسطات الخالیا واإلنحراف 
المعیاري الخاص بدرجات أفراد كل مجموعة من المجموعات األربع التى اشتمل 

) طالب وطالبة، وذلك في ٣٠علیها البحث، وكان عدد األفراد في كل مجموعة (
  المرتبط بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة. القیاس البعدي لالختبار التحصیلي

) المتوسطات الطرفیة والمتوسطات الداخلیة(م) واإلنحرافات ٦جدول( 
  المعیاریة(ع) لدرجات المجموعات في االختبار البعدي

 نمط الوكیل الذكي
المتوسط 
 الطرفي

 أسلوب التعلم
 

 المتعدد المفرد
 ع م ع م

 ٧٨,٧٨ ٣,٧٩ ٧٧,٢٣ ٣,٠٥٥ ٨٠,٣٣ سمعي
 ٧٧,٧٧ ٣,٧٠٠ ٧٧,٦٣ ٤,٧٥ ٧٧,٩٠ بصري

  ٧٧,٤٣ ٧٩,١٢ المتوسط الطرفي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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  ) نتائج تحلیل التباین ثنائى االتجاه لالختبار التحصیلي.٧جدول(
  

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

متوسط  قیمة ف
 الداللة

-نمط تقدیم الوكیل الذكي(مفرد
 ٠,٠١٩ ٥,٦٦ ٨٥,٠٠٨ ١ ٨٥,٠٠٨ متعدد)

 ٠,١٥٣ ٢,٠٦٨ ٣١,٠٠٨ ١ ٣١,٠٠٨ بصري)-أسلوب التعلم (سمعي
التفاعل بین نمط تقدیم الوكیل الذكي 

 ٠,٠٤٧ ٤,٠١٥ ٦٠,٢٠٨ ١ ٦٠,٢٠٨ وأسلوب التعلم

 - - ١٤,٩٩٧ ١١٦ ١٧٣٩,٧ الخطأ
 - - - ١٢٠  المجموع

داللة احصائیة ال توجد فروق ذات  للبحث ینص على أنه " . الفرض األول١
بین متوسطات درجات الطالب الذین یستخدمون نمط الوكیل الذكي(مفرد) 
والطالب الذین یستخدمون نمط الوكیل الذكي (متعدد) في القیاس البعدي الختبار 

  التحصیل المعرفي."
) وبالتحدید في السطر المرتبط بنمط تقدیم الوكیل ٧باستقراء نتائج جدول (

من النسب الفائیة ومستوى الداللة یتضح أن قیمة ف بلغت الذكي، وبمراجعة كل 
) وهي قیمة أقل من ٠,٠١٩) حیث أن هذه القیمة دالة عند مستوى(٥,٦٦(
) وهذا یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات ٠,٠٥(

  أفراد المجموعات التجریبیة. وبناءا علیه تم رفض الفرض األول.
الذین یستخدمون نمط الوكیل جات أفراد العینة  ولما كان متوسط در 

الذین یستخدمون نمط الوكیل ) أكبر من متوسط هؤالء ٧٩,١٢بلغ (الذكي(مفرد) 
) فإنه ٦) كما هو مبین في جدول (٧٧,٤٣والذي بلغ متوسطهم ( الذكي(متعدد)

 یمكن القول أن نمط الوكیل المفرد له تأثیر إیجابي أكثر من نمط الوكیل المتعدد
وهذه وذلك في االختبار المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة. 
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٤٢٥  

ودراسة  Jawaher, S(2015) النتیجة تتفق مع نتائج عدة دراسات منها دراسة
) والتى أكدت وجود تأثیر للوكیل الذكي المفرد في تحقیق ٢٠١٦احمد عبد النبي(

  بالوكیل الذكي المتعدد.معدالت تحصیلیة أعلى لدى المتعلمین مقارنة 
  ویمكن إرجاع هذه النتیجة الى:

تقدیم مثیر تعلیمي یتمثل في وكیل ذكي واحد على الشاشة یقلل من تشتت  -
 الطالب أثناء تقدیم المحتوى مما یؤثر على التحصیل.

یتیح الوكیل الذكي للمتعلم تقدیم استجابة في كل خطوة فال ینتقل الى خطوة  -
قن سابقتها ویلي كل استجابة تعزیز فوري، وتقدیم تغذیة راجعة جدیدة إال اذا ات

بأشكال مختلفة سواء كانت لفظیة أو غیر لفظیة لكل استجابة قام بها المتعلم 
  .لتوجیهه نحو تحسین األداء

نقلید الوكیل الذكي المفرد لسلوكیات المعلم وتقدیم التفسیرات والتعلیقات  -
یلها لحقائق وقواعد لحل المشكالت، كان له ساعد على استخالص المعارف وتحو 

  تأثیر على تنمیة الجوانب المعرفیة المرتبطة بالمهارات.
تعزي الباحثة هذه النتیجة في ضوء نظریة تدعم الوكیل المفرد ببیئة التعلم التكیفیة 

  وهي:
أهمیة حذف العناصر الزائدة في بیئة  نظریة العبء المعرفي التى تؤكد على -

االكتفاء بالعنصر الذي یساعد على استیعاب المعلومة؛ وذلك للحد من التعلم، و 
متطلبات المعالجة التي یحتاج إلیها المتعلم لفهم المعلومات، فكان للوكیل المفرد 
أثر في زیادة التحصیل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة. 

لى نظریة العبء المعرفي، التى حیث أیدت النتیجة التى توصل الیها البحث الحا
تفترض أن الذاكرة العاملة ذات إمكانیات محدودة، وتؤكد على أهمیة خفض 

  العبء المعرفي.
للبحث ینص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین  .الفرض الثاني٢

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة ذات أسلوب التعلم السمعي وأفراد 
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عة التجریبیة ذات األسلوب التعلم البصري في القیاس البعدي الختبار المجمو 
) أن قیمة (ف) المحسوبة وذلك بالنسبة ٧التحصیل المعرفي." یوضح جدول (

للمتغیر التصنیفي للبحث وهو اسلوب التعلم وأثره على التحصیل المعرفي تساوي 
ها أكبر من حیث ان) ٠,١٥٣) وهي غیر  دالة إحصائیا عند مستوى (٢,٠٦٨(
)، وهذا یدل على أن اسلوب التعلم ال یؤثر في المتغیر التابع (التحصیل ٠,٠٥(

المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة)، وبناءا علیه تم قبول 
  الفرض الثاني.

 Ayalpوهذه النتیجة تتفق مع نتائج عدید من الدراسات والبحوث السابقة ومنها  
&Ozdemir(2016) وYang etal(2013)  و Scott, C.(2010)  والتى

أظهرت عدم وجود تأثیر ألسالیب التعلم على التحصیل لدى الطالب. باإلضافة 
) والتى أظهرت نتائج دراستها عدم وجود فروق ٢٠١٧الى دراسة أمنیة محمود(

بصري) في - دالة بین متوسطات درجات الطالب ذوي اسلوب التعلم(سمعي
  لالختبار التحصیلي. التطبیق البعدي

  ویمكن إرجاع هذه النتیجة الى:
تكافؤ المجموعات التجریبیة؛ حیث أن تكافؤ المجموعات التجریبیة ال یجعل  -

هناك تأثیرألسلوب التعلم داخل بیئة التعلم التكیفیة على التحصیل المعرفي المرتبط 
  بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة.

مودیوالت وتوفر الوسائط المتعددة لكل أسلوب من إن تقسیم المحتوى الى  -
أسالیب التعلم داخل بیئة التعلم التكیفیة؛ یعطى المتعلم الفرصة في التعامل مع 
المعلومات اللفظیة والمعلومات البصریة، وبذلك لم یتأثر التحصیل باختالف 

  أسلوب التعلم.
  تعزي الباحثة هذه النتیجة في ضوء نظریات التعلم الى:

النظریات المعرفیة التى تهتم بكیفیة تصمیم بیئات التعلم وكیفیة تمثیل   -
على مختلف أسالیب التعلم لدیهم  - المعلومات داخل العقل، ساعد ذلك الطالب 
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٤٢٧  

على الفهم ومعالجة المعلومات، وبذلك لم یكن ألسالیب التعلم تأثیر ملحوظ  –
  على تحصیل الطالب.

