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 مستخلص الدراسة

تها في تنمية مهارات تطبيقات التكنولوجيا تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعلي
 الرقمية في البحث العلمي والوعي المعلوماتي المستقبلي لدى الطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية.
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ة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعليتها يف تنمية مهارات تطبيقات استهدفت الدراسة تصميم بيئ

وذلك من التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي والوعي املعلومايت املستقبلي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، 

املعريف  اجلانبنييف تنمية  فاعليتهاناعي، وقياس خالل بناء معايري تصميم بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصط

واألدائي ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي والوعي املعلومايت املستقبلي لدى الطالبات املوهوبات 

والنوعي، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع املنهج املختلط القائم على اجلمع بني املنهجني الكمي  ؛باملرحلة الثانوية

واستخدمت األدوات الكمية املتمثلة يف اختبار التحصيل املعريف، وبطاقة املالحظة، واختبار املواقف، كما استخدمت 

األدوات النوعية املتمثلة يف أسئلة املقابلة شبه املقننة، ومذكرات الطالبات، والتأمالت الصفية، وتكونت العينة اليت 

بة من الطالبات املوهوبات مبدينة مكة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ) طال٥٤طبقت عليها الدراسة من (

) بني متوسطي درجات طالبات عينة الدراسة يف التطبيق القبلي ٠.٠٥ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

قمية يف البحث العلمي والبعدي لالختبار التحصيلي يف اجلوانب املعرفية املرتبطة مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الر 

وكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق البعدي، كما أشارت النتائج اىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

) بني متوسطي درجات طالبات عينة الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة اجلوانب ٠.٠٥الداللة (

لتكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي وكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق البعدي،  األدائية املرتبطة مبهارات تطبيقات ا

) بني متوسطي درجات طالبات ٠.٠٥كما أكدت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

ع الفروق لصاحل التطبيق عينة الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار الوعي املعلومايت املستقبلي وكانت مجي

تضمني مفاهيم ومهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية يف مقررات املرحلة الثانوية  البعدي، وأوصت الدراسة بضرورة

يف اململكة العربية السعودية ملا هلا من أمهية تالزم مستقبل الطالبات البحثي واالكادميي، تبين خطة للتدريب والتطوير 

تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعلم وتدريس مقررات الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية يف التعليم املستمر لتوظيف 

  السعودي مما له فاعلية على أداء الطالبات املوهوبات على املستويات املعرفية واألدائية والوعي املعلومايت املستقبلي.

الوعي املعلومايت  -تطبيقات البحث العلمي الرقمية -صطناعيالذكاء اال -البيئات التكيفية الكلمات المفتاحية:

 املرحلة الثانوية. -املوهوبات -املستقبلي
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The study aimed to design an adaptive learning environment based on artificial intelligence 

and its effectiveness in developing the skills of applications of digital technology in scientific 

research and future information literacy among gifted high school students, by building 

standards designing of adaptive electronic environment based on artificial intelligence, 

identifying the skills of applications of digital technology in scientific research and future 

information literacy that needs to be developed by gifted female students in secondary school, 

and measuring the effectiveness of an adaptive electronic environment that adapts artificial 

intelligence based on the development of knowledge and digital application skills of 

applications of digital technology in scientific research and future information literacy in 

gifted female students in secondary school, and to achieve the objectives of the study follow 

the mixed methods based on the combination of quantitative and qualitative approaches, and 

used quantitative tools represented by the cognitive achievement test, the observation card, 

and the test of situations for for future information literacy, also used the specific tools 

represented by the semi-structured interview questions, students journal, and the classroom 

reflections, and the sample to which the study was applied consisted of (54) gifted students in 

Makkah, and the results of the study concluded the following results ; statistically significant 

differences at the level of significance (0.05)  between the average of students grades of the 

study sample in the pre and post study of achievement test in cognitive aspects that connect to 

the skills of applications of digital technology in scientific research and all the differences for 

the post study, the results of the study found statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) between the average students grades of the study sample in the pre and 

post study of the note card of performance aspects that connect to the skills of applications of 

digital technology in scientific research and all the differences for the post study, the results 

of the study found statistically significant differences at the level of significance (0.05)  

among the average grades of female students for the study sample in the pre and post study in 

test the future information literacy and all the differences were in the post study, and the study 

recommends to include the concepts and skills of digital scientific applications in the 

secondary courses in Saudi Arabia because of the importance of the female students future in 

research and academic, adopting a plan for training and developing to employ the artificial 

intelligence applications in learning and teaching the courses of gifted female students in 

secondary education, which has effectiveness on the performance of female students at the 

levels of Knowledge, performance and future information literacy. 

Keywords: Adaptive Environments - Artificial Intelligence – Application of digital 

technology in scientific research - Future Information literacy - Gifted - Secondary School. 
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ْهَداء   اْإلِ

 

إىل اليت أوصاين ريب أّن أخفض هلا جناح الذل والرمحة.. إىل من ُجعلت اجلنة حتت قدميها.. إىل من 
غمرتين بدعائها سراً وجهراً.. إىل من أحسنت تعليمي كثرياً.. إىل رمز العطاء وأعظم إنسانة يف حيايت.. 

  والدتي ظيم بعد اهللا ..صاحبة التضحيات والقلب الكبري واليت أدين هلا بالفضل الع

إىل  ..إىل من غمرين بعطفه ليحميين، وأغدق ما بوسعه لريضيين.. إىل من بذل كل غاٍل ونفيس ليؤويين
 والدي .. من أستمد منه صربي وإصراري.. مثلي األعلى ملجئي وسندي الذي أتكئ علية بعد اهللا

إىل من خجل العطاء عطائه وأثىن الثناء على أفضاله.. إىل من سبق جهده جهدي.. إىل من جتشم 
وراً وُملهمًا لفكري كلما ضاق يب األفق.. وملجئي الذي ألوذ عناء القراءة واملراجعة والتشجيع.. فكان ن

  مشريف به بعد اهللا كلما تعبت من املسري..

إىل من سهرت قلوqم قبل أعينهم.. وقضوا معي الساعات الطوال بني الرتقب والرجاء تلهج ألسنتهم 
  عائلتيبالدعاء.... منبع احلب واألمان والسالم.. 

 

 

بت.. خجًال وعرفانًا بالجميل ال حرمني اهللا منكم.. راجية من اهللا القبول.. أهديكم جميعًا ما كت
 وأّن يباركه ويكلله بالنجاح والتوفيق..
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 َوتـَْقِدير ُشْكر

احلمد هللا ملء السماوات وملء األرض وملء ما كان بينهما، احلمد هللا محدًا يليق جبالله وعظيم    
ين التوفيق Pذه الدراسة، وأمدين بالصرب والعون إلمتامها. راجية سلطانه، مث الشكر هللا عز وجل أّن رزق

 منة القبول، وأّن تكون خالصة لوجهه الكرمي، وأّن ينفعين وينفع طالب العلم وغريهم Pا .
َديَّ َوَأْن َأْعَمَل قال تعاىل يف كتابة العزيز: (َربِّ أَْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالِ 

 )١٥(سورة األحقاف:      َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإينِّ تـُْبُت إِلَْيَك َوِإينِّ ِمَن اْلُمْسِلِمَني)

وهذا خري مكان وأوان ألعرتف فيه بالفضل ألصحاب الفضل . والشكر أقل ما يقدمه املرء مكافأة    
 أتقدم خبالص الشكر والتقدير بعد اهللا إىل والدّي العزيزينفاء ملن وقف جبانبه، ملن أحسن إليه، ووف

  فرتة دراسيت.لدعائهم ودعمهم وتشجيعهم طوال  وزوجي وشريك حيايت وأخويت

القرى، وقسم املناهج وطرق التدريس يسرين أّن أتقدم خبالص الشكر وكثري االمتنان جلامعة أم و      
تاحت يل الفرصة الستكمال دراسيت يف رحاPا، وكما أشكر كل من تتلمذت على اليت أبكلية الرتبية 

" . ملا قدموه الدكتوراهيديه، أو استلهمت منه فكراً، أو أسدى إيل نصحاً : "أساتذيت األفاضل يف مرحلة 
 يل من خالصة أفكارهم وخربا�م طوال فرتة دراسيت فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء.

املشرف على  يونس عبدالعليم شعبان سيد. دالشكر اجلزيل وخالص احلب والتقدير إىل وأتقدم بوافر    
وكان نعم املعني بعد اهللا يف تذليل املصاعب اليت واجهت هذه الدراسة،  كان له الفضلف، األطروحةهذه 

منها، كان لتوجيهاته وعطائه املستمر أعظم األثر منذ أّن بدأت فكرة هذه الدراسة إىل أّن انتهيت و 
 وذلك بفضل متابعته ودعمه فأشكره جزيل الشكر وأّن جيزل له الثواب والعطاء يف الدنيا واآلخرة .

تفضال بتحكيم خطة دراسيت احلالية، والشكر  الذين ساتذيتأكما ال يفوتين أّن أتقدم بالشكر إىل     
الحظتهم األثر يف الدراسة، وكان مل مواد وأدواتموصول إىل كل من استجاب يل وساهم يف حتكيم 
 التغري إىل األفضل هلذه الدراسة فجزاهم اهللا خري اجلزاء.

 املغريب حممد بنت فائزة، ود. ابراهيم الشاعربن عبدالرمحن د. أ.إىل كٍل من  الشكر اجلزيلبأتقدم كما 
اليت سوف العلمية، وملا سيقدمانه من توجيها�ما السديدة إلثرائها و  االطروحةعلى قبوهلما مناقشة هذه 

 ُتسهم بإذن اهللا يف إخراجها بشكل أفضل فجزامها اهللا خري اجلزاء. 

وأخريًا وبكل معاين االعرتاف بالفضل وليس آخر كلمة شكر أقدمها لكل قلب خملص، ويد             
إلجناز هذه  كرمية، ولسان صادق، ولكل من ساهم بالرأي واملشورة، أو قام جبهد مهما قل حجمه

ومل يتسع يل ذكرهم، فشكري ودعائي هلم موصول يف ظهر الغيب، وهو أقل ما أقدمه وفاء ، االطروحة
 وعرفاناً باجلميل.
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 قائمة الجداول

 رقم الجدول مسمى الجدول  الصفحة
  .١ .العلمي البحث ختدم اليت التكنولوجية التطبيقاتحصر ب):١(جدول ٥٥

  .٢ .احلالية بالدراسة واألجنبية العربية السابقة الدراسات القةع) : ٢( جدول ٧٢

  .٣ ): يوضح التصميم التجرييب للمعاجلة التجريبية.٣جدول ( ٨٣

  .٤ ): مناهج البحث وأدوات مجع البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة احلالية.٤جدول ( ٨٥

  .٥ الدراسة. وأدوات ملواد األساسية البنية): ٥( جدول ٨٧

٩١ 
 على القائمة التكيفية التعلم بيئة وانتاج تصميم معايري قائمة على احملكمني اتفاق نسب): ٦( دولج

 .)١٢= ن( االصطناعي الذكاء
٦.  

  .٧ .الدراسة وأدوات ملواد األساسية البنية): ٧( جدول ٩٥

٩٨ 
بحث نسب اتفاق احملكمني على قائمة مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف ال :)٨جدول (

 .)١٥العلمي (ن= 
٨.  

١٠١ .٩ الرقمية. العلمي البحث لتطبيقات املقرتح احملتوى):٩(جدول



 
 ل

 رقم الجدول مسمى الجدول  الصفحة

١١٣ 
 تطبيقات موضوعات مبجاالت التعليمي احملتوى لبناء االجرائية التفصيلية األهداف ):١٠(جدول
 . الرقمية بلوم الرقمية وفقاً ملستويات العلمي البحث

١٠.  

  .١١ لتعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي.): بنية حمتوى بيئة ا١١جدول( ١١٩

١٢١ 
املراحل العامة للتعلم داخل البيئة التكيفية ودور الباحثة والطالبات املوهوبات يف  ):١٢جدول (

 االسرتاتيجية.
١٢.  

  .١٣ التكيفية. البيئة ): دور الباحثة وأدوار الطالبات املوهوبات داخل١٣جدول ( ١٢٢

  .١٤ .لذكاء االصطناعيا التكيفية القائمة علىربجمة املستخدمة يف البيئة لغات ال ):١٤جدول ( ١٢٧

١٢٨ 
لذكاء ا التكيفية القائمة على للبيئة التعليمي احملتوى إعداد يف املستخدمة ): الربامج١٥جدول (

 .االصطناعي
١٥.  

  .١٦ ): حماور احملتوى النظري والعملي حملتوى تطبيقات البحث العلمي الرقمية.١٦جدول ( ١٣١

  .١٧ ): اoاالت و معايري بيئة التعلم التكيفية اليت مت التحكيم يف ضوئها. ١٧اجلدول ( ١٥١

١٥٢ 
ضوء قائمة معايري  يف االصطناعينتائج حتكيم بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء ): ١٨جدول (

  . )٧تصميم وانتاج بيئة التعلم التكيفية (ن= 
١٨.  

  .١٩ الدراسة. ية لتنفيذ جتربةالزمن اخلطة : )١٩جدول ( ١٥٦

  .٢٠ يوضح عدد الساعات والوزن النسيب للموضوعات. :)٢٠جدول ( ١٥٨

  .٢١ يوضح األمهية والوزن النسيب لكل مستوى من مستويات بلوم الرقمي.  :)٢١جدول ( ١٥٩

  .٢٢ يوضح عدد مفردات االختبار لكل موضوع ولكل مستوى. :)٢٢جدول ( ١٦٠

١٦٣ 
القبلي  التطبيق يف الطالبات متوسطات بني الفروق لداللة التباين حتليل اختبار : نتائج)٢٣جدول (
 التعلم ألساليب وفًقا التحصيلي لالختبار

٢٣.  

  .٢٤ .)٢٢(ن=  التحصيليلفقرات االختبار  الداخلينتائج صدق اإلتساق  :)٢٤جدول ( ١٦٤

  .٢٥ .)٢٢ نتائج صدق اإلتساق الداخلى oاالت االختبار التحصيلى (ن= :)٢٥جدول ( ١٦٥

  .٢٦ .)٢٢نتائج معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات اإلختبار التحصيلى (ن= : )٢٦جدول ( ١٦٧

  .٢٧ .)٢٢بطريقة ألفا كرونباخ (ن=  التحصيلينتائج ثبات االختبار : )٢٧جدول ( ١٦٨

  .٢٨ .)٢٢بطريقة التجزئة النصفية (ن=  التحصيلينتائج ثبات اإلختبار : )٢٨جدول ( ١٦٩

  .٢٩ ): القيمة الوزنية بالدرجات ملهارات بطاقة املالحظة الرئيسية والفرعية.٢٩جدول ( ١٧١

١٧١ 
 القبلي التطبيق يف الطالبات متوسطات بني الفروق لداللة التباين حتليل اختبار نتائج): ٣٠( جدول
 .التعلم ألساليب وفًقا املالحظة لبطاقة

٣٠.  

  .٣١ .)٢٢لداخلى لفقرات بطاقة املالحظة (ن= اإلتساق ا معامالتنتائج صدق  :)٣١جدول ( ١٧٤

  .٣٢ .)o٢٢االت بطاقة املالحظة (ن=  الداخلينتائج صدق اإلتساق : )٣٢جدول ( ١٧٥

  .٣٣ .)٢٢نتائج ثبات بطاقة املالحظة بطريقة ألفا كرونباخ (ن=  :)٣٣جدول ( ١٧٦

  .٣٤ .)٢٢نتائج ثبات بطاقة املالحظة بطريقة التجزئة النصفية (ن=  :)٣٤جدول ( ١٧٧

  .٣٥ .)٩نتائج ثبات بطاقة املالحظة بطريقة اتفاق املالحظني (ن=  :)٣٥جدول ( ١٧٨



 
 م

 رقم الجدول مسمى الجدول  الصفحة

١٧٩ 
): اختبار املواقف لقياس الوعي املعلومايت املستقبلي وفقًا ملوضوعات حمتوى تطبيقات ٣٦جدول (

 البحث العلمي الرقمية.
٣٦.  

  .٣٧ .)٢٢ت اختبار املواقف (ن= نتائج معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرا): ٣٧جدول ( ١٨١

  .٣٨ .)٢٢= ن( املواقف اختبار لفقرات الداخلى اإلتساق صدق : نتائج)٣٨جدول ( ١٨٢

  .٣٩ .)٢٢نتائج صدق اإلتساق الداخلى ألبعاد اختبار املواقف (ن=  :)٣٩جدول ( ١٨٣

  .٤٠ .)٢٢نتائج ثبات اختبار املواقف بطريقة ألفا كرونباخ (ن= ): ٤٠جدول( ١٨٤

  .٤١ .)٢٢نتائج ثبات اختبار املواقف بطريقة التجزئة النصفية (ن=  :)٤١(جدول  ١٨٥

١٨٤ 
 القبلي التطبيق يف الطالبات متوسطات بني الفروق لداللة التباين حتليل اختبار نتائج): ٤٢( جدول

 التعلم ألسلوب وفًقا املستقبلي املعلومايت الوعى الختبار
٤٢.  

٢٠١ 
 الذكاء على القائمة التكيفية التعلم بيئة لفاعلية" بالك" ةومعادل" ت" اختبار نتائج): ٤٣( جدول

 العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مبهارات املرتبطة املعرفية اجلوانب تنمية يف االصطناعي
٤٣.  

٢٠٦ 
 الذكاء على القائمة التكيفية التعلم بيئة لفاعلية" بالك" ومعادلة" ت" اختبار نتائج): ٤٤( جدول
 العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مبهارات املرتبطةاألدائية  اجلوانب تنمية يف ناعياالصط

٤٤.  

٢٠٩ 
نتائج اختبار "ت" ومعادلة "بالك" لفاعلية بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء  :)٤٥جدول (

 ت باملرحلة الثانوية ات املوهوبالدى الطالب املستقبلي املعلومايتتنمية الوعى  يف االصطناعي
٤٥.  

٢١٤ 
ية القائمة على الذكاء للبيئة اإللكرتونية التكيفحلجم األثر  )²η(نتائج مربع إيتا ): ٤٦جدول (

 .االصطناعي
٤٦.  

٢١٦ 
مهارات تطبيقات  يفلنمو نتائج معامل ارتباط "بريسون" لالرتباط بني مقدار ا): ٤٧جدول(

 .التكنولوجيا الرقمية مستوى الوعي املعلومايت بعد تطبيق البيئة اإللكرتونية التكيفية
٤٧.  

  .٤٨ .واeتمع الفرد مستوى على الرقمية العلمي البحث تطبيقات موضوعات ):أمهية٤٨جدول ( ٢٢٦

  .٤٩ .مي الرقميةالعوامل املؤثرة يف تعلم مهارات تطبيقات البحث العل :)٤٩جدول ( ٢٢٧

  .٥٠ .التكيفية بيئة التعلمخصائص أدوات الذكاء االصطناعي يف : )٥٠جدول ( ٢٢٨

 

 

 

 قائمة األشكال 
 

 

 رقم الشكل مسمى الشكل الصفحة

  .١  .): منوذج تصميم بيئات التعلم التكيفية قائم على منوذج فارك ألمناط التعلم١الشكل ( ٢٦

  .٢ .التكيفية الذكية ): إطار عام لبيئات التعلم٢الشكل ( ٢٧

  .٣  .): مكونات نظام التدريس اخلصوصي الذكي٣الشكل ( ٣٩

  .٤ .): تصور لنظم التدريس اخلصوصي الذكي التكيفي يف نظم التعلم اإللكرتوين٤الشكل ( ٤١

  .٥ التجريبية. للمعاجلة التجرييب التصميم الدراسة ختطيط مسار يوضح): ٥( شكل ٨٤



 
 ن

 رقم الشكل مسمى الشكل الصفحة

  .٦ .عينتهاو  الدراسة جمتمع ):٦شكل ( ٨٦

  .٧ ).٢٠١٥): منوذج حممد الدسوقي (٧شكل ( ١٠٧

  .٨ ):  منوذج ألهداف تطبيقات البحث العلمي الرقمية داخل البيئة التكيفية.٨( شكل ١٣٣

  .٩ .تعلم الطالبة للموضوعات داخل البيئة التكيفية خريطة :)٩الشكل ( ١٣٦

  .١٠ التكيفية. للبيئة الرئيسة الواجهة): ١٠( شكل ١٣٧

  .١١ .): الواجهة الرئيسة للبيئة التكيفية١١( شكل ١٣٧

  .١٢ شاشة البداية اليت توضح اسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصة بالطالبات.): ١٢شكل ( ١٣٨

  .١٣ .التعلم أسلوب حتديد): ١٣( شكل ١٣٨

  .١٤ .الرقمية العلمي البحث بتطبيقات اخلاص التعليمي باحملتوى الرئيسة الشاشة): ١٤( شكل ١٣٩

  .١٥ داخل البيئة التكيفية. املوديول دراسة عرض أهداف منوذج ):١٥شكل ( ١٤٠

  .١٦ شاشة بدء االختبار القبلي قبل دراسة احملتوى.  ):١٦شكل ( ١٤٠

  .١٧ القبلي. االختبار من االنتهاء بعد الطالبات مستوى حتديد شاشة ):١٧شكل ( ١٤١

  .١٨ التعليمي. احملتوى داخل االحبار شاشة ):١٨شكل ( ١٤١

  .١٩ احملتوى. دراسة من االنتهاء بعد البعدي االختبار):١٩(شكل  ١٤٢

  .٢٠ البعدي. االختبار من االنتهاء بعد الطالبات مستوى حتديد نتيجة):٢٠شكل ( ١٤٢

  .٢١ تعلمها املناسب الكرتونًيا. بتعريفها بأسلوب نتيجة الطالبة تظهر ):٢١شكل ( ١٤٣

  .٢٢ داخل البيئة التكيفية . )Chabot's( بوت الشات مثال على آلية تقنية ):٢٢شكل ( ١٤٤

  .٢٣ داخل البيئة التكيفية .) Interactive Avatar( التفاعلي األفاتار آلية تقنية ): ٢٣( شكل ١٤٥

١٤٦ 
داخل البيئة ) Dynamic expert system(الديناميكي  اخلبري ): آلية النظام٢٤( شكل

 التكيفية.
٢٤.  

  .٢٥ التقارير):  ٢٥( شكل ١٤٦

١٤٧ 
 Research within the Adaptive( التكيفية البيئة داخل البحث ةآلي): ٢٦( شكل

Environment.( 
٢٦.  

٢٠٣ 
 والبعدي القبلي التطبيق يف الدراسة عينة طالبات درجات متوسطي بني الفروق نتائج): ٢٧( شكل

 .املعرفية اجلوانب يف التحصيلي لالختبار
٢٧.  

٢٠٧ 
 والبعدي القبلي التطبيق يف الدراسة عينة تطالبا درجات متوسطي بني الفروق نتائج) : ٢٨( شكل
 األدائية اجلوانب مالحظة لبطاقة

٢٨.  

٢١١ 
 والبعدي القبلي التطبيق يف الدراسة عينة طالبات درجات متوسطي بني الفروق نتائج) ٢٩( شكل

 .املستقبلي املعلومايت الوعى الختبار
٢٩.  

 
 



 
 س

 قائمة المالحق 
 

رقم  مسمى الملحق الصفحة

 الملحق

٢٥٣ 
استفسار وتسجيل عنوان االطروحة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية يف  ):١( ملحق

 قواعد معلومات الرسائل اجلامعية.
١.  

  .٢ .خطاب تسهيل مهمة من وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جبامعة أم القرى ):٢( حقمل ٢٥٤

  .٣ خطاب تسهيل مهمة من االدارة العامة للتعليم ادارة التخطيط والتطوير مبنطقة مكة. ):٣( ملحق ٢٥٥

  .٤ خطاب تسهيل مهمة من إدارة املوهوبات مبنطقة مكة. ):٤( ملحق ٢٥٦

  .٥ الدراسة االستطالعية للطالبات املوهوبات ونتائجها . ):٥( ملحق ٢٥٧

  .٦ خطاب إ�اء تطبيق الدراسة من مدرسة أم سلمة للموهوبات مبكة. ):٦( ملحق ٢٦١

  .٧ اللقاء التعريفي للطالبات املوهوبات. ):٧( ملحق ٢٦٢

  .٨ أمساء حمكمني ملواد وأدوات الدراسة. ):٨( ملحق ٢٦٤

  .٩ ات تطبيقات البحث العلمي الرقمية.قائمة مهار ):٩( ملحق ٢٦٦

  .١٠ قائمة معايري بيئة التعلم التكيفية وفقاً للذكاء االصطناعي. ):١٠( ملحق ٢٦٨

  .١١ حتكيم قائمة االهداف السلوكية. ):١١( ملحق ٢٧٩

  .١٢ حتكيم االختبار املعريف ملهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية. ):١٢( ملحق ٢٨٥

  .١٣ بطاقة املالحظة ملهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية.حتكيم  ):١٣( ملحق ٣٠٧

  .١٤ حتكيم اختبار املواقف للوعي املعلومايت املستقبلي. ):١٤( ملحق ٣٣٥

٣٥٤ 
التأمالت الصفية  -مذكرات الطالبات -حتكيم األدوات النوعية ( أسئلة املقابلة شبه املقننة ):١٥( ملحق

.( 
١٥.  

  .١٦  ملهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية يف نسختها النهائية.االختبار املعريف ):١٦( ملحق ٣٦٩

  .١٧ بطاقة املالحظة ملهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية يف نسختها النهائية. ):١٧( ملحق ٣٨٣

  .١٨ اختبار املواقف للوعي املعلومايت املستقبلي يف نسختها النهائية. ):١٨( ملحق ٣٩٧

٤٠٥ 
التأمالت الصفية ) يف  -مذكرات الطالبات -عية ( أسئلة املقابلة شبه املقننةاألدوات النو  ):١٩( ملحق

 نسختها النهائية.
١٩.  

  .٢٠ .قبول املشاركة يف الدراسةخطاب ):٢٠( ملحق ٤١٤

 



 اْألَوَّلُ  اْلَفْصلُ 

طَارَ   ِللدِّرَاَسةِ  اْلَعامَّ  اْإلِ
 
 

  مقدمة الفصل.:١-١

 .خلفية الدراسة:٢-١

 .الدراسة مشكلة: ٣-١

 .الدراسة أسئلة: ٤-١

 .الدراسة أهداف:٥-١
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 اْألَوَّلُ  اْلَفْصلُ 
طَارَ   ِللدِّرَاَسةِ  اْلَعامَّ  اْإلِ

 )Introduction الفصل ( مقدمة:١-١
 البحث يف الرقمية التكنولوجيا بعض تطبيقات مهارات والتفسري بالوصف الدراسة هذه تناولت

 الطالبات لدى االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفيةالبيئات  املستقبلي يف املعلومايت والوعي العلمي
رئيسة،  أقسام مثان الفصل هذا ويضمن. املكرمة مكة مدينة يف -املقررات نظام-الثانوية باملرحلة املوهوبات

 قدم ، فيماالثالث والرابعيف حني أطرت مشكلة الدراسة وأسئلتها يف القسمني  ، الدراسة خلفية: يف متثلت

، بينما وضح القسم  السادسوصفًا ألهداف الدراسة ، ومت توضيح أمهيتها يف القسم  اخلامسالقسم 
 -:، وفيما يلي تفصيل ذلك الثامنحمددات الدراسة، وعرفت مصطلحات الدراسة يف القسم السابع 

 )Background of the Study(  خلفية الدراسة:٢-١

 تقدماً  البشرية شهدت حيث احلياة؛ مناحي شىت يف واهلائل السريع بالتطور ميتاز عصراً  اليوم نعيش
 التقنية تغلغل على تدل تعليمية مصطلحات ظهرت فقد، املعلومات وتسارع، املعرفة تطور يف متنامياً  سريعاً 

 املهتمون فبدأ واإلنرتنت، اآللية احلاسبات لتكنولوجيا العظيم االخرتاع بسبب وذلك البشرية؛ حياه يف
 أن لبث وما، التعليمية العملية يف بإدخاله وذلك اآليل؛ احلاسب قدرات من االستفادة والتعليم بالرتبية
 .واخلربات اآلراء وتبادل املعلومات لنقل االتصال وسائل أفضل عن والبحث باملناداة املربني أصوات تعالت

 سلمان بن عبدالعزيز امللك الشريفني احلرمني خادم حكومة واهتمام رعاية ظل يف البالد وسعت
 بالتقنيات واالهتمام العناية التحوالت هذه ومشلت، ا�االت كافة يف عدة حتوالت -اهللا حفظه –

 بذلك لتمثل التعليم؛ تكنولوجيا رأسها على املختلفة بقطاعا�ا التكنولوجيا ملواكبة احلديثة؛ واالتصاالت
 .التعليمية خمططا�ا يف ملموسة جذرية تغريات لإدخا مث ومن، ا�تمعات طبقات كافة ختدم مشرقة صورة

 مفيدة باستخداماتٍ  الصناعي الذكاء ظهر القرن هذا ومطلع املاضي القرن من األخرية اآلونة ويف
 ا�ال هو االصطناعي الذكاء خرباء قبل من حبثاً  أقلها ورمبا أمهها من واسعة جماالت وتغطي متنوعة

 احلاسبات انتشار مع األربعينات إىل الصناعي بالذكاء اخلاصة البحوث جذور التعليمي، وترجع
 نشاط توجه الستينات ويف العصبية، الشبكات على اخلمسينيات بداية يف االهتمام وتركيز واستخدامها

 الثمانينات بداية ومع السبعينات، خالل به العمل استمر الذي. املعرفة متثيل على املبينة النظم حنو البحث
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 الذكاء حبوث يف كبرية طفرة حدثت للحاسبات اخلامس اجليل تبىن الذي الياباين املشروع إعالن وبعد
 إىل يهدف احلاسب علوم من جزء هو االصطناعي الذكاء أن) ٢٠١٢( ومجيل عثمان ويرى .الصناعي
 متعمداً  يعمل وهو اإلنساين، السلوك يف بالذكاء نعرفها اليت اخلصائص نفس تعطى ذكية أنظمة تصميم

 باستخدام والعمليات واألحداث األشياء وصف بواسطته ميكن اليت التشكيالت مضاهاة مبدأ على
 ٢٢٤ص. واحلسابية املنطقية وعالقتها الكيفية خواصها

ضمن حمور  " اقتصاد مزدهر .. فرصة مثمرة "  ٢٠٣٠حتقيقًا لرؤية اململكة العربية السعودية و 
فع عجلة االقتصاد ومتاشيًا مع األهداف االسرتاتيجية لربنامج التحول وذلك يف توفري تعليم يسهم يف د

واليت من بينها " حتسني البيئة التعليمية احملفزة لإلبداع واالبتكار"،  كما �دف إىل أن  ٢٠٢٠الوطين 
. وبناء على ٢٠٣٠جامعة دولية حبلول عام  ٢٠٠تصبح مخس جامعات سعودية على األقل من أفضل 

ن وزارة التعليم شكلت الفرق لتحضري وتشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ كل إالطموحة فهذه الرؤية 
دارات إمبشاركة اجلامعات و  ةما يتعلق بالتعليم والنهوض بالطالب واملعلم واملنهج وحتسني البيئة التعليمي

تصنيف متقّدم يف بإحراز الطلبة لنتائج متقّدمة مقارنة مبتوسط النتائج الدولية واحلصول على  التعليم
 املؤشرات العاملية للتحصيل العلمي ؛ لتحقيق اهلدف املنشود وحتقيق رغبة القيادة يف تنمية مستدامة . 

يف رؤية اململكة  بكافة فئات الطلبة يف مجيع املراحل وخاصة فئة املوهوبنيولقد ظهر االهتمام 
باعتبارهم ثروة وطنية جيب  املوهوبنيتعليم يف جمال  تهااململكة من حتقيق رؤي تتمكنولكي ، ٢٠٣٠

االهتمام ©ا واستثمار طاقا�م اإلبداعية، وتقدمي الربامج الرتبوية املناسبة هلم مبا يسهم يف إعداد جيل من 
 ) م٢٠٣٠علماء املستقبل. (رؤية اململكة العربية السعودية 

توفري أدوات  ةجب ضرور يتو  املتطلبات ويف ظل التقدم العلمي لتلك ويف هذا الصدد واستجابةً 
، ويف تكنولوجيةال داءاتاملهارات واألعلى اكتساب  بتدريبهمالعناية و  تعليم الطالبتقنية تساهم يف 

 .تفريد التعليم مبساعدة التكنولوجيا التعليم وتقنية املعلومات  تهم ممارسةالوقت احلاضر أصبح باستطاع
؛ ضرورة استخدام التقنية يف العملية التعليميةو  التعليمتفعيل تكنولوجيا ومن هذا املنطلق البد من 

وفق أساليب وأمناط التعلم  الطالبات املوهوبات من خالل تصميم حمتوى الكرتوين تفاعلي يناسبوذلك 
من حتصيل املعرفة إىل تنمية  واليت بدورها تسهم املختلفة من خالل تصميم بيئات تعلم الكرتونية تكيفية

 .ذاتياً  التعلمالقدرة على  الطالباتاملهارات وإكساب 
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أطول لتوجيه  يوفر خدمات تعليمية أفضل، ويتيح وقتاً يف التعلم توظيف تقنيات املعلومات ف 
، ويزيد من قدر�م الطالب، كما سيعمل على تنمية املهارات الذهنية لدى مواهبهمواكتشاف  الطالب

دراكًا للكيفية اليت يفكرون ©ا . (غازي ، إعلى التفكري املنهجي وحيثهم على التفكري ا�رد وجيعلهم أكثر 
٧٨،  ٢٠١٦. (  

، وكما أكدت نتائج العديد من الدراسات السابقة على أن لكل طالب سرعته اخلاصة يف التعلم

مية والعقلية واالنفعالية وأن كل طالب حيتاج اىل تعلم وأن كل طالب خيتلف عن غريه يف قدراته اجلس

 ممارسة باإلمكانكما أنه ىل ضرورة تفريد التعليم ليناسب كل متعلم ،  إيناسب طبيعة منوه ووضعه مما أدى 

تفريد التعليم باستخدام التكنولوجيا التعليمية وتقنيات املعلومات حيث جيلس الطالب على أجهزة 

احلاسوب يف جمموعات أو أفراد للتعلم من خالل التقنيات املختلفة وbذه الصورة يكتسب التعلم الطابع 

 ) .٨٠-٧٨،  ٢٠١٦الفردي (غازي ، 

اليت لقيت اهتمامًا بالغاً تكيفي من االجتاهات البحثية التعلم االلكرتوين الومن هذا املنطلق أصبح 

يف اآلونة األخرية. وللوصول إىل التكيف جيب أن نضع بعني االعتبار أساليب التعلم فمن خالهلا تكون 

بيئة التعلم قادرة على التكيف وفقًا الختالف أساليب التعلم عند املتعلمني، وبالتايل أصبحت مهمة 

bا املصممون من املهام اجلوهرية اليت تشتمل على كثري من التحديات الكبرية يف تصميم التطوير اليت يقوم 

 ).٦،  ٢٠١٧بيئات التعلم اإللكرتونية (عزمي واحملمدي ، 

التعلم التكيفي هو أحد تطبيقات الذكاء االصطناعي bدف تفريد اخلربات التعليمية  فُيعد

، مها ادارة رئيسنيوث املتعلقة بشخصنة التعلم على جمالني تركز البححيث حلاجات املتعلمني احلقيقية. 

؛ وعملية التعلم، مع الرتكيز على املتعلمني املنخرطني يف األنشطة األخرىاملواد التعليمية واملعلومات 

 .Esichaikul & Bechter,2010) ؛٢٠١٧العطار،التعليمية ( 

يف تعلــيم الطــالب املوهــوبني. ومــن  ميكــن أن يكــون لتقنيــات الــذكاء االصــطناعي تطبيقــات مهمــةو 

بــــــني أبــــــرز جمــــــاالت تطبيقــــــات الــــــذكاء االصــــــطناعي يف هــــــذا الصــــــدد مــــــا أوضــــــحته دراســــــة "لوســــــتيجوفا" 

)Lustigova, 2014, p. 132 لتحديـد األمنـاط السـلوكية لـدى الطـالب املوهـوبني يف بيئـات الـتعلم (

ات تعلـــم تكيفيـــة تســـتند إىل خصـــائص هـــؤالء عـــرب اإلنرتنـــت ومـــن مث االســـتفادة مـــن هـــذه األمنـــاط لتـــوفري بيئـــ

 . تناسب الطالب اليت تسعى لتعليم أقوى يف بيئة ممتعة وجذابة الطالب
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الستقطاب  مهماً  تشكل عنصراً  البيئات الذكية املدعمة بالذكاء االصطناعيومن هذا املنطلق فإن 

 الطالباتملا حتتويه من وسائط مؤثرة، مثرية لفضول  للتعلم نظراً  جاذبة كو�ا أدوات الطالبات املوهوبات

 ولذكاءا�م. 

وقد تبنت اململكة العربية السعودية مشاريع ختتص بفئة املوهوبني منها الكشف عن املوهوبني 

ورعايتهم يف منطقة اخلليج العريب وهو  ما أطلق عليه املشروع الوطين للتعرف على املوهوبني بالشراكة مع 

ث الرئيسة وهي: وزارة التعليم، ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع (موهبة)، اجلهات الثال

واملركز الوطين للقياس والتقومي (قياس)، وتقوم كل جهة من هذه اجلهات بدور رائد حبيث تتضافر جهودها 

يم علميًا على جمموعة من يف منظومة عمل متكاملة ، وتشرف اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بوزارة التعل

املراكز املنتشرة يف أحناء اململكة والتابعة إدارياً إلدارات التعليم املختلفة يف املناطق واحملافظات، وقد مت افتتاح 

 عدد من املراكز بعدة مدن منها: الرياض، والطائف، وجدة، واملدينة املنورة، ومكة، والدمام، واألحساء

 ).٢٠١٣(وزارة التعليم، 

تتعدد الربامج املقدمة يف مراكز رعاية املوهوبني حيث تنظم مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله و 

للموهبة واإلبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة الرتبية و التعليم األوملبياد الوطين لإلبداع العلمي االوملبياد 

صياغة عقل الباحث العلمي مسار البحث العلمي ) والذي يسعى يف جممله ل الوطين لإلبداع العلمي (

توفري البيئة و إعادة صياغة اهتمامات الطلبة مليادين التعلم واملعرفة ، و املفكر و تنمية روح اإلبداع للمشارك، 

التنافسية اليت تشبع اهتمام شرحية مهمة من أبناء الوطن املوهوبني واملوهوبات، وتنمية روح اإلبداع لدى 

ت العلمية والتقنية، واكتشاف املواهب وامللكات العلمية لدى الطلبة، ناشئة وطلبة اململكة يف ا¢اال

وتطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذايت عرب التنافس الشريف، والتمثيل املشرف 

 . ) ٢٠١٨للمملكة يف احملافل الدولية مبشاركات مشرفة  (ادارة املوهوبني ،

 على إكتساب مهارات وتشجيعهم الطالب قدرات تنمية على ةالتعليمي املؤسسات تعمل و

 للدراسة األساسية امليزة متثل وهي ما العلمية ملستويا�م الفكري نضجهم العلمي وتطوير البحث

 .األكادميية

ومن منطلق تعزيز قدرات الطالبات املوهوبات وتشجيعهن على التعلم والتطوير الذايت عرب التنافس 

حفز يف مسار البحث العلمي، والتمثيل املشّرف لبلدهم يف احملافل الدولية مبشاريع علمية 
ُ
العلمي امل

العلمي واليت من أمهها  إبداعية. ومن خالل مالحظة األهداف العامة لربنامج األوملبياد الوطين لإلبداع
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إكساب الطالبات مهارات البحث العلمي مبا يوفر تطوير مواهبهم العلمية اخلاصة.  لتكون املخرجات 

أحباث علمية مميزة. من و  ابتكاراتنتجن ليالرئيسية "طالبات مؤهالت على مهارات البحث العلمي السليم 

اهيم واملهارات اخلاصة بتطبيقات التكنولوجيا الرقمية كساب الطالبات املوهوبات املفإىل إهنا تظهر احلاجة 

يف تقدم النهضة و مكانا بارزًا يف الوقت الراهن،  حيتل البحث العلميحيث أن  اليت ختدم البحث العلمي

 .العلمية

لذا فهناك أمهية لتنمية مهارات  العلمي البحث خلدمة تطبيقات من التكنولوجيا تنتجه ملا ونظراً 

توظيف التقنيات احلديثة يف باملوهوبات فئة لدى الطالبات وخاصة  ختدمهاالتطبيقات التكنولوجية اليت 

الذي عرفه الشرقاوي  االصطناعيتقنية الذكاء اليت تسهم يف تنميتها تنمية هذه املهارات ومن بني التقنيات 

م احلاسب الذي ميكن بواسطته خلق وتصميم برامج احلاسبات ) على أنه:" فرع من علو  ٤١، ٢٠١١(

نسان واليت من اإل سلوب الذكاء االنساين لكي يتمكن احلاسب من أداء بعض املهام بدالً أاليت حتاكي 

 تتطلب التفكري والتفهم والسمع والتكلم واحلركة بأسلوب منطقي ومنظم ". 

جيا املتقدمة ارتبط مصطلح الوعي املعلومايت وتطوره ومع تزايد حجم املعلومات واالنرتنت والتكنولو 

إرتباطًا مباشرًا بثورة املعلومات واالنرتنت؛ حيث أصبحت التكنولوجيا جزء ال يتجزأ من أنشطة احلياة 

اليومية والعلمية ملا تتسم به من توفري يف الوقت واجلهد كما أ�ا تؤدي دوراً مهماً للباحثني ومتخذي القرار  

 )١٠١، ٢٠١٧روافد املعرفة والتنمية . (صياد ، كرافد من 

) إىل أمهية الوعي املعلومايت اليت متكن الطلبة من بناء مهارا�م ٧٥٦، ٢٠١٦وأشار العريب (

األساسية الستخدام تقنيات احلاسب والشبكات بل يتعداه اىل بناء االمكانات والقدرات بشكل فعال ، 

رتنت يف التعليم من أهم مؤشرات حتول ا¢تمع اىل جمتمع حيث يعد توظيف تقنية املعلومات واإلن

معلومايت؛ ألنه سيؤدي إىل زيادة كفاءة نظم التعليم ونشر الوعي املعلومايت بني الطالب . حيث أشارت 

) إىل ضعف يف مستوى الوعي املعلومايت ١٠٣،  ٢٠١٧صياد ، ؛  ٢٠١٢دراسة (أبو النور ، عبدالفتاح ،

 لعليا بإدارة املراجع إلكرتونياً يف األحباث العلمية.لدى طلبة الدراسات ا

املختلفة  هاراتاملالدراسات اليت اثبتت فاعلية الذكاء الصناعي وتطبيقاته يف تنمية  تعددت كما

 ).٢٠١٦عابدين ، ؛  ٢٠١٥النشار ،   ؛٢٠١٥(عزمي، كدراسة   لدى الطالب

لتنمية مهارات  السبل اد بعضاجي ومن هذه املنطلقات كان السعي إلثارة التساؤالت حول

املعلومايت املستقبلي املرتبط بالبحث العلمي  والوعيتطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي 
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وتطبيقا�ا الرقمية لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية ؛ لذلك فإن من الضروري تبين طرق تكنولوجية 

 مستويا�ا. تطبيقات البحث العلمي الرقمية يف أعلىحديثة إلكساب الطالبات مهارات 

 )Study Problem(مشكلة الدراسة : ٣-١

  :التالية اجلوانب خالل من الدراسة مشكلة حتديد ؛ متومن خالل ما سبق     

طالبة من ) ٣٣بنوع مغلق/مفتوح األسئلة على عينة مكونة من ( هغري مقنن استطالعيةدراسة تطبيق  ×

 من املامهن مدى من للتأكد باململكة العربية السعودية مبدينة مكة املكرمة وهوباتاملطالبات ال

 الطالبات%) من ٩٦.٩٦بأن نسبة ( النتيجة، فكانت  يف البحث العلمي التكنولوجية التطبيقات

ومل  العلمي البحث ختدم اليت التكنولوجية بالتطبيقات خلفية أو معرفة ه ليس لديهنعلى أن اتفقن

بالتطبيقات الرقمية يف البحث  نعرفتهمبضعفًا عامًا  مما يتبني أنه هناك فيها تدريبية ن بدوراتيلتحق

 استخدامها عند معظم العينة. اتالعلمي ومهار 

طبيعة املرحلة الثانوية للموهوبات واليت تعترب من أهم املراحل التعليمية كو�ا املرحلة األخرية من التعليم  ×

العام املدرسي، ومرحلة انتقالية هامة تُقرر طبيعة التخصص اجلامعي العايل الذي ستلتحق به الطالبة 

 باعتبارهاقات البحث العلمي الرقمية بعد خترجها من املرحلة الثانوية ، حيث أن اكساbا ملهارات تطبي

وسيفيدهن يف اجناز أحباثهن العلمية ويؤهلهن م ٢٠٣٠تتواكب مع رؤية اململكة  مستقبلية مهارات

اشباع الطالبات الواعدين باملوهبة والذي ستخرج طاقا�م مبا خيدم ا¢تمع حليا�ن اجلامعية واملستقبلية و 

 طن . و وال

 املقدمة للطالبات املوهوبات تبني أن هناك قصور يف الربامج االثرائية أدلةمن خالل االطالع على  ×

 واملهارات املتعلقة بالوعي املعلومايت ،العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات تنمية

 للتعرف الوطين املشروع: منها للموهوبات ومشاريع بربامج الواضح على خالف االهتمام املستقبلي

 ) للعلومSTEM( تعليم وفق للموهوبات الشامل اإلثراء، املوهوبات فصول مشروع، املوهوبات على

 إغفال و الربامج هذه داخل واملتضمنة املختلفة املهارات بعض تنمية على الرتكيز مع والرياضيات

   العلمي. البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات

حول ضرورة االهتمام بتنمية املهارات يف  اومقرتحا� املؤمترات العلمية والدراسات السابقة توصيات  ×

 عن بعدالتقنيات احلديثة والتعامل معها بأساليب علمية متطورة ومن هذه املؤمترات مؤمتر التعليم 

للتعليم )، مؤمتر الدويل السادس ٢٠٠٧وجمتمع املعرفة متطلبات اجلودة واسرتاتيجيات التدريس (
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) واليت أوصت بضرورة تنمية املهارات لتكنولوجيا الشبكات لدى ٢٠٠٧باإلنرتنت والتعليم عن بعد (

الطالب واملعلمني وتوفري املهارات األدائية واكساب املفاهيم واملهارات يف التقنيات واحلاسب االيل. 

 دمج  أمهية على) ٢٠١٨( التعليم لتقومي الدويل ، يف حني أوصى املؤمتر) ٢٣٩، ٢٠١٤(عزمي، 

 احمللية التجارب من االستفادة أمهية على والتأكيد ، التعليم يف الدراسية املناهج يف املستقبل مهارات

يف حني ، اجلديد للنشء إكساbا واسرتاتيجيات املستقبل مهارات وتقومي تنمية يف الناجحة والدولية

يف تنمية  يف التعلم لفعاليتها التعلم الذكي أنظمة بدعم أوصت )Jeon & Kim, 2018(دراسة 

 بتطبيق البيئات) Shukhman, 2018دراسة ( وكما أوصت ،اهتمامات الطالب املوهوبني

 الثورة أوصى مؤمتر يف حني، الوعيزيادة و الطالب أداء حتسني يف  لفعاليتها للتعلم الذكي ةاملقرتح

األنظمة اإللكرتونية الذكية والذكاء باالهتمام ب) ٢٠١٩(التعليم  على وأثرها الرابعة الصناعية

 طريقة تعزيزو التعليمية العملية يف وتفعيلها االصطناعي الذكاء يف املتقدمة و التطبيقات االصطناعي

وهناك عدد من الدراسات اليت  .الرابعة الصناعية الثورة إىل باالنتقال اجلامعيني للطالب الدراسة

يعود للمتعلم من استخدام الذكاء االصطناعي يف التعليم وصناعة البيئات تطرقت اىل العائد الذي 

 ؛٢٠٠٨كاظم ( والربجميات الذكية واالهتمام بالذكاء االصطناعي يف جمال التعلم الذكي منها دراسة

 . )٢٠٠٨العريب  ؛٢٠١٧السلمي 

السابقة، وبناء على  واستنادًا على ذلك؛ وعلى ما مت ذكره مسبقًا من توصيات املؤمترات والدراسات

نتائج الدراسة االستطالعية، واستشعار الباحثة إلجراء مثل هذه الدراسة حلاجة جمال تدريس املوهوبات 

باملرحلة الثانوية على وجه العموم وتنمية مهاراxن الرقمية، وباألخص املهارات الرقمية املتعلقة بالبحث 

ينها واالهتمام {ا؛ مبا خيدم مشروع مسار البحث العلمي العلمي باعتبارها مهارات املستقبل ويتوجب تنم

لذا من جانب، و تنمية هذه املهارات املستقبلية املالزمة للطالبات يف حياxن حىت ما بعد املرحلة الثانوية؛ 

الوعي املعلومايت وقصور  ةضعف مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمييف  تتلخص مشكلة الدراسة

 السؤال الرئيس التايل:  من خالل االجابة عن وميمكن معاجلة هذه املشكلة املستقبلي

ما فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي يف تنمية مهارات تطبيقات التكنولوجيا 

 ؟ لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية املستقبلي املعلومايت والوعي الرقمية يف البحث العلمي

 )Study Questions(: أسئلة الدراسة ٤-١
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 ؟بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعيتصميم  ما معايري )١

لدى الطالبات  املستقبلي املعلومايت والوعي ما مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي )٢

 املوهوبات باملرحلة الثانوية ؟

 املعرفية املرتبطة يف تنمية اجلوانببيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي تصميم ما فاعلية  )٣

 ؟هارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانويةمب

 املرتبطة األدائية اجلوانب تنمية يف االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة تصميم فاعلية ما )٤

 الثانوية؟ باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مبهارات

 املستقبلي املعلومايت الوعي تنمية يف االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة تصميم فاعلية ما )٥

 انوية؟الث باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى

 و العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات يف النمو مقدار بني عالقة ارتباطية هل توجد )٦

 املعلومايت يف بيئة يف التطبيق البعدي؟ الوعي مستوى

 )Study Objectives( : أهداف الدراسة٥-١

 xدف الدراسة إىل حتقيق اآليت:

ملهارات تطبيقات  اجلوانب املعرفية تنمية يفقياس فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي  )١

 التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.

 ملهارات اجلوانب األدائية تنمية يف االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة فاعلية قياس )٢

 .الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات

 املستقبلي املعلومايت الوعي تنمية يف االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة فاعلية قياس )٣

 . الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى

 البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات يف النمو مقدار بني االرتباطية عن العالقة الكشف )٤

 .املعلومايت الوعي و مستوى العلمي

 )Study Importance:أهمية الدراسة (٦-١

 -يف وجود العديد من املربرات، ومن أمهها: أمهية الدراسةتكمن 
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للتمكني  الدراسة يف إعطاء مالمح للمعنيني بوزارة التعليم قد تسهم هذه فيما يخص وزارة التعليم: )١

 من استخدام تقنية املعلومات وتطبيقاxا لتطوير العمليات الرتبوية والتعليمية.

الربامج ومنفذيها ومطوريها واملستفيدين  قد تُزود مصمميفيما يخص مصممي البرامج التعليمية:  )٢

 بالفروق الفردية بني املتعلمني .منها بتقنيات حديثة تسهم باالهتمام 

تسهم هذه الدراسة يف تبين قرارات واضحة ختتص باملمارسات التعليمية  : قدفيما يخص الطالبات )٣

لطالبات املرحلة الثانوية وتقدمي تقنيات تسهم يف اكسا{ن املهارات املعرفية والعملية ومتوافقة مع 

  ق مع املعايري العاملية.االجتاهات احلديثة يف تدريس املوهوبات مبا يتف

قد تضيف هلم أساليب جديدة مقرتحة فيما يخص أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمشرفين:  )٤

تساعدهم على التنويع يف التدريس، كما تساعد املشرفني بالرجوع هلا وقت احلاجة عند توجيه 

 معلميهم وتدريبهم أثناء اخلدمة. 

للقيام  : قد تسهم هذه الدراسة بفتح آفاق أمام الباحثنيلعليافيما يخص الباحثين وطلبة الدراسات ا )٥

 بدراسات مستقلة تتصل بتنمية مهارات أخرى باستخدام تقنيات تعليمية خمتلفة.

نطالقًا من الدوافع السابقة؛ فإن للدراسة أمهية علمية وتطبيقية متداخلة كو?ا توفر أسلوبًا إلكرتونياً او       

مهارات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي  تنميةيف بيئة تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي ؛ لتعزيز 

 دينة مكة. على عينة ممثلة من الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية مب

  )Study Limitations( الدراسةمحددات :٧-١

 اآلتية: وفقاً لإلمكانات اقتصرت الدِّراَسة احلاليَّة على احملددات

بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء  فاعليةقياس : اقتصرت الدِّراَسة على المحددات الموضوعيَّة )١

والوعي املعلومايت  الرقمية يف البحث العلمي يف تنمية مهارات تطبيقات التكنولوجيا االصطناعي

 لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. املستقبلي

 على الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. البشريةاقتصرت احلدود  المحددات البشريَّة: )٢

 العربيةمن اململكة ة يعلى مدينة مكة املكرمة يف املنطقة الغرب الدراسةاقتصرت المحددات المكانيَّة:  )٣

 .السعودية
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 -هـ ١٤٤٠/١٤٤١تطبيق هذه الدراسة يف الفصل األول للعام الدراسي  ( متالمحددات الزمانيَّة:  )٤

 م). ٢٠١٩/٢٠٢٠

 )Study Terms( : مصطلحات الدراسة٨-١

 تتضمن الدراسة احلالية املصطلحات التالية:

 ):Effectivenessالفاعلية ( )١

بأDا:" األثر الذي ميكن أن حتدثه املعاجلة التجريبية،  )٢٣٠ص، ٢٠٠٠(عرفها شحاته والنجار   

 باعتبارها متغرياً مستقال يف أحد املتغريات التابعة".

دثه بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على حتاإلجيايب الذي  التطوربأDا: مقدار  ويمكن تعريفها إجرائياً 

التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى الطالبات الذكاء االصطناعي يف تنمية مهارات تطبيقات 

 املوهوبات باملرحلة الثانوية.

 ):Adaptive electronic environmentبيئة إلكترونية تكيفية ( )٢

: " منط من أمناط التعلم االلكرتوين يتميز باملرونة اليت ابأD )٥ص ،٢٠١٧عرفها عزمي واحملمدي (

للمتعلمني، وبالتايل جيعل عملية التعلم أكثر مرونة وديناميكية من خالل تكيف بيئة تراعي الفروق الفردية 

التعلم بناء على رضا املتعلم وارتياحه وذلك wدف زيادة األداء وفق جمموعة من املعايري احملددة مسبقاً،   

اليت كانت تقدم احملتوى كما أنه يعترب حًال للتغلب على املشكالت املتعلقة بتصميم املقررات اإللكرتونية، و 

بشكل واحد فقط ليناسب اجلميع، كما تسمح حلول التعلم االلكرتوين املعتمدة على املنهجية التكيفية 

للمتعلمني باالختيار من بني عديد من عناصر التعلم الضرورية هلم بناء على معايري، ومن أمهها أسلوب 

 التعلم املفضل لديهم".

التعلم اخلاص بيئة تفاعلية قادرة على تغيري طريقة عرض حمتوى نه: بأ ويمكن تعريفها إجرائياً 

تطبيقات البحث العلمي الرقمية من خالل تكيف بيئة التعلم وفقًا لربجمة وتطبيقات الذكاء االصطناعي ب

باملرحلة  حاجات الطالبات املوهوباتالتعليمية و  التفضيالتمع  تتالءمwدف اتاحة املادة التعليمية بصورة 

 .لثانويةا

   ):Artificial intelligence: AIالذكاء االصطناعي ( )٣
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بأنه: "هو فرع من فروع احلاسوب يهتم بدراسة وصناعة أنظمة  )١٣ص ،٢٠١٢عرفه الرتيمي (

حاسوبية وميكنها إجناز أعمال تتطلب ذكاء بشريًا حيث متتاز هذه األنظمة بأDا تتعلم مفاهيم ومهام 

 جديدة وميكنها أن تفكر وتستنج استنتاجات مفيدة حول العامل الذي نعيش فيه" .

أسلوب (املتمثلة يف الذكاء االصطناعي  أدوات بعضوبرجمة  تصميمبأنه: ويمكن تعريفه إجرائيًا 

، Interactive Avatar  األفاتار التفاعليو ، Chabot's  تقنية  الشات بوتو قائي، لالتعلم الت

 Learningتقارير التعلم و ،  Dynamic expert system  النظام اخلبري الديناميكي

Analytics  ، البحث داخل البيئة التكيفية وResearch within the Adaptive 

Environment(  ، بعض أدوات الذكاء االصطناعي اجلاهزة املتمثلة يف كما مت توظيف)  البحث

 QR  Quickكود   ،Voice Search البحث الصويت ، Google Searchالكتايب 

Response code(  ،اخلربات واليت تسهم يف اكتساب  واليت وظفت داخل بيئة التعلم التكيفية

املعرفية واألدائية املرتبطة مبهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية والوعي املعلومايت  املتعلقة باجلوانب

  لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. املستقبلي

 Skills of applicationsمهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي (  )٤

of digital technology in scientific research( 

هي التمكن من جمموعة منظمة من املهارات املرتابطة ذات الصلة  بأ"ا: ويمكن تعريفها إجرائياً 

(جمال املكتبات  -مبوضوعات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية اليت ختدم البحث العلمي واليت تتمثل يف:

-جمال حتليل البيانات إحصائيًا –املراجع وتوثيقها الكرتونيًا  جمال إدارة وضبط –الرقمية وقواعد البيانات 

وخربات رقمية  -جمال النشر اإللكرتوين -وجمال الكشف عن السرقات العلمية –جمال احلوسبة السحابية 

 أخرى متنوعة ختدم البحث العلمي واليت يُراد تقدميها للطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية . 

 ) Future Information Literacy( المستقبلي المعلوماتي الوعي )٥

بأ"ا يؤسس الوعي على ثالثة جوانب: اجلانب املعريف ويقصد به  )١٠٣ص ،٢٠١٧( صيادعرفها 

توفر املعلومات العلمية عن ظاهرة أو موضوع معني، واجلانب الوجداين ويتمثل يف تكوين امليول 

واالجتاهات، واجلانب التطبيقي ويتمثل يف كيفية التصرف يف املوقف يف املواقف احلياتية اليت تواجه املتعلم، 

ملت جوانب الوعي املعرفية والوجدانية والتطبيقية يف شخص واحد وصف بأن لديه وعي علمي واذا اكت

 متكامل.



 طار العام للدراسةاإلالفصل األول: 
     

 

١٣ 

باملهارات الالزمة  املوهوبات للطالبات والتنور واإلحاطة مستوى املعرفة: ابأ" ويمكن تعريفها إجرائياً 

دم مسري~ن املستقبلية ، لتمكني املناسب مبا خي الوقت معها يف التعامل الستخدام تقنية املعلومات وإمكانية

أجيال املستقبل بالوعي بكيفية استخدام التطبيقات التكنولوجية وأدوا~ا املختلفة مبا خيدم البحث العلمي 

 حبيث جتعلهن مستخدمات متمكنات لتقنيات املعلومات وحملالت هلا ومقومات لفعاليتها وكفاء~ا تلبيةً 

 مدى احلياة. البحثية والتعلم املستمر  للحاجات

 )  Gifted studentsالطالبات الموهوبات ( )٦

) بأنه: " الطالب الذين يوجد لديهم استعدادات وقدرات غري ٤٧٨ ص ،٢٠١٨عرفها الرويشد (

عادية أو أداء متميز عن بقية أقرا"م يف جمال أو أكثر من ا�االت اليت يقدرها ا�تمع وخباصة يف جماالت 

التفوق العقلي والتفكري االبتكاري والتحصيل العلمي واملهارات والقدرات اخلاصة وحيتاجون اىل رعاية 

 ة خاصة ال تتوافق مل بشكل متكامل يف برامج الدراسة العادية" .تعليمي

بأنه: هي الطالبة املوهوبة اليت متتلك قدرات غري عادية وتظهر مبستوى وبأداء  ويمكن تعريفها إجرائياً 

عايل تظهر يف أكثر من جمال أو موقف وحتتاج اىل ارشاد وتوجيه لألخذ بيدها واالهتمام �ا لصقل موهبتها 

 الطالبات امللتحقات باملرحلة الثانوية.من 

 



 الثاني اْلَفْصلُ 

 الدِّرَاَسةِ  َأُدبـَِّياتِ 

 

 الفصل مقدمة: ١-٢

 أدبيات الدراسة: ٢-٢
  Theoretical Framework 

 

 والطالبات الموهوبات كمجتمع بحثي ؛البيئات التكيفية والذكاء االصطناعي كعلم معرفي: ١-٢-٢

 .والطالبات الموهوبات كمجتمع بحثي ؛تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي: ٢-٢-٢

 .والطالبات الموهوبات كمجتمع بحثي ؛المستقبلي الوعي المعلوماتي :٣-٢-٢
 

 التعليق على الدراسات السابقة.: ٤-٣-٢

المتعلقة بمتغيرات الدراسة الحالية من  العربية واألجنبية السابقة الدراسات مناقشة :١-٤-٣-٢

 -حيث:
 االتفاق واالختالف. حيث الحالية من الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسةأهداف  :١-١-٤-٣-٢

  االتفاق واالختالف. حيث الحالية من الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسةفي العلمي  المنهج :٢-١-٤-٣-٢

  االتفاق واالختالف. حيث الحالية من الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة عينة :٣-١-٤-٣-٢

  االتفاق واالختالف. حيث الحالية من أدوات الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة :٤-١-٤-٣-٢

 : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.٢-٤-٣-٢

 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة. مناقشة عامة حول: ٣-٤-٣-٢
 

 )Study Hypothesis( الدراسة فرضيات: ٤-٢
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١٥ 

 الثاني اْلَفْصلُ 

 الدِّرَاَسةِ  َأُدبـَِّياتِ 
 الفصل مقدمة: ١-٢

 واليت يتكون منها الفصل احلايل وهي املنطلقات الفكرية املرتبطة مبحاور الدراسةتناول هذا الفصل 

ويف  النظري اإلطاراستعراض  حيث مت؛ واملتعلقة مبتغريات الدراسة احلالية النظري والدراسات السابقة اإلطار

البيئات التكيفية والذكاء  بكل حمور، حيث مت تقسيمها اىل ذات الصلة الدراسات السابقة ثناياه

تطبيقات التكنولوجيا  الثاينويتناول القسم ، االصطناعي كعلم معريف؛ والطالبات املوهوبات كمجتمع حبثي

الوعي  الثالث أظهر القسميف حني الرقمية يف البحث العلمي؛ والطالبات املوهوبات كمجتمع حبثي، 

 .املعلومايت املستقبلي؛ والطالبات املوهوبات كمجتمع حبثي

السابقة العربية  الدراسات من حيث مناقشة لتعليق على الدراسات السابقةمت عرض اكما 

من حيث أهدافها واملنهج العلمي املتبع والعينة املطبق عليها،  املتعلقة مبتغريات الدراسة احلالية بيةواألجن

أوجه استفادة  مناقشة عامة حولو ، ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة كما مت عرض وأدواjا.  

وفيما يلي تفصيل مت استعراض فروض الدراسة  ما سبقويف ضوء  ،الدراسة احلالية من الدراسات السابقة

 ذلك :
 

 والدراسات السابقة النظري اإلطاربنية : ٢-٢

  Theoretical Framework 
 

 البيئات التكيفية والذكاء االصطناعي كعلم معرفي والطالبات الموهوبات كمجتمع بحثي:١-٢-٢

 احلياة اإلنسانية. ويف ظل التقدميتسم العصر احلايل مبختلف أشكال التقدم يف كافة جماالت 

واليت تعترب من اuاالت اليت ترنو اليها اuتمعات البشرية الطاحمة لتحقيقها؛ بغية  والتكنولوجي املعلومايت

م ، حيث عملت األنظمة العاملية التقنية ٢٠٣٠الرتقي على كافة املستويات التعليمية والتقنية ويف ظل رؤية 

التعليمية التقنية؛ لتكون قادرة على إعداد أجيال تواكب التطور العلمي والتقين على تطوير البيئات 

 واملعرفية التكنولوجية مستحدثاته وإكساب مهاراته واستيعاب معارفه ومسايرة متغرياته، ويتعامل مع

 املتجددة.
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 : وأهميتها مفهوم البيئات التعليمية التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي

إحدى أهم املوضوعات البحثية القائمة على الذكاء االصطناعي  البيئات التعليمية التكيفيةتعترب   

يف اسرتاتيجيات التعلم القائمة على التكنولوجيا. فحيث أن الطالب يتمتعون بقدرات، واحتياجات، 

يتناسب مع هذه االختالف وأمناط تعلم خمتلفة، البد لنا من مالءمة املنهج الدراسي وأنشطة التدريس مبا 

)2018, 108 Alzain, Clark, Ireson & Jwaid,.( 

البيئات التعليمية التكيفية الذكية، جيدر بنا شرح مكونات الرئيسية. حيث تشري ولتعريف مفهوم  

  .هنا إىل توظيفها ألساليب الذكاء االصطناعي  Intelligentكلمة ذكية 

من املصطلحات  adaptableأو "القابل للتكيف"   adaptiveويعد مصطلحا "التكيفي"  

املثرية لإلرباك يف كثري من األحيان؛ فالبيئات اليت تستطيع التكيف التلقائي مع املستخدمني بناء على 

، يف حني أن النظم اليت تتيح adaptiveافرتاضات النظام حول خصائص املستخدم تسمى نظماً تكيفية 

 ,adaptable) .Surjonoوتعديل سلوكها تسمى قابلة للتكيف للمستخدم تغيري أبعاد معينة 

). وعلى الرغم من اختالف األدبيات فيما بينها يف تعريف "البيئات التكيفية" يف سياق 2351 ,2011

تكنولوجيا التعليم، فإن العديد من تلك التعريفات تتمحور حول قدرة البيئة على تعديل أو تكييف نفسها 

ص واحتياجات فرادى املتعلمني. وحيدد بعض الباحثني أربعة جوانب مطلوبة هلذه مبا يتناسب مع خصائ

القدرة التكيفية يف ظل البيئة النموذجية للتعلم اإللكرتوين وهي: احملتوى التكيفي، والعرض التكيفي، والتنقل 

 ).Wong & Looi, 2012, 20-21التكيفي (بني املوضوعات)، ودعم التعاون التكيفي  (

متكني الطالب من حتديد موقع وإمكانية الوصول  علىساعد بيئة التعلم اإللكرتوين التكيفية ت كما 

للمصادر التعليمية املناسبة من حيث دعم إمكانية التنقل فيما بينها وطريقة عرضها. أما التنقل التكيفي 

فيما بينها والتبحر فيها. فيساعد الطالب يف حتديد مكان املعلومات يف الفضاء الرتابطي (التشعيب) والتنقل 

ويعمل العرض التكيفي على تعديل أو تكييف احملتوى أو طريقة عرض الصفحة وفقًا للملف التعريفي 

 Wongللمستخدم. أما التعاون التكيفي فيساعد املتعلمني على إجياد أنسب املساعدين أو املتعاونني. (

& Looi, 2012, 21 .( 

بعض خصائصها الوظيفية اجلوهرية (عرض احملتوى، تعديل اىل البيئة التعليمية التكيفية كما jدف 

ودعم التنقل) مبا يتناسب مع حاجات وتفضيالت املتعلم. ومن مث فإن البيئة التكيفية تعمل بشكل متنوع 

لم اجلماعي. وحىت مع املتعلمني املختلفني، وتراعي املعلومات املرتاكمة يف النموذج الفردي أو مناذج التع
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يتسىن هلا حتقيق ذلك، يقوم مصمموها بتطبيق أساليب مستقاة من اuال األوسع للذكاء االصطناعي، 

 ,Magnisalis(وينفذون منذجة شاملة لعملية حل املشكالت يف اuال احملدد للتطبيق. 

Demetriadis, & Karakostas, 2011 5  .( 

التكيفية نظام التدريس اخلصوص الذكي والذي ميكن تعريفه ومن بني أبرز األمثلة على البيئات 

عمل الطالب،  يساعدبصورة عامة على أنه نظام ينطوي على مكون الذكاء االصطناعي. وهذا املكون 

وكل موقف وتلميحات أو تلقينات مناسبة عرب مجع املعلومات  نيتعلممللويقدم تغذية راجعة مصممة 

، ويقوم باستنتاجات حول مواطن القوة والضعف، ويستطيع اقرتاح ما يتطلبه املوقف الطالباملتعلقة بأداء 

 . ),Alsubait & Khamis 2 ,2011من عمل إضايف. (

إعداد نظام إىل هدفت الشبة جتريبية اليت  (Jeon & Kim, 2018)جيون وكيم"  ويف دراسة

علوم املعلومات باستخدام بيئة يف  املوهوبنيتعلم ذكي تفاعلي قائم على الويب لطالب املرحلة االبتدائية 

مت تقسيمهم إىل  ) الطالب املوهوبني٣٤حيث طبقت على عينة مكونه من (افرتاضية للتدريس والتعلم. 

وأشارت النتائج إىل أن ، وقد مت مجع البيانات من خالل االختبارات القبلية والبعدية جتريبية، جمموعتني

بعدي. يف ضوء هذه النتائج الالتجريبية كانت أعلى بدرجة دالة يف  متوسطات درجات طالب اuموعة

انتهت الدراسة إىل أن النظام املقرتح للتعلم الذكي يعد فعال يف حتسني اهتمام الطالب املوهوبني بعلوم 

 املعلومات واجتاهاjم حنوها.

دراسة استهدفت  فقد للموهوبني؛ التعليمية العملية يف الذكاء االصطناعي يلعبها اليت لألمهية ونظراً 

على أساس  يوصف مشروع نظام تكيف اىل   ,et alShukhman) (2018 ,"شومخان، وآخرين "

للطالب املوهوبني باملرحلة  petri netsباستخدام شبكات برتي  بعض أساليب الذكاء االصطناعي

ختزين ومت البوابة اإللكرتونية  تصميمومت  ، البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات التعليمية مقرر الثانوية يف

امللفات التعريفية للطالب، وختزين املعلومات املتعلقة باملقرر الدراسي واملسابقات التدريبية، ومسارات التعلم 

 ومن خالل منهج البحث شبه التجرييب  ،الفردي، وتفاعل املستخدم، وتوظيف املصادر التعليمية اخلارجية

أظهرت النتائج أن وقد لنظام املقرتح على عينة من الطالب املوهوبني باملرحلة الثانوية يف روسيا، مت جتربة ا

النظام قد ساهم يف تنمية الدافعية لدى الطالب املوهوبني، كما ساهم يف زياد فاعلية التعلم الذايت والنمو 

 .نياiمالذايت كما ساعدهم يف توفري فرص لتحقيق اهتماماiم وبلوغ أقصى إمكا

 لبحثية والنظريات التربوية لتصميم بيئات التعلم التكيفية:ا الفلسفة
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تعتمد تصميم بيئات التعلم التكيفية على العديد من نظريات التعليم والتعلم وحتديد األسس 

،  ٢٠١٧واملبادئ اليت تعتمد عليها بيئات التعلم التكيفية يف ضوء هذه النظريات كما أوردها ( املالح، 

 ) كالتايل:١٨٣

 :)Behavioral Theory( السلوكية النظرية

تأثرت املدرسة السلوكية بباحثني تعتمد نظريات التعلم السلوكي على أن التعلم حيدث نتيجة مثري و 

أمثال واطسون وثورندايك وبافلوف وسكينر، حيث يرى هؤالء أن التعلم تغري يف السلوك املالحظ الذي 

مبعىن أنه ميكن » كصندوق أسود«البيئة، ويرى علماء السلوكية أن العقل  تسببه املثريات اخلارجية يف

مالحظة االستجابة ملثري بطريقة تقديرية كمية مع التجاهل التام لتأثري عمليات الفكر اليت حتدث يف العقل. 

اف ومن مث فإن التطبيقات الرتبوية هلذه النظرية تستوجب هيكلة عملية التعلم وإجنازها من خالل أهد

وخمرجات تعليمية حمددة، حيث ميثل التدريب، واملمارسة مع التغذية الراجعة يف كل خطوة إطارًا تطبيقًيا 

 .عاًما للنظرية السلوكية

سامهت املدرسة السلوكية يف بناء مفهوم جديد للتعلم ركز على سلوك املتعلم والظروف اليت و 

يم يف إحدى مراحل تطوره من املثريات إىل السلوك حيدث يف ظلها التعلم، حيث تغري ارتباط مفهوم التعل

املعزز، فهذه املرحلة تؤكد ضرورة استخدام األدوات ملساعدة املعلم على التعزيز بدل االكتفاء باإللقاء، ألن 

املعلم غري قادر على حتقيق هذا التعزيز لوحده، وتساعده تقنية التعليم بشكل كبري يف خلق هذا التعزيز 

 .ياً وتنميته تربو 

 )Cognitive Theory( النظرية المعرفية

ينظر علماء النظرية املعرفية إىل التعلم كعملية داخلية تتضمن الذاكرة والتفكري واالنعكاس والتجريد 

والدافعية وما وراء املعرفة، ويشتمل علم النفس املعريف على عملية التعلم املعتمد على معاجلة املعلومات، 

لومات عرب احلواس املختلفة، وحتويلها إىل الذاكرة قصرية املدى وطويلة املدى عرب حيث يتم استقبال املع

 .العمليات املعرفية املختلفة

iتم النظرية املعرفية بالعمليات العقلية الداخلية، وكيفية استخدامها لتحفيز التعلم الفعال، حيث  و

تنظر للتعلم على أنه استخالص وإعادة تنظيم للهياكل املعرفية اليت يستطيع املتعلم من خالهلا معاجلة 

 .املعلومات وختزينها واسرتجاعها من أجل تطبيقها
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ية املعرفية للتعلم تركز على استقبال املتعلمني للمعلومات ومعاجلتها؛ لنقلها مما سبق يتضح أن النظر 

 إىل ذاكرة املدى الطويل ومن مث ختزينها، واسرتجاعها، والعمليات اليت حتدث يف كل ذلك. 

 )constructivism Theory( النظرية البنائية

ن خربة التعلم ذاiا. وبناًء على ذلك توضح املدرسة البنائية أن املتعلمني يبنون املعرفة الشخصية م

ميكن النظر إىل التعلم كعملية نشطة، وال ميكن استقبال املعرفة من اخلارج، ومن مث جيب أن يسمح 

 .للمتعلمني ببناء املعرفة ذاتًيا بدًال من أن يتم تقدمي املعرفة هلم عرب التعليمات والتدريس اإللكرتوين

على بناء املعرفة اجلديدة يف ضوء اخلربات واملعارف السابقة و تعرب البنائية يف أبسط صورها 

وأوضح مدلوالiا عن أن املعرفة تُبىن بصورة نشطة على يد املتعلم وال يستقبلها بصورة املوجودة لدى املتعلم 

 .سلبية من البيئة

 )Communication theoryالنظرية االتصالية (

تسعى إىل أن توضيح   وهي .Connectivism واملعرفةظرية تسمى النظرية االتصالية للتعلم ن

كيفية حدوث التعلم يف البيئات اإللكرتونية املركبة، وكيفية تأثره عرب الديناميكيات االجتماعية اجلديدة، 

أي أ¢ا تنظر للتعلم بوصفه جمموعة من املعارف الشخصية  .وكيفية تدعيمه بواسطة التكنولوجيات اجلديدة

 £دف التفاعل والتواصل عرب الويب اليت يتم انشائها

وحتاول النظرية االتصالية أن توفر فهًما واضًحا لكيفية تعلم املتعلمني يف املؤسسات التعليمية. 

والتعلم من وجه نظر النظرية االتصالية هو معرفة قادرة على الفعل، واالتصالية أو عمل صالت من جانب 

جديدة مبنية على أسس علمية، حيث يتم باستمرار اكتساب املتعلم يكون مدفوًعا حنو اختاذ قرارات 

املعلومات اجلديدة واستنتاج االختالفات بني املعلومات املهمة وغري املهمة وإدراك مىت يتم استبدال 

املعلومات املكتسبة مسبًقا وكسب معلومات ومعارف جديدة، كل هذا يعد من األمور احليوية واألساسية 

 .لم لدى املتعلمبالنسبة لعملية التع
 

 معايير تصميم بيئات التعلم التكيفية الذكية: 

القدرة على أداء أفعال واختاذ لتكون لديها عايري تصميم مب التعلم الذكية التكيفية بيئات تتسم 

 ة املتضمنة يف عملية التعلم وهي:إجراءات وقرارات وثيقة الصلة باجلوانب التدريسية املختلفة التالي

ثلى.اختيار  -١
ُ
 طرق التدريس امل
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 اختيار حمتوى التعلم األكثر مالءمة. -٢

 اختيار والتوصية بالوقت األمثل لدراسة حمتوى التعلم. -٣

 تقييم احلالة املعرفية للطالب. -٤

 حد الطالب قادرين على التقدم إىل املستوى التايل يف التعلم أم ال.أتقرير ما إذا كان  -٥

 ,Šorgoاري (التوضيحي)، والتكويين، والتجميعي (اخلتامي) للنواتج. (االختيار والتقومي اإلش -٦

, 172Dolenc, et al, 2017.( 

وباإلضافة ملا سبق، فثمة جوانب عدة يتعني توفرها حىت يتسىن التنفيذ الكامل لبيئة التعلم الذكي   

 التكيفي، وتلك اجلوانب هي:

املنظومي املمنهج بني نظريات التدريس وتقنيات يركز التعلم على التفاعل  المداخل التدريسية: -

 التعلم.

تستطيع معايري مواد التعلم متهيد الطريق لقابلية العمل البيين والتباديل  معايير المواد التعليمية للتعلم: -

وإقامة اجلسور بني مستودعات املعلومات املختلفة من أجل تشارك املعلومات، واسرتجاعها، والبحث 

 عنها.

عرب وضع ملفات تعريفية لألفراد، يستطيع كل فرد التأثري على  لتعريف وتصنيف األفراد:ملفات ا -

 عملية التعلم، مبا ميكن بيئة التعلم من فهم الكيفية اليت يتعلم من خالهلا الفرد بالشكل األكثر فعالية.

ق مع تلك قد يسفر فهم احتياجات األفراد عن حتديد أكثر وضوحًا للمصادر اليت تتطاب التطابق: -

االحتياجات من بني املصادر املتاحة للمتعلم. وقد تضطلع عملية التطابق تلك بدور جوهري يف 

 ختصيص خربات التعلم للمتعلمني.

يتيح إنشاء ملفات تعريفية لألفراد طريقة لبيئة التعلم اإللكرتوين تستطيع  التصنيف في مجموعات: -

علم املتماثلة معاً، مبا يساعد يف استكمال حلقة من خالهلا جتميع الطالب ذوي مسات وعادات الت

 ).74Costello, 2012 ,التعلم ويف تقدمي التوصيات املناسبة املتعلقة مبواد التعلم. (
 

 تكيفية إلكرتونية تعلم بيئة تصميم اىل) ٢٠١٧( احملمدي و عزمي دراسةويف هذا الصدد؛ تشري  

حيث مت بناء معايري لتصميم البيئة التكيفية  اإلعدادية املرحلة تالميذ لدى الربجمة مهارات تنمية يف وأثرها

) جماالت رئيسية متثلت يف جمال تصمم ٣) مؤشر مت توزيعها على (١٢١) معيار، و(٢٩واليت تكونت من (
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اىل فاعلية تصميم  الدراسة نتائج وتشري الصفحات، جمال تصميم احملتوى، وجمال االستجابات االنفعالية

) اىل ٢٠١٨(االمام،  ومن زاوية أخرى أكدت دراسةيفية يف تعلم التالميذ مهارات الربجمة، البيئة التك

هدفت اىل بناء بيئة  فاعلية تصميم البيئة التكيفية يف تنمية مهارات انتاج أدوات التقومي اإللكرتوين واليت

) ٤٥التكيفية حيث اشتملت على (تكيفية وأثرها على التقومي االلكرتوين ومت بناء معايري لتصميم البيئة 

 ) جماالت رئيسية .٦) مؤشر قسمت على (٢٣١مستوى معياري، و(

جماالت معايري بناء البيئات التكيفية اىل أ�ا تتداخل وتشرتك  تقسيم تإىل أّن أيًا كانهنا ونشري  

دراسة احلالية يف إضافة يف بناء معايري  البيئة التكيفية يف الاإلختالف وجاء  ،يف معظم حماورها ومعايريها

 املستهدفة الفئة ملستوى االصطناعي الذكاءأدوات  مناسبة من حيثجمال خاص مبعايري الذكاء االصطناعي 

وربطها داخل  ، وثبا�ا واالعتماد على أكثر من أداة وتوظيفها داخل احملتوى التعليمي،املوهوبات الطالبات

إال أ�ا اتفقت مع املعايري اليت تطرقت هلا الدراسات السابقة من ، البيئة بشكل تفاعلي يف املكان املناسب

  حيث األغراض واألهداف اليت تعمل مجيعاً على حتقيقها وتتكامل معها.
 

 : االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفية التعلم بيئاتهيكلة تصميم 

منذجة بيئة التعلم اإللكرتوين بيئات التعلم التكيفية الذكية على أمهية الفروق الفردية يف  تركز

املثالية. حيث يُعد حتديد وتلبية متطلبات وقدرات املتعلمني من العوامل احلامسة  يف جناح تقدمي نظم التعلم 

اإللكرتوين التكيفية. والبد للبيئات التعلمية التكيفية أن تتحلى �ذه اخلصائص إذا أًريَد هلا توفري طرق تعلم 

 ). Shute & Zapata-Rivera, 2012دميها (وحمتوى مناسبني ملستخ

إزاء هذا، فمن املهم للغاية إنشاء ملفات تعريفية دقيقة للطالب ومناذج حمددة هلم بناء على حتليل 

حاال�م الوجدانية، ومستوى ونوعية معارفهم، ومسا�م الشخصية، ومهارا�م. مث البد أن جيري االستفادة 

-Shute & Zapataالكفاءة من أجل تدشني بيئة تعلم تكيفية ( من هذه البيانات بدرجة عالية من

Rivera, 2012 بعد ذلك البد من االستخدام الفعال للبيانات املتحصلة يف تطوير بيئة التعلم .(

التكيفية. ومبجرد مجع هذه البيانات، ميكن استخدامها واستخدام مناذج املتعلمني بطريقتني؛ األوىل هي 

التدريسية املقرتحة باملعلومات الالزمة من ِقبل خرباء ومصممي البيئات التعلمية التكيفية. إحاطة الطريقة 

أما الطريقة الثانية فتتضمن إتاحة إمكانية التعلم الذايت التفاعلي للنظام من واقع سلوكيات الطالب 

تمرارية وضع التعلم واملعلمني وهذه القدرات التعلمية ستضمن حتسن كل من املتعلم والنظام على مدار اس

), 2017, 51et al Colchester Hagras.( 
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هدفت اىل تصميم بيئة تدريب تكيفية ) واليت ٢٠١٨وهذا ما أكدته دراسة ياسني ومخيس (

على مستويات املعرفة السابقة لتنمية الكفايات املهنية األدائية لدى فين  والقائملتعلم الذايت التفاعلي ل

بحرين واستخدام نظم التدريب التكيفي اإللكرتوين عن بعد إىل تدريب متكيف مصادر التعلم مبدارس ال

، وقد مت بناء قائمة معايري التعلم الذايت التفاعليو  مع حاجات املتدربني، يعمل على شخصنة التدريب

النظام ، مث تصميم لتعلم الذايت التفاعلي ل تصميم نظام تدريب تكيفي قائم على مستويات املعرفة السابقة

) فين مصادر التعلم ، قسمتهم إىل ثالث جمموعات، ٦٤وتطويره. وطبقت الدراسة على عينة مكونة من (

) وا§موعة الثانية ذات املستوى املتوسط عددهم ٤٢ا§موعة األوىل ذات املستوى املبتدئ وعددهم (

ج التطويري يف إجراء جتربة ) واستخدم املنه٦) وا§موعة الثالثة ذات املستوى املتقدم وعددهم (١٦(

البحث. وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني ا§موعات الثالث يف كل من (الكفايات 

 الكفايات األدائية اإلدارية). – األدائية الفنية

 يف التكيفية التعلم بيئات تصميم ضرورة على)، (Agustini, 2017"أوجوستيين" لقد أكد و  

 :اآليت يف توضيحها ميكن مراحل عدة خالل من للطالب التعلم أمناط ضوء

: تتمثل اخلطوة األوىل يف إعداد بيئة التعلم االلكرتوين التكيفي يف حتديد مشكالت التشخيص -١

 واحتياجات الطالب اليت تتبدى يف الدرس.

: بعد حتديد احتياجات الطالب ومشكال+م يف التعلم، يتم إجراء حتليل احتياجات من التحليل -٢

أجل حتليل خصائص الطالب وحتليل متطلبات البيئة. يف حتليل خصائص الطالب، تؤلف اخلصائص 

ستحدد بعد ذلك اجتاه أمناط تعلم  questionnaire gridالناجتة عن التحليل شبكة استبيان 

إجراء حتليل االحتياجات للتأكد من أن البيئة سيجري إعدادها وتطويرها بناء على الطالب. ويتم 

تلك االحتياجات. أما حتليل متطلبات البيئة فينطوي على حتديد الوظائف الكلية العامة للبيئة؛ مبا يف 

 ذلك األداء املتوقع واملتطلبات الفنية لبيئة التعلم.

ىل النتائج املتحصلة من مرحلة التحليل. ويشتمل تصميم بيئة : سيستند تصميم بيئة التعلم إالتصميم -٣

 التعلم على ما يلي:

أي تصميم احملتوى، وتصميم منوذج املستخدم، وتصميم منوذج ا_ال، وتصميم : (أ) معمارية بيئة التعلم

 تكيف منوذج بيئة التعلم. 
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احملاضر/ املعلم، واألشكال  (ب) استخدام األشكال التوضيحية للحاالت، واألشكال التوضيحية لعمل

 التوضيحية لعمل الطالب.