 Fusion Adaptive Resonanceنظریة االندماج التكیفي  -
Theory(Fusion ART)  في أن الوكیل الذكي یقوم باستخالص المعرفة من

  المواقف ویساعد المتعلم على اكتسابها.
للبحث ینص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین  .الفرض الثالث٣

متوسطات درجات طالب المجموعات التجریبیة للبحث في القیاس البعدي 
 –ختبار التحصیل المعرفي یرجع لتأثیر التفاعل بین نمط الوكیل الذكي(مفرد ال

  بصري) ببیئة التعلم التكیفیة."- المتعدد) وأسلوب التعلم(سمعي
) أن قیمة (ف) المحسوبة للتفاعل بین أنماط الوكیل الذكي ٧یتضح من جدول(

عند مستوى  ) وهي دالة احصائیا٤,٠١٥وأسلوب التعلم، التى تم الحصول علیها (
) مما یدل على وجود فروق بین المجموعات ٠,٠٥) حیث انها أقل من (٠,٠٤٧(

األربع في التحصیل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة. وهذه 
النتیجة ال تتفق مع ما توقعه البحث وعبر عنه بالفرض البحثي الثالث، وهذا 

  .یعني عدم قبول الفرض البحثي الثالث
أما فیما یتعلق باتجاه الفروق فإن األمر یتطلب متابعة عملیة التحلیل 
اإلحصائي لمعرفة مصدرها واتجاهها، ولتحقیق ذلك استخدمت الباحثة اختبار 

) ٨، إلجراء المقارنات البعدیة المتعددة، ویوضح جدول ( Scheffeشیفیه 
ین متوسطات درجات ملخص نتائج استخدام اختبار شیفیه، لمعرفة داللة الفروق ب

  المجموعات األربع في التحصیل المعرفي. 
) المقارنة الثنائیة للتفاعل بین نمط الوكیل الذكي وأسلوب التعلم بین ٨جدول(

  المجموعات التجریبیة في االختبار التحصیلي

 نوع التفاعل
 العدد

 المتوسط
المجموعة 

 االولى
المجموعة 

 الثانیة
المجموعة 

 الثالثة
المجموعة 

 رابعةال
 ٢,٧٠ *٣,١٠ ٢,٤٣ - ٨٠,٣٣ ٣٠ -المجموعة األولى (مفرد
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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المجموعة  المتوسط العدد نوع التفاعل
 االولى

المجموعة 
 الثانیة

المجموعة 
 الثالثة

المجموعة 
 رابعةال

 سمعي)
 -المجموعة الثانیة (مفرد

 بصري)
٠,٢٦٧ ٠,٦٦٧ - - ٧٧,٩٠ ٣٠ 

 -المجموعة الثالثة (متعدد
 سمعي)

٠,٤٠٠ - - - ٧٧,٢٣ ٣٠ 

 -المجموعة الرابعة (متعدد
 بصري)

٧٧,٦٣ ٣٠    - 

فرق دال احصائیا عند ) یتضح أنه یوجد ٨باستقراء نتائج جدول(
) وذلك بین المجموعة التجریبیة ٣,١٠) حیث سجل متوسط الفرق (٠,٠٥مستوى(

سمعي)  - االولى التى درست في بیئة التعلم التكیفیة بنمط الوكیل (مفرد
 –والمجموعة الثالثة في بیئة التعلم التكیفیة التى درست بنمط الوكیل (متعدد 

ي، وهذا الفرق لصالح المجموعة التجریبیة سمعي) وذلك في االختبار التحصیل
) بینما متوسط ٨٠,٣٣األولى. حیث بلغ متوسط المجموعة التجریبیة األولى (

  ).٧٧,٢٣المجموعة التجریبیة الثالثة(
وتتفق هذه النتیجة مع بعض الدراسات التى أثبتت فاعلیة بیئة التعلم التكیفي 

وتتفق أیضا مع  Peter(2003) في زیادة التحصیل المعرفي للطالب منها دراسة
التى أكدت أن الوكیل الذكي  Njenga(2017)دراسة  نتائج عدة دراسات منها

مدخل للتعلم التفاعلي یساعد في تقدیم مواد التعلم وفق خصائص المتعلم مما 
) ٢٠١٦دراسة احمد عبد النبي(یحقق معدالت تحصیلیة أعلى لدى المتعلمین.و 

وكیل الذكي المفرد في تحقیق معدالت تحصیلیة أعلى والتى أكدت وجود تأثیر لل
 لدى المتعلمین مقارنة بالوكیل الذكي المتعدد.

  ویمكن إرجاع هذه النتیجة الى:



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٢٩  

تصمیم البیئات التكیفیة األربعة ألنماط الوكیل الذكي كان له تأثیر على -
ئات الجوانب المعرفیة لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة حیث تمیزت  البی

  بسهولة االستخدام .
كما یمكن إرجاع النتیجة التى أشارت بأفضلیة المعالجة التجریبیة التى تضمنت  -

(وكیل مفرد مع أسلوب تعلم سمعي) في رفع تحصیل الطالب عن باقي 
المعالجات التجریبیة لما تمیزت به هذه المعالجة من خصائص منحت الفرصة 

للوكیل الذكي ومتابعة ما یصدر منه من  للمتعلمین للتركیز على شخصیة واحدة
  إیماءات وتعلیمات دون تشتت مع مثیرات أخرى.

  تعزي الباحثة هذه النتیجة فى ضوء عدد من النظریات المعرفیة وهي:
تتفق هذه النتیجة مع مبادئ نظریة انتقاء المعلومات، وفقا لهذه النظریة فإن -

لمثیرات التى تؤثر على الفرد، المعالجة األولیة للمعلومات تحدث على جمیع ا
وتفترض وجود فلتر أو مرشح انتقائي یقوم بإختیار مثیرات معینة لیتم معالجتها 

  دون األخرى.
كما تؤید هذه النتیجة التى توصل الیها البحث الحالى نظریة العبء المعرفي،  -

د التى تفترض أن الذاكرة العاملة ذات إمكانیات محدودة في كم المعلومات وعد
العناصر التى تستقبلها، وتتواجد بها في نفس الوقت وفي العملیات التى تجریها 
على هذه المعلومات، وطبقا لهذه النظریة فإنه كلما ازداد عدد قنوات معالجة 
المعلومات كلما ازدادت كمیة المعلومات المراد ترمیزها، كلما ازداد العبء 

األهمیة إزالة التكرار. فكانت بیئة  المعرفي على ذاكرة المتعلم. وبذلك أصبح من
التعلم التكیفیة بنمط الوكیل المفرد أكثر تأثیرا من بیئة التعلم التكیفیة بنمط تعدد 

  الوكالء على التحصیل المعرفي للطالب.
كما تتفق هذه النتیجة مع أحد دعائم النظریة السلوكیة، حیث یكون التعلم ذا  -

جدیدة بالمعرفة القدیمة لجعلها ذات معنى، من معنى إذا ربط المتعلم المعرفة ال



 ایمان جمال السید غنیم .د            متعدد)متعدد)  --  الذكي(مفردالذكي(مفرد  للوكیلللوكیل  نمطیننمطین  بینبین  التفاعلالتفاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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عادة التكرار لتكوین  خالل ما تتیحه البیئة من تسلسل موضوعات المحتوى وإ
  أفكار جدیدة.

في ضوء ما تقدم یتضح أنه بمراعاة مبادئ التصمیم التعلیمي في ضوء  -
النظریات المعرفیة وخاصة نظریة العبء المعرفي یساعد الطالب على معالجة 

  المعلومات مما یؤثر على زیادة نسبة التحصیل لدیهم.
  ثانیا: النتائج المتعلقة باألداء المهاري:

الختبار صحة الفروض البحثیة الثالثة المرتبطة باألداء المهاري، استخدمت 
. Two Way Analysis of varianceالباحثة أسلوب التباین ثنائي االتجاه 
ر المستقل األول وهو نمط الوكیل الذكي، لحساب الفروق بین مستویات المتغی

والمتغیر المستقل الثاني وهو أسلوب التعلم في بیئة التعلم التكیفیة وذلك بداللة 
تأثیرهما على األداء المهاري لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة. یوضح جدول 

) المتوسطات الطرفیة عند كل مستوى من مستویات المتغیر المستقل، كما ٩(
یوضح متوسطات الخالیا واإلنحراف المعیاري الخاص بدرجات أفراد كل مجموعة 
من المجموعات األربع التى اشتمل علیها البحث، وكان عدد األفراد في كل 