) ذلك يف إطار منوذج مقرتح لتصميم بيئات التعلم (Agustini, 2017وقد قدم "أوجوستيين"  

وهو منوذج مؤلف من ثالثة مستويات أو طبقات وهي  (VAK)التكيفية الذكية أمساه منوذج  فاك 

تخصيص/ الشخصية. ويتم حتصيل املعلومات املتعلقة مستوى املتعلم، ومستوى اخلصائص، ومستوى ال

بالعالقة بني هذه املستويات أو الطبقات الثالثة وما يتصل بكل منط من خالل سلوك تعلم الطالب وذلك 

بغرض مجع املعلومات الكافية ملرحلة التشخيص املتضمنة يف مستوى اخلصائص. بعد ذلك سيكون مستوى 

ستوى التخصيص أو الشخصية. ويتألف مستوى التعلم من أربعة اخلصائص هو األساس للعمل يف م

مكونات هي الطالب، ونظام إدارة التعلم، وموضوعات التعلم، وأمناط سلوكيات التعلم. وسيكون تفاعل 

الطالب مع بيئة التعلم من خالل نظام إدارة التعلم من أجل احلصول على مواد التعلم املطلوبة، ومنتديات 

 .)52Agustini, 2017 ,بارات، وغريها من األنشطة (النقاش، واالخت

ولتوضيح ذلك نشري اىل بعض الدراسات اليت ركزت على أمناط التعلم أو أساليب تعلم املتعلمني 

لتعرف على أثر بيئة التعلم اإللكرتونية وفقًا لنموذج  لاليت سعت ) ٢٠١٧دراسة السيد (يف أهدافها ؛ ك

لدى طالب تكنولوجيا  مهارات حل مشكالت تصميم املواقف التعليميةكولب ألساليب التعلم يف تنمية 

ومتثلت أدوات البحث يف منوذج كولب ألساليب التعلم ومقياس ، املنهج الوصفي والتجرييب واتبعت ،التعليم

مهارات حل املشكالت وبطاقة تقييم منتج احلقيبة املعلوماتية اإللكرتونية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكده 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات حل املشكالت لتصميم املواقف التعليمية لدى على 

طالب تكنولوجيا التعليم بإختالف أساليب التعلم وفقا لنموذج كولب ألساليب التعلم. وأوصت الدراسة 

 بضرورة مراعاة أسلوب التعلم للطالب أثناء تصميم بيئة التعلم. 

) إىل الكشف عن فاعلية نظام تعلم إلكرتوين تكيفي قائم ٢٠١٧(  لعطارا دراسة تناولت كما

على أسلوب التعلم والتفصيالت التعليمية، على تنمية مهارات الربجمة يف تصميم املشروعات وتطويرها بلغة 

منهج البحث التطويري الذي يتناول حتليل النظم  تبعلطالب تكنولوجيا التعليم، وأ ++CC الربجمة

) طالبا وطالبة، ومت ٦٠مت إعداد قائمة معايري نظام التعلم التكيفي، وتكونت عينة البحث من (و ا وتطويره

تقسيمهم إىل أربع جمموعات جتريبية تكيفية طبقا لنتيجة حل مقاييس أسلوب التعلم والتفصيالت 

جمة لطالب تكنولوجيا التعليمية، ، وتوصلت النتائج إىل: فاعلية نظام التعلم التكيفي يف تنمية مهارات الرب 
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التعليم، كما توصلت إىل عدم وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطات ا_موعات األربع بالنسبة لتأثري 

 ++C أسلوب التعلم، والتفضيالت التعليمية، والتفاعل بينهم على التحصيل للمحتوى الربجمي بلغة

 التكيفي يف مراعاة حاجات املتعلمني وبطاقة تقيم املنتج، يعزي إىل كفاءة بيئة التعلم اإللكرتوين

 .ةيألسلوب تعلمه وتفضيالته التعليم وخصائصهم وتقدمي احملتوى التكيفي لكل متعلم طبقاً 

وتقومي النتائج  عرضإىل  )Costello, 2012دراسة "كاستيلو" (ويف املقابل سعت 

الشخصي، وتدشني منوذج تطبيق  املستخلصة من الدراسات املتعلقة بإعداد منوذج التعلم الذكي التكيفي

أويل لنظام قائم على هذا النموذج (بيئة التعلم الذكي التكيفي الشخصي)، وبناء حزمة من اخلوارزميات 

) للتعلم الشخصي. وقد استندت الدراسة إىل منهجية PAFSالذكية (نظام التصفية التكيفي املخصص 

من الطالب  وطبقت الدراسة على عينة الشخصي البحث املختلط يف تقومي بيئة التعلم الذكي التكيفي

طالب يف اململكة املتحدة ذوي مستويات خمتلفة من املهارات احلاسوبية، والتعليم، واخللفية  )٣٦(بلغت 

ويقوم منوذج التعلم الذكي التكيفي الشخصي على فرضية النظام املثايل (النموذجي) الذي  ،املعرفية، والسن

وأساليب  ال يراعي فقط الفرد بل ينظر كذلك يف جمموعات األفراد وذوي أمناط التفكري املتشا�ة وقدر+م

: أن اللجوء أبرزها  تائجعلى التأثري يف اختيار املتعلم. وقد انتهت الدراسة إىل نتفضيال+م وأمناط تعلمهم 

إىل التخصيص أو الشخصنة كأداة تعلم مساعدة من شأنه أن يساعد يف تيسري التعلم الفردي وأن يشجع 

أن االستعانة بأساليب التعلم كطريقة لتشخيص وتصنيف األفراد ميكن أن تعمل كما التعلم عرب اإلنرتنت،  

 .على حتسني خربات تعلمهم عرب اإلنرتنت

تصميم بيئة تعلم   ,et al(Özyurt a(2013 , "وآخرون  أوزيورت راسةدهدفت كما 

طالب على تعلم  وفعاليتها إلكرتوين فردية تتسم بالتكيف والذكاء وتقوم على أمناط التعلم ونظام اخلبري

. وقد بدأت الدراسة بإعداد كائنات التعلم مبقرر الرياضات إلحدى وحدات االحتماالت املرحلة الثانوية

بثالثة طرق خمتلفة وفقًا ألمناط العلم البصرية، والسماعية، واحلركية لكل موضوع دراسي يف وحدة 

طالب يف إحدى املدن الرتكية. وقد استعانت الدراسة ) ٨١(من  قوامهاعينة  وطبقت علىاالحتماالت. 

وأشارت  ،وليفة من الطرق الكمية والكيفية جلمع البيانات الالزمةباملنهج املختلط يف البحث عرب توظيف ت

النتائج إىل أن آراء الطالب حول بيئة التعلم اإللكرتونية الذكية والتكيفية املقرتحة كانت إجيابية بدرجة 

 . معرفيا وأدائيا  معقولة

 معمارية/مكونات بيئات التعلم التكيفية الذكية 
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التكيفية على ثالثة مناذج خمتلفة. حيث يتم استخدام امللف التعريفي للمتعلم تشتمل بيئات التعلم 

(أو منوذج املتعلم) كوسيلة الستنتاج وتشخيص قدرات وخصائص الطالب، أما النموذج الثاين فهو متثيل 

لتعبري احملتوى التدريسي املزمع تعلمه، ويتمثل النموذج الثالث يف النموذج التعليمي الذي يتم استخدامه ل

عن كيفية اقرتاح احملتوى ومطابقته أو اتفاقه مع املتعلم يف السياقات التكيفية والدينامية التفاعلية 

)Oxman, 2014 وميكن تصنيف احتياجات الطالب وخصائصهم يف بيئة التدريس بناء على .(

جدانية، والسمات الشخصية، العديد من املتغريات؛ مثل املعرفة الراهنة للطالب، وأساليب التعلم، واحلالة الو 

 ).Almohammadi, 2016, 3-4. ((Cilog Lugil, 2012)وأهداف الطالب 

وبشكل أكثر تفصيًال، تتألف بنية بيئات التعلم الذكية التكيفية من أربعة موديوالت متمايزة عن 

 بعضها بدرجة كبرية من الوضوح وهي:

ويضطلع بإدارة كافة املعلومات اهلامة املتعلقة بالطالب يف عملية التعلم واليت  موديول الطالب: -

 تتضمن معرفة الطالب، وخصائصه الشخصية، وسلوكياته السابقة، واستعداده ... وما إىل ذلك.

الذي ييسر التواصل بني بيئة التعلم التكيفية الذكية والطالب. ومن مث البد أن  موديول الواجهة: -

 ذا املوديول بدرجة عالية من سهولة لالستخدام، والبداهة، وعدم الغموض، اخل.يتمتع ه

يشتمل هذا املوديول على مجيع خصائص املعرفة اليت يتعني تدريسها. ويطلق عليه  موديول المجال: -

أحيانًا "موديول اخلبري" ألن بعض النظم تستخدمه كنظام خبري. ويضطلع هذا املوديول بتخزين 

ملتعلقة باملوضوعات، واملهام، والعالقات فيما بينهما، ودرجة صعوبة كل مهمة ... وما إىل املعلومات ا

 ذلك.

تتمثل وظيفة هذا املوديول يف تقرير ماذا ومىت جيري تدريس حمتوى موديول  الموديول التدريسي: -

باحثني على ا_ال، ويساعد يف اختاذ قرارات تدريسية أفضل وفقاً الحتياجات الطالب. ويطلق بعض ال

هذا املوديول "موديول املعلم اخلصوصي" ألنه يقارن معرفة الطالب مبعرفة ا_ال مث خيتار االسرتاتيجيات 

 ,Iglesias, Martínez, Aler & Fernándezالتدريسية املناسبة لتدريس الطالب. (

, 912009.(   
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 تصميم بيئات التعلم التكيفية قائم على منوذج فارك ألمناط التعلم ): منوذج١الشكل (
 

 

 
 موديول اخلبري

 موديول احملتوى
 

 

 الواجهة

 

املوديول 
 التكيفي

 الطالب

 موديول التعلم

 التحصيل

 

 موديول اخلبري

 

 

 قرائي/ كتابي حركي

 

 (أ)

 موديول احملتوى

 منط التعليم

 بصري مسعي

 االختبار

 اختبار قبلي

 مترين

 اختبار بعدي

 امتحان Cائي

 

 

حملرك ا

 التكيفي

 %بصري 

 %مساعي 

 %قرائي/ كتايب 

 % حركي

 (ب)

 املوديول التكيفي

الفصل 

 الثاين

 احملتوى
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 لبيئات التعلم التكيفية الذكية ): إطار عام٢الشكل (ويوضح 

 

 

 (Hou, Banbury, and Burns 2015) 
 

 

 منوذج التعلم املختار  

 

 البيئة

 الذكية 

 درجة االختبار البعدي

 قرائي/ كتايب مساعي

 درجة التمرين

 %بصري   

 %مساعي

قرائي/كتايب
% 

حركي

 حركي بصري

 منوذج التفاعل

 

 

 احملرك التكيفي

 

 

 

 منوذج املتعلم

 

 لشاملالنموذج ا

 منوذج اخلبري

 منوذج املهمة منوذج النظام

 مراقبة أهداف التعلم

 مراقبة أنشطة التعلم

 مراقبة بيئة التعلم

 

 تقييم موقف التعلم

 

 

 تقييم حالة املتعلم

 

 مراقبة احلالة النفسية اجلسدية

 مراقبة السلوك

 مراقبة السياق

 مراقبة املوضوع

 

 واجهة املستخدم

 

 

تكييف واجهة 

 اآللة-املشغل

 قارن

 حلقة التغذية الراجعة
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 أنواع تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم 

جيري  زالوال  اليت جرتتنوعة للذكاء االصطناعي املتقنيات الساليب و هناك عدد من األ

، وتسلسل اختاذ القرار Fuzzy logicاستخدامها يف البيئات التعلمية التكيفية، مثل املنطق الضبايب 

، والشبكات العصبية Bayesian، وشبكات بايزن Decision treeونتائجه احملتملة شجرة القرارات 

. وهنالك العديد من Hidden Markov Motelsواخلوارزميات اجلينية، ومناذج ماركوف املسترتة 

لمية التكيفية. على سبيل املثال، الطرق اليت ميكن من خالهلا توظيف الذكاء االصطناعي يف البيئات التع

يكون حمط االرتكاز يف بعض النظم على دراسة وتقييم خصائص الطالب من أجل توليد ملفات تعريفية 

بغرض تقومي مستواهم املعريف اإلمجايل حىت يتسىن استخدامها كقاعدة أساسية للربجمية التدريسية املوصفة.  

يف تيسري استكمال العمليات التشخيصية حىت ميكن  كما يتم استخدام مداخل الذكاء االصطناعي

تكييف وتوفيق حمتويات املقرر الدراسي مبا يليب احتياجات كل طالب، عالوة على أن البعض منها جيري 

 Colchester etاستخدامه يف التعلم من سلوكيات الطالب بغرض تعديل الربجمية التدريسية املوصفة (

al., 2017, 53 بيئات  واملدعمةض ألهم أنواع تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم ). وفيما يلي عر

 التعلم التكيفية الذكية: 

 Fuzzy logicالمنطق الضبابي  -١

تضطلع القواعد الضبابية بتمثيل سلوك التدريس/التعلم بطريقة واضحة وقابلة للتفسري اللغوي من 

القواعد جتعلها يف صورة مثالية ليتم تقييمها بسرعة مبا جانب اإلنسان. والشفافية اليت تتحلى �ا هذه 

يوضح سبب وطريقة توليفات معينة من القواعد احملددة القائمة على املدخالت اليت أفضت إىل إنتاج 

جمموعة حمددة من املخرجات والنواتج. وهناك ارتباط واضح بني املسميات اللغوية اليت تتجلى يف سوابق 

معة كمدخالت وبني قيم املخرجات يف النظام. ومن املمكن تكييف وتعديل جمموعات ولواحق القواعد ا�

القواعد الضبابية يف نظام املنطق الضبايب من واقع البيانات املتولدة عن النظام وعن تفاعالت الطالب 

)Colchester et al., 2017, 54 .( 

 Data miningالتنقيب في البيانات:  -٢

وين <تمع التنقيب عن البيانات التعليمية مصطلح "التنقيب عن البيانات يُعرف املوقع اإللكرت 

التعليمية" على أنه: "جمال معريف ناشئ وآخذ يف التطور خيتص بإعداد وتطوير طرق الستكشاف األنواع 
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الفريدة من البيانات املتحصلة من املواضع التعليمية، واستخدام هذه الطرق يف إحراز فهم أفضل للطالب 

 .)Liyanage & Hirakawa, 2016(للمواضع اليت يتعلمون فيها و 

) أن املسامهات Romero & Ventura, 2010وبشكل عام اقرتح "رويرب" وزمالؤه (  

 اليت تقدمها أنشطة التنقيب عن البيانات التعليمية ميكن تصنيفها للعديد من الفئات، من بينها:

 التحليل والتمثيل البصري للبيانات. -١

 تقدمي التغذية الراجعة لدعم املعلمني. -٢

 توصيات للطالب. -٣

 التنبؤ بأداء الطالب. -٤

 منذجة الطالب. -٥

 الكشف عن السلوكيات غري املرغوبة من جانب الطالب. -٦

 وضع الطالب يف جمموعات. -٧

 حتليل الشبكات االجتماعية. -٨

 بناء املناهج التعليمية. -٩

 إعداد خرائط املفاهيم. -١٠

  التخطيط واجلدولة. -١١

اليت ) 2017et al Tashtoush ,دراسة " تاشتوشي وآخرون" (ويف هذا الصدد نشري اىل 

هدفت إىل تطوير نظام للتعلم اإللكرتوين التكيفي اخلصوصي اهلادف لتدريس اللغة اإلجنليزية باالعتماد 

على بعض الذكاء االصطناعي ممثًال يف أساليب تنقيب البيانات. كما مت االعتماد على تصنيف جاكسون 

Jackson   ني؛ حبيث أمكن تعديل مع أمناط تعلم املتعلم يتناسبألمناط التعلم من أجل تقدمي حمتوى

 ،الطالب وتفضيال�موتكييف مواد الفيديو، وعروض احملتوى، واالختبارات اعتمادًا على منط تعلم 

، طالب) ٣١٤( على عينة قوامها ةولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام منهج البحث شبه التجرييب املطبق

النتائج أن مستوى حتصيل املتعلمني الذين  وقد أظهرت، تحصيليال االختبارومت مجع البيانات باستخدام 

يف العملية  أمهية بيئات التعلم التكيفية الذكية ) مما يدل%٨٧(خضعوا هلذا النموذج قد ارتفع بنسبة 

  .التعليمية
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ويُعد التنقيب عن البيانات التعليمية وحتليل املتعلمني من ا<االت املتداخلة بدرجة كبرية واليت قد 

هائل يف تأصيل وزيادة قدرات بيئات التعلم التكيفية الذكية. كما تُعد مناذج الذكاء  تكون ذات تأثري

االصطناعي ذات نفع كبري يف حتقيق مثل تلك القدرات يف ضوء مقدر�ا على التطور وتقليد عملية صنع 

 ).Colchester, Hagras, Alghazzawi &, 2017, 49-50القرار البشرية (

لنظم ميكن استخدامها بطرق خمتلفة ضمن إطار البيئات التعليمية التكيفية وميكن القول أن هذه ا 

 )Prakash, Hanumanthappa & Kavitha, 2014على النحو التايل: (

 منذجة األمناط السلوكية للمستخدمني، ومستويات معرفتهم، وخربا�م وجتار¤م. -

 امللفات التعريفية (الربوفايل) للمستخدمني. -

 بادئ اهلامة ألي جمال وكذلك منذجة املكونات املعرفية للمجال الواحد.منذجة امل -

الدراسة التحليلية لالجتاهات: ميكن تطبيق مثل هذه التقنيات والعمليات التحليلية يف تعديل العملية  -

 وفقاً لتفضيالت واحتياجات املستخدم.  

 Decision treeشجرة القرارات  -٣

(أو تسلسل اختاذ القرارات ونتائجها احملتملة) يف مجع املعلومات  يشيع استخدام شجرة القرارات

بغرض صنع القرار. وتبدأ شجرة القرارات بعقدة رئيسية ينطلق املستخدمون منها يف عملية اختاذ إجراءات 

معينة. ومن تلك العقدة، يقوم املستخدمون بتقسيم كل عقدة الحقة على حنو متكرر وفقاً خلوارزمية التعلم 

شجرة القرارات. وتكون النتيجة النهائية لذلك شجرة قرارات ميثل كل فرع فيها تصور حمتمل للقرارات  يف

ونواجته. ومن األمهية مبكان يف هذا الصدد تذكر أن أساليب شجرة القرارات جرى اقرتاحها أساسًا لتكون 

لم السيما يف سياق التعلم وسيلة فعالة لضمان تلبية املتطلبات الفردية ولتحسني كفاءة وفعالية التع

 .Lin, etyوقد عرض "لني" وزمالءه ( .)Lin, Yeh, Hung & Chang, 2013اإللكرتوين (

al, 2013 نظامًا مقرتحًا ملسارات التعلم الشخصية يقوم فيها كل أسلوب من أساليب شجرة القرارات (

 ).Colchester et al., 2017, 55بتوفري املعلومات الالزمة لإلبداع يف نظام التعلم اإللكرتوين (

 User modeling نمذجة المستخدم: -٤

أنفسهم.  عندما يتفاعل املستخدمون مع احلواسيب، فإªم يقدمون قدرًا هائًال من املعلومات عن 

وحىت يف حالة عدم وجودهم فعليًا على احلاسوب (أي عدم اقرتا¤م منه)، فإªم يصدرون ويبثون بيانات 

عرب سريهم، وحتدثهم، وحركة أعينهم، وإمياء�م ليستطيع احلاسوب تلقفها ومعاجلتها. وتعمل منذجة 



 الفصل الثاين: أدبيات الدراسة                                                                                 
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خصنة خربات التعلم مبا يراعي املستخدم على متكني بناء معماريات لتفسري هذا النوع من املعلومات وش

 ).23Costello, 2012 ,سلوكيات الفرد، وعاداته، ومعارفه. (

 شبكات بايزن -٥

من الشائع جداً استخدام شبكات بايزن كطريقة لنمذجة الطالب يف نظم التعلم الذكي. وشبكة 

؛ أي أنه رسم بياين يعرض  Direct Acyclic Graphبايزن عبارة عن "رسم بياين حاد موجه" 

ويشرح توزيع االحتماالت بطريقة تتيح التعميم احملكم لالحتمال عالوة على متثيلها بدقة. 

)Colchester et al., 2017, 56 وعلى سبيل املثال طور "مارتن وفانليهن" إحدى هذه النظم .(

ن ملالحظة سلوكيات ) وكان الغرض منه تقييم منذجة الطالب باستخدام شبكات بايز OLE(نظام 

 ).Colchester et al., 2017, 57الطالب مث حساب احتماليات معرفة الطالب بناء على ذلك (

 الخوارزميات الجنينة -٦

ينطوي استخدام اخلوارزميات اجلينية على فائدة كبرية خاصة فيما يتعلق بفهم تفضيالت،  

ما جيعلها ذات قبول وانتشار متناميني يف واحتياجات، واهتمامات املستخدم النهائي (الطالب)، وهو 

بيئات التعلم. والسبب يف كون اخلوارزميات اجلينية تتمتع ¤ذه الفائدة الكبرية يرجع يف األساس إىل 

عمليا�ا وطريقة حتصيلها وجتميعها للمعلومات؛ عرب قيامها بالبحث العام والشامل وقدر�ا الكبرية على 

 ). Colchester et al., 2017, 58م النتائج. (التكيف عندما يتصل األمر بفه

 & ,Magnisalis, Demetriadis)دراسة "ماجنيساليس وآخرون" بكما ننوه هنا 

Karakostas, 2011)سعت للمراجعة الناقدة لألدبيات والدراسات العلمية املنشورة حديثاً  ) اليت

. وقد AICLS حول تصميم وتأثري النظم التكيفية والذكية على نظم دعم التعلم التعاوين الذكي التكيفي

) حتليل مسائل التصميم اجلوهرية لنظم دعم التعلم التعاوين ١ركزت الدراسة على ثالثة عناصر رئيسية: (

) عرض األدلة البحثية املتعلقة بأثر هذه النظم ٢كي التكيفي وتنظيمها حتت خمطط تصنيف موحد؛ (الذ 

) حتديد االجتاهات الراهنة واألسئلة البحثية املفتوحة اليت مل جياب عنها بعد يف ٣على تعلم الطالب؛ (

رافية على اإلنرتنت إىل حتديد ا<ال. وقد انتهت الدراسة على إثر البحث املمنهج لقواعد البيانات الببليوج

دراسة تنطوي على بيانات تقومي ملموسة حول أثر  ٧٠مقال مت تضمينها يف املراجعة؛ من بينهم  ١٠٥

التعلم لنظم دعم التعلم التعاوين الذكي التكيفي. وأدى حتليل تصميم النظم إىل اقرتاح خمطط تصنيفي ذي 

املوائمة، والنمذجة، والتقنية، ومساحة التصميم. وتشري أبعاد مخسة هي: اهلدف الرتبوي، وهدف التكيف/
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الدراسات واملقاالت اليت جرت مراجعتها إىل أن نظم دعم التعلم التعاوين الذكي التكيفي تشهد تنامياً 

) لدعم تدخالت ما ٢ملحوظًا يف توظيف الذكاء االصطناعي وأساليب اجليل الثاين من الويب (ويب، 

تدريب)، وتفاعالت األقران أثناء املهام، وأنشطة التعلم حمددة ا<ال. تشري النتائج  قبل املهام (ما قبل ال

كذلك إىل أن نظم دعم التعلم التعاوين الذكي التكيفي من شأªا أن حتسن كل من معرفة املتعلم با<ال 

ة نظم دعم ومهاراته التعاونية. مع ذلك، فإن تلك املكاسب املتحققة تكون رهن لتصميم التعلم ومقدر 

التكيف والتدخل بطريقة سلسة ومسترتة. وأخرياً، تبني الدراسة أن  على التعلم التعاوين الذكي التكيفي

 تقدمي الدعم لتفاعالت األقران يبدو أنه حيفز الطالب وحيسن التعاون والتعلم.  

 ,Beckmann, Bertel, & Zander"  (وزاندر وبريتيل، بيكمان،" يف حني دراسة

هدفت للتحقق من توظيف الفروق يف أمناط التعلم الفردية يف تصميم بيئة للتعلم اإللكرتوين اليت  )2014

يتسم بالتكيف الفعال لطريقة عرض مواد التعلم يف نظام تعلم اإللكرتوين. كما مت  الشخصي التكيفي

يم هذا املدخل. وقد سعت استخدام العوامل املرتبطة باألداء، والدافعية، والرضا، واملعرفة القبلية يف تقي

) هل مثة أثر إجيايب على أداء التعلم جراء املواءمة اجليدة ١الدراسة لإلجابة عن األسئلة البحثية التالية: (

) هل تزيد املواءمة اجليدة دافعية ورضا املتعلم؟. ولتحقيق أهداف ٢بني قالب مادة التعلم ومنط التعلم؛ (

طالب يف  من طالب أملاين) ٥٣( التجرييب. وقد شارك يف الدراسةالدراسة مت توظيف منهج البحث شبه 

برامج جامعية لعلوم احلاسوب والوسائط اإلعالمية. وكانوا يتعلمون من خالل حواسيبهم الشخصية 

املوظف يف الدراسة. وقد مت أخذ مواد التعلم من مقرر جاهز للتعلم  Moodleباستخدام نظام 

بذبات اليت يدرسها طالب اهلندسة املدنية. وقد انتهت الدراسة إىل نتيجتني اإللكرتوين يتناول نظرية التذ

رئيسيتني؛ أوهلما عدم وجود تأثري دال إحصائيًا للمواءمة اجليدة أو السيئة بني قالب عرض املادة التعليمية 

فعا للمواءمة اجليدة ومنط التعلم الفردي على وقت الدراسة ونواتج التعلم. يف املقابل، كان مثة أثرًا داًال مرت

أو السيئة على رضا املتعلم ودافعية. إىل جانب ذلك، مل يستمر األثر الدال ألي من تلك االختبار عند 

تضمني بيانات مأخوذة من متعلمني متوازنني مييلون للنمط البصري. وقد انتهت الدراسة من ذلك إىل أن 

 لم البصري.اآلثار الواردة هنا ترتبط يف حقيقة األمر بنمط التع

 تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعلم اإللكتروني 
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لقد صارت املواد التعليمية اإللكرتونية وخمتلف نظم التعلم اإللكرتوين من العناصر املألوفة والشائعة  

). وعلى الرغم من االنتشار Dolenc & Aberšek, 2015يف املدارس بالكثري من دول العامل (

الواسع ألدوات وتقنيات التعلم اإللكرتوين يف العديد من دول العامل خالل العقدين األخريين إال انه توجد 

العديد من أوجه القصور اليت تواجه التعلم اإللكرتوين بشكله التقليدي واليت تدفع إىل تطبيق وتوظيف 

 ك بشيء من التفصيل يف الفقرات التالية: تقنيات الذكاء االصطناعي فيه. ونشرح ذل

فمن أهم جوانب القصور األخرى اليت تتسم Xا بيئات التعلم اإللكرتوين أن غالبية النظم القائمة 

تتغافل عن قياس مستويات اخنراط ومشاركة الطالب . إن هلذه التغذية الراجعة أمهية بالغة ونفع كبري يف 

كييف طرق التدريس يف منصات التعلم اإللكرتوين ذات النطاقات تقييم جودة التدريس ويف تعديل وت

الصغرية والكبرية على حد سواء. أضف إىل ذلك أن معظم بيئات التعلم الراهنة يتم استخدامها ضمن 

سياقات تعلم إلكرتوين غري متزامنة على غرار منتجات التعلم اإللكرتوين حبسب الوترية الذاتية اليت يستطيع 

ا الدراسة وفقًا لوقتهم اخلاص وسرعتهم الذاتية، مع التجاهل التام ملواضع التعلم اإللكرتوين الطالب فيه

املتزامنة اليت يضطلع فيها املعلم بتوصيل مادة التعلم من خالل أداة اتصال يف الوقت الفعلي للدراسة 

)Almohammadi, 2016, ii – i.( 

لى احملتوى، يف حني خيفق معظمها يف مراعاة كما ترتكز نظم التعلم اإللكرتوين التقليدية ع 

املستخدم النهائي (املتعلم). من أجل هذا، مثة حاجة واضحة للتكيف مع منط/ أسلوب تعلم املستخدم. 

يف املقابل، تتميز البيئات التكيفية بأxا تسجل أهداف املستخدم، وخياراته، ومعارفه، وتتحلى باملقدرة على 

دم مثل تلك النظم احملتوى على إثر حتديدها لنمط تعلم املتعلم/ املستخدم. إىل التكيف وفقًا هلا. إذ تق

جانب ذلك، تضطلع هذه النظم بالتصنيف الديناميكي/ التفاعلي للمستخدم وتعرض املعلومات بالطريقة 

ك. املناسبة لكل مستخدم. ويتعني تنفيذ التنقل اآلين بني الفئات أو التصنيفات عندما يقتضي النظام ذل

وعليه، يشري التعلم اإللكرتوين التكيفي للبيئات التعلمية اليت تكيف وتعدل حمتوى التعلم وواجهة املستخدم 

  ). ,Bratu & Cenan, Firte 135 ,2009مبا يتفق مع اجلوانب التدريسية والتعليمية (

ار على قدر كبري وتُعد نظم التعلم اإللكرتوين التكيفي من النطاقات البحثية اليت تستحوذ باستمر  

من االهتمام من قبل الباحثني؛ بالنظر إىل أن أساليب وطرق تنظيم وإعداد امللفات التعريفية للطالب ال 

تزال قيد البحث والتطوير. ويعمل الكثري من الباحثني البارزين يف الوقت الراهن على إعداد نظم متطورة 
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 Al-jazairi, Hamtiniيف أمناط تعلم املتعلمني ( للتعلم اإللكرتوين التكيفي تراعي التنوعات القائمة

& Rajab, 2018, 150.( 

وتتسم بيئات التعلم اإللكرتونية التكيفية بقدر�ا على التكيف مع احتياجات تعلم املستخدم،  

املستخدم أو تتبع تقدمه. ولقد أصبح هذا السلوك املتكيف مع  وهو أمر حيدث عادة من خالل منذجة

املتعلم من القضايا الساخنة اليت باتت تشغل حيزًا متناميًا من االهتمام يف جمال التعلم اإللكرتوين 

)27Beckmann, Bertel & Zander, 2015, .( 

ن بيئة التعلم االلكرتوين التكيفي ومثة أنواع خمتلفة للتعلم عرب اإلنرتنت تتسم بتفريد التعليم، غري أ 

يُنظر هلا من ِقبل كثريين على أxا أحد أحدث النماذج. وتسعى هذه البيئة للتكيف مع كل فرد من خالل 

). كما Surjono, 2011, 2350عرض مواد تعلم تتفق مع إحدى أو الكثري من خصائص الطالب (

ل إشكاليات "العبء املعريف" والضياع يف الفضاء تسعى بيئة التعلم االلكرتوين التكيفي بصفة أساسية حل

 ).Surjono, 2011, 2350السيرباين الشاسع عندما يتم تطبيقه على مواد التعلم واسعة النطاق (

ويُنتظر من بيئة التعلم االلكرتوين التكيفي التغلب على املشكالت القائمة يف بيئات التعلم  

ضية مفادها أن خصائص مجيع املتعلمني متجانسة. ويتطلب حتقيق اإللكرتوين التقليدية اليت تنطلق من فر 

هذا النظام عدة مراحل متتالية هي: التحليل، والتصميم، والتطوير/ اإلعداد، والتنفيذ، والتقومي. ويتم 

االستعانة باستبيانات تصنيفية تقدم املعلومات اليت على أساسها جيرى تصنيف املتعلمني وفقاً لنموذج فارك  

 ).50Agustini, 2017 ,لم بصري أو مساعي، أو حركي، أو قرائي/ كتايب. (كمتع

وتعتمد كفاءة بيئات التعلم التكيفية على املنهجية املوظفة يف اجلمع والتحقق الدقيقني للمعلومات 

املتعلقة خبصائص واحتياجات الطالب، كما تعتمد على طريقة معاجلة املعلومات خللق سياق تعلم تكيفي. 

حظ أن القاسم األعظم من بيئات التعلم التكيفية ال تتعلم من سلوكيات املستخدمني من أجل واملال

تكوين مناذج واضحة للتعاطي مع املستويات العالية من عدم اليقني واليت ميكن قراءا�ا وحتليلها بسهولة من 

تعلم والنظام ضمن البيئات قبل املستخدم العادي. ومن شأن بيانات التفاعالت بني املعلم واملتعلم أو امل

غري املتزامنة أن تتيح فرصاً هائلة لتحقيق منصات أو بيئات تعلم إلكرتوين أكثر ذكاء وتكيفية وليس اقرتاح 

 ,Almohammadiطرق تدريس مقررة سلفًا تعتمد على أفكار عدد قليل من املصممني واخلرباء (

2016, ii – i.(  
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كيفي لتوفري املعلومات املناسبة للطالب يف التوقيت املناسب. يعين و�دف بيئة التعلم االلكرتوين الت 

هذا أن بيئة التعلم االلكرتوين التكيفي يستطيع تتبع استخدام النظام باستمرار وحتديث احملتوى تلقائيًا حىت 

يكون أكثر مالءمة لكل مستخدم؛ األمر الذي يتيح للمستخدمني احلصول على أفضل النتائج املطلوبة. 

 & Al-jazairi, Hamtiniميكن التعبري عن تكييف عملية التعلم يف العناصر األربعة التالية: (و 

Rajab, 2018, 151(.  

 : من واقع حمتويات خمتلفة.تجميع المحتوى التكيفي -١

 : عرض احملتوى بطرق خمتلفة.العرض التكيفي -٢

 مستخدم.: إدارة حمتوى الصفحة من واقع منظور كل التنقل التكيفي -٣

 : الذي يوفر التواصل بني املستخدمني وحتقيق التعاون.دعم التعاون التكيفي -٤

وحتتاج نظم التعلم اإللكرتوين التكيفي لقدر هائل من املعلومات من أجل متثيل معرفة ا¤ال ومن  

 أجل منذجة سلوك تعلم الطالب. وميكن تقسيم هذه املعلومات إىل ثالثة مناذج رئيسية:

: ويشتمل على املعلومات املتعلقة مبجال املعرفة واحملتوى الالزم لدعم توصيل مقرر المجالنموذج  -١

 تكيفي.

: يشتمل هذا النموذج على كافة املعلومات املتعلقة بالطالب، مثل معرفته با¤ال، نموذج الطالب -٢

 وسلوكه، ومستوى تعلمه، وغريها من املعلومات ذات الصلة.

: يتضمن هذا النموذج األساس النظري لبيئة التعلم االلكرتوين التكيف)النموذج التكيفي (نموذج  -٣

 ,Al-jazairi, Hamtini & Rajabالتكيفي وذلك عرب دمج منوذج ا¤ال بنموذج الطالب (

2018, 151 .( 

 كيم"واليت أجراها  دراسة �تم بتقييم منوذج لنظام الكرتوين ذكي اىل االشارة املناسب من ولعل 

 ةالذكي اإللكرتوين لتعلما نصةمنوذج مل وتطوير لتصميم الدراسة هدفت )Kim & Seo, 2009" (وسيو

 خالل ومن. املنصة هذه استخدام إمكانية مدى تقييم وكذلك املوهوبني، األطفال تعليم تدعمواليت 

وتوظيف الذكاء  املوهوبني األطفال بتعليم اخلاصة التعليمية بالنماذج الصلة ذات األدبيات مراجعة

 مراحل أربعة من يتألف املوهوبني لتعليم فعال تعليمي منوذج إعداد مت ،االصطناعي يف االعداد والتصميم 

 والتأمل اإلبداعية، اإلثرائية واألنشطة االسرتاتيجية، اإلثرائية واألنشطة العام، البحث أنشطة هي أساسية
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قائمة على الذكاء  اإللكرتوين للتعلم منصة وتطوير تصميم مت النموذج هذا على وبناء. والتقومي الذايت

 إىل باإلضافة موهوب طالب) ٥٥( الدراسة يف شارك وقد. االصطناعي بدعم منوذج الطالب التكيفي

 أجل من شهور )٦( ملدة اإللكرتوين التعلم منصة يستخدم موهوبني فصل يف مجيعاً  شاركوا معلم،) ١٦(

 دليل( التعليمي للدعم مناسبة تعترب املنصة أن إىل النتائج أشارت وقد. لالستخدام النظام هذا قابلية تقييم

 املنصة كانت كما ،)التقومي دعم التفاعل، دعم املشروع، دعم املتعلم، معلومات دليل اإلعداد، التعلم،

 اختالفات أية على الدراسة تقف ومل). واإلحساس البحث/ النظر الدقة، السهولة،( الفين للدعم مناسبة

 .للمنصة املوهوبني والطالب املعلمني تقييم بني جوهرية إحصائية

 تحديات توظيف الذكاء االصطناعي في تصميم البيئات التعليمية التكيفية 

ميكن تصنيف العيوب أو املساوئ املتعلقة بتوظيف الذكاء االصطناعي يف العملية التعليمية إىل 

يوب الفنية فتنجم عن حقيقة أن نظم الذكاء االصطناعي احلالية قائمة عيوب فنية وعيوب غري فنية. أما الع

يف جمملها على جمموعات حمددة سلفًا من البيانات وعالقا�ا اليت قد يساء تفسريها. ومن أوجه القصور 

احملتملة األخرى الستخدام الذكاء االصطناعي يف التعليم أنه قد يتسبب يف إعاقة اخنراط الطالب ومشاركته 

يف العملية التعليمية. ويعتمد هذا القيد يف جانب كبري منه على التجسيد املادي لنظم الذكاء االصطناعي. 

عبارة عن برجميات  –اليت متثل الشكل السائد للذكاء االصطناعي يف النظام التعليمي –فالعوامل االفرتاضية

األلواح الكفية (التابلت) واهلواتف ونظم مثبتة على األجهزة التجارية املتاحة كاحلواسيب الشخصية، و 

ال تتعلم  غالبية بيئات التعلم التكيفية القائمة. كما أن (Zovko & Gudlin, 2019, 3)الذكية 

من سلوكيات الطالب. فبيئات التعلم التكيفية اليت تعتمد على أفكار عدد قليل من املصممني واخلرباء ويتم 

بأشكال عدة من عدم اليقني املتعلقة بتقييم استجابة الطالب  استخدامها يف تتبع سلوك الطالب قد تتسم

 ).Almohammadi, 2016, 6يف نظام التعلم التكيفي وترتبط بتلقي املتعلم للتعليم. (

 أن حىت الباهظة لتكاليفها تنفيذها صعوبة رغم الذكية التكيفية البيئة أن على الباحثون شدد وقد

 قادرة التكيفية البيئات أن باملقابل ولكنها الكبرية للتكاليف نظراً  تنفذها تعود مل و خسرت الشركات كبار

 املتعلم قدرات مع يتناسب مبا وتعديله تكييفه ميكن الدراسي املقرر حمتوى ألن املتعلم حتصيل حتسني على

 ).Daoruang et al., 2018, 2. (االمكانات يفوق وقد تنفيذه جداً  الصعب من وهذا
 

 لتوظيف البيئات التكيفية بالذكاء االصطناعي في التعليمتجارب دولية 
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 ؛ البيئات التكيفية بالذكاء االصطناعي يف التعليم استخدام يف التوسع االهتمام حنو ويتضح

جترى حماوالت جادة  وحالياً  ومواكبة مستجدات العصر احلايل، ،العملية التعليمية حتسني يف ألدورها الفعالة

وبرامج تطبيقات من  ،وتوظيفها يف ا?االت التعليمية بكافة أشكاهلا التكنولوجيةستجدات هذه اململواكبة 

اليت أثبتت فاعليتها يف هذا ا?ال و  ،بالدعم حظيت العاملية اليت التجارببعض  وهناك ،وغريها حاسوبية

البيئات ثر وفاعلية اليت ترصد وتستقصي أ ،من خالل تنوع وجتدد الدراسات والتجارب احلقلية وامليدانية

 :، وفيما يلي عرض لبعض من التجارب لعاملية يف هذا ا?ال التكيفية الذكية

 ,Dorça)الربازيل، حيث قام  كل من "دوركا وليما وفرينانديز ولوبيز"  جتربة العاملي الصعيد على

Lima, Fernandes, & Lopes, 2013)  ركزت بيئات املدارس الربازيلية يف إحدى بتجربة

التعلم الذكية والتكيفية تضمنت مقارنة اسرتاتيجيات منذجة أمناط تعلم الطالب عرب التعلم التعزيزي. ويف 

هذه التجربة مت تقدمي مدخل مقرتح  فيه يتم ختزين أمناط تعلم الطالب على هيئة توزيع احتمايل يف منوذج 

لتعلم ضمن كل من األبعاد األربعة يف منوذج فيلدر الطالب؛ مبا يبني احتماليات تفضيل كل منط من أمناط ا

ألمناط التعلم واليت أُطلق عليها أساليب التعلم احملتملة (أو  Felder - Silvermanسيلفرمان  -

 احتماليات أساليب التعلم).

يف ضوء ذلك مت تقدمي منوذج طاليب احتمايل يتم فيه معاجلة أمناط التعلم من ِقبل النظام باعتبارها   

 -التأملي، واحلساس  -احتماالت وليست مسائل يقينية أو مؤكدة. وهذه األبعاد األربعة هي: النشط 

يم ذايت للوقوف على العام. فإذا مت استخدام استبيان تقي -اللفظي، والتتابعي  -احلدسي، والبصري 

ميكن الشروع يف تدشني منوذج الطالب بناء  -باعتباره استبيان ألمناط التعلم  -احتماليات أمناط التعلم 

على البيانات املتحصلة من هذا االستبيان، مع األخذ يف االعتبار نسبة االستجابات املسجلة لكل منط من 

إذا جرى استخدام أي استبيان تقييم ذايت، فإن احتماليات أمناط التعلم يف ثنايا البعد الواحد. ومن مث ف

أي تفضيل غري حمدد). من أجل هذا، فقد تعاطى النموذج املقرتح  10.50أمناط التعلم تبدأ من النقطة (

سيلفرمان رباعي األبعاد ألمناط التعلم.  -مع تفضيالت الطالب باعتبارها احتماالت يف منوذج فيلدر 

سيلفرمان ألمناط التعلم، فقد استند املدخل  -حتمالية ألمناط التعلم يف منوذج فيلدر وبالنظر للطبيعة اال

 . )2093Dorça, et. al, 2013 ,املقرتح إىل توليفة من احتماالت أمناط التعلم (

) (Surjono, 2011ويف جتربة دولية أخرى، وبالتحديد من إندونيسيا قام " سورجونو"   

تصميم نظام تعلم إلكرتوين تكيفي مستند إىل أمناط تعلم الطالب. وقد استندت الطبيعة التكيفية للنظام 
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 VAK. حيث يشتمل منوذج فاك Felderومنوذج فيلدر  VAKإىل منوذجني ألمناط التعلم هي منوذج 

يلدر ألمناط التعلم األمناط ألمناط التعلم على األمناط البصرية، والسمعية، واحلركية، يف حني يتضمن منوذج ف

العامة والتتابعية. ويعمل هذا النظام املقرتح على اجلمع بني أمناط التعلم تلك بغرض تغيري عرض مسارها 

لكل طالب. ويتوسع هذا النظام يف مزايا التعلم اإللكرتوين التقليدي املتعلقة حبجرة الصف واستقاللية 

 ).Surjono, 2011, 2350املنصة (

التعلم املستخدم يف هذا النظام إىل مزيج من طرق  modeمصطلح طريقة/ أسلوب ويشري  

. وبالنظر إىل أن هناك ستة أنواع من VAKالعرض العامة التتابعية اليت تشتمل على متغريات منوذج 

يعين على النظام توفري ستة أنواع من العروض؛ حيث  أساليب التعلم البد من استيعا�ا أو تضمينها، فيتعني

البصري" أن مادة التعلم يتم عرضها بصورة عامة مع الرتكيز على اجلانب البصري.  -أسلوب التعلم "العام 

السماعي" فيعين أن مادة التعلم يتم عرضها بصورة عامة مع جعل غالبية  -أما أسلوب التعلم "العام 

احلس حركي" فيعين أن مادة التعلم  - العناصر الرئيسية ذات طبيعة مساعية. وبالنسبة ألسلوب التعلم "العام

يتم عرضها بصورة عامة مع التأكيد على اجلانب احلس حركي. وفيما يتصل بأساليب التعلم الثالثة 

احلس حركي) فتكون مواد التعلم على نفس  -التتابعي  -البصري، السماعي  -األخرى (أي التتابعي 

 ,Surjono, 2011التتابع (أي بطريقة تسلسلية) (غرار األساليب الثالثة السابقة لكن يتم عرضها ب

2351.( 

ومن تايالند نستعرض جتربة لبيئة تعلم إليكرتوين قائمة على نظم التدريس اخلصوصي الذكي حيث  

) بتصميم نظام Phobun & Vicheanpanya, 2010قام كل من "فوبون" و" فيشنبانيا" (

ورأى هذين الباحثني أنه لكي  يستطيع االصطناعي.  للتدريس اخلصوصي الذكي باستخدام تقنيات الذكاء

نظام التدريس اخلصوصي الذكي تقدمي التعليم املناسب للمتعلمني، فإنه يتألف من ثالثة أنواع من املعرفة 

 ):٣للربجميات انظر الشكل  (املنتظمة يف أربعة مناذج منفصلة 
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 ): مكونات نظام التدريس اخلصوصي الذكي٣الشكل (

 

 

متثيل حاسويب ملعرفة اخلبري يف ا?ال مبادته (املعرفة التقريرية) والقدرة على حل  نموذج الخبير: -١

 املشكالت (املعرفة اإلجرائية). وهذه املعرفة تعمل على متكني نظام التدريس اخلصوصي الذكي من مقارنة

 أفعال واختيارات املتعلم بأفعال واختيارات خبري يف ا?ال من أجل تقومي ما يعرفه املتعلم وما ال يعرفه.