لبطاقة تقییم المنتج ) طالب وطالبة، وذلك في القیاس البعدي ٣٠مجموعة (
  .الخاص بإنتاج عناصر التعلم الرقمیة

الطرفیة والمتوسطات الداخلیة(م) واإلنحرافات  ) المتوسطات٩جدول( 
  المعیاریة(ع) لدرجات المجموعات في بطاقة تقییم المنتج

 نمط الوكیل الذكي
المتوسط 
 الطرفي

أسلوب 
 التعلم

 
 المتعدد المفرد

 ع م ع م
 ١٦٤,١٨ ٢,٥٣٧ ١٦٤,٣٣ ١,٩٢١ ١٦٤,٠٣ سمعي
 ١٦٤,٥٥ ١٦٥,٥٠ ١٦٤,٣٣ ٢,١٥ ١٦٣,٦٠ بصري

  ١٦٤,٩٢ ١٦٣,٨٢ وسط الطرفيالمت
  



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٣١  

  ) نتائج تحلیل التباین ثنائى االتجاه لبطاقة تقییم المنتج.١٠جدول(

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 قیمة ف المربعات

متوسط 
 الداللة

-نمط تقدیم الوكیل الذكي(مفرد
 ٠,٠٠٦ ٧,٩٧٠ ٣٦,٣٠٠ ١ ٣٦,٣٠٠ متعدد)

 ٠,٣٤٩ ٠,٨٨٦ ٤,٠٠٣ ١ ٤,٠٣٣ )بصري-أسلوب التعلم (سمعي
التفاعل بین نمط تقدیم الوكیل 

 ٠,٠٤٢ ٤,٢١٦ ١٩,٢٠٠ ١ ٠٩,٢٠٠ الذكي وأسلوب التعلم

 - - ٤,٥٥٥ ١١٦ ٥٢٨,٣٣٣ الخطأ
 - - - ١٢٠ ٣٢٤٢٥٥٦ المجموع

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة  للبحث ینص على أنه " . الفرض األول١
ذین یستخدمون نمط الوكیل الذكي(مفرد) بین متوسطات درجات الطالب ال

والطالب الذین یستخدمون نمط الوكیل الذكي (متعدد) في القیاس البعدي لبطاقة 
  تقییم المنتج الخاص بإنتاج عناصر التعلم الرقمیة."

) وبالتحدید في السطر المرتبط بنمط تقدیم الوكیل ١٠باستقراء نتائج جدول (
لفائیة ومستوى الداللة یتضح أن قیمة ف بلغت الذكي، وبمراجعة كل من النسب ا

) وهذا یشیر إلى وجود ٠,٠١) حیث أن هذه القیمة دالة عند مستوى(  ٧,٩٧٠(
فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعات التجریبیة. وبناءا 

  الفرض األول.رفض علیه تم 
نمط الوكیل الذكي(مفرد)  الذین یستخدمونولما كان متوسط درجات أفراد العینة 

الذین یستخدمون نمط الوكیل ) أقل من متوسط هؤالء ١٦٣,٨٢بلغ (
) فإنه ٩) كما هو مبین في جدول (١٦٤,٩٢والذي بلغ متوسطهم ( الذكي(متعدد)

یمكن القول أن نمط الوكیل المتعدد له تأثیر إیجابي أكثر من نمط الوكیل المفرد 
  . اص بإنتاج عناصر التعلم الرقمیةبطاقة تقییم المنتج الخوذلك في 

وتتفق هذه النتیجة مع دراسات اظهرت فعالیة استخدام الوكیل الذكي داخل بیئة 
اسراء تكیفیة في تنمیة األداء المهارى لدى طالب تكنولوجیا التعلیم ومنها دراسة 



 ایمان جمال السید غنیم .د            متعدد)متعدد)  --  الذكي(مفردالذكي(مفرد  للوكیلللوكیل  نمطیننمطین  بینبین  التفاعلالتفاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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) والتى ٢٠١٧دراسة رجاء على ورمضان حشمت() باإلضافة الى ٢٠٠٨بدران(
ها تفوق المجموعات التى درست باستخدام تعدد الوكالء األذكیاء أظهرت نتائج

  على المجموعات التى درست باستخدام الوكیل المفرد.
  ویمكن إرجاع هذه النتیجة الى:

أن الوكالء األذكیاء في بیئة التعلم التكیفي المستخدمة في البحث الحالي  -
اتخاذ القرار في حل  یتصفون ببعض السمات والخصائص الذكیة مثل القدرة على

مشكلة معینة في أداء المهارة المتعلقة بإنتاج عناصر التعلم الرقمیة، مما جعل 
المتعلم أكثر انغماسیة في بیئة التعلم وأثر بشكل ملحوظ في تنمیة الجوانب 

  األدائیة لمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة لدى الطالب.
، واستخدام لغة التواصل الجسدي بینهم تعدد أشكال تفاعل الوكالء مع الطالب -

وبین المتعلمین واإلیماءات أثناء عملیة الشرح والتقویم أسهم بشكل كبیر في تنمیة 
  مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة.

 تعزي الباحثة هذه النتیجة في ضوء نظریة:
اینة المرونة المعرفیة والتى یتم فیها استعراض المحتوى من مناظیر عقلیة متب -

تمكن المتعلمین من بناء استجابات للمهارات الجدیدة، حیث تسعى هذه النظریة 
  الى عرض المهارة بمختلف الطرق واألسالیب.

المعرفیة االجتماعیة التى تعتمد على عدد من األسس تتمثل في أن المتعلمین  -
تكیفیة یتعلمون من مخرجات اآلخرین، فتعدد الوكالء األذكاء داخل بیئة التعلم ال

ساعد المتعلمین على حل المشكالت المتعلقة بأداء المهارة والتى قد تختلف هذه 
المشكلة من متعلم آلخر، فكان لتعدد الوكالء األذكیاء أثر في تنمیة الجوانب 

  األدائیة المرتبطة بإنتاج عناصر التعلم الرقمیة.
احصائیة للبحث ینص على أنه "ال توجد فروق ذات داللة  .الفرض الثاني٢

بین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة ذات أسلوب التعلم السمعي وأفراد 
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المجموعة التجریبیة ذات األسلوب التعلم البصري في القیاس البعدي لبطاقة تقییم 
  المنتج الخاص بإنتاج عناصر التعلم الرقمیة."

ر التصنیفي ) أن قیمة (ف) المحسوبة وذلك بالنسبة للمتغی١٠یوضح جدول ( 
) وهي غیر  ٠,٨٨٦للبحث وهو اسلوب التعلم وأثره على األداء المهاري تساوي (

)، وهذا یدل على ٠,٠٥(حیث انها أكبر من ) ٠,٣٤٩دالة إحصائیا عند مستوى (
أن اسلوب التعلم ال یؤثر في المتغیر التابع (مهارات إنتاج عناصر التعلم 

  الثاني. الرقمیة)، وبناءا علیه تم قبول الفرض 
 ;Beneventi, A) ودراسة ٢٠١٦وتتفق هذه الدراسة مع دراسة مروة محمد(
McEndollar,L & Smith,D.(2002)  والتى أكدت على أن البرامج التى

تراعي فیها أسالیب تعلم الطالب تؤدي الى تحسن في أدائهم المهاري. وبینت 
ري) في تنمیة بص-نتائج الدراسة أنه ال یوجد تأثیر ألسلوب التعلم(سمعي

 المهارات لدى الطالب. 
  ویمكن إرجاع هذه النتیجة في ضوء التالي:

تكافؤ المجموعات التجریبیة؛ حیث أن تكافؤ المجموعات التجریبیة ال یجعل  -
هناك تأثیرألسلوب التعلم داخل بیئة التعلم التكیفیة على األداء المهاري المرتبط 

  بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة.
إن تقسیم المحتوى الى مودیوالت وتوفر الوسائط المتعددة لكل أسلوب من  -

أسالیب التعلم داخل بیئة التعلم التكیفیة؛ یعطى المتعلم الفرصة في التعامل مع 
المعلومات اللفظیة والمعلومات البصریة في تنمیة الجوانب األدائیة المرتبطة 

ك لم یتأثر األداء المهاري باختالف بمهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة، وبذل
  أسلوب التعلم.

  تعزي الباحثة هذه النتیجة في ضوء عدد من نظریات التعلم ومنها:
نظریة الترمیز المزدوج التى تفترض أن الذاكرة تتألف من نظامین أحدهما  -

النظام اللفظي وهو نظام متخصص لمعالجة وتخزین المعلومات اللفظیة واآلخر 
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فظي مستقل یختص بتمثیل ومعالجة اللغة غیر اللفظیة والصور نظام غیر ل
العقلیة، ویعمل كال النظامین بطریقة مستقلة إال أن هناك ترابطات بین النظامین، 
حیث أن تنشیط نظام یؤدي الى تنشیط اآلخر. فعرض المهارة بالنظام الذي 

المهاري لدى  یفضله المتعلم لم یجعل ألسالیب التعلم تأثیر ملحوظ على األداء
  الطالب.

للبحث ینص على أنه " ال توجد  فروق ذات داللة إحصائیة  .الفرض الثالث٣
بین متوسطات درجات طالب المجموعات التجریبیة للبحث في القیاس البعدي 
لبطاقة تقییم المنتج الخاص بإنتاج عناصر التعلم الرقمیة یرجع لتأثیر التفاعل بین 

بصري) ببیئة التعلم -المتعدد) وأسلوب التعلم(سمعي –نمط الوكیل الذكي(مفرد 
  التكیفیة."

) أن قیمة (ف) المحسوبة للتفاعل بین أنماط الوكیل ١٠یتضح من جدول(
) وهي دالة ٤,٢١٦الذكي وأسلوب التعلم، والتى تم الحصول علیها وهي (

) مما یدل على وجود ٠,٠٥) حیث انها أقل من (٠,٠٤احصائیا عند مستوى (
ین المجموعات األربع في األداء المهاري لمهارات إنتاج عناصر التعلم فروق ب

الرقمیة. وهذه النتیجة ال تتفق مع ما توقعه البحث وعبر عنه بالفرض البحثي 
  الثالث، وهذا یعني عدم قبول الفرض البحثي الثالث.

أما فیما یتعلق باتجاه الفروق فإن األمر یتطلب متابعة عملیة التحلیل 
ئي لمعرفة مصدرها واتجاهها، ولتحقیق ذلك استخدمت الباحثة اختبار اإلحصا
) ١١ ، إلجراء المقارنات البعدیة المتعددة، ویوضح جدول (Scheffeشیفیه 

ملخص نتائج استخدام اختبار شیفیه، لمعرفة داللة الفروق بین متوسطات درجات 
  المجموعات األربع في بطاقة تقییم المنتج. 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٣٥  

نة الثنائیة للتفاعل بین نمط الوكیل الذكي وأسلوب التعلم بین ) المقار ١١جدول(
 المجموعات التجریبیة فیما یتعلق باألداء المهاري

 نوع التفاعل
 العدد

 المتوسط
المجموعة 

 االولى
المجموعة 

 الثانیة
المجموعة 

 الثالثة
المجموعة 
 الرابعة

 - المجموعة األولى (مفرد
 سمعي)

٣٠ 
٠,٣٠٠ ٠,٤٣٣ - ١٦٤,٠٣ 

١,٤٦٧ 

 -المجموعة الثانیة (مفرد
 بصري)

٣٠ 
٠,٧٣٣ - - ١٦٣,٦٠ 

١,٩٠٠* 

 -المجموعة الثالثة (متعدد
 سمعي)

١,١٦٧ - - - ١٦٤,٣٣ ٣٠ 

المجموعة الرابعة 
 بصري) -(متعدد

١٦٥,٥٠ ٣٠    - 

) یتضح أنه یوجد فرق دال احصائیا عند ١١باستقراء نتائج جدول(
) وذلك بین المجموعة ١,٩٠٠) حیث سجل متوسط الفرق (٠,٠١مستوى(

 -التجریبیة الرابعة التى درست في بیئة التعلم التكیفیة بنمط الوكیل (متعدد
بصري) والمجموعة الثانیة التى درست في بیئة التعلم التكیفیة بنمط الوكیل 

بصري) وذلك في بطاقة تقییم المنتج، وهذا الفرق لصالح المجموعة  –(المفرد 
) بینما ١٦٥,٥٠ث بلغ متوسط المجموعة التجریبیة الرابعة (التجریبیة الرابعة. حی

  ).١٦٣,٦٠متوسط المجموعة التجریبیة الثانیة(
وتتفق هذه النتیجة مع بعض الدراسات التى أثبتت فاعلیة بیئة التعلم التكیفي 
في تنمیة المهارات المختلفة لطالب تكنولوجیا التعلیم منها دراسة دراسة احمد 

) ودراسة ٢٠١٧) ودراسة رباب صالح(٢٠١٧سة تسنیم داود() ودرا٢٠١٧سعید(
L. Datong, P(2011)  تتفق هذه النتیجة مع دراسة رجاء على ورمضان كما

) والتى أظهرت نتائجها تفوق المجموعات التى درست باستخدام ٢٠١٧حشمت(
 تعدد الوكالء األذكیاء على المجموعات التى درست باستخدام الوكیل المفرد.

  إرجاع هذه النتیجة الى:ویمكن 
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یمكن إرجاع النتیجة التى أشارت بأفضلیة المعالجة التجریبیة التى تضمنت  -
(تعدد الوكالء مع أسلوب تعلم البصري) عن باقي المعالجات التجریبیة في تنمیة 
الجوانب المهاریة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم، حیث أضفى على بیئة التعلم 

وأرشدهم لكیفیة التعامل مع المهارات الجدیدة. فوجود أكثر الكثیر من التفاعلیة 
من وكیل بخلفیة معرفیة وتوجیههم لیقوم كل وكیل بمهمة محددة ساعد على تنمیة 

  األداء المهاري لدى الطالب.
التدریب القائم على األنشطة یؤدى الى زیادة قدرة المتعلمین على تذكر  -

ى أداء المتعلمین في تطبیق المهارة والتغلب المفاهیم واالحتفاظ بها وتحسین مستو 
على االختالفات الواضحة بین المتعلمین في النواحي العقلیة والمعرفیة 

  واالنفعالیة.
استغالل التقنیات الحدیثة، بما فیها أنظمة الذكاء االصطناعي والوكیل الذكي،  -

مهارات إنتاج  وهي بذلك تضع امكانات الوكیل الذكي كوسیلة تعلیمیة قویة لتنمیة
  مصادر التعلم الرقمیة.

 تعزي الباحثة هذه النتیجة فى ضوء عدد من النظریات المعرفیة وهي:
المرونة المعرفیة والتى یتم فیها استعراض المحتوى من مناظیر عقلیة متباینة  -

تمكن المتعلمین من بناء استجابات للمهارات الجدیدة، حیث تسعى هذه النظریة 
  رة بمختلف الطرق واألسالیب.الى عرض المها

  ثالثا: النتائج المتعلقة بالدافعیة لإلنجاز:
لإلنجاز، استخدمت  الختبار صحة الفروض البحثیة الثالثة المرتبطة بالدافعیة

. Two Way Analysis of varianceالباحثة أسلوب التباین ثنائي االتجاه 
و نمط الوكیل الذكي، لحساب الفروق بین مستویات المتغیر المستقل األول وه

والمتغیر المستقل الثاني وهو أسلوب التعلم في بیئة التعلم التكیفیة وذلك بداللة 
) المتوسطات الطرفیة ١٢تأثیرهما على دافعیة الطالب لإلنجاز. یوضح جدول (

عند كل مستوى من مستویات المتغیر المستقل، كما یوضح متوسطات الخالیا 



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٣٧  

بدرجات أفراد كل مجموعة من المجموعات األربع  واإلنحراف المعیاري الخاص
) طالب ٣٠التى اشتمل علیها البحث، وكان عدد األفراد في كل مجموعة (

  وطالبة، وذلك في القیاس البعدي لمقیاس الدافعیة لإلنجاز.
) المتوسطات الطرفیة والمتوسطات الداخلیة(م) واإلنحرافات ١٢جدول( 

  في مقیاس الدافعیة لإلنجازالمعیاریة(ع) لدرجات المجموعات 
 نمط الوكیل الذكي

المتوسط 
 الطرفي

أسلوب 
 التعلم

 
 المتعدد المفرد

 ع م ع م
 ١١١,٨٧ ٤,٣٤٢ ١١٠,٢٠ ١,٧٥ ١١٣,٥٣ سمعي
 ١١١,٣٨ ٣,٨٣٩ ١١١,٧٧ ٣,١٢٩ ١١١,٠٠ بصري

  ١١٠,٩٨ ١١٢,٢٧ المتوسط الطرفي
  

  مقیاس الدافعیة لإلنجاز.) نتائج تحلیل التباین ثنائى االتجاه ل١٣جدول(
  

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 قیمة ف المربعات

متوسط 
 الداللة

-نمط تقدیم الوكیل الذكي(مفرد
 ٠,٠٤١ ٤,٢٥٣ ٤٩,٤٠٨ ١ ٤٩,٤٠٨ متعدد)

 ٠,٤٣٩ ٠,٦٠٣ ٧,٠٠٨ ١ ٧,٠٠٨ بصري)-أسلوب التعلم (سمعي
التفاعل بین نمط تقدیم الوكیل 

 ٠,٠٠١ ١٠,٨٥٢ ١٢٦,٠٧٥ ١ ١٢٦,٠٧٥ لوب التعلمالذكي وأس

 - - ١١,٦١٨ ١١٦ ١٣٤٧,٦٣٣ الخطأ
 - - - ١٢٠ ١٤٩٦٧٤٧ المجموع

  

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة للبحث ینص على أنه " . الفرض األول١
بین متوسطات درجات الطالب الذین یستخدمون نمط الوكیل الذكي(مفرد) 

الوكیل الذكي (متعدد) في القیاس البعدي لمقیاس  والطالب الذین یستخدمون نمط
  الدافعیة لإلنجاز."