يشري ملستوى معرفة املتعلم عند تفاعله مع نظام التدريس اخلصوصي. حيث يضطلع نموذج المتعلم:  -٢

التدريس اخلصوصي حىت حيدد  النموذج بتقومي كل أداء للمتعلم من واقع سلوكه أثناء تفاعله مع نظام

معرفته، وقدراته اإلدراكية، ومهاراته االستداللية. ويسفر هذا النموذج عن استخالص الدليل ويوظف 

 االستنتاج لتقدمي عدد من التوجيهات املناسبة لفرادى املتعلمني.

و األساليب التعليمية. يشتمل على املعرفة الالزمة لصنع القرارات املتعلقة بالطرق أالنموذج التعليمي:  -٣

وهو يعتمد على العمليات التشخيصية اليت حتدث يف منوذج املتعلم من أجل اختاذ قرارات بشأن ماذا، 

وكيف، ومىت يتم عرض املعلومات على املتعلم. على سبيل املثال، إذا مت تقييم املتعلم على أنه مبتدئ يف 

يحية التفصيلية (خطوة خبطوة) هلذا اإلجراء قبل أن إجراء معني، فإن النموذج سيقدم بعض العروض التوض

يطلب من املستخدم أداء اإلجراء بنفسه. وعندما يتحصل املعلم على بعض اخلربة، قد يقرر النموذج عرض 

سيناريوهات أكثر تعقدًا عليه. إىل جانب ذلك، قد خيتار هذا النموذج كذلك موضوعات، وعناصر 

 اسبة ملستوى معرفة املتعلم.حماكاة، وأمثلة وثيقة الصلة ومن

 منوذج اخلبري

 النموذج التعليمي

 منوذج املتعلم

جهة
الوا

ج 
منوذ
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٤٠ 

تتمثل أمهية منوذج الواجهة يف أنه وسيط للتواصل وبيئة تعلم تستطيع دعم املتعلم يف نموذج الواجهة:  -٤

 & Phobunاملهمة. كما أنه قد يكون مبثابة متثيل خارجي لنموذج اخلبري والنموذج التعليمي (

4066-, 4065Vicheanpanya, 2010 .( 

األساسي من نظام التدريس اخلصوصي الذكي دعم املتعلم يف عملية حل كان اهلدف وقد  

من  -على سبيل املثال -املشكالت. وقد كان من املفرتض أن يتم اكتساب املعرفة املطلوبة خارج النظام

خالل حضور حماضرة أو قراءة كتاب دراسي. لكن مع النمو املستمر يف قدرات احلاسوب وجد مطورو 

صوصي الذكي أنه من املعقول واملنطقي تقدمي نظام التدريس اخلصوصي الذكي ومواد نظام التدريس اخل

التعلم يف شكل إلكرتوين يف حزمة واحدة. ومن مث فقد مثَّل اجلمع بني نظام التدريس اخلصوصي الذكي 

يمية والوسائط الفائقة التكيفية نقطة االنطالق الطبيعية للبحوث اليت اختصت بالوسائط الفائقة التعل

.  فنظام التدريس اخلصوصي AITSالتكيفية واليت انتهت إىل نظام التدريس اخلصوصي الذكي التكيفي 

الذكي التكيفي هو نظام جيمع بني نظم التدريس اخلصوصي الذكي والوسائط الفائقة التكيفية حتت مظلة 

رض التكيفي ودعم منوذج اخلبري املتضمن يف نظام التدريس اخلصوصي الذكي والذي يشتمل على الع

مبا يعين إمكانية  -التصفح التكيفي، وحىت يتسىن لنظام التدريس اخلصوصي الذكي أن يكون ذو طابع عام 

يلزم أن يتم تصميمه وتنفيذه مبا يدعم إمكانية تعديل حمتوى احملاضرة،  -استخدامه يف جماالت أخرى 

 & Phobunاس أداء التعلم (وقواعد القرارات واألساس احلقيقي لنموذج اخلبري، وطرق قي

,Vicheanpanya, 2010.( 

ويبني منوذج اخلبري كيف يتم استخدام املعلومات املتصلة باملتعلم ومبستودع املعرفة من جانب منوذج  

اخلبري يف حتديد احملتوى األكثر مالءمة واالسرتاتيجية املثلى للتدريس بالنسبة ملتعلم بعينه. إذ حيدد منوذج 

سي معني باملعرفة الراهنة للمتعلم. اخلبري ما يتعني تعلمه الحقًا من خالل مقارنة حمتويات مقرر درا

وبتوظيف هذه العالقة املطلوبة مسبقًا بني املوضوعات املختلفة، يقوم النظام بتحديد مجلة من احملاضرات 

املوصى �ا، واعتماداً على أسلوب التعلم املتبع يقوم إما بعرض إحداها أو يطلب من املتعلم اختيار واحدة 

 ).٤الشكل ( كما يفمنها  
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 لنظم التدريس اخلصوصي الذكي التكيفي يف نظم التعلم اإللكرتوين ): تصور٤الشكل (

 

 

 

 

يعرض الشكل السابق نظام التدريس اخلصوصي الذكي التكيفي يف نظم التعلم اإللكرتوين،  

واملالحظ أن الوضع هنا خيتلف اختالف جوهري عن حالة التعلم الناتج من استخدام الوسائط الفائقة 

لديناميكي التكيفية ونظم التدريس اخلصوصي الذكي يف أن التكنولوجيا املتضمنة فيه قادرة على االختيار ا

(التفاعلي) ملواد التعلم األكثر مناسبة من قواعدها املعرفية وعرضها يف الوقت الصحيح وبالطريقة املناسبة 

لكل متعلم فرد، مما يسفر عن االستخدام األمثل لكل جزء من املواد التعليمية. واجلدير بالذكر هنا أن كال 

م على احلاسوب، غري أن الوسائط الفائقة التكيفية النظامني يستخدمان بصورة طبيعية يف التعليم القائ

مالئمة بشكل أفضل لتعليم املفاهيم، يف حني أن نظام التدريس اخلصوصي الذكي يساعد عامة يف 

استخدام هذه املفاهيم يف حل املشكالت. على إثر ذلك، يتطلب نظام التعليم العام كال املدخلني 

 معلومات المستخدم  مستودع المعرفة

 المعرفة الراهنة أسلوب التعلم  استراتيجية التدريس مستوى المعرفة

 

 
 الوسائط الفائقة التكيفية

 العرض التكيفي

 

 دعم التصفح التكيفي 

 

 

 

 

 

 

موديول 

 الواجهة

 منوذج اخلبري

 النموذج التعليمي

 منوذج املتعلم

نظام التدريس اخلصوصي الذكي 

 التكيفي

 املتعلم

 نظم التعلم اإللكرتوين
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٤٢ 

تام قادر على التكيف بناء على سلوكيات املتعلم على اإلنرتنت. التعليميني من أجل توفري تعليم كامل و 

)4069 -, 4067Phobun & Vicheanpanya, 2010( . 

إعداد إطار لنظم التدريس اىل هدفت اليت  )Kseibat, 2010" (اكسيبات" دراسة اىل ونشري

يف جمال اللغة العربية  User modelingنمذجة املستخدم ب) ITSاخلصوصي الذكي التكيفي (

الفصحى احلديثة. وقد تألف هذا اإلطار من مدخل جديد الستخدام آلية االستدالل الغامض/ القبلي 

والقواعد العامة يف توجيه عملية التعلم. إىل جانب ذلك، اشتمل اإلطار على مسامهة أخرى تتمثل يف أن 

املختلفة. واستهدف هذا النظام املتعلمني الكبار النظام ميكن تعديله وموائمته مبا يناسب تدريس اللغات 

غري النظاميني الناطقني باللغة اإلجنليزية والذي ليس لديهم أي معرفة مسبقة باللغة العربية. وقد تألف 

 User modelingنينمذجة املستخدمبالنظام من جزئيني رئيسيني: نظام تدريس خصوصي ذكي 

من خالهلا تشكيل وختصيص قواعد التدريس ومكونات الذكاء  يستخدمه املتعلمون وأداة معلم يستطيع

االصطناعي فيما بني عمليات التكوين األخرى. قدم النظام كذلك بيئة تدريسية متنوعة االسرتاتيجيات 

قائمة على اسرتاتيجيات تعليمية متعددة. وقد استند هذا النهج إىل القواعد العامة اليت توفر وسيلة للتنبؤ 

التشكيل. ويقوم نظام التدريس اخلصوصي الذكي بتحديد خصائص تعلم املتعلم باستخدام  قابل إلعادة

االستدالالت الغامضة املتعددة. ويتمتع النظام بتصميم قابل إلعادة التشكيل ميكن تغيريه من ِقبل املعلم يف 

jال مستقل (أي وقت التشغيل من خالل واجهة املعلم. باإلضافة إىل هذا، قامت الدراسة بتقدمي إطار 

جمال قابل للتوصيل) لنظم التدريس اخلصوصي للغات األجنبية. ويتيح هذا النهج للنظام التكيف مع 

تدريس أي لغة أجنبية مع القليل من التغيريات املطلوبة. وما مييز هذه اخلاصية أoا تسمح بتقليص الوقت 

يتسىن تقييم النظام املقرتح، مت إجراء  والكلفة املطلوبني لبناء نظم تدريس خصوصي ذكي للغة. وحىت

جتربتني من خالل إصدارين للربجمية؛ أحدمها نظام التدريس اخلصوصي الذكي واإلصدار اآلخر كان خيلو 

من مكونات الذكاء االصطناعي. وقد اتبعت الدراسة املنهج التجرييب عرب استخدام جمموعتني جتريبية 

س اخلصوصي الذكي) وأخرى ضابطة. وقد تألفت عينة الدراسة (تعلمت من خالل اإلصدار الكلي للتدري

طالب مت توزيعهم بالتساوي على اjموعتني، وكان املشاركون من املتعلمني غري النظاميني الكبار  )٢٠(من 

الناطقني باإلجنليزية وليس لديهم معرفة مسبقة باللغة العربية. ومت مجع البيانات من خالل استبيان جرى 

لى الطالب واملعلمني إىل جانب اختبار مت تطبيقه قبليًا وبعديًا على كلتا اjموعتني. وقد أشارت تطبيقه ع

النتائج إىل أن املتعلمني الذين استخدموا نظام التدريس اخلصوصي الذكي قد أظهروا زيادة يف درجا�م يف 
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٤٣ 

مقارنة باملتعلمني  )٣٥(م بلغت االختبار البعدي مقارنة بنتائجهم يف االختبار القبلي بنسبة اكتساب تعل

 .)٢٥(الذي استخدموا النسخة اخلالية من الذكاء االصطناعي الذين بلغت نسبة زيادة حتصيلهم يف التعلم 
 

  :الذكاء االصطناعي وعالقتها بتعلم الموهوبين القائمة على البيئات التعليمية التكيفية

منوذج شبكة عصبية للتعرف  (Bae, Ha & Parka, 2006)اقرتح "باي، وها، وبارك" 

على املواهب وحتديد مسار للتعلم يف بيئة التعلم عن بعد باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات واليت 

تعد من أهم أساليب الذكاء االصطناعي. وقد قام الباحثون بقياس تأثري قدرات املوهبة عرب استبيان مصمم 

وعية موهبة كل منهم. وقد مت تطبيق أساليب التنقيب عن خصيصًا هلذا الغرض وصنفوا الطالب وفقًا لن

البيانات مثل املصفوفات والتصنيف الستخالص نوعية املوهبة وخصائصها احملددة. ومت استخدام الشبكة 

العصبية يف تقومي مدى التشابه بني خصائص الطالب ونوعيات وأشكال املوهبة. ويتم احلصول على معامل 

 ).Bae, Ha & Parka, 2006, 205ة العصبية املعدة. (املوهبة من خالل الشبك

وتعترب خصائص أو مسات املوهوبني من أهم احملكات العلمية للكشف عن املوهوبني ليتسىن لنا        

يتمايز املتعلمون يف تفضيال�م لتلقي ومعاجلة توظيفها وتطبيقها من خالل أساليب تعلمهم املفضلة، حيث 

لتمكينهم من تعلم موضوع ما يف جمال معني؛ وهو ما ميكن حتقيقه من خالل  املعلومات بطرق خمتلفة

تطبيق حركة الدماغ، واحلواس، واجلسد. وتطبيق هذه العناصر ميكن حتقيقه عرب طرق شىت مثل الرؤية، 

 –بل يف الواقع يقوم –والسمع، والتأمل، والفعل، واالستدالل، واحلدس، والتحليل، والتصور. ويستطيع

الناس بتطبيق هذه العناصر بطرق خمتلفة اعتماداً على الظروف القائمة وانطالقًا من مقاربتهم الفردية آحاد 

للتعلم. وهذه املقاربات أو املداخل للتعلم ميكن حتديدها على شكل أساليب أو أمناط تعلم خمتلفة. 

), 1Costello, 2012.(  

) أهم ١٠٢، ٢٠١٢اعيل () و عياصرة وامس٢٣-٢٢، ٢٠٠٩وقد خلص كل من املاجد (

 ) فيما يلي:Massa,&Gagne,1983خصائص املوهوبني كما خلصها كل من ماسييه وجانيه (

 سرعة التعليم/ التعلم: .١

الطلبة املوهوبني بسرعة التعلم أكثر من الطلبة العاديني يف عملية تعلمهم للمواد الدراسية يتميز 

والنشاطات املرافقة واملرور باخلربات واكتساب املهارات وتكوين االجتاهات وتعديل السلوك. فهم يفكرون 

ستدالل واالستنتاج فيما يتعلمون بشكل أكرب، كما أoم أسرع من الطلبة العاديني يف القدرة على اال
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٤٤ 

واالستقراء والتعميم وجتاوز خطوات كثرية بسرعة للوصول للهدف التعليمي املنشود، وهو أكثر قدرة من 

غريهم على حتمل الغموض والتعامل مع االفكار اjردة مما جيعلهم أسرع يف تعلمهم من غريهم من الطلبة 

 العاديني.

 في التعليم/ التعلم: السهولة .٢

املوهوب بسهولة يف التعليم والتعلم قياسًا بالطلبة العاديني من أمثاهلم، فهم أكرب يتسم الطالب 

قدرة على االستفادة من ثقافتهم وخربا�م الرتاكمية السابقة وربطها مبا يتعلمونه حالياً، مما يؤدي اىل سهولة 

 عملية تعلمهم بفاعلية واعية من خالل ترابط وتكامل املعرفة لديهم .

 االهتمامات: التنوع في .٣

يتميز الطالب املوهوب بتنوع اهتماماته يف جماالت املختلفة فمنهم من هو متعدد املواهب. ومنهم 

املوهوب يف جمال معني، وال يعين تركيز اهتمامه على موهبة واحدة أنه ليس لديه اهتمامات أخرى . فالطلبة 

الت، ولديهم الرغبة الكبرية لإلملام بكل املوهوبني لديهم حب استطالع ملعرفة كل شيء ويف خمتلف اjا

 شيء ومعرفته، ولذلك جند عنهم املاماً بالعديد من جماالت املعرفة.

 التعمق في مجال معين: .٤

الطلبة املوهوبني يتميزون منذ طفولتهم بشكل مميز باالهتمام مبوضوع معني أكثر من غريه. وقد 

 ) .Renzulli,1994أكد ذلك رنزويل (

فإن معرفة كل فرد بأسلوب تَعلمه من العوامل املعرفية اليت  م١٩٧٩ سنة اجريت اليت الدراسة يفو  

تؤثر بالعملية التعليمية التعلمية، وقد ظهر اهتمام العلماء بظهور كثري من النماذج املفسرة لتلك األساليب 

يت يتعلمون ©ا وكيف يوجه واليت تعد اجتاهًا حديثًا يف الرتبية وعلم النفس كما أن معرفة الطلبة بالكيفية ال

تَعلمهم ويراقب من قبلهم ومن معلميهم وكيف ميكنهم تعديله اذ تعتمد املهارات للطلبة على الطريقة اليت 

ومن مث تستند نظرية أمناط التعلم إىل فرضية مفادها أن لكل فرد طريقة  يعاجل ©ا املعلومات اليت يكتسبها.

ت وتفضيالت ختتلف من شخص آلخر، مبا يؤكد على أن األفراد معينة للتعلم، تشتمل على اسرتاتيجيا

)؛ Hernández & Rodríguez, 2011, 456يتلقون املعلومات ويعاجلوoا بطرق خمتلفة (

Sarem, Bellafkih & -Alفنمط التعلم أحد الفروق الفردية اليت تلعب دورًا هامًا يف التعلم (

, 2Ramdani, 2014  .( 
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٤٥ 

إىل أن التعلم يتم تيسريه إذا كانت اسرتاتيجيات  والبحوث الدراسات من العديد أشارت ولقد

تعلم الطالب، مبا جيعل عملية التعلم أكثر فعالية وحيسن وأساليب  تفضيالتالتدريس متسقة ومتناغمة مع 

 ,Dorça, Lima, Fernandes, & Lopesيف الوقت ذاته أداء الطالب بشكل ملحوظ (

Sarem, Bellafkih & -Al(فقط أشارت دراسةالعوامل  نتيجة لتلكو ). 20922013 ,

,. 2)Ramdani, 2014يف بيئات  تعلمهم املناسبة مبجرد املعرفةأمناط  تعرف الطالب عن ) أن

التعلم يرتتب عليه أثر كبري على عملية التعلم. وتؤثر أمناط التعلم على فعالية التعلم؛ سواء كان هذا التعلم 

 .)102Bobade & Manjare, 2015 ,بالطرق التقليدية. (مقدماً عرب اإلنرتنت أو 

وتشرتك الكثري من تعريفات أمناط التعلم يف نفس الفكرة األساسية اليت مفادها أن مصطلح منط 

. من خالل اختياره للوسائط املناسبة لتعلمه التعلم يشري إىل أسلوب أو jج يتبعه الطالب يف ثنايا تعلمه

Sarem et al., -Alأمناط التعلم على أjا أمناط إدراكية/ معرفية تطبيقية. (ومن مث ميكن النظر إىل 

, 22014.( 

 Fleming and Mills )VARK وتعود فكرة أمناط/ أساليب التعلم إىل فليمنج وسيلز   

Learn, 2018 اللذان وضعا تصنيفًا لألساليب املختلفة للتعلم اعتمادًا على تفضيالت املتعلم (

السمعي، والقرائي الكتايب، واحلركي، وهي  وقسماها إىل فئات خمتلفة هي: األسلوب البصري واستعداداته،

 Felder and والذي يتفق مع منوذج فيلدر/سيلفرمان ألمناط التعلم VARKاملعروفة بنموذج فارك 

silverman)( .ي ميكن من خالهلا تصنيف أمناط التعلم إىل هذه الفئات. وفيما يل اختبار ١٦ وهناك

 : األربعة شرح هلذه األمناط

يُفضل املتعلمني تلقي املعلومات عرب االستماع وهم يتعلمون على النحو األمثل من  :المتعلم السمعي .١

خالل االستماع إىل احملاضرات، واملشاركة يف املناقشات، والتحدث مع اآلخرين. وعندما يقومون 

 باستدعاء املعلومات، فإjم يتذكرون الطريقة اليت استمعوا �ا إىل تلك املعلومات.

يتعلم هؤالء املتعلمني على النحو األمثل عندما يتم عرض املعلومات يف صور، أو  :المتعلم البصري .٢

جداول، أو رسوم، أو خرائط، أو أشكال توضيحية. وتُعد املشاهدة والقراءة أنشطة هامة للمتعلمني 

 البصريني.
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٤٦ 

تكون وهم الذين يعتمدون على املواد احملسوسة واملمارسة العقلية لألشياء، و  المتعلم الحسي: .٣

توجها�م حنو احلقائق واالجراءات، مقابل املتعلمني احلدسيني وهم الذين يعتمدون يف تعلمهم على 

 املفاهيم، وهم مبدعون ذوو توجهات حنو النظريات والدالئل.

يتعلم هؤالء املتعلمني على النحو األمثل من خالل اإلحساس والفعل. إذ يفضلون  :المتعلم الحركي .٤

أو اجلوالت والرحالت امليدانية أكثر من احملاضرات اليت تنعقد يف حجرة الصف.  األنشطة املختربية

ويفضل هؤالء األفراد االخنراط يف جتارب مادية؛ كاللمس، والشعور، واإلمساك باألشياء، والفعل، 

 ).Surjono, 2011, 2351والتجارب واخلربات العملية اليدوية. (

الية بتعريف الطالبات املوهوبات بنمط تعلمهم سواء النمط وقد مت االعتماد يف هذه الدراسة احل 

البصري أو النمط احلركي أو منط متعدد احلواس مع دمج تصنيف أساليب التعلم  للعامل رنزويل وزمالئه 

Renzulli and his colleagues) ًالتعلم عرب الوسائل التكنولوجية وهو كل ما يتصل كليا (

 ,Renzulliلتقنيات الرتبوية وتعريف الطالب به ألخذه يف احلسبان . باستخدام أجهزة الكمبيوتر وا

2002)( 

 & Parashar دراسة نتائج أشارت) VARK( لنموذج احلواس متعدد النمط ويف 

Hulke, et al, 2019 ((متعددة األساليب استخدام حماولة املتعلم على جيب التعلم لتحسني أنه إىل 

 دراسة أكدته ما وهذا واحلركية، البصرية األمناط على خاص بشكل الرتكيز مع) احلواس متعدد( الوسائط

Espinoza & Miranda, et al,  2019 ((اجلامع احلواس متعدد األسلوب أن أكدت حيث 

 العمر أن نتائجها يف أيضاً  وأضافت املستهدفة، العينة نصف من أكثر ميثل بداخله أسلوب من أكثر بني

 التعلم. أسلوب حتديد يف جداً  مهم عامل

) VARK(يف منوذج  بأسلوب التعلم تصميم حمتوى وبناء على تلك املعطيات؛ مت تفضيل 

العرض  أو املسموع فقط اللفظي العرض وعدم االقتصار على أحدها كأساليب منفصلة كاالقتصار على

 ملناسبتها وذلك التكيفية، داخل بيئة التعلم للتعلم أسلوب من أكثر اجلمع بني فقط، بل مت القرائي البصري

 تطبيقات البحث العلمي الرقمية لدى مهارات وهي البحث، من املستهدفة العملية األدائية املهارات لطبيعة

 .الطالبات املوهوبات

وقد أدت كل هذه التغريات إىل ظهور أمناط وطرائق عديدة للتعليم والتعلم التكنولوجي، تزامن  

ي اليت حتتم استثمار هذه اإلمكانات وتوظيفها يف تلبية ية والذكاء االصطناعظهورها مع الثورة التكنولوج
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٤٧ 

بتصميما�ا حاجات الطالبات املوهوبات، بواسطة تقنيات متعددة املصادر أبرزها "البيئات التكيفية" 

لتجميع وعرض املعلومات يف صورة  اً جديد اً مرئي تضفي شكالً باعتبارها أحدث التقنيات واليت قد  ،املتنوعة

 املعلوماتوتساعد القائمني على العملية التعليمية يف تقدمي ، تسهل فهمها واستيعا�ا، جذابة إىل املتعلم

طريقة جديدة لتطبيق هذه التقنية يف خدمة العملية التعليمية  عنالبحث حيتم  ؛ وهذابأسلوب جديد وشيق

 التعلم .دجمها يف وضرورة 

 الفرص نفس وتقدمي املتعلمني، جلميع الفرص تكافؤ مبدأ على تقوم التكيفية التعلم بيئة أن كما 

 التدريبية، العملية يف املنهجية ونفس الوقت ونفس البيئة نفس يف للجميع والتعليمية والتدريبية التنافسية

 اتقان على القدرة مدى إىل راجع يكون سوف التعليم أو التدريب أساليب أحد يف التميز فإن وبالتايل

 ).Pisapia & D'Isanto, 2018, 2104( فقط املهارات

 أن حني يف. فائدة أكثر تكون هادفة تعليمية بأنشطة بالقيام يسمح التعلم أسلوب إدراك ان 

التعليمية  املواقف معظم من واالستفادة منها األمناط، مجيع يف التدريب وميكنهم مرنون، املوهوبون املتعلمون

اال أjم الحيبذون فرض أسلوب تعلم معني أو تقييدهم بتفضيالت حمددة لكونون حمور االهتمام وحمور 

 ,Kotecha( العملية التعليمية واعطاء الفرصة هلم باالختيار بني الوسائط التعليمية يف التعلم اليت يرغبوjا

2019, 267.( 

 مث ومن التعلم، أهداف مع تتطابق اليت املرشحة مالتعل وأساليب مسارات مجيع توليد من فالبد 

 أساس على وذلك املتعلم املوهوب، قبل من مالئمة الوسائط اليت تناسب منطهم املفضل األكثر اختيار

 واألنشطة واألساليب لألدوات املتعلم حتديد إىل إضافة الفرديني، للمتدربني التعليمية املوارد مالئمة مدى

 & Yang. (التكيفية البيئة داخل املتاحة األدوات من العديد بني من أسلوبه مع تتناسب اليت واملوارد

Hwang, et al, 2013, 188.( 

) بتثقيف الطالب املوهوبني بأساليب تعلمهم ٢٠١٩ويف ذات السياق أوصت دراسة ( بركات،  

لطالب املوهوبني عند تصميم يف كافة املراحل ليتسىن هلم تنمية املهارات وضرورة مراعاة أساليب تعلم ا

وختطيط وتنفيذ التعلم وتقوميه ، كما أوصت بتضمني موضوعات أساليب تعلم الطالب املوهوبني والكشف 

عنها وإسرتاتيجيات تعلم املوهوبني لتكون مهارات يتقنها التعلم وضمن برامج التنمية املهنية للمعلمني أثناء 

 اخلدمة.
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استهدفت اىل تصميم بيئة تعلم اليت ) ٢٠١٧دراسة عزمي و احملمدي ( ومن زاوية أخرى ننوه اىل

واليت إلكرتونية تكيفية وفقًا ألساليب التعلم وأثرها يف تنمية مهارات الربجمة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية 

 يتعلق فيما املتعلمني، بني الفردية الفروق مراعاة ضرورةواليت أوصت ب) ١٧٩عينة مكونة من ( طبقت

 تؤخذ أن وجيب خمتلفة، احتياجات لديهم املتعلمني حيث أن وتفضيالbم، تعلمهم، وأساليب حباجاbم،

 اإللكرتوين التعليم مقرر ُيصمم أن جيب كما الويب، على التعليم املبىن يف االعتبار بعني بينهم االختالفات

 االمكان . بقدر ورغبات املتعلمني احتياجات، يوافق حبيث

وختتــاره وفقــاً ملعــدالت تعلمهــا؛ وهــو مــا  حتــدده الــذي الــتعلم ملســار املوهوبــة الطالبــة اختيــار أن كمــا

يتفق مع املبدأ احلديث بأن يكون التعلم متمركـزاً حـول الطالبـة وأن تكـون الطالبـة مسـئولة عـن عمليـة تعلمهـا 

طالبـة املوهوبـة لـديها جـزء  بدون تضيق يف وسيط معني داخل أسلوب التعلم ألvا ختفي مسئوليته تعلمها، فال

 كبري من حرية التعلم دون اجبارها عن حمتوى معني. 

) أمهية تطبيق تعلم املوهوبني يف اجنلرتا بقوله "عادة ما ينظر اىل Jim Campbellوقد خلص ( 

ًبا تعليم املوهوبني على أنه جزء منفصل عن نظام التعليم ككل، ولكن اذا أرادت الدولة أن توفر تعليماً مناس

 (et al ,2004, pp4-5 ,للطلبة ؛ فيجب أن يشمل ذلك تعليم املوهوبني كجزء من التعليم ككل

Jim Campbell.( 

م واستعداداbوهذا ما يزيد احلاجة اىل تعزيز معرفة أساليب الطلبة ألنفسهم ومعرفة تفضيالbم  

حىت يتسىن هلم الرتكيز على اهتماماbم واالندماج إجياباً يف أنشطة ابداعية تثري مستقبلهم وتضمن هلم منواً 

 متكامًال يف مجيع اجلوانب وهذا ما قد تتيحه البيئات التكيفية.  

يف برامج تربية املوهوبني من  للتكنولوجيا والتقنيات احلديثة ةاحليوي األدوارتعاظم يف ضوء ذلك تو 

خالل براجمها التعليمية واإلثرائية. حيث تسعى من خالل براجمها املختلفة إىل حل املشكالت اليت تواجه 

، والثقافية، والعلمية، عالوة على و االثرائية ،التكنولوجيةا�تمع وأفراده. إذ تسهم يف تنميته يف ا�االت 

ية واملهارية، وغريها من ا�االت األخرى. وما يبتغى حتقيقه من آمال وإجنازات ا�االت اإلدراكية والوجدان

 .مستقبلية

وخططه  التعلموسيلًة مهمًة لتحقيق  التكنولوجيا بصفة عامة والبيئات التكيفية بصفة خاصةوتعد 

نفسهم ليكونوا فاعلني ومفيدين أل الطالبات املوهوباتوترمجتها فعليًا على أرض الواقع، وتأهيل 

 .و�تمعاbم، وقادرين على حتمل املسؤولية وحتقيق التنمية الشاملة واملستدامة 
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 تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي والطالبات الموهوبات كمجتمع بحثي.: ٢-٢-٢

، فال توجد ولغة الكمبيوتر والتكنولوجيا احلديثة ،لغة العلوم واألحباث العلميةالبحث العلمي يعد 

دولة حول العامل ال تدرس البحث العلمي يف مدارسها وجامعاbا، بل إن كثريًا من الدول جعلت تعلم 

(عبداحلميد،  ال غىن عنه. أساساً للتطورمهارات البحث العلمي هدفاً إسرتاتيجياً تسعى لتحقيقه العتبارها 

٣، ٢٠١٣( 

التكنولوجيا الرقمية  اال أن، التكنولوجية املفاهيم والتطبيقاتوعلى الرغم مما نشهده من تطور يف        

أكرب وأسرع وأكثر فعالية وفاعلية لرتقية البحث العلمي والنهوض به، بفعل ما أتاحته من  فرصاً أتاحت 

فرص التواصل واالتصال بني اجلامعات، ومراكز البحث، ومراكز التفكري، والباحثني وكل الفواعل املهتمة 

العلمي. فبات من اليسري مبكان طلب املعلومة، وتقفي أثرها يف زمن ذاع فيه صيت الكتاب بالبحث 

االلكرتوين، وانتشرت فيه املكتبات الرقمية، وبات فيه لقواعد البيانات العلمية أثرا على مصداقية املرجع 

 ).١٦٧، ٢٠١٦. (خلضارى، العلمي

فرصة مثمرة" وذلك   ضمن حمور "اقتصاد مزهر م٢٠٣٠حتقيقًا لرؤية اململكة العربية السعودية و 

يف توفري تعليم يسهم يف دفع عجلة االقتصاد واليت تعد من التزامات العمل لتحقيقها " الرتكيز على 

االبتكار يف التقنيات املتطورة "، ومتاشيًا مع خطة التنمية العاشرة يف التحول إىل جمتمع معريف مبدع، يأيت 

سعيًا إلجياد بيئة علمية إبداعية تنافسية حمفزة لعقل للموهوبني  داع العلمي "إبداع" األوملبياد الوطين لإلب

الباحث العلمي، وbيئته للمنافسة والدخول يف املنظومة العاملية املعرفية القائمة على االبتكار والبحث 

 .العلمي لتحقيق التنمية الوطنية املستدامة

على أرض الواقع متيزًا وإبداعًا على املستويني احمللي والدويل فقد جتسد "أوملبياد إبداع" مبا حققه 

عرب مشاريع علمية متميزة يف األعوام املاضية، وها هو التميز  من املوهوبني بسواعد أبناء وبنات الوطن

واالجناز يستمر إبداعًا بكل اقتدار والذي تنظمه وزارة التعليم ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 

إلبداع "موهبة"، تطبيقًا لسياسة التعليم يف اململكة على تشجيع وتنمية روح البحث والتفكري العلمي، وا

  .واالهتمام باإلجنازات العاملية يف ميادين العلوم واملعرفة

اكساب الطالبات املوهوبات جماالت تطبيقات البحث العلمي  يتسىنومن هذه املنطلقات؛ 

العلمية واملراجع االلكرتونية بنصها الكامل وبكافة اللغات وحفظها  لوصول اىل املصادرلالرقمية 
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واليت تفيدهن يف اجناز االحباث العلمية، ومتابعة اجلديد من البحوث  ةواسرتجاعها بالطرق التكنولوجي

العلمية واالطالع على نتائجها، وتطوير كفاياbن التكنولوجية واملهارية فيما خيص توثيق املراجع وعمل 

ستبيانات االلكرتونية والبحث يف قواعد املعلومات و حتليل الكتابة العلمية من حيث كشف نسب اال

للطالبات اكساب املهارات املتعلقة بتطبيقات البحث العلمي الرقمية يُعد حيث االقتباس وتوثيقها 

تكنولوجيا البحث العلمي من ا�االت ف ،يف احلياة املعاصرة مهماً علمية ومطلبًا أساسية و ضرورة املوهوبات 

 .واليت فرضتها متغريات العصراليت ترنو ا�تمعات الطاحمة لتحقيقها بغية الرتقي يف جماهلا العلمي والبحثي 

ويف ذات السياق نشري اىل عدد من الدراسات اليت تناولت تطبيقات البحث العلمي بصفة عامة         

استقصت الدراسة اىل التعرف على واقع استخدام اليت ) ٢٠١٨ (دراسة القحطاينومنها نشري اىل 

تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى طالب وطالبات الدراسات العليا يف كلية الرتبية 

) طالباً ٨٢على عينة مكونة من ( ، وطبقتجبامعة أم القرى، حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي

كشفت الدراسة عن جمموعة من النتائج أبرزها أن هناك درجة استخدام متوسطة لتطبيقات وقد  ؛ وطالبة 

أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات ؛ كما التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى الطالب والطالبات

مية يف تدريبية لطالب وطالبات الدراسات العليا إلكسا¥م مهارات استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرق

 البحث العلمي.

 اليت متكن الباحث التقنية اىل التعرف على األدوات والربجميات )٢٠١٧دراسة قباين ( هدفتكما         

ومن مث دراسة واقع استخدام الباحثني يف جامعة دمشق  ؛استخدامها أثناء رحلته للبحث العلمي من

جمتمع الدراسة طالب  ، وتكونالوصفي استخدمت الدراسة املنهج ؛لألدوات والربجميات يف حبوثهم

ضعف عام مبعرفة  أبرزها أن هناكوتوصلت النتائج  ؛املاجستري والدكتوراه وأساتذة اجلامعة جبميع ختصصاbم

حمركات البحث العلمي أو قواعد  هامة منهاتعترب خدمات واليت اليت ختدم البحث العلمي  التقنية الربجميات

نسبة كبرية ال تستخدم كما أن ، مستجدات التخصصضل األدوات ملتابعة من أفواليت تعترب البيانات 

ضعف عام يف استخدام كما أن هناك شيوع استخدام برنامج وورد   اإللكرتونية، و برامج اخلرائط الذهنية

 . اإللكرتونية برامج ادارة املراجع

 :في مجال البحث العلمي الرقمية التكنولوجياأوجه استخدامات 
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 يف االصطناعي الذكاء تطبيقات على العلمي البحث جمال يف الرقمية التكنولوجيا استخدام يعتمد

بتطبيقات الذكاء  التعريف التعريف اىل) ٢٠١٧( السلمي دراسة أشارت حيث املعلومات، اسرتجاع دعم

االصطناعي لدعم اسرتجاع املعلومات، وتوضح مسات الذكاء االصطناعي اليت متيزه عن الذكاء الطبيعي، 

وتسلط الضوء على استفادة جوجل من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تعزيز خدمات اسرتجاع املعلومات 

التحليلي من خال الرجوع إىل موقع جوجل، املنهج الوصفي و  واتبعت الدراسة املنهج الوثائقيوتطويرها، 

واستخدام بعض التطبيقات للتعرف إىل خصائص ومسات جوجل يف تطبيق الذكاء االصطناعي يف اسرتجاع 

املعلومات، وتشري نتائج الدراسة إىل اتساع تدعيم العديد من تطبيقات وخدمات جوجل بتقنيات الذكاء 

مبا يالئم احتياجات املستفيدين، وأوصت بضرورة إجراء  االصطناعي، وتطوير تلك اخلدمات باستمرار

املزيد من الدراسات اليت تتناول ميدان الذكاء االصطناعي بوصفه العصر اجلديد للتقنية، كما توصي 

 بتسليط الضوء على اخلدمات اجلديدة اليت أتاحها الذكاء االصطناعي يف جمال اسرتجاع املعلومات.
 

) أوجه استخدامات التكنولوجيا الرقمية يف جمال البحث ١٧٢-١٦٩، ٢٠١٦أورد خلضارى (كما    

 العلمي وهي كالتايل:

التارخيية  تعود األدبيات املهتمة بدراسة املكتبات الرقمية وبيان أصوهلا ومرجعياbاأوًال: المكتبات الرقمية: 

 إىل فكرة إنشاء املوسوعة العاملية، كملتقى لعرض األفكار واإلبداعات اإلنسانية.

ُجتمع التعاريف املقدمة للمكتبة الرقمية على اعتبارها تلك النقلة النوعية يف االنتقال من الكتب،      

إىل اخلاصية الرقمية اليت من الطابع الورقي  وغريها من املطبوعات األكادميية من دراسات وحبوث وجمالت

تتيح فرصة اإلطالع على املخزون املكتيب، ومراجعته على شكل إلكرتوين براعي وحيفظ مطابقة احملتوى 

 املرقمن، للمضمون املكتوب واملطبوع.

) ١٩٩٧املمكن انتقاؤها للمكتبة الرقمية تعريف كًال من مارجريت وروب  االصطالحيةمن التعاريف      

املعلومات، واخلدمات اليت تتيح وثائق إلكرتونية (أي: ملفات نصية، صوت رقمي، فيديو  بأvا: "نظم

 رقمي) خمزنة يف مستودعات أرشيفية أو ديناميكية متجددة".

 ويقسم املختصون يف علم املكتبات، املكتبات الرقمية إىل نوعني أساسيني، مها:     
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الوسائط يف شكل رقمي، مصممة خلدمة فئة حمددة وهي جمموعة منظمة من  المكتبات اإللكترونية:-أ

من املستفيدين، وتيسر بنيتها الوصول حملتوياbا، وجمهزة بوسائل وأدوات املالحة يف شبكة املعلومات يف 

العامل. وال يشرتط يف املكتبات اإللكرتونية استعمال فضاء االنرتنت كمساحة لرتويج وتقدمي خدماbا 

خدماbا دون االعتماد على االنرتنت ومن أمثلة ذلك ما تقدمه بعض املكتبات  املكتبية، فيمكنها تقدمي

اجلامعية واملتخصصة من جتهيزات خمصصة للوصول إىل خمزوvا املكتيب الرقمي، وما قد يسوق من منتوج 

 معريف على شكل مرقمن كاألقراص املضغوطة.

دور املكتبات  علىالتعرف  اىل تهدفاليت  )٢٠١٩( واملقيد الزين دراسةوحىت تتضح الرؤية نذكر       

اإللكرتونية الرقمية يف دعم عملية البحث العلمي خلدمة العملية التعليمية من خالل تنمية مهارات البحث 

 العلمي لدي طلبة برامج الدراسات العليا يف اجلامعات الفلسطينية، استخدام املنهج الوصفي التحليلي

دور املكتبات اإللكرتونية يف أن إىل أهم النتائج:  ومت التوصل ،ع الدراسةبتطيب استبانة على كامل جمتم

وهذا ما يعزز دورها يف  من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا%)٨٢(بنسبة تنمية مهارات البحث العلمي 

 .خدمة البحث العلمي

وتتشابه مع املكتبات اإللكرتونية يف اعتماد التكنولوجيا الرقمية، غري أvا  المكتبات اإلفتراضية:-ب

ختتلف عنها يف أvا تنشط حصرياً على فضاء االنرتنت الذي تتخذه كمساحة لتمكني مرتاديها من مراجعة 

دية واالطالع على رصيدها املكتيب اإللكرتوين. وقد يؤخذ على املكتبات اإلفرتاصية أvا قد ال تضمن ج

وجدوى وصحة حمتوى ما تقدمه من معارف مرقمنة، على عكس املكتبة اإللكرتونية اليت تزيد فيها درجة 

 املوثوقية واألمانة العلمية.

 قواعد البيانات:مجال ثانياً: 

وهي جمموعة من عناصر البيانات املنطقية املرتبطة مع بعضها البعض بعالقة رياضية، تتيح فرص         

األمثل ملا حتتويه من معلومات مرقمنة مبوبة حسب نظم حمددة، عادة ما يراعي منطق عملها االستغالل 

 جانب تسهيل مهمة الباحث للوصول األمثل واألسرع للمعلومات املبحوث عنها.

وتعترب قواعد البيانات من أكثر أوجه استخدامات التكنولوجيا الرقمية يف جمال البحث العلمي، بفعل     

 ليت تقدمها واملتمثلة أساساً يف ما تتيحه من فرص االسرتجاع السريع وامليسر للمعلومات.اخلدمات ا
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 ومن أوجه اخلدمات اليت يقدمها استخدام قواعد البيانات يف البحث العلمي ما يلي:     

تبويب رصيدها املكتيب على أسس التخصصات العلمية املتنوعة، ما يساعد الباحث على االلتزام مببدأ  -

التخصص العلمي حىت ال يسقط يف فخ التعميم، واالستفادة من املعلومات الثقافية أكثر منها 

املتخصصة وإن كان من الصعب مبكان فصل ما هو معريف عن ما هو تثقيفي. إال أن جودة البحث 

العلمي تقتضي ضرورة احرتام التخصص العلمي خاصة وأن العلوم اليوم تنتقل من االختصاص إىل 

 ص.التخص

احتواؤها على رصيد مكتيب ثري، يتكون من أحدث اإلصدارات العلمية العاملية يف خمتلف  -

التخصصات البحثية والعلمية. ما يزيد من ثرائها املكتيب العالقات العنكبوتية املنسوجة بني خمتلف 

ن نوافذ قواعد البيانات اليت حييل أحدها فرص الولوج إىل أخرى، بفعل ما أتاحته شبكة االنرتنت م

 ومعابر قائمة بني خمتلف قواعد البيانات املوجودة.