 ایمان جمال السید غنیم .د            متعدد)متعدد)  --  الذكي(مفردالذكي(مفرد  للوكیلللوكیل  نمطیننمطین  بینبین  التفاعلالتفاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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) وبالتحدید في السطر المرتبط بنمط تقدیم الوكیل ١٣باستقراء نتائج جدول (
الذكي، وبمراجعة كل من النسب الفائیة ومستوى الداللة یتضح أن قیمة ف بلغت 

هي قیمة أقل من ( ) و ٠,٠٤١) حیث أن هذه القیمة دالة عند مستوى( ٤,٢٥٣(
) وهذا یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد ٠,٠٥

  المجموعات التجریبیة. وبناءا علیه تم رفض الفرض األول. 
الذین یستخدمون نمط الوكیل الذكي(مفرد) ولما كان متوسط درجات أفراد العینة 

دمون نمط الوكیل الذین یستخأكبر من متوسط هؤالء  )١١٢,٢٧بلغ (
) ١٢) كما هو مبین في جدول (١١٠,٩٨والذي بلغ متوسطهم ( الذكي(متعدد)

فإنه یمكن القول أن نمط الوكیل المفرد له تأثیر إیجابي أكثر من نمط الوكیل 
  المتعدد وذلك في مقیاس الدافعیة لإلنجاز. 

لتى )وا٢٠١٧حشمت(وهذه النتیجة تختلف مع نتائج دراسة رجاء على ورمضان 
أشارت الى وجود تأثیر لنمط الوكیل الذكي المتعدد في تنمیة الدافعیة لإلنجاز 

  مقارنة بنمط الوكیل الذكي المفرد.
  ویمكن إرجاع هذه النتیجة الى:

نمط الوكیل المفرد حفز الطالب على عملیات اإلبحار داخل بیئة التعلم  -
لبیئة تتناسب مع الحاجات التكیفیة، والتفاعل مع كائناتها ومكوناتها مما جعل ا

  الداخلیة للفرد وخصائصة ومیوله واهتماماته فأثر على دافعیة الطالب لإلنجاز.
اتاحة شخصیة الوكیل الذكي بمالمح قریبة من المعلم داخل بیئة التعلم  -

التكیفیة، أتاح المادة العلمیة بطریقة مشوقة، مما أثر على دافعیة الطالب 
  لإلنجاز.

التعلم التكیفیة القائمة على نمط الوكیل المفرد عن المشتتات فأثر  ابتعاد بیئة -
  بذلك على دافعیة المتعلمین لإلنجاز.

تعزي الباحثة هذه النتیجة في ضوء نظریة تدعم الوكیل المفرد ببیئة التعلم التكیفیة 
 وهي:



    ٢٠١٧٢٠١٧  لسنةلسنة    --  الرابعالرابع  الجزءالجزء  --الرابعالرابع  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجلدالمجلد                        دمنھوردمنھور  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٤٣٩  

تمد نظریة برونر للتعلم المعرفي التى تقوم على مبدأ الدافعیة حیث أن التعلم یع -
على حالة االستعداد لدى الطالب واتجاهه نحو التعلم، ومبدأ البنیة المعرفیة القائم 
على ضبط العالقة المتبادلة بین مفاهیم المادة وعناصرها المختلفة وأن فعالیة 
الخبرات التعلیمیة تتوقف الى حد كبیر على البنیة التنظیمیة للمادة الدراسیة 

الب بالتغذیة الراجعة، ویمكن القول أن نمط الوكیل وتسلسلها المنطقي وتزوید الط
الذكي المفرد یزود البیئة بتغذیة راجعة وحلول لمشكالت ساهمت في زیادة دافعیة 

  الطالب لإلنجاز.
ما أشارت الیه نظریة الدافعیة التى أشارت أن استراتیجیات زیادة الدافعیة في  -

لى عناصر الوسائط المتعددة بیئات التعلم األلكترونیة تعتمد بشكل أساسي ع
المتوفرة في هذه البیئات، وفي بیئة التعلم التكیفیة المستخدمة في البحث الحالى 

  ساهم نمط الوكیل الذكي المفرد مصدرا الستثارة دافعیة الطالب لإلنجاز.
للبحث ینص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین  .الفرض الثاني٢

اد المجموعة التجریبیة ذات أسلوب التعلم السمعي وأفراد متوسطات درجات أفر 
المجموعة التجریبیة ذات أسلوب التعلم البصري في القیاس البعدي لمقیاس 

  الدافعیة لإلنجاز."
) أن قیمة (ف) المحسوبة وذلك بالنسبة للمتغیر التصنیفي ١٣یوضح جدول ( 

) وهي غیر ٠,٦٠٣تساوي (للبحث وهو اسلوب التعلم وأثره على الدافعیة لإلنجاز 
)، وهذا یدل على ٠,٠٥(حیث انها أكبر من ) ٠,٤٣٩دالة إحصائیا عند مستوى (

أن اسلوب التعلم ال یؤثر في المتغیر التابع (الدافعیة لإلنجاز)، وبناءا علیه تم 
  قبول الفرض الثاني. 

حد على - ال یوجد دراسة اتفقت أو اختلفت مع هذه النتیجة في الدراسة الحالیة
 علم الباحثة.

  ویمكن إرجاع هذه النتیجة الى:



 ایمان جمال السید غنیم .د            متعدد)متعدد)  --  الذكي(مفردالذكي(مفرد  للوكیلللوكیل  نمطیننمطین  بینبین  التفاعلالتفاعل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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تكافؤ المجموعات التجریبیة؛ حیث أن تكافؤ المجموعات التجریبیة ال یجعل  -
  هناك تأثیرألسلوب التعلم داخل بیئة التعلم التكیفیة على دافعیة الطالب لإلنجاز.

  تعزي الباحثة هذه النتیجة الى:
فیة تصمیم بیئات التعلم وكیفیة تمثیل النظریات المعرفیة التى تهتم بكی  -

المعلومات داخل العقل، ساعد على زیادة دافعیة الطالب لإلنجاز فكل طالب یجد 
  مصادر التعلم التى تناسبه.

للبحث ینص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائیه بین  .الفرض الثالث٣
اس البعدي لمقیاس متوسطات درجات طالب المجموعات التجریبیة للبحث في القی

المتعدد)  –الدافعیة لإلنجاز یرجع لتأثیر التفاعل بین نمط الوكیل الذكي(مفرد 
  بصري) ببیئة التعلم التكیفیة."-وأسلوب التعلم(سمعي
) أن قیمة (ف) المحسوبة للتفاعل بین أنماط الوكیل ١٣یتضح من جدول(

) وهي دالة ١٠,٨٥٢الذكي وأسلوب التعلم، والتى تم الحصول علیها وهي (
) مما یدل على وجود فروق بین المجموعات األربع ٠,٠١احصائیا عند مستوى (

في الدافعیة لإلنجاز. وهذه النتیجة ال تتفق مع ما توقعه البحث وعبر عنه 
  بالفرض البحثي الثالث، وهذا یعني رفض الفرض البحثي الثالث.
ة عملیة التحلیل أما فیما یتعلق باتجاه الفروق فإن األمر یتطلب متابع

اإلحصائي لمعرفة مصدرها واتجاهها، ولتحقیق ذلك استخدمت الباحثة اختبار 
) ١٤، إلجراء المقارنات البعدیة المتعددة، ویوضح جدول (Scheffeشیفیه 

ملخص نتائج استخدام اختبار شیفیه، لمعرفة داللة الفروق بین متوسطات درجات 
  لإلنجاز. المجموعات األربع في مقیاس الدافعیة 

) المقارنة الثنائیة للتفاعل بین نمط الوكیل الذكي وأسلوب التعلم بین ١٤جدول(
 المجموعات التجریبیة فیما یتعلق بالدافعیة لإلنجاز

المجموعة  المتوسط العدد نوع التفاعل
 االولى

المجموعة 
 الثانیة

المجموعة 
 الثالثة

المجموعة 
 الرابعة

 ١,٧٦٧ *٣,٣٣٣ *٢,٥٣٣ - ١١٣,٥٣ ٣٠المجموعة األولى 
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 نوع التفاعل
 العدد

 المتوسط
المجموعة 

 االولى
المجموعة 

 الثانیة
المجموعة 

 الثالثة
المجموعة 
 الرابعة

 سمعي) -(مفرد
المجموعة الثانیة 

 بصري) -(مفرد
٠,٧٦٧ ٠,٨٠٠ - - ١١١,٠٠ ٣٠ 

المجموعة الثالثة 
 سمعي) -(متعدد

١,٥٦٧ - - - ١١٠,٢٠ ٣٠ 

المجموعة الرابعة 
 بصري) -(متعدد

١١١,٧٧ ٣٠    - 

) یتضح أنه یوجد فرق دال احصائیا عند ١٤باستقراء نتائج جدول(
) وذلك بین المجموعة ٢,٥٣٣) حیث سجل متوسط الفرق (٠,٠٥مستوى(

سمعي)  -التجریبیة االولى التى درست في بیئة التعلم التكیفیة بنمط الوكیل (مفرد
 –والمجموعة الثانیة التى درست في بیئة التعلم التكیفیة بنمط الوكیل (مفرد 

مجموعة بصري) وذلك في مقیاس الدافعیة لإلنجاز، وهذا الفرق لصالح ال
) بینما ١١٣,٥٣التجریبیة األولى. حیث بلغ متوسط المجموعة التجریبیة األولى (

 ).١١٠,٢٠متوسط المجموعة التجریبیة الثالثة(
) حیث سجل متوسط الفرق ٠,٠١یوجد فرق دال احصائیا عند مستوى(

) وذلك بین المجموعة التجریبیة االولى التى درست في بیئة التعلم ٣,٣٣٣(
سمعي) والمجموعة الثالثة التى درست في بیئة  - بنمط الوكیل (مفردالتكیفیة 

سمعي) وذلك في مقیاس الدافعیة لإلنجاز،  –التعلم التكیفیة بنمط الوكیل (متعدد 
وهذا الفرق لصالح المجموعة التجریبیة االولى. حیث بلغ متوسط المجموعة 

  ).١١٠,٢٠بیة الثالثة() بینما متوسط المجموعة التجری١١٣,٥٣التجریبیة االولى (
وتتفق هذه النتیجة مع بعض الدراسات التى أثبتت فاعلیة بیئة التعلم االلكترونیة 
التكیفیة في تنمیة الدافعیة لإلنجاز لدى الطالب المعلمین وخاصة طالب 

ودراسة حمدي  )٢٠١٦أسماء السید و هند أحمد (تكنولوجیا التعلیم منها دراسة 
 .Vahidnia, Fatemeh) ودراسة ٢٠١٤ینب محمد() ودراسة ز ٢٠١٥اسماعیل(
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كما تتفق هذه النتیجة مع دراسات أثبتت فاعلیة الوكیل الذكي في تنمیة  (2013)
الدافعیة لإلنجاز لدى الطالب المعلمین منها دراسة رجاء على ورمضان 

) والتى أشارت الى أن استخدام ٢٠١٤) ودراسة زینب محمد(٢٠١٧حشمت(
له أثر في زیادة دافعیة الطالب الى تعلم المادة وخلق نوع من الوكیل الذكي كان 
  االبتكار واإلنجاز.

 ویمكن إرجاع هذه النتیجة الى:
یمكن إرجاع النتیجة التى أشارت بأفضلیة المعالجة التجریبیة التى تضمنت  -

-(وكیل مفرد مع أسلوب تعلم سمعي) عن باقي المعالجات التجریبیة (مفرد
بصري) لما تمیزت به هذه المعالجة من -سمعي) و(متعدد - بصري) و (متعدد

خصائص منحت الفرصة للمتعلمین للتركیز على شخصیة واحدة للوكیل الذكي 
ومتابعة ما یصدر منه من إیماءات وتعلیمات دون تشتت مع مثیرات أخرى مما 
أدى الى زیادة دافعیة الطالب لإلنجاز. كما توضح المعالجة األفكار والمفاهیم 
المجردة ویرسخها في ذهن المتعلم لیقوم بالمشاركة االیجابیة والفعالة في الحصول 

  على المعلومة.
استثارة دافعیة الطالب لإلنجاز من خالل استحواذ انتباهه في باإلضافة الى  -

عرض المثیرات وتعریف المتعلم بأهداف التعلم كمنظمات تمهیدیة مع استدعاء 
یئة المناسبة لبدء عملیة التعلم، یلي ذلك تقدیم التعلم التعلم السابق لتحقیق الته

الجدید عبر نمط الوكیل الذكي المفرد، وتوجیه التعلم عن طریق تشجیع الطالب 
على المشاركة واالستجابة لالختبارات التكوینیة وتقدیم التغذیة الراجعة. ثم 

في مواقف مساعدة المتعلم على االحتفاظ بالتعلم من خالل ممارسته وتطبیقه 
  جدیدة.

كما یمكن ارجاع هذه النتیجة الى أن المشاعر واإلیماءات التى تصدر من  -
الوكیل المفرد كان له دور وظیفي في زیادة تفاعل الطالب فیما بینهم، مما أدى 

  الى زیادة دافعیتهم لإلنجاز.  
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م تعزي الباحثة هذه النتیجة في ضوء نظریات تدعم الوكیل المفرد ببیئة التعل
  التكیفیة وهي:

نظریات التوقع المرتبطة بزیادة الدافعیة لإلنجاز في دعم بیئة التعلم بالمكافأة  -
من خالل حركات الوكیل اإلیجابیة والتصفیق في حالة االستجابة الصحیحة من 
المتعلم؛ فهي بمثابة باعث لألداء األفضل وبذل المزید من الجهد، فهناك ارتباط 

دراكه للتدعیمات التى یحصل علیها. وثیق بین أداء الفرد   لعمل ما وإ
نظریة العزو في مجال الدافعیة لإلنجاز، حیث وجود شخصیة واحدة  للوكیل  -

الذكي ساعدت المتعلم على ادراك سلوكه، كما وفرت بیئة التعلم التكیفیة بنمط 
عیتة الوكیل المفرد سیطرة وتحكم أكثر في مكونات البیئة المختلفة فزادت بذلك داف

  المتعلم لإلنجاز.
ما أشارت الیه نظریة الدافعیة التى أشارت أن استراتیجیات زیادة الدافعیة في  -

بیئات التعلم األلكترونیة تعتمد بشكل أساسي على عناصر الوسائط المتعددة 
المتوفرة في هذه البیئات، وفي بیئة التعلم التكیفیة المستخدمة في البحث الحالى 

ل الذكي المفرد مصدرا الستثارة دافعیة الطالب لإلنجاز؛ حیث ساهم نمط الوكی
استطاع الوكیل الذكي أن یعبر ویتفاعل ویثیر دافعیة المتعلم نحو التعلم 

  واإلنجاز، واستثار انتباه المتعلم وحواسه من خالل المؤثرات المختلفة.
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  البحث:البحث:  توصیاتتوصیات
  في ضوء نتائج البحث الحالى توصي الباحثة بما یلي:

الستفادة من نتائج البحث الحالي في تصمیم بیئات التعلم ا .١
التكیفیة المتضمنة ألنماط الوكیل ذكي في تنمیة مهارات إنتاج 

  عناصر التعلم الرقمیة والدافعیة لإلنجاز لدى الطالب.
ضرورة االهتمام بتنمیة مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة  .٢

 لتعلیم.والدافعیة لإلنجاز لدى طالب تكنولوجیا ا
زیادة االتجاه نحو استخدام بیئات التعلم التكیفیة بدال من البیئات  .٣

اإللكترونیة التقلیدیة في العملیة التعلیمیة في تنمیة التحصیل 
 واألداء المهاري.