متتعها بدرجة من املوثوقية العلمية، الحتوائها على أحباث علمية حمكمة ورفيعة املستوى، ما جعل منها  -

أساسًا لقياس جودة البحث العلمي. باعتبارها مؤشرًا على مدى حرص الباحث على احرتام 

 ملراجع املعتمد عليها يف إجناز البحث العلمي.التخصص العلمي يف استيقاء ا

 واقع علي التعرف إيل الدراسة هدفتاليت  )٢٠١٩( وآخرون املاوي دراسةويف هذا الصدد نذكر   

 التدريس هيئة أعضاء لدي العلمي البحث يف على شبكة االنرتنت العاملية املعلومات قواعد استخدام

 ، الوصفي املنهج الدراسة استخدمت وقد، بالبيضاء املختار عمر جبامعة اجلبل شهداء جممع بكليات

 كان النتائج من عدد إىل الدراسة توصلت وقد تدريس، هيئة عضو) ٦٠( قوامها عينة على استبانة بتطبيق

 وأن ،%)٩٥( بنسبة اإلنرتنتقواعد املعلومات على شبكة  يستخدمون الدراسة عينة أفراد معظم أن أمهها

 استخدامهم يعيق ما أبرز أن كما ،%)٨٩( بنسبة العلمي البحث لغرض هو له استخدامهم من الغرض

 توصلت و اإلنرتنت، خبدمة الدراسة عينة الكليات اتصال عدم بسبب كان العلمي البحث يف لإلنرتنت

 إقامة طريق عن املعلومايت والوعي املعلوماتية األمية وحمو اللغة حاجز سرك التوصيات من لعدد الدراسة

 .العلمي البحث اجناز يف للمساعدة اجلامعة مبكتبات إلكرتونية مكتبات وإنشاء التدريبية، الدورات

 ثالثاً: رقمنة تسيير المكتبات:
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تسيري املكتبات هو اعتماد التكنولوجيا الرقمية يف تسيري املكتبات إداريًا وحبثياً، وهو  املقصود برقمنة      

املسار الذي يندرج يف سياق جتسيد وتفعيل اإلدارة اإللكرتونية اليت باتت تعترب أداة اسرتاتيجية لتسيري عصر 

ة وخمتلفة حيتم ويوجب على املعرفة واملعلومات فظهور التقنية احلديثة من حواسيب وأجهزة اتصال متطور 

املكتبة اجلامعية تبديل نظامها كلية، وإدخال التقنية على مجيع أعماهلا ومصاحلها الفنية واإلدارية، وذلك من 

 أجل التحكم أكثر يف املعلومات وحتسني اخلدمات، وكذا التكيف مع هذا ا�تمع اإللكرتوين.

 طلبة استخدام درجة إىل التعرف اىل دفتاليت ه )٢٠١٩( مهشريويف املقابل نورد هنا دراسة    

 اليت والصعوبات اإللكرتونية، املعلومات ملصادر األردنية باجلامعة الرتبوية العلوم كلية يف العليا الدراسات

 وطالبة، طالبا) ٤٥٠( من تكونت عينة طبقت الدراسة على. نظرهم وجهة من استخدامها يف يواجهو�ا

 إىل لوصولا أساليب أن كما متوسطة، كانت اإللكرتونية املعلومات مصادر استخدام أن النتائج بينت وقد

 الكامل النص يستخدمون وأ�م املصادر، هذه ومواقع البحث، حمركات: مها اإللكرتونية املصادر

 مكتبة يف تدريبية دورات توافر عدم الصعوبات من أنكما  تعلمهم، ألغراض التوايل على واملستخلصات

 .للطلبة البيانات قواعد يف البحث على األردنية اجلامعة

 رابعاً: تطور برمجيات الكتابة البحثية:

شهدت الربجميات املكتبية تطورًا مذهًال أنتج نقلة نوعية يف ما يتعلق باجلوانب الشكلية إلصدار      

آللة الراقنة يف كتابة البحوث العلمية، وطرق إخراجها على شكلها النهائي. فبعدما كان يعتمد على ا

البحوث العلمية، فقد سهل استعمال احلاسوب من عملية الكتابة وأتاح فرص تصحيح األخطاء، ومراجعة 

املدونات قبل ضبطها على الشكل النهائي لإلخراج والطبع، ما مل يكن متاحًا بالسهولة نفسها قبل ظهور 

 هذه الربجميات وشيوع استخدامها.

على اجلوانب الشكلية إلخراج البحوث يف شكلها  هامل يقتصر أثر الكتابة البحثية تطور برجميات ف     

النهائي، بل يتعداه إىل استحداث برجميات تساعد الباحث على التعامل مع البيانات واملعطيات،  

كمساعدته على قراءة اإلحصائيات، ورسم اجلداول، والرسوم البيانية.... بل حىت أن منها ما يساعد على 

الكتابة املوثقة الصحيحة للهوامش واملراجع، وفق األصول املنهجية والعلمية املتعارف عليها من قبل املدارس 

 املنهجية العاملية الكربى.
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 خامساً: تعزيز فرص التواصل بين الباحثين:

ن ال أدل على ذلك من التجارب اليت نعايشها يوميًا فرص التعرف والتعارف القائمة بني الباحثني، م

الرقمية اليت من أوجهها يف هذا ا�ال استعمال االنرتنت  التكنولوجياخمتلف األقطار والتخصصات باعتماد 

وهي الفضاءات اليت أتاحت إمكانيات  ،وال سيما الربيد اإللكرتوين، وشبكات التواصل االجتماعي

من ملتقيات وندوات اإلطالع على عروض التكوين والدراسة، وخمتلف الفعاليات العلمية املتنوعة 

ومؤمترات.. وهي الفرص اليت تتعزز يومًا بعد يوم بفضل شبكات التواصل االجتماعي اليت ابتدع الباحثون 

فيها منتديات وجمموعات لتسهيل عملية التواصل بني املهتمني مبختلف املواضيع، وتبادل املراجع 

 والبحوث امليدانية.واملعلومات، واخلربات بل وحىت توزيع استمارات االستبانات 

 :لطالبات الموهوبات التي تفيد ا الرقمية في البحث العلمي اتطبيقات التكنولوجيب حصر

مية اليت تفيد الباحثات بوجه علتطبيقات التكنولوجيا الرقمية بناء للفائدة الحصر بوميكن استعراض        

مقسمة اىل جماالت، وكل جمال يندرج حتت  عام والطالبات املوهوبات جمتمع الدراسة احلالية بوجه خاص

 مظلته التطبيقات اليت تتبعه، مع ذكر اسم التطبيق ورمزه االلكرتوين ومعلومات حول اQال الذي ينتمي اليه

 ).١يف اجلدول ( هو موضح ؛ كماالعلمي؛ وأوجه الفائدة العلمية اليت تقدمها هلن يف جمال البحث 

 اليت ختدم البحث العلمي ):التطبيقات التكنولوجية١( جدول

 رمز التطبيق اسم التطبيق
 : تطبيقات التخزين السحابيالمجال األول

عبارة عن أجهزة كمبيوتر ضخمة حتتوي على مساحة ختزين هائلة يقوم املستخدمون برفع ملفاgم عليها ليتم 
ومتتاز بعدد من ؛ السحابية ختزينها ، كما تقوم الشركات بإنشاء برامج عليها وهو ما يصطلح عليه باحلوسبة

إمكانية استخدامها يف ميدان التعليم من املميزات ك دوtا العدي :) ٢٠١٤كما أوردها (التلوايت،املميزات منها  
إضافية من ومشاركتها مع امكانية العمل املشرتك واخذ نسخة  مزامنه امللفات -بتكلفة صغرية أو بشكل جماين

 يلي: تطبيقاته ماومن ؛ امللفات والبيانات

icloud  

Google 

Drive 
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 رمز التطبيق اسم التطبيق

Dropbx 
 

Amazon 

Drive 

 

pCloud  

One Drive  

 : تطبيقات الشبكات االجتماعيةالمجال الثاني
 وهـي  Social Media، هـي عـادة مـا يطلـق عليـه Social Networking  شـبكات التواصـل االجتمـاعي

مواقــع ويــب هلــا ميــزات اجتماعيــة تفاعليــة، وهــذه امليـــزات تتــوفر مــن خــالل أدوات وأســاليب تواصــل اجتمــاعي، والـــيت 
بدورها تسهل االتصال والتواصل املستمر وتبادل اآلراء والتعبـري احلـر، وأيضـاً تسـهل مشـاركة املصـادر واألفكـار واخلطـط 

 (openness)  واالنفتـاح و (participation)  شـاركةاملومتتـاز خبصـائص منهـا والتصـميمات ومنـاذج العمـل، 

-٢٩٥، ٢٠١٦(عبـد املـنعم، و  (connection) الـرتابط و (friends/connections) انشـاء العالقـاتو 

 يلي: ومن تطبيقاته ما؛  )٢٩٧

Facebook  

Twitter 
 

Telegram 
 

Linkedin 
 
 

 البحثي والتدوين تطبيقات التنظيمالمجال الثالث: 
هدفها التدوين البحثي ورفع الصور وإنشاء القوائم  توياحملإدارة  بأ�ا تطبيقات تدعم وميكن تعريفه إجرائياً:

والتنقل بشكل منظم لكتابة املقاالت العلمية يف خمتلف اQاالت وبشكل مؤرشف ويدعم العديد من مميزات 
 يلي: ومن تطبيقاته ما؛ أمهها ا�ا مفتوحة املصدر ويدعم أهم اللغات يف العامل 

Micraosoft  
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OneNote  

Blogger  

WordPress  

Buffer  

clockwork 

tomato 
 

Feedly  

Evernote  

 اإللكترونية االستبانات تطبيقاتالمجال الرابع : 
بطريقة االستفتاءات و الدراسات االستقصائية وعمل  مجع املعلومات من املستفيدين وميكن تعريفه إجرائياً:

وهذه التطبيقات  ، أي قضيةحتديد مقدار التأثري يف اQتمع، ومعرفة الرأي العام حول الكرتونية وجمانية tدف 
هلا عدد من املميزات كإدراج عدد ال�ائي من األسئلة واضافة صور ومقاطع فيديو وصفحات مرتفة وتضمني 

 يلي: ومن تطبيقاته ما؛ االستبانة وتوزيعها عن طريق الربيد اإللكرتوين

Google 

Forms 
 

iPoll  

Survs  

QuestionPro  

 تحليل البيانات إحصائياً  المجال الخامس:
حبيث ميكن استخراج املعلومات بطريقة الكرتونية ترتيب البيانات اخلام وتنظيمها هي  وميكن تعريفه إجرائياً:

 يلي: تطبيقاته ماومن ؛  البياناتهذه لرسوم البيانية والنصوص الكتابية من وعمل ا املفيدة منها

Maxqud  
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STAT  

Excel  

Python  

Transana 
 

 اإللكترونية واالستشهادات المراجع إدارةتطبيقات  المجال السادس:
) بأنه" برجميات ميكن استخدامها يف ادارة املراجع العلمية وادارgا وتنظيمها وختزين ٢٠١٧عرفه صياد (

حيتاجها الباحث حبيث تساعد يف ختزين املعلومات للرجوع اليها عند كتابة واسرتجاع مصادر املعلومات اليت 
 يلي: ومن تطبيقاته ما؛ ١٢١" ص حبثه

Endnote 
 

Mendeley 
 

Ref Ren  

EasyBib  

zotero 
 

 االقتباس أو االنتحال أو العلمية السرقات كشف تطبيقاتالمجال السابع: 
برجميات متتلك قواعد معلومات تستخدم يف البحث و التحقق من االنتحال العلمي بأ�ا  وميكن تعريفه إجرائياً:

 حبيث تظهر تقارير بنسب االقتباس ومتكن التحقق من مدى أصالة وجودة احملتوى العلمي الكرتونياً.

Paper rater  

plag tracker  

plagium  



 الفصل الثاين: أدبيات الدراسة                                                                                 
    

 
٥٩ 

 رمز التطبيق اسم التطبيق

Plag scan  

turnitin  

 العلمي  البحث تخدمالتي  تكنولوجيةالتطبيقات المن  أخرى متفرقات

Picasa 
حترير الصور الستخدامها يف األشكال والصور  

 املتعلقة باألحباث العلمية والدراسات .

ToDo 
ادارة املهام ومزامنتها مع أشخاص آخرين هلم نفس  

 االهتمام أو يعملون على نفس املستند .

VoiceBytes 
على البحث وكذلك تسجيل اللقاءات مع املشرف  

 تسجيل املقابالت مع أفراد العينة .

Scanner Pro 
حتويل الصور اىل مستندات مع امكانية تعديلها  

وتغيري األلوان وربطها بالدروب بوكس واالي كلود 
 وارساهلا عرب االمييل .

converter to 

pdf 
 

 Pdfحتويل ملفات مايكروسفت أوفيس اىل 

text scanner 
الصور املكتوبة اىل نص حمرر يدعم كافة حتويل  

 اللغات ويدعم اللغة العربية.

iMindMap  . تصميم اخلرائط الذهنية 

slideshare  . العرض التفاعلي 

ArticleSearch 
حمرك حبث  يبحث عن املقاالت العلمية يف كافة  

 التخصصات.

smartsheet 
ادارة البحوث واألولويات جيمع وظائف كل من  

 االكسل واالكسس بروجكت على املنصة نفسها.

papers 
مكتبة شخصية يف عدد من قواعد املعلومات متكن  

 القراءة واحلفظ ومزامنة امللفات.
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 رمز التطبيق اسم التطبيق

Wolfram 

Alpha 

 
 قاعدة بيانات جتمع القوائم واالحصائيات التفصيلية 

browzine 
 اqالت العلمية يف كافة التخصصات.استعراض  

Multillect  . ضبط اجلمل العربية بالشكل متبعاً قواعد اللغة 

Google 

Translate 

 
 تطبيق لرتمجة املقاالت ويدعم كافة اللغات .

 

مية اليت تفيد الباحثات بوجه عام علاستعراض تطبيقات التكنولوجيا الرقمية بناء للفائدة ال وبعد       

فقد أكدت عدد من الدراسات على فعالية ؛ والطالبات املوهوبات جمتمع الدراسة احلالية بوجه خاص

قصدت  اليت )٢٠١٤دراسة السيد ( يف البحث العلمي من أوجه خمتلفة؛ نذكرتطبيقات احلوسبة السحابية 

إىل معرفة أثر فاعلية بيئة تعليمية عرب الويب قائمة على بعض تطبيقات احلوسبة السحابية لتنمية مهارات 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي والشبه  ،البحث العلمي ودافعية اإلجناز لدى طالب الدراسات العليا

لقياس اجلوانب املهارية ملهارات البحث  ومتثلت أدوا�ا يف االختبار التحصيلي وبطاقة تقييم منتج ،جترييب

العلمي ومقياس دافعية اإلجناز للجانب املهارى. وأسفرت نتائج البحث إىل أنه يوجد فرق دال إحصائيا 

متوسط درجات أفراد اqموعة التجريبية اليت تستخدم بيئة تعلم عرب الويب  عند) ٠.٠١( عند مستوى

بية يف القياس البعدي ملقياس دافعية اإلجناز لصاحل اqموعة قائمة على بعض تطبيقات احلوسبة السحا

وتطبيقات التجريبية. وأوصت الدراسة بضرورة التوجه حنو حتقيق التكامل بني بيئات التعلم اإللكرتونية 

 ،لتحسني وجتويد أمناط التعليم والتعليم اجلامعيالبحث العلمي وباألخص تطبيقات احلوسبة السحابية 

 تنوع إسرتاتيجيات التعلم ضمن توظيف التكنولوجيا يف عمليات التعلم.والعمل على 

 و جوهرللدراسات اليت تطرقت اىل برجميات كشف السرقات العلمية منها نشري هذا السياق كما      

 كشف نظم استخدام تواجه اليت التحديات على التعرف إىل احلالية الدراسة هدفت )٢٠١٩( ابراهيم

 دمياط جبامعة الرتبية بكلية التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من وذلك الرتبوية البحوث يف العلمي االنتحال

 البحوث يف العلمي االنتحال ظاهرة من احلد آليات حتديد وكذلك باجلامعة، كلية وأكرب أقدم متثل واليت
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 هيئة عضو) ٥٦( على تطبيقها مت استبانة إعداد ومت الوصفي املنهج على الدراسة اعتمدت وقد. الرتبوية

 االنتحال كشف يف احلديثة النظم استخدام حتديات أهم حتديد عن الدراسة نتائج أسفرت وقد. تدريس

 عدم وكذلك الرتبوية، البحوث جلميع شاملة الكرتونية مكتبة وجود عدم ومنها الرتبوية البحوث يف العلمي

 ميكن اليت اآلليات بعض إىل الدراسة توصلت كما. الفكري االنتحال كشف على االلكرتونية النظم قدرة

 عن للكشف الكرتوين نظام تطوير ومنها الرتبوية البحوث يف العلمي االنتحال ظاهرة من احلد خالهلا من

 للباحثني عمل وورش ندوات إقامة وضرورة العربية، باللغة املنشورة بالبحوث خاص العلمي االنتحال

 عن البحث أساليب على الباحثني ولتدريب املؤلفني وحقوق الفكرية بامللكية املعلومايت الوعي لنشر بالكلية

 واطالعهم دوري بشكل للباحثني املشرفني متابعة ضرورة وكذلك للمعلومات، الصحيح والتوثيق املعلومات

 .حبوثهم يف إليها استندوا اليت الباحثني معلومات مصادر على

استخدامات التكنولوجيا الرقمية يف البحث فيما خيص العلمي  البحث جودة معايري أما من زاوية     

العلمي  البحث ودةج سعت اىل التعرف على معايريواليت  )٢٠١٦دراسة خلضاري ( أكدت فقد ؛العلمي

وأثر سوء استخدام التكنولوجيا الرقمية على مصداقية  ،واستخدامات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

انتهاك أخالقيات و  ،أبرزها التعدي على امللكية الفكرية، املضمونة حقوقها قانونا واليتالبحث العلمي 

، األمانة العلمية القائمة على نسب األفكار إىل أصحا�ا، وإسناد املعلومات إىل املصادر اليت استقيت منها

 د على كلالبنسب عمل وجهد الغري لنفسه من دون أدىن حياء علمي، ويف غياب تام للضمري الذي  و

بروز و  ،عدم تطابق األسلوب املعتمد يف التحرير مع مستوى منِجز البحثو  ،به يتحلىأن  باحث علمي

استعمال مصطلحات دخيلة عن  ، والفقرات املسروقة خبط غري مماثل خلط الكتابة املعتمد يف إخراج العمل

  .االستعمال الشائع واملتعارف عليه يف األوساط األكادميية واqتمعية
 

 :الوعي المعلوماتي المستقبلي والطالبات الموهوبات كمجتمع بحثي :٣-٢-٢

ويقصد �ا عدم قدرة الفرد  ظهر مصطلح الوعي املعلومايت نتيجة تفشي ظاهرة األمية املعلوماتية

من املصلحات الديناميكية اليت تتطور  الوعي املعلومايت، حيث يعد مصطلح على التعامل مع املعلومات

 ).٢٩،  ٢٠١٩(البوسعيدي، باستمرار نظراً الرتباطه باملعلومات وتعد جزء يرتبط باملهارات التكنولوجية.

على أنه قدرة الفرد على متييز  ALA) ،1989وقد عرفته مجعية املكتبات واملعلومات األمريكية (

وتقييمها واستخدامها حلل مشكلة معينة وعرضها يف شكل ذي املعلومات اليت حيتاجها، وحتيد مكا£ا 

 معىن وهي تساعد على العيش بنجاح يف بيئة تقنية املعلومات".
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 والحاجة إليه:    وأهدافها أهمية الوعي المعلوماتي المستقبلي

اليت  ًا أساسيًا يف تنشئة جيل مقف معلوماتياً، ميتلك املهارات الالزمةر يعد الوعي املعلومايت عنص

تعد املرحلة الثانوية مبثابة مرحلة مهمة للغاية يف تشكيل  ، ومتكنه من استخدامها يف مواقف مستقبلية

)؛ Chen, Yang, Xu & Chang, 2017, 182وصياغة الوعي املعلومايت لدى الطالب (

 والذي ميثل جمموعة من املهارات اليت يتعني تنميتها. 

هون عامل معلومايت معقد بشكل متزايد ومن مث حيتاجون ألن فعندما يتخرج الطالب فإ£م يواج  

يكونوا معدين للعمل والنجاح يف هذ البيئة. وجند أن تعليم الوعي املعلومايت بوضعه احلايل قد ال يساعد 

الطالب على االستجابة للتحديات املستقبلية اليت يواجهو£ا يف هذا العصر. فعلى سبيل املثال فإن التنور 

ايت يف البيئات األكادميية احلالية قد ال يساعد الطالب على الوفاء باحتياجا�م من الوعي املعلومايت املعلوم

  ). Monge & Frisicaro-Pawlowski, 2014, 59-60يف بيئات العمل املستقبلية (

 وعلــى الــرغم مــن وجــود العديــد مــن النمــاذج لــدعم وتنميــة مهــارات الــوعي املعلومــايت، فإننــا جنــد أن   

أغلـــب هـــذه النمـــاذج قـــد مت تصـــميمها لـــدعم تكنولوجيـــات وطـــرق التـــدريس اخلاصـــة بـــالقرن العشـــرين؛ ومـــن 

املقبول على نطاق واسـع أن منـاذج الـوعي املعلومـايت حتتـاج إىل أن يـتم تعـديلها وموائمتهـا وتطويرهـا اسـتجابًة 

 ).    ,303McNicol ,2015للتغريات احلادثة يف كًال من التكنولوجيا والطرق التعليمية (

وكمثــــال علــــى احلاجــــة إىل مفهــــوم جديــــد للــــوعي املعلومــــايت املســــتقبلي، وكمــــا يوضــــح "ماكربايــــد" 

)McBride, 2012, 288 الويــب أصــبح  أجيــال) فإنــه يف عصــر الشــبكات االجتماعيــة وتقنيــات

ت قـد عـدلت دور األفراد يستهلكون املعلومات بنفس سرعة توليدها. إن التغريات يف بيئـات الـتعلم واملعلومـا

مســــتخدمي املعلومــــات وجعلتــــه متمركــــزاً بشــــكل أكــــرب حــــول املســــتخدم وأكثــــر مــــيالً للرتكيــــز علــــى املــــداخل 

 ).Spiranac & Zorica, 2010: 142التشاركية (

) أنـه مـن التحـديات األخـرى مـا يتعلـق McBride, 2012وإضافة لذلك؛ يوضح "ماكربايـد" (

علم مـن احملـتم أن يـؤدي بـالطالب إىل عمـل خيـارات خمتلفـة اسـتناداً إىل بسياق التعلم فتأثري السـياق علـى الـت

 طبيعة املهام اليت يركزون عليها.  

ونظــراً ألن اإلنرتنــت أصــبح جــزءاً ال يتجــزأ مــن احليــاة اليوميــة ويف ظــل احلاجــة إىل الــوعي املعلومــايت 

د أهـم مـداخل تنميـة الـوعي بشكل مستمر أصبحت هناك حاجة ماسة إىل أن يكون التعلم مدى احليـاة أحـ

 ).  491Kim, Kim & Chung, 2014 ,املعلومايت املستقبلي لدى الطالب (
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ويهــدف الــوعي املعلومــايت املســتقبلي؛ اىل حتقيــق مــا يتوافــق مــع معــايري القــرن احلــادي والعشــرين الــيت 

 تـــدعو اىل) والــيت ٣١، ٢٠١٩) كمــا أوردهــا (البورســـعيدي،AASL,2007وضــعتها اجلمعيــة األمريكيـــة (

 اكساب الطالب :

 القدرة على الوصول اىل املعلومات بكفاءة وفاعلية. -

 القدرة على تنظيم املعلومات وحتليلها. -

 تطبيق املعلومات اليت يتحصل عليها يف جماالت احلياة املستقبلية. -

 القدرة على تقييم املعلومات وأخالقيات التعامل معها. -

يت املســتقبلي يتطلــب إعــادة حتديــد وبلــورة معــامل ملفهــوم الــوعي املعلومــايت وبالتــايل؛ فــإن الــوعي املعلومــا      

وفقاً ملدخل جديد يؤكد على أمهيـة الطبيعـة االجتماعيـة واملوقفيـة للمعرفـة يف اسـتخدام املعلومـات، كمـا يؤكـد 

علــى دور الســياق الــذي كانــت هنــاك حاجــة يف بــادئ األمــر للمعلومــات ضــمنه؛ فضــالً عــن تــأثري النمذجــة 

وطــرق الــتعلم غــري الرمسيــة األخــرى علــى املــداخل الــيت يتبعهــا يف تفســري واســتخدام املعلومــات؛ والــدور الــذي 

 ,Monge et. alتلعبه املكانة االجتماعية أو املهنية يف حتديد قيمة وإمكانية االعتماد على املعلومات (

ملعلومايت املسـتقبلي الرتكيـز علـى ). ولذلك فإن من بني التوجهات الرئيسية يف كفايات الوعي ا65 ,2014

تشــجيع املتعلمــني علــى فهــم الطبيعــة الديناميكيــة والســائلة للمعرفــة والتفاعــل املعقــد بــني العوامــل الكامنــة الــيت 

 ).  Bhattacharjee, 2014, 3حتكم توليد املعرفة (

 :الموهوب والطالبااللكتروني  التعليم بين العالقة

ملا  الستقطاب األفراد علما أoا أداة جذابة للتعلم نظراً  مهماً  عنصراً إن التكنولوجيا احلديثة تشكل 

. وهي تتمتع بالعديد من كانوا أو صغاراً   ولذكاءاqم كباراً  الطالبحتتويه من وسائط مؤثرة، مثرية لفضول 

 .اخلصائص واملميزات املتعلقة باملوهوبني فتمكنهم من استخدامها بفاعلية وقوة

املوهوب "بقدرة عالية يف رؤية العالقات بني األفكار واملوضوعات وأيضا لديه قدرة  الطالبيتمتع 

أنه قادر على توليد  غري عادية على املعاجلة الشاملة للمعلومات، والسرعة واملرونة يف عمليات التفكري علماً 

من املعلومات  أفكار وحلول أصيلة و ال ننسى قدرته الفائقة على االستيعاب وحفظ كميات غري عادية

 - ٧٧، ٢٠٠٢، واختزاoا مع قوة تركيز ومثابرة وتصميم غري عادية أيضا يف السلوك أو النشاط" (جروان

٩٨(. 
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  في تعليم الموهوبينوالوعي المعلوماتي التكيفية الذكية  دور بيئات التعلم

املوهـوبني. ومـن بـني ميكن أن يكون لتقنيات الذكاء االصطناعي تطبيقات مهمة يف تعلـيم الطـالب 

ــــــــذكاء االصــــــــطناعي يف هــــــــذا الصــــــــدد مــــــــا أوضــــــــحته دراســــــــة "لوســــــــتيجوفا"  ــــــــرز جمــــــــاالت تطبيقــــــــات ال أب

)Lustigova, 2014, 132 مـن إمكانيـة توظيـف أسـاليب التنقيـب يف البيانـات (Data mining 

مـن هـذه االسـتفادة  لتحديد األمناط السلوكية لدى الطالب املوهـوبني يف بيئـات الـتعلم عـرب اإلنرتنـت ومـن مث

واليت تسعى لتعليم أقوى يف بيئـة ممتعـة  األمناط لتوفري بيئات تعلم تكيفية تستند إىل خصائص هؤالء الطالب

 .  وجذابة

وتعد نظم التعليم الذكية مهمة للطالب املوهـوبني بشـكل خـاص. ومـن األمثلـة علـى ذلـك مـا أورده  

يف دراسـتهم والـيت تضـمنت تصـميم نظـام ) Choi, Lee & Lee, 2013كل مـن "تشـوي ويل ويل" (

ذكـــي للتـــدريس والـــتعلم يســـتهدف تنميـــة قـــدرات ومهـــارات التفكـــري احلاســـويب لـــدى الطـــالب املوهـــوبني يف 

تقنيـات املعلومـات وهـو نظـام يـوفر بيئـة تعليميـة تتجـاوز حـدود الزمـان واملكـان وتتوافـق مـع التطـورات احلادثــة 

وهوبني بتنفيذ التعلم الذايت املستقل استناداً إىل جمموعة متنوعة مـن يف تقنيات املعلومات وتسمح للطالب امل

 مواد التعلم املتاحة عرب اإلنرتنت.

مــن منطلــق األمهيــة الكبــرية الــيت أبرزqــا البحــوث  الذكيــةتقنيــات ال اتإمكانيــدمــج  والبــد مــن ضــرورة

يف العمليــــة  الــــذكاء االصــــطناعي. ومــــع تطــــور تقنيــــات تعلــــم الطــــالبيف  املعلوماتيــــةالعلميــــة لــــدور العوامــــل 

 أمراً واقعاً. معلوماتياً باتت التقنيات الواعية  التعليمية

املســــتندة إىل أســــاليب الــــذكاء  الذكيــــة علــــى بيئــــات الــــتعلم املعلومــــايتوحينمــــا يــــتم تطبيــــق الــــوعي  

ــــات واملعلومــــات وثيقــــة الصــــلة  ــــاً االصــــطناعي فإoــــا تشــــري إىل اســــتخدام البيان ــــيت تشــــكل معلوماتي املظهــــر  ال

). وبشــكل أكثــر Blanchard & Ogan 2010اإلمجــايل، وســلوك وغــرض بيئــات الــتعلم تلــك (

 املعلوماتيـــةحتديـــداً، فـــإن ذلـــك يعـــين أن تكـــون الطـــرق التعليميـــة واحملتـــوى التعليمـــي خمصـــص ملالئمـــة اخللفيـــة 

 املعلوماتيـةالناحيـة للطالب كما يعـين تزويـد الطـالب بأنظمـة تعليميـة تـدمج اخلصـائص الـيت تعـرب مناسـبة مـن 

)Mohammed & Mohan, 2015, 250  .( 

ألن يتميـــزون  بالـــذكاء االصـــطناعي ةاملدعمـــ البيئـــات التعليميـــةعلـــى أنـــه جيـــب علـــى مطـــوري ونوكـــد 

تبـين هــذه التصــميمات و  ثقافـة ا�تمــع مراعــاه للبيئــات التعليميـة تتضــمن تصـميماqمبـالوعي املعلومــايت حبيـث 
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تكــون قابلــة للتكيــف ل معلوماتيــاً تصــميما4م واعيــة  أي أنــه البــد أن تكــوناألخــرى.  املعلوماتيــةيف الســياقات 

 ).Ogan & Johnson, 2015, 173( األخرى املعلوماتيةيف جمموعة متنوعة من السياقات 

والعوامـل الثقافيـة لسـبب آخـر ففـي اJتمـع  املعلوماتيـةولقـد كـان البـاحثني مهتمـني أيضـاً بالنمذجـة  

أصــبحت يف غايــة األمهيــة.  املعلومــايتلــدى املتعلمــني واالســتجابة للتنــوع  املعلومــايتلكــوين احلــايل فــإن الــوعي ا

ـــة مثـــل وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي، واحلوســـبة  الســـحابية والتقنيـــات ومـــن خـــالل توظيـــف التقنيـــات احلديث

ألغـراض الـتعلم  املعلومـايتي للتنـوع املتنقلة عرب اإلنرتنت ميكن تيسري مشاركة خربات التعلم وتقدمي مصدر ثـر 

)Ogan & Johnson, 2015, 173  .( 

يف تقنيــــات الــــذكاء  املعلوماتيــــةالبحثيــــة الــــيت 4ــــتم بالنمذجــــة  الدراســــاتفقــــد ظهــــرت العديــــد مــــن 

لــــدى  املعلومــــايتاالصــــطناعي ألغــــراض التعلــــيم مبــــا جيعــــل تطبيقــــات الــــذكاء االصــــطناعي مســــتجيبة للتنــــوع 

 ,Mohammed & Mohanوكمثــال علــى ذلــك تضــمنت دراســة "حممــد وموهــان" ( ،الطــالب

) وهــو نظــام مقــرتح لتطبيــق الــوعي املعلومــايت ICON) تطــوير نظــام أطلــق عليــه مســمى "أيقــون" (2015

يف بيئات التعلم الذكيـة يتبـع مـداخل حاسـوبية لنمذجـة تنـوع الطـالب ضـمن الثقافـات الفرعيـة، والشـكليات 

 للتمثيل واالستدالل بشأن اخللفيات الثقافية.  الداللية الضرورية

هــدفت إىل الــيت ) Kim & Kim, 2016دراســة "كــيم وكــيم" (ويف هــذا الصــدد نشــري اىل 

إعــداد وتطبيــق اســرتاتيجية للتــدريس اخلصوصــي لــتعلم الربجمــة عــرب اإلنرتنــت وحتديــد تأثريهــا علــى الــتعلم لــدى 

الدراســـة مت حبـــث تفضـــيالت الـــتعلم لـــدى الطـــالب املوهـــوبني يف الطـــالب املوهـــوبني يف املعلوماتيـــة. ويف هـــذه 

املعلوماتية املشاركني يف الربجمة عرب اإلنرتنت وإعداد اسرتاتيجية للتدريس اخلصوصـي اسـتناداً إىل أمنـاط الـتعلم 

) ١٧٣علـى عينـة قوامهـا ( هـااخلاصة �ؤالء الطالب. وقـد مت توظيـف مـنهج البحـث شـبه التجـرييب ومت تطبيق

ب وطالبـــة بـــاملرحلتني املتوســـطة والثانويـــة يف كوريـــا اجلنوبيـــة. وجلمـــع البيانـــات مت االعتمـــاد علـــى اســـتبيان طالـــ

لقياس رضا الطالب عن اسرتاتيجية التعلم، واختبار حتصيلي. وقد أبرزت نتائج الدراسة وجود حتسنات دالـة 

برضــــاهم عــــن االســــرتاتيجية املطبقــــة إحصــــائياً لــــدى الطــــالب املشــــاركني يف اJموعــــة التجريبيــــة فيمــــا يتعلــــق 

 والتحصيل الدراسي وذلك مقارنًة بأقرا�م يف اJموعة الضابطة. 

 الموهبة والطالب الموهوبين في علوم المعلوماتية 

 املوهوبني يف احلاسوب الطالب أو"  Informatics Giftedاملوهوبني يف املعلوماتية" يتميز 

الشغف كبامتالكه خصائص عامة   هم). عن غري Jeon & Kim, 2018, 1388املعلوماتية ( و
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والقدرات الذهنية العالية، واإلبداع، وااللتزام باملهمة، والقدرة على التفكري، وهم األشخاص الذين 

يستطيعون حل املشكالت ذات الصلة بنطاقات املعلوماتية بطريقة منطقية وإبداعية عرب االستفادة من 

 ,Jeon & Kimا املعلومات، وهم القادرون على إبداع معلومات جديدة (إمكانات تكنولوجي

2018, 1388.( 

دراسة رداد هذا الصدد نذكر يف  ،على مستوى الدول العربية وعن مستوى الثقافة املعلوماتية والبحثية      

مدارس الكشف عن مستوى الثقافة املعلوماتية والقدرات البحثية لطالب اليت استهدفت  )٢٠١٩(

طبقت  يف مصر، وتوضيح دور النظام التعليمي بتلك املدارس يف تعزيزها.  املتفوقني يف العلوم والتكنولوجيا

. وكان من أهم نتائج الدراسة: يعترب الطالب هو حمور العملية ) طالباً ٣١٤استبانة على عينة قوامها (

هم وعي كامل مبفهوم الثقافة املعلوماتية، % من الطالب لدي ٥٧.٦التعليمية وله دور فاعل فيها، تبني أن 

على رأس دوافع احلصول على املعلومات، وكان البحث عن املعلومات   Capstoneوجاء إعداد املشاريع

يف اإلنرتنت يف مقدمة القدرات واملهارات البحثية لدى الطالب تبني أن استخدام اإلنرتنت وتكنولوجيا 

ومن توصيات الدراسة: إنشاء مكتبة  %، ٧٣.٩اتية للطالب بنسبة املعلومات يعزز من الثقافة املعلوم

املكتبات يف دعم الثقافة  ألخصائيطالب ، وأن يكون هناك دور فاعل السحابية تابعة للوزارة ختدم 

 .املعلوماتية للمجتمع املدرسي 

 نماذج الوعي المعلوماتي المستقبلي:

 Web 2.0سعيًا وراء تطوير مفهوم الوعي املعلومايت ومبا يتواكب مع ظهور جيل الويب الثاين 

ظهر أيضًا مصطلح اجليل الثاين للتنور املعلومايت  Pedagogy2.0واجليل الثاين للرتبية 

Information Literacy (IL) 2.0 ); Špiranec & Banek Špiranec, 2015

Zorica, 2010 حتول جذري جيب عمله خبصوص مفهوم الوعي املعلومايت ) كتعبري عن

)McNicol, 2015, 303 والذي يستلزم تغيريًا هيكليًا كامًال وإعادة النظر يف تعريفات ومفاهيم (

 :Spiranac & Zorica, 2010الوعي املعلومايت وتبين فلسفة جديدة للتنور املعلومايت بشكل عام (

 الضوء على بعض من النماذج املعاصرة للتنور املعلومايت املستقبلي: ويف هذا السياق يتم إلقاء ). 144

) الذي كـان مبثابـة منـوذج Ahmadpour, 2014بور" ( الذي قدمه "أمحد ونشري اىل النموذج

متعــدد األبعــاد للــوعي املعلومــايت املســتقبلي يف القــرن احلــادي والعشــرين والــذي يتضــمن األبعــاد التاليــة: البعــد 

املعـــريف (والـــذي يتضـــمن مهـــارات الـــوعي باملعلومـــات، واإلدراك، واالستكشـــاف، وفهـــم أشـــكال املعلومـــات، 
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مي املعلومـات وتوليـدها وعرضـها)، والبعـد التكنولـوجي (والـذي وحل املشكالت، والتفكـري الناقـد وحتليـل وتقـو 

ـــة املتاحـــة ألغـــراض االتصـــال والتعـــاون والعـــرض والتنظـــيم  ـــا واألدوات الرقمي يتضـــمن فهـــم مميـــزات التكنولوجي

والتفكـــري الناقـــد وحـــل املشـــكالت، فضـــالً عـــن فهـــم تقنيـــات جيـــل الويـــب الثـــاين ومميزا4ـــا وعيو�ـــا)، والبعـــد 

ـــــاء اJتمعـــــات، االجتمـــــاعي (و  ـــــة كالتعـــــاون واالتصـــــال واملشـــــاركة وبن ـــــذي يتضـــــمن التفـــــاعالت االجتماعي ال

واملســئوليات املتعلقــة باألخالقيــات واخلصوصــية فضــالً عــن مراعــاة الســياق االجتمــاعي للمعلومــات)، والبعــد 

ذاتيـــة وعناصـــر الوجـــداين للتنـــور املعلومـــايت (والـــذي يتضـــمن االجتاهـــات واالهتمامـــات والدافعيـــة والفعاليـــة ال

أخرى)، والبعد الوراء معريف للتنور املعلومايت (والذي يتضمن املعرفة بالذات، والقدرة على وضـع اسـرتاتيجية، 

 وتنظيم الذات).

إلعـادة بلـورة  Communication) مـدخل االتصـال Hoyer, 2011كما قدم "هـوير" (

رين؛ وهــو مــدخل لدراســة الــوعي املعلومــايت القــرن احلــادي والعشــ يف مســتقبل معــامل مفهــوم الــوعي املعلومــايت

ميكننــــا مــــن فهــــم املعرفــــة علــــى أنــــه يــــتم إنتاجهــــا وإعــــادة إنتاجهــــا ضــــمن أنظمــــة يــــتم اســــتدامتها مــــن خــــالل 

االتصاالت االجتماعية. وعالوًة على ذلك فإنه يوسع مفهـوم الـوعي املعلومـايت لـيس باعتبارهـا فقـط جمموعـة 

هـــا مـــن خـــالل الوســـائل الرمسيـــة بـــل باعتبارهـــا جمموعـــة مـــن االســـتعدادات مـــن املهـــارات اJـــردة الـــيت يـــتم تعلم

الناقـدة الـيت يـتم تنميتهـا مـن خـالل النمذجـة، والتبـادل، واالهتمـام احلـريص مبصـادر املعلومـات وثيقـة الصــلة. 

تغيـري: أي ومن مث فإن هذا التصور للوعي املعلومايت املستقبلي يهتم باملمارسات الذهنية والتأملية الـيت حتفـز ال

إحــداث التحـــول يف املــتعلم أو طبيعـــة املعلومـــات؛ واســتخدام املعلومـــات لتحقيـــق التمكــني؛ وأخـــرياً االهتمـــام 

ـــــنجم عـــــن التفاعـــــل مـــــا بـــــني املعلومـــــات واملتعلمـــــني والبيئـــــات املختلفـــــة  ـــــيت ت ـــــة ال ـــــد املعرف ـــــديناميكيات تولي ب

)Pawlowski, 2014, 65-Monge & Frisicaro  .( 

 لم التكيفية في تنمية الوعي المعلوماتي المستقبلي: دور بيئات التع  

أي  -مــن أجــل إحــداث حتــول حقيقــي يف مفهــوم الــوعي املعلومــايت باجتــاه وعــي معلومــايت مســتقبلي 

تعريفهــا لــيس فقــط كمجموعــة رمسيــة مــن أدوات الــتعلم ولكــن أيضــاً مــدى واســع مــن العــادات العقليــة الــيت 

مـن الضـروري العمـل علـى تـوفري مقومـات رئيسـية لعـل مـن أبرزهـا تدشـني تكمن وراء طبيعة التعلم نفسه فإنه 

Pawlowski, -Monge & Frisicaroفــرص لبيئــات الــتعلم الشخصــي للتنــور املعلومــايت (

66-2014, 65  .( 
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مبثابــة طريقــة مــن خالهلــا يعمــل املتعلمــون علــى إجيــاد،  التكيفيــةويف هــذا الســياق تعــد بيئــات الــتعلم  

والتفاعل مع التقنية لتنظيم اتصاال4م وتعلمهم الشخصي. ومثـل هـذه البيئـات ونظـراً أل�ـا فرديـة واستخدام، 

علــى حنــو كبــري وتتــأثر بالســياق متثــل قلــب خـــربة الــتعلم غــري الرمســي للطــالب فيمــا يتعلــق بــالوعي املعلومـــايت 

التقنيـة ومـن مث فـإن هـذه  املستقبلي؛ نظراً ألن الطالب يصبحون أكثر اتصاالً على حنو اجتمـاعي مـن خـالل

Monge & Frisicaro-البيئــــات تصــــبح أكثــــر أمهيــــة للمعلمــــني واملتعلمــــني علــــى حــــد ســــواء (

Pawlowski, 2014, 70  .( 

" وآخرين ماير" دراسة أكدت تنمية الوعي املعلومايت وعن العالقة بني البيئات التكيفية و

)Mayer, Peter, Leichner & Krampen, 2015(   الكشف عن تأثري برنامج تكيفي

يف تنمية الوعي املعلومايت، فضًال عن الكشف عن تصورات الطالب عن الربنامج. ولتحقيق أهداف 

) طالب وطالبة من الطالب ٦٤تألفت عينة الدراسة من (حيث . شبه التجرييبنهج املالدراسة مت استخدام 

عاجلة التجريبية املطبقة تدريب قائم على فكرة التعلم الذين يدرسون علم النفس يف دولة أملانيا. وتضمنت امل

املدمج يتسم بالتكيفية يف تدريس الوعي املعلومايت وفقاً خلصائص الطالب. وقد مت مجع البيانات باستخدام 

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق  اختبار الوعي املعلومايت، ومقياس الفعالية الذاتية يف الوعي املعلومايت،

ين درسوا باستخدام الربنامج التكيفي لتعليم الوعي املعلومايت على الطالب الذين مل يدرسون الطالب الذ

باستخدامه بينما مل تكن هناك فروق دالة بني اJموعتني التجريبيتني، كما كانت لدى الطالب آراء إجيابية 

 عن الربنامج املطبق. 

التعرف على أثر التفاعل بني منط البحث  اىل) ٢٠١٧( شحاته نشوى دراسة كما هدفت       

عميق) يف تنمية مهارات  –سطحي  –ضمين) وأسلوب التعلم (اسرتاتيجي  –اإللكرتوين التعاوين (صريح 

) من طالب ١٠٤طبقت الدراسة على عينة مكونة من (حيث  ،الوعي املعلومايت لدى طالب كلية الرتبية

وعات جترييب وقد توصلت الدراسة اىل نتائج أبرزها : عدم تكنولوجيا التعليم مت تقسيمهم اىل ست جمم

ضمين)يف تنمية اجلانب املعريف واألدائي ملهارات الوعي املعلومايت  –وجود تأثري لنمط البحث (صريح 

 –ضمين) واسلوب التعلم (اسرتاتيجي  –وكذلك عدم وجود تأثري للتفاعل بني منط البحث (صريح 

نب املعريف واألدائي ملهارات الوعي املعلومايت بينما ظهرت تأثري اسلوب عميق) يف تنمية اجلا –سطحي 

 عميق) يف تنمية كل من اجلانب املعريف واألدائي ملهارات الوعي املعلومايت. –سطحي  –التعلم اسرتاتيجي 

 العالقة بين الوعي المعلوماتي المستقبلي ومهارات البحث العلمي:
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الــــوعي املعلومــــايت أمــــراً رئيســــياً لتنميــــة فهــــم أكثــــر مشــــوالً للتقنيــــة يعــــد االســــتخدام املتكــــرر ملهــــارات 

 & Wheatley, Dobbs, Willis, Magnanوالبحـوث ذات املسـتوى املرتفـع مـن اجلـودة (

Moeller, 2010, 72 وتوجـد عالقـة وثيقـة مـا بـني الـوعي املعلومـايت ومهـارات البحـث العلمـي وهـو .(

يف هذا املوضوع. فعلى سبيل املثال، أبرزت نتائج الدراسـة الـيت قـام  ما ألقت الضوء عليه عدد من الدراسات

) أن اســتدماج الــوعي �Hulseberg & Versluis, 2017ــا كــل مــن "هلســبريج وفريســلويس" (

املعلومايت لتدريب الطـالب علـى تنفيـذ البحـوث كـان لـه تـأثري إجيـايب يف تنميـة مهـارات البحـث العلمـي لـدى 

سـاعدة الطـالب علـى مجـع واسـتخدام املصـادر املتنوعـة واالسـتفادة �ـا علـى حنـو الطالب وذلك من خالل م

) علـــى حاجـــة الطـــالب إىل تعلـــم الـــوعي Djokic, 2014صـــحيح يف حبـــوثهم. كمـــا أكـــدت دراســـة (

 املعلومايت من أجل تنمية مهارا4م البحثية. 

خرجيـي اجلامعـات ) املطبقـة علـى عينـة مـن Travis, 2017كما أبرزت نتائج دراسـة "تـرافيس" (

أن تعليم الوعي املعلومايت كان له تأثريات إجيابية على تنمية املهارات البحثية يف بيئة العمل الحقاً مبـا أعطـى 

ـــة تعمـــيم مهـــارات الـــوعي املعلومـــايت لبيئـــات العمـــل، وكـــان أكثـــر أنـــواع املعلومـــات الـــيت مت  مؤشـــر علـــى قابلي

 خبار اجلارية.توظيفها البحوث امليدانية واإلحصائيات واأل

ويف حـــني تتضـــمن عمليـــة البحـــث اخلطـــوات التاليـــة: حتديـــد احلاجـــة للمعلومـــات، وصـــياغة موضـــوع 

البحــث وحتديــد املفــاهيم، وتطــوير اســرتاتيجية للبحــث (مبــا يف ذلــك بنــاء خمطــط للمفــاهيم وصــياغة مشــكلة 

واستخدام النتـائج (مبـا يف ذلـك حتديـد البحث واختيار نوع الوثائق واختيار األدوات البحثية) وتنفيذ البحث 

مكـــان واســـرتجاع الوثـــائق واملصـــادر وتقـــومي املعلومـــات واالستشـــهاد �ـــا)، فـــإن الـــوعي املعلومـــايت يؤكـــد علـــى 

جمموعــة مــن القــدرات الــيت تتطلــب مــن املتعلمــني معرفــة مــىت يكــون هنــاك حاجــة للمعرفــة والقــدرة علــى حتديــد 

ومات واسـتخدامها بفاعليـة. وبالتـايل فـإن الـوعي املعلومـايت تشـجع التفكـري والوصول إىل والتقومي الناقد للمعل

 :  ـــــــالناقد والتأمل. ومن مث فإنه يتوقع من الطالب اكتساب املهارات والكفايات املتعلقة بـ

 االخنراط يف األفكار والطرق اجلديدة للتفكري والتحليل بشكل ناقد للقضايا املتنوعة. -

 املوسعة من خالل البحث واالستقصاء والتأمل املستمرين. البحث عن املعرفة  -

 إجياد وتقومي املعلومات باستخدام جمموعة متنوعة من املصادر والتقنيات.  -

ـــــة  - االعـــــرتاف بأعمـــــال وأفكـــــار اآلخـــــرين أثنـــــاء اســـــتخدام مصـــــادر املعلومـــــات للبحـــــث والكتاب

 ).  Igwe, Emezie & Uzuegbu, 2014, 194-195األكادميية (
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 الــــوعي تنميــــة يف فاعليتــــه وقيــــاس تــــدرييب برنــــامج اعــــداد) ٢٠١٧( صــــياد دراســــة اســــتهدفتكمــــا 

 التـــدرييب الربنـــامج فاعليـــةالـــيت توصـــلت اىل ، العليـــا الدراســـات طلبـــة لـــدى الكرتونيـــا املراجـــع بـــإدارة املعلومـــايت

 واملهـاري املعـريف اجلانـب ومنية االنرتنت عرب البيانات قواعد يف البحث يف قدراlم تنمية يف االجيايب اثره وبيان

ـــإدارة املعلومـــايت للـــوعي والوجـــداين  التوثيـــق بـــرامج مـــع التعامـــل مهـــارات تنميـــة وتفعيـــل،  الكرتونيـــا املراجـــع ب

 . الطالب لدى املعلومايت الوعي لتنمية حوهلا تدريبية برامج واعداد االلكرتونية

إىل حتليل واقع الوعي املعلومايت لدى اليت سعت ) ٢٠١٧عماشة و الرباعي (دراسة  سعتكما        

والتعرف على مدى توافر مهارات الوعي املعلومايت لديهن وقدرlن على حتديد  ،طالبات جامعة اجلوف 

احتياجاlن املعلوماتية والصعوبات اليت تواجههم عند البحث عن املعلومات واملقرتحات اليت تساعدهم 

لديهن. للوقوف على نقاط الضعف وحماولة تقدمي االقرتاحات اليت تساعد على على تنمية الوعي املعلومايت 

ختطي هذه الصعوبات وتنمية مهاراlن معلوماتياً، وأظهرت الدراسة أن الطالبات لديهن مهارات حبثية يف 

وأوصت  ،يف متييز أمهية املصادر املعلوماتية املختلفة باملكتبة ةومهار ، استخدام مصطلحات حبثية خمتلفة

الدراسة بضرورة رفع كفاءة الوعي املعلومايت لدى جمتمع اجلامعات لتحقيق الوصول إىل املعلومات 

والتشجيع على االطالع والبحث يف املصادر اإللكرتونية مما يساعد على زيادة مداركهم وقدراlم البحثية. 

 .علومات وتقييمهاواالهتمام بتنمية مهارات الوعي املعلومايت يف القدرة على حتليل امل

 الطالب الموهوبين في المعلوماتية: 

تصبح لديه القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات بطريقة فاعلـة ولديـه  الطالب الواعي معلوماتياً         

درايـة مبختلــف مصــادر املعلومــات وطــرق الوصــول اليهـا مث املفاضــلة بينهــا؛ الختيــار األنســب واســتخدامها يف 

الت املعلوماتيــة واختــاذ القــرارات املســتقبلية، كمــا يتميــز بــالنظرة النقديــة البنــاءة ازاء القضــايا الــيت حــل املشــك

القــيم واألخـالق يف كــل  ةيواجههـا وبنـاء قاعــدة معرفيـة كمــا ميتلـك احلكمــة يف اسـتخدام املعلومـات مــع مراعـا

 )٣٢ -٣١، ٢٠١٩(البورسعيدي، املمارسات املعلوماتية واملهارات التكنولوجية.

علـى أ�ـم أولئـك األشـخاص  Informatics giftedيُعـرف الطـالب املوهـوبني يف املعلوماتيـة و 

الـــذين تـــربز لـــديهم الســـمات العامـــة لألفـــراد املوهــــوبني مثـــل الفضـــول والقـــدرات الذهنيـــة املرتفعـــة، والتفكــــري 

اإلبـــداعي، وااللتـــزام باملهمـــة، والقـــدرة علـــى التفكـــري ويف نفـــس الوقـــت ميكـــنهم حـــل املشـــكالت املقدمـــة هلـــم 

خـــالل اســـتخدام إمكانيـــات تقنيـــات املعلومـــات والـــذين  واملرتبطـــة باملعلومـــات بشـــكل منطقـــي وإبـــداعي مـــن

). Jeon & Kim, 2018, 1388لـديهم إمكانيــات لتوليـد معلومــات جديـدة اســتناداً إىل ذلـك (
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) وجــود 197Kim ,2013 ,وفيمــا يتعلــق خبصــائص هــؤالء الطــالب قــد أبــرزت نتــائج دراســة "كــيم" (

العاديني يف اخلصائص املعرفية املتعلقة باملعلومـات كالقـدرة  فروق بني الطالب املوهوبني يف املعلوماتية وأقرا�م

ـــيت بـــني  ـــد اســـتناداً إىل املعلومـــات ال علـــى التنظـــيم، والقـــدرة علـــى االســـتدالل، والقـــدرة علـــى التعمـــيم والتجري

 أيديهم. 

 : التعليق على الدراسات السابقة.٤-٣-٢

 بمتغيرات الدراسة الحاليةالمتعلقة  العربية واألجنبية السابقة الدراسات مناقشة :١-٤-٣-٢

يتمثل يف معرفة اهلدف وحتديد أهم النتائج  االطالع على الدراسات السابقةإن الغاية من عرض   

من من الدراسات السابقة والتوصيات، وحتديد ارتباطها بالدراسة احلالية، وقد تناولت الدراسات السابقة 

  .والعينات واألدواتخالل األهداف واملنهج واملتغريات 

): "أنه حىت يبدأ الباحث مما انتهى إليه غريه، البد له من ١٩٥، ٢٠٠٧لقد أورد العساف (

إن كان هناك حماوالت ذات ارتباط وثيق وصلة قوية مبشكلة البحث  -مراجعة احملاوالت البحثية السابقة 

البحث اإللكرتونية  عائل العلمية ومواقمبجملها أو جبانب من جوانبها". ومن خالل االطالع على أدلة الرس

فهناك  -علم الباحثة -، ُلوحظ قلة ما ُكتب عن موضوع الدراسة، وعلى حد ةاحلالي بالدراسةذات الصلة 

، ولكن هناك أنواع أخرى لبعض مبتغري الدراسة املستقل واملتغريات التابعةيف الدراسات اليت تربط  قلة

 . خمتلفةأوجه و  متعددة وحماور خلفيات منعنها الدراسات اليت تبحث 

ذات الصلة مبتغريات  السابقة العربية واألجنبية الدراسات على ت الدراسات السابقةاشتملوقد          

، وتطبيقات البحث العلمي البيئات التكيفية والذكاء االصطناعي الدراسة املستقلة والتابعة واملتمثلة يف

داخل ثنايا االطار  استعراضها وبعد، متنوعة من أوجه ، وقد نوقشتاملستقبليالرقمية والوعي املعلومايت 

 املتعددة جوانبه من احلالية بالدراسة واالختالف االتفاق حيث من جممل تعليق إجياز مت، النظري واجيازها

  ) يوضح ذلك :٢( واجلدول
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 احلالية الدراسةب العربية واألجنبية السابقة الدراسات : عالقة )٢( جدول

 Pاحملور يف باالتفاق مباشرة غري أو مباشرة بطريقة أشارت السابقة الدراسات أن تعين. 

الدراســـــــــــــــــــــــــــات 
 العربيـــة الســـابقة

واألجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــة 
املتعلقـــة مبحـــاور 

 احلالية  الدراسة

بيئـــــة  فاعليـــــة
ــــــــــــة  يف تكيفي
  تنمية : 

 أدوات الدراسة الحالية مواد الدراسة الحالية املرحلة العينة  املنهج
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الدراســـــــــــــــــــــــــــات 
 العربيـــة الســـابقة

واألجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــة 
املتعلقـــة مبحـــاور 

 احلالية  الدراسة

بيئـــــة  فاعليـــــة
ــــــــــــة  يف تكيفي
  تنمية : 
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 احملمدي و عزمي
)٢٠١٧( 

        P P     
 الرباعي و عماشة

)٢٠١٧( 
 P  P           

       P  P  P    )٢٠١٧(  العطار
           P   P )٢٠١٧( قباين

Abdullah, 

2016 
   P  P  P 

 
 

     

Almohamma

di, 2016 
  P     P P      

Kim, 2016         P      
              P )٢٠١٦( خلضاري

Dolenc, 2015   P P    P       
Mayer,2015  P  P    P       
Beckmann, 

2014 
   P    P       

 مبارز و عزمي دراسة
)٢٠١٤( 

   P  P P P P P     

      P   P     P )٢٠١٤( السيد
Bae, Kim, 

2009 
   P P          

Costello, 

2012 
  P P P   P P  P    

Dorça, 2013    P    P       
Kim & 

Seo,2009  
  P P P  P        

Kseibat, 2010    P    P P      
Magnisalis, P P 
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الدراســـــــــــــــــــــــــــات 
 العربيـــة الســـابقة

واألجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــة 
املتعلقـــة مبحـــاور 

 احلالية  الدراسة

بيئـــــة  فاعليـــــة
ــــــــــــة  يف تكيفي
  تنمية : 

 أدوات الدراسة الحالية مواد الدراسة الحالية املرحلة العينة  املنهج

ط 
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2011 

Özyurt, 2013   P P  P  P       
      P   P     P )٢٠١٢( صاحل

P المحور في باالتفاق مباشرة غير أو مباشرة بطريقة أشارت السابقة الدراسات أن تعني. 

 

االتفاق  حيث من الحالية بالدراسة الدراسات السابقة وعالقتهاأهداف  :١-١-٤-٣-٢

 :واالختالف

جوانب بطريقة مباشرة أو  عدة يف احلالية الدراسة مع السابقة الدراسات أهداف بعض اتفقت           

 القائمة على الذكاء االصطناعيلفاعلية البيئات  سعت الدراسات فمعظم اهلدف؛ حيث من غري مباشرة

شوخومان  ودراسة ؛)Jeon& Kim, 2018( جون وكيم كدراسة التعليمية؛ العملية يف واستخدامها

 مخيس و ياسني)؛ ودراسة Tashtoush,2017؛ ودراسة ()Shukhman, 2018( وآخرين 

األنظمة التكيفية املؤمتتة املستندة  ) وظفتShukhman,2018( شومخان ؛ كما أن دراسة)٢٠١٨(

 ، كما أن دراسةإىل الذكاء االصطناعي واهلادفة لتقدمي الدعم الفردي للطالب املوهوبني

)Polezhaev,2018(ودراسة  ؛) احملمديAlmohammadi, 2016(ودراسة ؛ )Dolenc 

& Aberšek, 2015(  ودراسة(Özyurt a, Özyurt, Baki, & Güven, 2013) 

تصميم البيئات التكيفية  يف حبثت الدراسات من بعضاً  وهناك وظفت البيئات الذكية يف العملية التعلمية.

 وتقييمها ؛كأساليب التعلم والتفضيالت التعليمية أو بناء على مناذج علميةالقائمة على مرتكزات أخرى 

عزمي و احملمدي  له؛ كدراسة استخدامهم ومدى أدواته بعد عن التعليم عناصر أحد وفاعلية لكفاءة

 & ,Beckmann, Bertelودراسة () ٢٠١٧دراسة العطار  ( ؛)٢٠١٧السيد (؛ دراسة ) ٢٠١٧(

Zander, 2014 .( 
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طبيقات التكنولوجيا ت إىل تطرقها يف احلالية الدراسة أهداف مع السابقة الدراسات اتفقت كما      
 واملقيد الزين كدراسة ؛ي العملية التعليمية  منها االستفادةبأوجه خمتلفة و  البحث العلميالرقمية يف 

نظم كشف االنتحال  التحديات اليت تواجه استخدام) اليت تطرقت اىل ٢٠١٩دراسة جوهر (و  )٢٠١٩(
، ودراسة  )٢٠١٩( مهشري ، ودراسة)٢٠١٩( وآخرون املاوي دراسة ؛العلمي يف البحوث الرتبوية

ودراسة ؛ استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمياليت استهدفت  )٢٠١٨القحطاين (
التعلم املدمج وقياس فاعليته  استهدفت هذه الدراسة اعداد برنامج تدرييب قائم علىاليت  )٢٠١٧صياد (

اليت  )٢٠١٧قباين (؛ ودراسة يف تنمية الوعي املعلومايت بإدارة املراجع الكرتونيا لدى طلبة الدراسات العليا
وواقعها ،   األدوات والربجميات اليت متكن الباحث استخدامها أثناء رحلته للبحث العلميهدفت للتعرف 
العلمي واستخدامات التكنولوجيا  البحث جودة معايري اىل تتطرق ) ٢٠١٦خلضاري ( كما أن دراسة

، يف حني الرقمية يف البحث العلمي وأثر سوء استخدام التكنولوجيا الرقمية على مصداقية البحث العلمي
) فاعلية بيئة تعليمية عرب الويب قائمة على بعض تطبيقات احلوسبة السحابية ٢٠١٤السيد (أن دراسة 

تناولت اىل مراجعة االنتاج الفكري للتعرف ) ٢٠١٢؛ كما أن دراسة صاحل (حث العلميلتنمية مهارات الب
الشايع و الشبل  ، يف حني جاءت دراسةلبحث التعاوين على مستوى النظم أو حمركات البحثاعلى 

يف حصول الباحثني باجلامعات على املعلومات  السعودية ) تأثري تطبيق االنرتنت باململكة العربية٢٠١٢(
 .اليت حيتاجو�ا ألغراض البحث والدراسة

وهو  للوعي املعلومايتحيث تطرقها  من أيضاً  احلالية بالدراسة السابقة الدراسات اتفقتكذلك       
؛ودراسة )٢٠١٩( البورسعيديودراسة  ؛)٢٠١٩رداد ( كدراسة ؛املتغري التابع الثاين من الدراسة احلالية 

درجة الوعي املعلومايت ومهاراته ورصد سلوكيا�م البحثية إزاء اليت ركزت على  )٢٠١٨نفسية قتاتلية (
مستوى الثقافة املعلوماتية والقدرات اليت هدفت اىل كشف ) ٢٠١٩ودراسة رداد (؛ البحث عن املعلومات

استهدفت هذه اليت  )٢٠١٧صياد (ودراسة ؛ يف العلوم والتكنولوجيا لطالب مدارس املتفوقنيالبحثية 
الدراسة اعداد برنامج تدرييب قائم على التعلم املدمج وقياس فاعليته يف تنمية الوعي املعلومايت بإدارة املراجع 

 أثر على التعرف اىل )٢٠١٧شحاته ( ، يف حني هدفت دراسةالكرتونيا لدى طلبة الدراسات العليا
أما دراسة  املعلومايت، الوعي مهارات تنمية التعلم يف وأسلوب التعاوين ويناإللكرت  البحث منط بني التفاعل

)Mayer, Peter, Leichner & Krampen, 2015(  تأثري برنامج تكيفي اليت استهدفت
يف ضوء  الوعي املعلومايتاليت حللت واقع  )٢٠١٧عماشة و الرباعي (، ودراسة يف تنمية الوعي املعلومايت
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اليت  )٢٠١٧السلمي (بينما اختلفت بعض أهدف الدراسات السابقة كدراسة  املتغريات.عدد من 
تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تعزيز خدمات اسرتجاع املعلومات استهدفت سلطت الضوء على 

  .وتطويرها

 حيث الحالية من وعالقتها بالدراسة الدراسات السابقةفي  المتبع العلمي منهجال :٢-١-٤-٣-٢

  :االتفاق واالختالف

 غالبية الدراسات السابقة املنهج شبة التجرييب وهي تتفق مع جزء الدراسة احلالية كدراسة اتبعت
؛ ودراسة (Jeon & Kim, 2018)جيون وكيم" ودراسة  ؛)٢٠١٩البورسعيدي (

)Shukhman,2018 ؛ )٢٠١٧السيد (؛ ودراسة ) ٢٠١٧عزمي و احملمدي ( ، ودراسةودراسة)؛
دراسة و ؛ ) ٢٠١٧شحاته (؛ ودراسة )Tashtoush,2017ودراسة (؛ ) ٢٠١٧العطار (ودراسة 

)Almohammadi, 2016(؛ ودراسة ) "دراسة "كيم وكيمKim & Kim, 2016 ( ودراسة
 & Mayer, Peter, Leichner( ؛ ودراسة)Almohammadi, 2016"احملمدي" (

Krampen, 2015(؛ ودراسة )Beckmann, Bertel, & Zander, 2014؛ ودراسة( 
 & ,Dorça, Lima, Fernandes)ودراسة ؛ )٢٠١٤السيد ( ودراسة؛ )٢٠١٤مبارز ( وعزمي 

Lopes, 2013) دراسة "كيم وسيو" )؛ و ٢٠١٢صاحل ( ودراسة(Kim & Seo, 2009)  ، 
وهو املنهج  باستخدام واجلمع بني الكمي والنوعي كما أن هناك بعض الدراسات اتبعت املنهج املختلط

 & Dolenc()؛ ودراسة Almohammadi, 2016املتبع يف الدراسة احلالية كدراسة (

Aberšek, 2015( ؛ ودراسة)Özyurt a, Özyurt, Baki, & Güven, 2013(؛ 
 ).Kim & Seo,2009ودراسة ( ؛)Costello, 2012ودراسة (

حيث يوجد بعض  املنهجاختلفت بعض الدراسات السابقة عن الدراسات احلالية يف كما 
 ؛ ودراسة)٢٠١٧)؛ ودراسة السيد (٢٠١٧املنهج البحث التطويري كدراسة العطار (الدراسات اتبعت 
نفسية ودراسة ؛ )٢٠١٧عماشة و الرباعي (ودراسة  ؛)٢٠١٧صياد (ودراسة ؛ )٢٠١٢الشايع و الشبل (

ودراسة  ؛)٢٠١٩( واملقيد الزين كدراسة  املنهج الوصفي اتبعت أو أضافت ) ٢٠١٨قتاتلية (
، )٢٠١٩( مهشري ، ودراسة)٢٠١٩( وآخرون املاوي دراسة و؛ )٢٠١٩ودراسة رداد ( )٢٠١٩جوهر(

) ٢٠١٧عزمي و احملمدي (ودراسة  اتبعت املنهج الوثائقي، )٢٠١٧السلمي (يف حني أن دراسة 
 ,Magnisalis)ماجنيساليس وآخرون" ، يف حني أن دراسة نهج البحث التطويريامل تأستخدم
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Demetriadis, & Karakostas, 2011)  اتبعت املنهج التحليلي للوثائق والدراسات ،ودراسة
 ,Bae, Kim, Kang, & Yune) و دراسة  )٢٠١٧قباين (ودراسة ) ٢٠١٨القحطاين (

  .نهج البحث الوصفياتبعت امل ) ٢٠١٤السيد ( ودراسة (2009

 : االتفاق واالختالف حيث الحالية من وعالقتها بالدراسةالدراسات السابقة عينة  :٣-١-٤-٣-٢

رداد  كدراسة يف اختيارها لعينة املوهوبني بعض عينات الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية اتفقت       
؛ (Kim, 2018)كيم" ؛ ودراسة  )Jeon & Kim, 2018جيون وكيم" (ودراسة  ؛)٢٠١٩(

كيم ؛ ودراسة  ) Kim & Kim, 2016كيم وكيم" ()؛ ودراسة  Shukhman,2018ودراسة (
 (Bae, Kim, Kang, & Yune, 2009)؛ ودراسة (Kim & Seo, 2009)وسيو" 
 احلالية. الدراسة مع اتفقت ما وهي (Kim & Seo, 2009)ودراسة 

دراسة ياسني ومخيس السابقة عن الدراسة احلالية ك الدراسات عينات يف يف حني هناك اختالفات       
؛ ودراسة )Tashtoush,2017، ودراسة (فين مصادر التعلماليت اقتصرت عينتها على ) ٢٠١٨(

(Özyurt a, Özyurt, Baki, & Güven, 2013)  اليت اقتصرت عينتها على طالب املرحلة
؛ يف حني أن املرحلة اإلعدادية من تكونتاليت ) ٢٠١٧عزمي و احملمدي (أما دراسة كٍل من الثانوية، 
،ودراسة  )٢٠١٩( ، دراسة مهشري)٢٠١٩( واملقيد الزين)؛ ودراسة٢٠١٩البورسعيدي ( من  ً لٍ دراسة ك
عماشة و الرباعي ودراسة ؛ )٢٠١٧قباين ( ؛ ودراسة ) ٢٠١٨القحطاين (ودراسة  ؛)٢٠١٧السيد (

 ,Mayer(ودراسة  ؛)٢٠١٧شحاته ( ودراسة؛ )Almohammadi, 2016دراسة (و ؛ )٢٠١٧(

Peter, Leichner & Krampen, 2015( ودراسة ؛ )Beckmann, Bertel, & 

Zander, 2014(وعزمي  ؛ ودراسة ) ؛ ودراسة صاحل ) ٢٠١٤السيد (ودراسة   )٢٠١٤مبارز
اقتصرت عينتهما على طالب املرحلة اجلامعية، كما أن  )٢٠١٢الشايع و الشبل ( )؛  ودراسة٢٠١٢(

اختريت عينة  (Dorça, Lima, Fernandes, & Lopes, 2013)"دوركا وآخرون"  دراسة
 ,Magnisalis)"ماجنيساليس وآخرون  كما أن دراسةالدراسة من املرحلة املتوسطة،  

Demetriadis, & Karakostas, 2011)    ،كانت عينتها األحباث والدراسات العلمية املنشورة
املتعلمني الكبار غري النظاميني استهدفت عينتها  )Kseibat, 2010دراسة "اكسيبات" (كما أن 
 )٢٠١٩( وآخرون املاوي ودراسة؛ )٢٠١٩جوهر(ودراسة  )٢٠١٩( أن دراسة ابراهيميف حني  ،الناطقني
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أما دراسة  اجلامعيني ، األساتذةجمموعة من من عينتها  تكونتاليت  )٢٠١٨نفسية قتاتلية (دراسة ؛ و 
 .واالخصائيني والباحثنيطبقتها على عينة من طلبة الدكتوراه  )٢٠١٧صياد (

االتفاق  حيث الحالية من الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسةأدوات  :٤-١-٤-٣-٢

 : واالختالف

البورسعيدي دراسة االختبار التحصيل املعريف كألداة  حيث استخدامها  مناعتمدت بعض الدراسات      
شحاته دراسة  و؛  )٢٠١٧صياد (دراسة ؛ و )Jeon & Kim, 2018(؛ ودراسة  )٢٠١٩(
 ,Abdullah, Bayahya(ودراسة؛ ) ٢٠١٧عزمي و احملمدي (ودراسة ؛ )٢٠١٧(

Shammakh, Altuwairqi, Alsaadi, 2016(  ودراسة)Almohammadi, 

 ,Dorça)؛ ودراسة )٢٠١٢صاحل (؛ودراسة  )Kim & Kim, 2016(؛ ودراسة )2016

Lima, Fernandes, & Lopes, 2013) ؛ ودراسة )Kseibat, 2010(  وهو من األدوات
كما مت االعتماد على أداة املالحظة لقياس اجلانب املهاري يف هذه اليت استندت عليها الدراسة احلالية.  

؛ )٢٠١٧شحاته ( ؛ و)٢٠١٧صياد (الدراسة واليت اتفقت مع العديد من الدراسات؛ كدراسة 
 ,Costello(؛ ودراسة  ) ٢٠١٤عزمي مبارز (؛ودراسة  )Almohammadi, 2016(ودراسة

 Mayer, Peter, Leichner(يف حني أن دراسة  .وهي من ضمن أدوات الدراسة احلالية )2012

& Krampen, 2015( .اعتمدت على اختبار الوعي املعلومايت 
؛ )Costello, 2012(اعتمدت على األدوات النوعية كدراسة  اليت الدراساتوهناك بعض            

 & Dolenc( ؛ ودراسة (Özyurt a, Özyurt, Baki, & Güven, 2013)ودراسة 

Aberšek, 2015( 
بعض األدوات عن الدراسة حالية كاستخدامها ألداة االستبانة  أن هناك بعض االختالفات يف كما      

 وآخرون املاوي ودراسة ؛)٢٠١٩جوهر(ودراسة  )٢٠١٩( ابراهيم )؛ ودراسة٢٠١٩رداد ( كدراسة
نفسية قتاتلية ودراسة ؛  )٢٠١٩( دراسة مهشري؛ ودراسة )٢٠١٩( واملقيد الزين ودراسة ؛)٢٠١٩(
عماشة و ودراسة  ؛(Jeon & Kim, 2018) ؛ودراسة )٢٠١٨القحطاين (؛ ودراسة  )٢٠١٨(

 ) Kim & Kim, 2016(؛  ودراسة)Almohammadi, 2016(؛ ودراسة)٢٠١٧الرباعي (
؛ (Bae, Kim, Kang, & Yune, 2009)ودراسة  )٢٠١٢الشايع و الشبل (؛ودراسة 
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)Costello, 2012( ؛ ودراسة(Özyurt a, Özyurt, Baki, & Güven, 2013)  ؛ يف
بطاقة تقييم اعتمدت على  (Kim & Seo, 2009)و  )٢٠١٤السيد (حني أن دراسة كلٍ  من 

 البيانات. جلمع كأداة  منتج

 : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة .٢-٤-٣-٢

املصممة من قبل  الذكاء الصناعي بأدوات بتصميم بيئة تكيفية مدعمةتتميز الدراسة احلالية            
تطبيقات البحث العلمي الرقمية جبانبيها املعريف  يف تنمية مهارات الباحثة واألدوات اجلاهزة واليت قد تسهم

حمتوى تعليمي معريف ومهاري كما قدمت الدراسة احلالية الوعي املعلومايت املستقبلي،  ، وتنمية  واملهاري 
اليت قد  ستقبليةاملتحديات الو املعارف واملهارات والوعي باملشكالت  داخل البيئة التكيفية والرتكيز على

 .املوهوباتطبقت على تكونت و ، كما متيزت الدراسة احلالية با�ا ت مستقبالً تواجه الطالبا

 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة. حول مناقشة عامة: ٣-٤-٣-٢

االتفاق الكبري يف غالبية الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف عدة حماور منها: عدم يالحظ  )١

وأدوات الدراسة الكمية املتمثلة يف : ، املختلط أو منهجية التثليث الكمي والنوعي استخدام املنهج 

االختبار املعريف، وبطاقة املالحظة، واختبار املواقف للوعي املعلومايت، أما أدوات الدراسة النوعية 

سية من فئة ، واملرحلة الدرااملتمثلة يف املقابلة شبة املقننة، مذكرات الطالبات، والتأمالت الصفية

املوهوبات باملرحلة الثانوية واليت مت التطبيق عليها، وإن كان هناك تنوع يف استخدام املنهج واألدوات 

 واملرحلة الدراسية بالدراسات السابقة. 

وأعضاء  الطلبة من كافة املراحل) مشلت ١٠٧٥-٣٠عينات الدراسات السابقة بني ( أعدادتراوحت  )٢

 . مصادر التعلم نينيوفهيئة التدريس واملعلمني 

 مشلت الدراسات السابقة مناطق جغرافية متعددة ومتباعدة على املستوى احمللي والوطن العريب والعاملي. )٣

، كما يالحظ قلة الدراسات اليت وخمتلفة يف أهدافها يف حماور متنوعة تنوعتيالحظ أن الدراسات  )٤

البيئات الذكية والبيئات التكيفية يف تنمية مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية والوعي  مجعت بني

 املعلومايت املستقبلي.

؛ وذلك البيئات التكيفية والبيئات الذكية القائمة على الذكاء االصطناعي قلة الدراسات اليت تناولت  )٥

 .يف ا}تمع السعوديحلداثة استخدامها 
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سرتشد ابقة كانت مبثابة قاعدة انطلقت منها الدراسة احلالية وكانت دليًال هاديًا اُ مجيع الدراسات الس )٦

 -يف هذه الدراسة من حيث: به

 الوقوف على مشكلة الدراسة وأمهيتها وجماهلا واحملاور اليت ركزت عليها.  -أ

 والذكاء االصطناعي البيئات التكيفية و ب املتعلق حماوره وإثراء اخللفية العلمية النظرية وحتديد  -ب

 .تطبيقات البحث العلمي الرقمية والوعي املعلومايت املستقبلي

 :  يف املتمثلة  الدراسة أدوات و مواد بناء -ج

 .االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفية التعلم بيئة تصميم -

 .الرقمية العلمي البحث تطبيقات مبهارات قائمة إعداد -

 العلمي البحث لتطبيقات املعريف االختبار يف املتمثلةالكمية والنوعية  احلالية الدراسة أدوات إعداد -

 للوعي املواقف واختبار ، الرقمية العلمي البحث لتطبيقات األدائية ملهارات املالحظة وبطاقة الرقمية،

 .املستقبلي املعلومايت

 . املوهوبات الطالبات وتعلم تعليم يف الصناعي الذكاء تطبيقات توظيف من االستفادة -

 .وتفسريها النتائج استخالص مث ومن البيانات ملعاجلة املناسبة االحصائية األساليب أفضل اختيار -

 .االختالف أو باالتفاق سواء احلالية بالدراسة السابقة الدراسات نتائج ربط -

 .احلايل البحث نتائج ملعاجلة املناسبة اإلحصائية األساليب معرفة يف السابقة بالدراسات االسرتشاد -
 

 )Study Hypothesisالدراسة ( فرضيات: ٤-٢

ويف ضوء نتائج الدراسات السابقة وضعت الفروض الصفرية واليت تسعى الدراسة احلالية اىل التحقق من 

 صحتها وهي كالتايل:

 جمموعة درجات متوسطي بني) α ≥٠.٠٥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال )١

 البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ملهارات التحصيلي لالختبار والبعدي القبلي التطبيق يف الدراسة

 .العلمي

 جمموعة درجات متوسطي بني) α ≥٠.٠٥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال )٢

 يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ملهارات األدائية اجلوانب مالحظة لبطاقة والبعدي القبلي التطبيق يف الدراسة

  .العلمي البحث
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 جمموعة درجات متوسطي بني) α ≥٠.٠٥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال )٣

 .املستقبلي املعلومايت الوعي الختبار والبعدي القبلي التطبيق يف الدراسة

 يف النمو مقدار بني) α ≥٠.٠٥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال )٤

املوهوبات  الطالبات لدى املعلومايت الوعي ومستوى العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات

 باملرحلة الثانوية.



 

 

 الثَّاِلثُ  اْلَفْصلُ 
َهِجيَّةً   الدِّرَاَسةِ  َوِإْجَراَءاتِ  َمنـْ

 

 

  الفصل قدمةم:١-٣

  وتصميمها  الدراسة :منهج٢-٣

 وعينتها الدراسة : مجتمع٣-٣

 الدراسة : متغيرات٤-٣

  الدراسة أدواتمواد :٥-٣

  الدراسة :إجراءات٦-٣

  البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية :األساليب٧-٣
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 الثَّاِلثُ  اْلَفْصلُ 
َهِجيَّةً   الدِّرَاَسةِ  َوِإْجَراَءاتِ  َمنـْ

 
 )Introduction( مقدمة الفصل:١-٣

، منهجها يف الدراسة هذه يف اُتبعت اليت العلمية للمنهجية تفصيلياً  وصفاً  الفصل هذا تناول     

 ميدانياً  تطبيقها إجراءاتيظهر  كما، ضبطها وإجراءات، بنائها حيث من، وأدواBا، وعينتها، وجمتمعها

 هلذه عرض يلي وفيما الدراسة بيانات لتحليل املناسبة اإلحصائية األساليب تليها مث، الدراسة عينة على

 :اإلجراءات

  )Methodology and Design of the Study( وتصميمها منهج الدراسة: ٢-٣
املختلط نهج املالدراسة احلالية  اتبعت فرضياBا صحة من والتحقق الدراسة أسئلة عن لإلجابةو 

املنهج الكمي  القائم على اجلمع بني )Mix Research(الطرق  متعدد املنهج أو

)Quantitative Research) واملنهج النوعي (Qualitative Research ( باتباع منهج

توظيف و  البيانات مجع طرق من أكثر أو طريقتني ستخداموذلك با )Triangulation(التثليث 

ومن مث التحليل املتقاطع للبيانات املتحصل عليها، وصوًال إىل االستنتاجات ، بيانات كمية وكيفية معاً 

جتويد صدق نتائج األحباث ، وsدف مشوليةعمقًا ودقة و األكثر  وصوًال للتفسرياليت يتم اخللوص إليها، 

 أهداف الدراسة اتبعولتحقيق  ،)١١٨-١١٦، ٢٠١٩(العمريي،  العلمية للدراسات االجتماعية الرتبوية

  اآليت:

  :)Analytical Descriptive Methodology(المنهج الوصفي التحليلي: ١-٢-٣

ذات السابقة  ألدبيات السابقة والدراساتعلى ااالطالع يف  التحليلي الوصفي املنهج ستخدماُ 

وجيا الرقمية يف البحث العلمي حتديد مهارات تطبيقات التكنول، وذلك sدف العالقة مبوضوع الدراسة

 القائمة علىتكيفية البيئة الالالزم تنميتها لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية، ومعايري تصميم 

اخلاص بتطبيقات  ، وإعداد احملتوىلدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانويةلذكاء االصطناعي ا

هارات تطبيقات ملعداد االختبار املعريف لقياس اجلانب املعريف وإ، التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي
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تطبيقات طاقة املالحظة لقياس اجلانب األدائي ملهارات ب، وإعداد التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

 .، واختبار املواقف لقياس الوعي املعلومايت املستقبلي التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

 Quasi- Experimental(التجريبي  هشبتصميم الالتجريبي ذو  المنهج: ٢-٢-٣

Methodology(:  

شبة التجرييب القائم على املنهج التجرييب ذو تصميم  استخدام احلالية الدراسة طبيعة ضتتاق

بغية الوقوف على قياس فاعلية بيئة إلكرتونية  )٣كما هو موضح باجلدول ( ثالث جمموعات جتريبية

ملهارات تطبيقات التكنولوجيا  والعملي على الذكاء االصطناعي على تنمية اجلانب املعريفتكيفية قائمة 

 لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية ومستوى الوعي املعلومايت املستقبلي الرقمية يف البحث العلمي

، مث إعادة نة الدراسةواختبار املواقف على أفراد عيحيث مت تطبيق االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة 

القياس ألدوات  يف األداء بني التطبيقني القبلي والبعدي تطبيق األدوات مرة أخرى، sدف معرفة الفروق

 يوضح التصميم شبه التجرييب للدراسة:  )٥والشكل ( )٣( دولواجل. يف الدراسة احلالية

 

 التصميم التجرييب للمعاجلة التجريبية :)٣جدول (

 التطبيق البعدي أسلوب المعالجة التطبيق القبلي ريبية المجموعات التج
 )١مجموعة تجريبية (

 .املعريف التحصيل اختبار )١ ]البصري[التعلم  أسلوب

 .بطاقة مالحظة  )٢

 لوعيل اختبار املواقف )٣

 .املستقبلي املعلومايت

 

بيئة استخدام ال

تكيفية اللكرتونية اإل

قائمة على الذكاء ال

 االصطناعي

 . املعريف  اختبار التحصيل )١

 . بطاقة مالحظة  )٢

 لوعيل اختبار املواقف )٣

 .املستقبلي املعلومايت

 )٢مجموعة تجريبية (

 ]احلركي[ التعلم أسلوب

 )٣مجموعة تجريبية (

 ]متعدد احلواس[ التعلم أسلوب
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 التصميم التجرييب للمعاجلة التجريبية مسار ختطيط الدراسةيوضح  :)٥( شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لدراسةا مسار ختطيط

 لي املنهج الوصفي التحلي>

Bاملنهج النوعي 

 بناء أدوات الدراسة وحتكيمها من قبل املتخصصني  باملوضوعدبيات والدراسات السابقة املتعلقة األاالطالع على 

 النهائية  نسختهاإخراج أدوات الدراسة يف 

A  املنهج التجريبي ذو التصميم شبة التجريبي 

 أم سلمة للموهوبات مبكة املكرمة مبدرسةطالبة  )٥٤( عينة الدراسةالتطبيق على 

  االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئةالتعلم ب

 التأمالت الصفية (خ/ب) الطالبات مذكرات (خ/ب) املقننة شبه املقابلة (خ/ب)

 مقارنة
 مقارنة

 العلمي البحث تطبيقات ملوضوعات اإللكرتوين التعليمي احملتوى إعداد االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفية التعلم بيئة بناء معايري

الرقمية
 االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة تصميم

االصطناعي

يف ة نا

 جلانب املعريف لقياس  (خ/ق)

  جلانب األدائيلقياس ا (خ/ق)

 لقياس الوعي املعلومايت املستقبلي   (خ/ق)

يف 

 جلانب املعريف لقياس  (خ/ب)

  جلانب األدائيلقياس ا (خ/ب)

سة  لومايت املستقبلي  لقياس الوعي املع (خ/ب)
درا

ت ال
دوا

أ
دية

بع
ال

 

أدوات الدراسة 
القبلي

 ة

 قياس الفاعلية

 العالقة االرتباطية
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 بياناتبالالدراسة احلالية  استعانت :)Qualitative Research( المنهج النوعي: ٣-٢-٣

اليت Aدف إىل إثراء الدراسة و ، الطالبات املوهوبات عينة الدراسةِقبل   احلصول عليها منمتاليت و  النوعية

 واثراء وعمقاً  مشوالً  أكثر بشكلوتفسريها  تائج الدراسة الكميةن تدعيمواليت تسهم يف  باملعلومات النوعية

أسئلة املقابلة شبه املقننة،  واليت متثلت يف دوات النوعيةاأل عنالجابة من خالل اوذلك  ،نتائج الدراسة 

  ومذكرات الطالبات، والتأمالت الصفية.
 لدراسة احلاليةمناهج البحث وأدوات مجع البيانات لإلجابة عن أسئلة ا :)٤جدول (

 

 أسئلة الدراسة
نوع 

 البيانات

المنهج 
العلمي 

 المستخدم

أدوات جمع 
 البيانات

 العينة

ما معايري تصميم بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على 
 الذكاء االصطناعي؟

 كمية
 املنهج

 الوصفي 

مراجعة االدبيات 
آراء  -السابقة

 احملكمني
- 

ية يف البحث ما مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقم
 العلمي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية ؟

 كمية
 املنهج

 الوصفي

مراجعة االدبيات 
آراء  -السابقة

 احملكمني
- 

ما فاعلية تصميم بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على 
الذكاء االصطناعي يف تنمية اجلوانب املعرفية املرتبطة 

ية يف البحث مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقم
 العلمي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية ؟

 كمية
شبه 

 التجرييب
 ٥٤ االختبار املعريف

 النوعي نوعية
 مقننة شبه مقابلة

 الطالبات مذكرات
 الصفية التأمالت

٥ 

ما فاعلية تصميم بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على 
ة املرتبطة الذكاء االصطناعي يف تنمية اجلوانب األدائي

مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث 
 العلمي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية ؟

 كمية
شبه 

 التجرييب
 ٥٤ بطاقة املالحظة

 النوعي نوعية
 مقننة شبه مقابلة

 الطالبات مذكرات
 الصفية التأمالت

٥ 

 ما فاعلية تصميم بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على
الذكاء االصطناعي يف تنمية جوانب الوعي املعلومايت 
 املستقبلي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية ؟

 كمية
شبه 

 التجرييب
 ٥٤ اختبار املواقف

 ٥ مقننة شبه مقابلة النوعي نوعية
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 أسئلة الدراسة
نوع 

 البيانات

المنهج 
العلمي 

 المستخدم

أدوات جمع 
 البيانات

 العينة

 الطالبات مذكرات
 الصفية التأمالت

هل توجد عالقة ارتباطية بني مقدار النمو يف مهارات 
طبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي و ت

 اإللكرتونية البيئة تطبيق بعدمستوى الوعي املعلومايت 
 ؟ الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى التكيفية

 كمية
شبه 

 التجرييب

  املعريف االختبار
  املالحظة بطاقة

 ٥٤ اختبار املواقف

 
 

 )Study Population and Sample( وعينتها الدراسة مجتمع:٣-٣

 

 :) Study Population( مجتمع الدراسة: ١-٣-٣

 إدارة يف احلكومية املدارس يف الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات مجيعمن  الدراسة جمتمع مشل

 لكافة املراحل عدد الطالباتجمموع ، كما أن ) طالبة موهوبة١٢٩٦البالغ عددهن (املكرمة و  مكة تعليم

الاليت يدرسن وفق نظام املقررات يف  ) طالبة و١٦٤رسة أم سلمة الثانوية للموهوبات مبكة (يف مد

 - هـ١٤٤١/١٤٤٢( الدراسي للعامبالتعليم العام يف مدينة مكة املكرمة  للبناتمدارس املرحلة الثانوية 

 ).   م٢٠١٩/٢٠٢٠

 :) Study Sample( عينة الدراسة:٢-٣-٣

اختيار العينة بالطريقة العشوائية  جمتمع البحث األصلي حيث مت جزء من الدراسة عينةمتثلت 

 من املدارسومت اختيار مدرسة أم سلمة للموهوبات واليت تعترب من بني املدارس املطبقة لنظام املقررات 

الختبارات قياس  املوهوبات ا�تازاتواليت تقدم برامج للطالبات ، املوهوبات للطالبات املخصصة

 جمتمع الدراسة وعينتها ) : ٦(شكل 

 مجتمع الدراسة

عدد الطالبات في مدرسة أم 
 سلمة الثانویة 

 عینة الدراسة



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 ٨٧ 

موهوبة مبدرسة أم سلمة  طالبة) ٥٤( قوامها عينة أخذ، ومت بداع يف مدينة مكة املكرمةلموهبة واإلل

  .وهو عدد ميكن قبوله لعينة الدراسة الثانوية للموهوبات مبدينة مكة

 :)Study Variables( متغيرات الدراسة: ٤-٣

 وهي كالتايل: املتغريات، من نوعني من الدراسة تكونت

تكيفية اللكرتونية اإلبيئة ال يف ويتمثل :)Independent Variables( تقلالمس المتغير - أوالً 

 .قائمة على الذكاء االصطناعيال

يف املتغريات املراد قياسها ملعرفة  ويتمثل :) Dependent Variables( التابع المتغير - ثانياً 

  :يف نيواملتمثل نيفاعلية املتغري املستقل على املتغريين التابع

 ، وينقسم الى: تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلميت مهارا -١

 .تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميهارات ملاجلانب املعريف   -أ     

 .تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميهارات ملاجلانب األدائي  -ب    

 .الوعي المعلوماتي المستقبلي -٢

 ) Study materials and tools( أدوات الدراسةساسية لمواد و البنية األ:٥-٣
 إلكرتونية بيئة فاعليةاحلصول على عدد من األدوات اليت تستهدف  احلالية الدراسة اقتضت

 التكنولوجيا تطبيقات ملهارات والعملي املعريف اجلانب تنمية على االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية

، الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي املعلومايت الوعي مستوىو  يالعلم البحث يف الرقمية

وسيتم اعداد مواد وأدوات يف هذه الدراسة يف ضوء عدد من اخلطوات ومن مث التأكد من صدقها وثباAا 

 : حدة على أداة لكل اً مفصالً وصف يلي وفيما ، وصالحيتها للتطبيق

 ة ملواد وأدوات الدراسةالبنية األساسي :)٥جدول (

 اإلعداد  / االستخدام األهمية المواد  /األدوات  م 

أوًال: مواد 

الدراسة
 

١ 
 التعلم بيئة لبناء الالزمة باملعايري قائمة

القائمة على الذكاء  التكيفية اإللكرتونية
  .االصطناعي

هي املعايري واألسس اليت يتم مراعاAا 
  يةالتكيف بيئةعند بناء وحتكيم ال

 اعداد الباحثة

 مت مقياساختيار لتحديد أسلوب التعلم املناسب  يف البيئة التكيفية.أسلوب التعلم  حتديد ٢
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 اإلعداد  / االستخدام األهمية المواد  /األدوات  م 
 قبل من وتعربيه تطويره للطالبات املوهوبات .