ضرورة األخذ في االعتبار األسس والمبادئ والمفاهیم التربویة  .٤
لتكیفیة المرتبطة بنظریات التعلیم عند تصمیم بیئات التعلم ا

 المتضمنة لوكیل ذكي .
  مستقبلیة:مستقبلیة:  لبحوثلبحوث  مقترحاتمقترحات

العالقة بین نفس متغیرات البحث الحالي مع مراحل تعلیمیة اخرى  .١
  فمن المحتمل تختلف النتائج الختالف العمر ومستوى الخبرة.

العالقة بین أنماط أخرى للوكیل الذكي وتفاعلها مع األسالیب  .٢
 المعرفیة للمتعلمین.

طالب كلیة التربیة النوعیة نحو أنماط الوكیل الذكي دراسة اتجاه  .٣
 داخل بیئات التعلم ودورها في عملیتي التعلیم والتعلم.
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  المراجع:المراجع:
بناء بیئات إلكترونیة قائمة على بعض ). ٢٠١٥احمد عبد النبي عبد الملك نظیر( - 

أنماط الوكیل الذكي وقیاس فاعلیتها على التحصیل واالتجاه نحوها لدى 
، رسالة دكتوراه المیذ الموهوبین منخفضي التحصیل بالمرحلة اإلعدادیةالت

  غیر منشورة، كلیة التربیة النوعیة، جامعة عین شمس.
). تحدید معاییر الوكالء األذكیاء التعاونیین ٢٠١٧احمد عبدالنبي عبد الملك( - 

ل ، المؤتمر الدولي الثالث مستقبوالتنافسیین في بیئات التعلم األلكترونیة
اكتوبر بالتعاون ٦كلیة التربیة جامعة ، إعداد المعلم وتنمیته بالوطن العربي

  .٥٤٣- ٤٩٩، ابریل، ص ٣، مجمع رابطة التربویین العرب
الكفاءة الذاتیة والدافیة الداخلیة وعالقتهما بالتحصیل ). ٢٠١٤ألفت أجود نصر( - 

ي في الدراسي دراسة میدانیة على عینة من طلبة الصف الثالث الثانو 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة المدارس الرسمیة في مدینة دمشق

  التربیة، جامعة دمشق.
نموذج للتعلم اإللكتروني التكیفي قائم على ). ٢٠١٧احمد سعید سالم العطار( -

أسلوب التعلم (نشط/متأمل) والتفضیالت التعلیمیة (فردي/جماعي) وأثره 
، یر الناقد لدى طالب تكنولوجیا التعلیمعلى تنمیة مهارات البرمجة والتفك

  كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة، جامعة عین شمس.
برنامج مقترح قائم على التعلم النشط لتنمیة ). ٢٠١٧آمال محمد سالم ابوستة( - 

، رسالة دكتوراه دافعیة اإلنجاز والكفاءة الذاتیة والمهنیة للطالبات المعلمات
  بنات لآلداب والعلوم والتربیة، جامعة عین شمس.غیر منشورة، كلیة ال

). التفاعل بین مستویات مشاركة ٢٠١٦أسماء السید محمد و هند أحمد عباس( - 
األنشطة الذهنیة بالفصول االفتراضیة التزامنیة ونمطي التفكیر بصوت عال 
وأثره في تنمیة التحصیل والدافعیة لإلنجاز لدى طالب شعبة الریاضیات 

  ، یونیو.٧٤، عدراسات عربیة في التربیة وعلم النفسربیة، بكلیة الت
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). أثر التفاعل بین نمط التشارك عبر ٢٠١٧أشرف أحمد عبداللطیف مرسي( - 
محررات الویب التشاركیة واألسلوب المعرفي على التحصیل والدافعیة 

، مجلة التربیة جامعة األزهرلإلنجاز لدى طالب شعبة تكنولوجیا التعلیم، 
  .١٩٠- ١١٠، ینایر، ص١،ج١٧٢ع

أثر التفاعل بین بعض أنماط تقدیم المحتوى الرقمي ). ٢٠١٧امنیة محمود أحمد( - 
البصري) في خفض العبء المعرفي وتنمیة  - وأسلوب التعلم(السمعي

التحصیل واالتجاه نحو بیئة التعلم لدى الطالب المعلمین بجامعة 
  تربیة، جامعة االسكندریة. ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاالسكندریة

). أثر اختالف تصمیم صفحات الویب الثابتة ٢٠١٣إسالم جابر أحمد عالم( - 
الجمعیة والتفاعلیة على التحصیل والدافعیة لإلنجاز لدى الطالب المعلمین، 

  .١٤٩- ٩٩، ینایر،ص ١، ع٢٣، مجالمصریة لتكنولوجیا التعلیم
یم بیئة تكیفیة قائمة على الوكیل تصم). ٢٠١٨اسراء بدران عبد الحمید حسن( - 

الذكي لتنمیة مهارات إنتاج الرسومات المتحركة ثالثیة األبعاد لدى طالب 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة تكنولوجیا التعلیم

  المنصورة.
). مبادئ تصمیم المقررات اإللكترونیة المشتقة ٢٠١٠السید عبدالمولى أبوخطوة(  - 

یات التعلم وتطبیقاتها التعلیمیة. مؤتمر دور التعلم اإللكتروني في من نظر 
تعزیز مجتمعات المعرفة، مركز زین للتعلیم اإللكتروني، جامعة البحرین، 

  .٨/٤/٢٠١٠- ٦في الفترة من 
، القاهرة: دار السحاب للنشر ١، طالتعلم التكیفي).٢٠١٧تامر المغاوري المالح( - 

  والتوزیع.
تصمیم بیئة تكیفیة باستخدام الویب الداللي ). ٢٠١٧مد اإلمام(تسنیم داود مح - 

لتنمیة مهارات إنتاج أدوات التقویم اإللكتروني لدى المعلمین بمحافظة 
  ، رسالة ماجستیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنصورة.الدقهلیة
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). أسالیب التعلم وعالقتها بالخصائص السلوكیة ٢٠٠٦جیهان العمران(  - 
ات التعلم والتحصیل الدراسي لدى عینة من الطلبة البحرینیین بمرحلة لصعوب

  .١١١- ٧٥، مارس، ٢٠، مج٧٨،  عالمجلة التربویةالتعلیم األساسي، 
، القاهرة: روافد تكنولوجیا التعلیم رؤیة جدیدة وتطبیقات). ٢٠١٧حنان الشاعر( - 

  دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزیع.
التعلم والتدریس من ). ٢٠٠٣ن، كمال عبد الحمید زیتون(حسن حسین زیتو  - 

  ، الریاض: دارعالم الكتب.منظور النظریة البنائیة
، القاهرة: مكتبة األنجلو المقررات االلكترونیة المرنة معرفیا). ٢٠١٥حلمي الفیل( - 

  المصریة.
). أثر اختالف نمطى تصمیم محتوى ملف ٢٠١٥حمدي اسماعیل شعبان( - 

لكتروني على الدافعیة لإلنجاز ومهارات تجمیع وتقویم المحتوى اإلنجاز اإل
دراسات عربیة في التربیة وعلم اإللكتروني لدى طالب تكنولوجیا التعلیم، 

  .٦٨- ١٧، یونیو،ص٦٢، عالنفس، رابطة التربویین العرب
ودورها في تطویر مهام  RealSense). تكنولوجیا ٢٠١٦خالد محمد فرجون( - 

، المجلة الدولیة للتعلیم باالنترنتاخل نظم التعلم الذكیة، د Agentالوكیل 
  دیسمبر. 

بیئة واقع معزز تكیفیة قائمة على األلعاب ). ٢٠١٧رباب صالح أحمد عویس( - 
التحفیزیة لتنمیة مهارات إنتاج مصادر التعلم الرقمیة والقابلیة لالستخدام لدى 

رة، كلیة التربیة، جامعة ، رسالة دكتوراه غیر منشو طالب تكنولوجیا التعلیم
  الفیوم.