  الربيطاين املركز
GEO projects  

٣ 
 الرقمية التكنولوجيا مبهارات تطبيقات قائمة

 العلمي . البحث يف
 التكنولوجيا تطبيقات تمهارالتحديد 

 العلمي البحث يف الرقمية
 اعداد الباحثة

٤ 

 اإللكرتوين التعليمي احملتوى إعداد

(تطبيقات  اختيارها مت اليت للموضوعات
البحث العلمي الرقمية والوعي املعلومايت 

تعلم  وتفضيالت أساليب شكل يف املستقبلي
 . املوهوبات

 يأ تكيفية، بطريقة احملتوى إعداد مت
 حبيث يتناسب مع احملتوى تقدمي يتم

 ختاطبهم اليت املتعلمني تعلم أسلوب
 البيئة.

 اعداد الباحثة

٥ 

 
 على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة تصميم
  االصطناعي الذكاء

 القائمة التكيفية للبيئة التعليمي التصميمو 
 االصطناعي الذكاء على

 
 

 قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة تصميم
  .االصطناعي لذكاءا على
 

 اعداد الباحثة

ت الدراسة
ثانياً: أدوا

 

 . حتصيلي معريف اختبار ١
 قياس اجلانب املعريف لتطبيقات
 .التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

 
 اعداد الباحثة

 بطاقة مالحظة . ٢

 قياس اجلانب األدائي لتطبيقات
 .التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

التكنولوجيا الرقمية يف تطبيقات لا
 .البحث العلمي

 اعداد الباحثة

 . الوعي املعلومايت املستقبلي اختبار املواقف ٣
الوعي املعلومايت قياس مستوى 

حنو تطبيقات التكنولوجيا  املستقبلي
 الرقمية يف البحث العلمي

 اعداد الباحثة

٤ 

 األدوات النوعية املتمثلة يف :
 مقننة شبه مقابلة )١

 الطالبات مذكرات )٢

 الصفية التأمالت )٣

استخدام البيانات النوعية لدعم 

 النتائج الكمية
 اعداد الباحثة
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 )Study materials( أوًال: مواد الدراسة

 يلي: لتحقيق أهداف الدراسة احلالية سيتم بناء املواد التعليمية واملتمثلة يف ما

القائمة على الذكاء  التكيفية رونيةاإللكت التعلم بيئة لبناء الالزمة بالمعايير قائمةأوًال: 

  االصطناعي

 يعتمد لذا تكنولوجي تصميم أي يف األساس هي املعايري أن إىل) ١٠١ ،٢٠٠٧( مخيس يشري

 تعلمه، وأساليب املتعلم خصائص مثل املعايري من كثري على التكيفي اإللكرتوين التعلم تصميم

 ومستوى املعرفية، واألساليب املتعددة، والذكاءات والقلق، الدافعية ومستوى التعليمية، والتفضيالت

  .التحكم ومركز السابقة، اخلربات

 الذكاء على القائمة التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئة لبناء الالزمة باملعايري قائمة بناء متوقد 

 تصميم ناولتت اليت السابقة واألجنبية العربية والدراسات األدبيات من العديد مراجعة بعدو  االصطناعي

عند تصميم البيئة  توافرها الواجب واملتطلبات املعايري من جمموعة استخلصتفقد  التكيفية البيئات

التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي واليت راعت األسس الرتبوية والنفسية للموهوبات كمجتمع 

اليت  االصطناعي الذكاء ىعل القائمة التعلمية البيئات خصائصحبثي للدراسة وأساليب تعلمهم و 

 . السعودية العربية باململكة الثانوية املرحلةب العربيةالتعليمية  البيئة طبيعةتتناسب معهن، كما راعت 

 الذكاء على القائمة التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئة لبناء الالزمة املعايريوأمكن التوصل اىل قائمة 

 اخلطوات التالية :، بإتباع االصطناعي

 الذكاء على القائمة التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة بناء معايير قائمة من العام الهدف -١

 :االصطناعي

 . القائمة على الذكاء االصطناعي التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئة لبناء الالزمة باملعايري قائمة بناء -أ

التكيفية القائمة  التعلم بيئةملستخدم و التفاعل بني ا دارةإل التكنولوجية والرتبوية سساأل حتديد -ب

  . على الذكاء االصطناعي

كتصميم البيئة التكيفية   التكنولوجية اإلمكانيات من العديداملعايري تنفيذ وصياغة  توفر - ج

واألمناط املختلفة للتعلم االلكرتوين التكيفي وفقاً  –واملصادر املتنوعة للمعرفة  –واألدوات التفاعلية 

 التعلم و الذكاء االصطناعي.  ألساليب
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 الذكاء على القائمة التكيفية اإللكترونية التعلم بيئة بناء معاييرتحديد مصادر اشتقاق  -٢

 :االصطناعي

 الـتعلم ألسـاليب وفقـاً  القائمة على الذكاء االصطناعي التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئة معايريمت بناء قائمة 

 -: خالل ومن، ] اساحلو  متعدد -احلركي – البصري[ 

معايري  بإعداد اهتمت اليتواألجنبية وتوصيا5ا  العربية السابقة والدراسات البحوث على االطالع  -
 ؛٢٠١٨االمام، ؛٢٠١٨(مخيس، كٍل من  كدراسةوحتليلها   التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئة بناء

 ؛٢٠١٧الح،امل ؛٢٠١٧احملمدي،؛ ٢٠١٧عزمي، ؛٢٠١٧العطار وآخرون،؛٢٠١٧امساعيل،
Khamis, 2015 ٢٠٠٤سامل ،؛ ٢٠١٤رمود،  ؛٢٠١٥؛ عزمي، ٢٠١٥ ،؛مخيس(. 

 االطالع على مناذج البيئات التكيفية املصممة يف رسائل املاجستري والدكتوراه. -

 استشارة املختصني يف جمال تقنيات التعليم والتصميم التعليمي وتكنولوجيا التعليم واألخذ بآرائهم . -
 

القائمة على الذكاء  التكيفية التعلم بيئةالخاصة لمعايير من قائمة ا ألوليةالنسخة اعداد إ -٣

 :االصطناعي

 القائمة على الذكاء االصطناعي التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئةصياغة قائمة معايري تصميم  مت
) ٥( يف الصورة املبدئية لقائمة املعايري تكونت . ذكرها بعد االطالع على مصادر االشتقاق السابق

 والضوابط التكيفية التعلم بيئة توثيق معياراً، قسمت اىل اvال األول:) ٧٥(جمموعها ، تضمنت جماالت
 يف والتعلم التعليم عملية ) معيار، واvال الثاين:١٥والذي تضمن ( والقانونية واملصداقية واألخالقيات

: تصميم   حني اشتمل اvال الثالث) معيار، يف٢٤وتضمن ( استخدامها ودعم التكيفية التعلم بيئة
معيار، يف حني تضمن اvال  )١٣( هيكل البيئة التكيفية والوسائط التكنولوجية التفاعلية وتنسيقها

دعم بيئة التعلم  ) معايري، أما اvال اخلامس:١٠( إنتاج مصادر بيئة التعلم التكيفية وعمليا5ا الرابع:
. وقد مت إعداد الصورة املبدئية لقائمة  ) معيار١٣( اشتمل على اعيالتكيفية بتطبيقات الذكاء االصطن

غري -مهم احملكمني خالل ثالث استجابات وهي (وجهة نظر عايري للتعرف على أمهية كل بند من امل
 .والتعديل املقرتح ) مع وضع خانة للمالحظاتغري مناسب -)،(مناسب غري واضح -)،(واضح مهم

 القائمة على الذكاء االصطناعي التكيفية التعلم بيئةتصميم ر حساب صدق قائمة معايي -ج

القائمة على الذكاء  التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئةلقائمة معايري تصميم  األولية الصورة إعداد بعد
تقنيات  التعليمي، (التصميم: التالية اvاالت من احملكمني يف جمموعةعلى  عرضها مت االصطناعي ؛
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مدى أمهية ا5االت الرئيسية ومالئمتها عن بيئات التعلم  حول الستطالع آرائهم ذلكو  التعليم)

ومدى انتماء املعايري للمجاالت الرئيسية ومالئمتها لبيئات  ،الذكاء االصطناعي التكيفية القائمة على

 هاطوارتبا ودرجة وأمهيتها امشوهلالتكيفية مع حذف وتعديل واضافة بنود تنتمي للمجاالت الرئيسية مع 

 صياغتها اللغوية. وسالمة ودقتها األساسية با5االت احملددة

حصلت على الصورة النهائية من قائمة  وبذلك ضوء توجيهات السادة احملكمني، يفولقد مت التعديل 

 ).٩(كما يعرض ملحق   االصطناعيمعايري تصميم وانتاج بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء 

بنــود علــى  حســاب نســب اتفــاق احملكمــنيو  مت ،التعــديالت حســب توجيهــات احملكمــنيبعــد اجــراء 

 وفـــق الصـــيغة (Cooper)، ومت حســـاب معامـــل اإلتفـــاق بـــني احملكمـــني باســـتخدام معادلـــة كـــوبرالقائمـــة

 :)٦٢، ١٩٩٦(املفىت، 

   

 

 

 )١٢(ن=  االصطناعيتكيفية القائمة على الذكاء التعلم ال نسب اتفاق احملكمني على قائمة معايري تصميم وانتاج بيئة: )٦جدول (    

 مجاالت قائمة المعايير
عدد 
 البنود

عدد مرات 
 اإلتفاق

عدد مرات 
 اإلختالف

معامل 
 اإلتفاق

ا5ــــــــــال األول: توثيــــــــــق بيئــــــــــة الــــــــــتعلم التكيفيــــــــــة 

 .والضوابط واألخالقيات واملصداقية والقانونية
٩٤.٩ ٨ ١٤٨ ١٣ % 

م والتعلم يف بيئة الـتعلم ا5ال الثاين: عملية التعلي

 .التكيفية ودعم استخدامها
٩٢.٨ ١٩ ٢٤٥ ٢٢ % 

ا5ـــــال الثالـــــث: تصـــــميم هيكـــــل البيئـــــة التكيفيـــــة 

 .الوسائط التكنولوجية التفاعلية وتنسيقهاو 
٩٥.٥ ٧ ١٤٩ ١٣ % 

ا5ـال الرابــع : إنتـاج مصــادر بيئـة الــتعلم التكيفيــة 

 .وعملياvا
٩٦.٣ ٤ ١٠٤ ٩ % 

دعـــــــم بيئـــــــة الـــــــتعلم التكيفيـــــــة  س:ا5ـــــــال اخلـــــــام

 .بتطبيقات الذكاء االصطناعي
٩٣.٦ ١٠ ١٤٦ ١٣ % 

 % ٩٤.٣ ٤٨ ٧٩٢ ٧٠ املعايريالدرجة الكلية لقائمة 

 عدد مرات اإلتفاق

 عدد مرات اإلتفاق + عدد مرات اإلختالف
    ١٠٠ × =معامل اإلتفاق 
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بلغــــت علــــى  قائمــــة املعــــايريأن نســــب  اتفــــاق احملكمــــني علــــى جمــــاالت  )٦اجلــــدول (مــــن تضــــح ي

ـــــب: ( دل علـــــى أن مجيـــــع وهـــــى تـــــ ،)%٩٣.٦)، (%٩٦.٣(،)%٩٥.٥)، (%٩٢.٨)، (%٩٤.٤الرتتي

ككـــل  للقائمـــةكمـــا بلـــغ معامـــل اإلتفـــاق العـــام جمـــاالت قائمـــة املعـــايري تتمتـــع بدرجـــة مرتفعـــة مـــن الثبـــات،  

قائمة معايري تصميم وانتاج بيئة التعلم التكيفية القائمـة علـى  مجيع هذه القيم على أن)، وتؤكد %٩٤.٣(

 تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. االصطناعيالذكاء 

وصل الى الصورة النهائية لقائمة معايير تصميم بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء الت -ه

 .االصطناعي

عايري تصميم مل القائمة النهائية فقد تكونتبعد إجراء التعديالت الالزمة على قائمة املعايري املبدئية 

)  ٧٠مخسة جماالت موزعة على (  من القائمة على الذكاء االصطناعي التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئة

 والقانونية واملصداقية واألخالقيات والضوابط التكيفية التعلم بيئة توثيق معيار فصلت اىل ا5ال األول:

 ودعم التكيفية التعلم بيئة يف والتعلم التعليم عملية ) معيار، وا5ال الثاين:١٣والذي تضمنت (

: تصميم هيكل البيئة التكيفية  اشتمل ا5ال الثالث على) معيار، يف حني ٢٢وتضمنت ( استخدامها

إنتاج  معيار، يف حني تضمن ا5ال الرابع: )١٣واشتمل على ( والوسائط التكنولوجية التفاعلية وتنسيقها

دعم بيئة التعلم  ) معايري، أما ا5ال اخلامس:٩واشتمل على ( مصادر بيئة التعلم التكيفية وعملياvا

 . ) معيار١٣( تكون من بيقات الذكاء االصطناعيالتكيفية بتط

 وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول للدراسة، والذي نص على:

 االصطناعي؟ الذكاء على قائمة تكيفية إلكترونية بيئة تصميم معايير ما

  في البيئة التكيفية.أسلوب التعلم  اختبارثانياً: 

يف االختالفات الفردية و تفاوت املتعلمني يف أساليب تعلمهم تتجلى أمهية حتديد أساليب التعلم 

عند التفاعل مع احملتوى التعليمي يف البيئة التكيفية الرتباطها بالفروق الفردية فيما بينهم وبذلك هو يؤثر 

 يف استقباهلم للمعارف وترتيبها وتنظيمها وجتهيزها وتسجيلها ودجمها وترميزها واالحتفاظ �ا يف املخزون

 )٢٦، ٢٠١٧. (عزمي واحملمدي، يف البيئة التكيفيةاملعريف واستدعائها عند احلاجة لدى كل متعلم 

 ملعرفةوسيلة  (VARK) هناك العديد من النماذج والنظريات حول أمناط التعلم، ويعترب منوذجو 

يت تساعد األسلوب األفضل للمتعلم يف التعلم، وللمعلم يف حتديد أفضل الوسائل واالسرتاتيجيات ال
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 وكلمة (Fleming &Bonwell, 2002)  وبونويلغ متعلميه على التعلم، وهي من إعداد فليمن

VARK هي األحرف األوىل من أمناط التعلم، وهي - V-Visual بصري ، A- Auditory 

 .حركي k-Kinesthetic - ،/ كتابة R-Read/Write  ،مسعي
) ٢٨-٢٦، ٢٠١٧عزمي واحملمدي، وقد اعتمدت الدراسة ثالث أساليب كما أوردها (

)  وقد مت اختيار وحتديد أساليب التعلم اليت سوف يتم عرض احملتوى يف ضوئها ٧٣،  ٢٠١٩و(بركات،
 يف البيئة التكيفية كما يلي : 

 التعلم عملية يف البصر حاسة على يعتمد الذي وهو ) :Visualأسلوب التعلم البصري ( -أ
يشري سلوان اىل أن املتعلمون وفقًا هلذا و  .وصور نصوص شكل لىع بصرياً  احملتوى له يقدم وسوف

النمط يعملون على توظيف حاسة البصر بشكل رئيس عن طريق توظيف الصور، والرسوم البيانية، 
واألفالم، لذا فهم يفضلون التعلم من خالل املشاهدة املباشرة ورؤية ومراقبة ما يفعله االخرون، كما 

النظر للكلمات من خالل شكلها والتغريات واأللوان ويتميزون بالتصورات  يعتمدون بشكل كبري على
  .احلية مثل ختيل التفاصيل الدقيقة وكتابة املالحظات بشكل دقيق ومقروء ومرتب 

 وجود على يعتمد الذي وهو): Tactile-kinesthetic( الحركيأسلوب التعلم  -ب
يشري اىل أن و  .ونصوص فيديوهات شكل على توىاحمل له يقدم وسوف التعلم، عملية يف احلركة عنصر

املتعلمني يستخدمون أيديهم خالل عملية التعلم، واستقبال املعلومات، وهم يتذكرون بسهولة بشكل 
أكرب عندما يكتبون أو حيركون أصابعهم خالل عملية التعلم، وهم غالبًا ما يتميزون بإتقاvم لألعمال 

 . األداء واملشاركة الفعالة باملهمة التعليمية االبداعية، كما يتعلمون من خالل

أكثر من أسلوب وهو جيمع ما بني ) : Multi-sensory( أسلوب التعلم متعدد الحواس
 يف احملتوى ويقدم التعلم، عملية يف احلواس مجيع على يعتمد ، حيث من أساليب التعلم يف آن معاً 

 . الوسائط من وغريها وفيديوهات وصور نصوص شكل
 

 البصري[  ) ألساليب التعلم وتحديدها في األسلوبVARKختيار نموذج فارك (إبررات م

 من وجهة نظر الباحثة نوردها في ما يلي :  ] الحواس متعدد - الحركي–

 .ومرتجمالتعلم ووجود اختبار حمكم  ألساليب) VARKشهرة منوذج فارك ( )١
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ن مناذج التعلم املفضلة لدى م) VARK( فارك منوذجحيث يعترب  مناسبتها لعينة الدراسة )٢
املوهوبات كما أكدت ذلك العديد من األدبيات والدراسات؛ كدراسة كٍل من اجلاسم واحلمد 

 & ,Altun؛ Samardzija,Nadine,2015؛Turki,Jihad,2014؛  ٢٠١٥

Hikmet,2010 .( 

 .التكيفية التعلم بيئة خالل من املقدم التعليمي للمحتوى مناسبتها  )٣
 احلركي– البصري[ تعلم الطالبات املوهوبات  أساليب املعلمات حولغري مقننه بسؤال  مقابلةإجراء  )٤

وجود هذه على حيث أكدن من خالل واقع خرب�ن يف امليدان ومالحظتهن  ] احلواس متعدد -
 التدريس، أثناء ذلك على مراعاةاملستمر ودعمهن األساليب بني الطالبات وحرص املعلمات 

علم الطالبة  حيث أنق الفردية بني الطالبات املوهوبات بشكل متفاوت مؤكدين وجود الفرو 

املفضل له أثر اجيايب يف اكتساب املعرفة واملهارات بكفاءة للحصول على نواتج  تعلمهابأسلوب 

وهي على علم ودراية بنمط تعلمها املفضل يتيح  املوهوبة فهمهات اليت املعلوماتكما أن تعلم عالية،  

 يف زيادة الديه ويظهر ذلك  اختيار ما شاءت من الوسائط التعليمية اليت تالئمهاهلا احلرية يف

 .املعرفة حنو والشغف الفهم مستويات

 منط أن حيث. متعددة تعلم أمناط لديه منهم والعديد لديه، املفضل التعلم بنمط فرد كل يتمتع )٥

 أdم يعين وال التعلم يف املفضل طبالنم ومعرفتهم اآلخرين، من أفضل أنه يعين ال للتعلم معني واحد

 )Urval and et.al, 2014. (أخرى بطرق التعلم يستطيعون ال

 ويكتبه يقرأه أو يسمعه أو يراه ما خالل من فاعليه أكثر بشكل باملعلومات وحيتفظ يتعلم واملتعلم )٦

 أسلوب املعرفة mرد يعرفون كانوا إذا أفضل متعلمني الطالب يصبح قد. احلركة خالل من أو

 Global( املفضل بنمطهم معرفتهم على بناء للتعلم املناسبة االسرتاتيجيات وخيتارون تعلمهم

eTraining, 2017( 

ونستنتج مما سبق ذكره أن معرفة الطالبات بأسلوب تعلمهم املناسب يف البيئة التكيفية يسهم  –

 .املتفوقات واملوهوبات الطالبات احتياجات تلبيةيف : 

 .تعلمهم وأساليب همأمناط باختالف الطالبات من كثرية وعياتن مع التعامل –

 .للطالبات املوهوبات املساعداتالدعم و  تقدمي على قدرةال –

 .)والذايت الشخصي التعلم( التعليم ختصيص مبدأ حتقيق –
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 كافة لتحقيق الوسائط مجيع فيه تستخدم ،وتفاعلياً  ديناميكيا احملتوى جعل على يساعد –

 فمحتوى واحد ال يناسب اجلميع. الطالبات احتياجات

 – البصري[ ) ألساليب التعلم وحتديدها يف األسلوبVARKمنوذج فارك ( اختياروقد مت 

 GEO projects  الربيطاين املركز قبل من وتعربيه تطويره، ومت ]احلواس متعدد - احلركي احلسي

 ملوهوبات. ومت تضمينه يف البيئة التكيفية وتطبيقه على الطالبات ا ،و حتكيمه

مبررات اختيار برامج تطبيقات البحث العلمي الرقمية المقترحة ومحتواها التعليمي من وجهة 

  -نظر الباحثة نوردها في اآلتي:
     

 .الثانوية بالمرحلة تخدم البحث العلمي لفئة الموهوبات لبرامج وتطبيقات تكنولوجية الحاجة ×

) ٣٣من (عًا إلكرتونيًا غري مقنن على عينة مكونة ستطالإتطبيق  احلالية الدراسة طبيعة اقتضت

بأن نسبة  النتيجةفكانت باململكة العربية السعودية ،  مبدينة مكة املكرمة وهوباتامل طالباتطالبة من ال

وقد مت حتديد احتياجات الطالبات املوهوبات من خالل حصر قائمة بكافة التطبيقات الرقمية %)٩٦(

Tاالت األربعة ومت استطالع الطالبات املوهوبات، ووفقًا لدرجة احتياجهم من يف البحث العلمي يف ا

 التطبيقات التكنولوجية فقد مت التوصل اىل األعلى احتياج يف اTاالت األربع كما هو موضح يف اجلدول

 -اآليت: )٧(

 الدراسة ملواد األساسية البنية): ٧( جدول

 رمز التطبيق اسم التطبيق المجال م

١ 
مهارات  األول التنظيم واالدارة:جال الم

 . واالستشهادات املراجع إدارة
Mendeley 

 

٢ 

 مهارات أدوات البحث:المجال الثاني 
 املعلومات مبصادر البحث وتقنيات

 . الرقمية

 الرقمية املكتبة
 السعودية

)SDL( 

 

٣ 
مهارات  أدوات التحليل:المجال الثالث 

ليل حلتاإللكرتونية وا االستباناتتصميم 
 . االحصائي

Google 

Forms 

 

٤ 
مهارات  أدوات الكتابة:المجال الرابع 

 . االنتحال و العلمية السرقات كشف
Turnitin 
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وحاجتها الماسة  طبيعة المرحلة الثانوية للموهوبات والتي تعتبر من أهم المراحل التعليمية  ×

 لمثل هذه البرامج .

تطوير مهارا;ن البحثية  يف الصناعي الذكاء تطبيقات خالل من كنولوجيةالت املستحدثات توظيف

 لطالبات مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية والوعي املعلومايت املستقبلي ، تنمية ?دف والتقنية

يعة املرحلة األخرية من التعليم العام ، ومرحلة انتقالية هامة تُقرر طب حيث تعترب هذه الثانوية، املرحلة

التخصص اجلامعي العايل الذي ستلتحق به الطالبة بعد خترجها من املرحلة الثانوية ، حيث أن اكسا?ا 

م ٢٠٣٠تتواكب مع رؤية اململكة  مستقبلية مهارات باعتبارهاملهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية 

اشباع الطالبات الواعدين لية و وسيفيدهن يف اجناز أحباثهن العلمية ويؤهلهن حليا;ن اجلامعية واملستقب

 طن . و باملوهبة والذي ستخرج طاقا;م مبا خيدم اcتمع وال

 التقنية  المهارات قصور بعض البرامج االثرائية المتعلقة بتنمية ×

تقتصر مظاهر االهتمام مبهارات البحث العلمي يف الربامج االثرائية للطالبات املوهوبات املتمثلة يف 

بكيفية اختيار عنوان  لبحث العلمياخطوات منهجية اليت تقدم هلذه الفئة فيما خيص  الورش واحملاضرات

 للتعرف الوطين املشروع: منها للموهوبات ومشاريع البحث وصياغة مشكلته كما يكمن االهتمام بربامج

 ) للعلومSTEM( تعليم وفق للموهوبات الشامل اإلثراء، املوهوبات فصول مشروع، املوهوبات على

تنمية  إغفال و الربامج هذه داخل واملتضمنة املختلفة املهارات بعض تنمية على الرتكيز مع لرياضياتوا

العلمي والوعي املعلومايت  البحث يف الرقمية التكنولوجيا املهارات التقنية اخلاصة بتنمية مهارات تطبيقات

   املستقبلي .

  العلمي . البحث في الرقمية التكنولوجيا بمهارات تطبيقات قائمةثالثاً: 

العلمي  البحث يف الرقمية التكنولوجيا مبهارات تطبيقات قائمة بناء اقتضت طبيعة الدراسة احلالية

 -نوردها يف اخلطوات التالية:، باملرحلة الثانوية الطالبات املوهوباتلدى 

 : مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقميةتحديد الهدف العام من قائمة  -١

 التكنولوجيا مبهارات تطبيقاتواألدائية الالزمة املرتبطة املهارات املعرفية  حتديدمة اىل ;دف القائ

 اليت تتناسب مع خصائص الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.  العلمي البحث يف الرقمية

 : مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقميةتحديد مصادر اشتقاق قائمة  -٢
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 :كالتايلنوردها   مصادر عدة من االستفادة متقات البحث العلمي الرقمية مهارات تطبي قائمة لبناء -

؛ ٢٠١٩حتليل األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع منها  دراسة (احملمادي، -

 ؛ السيد٢٠١٦،قاسحي ؛٢٠١٦، ؛ خلضاري٢٠١٧ ؛ قباين،٢٠١٨؛ القحطاين ،٢٠١٧صياد،

 .)٢٠٠٣؛ املناعي،٢٠١٢؛صاحل، ٢٠١٤،

ل ورش العمل اإللكرتونية والدورات اليت أقيمت و املهتمة ببعض تطبيقات البحث العلمي حتلي -

 الرقمية.

 املقابالت شبة املقننة مع املختصني يف جمال تقنيات التعليم . -

 : مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية قائمة مجاالت -٣

 :كاآليتوهي   ،مهارة) ٦٧( هاحتت تندرج جماالت أربعة من األولية نسختها يف القائمة تكونت

) Organization and management skillsواإلدارة ( التنظيم مهارات المجال األول:

 ) مهارة .٢٠، وعددها (

 ) مهارة .١٣) ، وعددها (Research skills( البحث مهارات جمال :المجال الثاني

 ) مهارة .٢٤ا () ، وعددهAnalysis skillsالتحليل( مهارات جمال :المجال الثالث

 ) مهارة .١٠) ، وعددها (writing skills( الكتابة مهارات جمال :المجال الرابع

 مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي:صدق قائمة 

ــــة العلمــــي البحــــث تطبيقــــات مهــــارات قائمــــة إىل التوصــــل بعــــد ــــة، نســــختها يف الرقمي ــــيت األولي  وال

األوليـة  النسـخةعـرض فقـد مت  املهارات الرئيسـية و الفرعيـة من جمموعة حتتها جيندر  جماالت أربعة تضمنت

على جمموعـة مـن احملكمـني ذوى اخلـربة  قائمة مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميمن 

، وذلـــك )٧(ملحـــق رقـــم  يوضـــحكمـــا   حمكًمـــا) ١٥(بلـــغ عـــددهم جمـــال تقنيـــات التعلـــيم  يفواإلختصـــاص 

 ستفادة من خرباlم واستطالع آرائهم حول:gدف اال

 الصياغة اللغوية والدقة العلمية ملهارات القائمة.مدى وضوح  -

 الذى متثله. للُبعدكل منها   انتماء، ومدى املهاراتمدى أمهية  -

 . ما يرونه مناسًباحذف أو إضافة أو تعديل  -
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، ومت حســاب معامــل ةمهــارات القائمــحســاب نســب اتفــاق احملكمــني علــى خــالل التأكــد مــن  مت

 :)٦٢، ١٩٩٦(املفىت،  وفق الصيغة  (Cooper)اإلتفاق بني احملكمني باستخدام معادلة كوبر

                    

                                                                  

 

 )١٥رقمية يف البحث العلمي (ن= نسب اتفاق احملكمني على قائمة مهارات تطبيقات التكنولوجيا ال :)٨جدول (

 أبعاد قائمة املهارات
عدد 
 املهارات

عدد مرات 
 اإلتفاق

عدد مرات 
 اإلختالف

معامل 
 اإلتفاق

 % ٩٥.٧ ٩ ٢٠١ ١٤ مهارات التنظيم واإلدارةالبعد األول: 

 % ٩٤.٩ ١٠ ١٨٥ ١٣ : جمال مهارات البحثالثاينالبعد 

 % ٩٣.٩ ٢١ ٣٢٤ ٢٣ جمال مهارات التحليلالبعد الثالث: 

 % ٩٧.٣ ٤ ١٤٦ ١٠ جمال مهارات الكتابةالبعد الرابع: 

 % ٩٥.١ ٤٤ ٨٥٦ ٦٠ الدرجة الكلية لقائمة املهارات

بلغـت علـى الرتتيـب:  أبعـاد قائمـة املهـاراتأن نسـب  اتفـاق احملكمـني علـى  )٨اجلدول (من تبني ي

ككــــــل  للقائمــــــةالعــــــام  كمــــــا بلــــــغ معامــــــل اإلتفــــــاق)،  %٩٧.٢( ،)%٩٣.٩)، (%٩٤.٩)، (%٩٥.٧(

ـــع هـــذه القـــيم علـــى أن)، وتؤكـــد %٩٥.١( ـــة يف البحـــث  مجي قائمـــة مهـــارات تطبيقـــات التكنولوجيـــا الرقمي

 تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية العلمي

قائمـة نهائيـة مـن حصـلت علـى الصـورة ال وبـذلك ضـوء توجيهـات السـادة احملكمـني، يف مت التعـديلقـد لو 

ـــة  مهـــارات تطبيقـــات التكنولوجيـــا الرقميـــة يف البحـــث العلمـــي أصـــبح جممـــوع املهـــارات يف نســـختها النهائي

 ).٨ق رقم (ملح يعرضكما -مهارة قسمت كالتايل: )٦٠(املكونة من 

 )،Organization and management skillsواإلدارة ( التنظيم مهارات :األول المجال

  . مهارة) ١٤( وعددها واالستشهادات املرجعية، املراجع إدارة تويقصد }ا مهارا

 رات اإلتفاقعدد م

 عدد مرات اإلتفاق + عدد مرات اإلختالف
    ١٠٠ × =معامل اإلتفاق 
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 البحث وتقنيات مهارات )، ويقصد }اResearch skills(البحث  مهارات :الثاني المجال

 .مهارة) ١٣( وعددها الرقمية، املعلومات مبصادر

 الستباناتا تصميم ويقصد }ا مهارات )،Analysis skillsالتحليل ( مهارات :الثالث المجال

 .مهارة) ٢٣( االحصائي، وعددها والتحليل اإللكرتونية

 العلمية السرقات كشف ويقصد }ا مهارات )،writing skills(الكتابة  مهارات :الرابع المجال

 .مهارة) ١٠( االقتباس، وعددها أو االنتحال و

 للدراسة، والذي نص على: الثانيوبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال 

 بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى العلمي البحث في الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات ما

 ؟ الثانوية
 

(تطبيقات البحث العلمي الرقمية  اختيارها مت اليت للربامج اإللكرتوين التعليمي احملتوى إعدادرابعاً: 

 .  التعلم أساليب شكل يف
 من لعدد بالرجوع وذلكوجيا الرقمية يف البحث العلمي بتطبيقات التكنول مت اعداد احملتوى اخلاص

 التكنولوجيا تطبيقاتل املعرفية البنية تشكيل إىل احملتوى العالقة، ويهدف ذات والدراسات املصادر
 وذلك ،نوخصائصه نوحاجاL الطالبات املوهوبات مستوى مع يتالءم مبا العلمي البحث يف الرقمية

 ةالعلمي األسس وفق وذلك لبحث العلمي والوعي املعلومايت املستقبليمهارات تطبيقات ا تنمية بغيه
 حيث اشتملتالعالقة  ذات والدراسات املصادر من لعدد بالرجوع وذلك احملتوى التعليمي إلعداد

 :األتية اخلطوات على بناء احملتوى إجراءات
 المقترح التعليمي للمحتوى العام الهدف أوًال:

الطالبات املوهوبات املهارات املعرفية واألدائية اخلاصة بتطبيقات إكساب  إىل يهدف احملتوى العام
البحث العلمي الرقمية والوعي املعلومايت املستقبلي يف بيئة التعلم التكيفية بتوظيف أدوات الذكاء 

  :اآلتية األهداف العامةمن ذلك  حيث ينبثق، االصطناعي يف التعلم 
 .العلمي البحث يف استخدامه وتوظيف وتطبيقياً  ظرياً ن) Mendeley( برنامج على التعرف )١
 الرقمية املعلومات الرقمية والتعرف على املكتبة مبصادر البحث وتقنيات مهاراتالتعرف على  )٢

 وتوظيف استخدامه يف البحث العلمي.نظرياً وتطبيقياً  )SDL( السعودية
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 .العلمي البحث يف تخدامهاس وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً  Google Forms برنامج على التعرف )٣
 .العلمي البحث يف استخدامه وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً  Turnitin  برنامج على التعرف )٤

 المقترح التعليمي التفصيلية للمحتوى التعليمية األهداف تحديد ثانياً:

 مبجـــــاالت) اخلــــاص  التعليمــــي احملتـــــوىأهــــم العناصـــــر الرئيســــة لبنــــاء  مــــنالتفصـــــيلية تعــــد األهــــداف 
الرقميــــة  بلــــومللمســــتويات  حيــــث متــــت صــــياغتها وفقــــاً  ،وعات تطبيقــــات البحــــث العلمــــي الرقميــــةموضــــ

 ).١٠. ملحق (االبتكار -التقومي -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكر

 المقترح التعليمي المحتوى من المستهدفة الفئة ثالثاً:

 وقد يدعم األول املقام يفثانوية املوهوبات باملرحلة ال الطالبات املقرتح التعليمي احملتوى استهدف
 :من كلٍ  التعليمي احملتوى

 إدارة املوهوبات وبراجمها.  )١

 يف إدارات التعليم. العلمي البحثمراكز التدريب والتطوير ووحدات  )٢
 التعليم السعودي . مناهج )٣

 .من الفئات العاديني الثانوية املرحلة طالبات )٤

 .الثانوية باملرحلة املوهوبات علماتم )٥

 .التعليمي النظري والعملي محتوىال :رابعاً 

 مت اليت األدائية واملهارات املفاهيمبه كافة  يقصد البيئة التكيفية حيث مهمًا يف بنية عنصراً  احملتوى
اكتسا{ا يف العملية  الطالبةاليت ينبغي على و  ملوضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية اختيارها

األربع اليت  للتطبيقاتالعامة والتفصيلية  هدافاأل حتقيق على يساعد بشكل نظمتحيث  ،التعليمية 
 :يتكاآل املعايري من جمموعة توافر احملتوى بناء يف روعي وقد ،مت اختيارها 

 .وواضحة حمددة بأهداف احملتوى ارتباط -١

 حداثة احملتوى. -٢

 .للتعلم احملتوى قابلية -٣

 )٣٢، ٢٠٠٧،الفاضل( .هوباتالطالبات املو  قدراتواهتمامات و  حلاجات احملتوى مالءمة -٤

 اآلتي:روعي في بناء محتوى موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية في البيئة التكيفية  كما
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 تاخلارجية والروابط االثرائية وأدوا القراءات خالل من احملتوى اثراء يف للطالبات الفرص Rيأ -١

 .الذكاء االصطناعي املتاحة يف البيئة التكيفية

 .التعلم أساليب احملتوى حبيث يراعي كافةتنوع وسائط  -٢

 .واالستزادة من عدة مصادر احلديثة إلثراء احملتوى أدوات التقنيات من االستفادة -٣

 يتضمن حيث ،لتطبيقات البحث العلمي الرقمية املقرتح توىاحمل اختيار مت فقد سبق، ما على وبناءً    

 على تتمثل حماورها ،النظري واجلزء التطبيقي العملي تتضمن اجلزء أربع تطبيقات رئيسية التعليمي احملتوى

 :)٩يف اجلدول( اآليت النحو

 
 لتطبيقات البحث العلمي الرقمية املقرتح ):احملتوى٩( جدول

 

 المحتوى العمليعناصر  المحتوى النظري عناصر تطبيقات البحث العلمي

 واإلدارة التنظيم مهارات
 

 . مقدمة
 ) Mendeley( منديل برنامج حول

 )  .Mendeley( منديل برنامج أهداف 
 )   Mendeley(منديل برنامج مميزات

 منديل لربنامج حساب انشاء
)Mendeley.( 

 . واستكشافه الربنامج يف التجول
 منديل برنامج يف مكتبتك إدارة

)Mendeley.  ( 
 .ا~لدات وإستخدام إنشاء

 .املستندات عن البحث
 .التكرارات من التحقق
 التعليق أو احلواشي وكتابة التظليل

)   Mendeley(منديل مكون استخدام
 . وتثبيته لالستشهاد

 . املراجع ملشاركة واالنضمام جمموعات انشاء
 واملقرتحات اجلديدة األحباث اكتشاف

 . والتوصيات

 السعودية الرقمية املكتبة تطبيق عن مقدمة البحث مهارات
)SDL. ( 
 ) .SDL( يةالسعود الرقمية املكتبة هي ما

 . واحصائيات أرقام
 املعلومات مبصادر البحث مبهارات املقصود
 .الرقمية

 السعودية الرقمية للمكتبة عملي تطبيق
)SDL( . 