). أثر التفاعل بین نمط ٢٠١٧رجاء على عبد العلیم، رمضان حشمت محمد( - 
تقدیم الوكیل الذكي ومستوى التحكم فیه داخل بیئات التعلم اإلفتراضیة ثالثیة 
األبعاد في تنمیة مهارات التعلم المنظم ذاتیا والدافعیة لإلنجاز لدى طالب 
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، اكتوبر، ٣٣، عالجمعیة العربیة لتكنولوجیا التربیةلیم، تكنولوجیا التع
  .١٤٧- ٧٧ص

). أثر استخدام التعلیم ٢٠١٥رشا عز الدین الوتیدي، منال مخلد المطیرى. (  - 
السحابى النقال على دافعیة اإلنجاز لمشروع التخرج لدى طالبات 

: جامعة مجلة التربیة .ماجستیر تقنیات التعلیم بجامعة الملك سعود
  473 - 430،  ٢، ج١٦٦كلیة التربیة، ع -األزهر 

مجلة التعلیم ). الوكیل الذكي في البیئات االفتراضیة. ٢٠١٦ریهام محمد الغول( - 
، متاح على الموقع ١٢، العدد االلكتروني

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=
show&id=377   

ل بین نمطي التحكم بالوكیل ). أثر التفاع٢٠١٨ریهام محمد الغول(  - 
خارجي) في تنمیة مهارات - موجه) ووجهة الضبط(داخلي- الذكي(مستقل

الجمعیة العربیة إنتاج الواقع المعزز لدى طالبات ریاض األطفال، 
  ، اكتوبر.٣٧، علتكنولوجیا التربیة

). أثر التفاعل بین نمط التحكم الذاتي في الوكیل ٢٠١٤زینب محمد العربي( - 
ضي داخل البیئات االفتراضیة وتفضیالت طالب تكنولوجیا التعلیم في االفترا

مجلة كلیة التربیة، جامعة تنمیة دافعیة اإلنجاز والرضا التعلیمي نحوها، 
  ، ینایر.٢،ج١٥٧، عاألزهر

البحث والتسوق الذكي - البرامج الوكیلة الذكیة). ٢٠٠٨سامح زینهم عبد الجواد( - 
  دار الكتاب الحدیث. ، القاهرة:على شبكة االنترنت

. القاهرة: دار غریب مقیاس الدافعیة لإلنجاز). ٢٠٠٦عبداللطیف محمد خلیفة( -
  للطباعة والنشر والتوزیع.

. القاهرة: دار غریب الدافعیة لإلنجاز). ٢٠٠٠عبداللطیف محمد خلیفة( -
  للطباعة والنشر والتوزیع.
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علم ). ٢٠٠٥اویة أبوغزال(عدنان العتوم، شفیق عالونة، عبدالناصرالجراح، مع - 
  ، عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع. النفس التربوي النظریة والتطبیق

). ٢٠١٣على عبد الرحیم صالح، حیدر محمد كطان، وحیدر هاشم على( - 
  ، عمان: دار الرضوان.ومضات في علم النفس المعرفي

، عمان: دار سلوك الفرد والجماعة في التنظیم). ١٩٩٦كامل محمد المغربي( - 
  الفكر.

). مقیاس ٢٠١٤كمال مصطفى حزین وسید محمد سید و أیمان فوزي شاهین( - 
  .٤٩- ٧٤، مایو، ص١٥١، عمجلة القراءة والمعرفةدافعیة اإلنجاز، 

، رام اهللا: ١، طأنماط التعلم النظریة والتطبیق). ٢٠٠٤لیانا جابر، معا قرعان( - 
  مؤسسة عبدالمحسن القطان.

، متاح ١، طالذكاء اإلصطناعي والنظم الخبیرة). ٢٠١٢اسم على(محمد أبو الق - 
  www.arteimi.infoعلى 

الجمعیة ). المحتوى اإللكتروني التكیفي والذكي، ٢٠١٤محمد عطیة خمیس( - 
  .٣- ١، ابریل، ص٢، ع٢٤، مجالمصریة لتكنولوجیا التعلیم

وسائط. األفراد وال مصادر التعلم اإللكتروني:). ٢٠١٥محمد عطیة خمیس( - 
  القاهرة: دار السحاب.

). بیئات التعلم اإللكتروني التكیفي، الجمعیة العربیة ٢٠١٦محمد عطیة خمیس( - 
لتكنولوجیات التربیة، أعمال المؤتمر تكنولوجیا التربیة والتحدیات العالمیة 

  .٢٣٧- ٢٥١یولیو، القاهرة، ص  ٢٠- ١٩للتعلیم 
ن أجل التعلیم على الشبكة نظام تفاعلي ذكي م). ٢٠١٠مصون نبهان حمصي( - 

  ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم، جامعة حلب.العنكبوتیة
تصمیم بیئة تعلم إلكترونیة تكیفیة وفقا ). ٢٠١٦مروة محمد جمال الدین المحمدي( - 

ألسالیب التعلم في مقرر الحاسب وأثرها في تنمیة مهارات البرمجة والقابلیة 
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رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات  لمرحلة اإلعدادیة،لالستخدام لدى تالمیذ ا
  العلیا للتربیة، جامعة القاهرة.

). دافعیة اإلنجاز وعالقتها ببعض المتغیرات الدیمغرافیة لدى ٢٠١٧مریم عثمان( - 
مجلة العلوم االجتماعیة المركز الدیمقراطي إطارات المؤسسة اإلقتصادیة، 

  .٢٨٨- ٢٧٧، اكتوبر، ص١، عالعربي
). قواعد البیانات الرقمیة وأهمیتها في بناء ٢٠١٠د محمود زین الدین(محم - 

 .٢٩. العددمجلة المعلوماتیةمحركات البحث، 
نایفة قطامي، عیاش غرایبة، جیهان مطر، رغدة شریم، رفعة الزغبي، حیدر  - 

، عمان: دار وائل علم النفس التربوي النظریة والتطبیق). ٢٠١٠ظاظا(
  للنشر.

). استراتیجیة مقترحة الستخدام تكنولوجیا الواقع ٢٠١٦محمد شحاته(نشوى رفعت  - 
المعزز في تنفیذ األنشطة التعلیمیة وأثرهما في تنمیة التحصیل والدافعیة 

، الجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیملإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانویة، 
 .٢٢٣- ١٦١، ینایر، ص١، ع٢٦مج

  ، القاهرة: دار الفكر العربي.ت التعلم التفاعلیةبیئا). ٢٠١٤نبیل جاد عزمي( - 
، الجزء األول، بیئات التعلم التكیفیة). ٢٠١٧نبیل جاد عزمي، مروة المحمدي(  - 

  القاهرة: دار الفكر العربي.
). أثر اختالف نمط اإلبحار عبر الویب على تنمیة ٢٠١٤هاني شفیق رمزي( - 

مجلة ب تكنولوجیا التعلیم، مهارات إنتاج عناصر التعلیم الرقمیة لدى طال
  .٢٠٣- ١٤١، ینایر.ص٩٧، ع٢٥، مجكلیة التربیة ببنها

توظیف تقنیات الجیل الثاني للویب في تنمیة ). ٢٠١٦هبه أحمد عبد الجواد( - 
، رسالة مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمیة لدى طالب تكنولوجیا التعلیم

  معة المنیا.ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة النوعیة، جا
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). تصمیم بیئة تعلم إلكترونیة تكیفیة وفقا لنموذج ٢٠١٧هویدا سعید عبدالحمید( - 
نتاج  Kolbكولب  ألسالیب التعلم وأثرها في تنمیة مهارات حل المشكالت وإ

الجمعیة العربیة لتكنولوجیا حقیبة معلوماتیة لى طالب تكنولوجیا التعلیم، 
  .١٢٩- ٧٩، اكتوبر،ص ٣٣، عالتربیة

). أثر اختالف أسلوب البحث في الرحالت المعرفیة ٢٠١١هویدا سعید عبدالحمید( - 
WebQuest  على تنمیة الدافعیة لإلنجاز الدراسي لدى طالب تكنولوجیا

، ٣، ج١٤٦، عمجلة التربیة جامعة األزهرالتعلیم واتجاهاتهم نحوها، 
  .٤١٠- ٣٦٧دیسمبر، ص

بین زاویة رؤیة الوكیل اإلفتراضي ). أثر التفاعل ٢٠١١ولید سالم الحلفاوي( - 
ومجالها داخل البیئات ثالثیة األبعاد في تنمیة القدرات المكانیة لدى طالب 

، ١٧٧ع الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس،تكنولوجیا التعلیم، 
  .١٢١- ١٦٨دیسمبر 
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