 التسجيل
 السعودية الرقمية املكتبة واجهة على التعرف

)SDL( 
 العربية واألجنبية املعلومات قواعد
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 المحتوى العمليعناصر  المحتوى النظري عناصر تطبيقات البحث العلمي
 مهارات اكتساب اىل الباحثني احتياج مربرات
 .الرقمية املعلومات مبصادر البحث

 املعلومات مبصادر البحث مهارات خطوات
 . البحثية واإلمكانات الرقمية

 الكتب االلكرتونية 
 الرسائل اجلامعية

 الرقمي املصدر حتديد 
 .للمرجع الزمنية احلقبة حتديد
 .البحث جمال أو موضوع حتديد
 .املرجعي لالستشهاد املرجع اضافة

 APA االقتباس منط
 . املنظومة دار معلومات لقاعدة عملي طبيقت 

 

 . Google Forms  تطبيق عن مقدمة التحليل مهارات
 . Google Forms  تطبيق هو ما

 . Google Forms  تطبيق ُيستخدم مىت

 Google Forms تطبيق عمل طريقة
 جديد منوذج إنشاء
 Google Forms وأدوات واجهة شرج

 .سؤال إضافة
 .أخرى عناصر إضافة
 .جديد عنوان إضافة
 .وفيديو صورة إضافة
 .قسم إضافة
 .املظهر تغيري
 .املخصَّصة اإلعدادات ضبط
 .ونشره النموذج معاينة
 .الردود قبول

 Turnitin  تطبيق عن الكتابة مهارات
 األكادميية النزاهة( املفاهيم بعض على التعرف

 ) االستدالل – االنتحال – العلمية السرقة –
  العلمي تحالاالن أنواع

  تطبيق عن احلقائق وبعض االلكرتوين االستالل
Turnitin 

 Turnitin تطبيق مفهوم

 Trunitin تطبيق عمل طريقة
  املستند حتميل

 احملتوى مقارنة 
 التقرير مراجعة
 واستكشافه التطبيق يف التجول

 

  المستخدمة الحديثة التقنيات خامساً:

 . التكيفية البيئة )١
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 ).Expert Systems: (اخلبرية النظم ياالصطناع الذكاء )٢

 . )chat bot(االصطناعي: الذكاء )٣

 ).pdf( تطبيق )٤

 )Word( تطبيق )٥

 . االنرتنت عرب البحث حمركات )٦

 .You Tube اليوتيوب )٧

 .  Barcode (QR)( الباركود )٨

عات ملوضو  اختيارها مت اليت األدائية واملهارات املفاهيمبه كافة  يقصد البيئة التكيفية حيث يف بنية

 نظمتحيث  ،اكتساjا يف العملية التعليمية  الطالبةاليت ينبغي على و  تطبيقات البحث العلمي الرقمية

 يف روعي وقد ،العامة والتفصيلية للربامج األربع اليت مت اختيارها  هدافاأل حتقيق على يساعد بشكل

 . املعايري من جمموعة توافر احملتوى ئهابنا

  .يةالتعليم سادساً: األنشطة

، هناك مجلة من املعايري اليت ينبغي البيئة التكيفية يف بنيةلكي ُحتقق األنشطة التعليمّية أهدافها 

 مراعاvا، وأخذها باحلسبان عند اختيارها وتنفيذها، ومن تلك املعايري:

 لموضوع.لدة دة ، األهداف احمليأن تالئم األنشطة التعليم -١

 مني.لمتعاملقدم للة احملتوى ياألنشطة التعليم أن تالئم -٢

ة ، وتوافق ميوهلم يواجلسم ةالعقليقدراCم  ومني، لمستويات املتع ةالتعليمياألنشطة  تناسبأن  -٣

 . اهاCمواجت

م املختلفة لمني ؛ حبيث تتواءم وأنشطة التعلبني املتع ةالفرديالفروق  ةالتعليميأن تراعي األنشطة  -٤

 ).١٧٤-١٧٣، ٢٠٠٦، حممدمني. (لللمتع

 في ضوء : البيئة التكيفية األنشطة التعليمية في بنية صممت كما

 البحث مضمار يف امكاناCا من واالستفادة الرقمية للتكنولوجيا املستقبلية التوجهات استشراف -١

 العلمي.

 البحث العلمي. يف الرقمية التكنولوجيا استخدام سوء على الواقع من شواهد حتليل -٢
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 سوء بقضايا االهتمام جمال يف م٢٠٣٠ رؤية ظل يف عوديةالس العربية اململكة االستشهاد جبهود -٣

 إبداعية مستقبلية حلوالً  تقدمي مع الرقمية والوعي املعلومايت حوهلا التكنولوجيا استخدام

 هلا. للتصدي

 التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي. توظيف متطلبات تتكامل فيه إبداعي منوذج تصميم -٤

 واملعلومات البيانات قاعدة فحص خالل يف األنشطة من اعياالصطن الذكاء تطبيقات توظيف -٥

 الويب.  مواقع إىل وبالرجوع

لتطبيقات البحث العلمي الرقمية والوعي  حول استخدامهم وجتار|م الباحثني بعــــض تقييم آراء -٦

 . املستقبلية احللول لصناعة -ان وجدت  –حول املعوقات  البدائل ، مث اضافة املعلومايت |ا

 فاقم مشكالت مستقبلية بني الباحثني كل عام وهي ضعف الوعي املعلومايت بأخالقياتتت -٧

 األوساط يف العلمية وضعف التوثيق العلمي للسرقات صور خمتلفة وانتشار البحث العلمي

والتصدي  جتنبها يةكيفالتعليمية بطرق مقصودة وغري مقصودة وطرحها مع وضع حًال إبداعيًا ب

 ة التكيفية املزودة بأدوات الذكاء االصطناعي .هلا بالرجوع للبيئ

 الوعي لدعم مقرتحة كاسرتاتيجية االجتماعي التواصل مواقع الستثمار مبادرة فكرة تصميم -٨

 .  السعودي ا�تمع يف العلمي واالنتحال العلمية السرقات مضمار يف الوقائي املعلومايت

 ملواقف و تاليف املشكالت مستقبًال يفلتجنب اإبداعية  ومقرتحات مستقبلياً  تصوراً  تقدمي -٩

 . العلمي للبحث كأداة اإللكرتوين االستبيان تطبيق

 .سابعاً: التقويم

 :يف البيئة التكيفية اآلتية التقومي أمناط استخدام مت

الطالبات  مستوى ملعرفة قبلياً  الدراسة أداوت تطبيقمت  :)Pre Evaluation( القبلي التقومي -أ

لقياس اجلانب األدائي  املالحظة وبطاقة ، املعريف التحصيل اختبار يف واملتمثلة خالل املوهوبات

 .واختبار املواقف لقياس الوعي املعلومايت املستقبلي ، لتطبيقات البحث العلمي الرقمية

من االختبارات القبلية  عدد تطبيق خالل من :)Formaitve Evaluation( البنائي التقومي -ب

كل تطبيق من تطبيقات البحث العلمي الرقمية  تتخلل اليت اإلثرائية األنشطة إىل فةباإلضا ،والبعدية

 داخل البيئة التكيفية.
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الطالبات  على الدراسة أداوت تطبيقمت  :)Summative Evaluation( النهائي التقومي -ج

القائمة على الذكاء ما مت حتقيقه من أهداف الدراسة وفاعلية البيئة التكيفية  ملعرفة بعدياً  املوهوبات

لقياس  املعريف ختبارتطبيق اال تنمية مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية من خالل يفاالصطناعي 

واختبار  ، لقياس اجلانب األدائي لتطبيقات البحث العلمي الرقمية املالحظة وبطاقة ،اجلانب املعريف

 .املواقف لقياس الوعي املعلومايت املستقبلي

 وقراءات إثرائية ابطثامناً: رو 

للطالبات املوهوبات مت دعم حمتوى  تعزيز الشغف بالبحث العلمي واإلثراء املعريفمن منطلق 

متثلت يف قراءات خارجية  وقراءات إثرائيةتطبيقات البحث العلمي الرقمية يف البيئة التكيفية بروابط 

والوعي  املستقبلية الحتياجاhن بيةً تلوروابط فيديو حىت يتمكن الطالبات من االستزادة يف أي حمور 

 .لتنمية قدراhن املعرفية واألدائية دعمهن و  املعلومايت

 المحتوى التعليمي المقترح إلثراء المستخدمة تاسعاً: المراجع

  االصطناعي الذكاء على قائمةال تكيفيةال للبيئة التعليمي تصميمال

حيـث تـزود  التعليمـي ، املوقـف وكفـاءة اعليـةف كوkـا تضـمن مهمـاً  مكونـاً  التعليمـي التصميم يعد

 للمحتــــوى عــــرض وطــــرق وأجهــــزة وتقنيــــة تعليميــــة مــــواد مــــن يناســــبه مــــاملــــا  املصــــمم بــــاخلطوات التنفيذيــــة

منـــاذج التصـــميم والتطـــوير األجنبيـــة والعربيـــة الـــيت ميكـــن االعتمـــاد بـــاالطالع علـــى جمموعـــة مـــن و  ،التعليمـــي

هـذه النمـاذج  أkـا تشـرتك، وتبـني ومراحلهـا  خطواhا وعناصرهاعة مت مراج عليها يف تصميم هذه الدراسة؛

:  األجنبيــةوبــاالطالع علــى النمــاذج  ليــة التنفيــذ وأولويــة الرتتيــبآ ترتيــبيف  ختتلــفوقــد املراحــل بعــض يف 

هـــــذا  ؛(Dick&Carrey,1996) كـــــاريمنـــــوذج ديـــــك  ؛ و (Ruffini,2009)روفيـــــين  كنمـــــوذج

ومنـوذج  ؛ )٢٠٠٩البـاتع (حسـن ومنـوذج  ؛ )٢٠٠٧مخـيس (حممـد مـوذج نباإلضافة اىل النمـاذج العربيـة ك

 .  )٢٠١٥ومنوذج حممد الدسوقي ( ؛ )٢٠١٤( عبداللطيف اجلزار

بيئـة الـتعلم التكيفيـة القائمـة علـى الـذكاء  ختيار نموذج التصميم التعليمـي لتصـميمإمبررات 

 االصطناعي

بيئــة الــتعلم التكيفيــة القائمــة علــى الــذكاء مت اعتمــاد التصــميم التعليمــي يف هــذه الدراســة لتصــميم 

 -نظراً للمربرات األتية : )٢٠١٥حممد الدسوقي (االصطناعي على منوذج 
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يعــد مــن أنســب النمــاذج التصــميمية   : الــتعلم اإللكترونيــة بيئــات وإنتــاج بتصــميم إهتمــام النمــوذج -

علم التكيفيـة القائمـة علـى الـذكاء كوkا تتناسب مع األدوات التعليمية والتفاعالت اليت توفرها بيئة الت

 االصطناعي.

الــيت  املقرتحــة املتاحــة اإلمكانيــات بــني لربطــه بالواقعيــة والقابليــة يتصــف ه :تشــموليو  النمــوذج قابليــة -

الرتبويــــة واحلريــــة يف اختيارهــــا وفقــــاً  املســــتحدثات كــــل الســــتيعاب قابليتــــهو املرســــومة  األهــــداف حتقــــق

النمــاذج الشــاملة والوافيــة جلميــع املراحــل والتطــوير التعليمــي علــى  يعتــرب مــن  ، كمــاللموقــف التعليمــي

وتتـأثر  مبـا بعـدها ارتباطـاً وثيقـاً  تعتمد كل خطوة من خطواته علـى مـا قبلهـا وتـرتبطكافة املستويات، و 

وتــؤثر يف بــاقي اخلطــوات األخــرى، كمــا أنــه يتميــز بالتفاعليــة بــني مجيــع املكونــات عــن طريــق عمليــات 

 . التقومي

يف  بتقيــيم العناصــر األساســية ^ــتم ممــا املــدخلي التقيــيم مبرحلــة النمــوذج هــذا يبــدأ قيــيم المــدخلي:الت -

العمليـة التعليميــة حيـث يوجــد احتمـالني إمــا متـوفرة فيتنقــل إىل مرحلـة التحليــل، أو غـري متــوفرة فيتنقــل 

 إىل اخلطوة العالجية ملواجهة نقاط الضعف ويطلق عليها التهيئة.

ـــبإ - ـــي التقـــويم والتطبيـــق: خـــتالف ترتي التطبيـــق أو التعمـــيم يســـبقها  وتســـتند اىل أن مراحـــل مرحلت

للتأكــــــد مــــــن صــــــالحيتها ودقتهــــــا بــــــالعرض علــــــى املتخصصــــــني والتطبيــــــق  التقيــــــيم البنــــــائي والنهــــــائي

 االستطالعي.

 علـى املصـمم وخربتـه حيـث يقـوم بالتعـديل يفالراجعـة تعتمـد التغذيـة دائمـاً مرجعية التغذية الراجعة:  -

عنصــر مرجعــي  ولكــن هــذا النمــوذج يضــيف ممــا حيتمــل  ذلــك الصــواب واخلطــأ، الراجعــةضــوء التغذيــة 

حبيــث تكــون املرجعيــة ملعــايري موثوقــة ممــا يضــيف عنصــر احليــاد والدقــة  الراجعــةقيــيم والتغذيــة لعمليــة الت

 واحلداثة و الثقة يف هذه املعايري.

وخطــوات كــل مرحلــة مـــن للعناصـــر فة واحلــذف يراعـــي إمكانيــة االضــا المرونــة بالتعــديل والحــذف: -

ـــة والوضـــوحتضـــمن مســـاحة مـــن ، ممـــا يضـــفي مراحـــل النمـــوذج ـــد للمصـــمم املرون اخلطـــوات  تنفيـــذ عن

يبـني خطــوات تفصــيل  )٧والشــكل ( التكيفيــة تبعــاً للموقـف التعليمــي.اإلجرائيـة إلنتــاج بيئــات الـتعلم 

   :هو مبني يف الشكل التايلالنموذج وتصميم البيئة التكيفية وفقاً ملراحلها كما 
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 صياغة األهداف اإلجرائية.-

  .البيئة التكيفيةتصميم المحتوى التعليمية المناسب لتقديمها عبر -

 تصميم األنشطة ومهام التعلم عن بعد.-

 .كيفيةفي البيئة التتصميم استراتيجيات التعليم والتعلم الخاصة -

 تصميم واجهات التفاعل والتفاعالت البينية بين المشاركين عن بعد-

 في المستخدمة البرمجة ولغات اإلنتاج وبرامج المادية االمكانات تحديد-

  .  التكيفية التعلم بيئة

 تصميم أداوت التقييم والتقويم.-

 تحديد وتصميم األدوات المالءمة الختيار النموذج.-
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 -: معالجة أوجه النقص في ضوء

 تحليل خبرات المتعلمين -

 .التكيفيةتحديد المتطلبات الواجب توافرها في بيئة التعلم -

 تحديد البنية التحتية التكنولوجية.-

 تحديد األهداف العامة للمحتوى التعليمي.-

 تحديد احتياجات المتعلمين وخصائصهم العامة.-

 

 ةلبات المدخليالمتط قياس

واالدارية  لمتعلم وبيئة التعلمل

 والتكنولوجية 

: مرحلة
ً
 أوال

 التقييم املدخلي

 : مرحلةثانياً 

 التهيئة

 : مرحلةثالثاً 

 التحليل

 : مرحلةرابعاً 

 التصميم

 : مرحلةخامساً 

 االنتاج

 : مرحلةسادساً 

 التقويم

 : مرحلةسابعاً 

 التطبيق

 صة ببيئات التعلم إنتاج الوسائط المتعددة الخا-

 إنتاج المحتوى واألنشطة التعليمية.-

 إنتاج واجهات التفاعل والتفاعالت البينية.-

 إنتاج أدوات التقييم والتقويم.-

 اختبار بيئة التعلم.-

 رصد نتائج االستخدام على المتغيرات التابعة المختلفة.-

 إجراء التعديالت النهائية.-

لم

 االستخدام النهائي لبيئة التعلم .-

 النشر واإلتاحة لالستخدام الموسع.-

صة ببخا

لم

 )١٩٠-١٩٨،  ٢٠١٥): منوذج حممد الدسوقي (٧شكل (
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يف  املتبعة االصطناعي لذكاءل وفقاً  بيئة التعلم التكيفية فقد صممت سبق؛ ما على وتأسيساً 

 : وفيما يلي تفصيل ذلك سبع مراحل ال املراحلبواليت مرت  احلالية الدراسة
 

إجراء بدخالت التعلمية املتقومي  مت يف هذه املرحلة: مرحلة التقييم المدخلي املرحلة األوىل:

 التايل:

تتوافر لدى عينة الدراسة مهارات التعامل مع  :للمتعلم المدخلية قياس المتطلبات -١

 عملية احلاسب اآليل واالنرتنت واستخدام اهلاتف احملمول وبعض التطبيقات التكنولوجية اليت تسهم يف

 .يف البيئة التكيفية التعلم

مت التأكد من وجود مجيع املوارد والتسهيالت الالزمة  :التعلم لبيئة المدخلية المتطلبات -٢

إلجراء جتربة الدراسة، حيث مت التأكد من كافة الطالبات عينة الدراسة من امتالكهن جلهاز حاسب آيل 

ة التعامل معها ليتم استخدامه يف اجللسات، ومت عرض البيئة وتوضيح عناصرها وكيفي باإلنرتنتمتصل 

وشرح أدواRا، حيث متت االستعانة بشركة برجمة لتنفيذ البيئة من خالل حجز استضافة لرفع البيئة 

 التكيفية على االنرتنت وملدة عام كامل . 

مت احلصول على مجيع بعد حتكيم مواد وأدوات الدراسة  المتطلبات المدخلية اإلدارية: -٣

 :دارية التالية نفيذ جتربة الدراسة بعد مرورها باإلجراءات اإلاملوافقات من اجلهات املختصة لت

تسهيل مهمة باحثة من رئيس القسم والكلية بطلب إحصائية bتمع وعينة  احلصول على منوذج -

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. إىلوتطبيق أداة الدراسة موجة مبدينة مكة الدراسة 

ىل مدير إدارة إالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي موجهًا احلصول على خطاب من وك -

 الدراسة . جتربةالتعليم مبنطقة مكة املكرمة باالطالع وااليعاز ملا يلزم بتسهيل تطبيق 

ىل إدارة التخطيط والتطوير بإدارة التعليم إاحلصول على خطاب من إدارة املوهوبات مبكة موجهًا  -

 .مبنطقة مكة

ىل مدرسة أم إلى خطاب من إدارة التخطيط والتطوير بإدارة التعليم مبنطقة مكة موجهًا احلصول ع -

سالمتها  سلمة للموهوبات مبكة بشأن املوافقة على تطبيق أدوات الدراسة بعد فحصها والتأكد من

  العلمية واللغوية.
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 ملحقراسة. احلصول على خطاب من مدرسة أم سلمة للموهوبات مبكة بإجراء تطبيق جتربة الد -

 ).٤و( )٣و ( )٢(

  التكنولوجية المتطلبات المدخلية -٤

 

تحديد متطلبات بإىل معاجلة أوجه القصور  واليت Rدف :التهيئةمرحلة  :الثانية املرحلة

 -: ضوء يف النقص أوجه معاجلةحيث مت  العملية التعليمية

 :بالتكنولوجيا المستخدمة تحليل خبرات الطالبات الموهوبات ضوء في القصور أوجه معالجة -١

 عينة الدراسة |دف الكشف عن خرباRن املوهوبات باملرحلة الثانوية مت اجراء مقابالت مع الطالبات

السابقة، والتعرف على مدى إمتالكهن ملهارات استخدام احلاسب اآليل واإلنرتنت ومدى معرفتهن 

 بالتعامل مع البيئات الذكية .

ارة املدرسة لعقد حماضرة تعريفية للطالبات بغية تثقيفهن بطبيعة البيئة التكيفية بعد ذلك مت التنسيق مع اد

 القائمة على الذكاء االصطناعي وامكانتها واألدوات املتوفرة داخل البيئة واليت هدفت اىل :

 التطرق اىل املهارات املطلوبة منهن حىت يتمكن من اجناز املطلوب منهن. -

 . فيه واالحبار املوقع استخدام املرحلة الثانوية عينة الدراسة علىاملوهوبات ب الطالبات تدريب -

 عمليةال يف بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي استخدام كيفية على تدريبهن -

  .التعليمية

تحديد المتطلبات الواجب توافرها في بيئة التعلم التكيفية  ضوء في القصور أوجه معالجة  -٢

 : على الذكاء االصطناعيالقائمة 

حبيث تكون مالئمة لعينة الدراسة والتأكد  مت اعداد بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي

 من كافة أجهزة الطالبات املتوافرة لديهن أ�ا تعمل بشكل جيد حيث اتضح من الطالبات: 

 .اآليل واهلواتف الذكية  احلاسب أجهزة لديهن %)١٠٠(  -

 .) Routerأو ( )DSL( اإلنرتنتميتلكن توصيل خط  %) ١٠٠(  -

 :تحديد البنية التحتية التكنولوجية ضوء في القصور أوجه معالجة  -٣

 : اآليت وتطبيقه االصطناعي والذكاء املوهبة معايري على القائم الربنامج إلنتاج املرحلة هذه اشتملت

 .DSL و Router ة توصيل االنرتنتمت التأكد من الطالبات عينة الدراسة من سالم - أ
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  /www.almehmadi.com:بعنوان االستضافة شركة طريق عن الويب على مساحة حجز - ب
 

التعليمية ، واحلاجات العامة  يف هذه املرحلة يتم حتديد األهداف:  مرحلة التحليل املرحلة الثالثة:
 كما يلي : ة للفئة املستهدف

 .التعليمي للمحتوى العامة األهداف تحديد -١

 بتطبيقات اخلاصة واألدائية املعرفية املهارات املوهوبات الطالبات إكساب إىل العام احملتوى يهدف

 الذكاء أدوات بتوظيف التكيفية التعلم بيئة يف املستقبلي املعلومايت والوعي الرقمية العلمي البحث

 : باآليت للمحتوى العامة ومتثلت احملاور ، علمالت يف االصطناعي

 .العلمي البحث يف استخدامه وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً ) Mendeley( برنامج على التعرف -أ

 الرقمية املكتبة على والتعرف الرقمية املعلومات مبصادر البحث وتقنيات مهارات على التعرف -ب

 .العلمي البحث يف تخدامهاس وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً ) SDL( السعودية

 .العلمي البحث يف استخدامه وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً  Google Forms برنامج على التعرف  -ج

 .العلمي البحث يف استخدامه وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً  Turnitin  برنامج على التعرف  -د

رات لدى الطالبات وRدف دراسة حماور احملتوى السابق ذكرها؛ إىل تنمية العديد من املها

 واملتمثلة يف:  ؛املوهوبات باملرحلة الثانوية

 ، وينقسم اىل: تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميمهارات  -١

 .تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمياجلانب املعريف ملهارات   -أ     

 .الرقمية يف البحث العلميتطبيقات التكنولوجيا اجلانب األدائي ملهارات  -ب    

 .الوعي املعلومايت املستقبلي -٢

 .الفئة المستهدفة وخصائص حتياجاتإ تحديد -٢

ويف هذه اخلطوة يتم حتديد خصائص الطالبات املوهوبات املعرفية واملهارية والنفسية وحاجتهن 

مبدرسة أم سلمة  اتًا ألهم خصائص الطالبات املوهوبالتعليمية وميوهلن واجتاهاUن وفيما يلي عرض

 -:الثانوية مبكة

وهن الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية من مدرسة أم سلمة مبكة وعددهن  الخصائص العامة: -

 بينهن جتانس من حيث العمة الزمين والعقلي والبيئة احمليطة. ) طالبة، ويوجد٥٤(
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فعية القوية واالستعداد مت التأكد من أن مجيع أفراد العينة لديهن الدا الخصائص الشخصية: -

واالدراك العايل حنو استخدام االنرتنت، والقدرة على التعلم والعمل، وتنظيم الوقت، واالبداع 

 واالبتكار والتفاعل والتعاون ضمن الفريق مع الزميالت.

لديهن مهارات مجيع أفراد العينة يتوافر  مت التأكد من أن خصائص متعلقة بمهارتهن التكنولوجية: -

دام احلاسب اآليل واإلنرتنت وقدرUن على التجول عرب شبكة اإلنرتنت والتعامل مع متصفح استخ

 اإلنرتنت وأدوات التواصل األخرى عرب االنرتنت.

واحلركة واالهتمامات وامليول وذلك  البصرو  السمع احلواس سالمة يف تتمثل الخصائص البدنية: -

 .التطبيق عملية يف نلديه عائق يوجد واللضمان االستفادة من بيئة التعلم التكيفية 

سنة  )١٧: ١٦بني (من الطالبات املوهوبات  لعينة الدراسة العمرية الفئةترتاوح  الخصائص العمرية: -

أي أ�م ينتمون ملرحلة عمرية واحدة، ومن مث يوجد بينهن تقارب يف االهتمامات وامليول ومستوى 

 .يهن الدافع حنو تنمية املهارات التكنولوجيةالطموح والتنافس والقدرة على حل املشكالت ولد

هناك تساوي بني أفراد عينة الدراسة أن  أثبت التجربة االستطالعية للدراسة سلوكهم المدخلي: -

فيما خيص مهارات استخدام احلاسب اآليل واإلنرتنت حيث أ�م يتعرضوا هلذه املهارات يف كثري من 

 .املواقف

ستهدفة واحتياجاتهم العامة عند تصميم بيئة التعلم وقد تم مراعاة خصائص الفئة الم

 التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي وقد أفاد ذلك في اآلتي:

 حتديد مستوى اخلربات املعرفية واملهارية لدى الطالبات واختيار مستوى املهام املناسبة هلن. -

 علم التكيفية.مراعاة اخلربات السابقة للطالبات املوهوبات عند تصميم بيئة الت -

معاجلة احملتوى االلكرتوين لبيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي وصياغتها وتنظيمها  -

 مبا يتناسب الفئة املستهدفة وقدراUن وامكاناUن.

تصميم بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي بطريقة تراعي خصائص الطالبات  -

 ي دافعيتهن حنو التعلم من خالل استخدام البيئة.املوهوبات وتراع

 اختيار أساليب عرض احملتوى اليت تناسب الطالبات املوهوبات. -

 حتقيق بيئة التعلم التكيفية احلاجات التعليمية للطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. -
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 ر.تصميم االسرتاتيجية العامة للعناصوتعين مرحلة التصميم  املرحلة الرابعة:

 المقترح التعليمي التفصيلية للمحتوى التعليمية األهداف وصياغة تحديد -١

 من لعدد بالرجوع وذلكبتطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي  مت اعداد احملتوى اخلاص

 التكنولوجيا تطبيقاتل املعرفية البنية تشكيل إىل احملتوى العالقة، ويهدف ذات والدراسات املصادر

 وذلك ،نوخصائصه نوحاجاU الطالبات املوهوبات مستوى مع يتالءم مبا العلمي البحث يف قميةالر 

 ةالعلمي األسس وفق وذلك مهارات تطبيقات البحث العلمي والوعي املعلومايت املستقبلي تنمية بغيه

 ملتحيث اشتالعالقة  ذات والدراسات املصادر من لعدد بالرجوع وذلك احملتوى التعليمي إلعداد

 :األتية اخلطوات على بناء احملتوى إجراءات

 مبجاالت) اخلاص  التعليمي احملتوىأهم العناصر الرئيسة لبناء  منالتفصيلية تعد األهداف 

الرقمية  بلومللمستويات  حيث متت صياغتها وفقاً  ،موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية

 -:)١٠يف جدول ( وفيما يلي تفصيل ذلك ،بتكاراال -التقومي -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكر

 

الرقمية  بلوم الرقمية وفقاً ملستويات العلمي البحث تطبيقات موضوعات مبجاالت التعليمي احملتوى لبناء االجرائية التفصيلية األهداف ):٨(جدول
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 إدارة املراجع واالستشهادات  )Organization and management skills( واإلدارة التنظيم مهارات: األول المجال

 يتوقع من الطالبة في أن تكون قادرة على أن:

      Mendeley( . ã( على برنامج منديلتعرف  ١

إدارة املراجع 
واالستشهادات 

)Mendeley (.  

      Mendeley. ( ã( االهداف اليت حيققها برنامج منديلتعدد  ٢

٣ 
برنامج  مع اهلدف يف تشرتك اليت بإدارة املراجع تخصصةاألخرى املالربامج تسمي 

  )Mendeley( منديل
ã      

     Mendeley( .  ãاستخدام برنامج منديل( تستنتج خصائص ٤

٥ 
التجول يف الربنامج من خالل  )Mendeley(منديل  برنامجتستكشف 
 . واستكشافه

 ã     

٦ 
برنامج منديل  خالل من نرتنتاال عرب اجلديدة تعمل حبث متقدم لألحباث

)Mendeley(. 
 ã     

    ã   لالستشهاد يف برنامج الوورد .  )Mendeley(منديل  تطبق مكون ٧

    Mendeley(.    ã(برنامج منديل  اجلديدة وحتفظها يف حتمل األحباث ٨

   Mendeley. (    ã( منديل برنامج يف اخلاصة جتزء عناصر املكتبة ٩

 ية): األهداف التفصيلية االجرائية لبناء احملتوى التعليمي مبجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية وفقاً ملستويات بلوم  الرقم١٠جدول(
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١٠ 
منديل  يف برنامجالتحقق من التكرارات و الفلرتة بواسطة الكلمات الداللية رق بني تف
)Mendeley( . 

   ã   

١١ 
) متكامل Mendeleyتصادق على صحة العبارة "يعترب برنامج منديل (

 " .لالستخدامات البحثية العلمية
    ã  

 Mendeley.(      ã( منديل برنامج يف وجديدة خمتلفة ميزة تقرتح إضافة ١٢

 ١ ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ) ١٢( األهدافمجموع 

 %٨ %٨ %١٧ %١٧ %٢٥ %٢٥ %)٣٠(الوزن النسبي لمستويات األهداف 

 ) .SDLمهارات وتقنيات البحث مبصادر املعلومات الرقمية للمكتبة الرقمية السعودية ( )Research skills( البحث مهارات: الثاني المجال

 أن تكون قادرة على أن: يتوقع من الطالبة في

 وتقنيات مهاراتتنمية       SDL. ( äتعرف املكتبة الرقمية السعودية ( ١
 املعلومات مبصادر البحث

  الرقمية

      SDL.( ä( حتدد أقسام واجهة املكتبة الرقمية السعودية ٢

٣ 
 مبصادر البحث مهارات الضوء على مربرات احتياج الباحثني اىل اكتساب تسلط

 الرقمية. املعلومات
ä      

٤ 
توضح كيفية حتديد احلقبة الزمنية للمرجع املراد البحث عنه و طريقة ترتيبه تصاعدياً 

 ).SDLأو تنازلياً يف قواعد املعلومات باملكتبة الرقمية السعودية (
 ä     
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٥ 
بقواعد  APAترتب خطوات خلطوات اضافة املرجع لالستشهاد املرجعي بنمط 

 ).SDLات املكتبة الرقمية السعودية (علومم
 ä     

٦ 
تستخرج رسالة علمية حديثة باتباع مهارات البحث يف قواعد املعلومات باملكتبة 

 )  .SDLالرقمية السعودية (
  ä    

٧ 
 النتائج باملكتبة االحتفاظ باألحباث احلديثة وإضافتها اىل سلة تطبيق أمر تكمل
 )  .SDL( السعودية الرقمية

  ä    

   SDL. (    ä( بوابة املكتبة الرقمية السعوديةتصنيفات أوعية املعلومات يف  تقارن ٨

٩ 
  .)  يف البحث العلميSDLاملكتبة الرقمية السعودية ( إمكاناتتصدر حكماً حول 

بأوعية معلوماتية  ) SDL(هذه العبارة " تتفرد قواعد معلومات املكتبة الرقمية السعودية  تدحض
 العلمي. افية ذات قيمة علمية و تعد مصدراً  فريداً للبحثك

    ä  

 SDL(.        äلتطوير املكتبة الرقمية السعودية ( مستقبليةتقرتح أفكاراً ابداعية  ١٠

 ١ ١ ١ ٢ ٢ ٣ )١٠( األهدافمجموع  

 %١٠ %١٠ %١٠ %٢٠ %٢٠ %٣٠ %)٢٥(الوزن النسبي لمستويات األهداف  

 ) .Google Formsمهارات تصميم االستبانات اإللكرتونية والتحليل االحصائي ( )Analysis skills( التحليل مهارات: لثالثا المجال

 يتوقع من الطالبة في أن تكون قادرة على أن:

 االستبانات تصميم مهارات      Google Forms. äمنوذج  باملظهر والتنسيقاتاإلعدادات املتعلِّقة  تسرتجع ١
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 والتحليل كرتونيةاإلل      ä .يف البحث العلمي  Google Formsتذكر إمكانات   ٢
 االحصائي

Google Forms 

 

      ä املصممة مسبقاً. Google Formsتسرتجع منوذج  ٣

     Google Forms .  ä ةاألسباب إستخدام االستبانات اإللكرتوني تشرح ٤

     ä  يف عدة جماالت. Google Formsتناقش أوجه استخدامات تطبيق  ٥

    Google Forms  .   äأدوات تطبق  ٦

    Google Forms.   äاالحصائية من  البيانات جداولتستخرج  ٧

   ä    . وتربط بينها Google Formsمتيز بني التصميمات املتاحة يف مناذج  ٨

٩ 
رتبط بالبحث امل Google Forms التشارك يف مناذجتصادق على ) تتنبأ( 

 .العلمي املستقبلي 
    ä  

١٠ 
االختبارات اإللكرتونية" يسهم يف  يف الغش لتاليف مشكلة " حماربة ابداعي حلتقدم 
 .  Google Forms مناذج تطوير

     ä 

 ١ ١ ١ ٢ ٢ ٣ )١٠مجموع األهداف (

 %١٠ %١٠ %١٠ %٢٠ %٢٠ %٣٠ %)٢٥(الوزن النسبي لمستويات األهداف 

 ) .turnitinمهارات كشف السرقات العلمية و االنتحال أو االقتباس  ( الكتابة مهارات: الرابع جالالم

 يتوقع من الطالبة في أن تكون قادرة على أن:
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية  -التقويم -حليلالت -التطبيق–الفهم-(التذكرالرقمية  بلوماالجرائية للمستويات التفصيلية هداف األ

 األهداف السلوكية م

 مستوى الهدف لبلوم الرقمي

 التطبيق ورمزه الغرض من

كر
تذ

ال
 

هم
الف

يق 
طب

الت
 

يل
حل

الت
 

ويم
لتق

ا
ار 

تك
الب

ا
 

      turnitin. äتعرف تطبيق   ١

 السرقات كشف مهارات
 أو االنتحال و العلمية

 turnitin االقتباس

 

 

      ä .يأنواع االنتحال العلم تعدد ٢

٣ 
   turnitinوالنقل يف برنامج  الغش تفهم أدوات البحث عن

 –السرقة العلمية  –(النزاهة األكادميية  turnitinبعض املفاهيم ذات الصلة بتطبيق : توضح متيز 
 االستدالل) . –االنتحال 

 ä     

     ä  .وتوظيفه يف البحث العلمي Trunitinخطوات عمل  ترتب  ٤

    turnitin.   äيف برنامج وانتمائها فحص نسبه املتشا/ات  قتطب ٥

   turnitin .    äبرنامج بني االنتحال واالستالل عند فحص الوثائق يف  تفرق ٦

  ä     .كشف السرقات العلمية اختالفات نتائج نسب االقتباس يف برامج   على تصادق ٧

٨ 
واليت تسهم يف  turnitinبرنامج ممارسات تقدم حلوًال ابداعية تكنولوجية لتطوير 

العلمي والنهوض به يف اZتمع  املستقبلي أخالقيات البحث العلمياالرتقاء ب
 .واألكادميي

     ä 

 ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ )٨مجموع األهداف (

 %١٢.٥ %١٢.٥ %١٢.٥ %١٢.٥ %٢٥ %٢٥ %)٢٠(الوزن النسبي لمستويات األهداف 
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  .البيئة التكيفيةيمي المناسب لتقديمه عبر تصميم المحتوى التعل-٢

اختيارها  مت اليت واملهارات األدائية باحملتوى كافة املفاهيم يقصد البيئة التكيفية حيث يف بنية
 ،اكتسا/ا يف العملية التعليمية  الطالبةاليت ينبغي على و  ملوضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية

 العامة والتفصيلية للربامج األربع اليت مت اختيارها ، األهداف قحتقي على يساعد بشكل حيث نظمت
 -املعايري كاآليت: من جمموعة توافر احملتوى بناء يف روعي وقد

الشروع باحملتوى النظري و التطبيقي قبل  االجرائيةباألهداف  الطالبات املوهوباتمراعاة تعريف  -أ
 .تطبيق من تطبيقات البحث العلمي الرقمية كل ل

 رتباط احملتوى باألهداف التعليمية املراد حتقيقها.إ -ب
 .الطالبات املوهوباتمراعاة احملتوى خلصائص وقدرات  -ج
 اآليل التعامل مع اإلنرتنت احلاسب فيما خيص الطالبات املوهوباتمراعاة احملتوى إلمكانات  -ـه

 . وبراجمه املختلفة

 رحالمقت التعليمي المحتوى من المستهدفة الفئة-

وقد مت التطرق  األول املقام يفاملوهوبات باملرحلة الثانوية  الطالبات املقرتح التعليمي احملتوى استهدف
وقد  ؛خصائص الطالبات املوهوبات املعرفية واملهارية والنفسية وحاجتهن التعليمية وميوهلن واجتاهاyناىل 

 :من كلٍ  بدعم التعليمي يسهم احملتوى
 جمها. إدارة املوهوبات وبرا )١

 العلمي يف إدارات التعليم. مراكز التدريب والتطوير ووحدات البحث )٢
 التعليم السعودي . مناهج )٣

 .الثانوية من الفئات العاديني املرحلة طالبات )٤

 .الثانوية باملرحلة املوهوبات معلمات )٥

 .التعليمي النظري والعملي محتوىال-

 مت اليت األدائية واملهارات املفاهيمبه كافة  يقصد البيئة التكيفية حيث مهمًا يف بنية عنصراً  احملتوى
اكتسا/ا يف العملية  الطالبةاليت ينبغي على و  ملوضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية اختيارها

العامة والتفصيلية للربامج األربع اليت مت  هدافاأل حتقيق على يساعد بشكل نظمتحيث  ،التعليمية 
 :يتكاآل املعايري من جمموعة توافر احملتوى اءبن يف روعي وقد ،اختيارها 
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 .وواضحة حمددة بأهداف احملتوى ارتباط )١

 حداثة احملتوى. )٢

 للتعلم. احملتوى قابلية )٣

 )٣٢، ٢٠٠٧،الفاضل( .الطالبات املوهوبات واهتمامات وقدرات حلاجات احملتوى مالءمة )٤

 اآلتي:ي البيئة التكيفية روعي في بناء محتوى موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية ف كما

 تاخلارجية والروابط االثرائية وأدوا القراءات خالل من احملتوى ثراءإ يف للطالبات الفرص Hيأ )١

 .الذكاء االصطناعي املتاحة يف البيئة التكيفية

 .التعلم أساليب تنوع وسائط احملتوى حبيث يراعي كافة )٢

 .توى واالستزادة من عدة مصادراحلديثة إلثراء احمل أدوات التقنيات من االستفادة )٣

 ): بنية حمتوى بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي١١( جدول

 عناصر المحتوى التعلم بيئةداخل  محتوىال بنية

تسجيل الدخول باملوقع وتسجيل املستخدمني بالنظام وادارة صالحيات  إدارة عملية التسجيل
 املستخدمني.

 وربطه باملوقع وادراج الصفحات على الويب.ضافة احملتوى إ تعليمي وربطهبناء المحتوى ال

 ضافة أسئلة التقومي القبلي والبعدي وادارة االختبارات التقوميية.إ التقويم وربطه بالمحتوى

 ضافة املهام والواجبات من خالل حتميل امللفات وادارة املهام.إ المهام واألنشطة المرتبطة بالمحتوى

 تقسيم احملتوى اىل فئات وموضوعات يسهل تعلمها. الفئات للمحتوىبناء 

 استخدام أدوات االتصال واخلدمات املساندة يف التعلم . أدوات االتصال

 

  .القائمة الذكاء االصطناعي التكيفيةومهام التعلم في البيئة  التعليمية األنشطةتصميم -٣

، هناك مجلة من املعايري اليت ينبغي البيئة التكيفية يةيف بنلكي ُحتقق األنشطة التعليمّية أهدافها 

 مراعاHا، وأخذها باحلسبان عند اختيارها وتنفيذها، ومن تلك املعايري:

 لموضوع.لدة دة، األهداف احمليأن تالئم األنشطة التعليم )١

 مني.لمتعاملقدم للة احملتوى ياألنشطة التعليم أن تالئم )٢
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ة، وتوافق ميوهلم يواجلسم العقليةقدراHم  ومني، لويات املتعمست التعليميةاألنشطة  تناسبأن  )٣

 . واجتاهاHم

م املختلفة لمني ؛ حبيث تتواءم وأنشطة التعلبني املتع الفرديةالفروق  التعليميةأن تراعي األنشطة  )٤

 ).١٧٤-١٧٣، ٢٠٠٦، حممدمني. (لللمتع

تطبيقات البحث  من تطبيق كل أهداف حتقيق على تساعد اليت املفاهيم مجيع األنشطة مشلت وقد

 .التكيفية البيئة يف إدراجها ومتبشقية النظري والعملي  العلمي الرقمية

 تصميم إستراتيجيات التعليم والتعلم:-٤

يف هذه اخلطوة مت حتديد إسرتاتيجيات التعلم للمحتوى داخل البيئة التكيفية القائمة على الذكاء 

تمركز حول املوضوع حبيث وضع خطة عامة منظمة من خالل املدخل املنطقي امل االصطناعي

باإلجراءات التعليمية احملددة، ويتفرع منه العديد من االسرتاتيجيات اخلاصة بطرح احملتوى وتنظيمه �دف 

 حتقيق األهداف التعليمية داخل البيئة التكيفية وذلك باتباع اخلطوات التالية:

توى تطبيقات البحث العلمي الرقمية اىل من خالل تقسم حم ستراتيجية التنظيم الهرمي:إ -

موضوعات أو مهمات رئيسية وفرعية من خالل اعطاء صورة كلية عن احملتوى وتنظيمه من األبسط 

اىل األكثر تعقيداً كما مت تقسيم احملتوى اىل أربع موضوعات رئيسية تندرج حتت كل موضوع عناصر 

 فرعية .

الطالبات حنو التعلم من خالل تعريفهم باهلدف  مت جذب جذب انتباه الطالبات الموهوبات: -

األساسي للبيئة التكيفية والتعريف بإمكانياYا ومميزاYا التعليمية وما سوف يتعلمه مع مراعاة البيئة 

للفروق الفردية بني الطالبات املوهوبات فيما تتعلق بسرعة تعلمهم وطريقة تصنيف وتقدمي احملتوى 

 ات.االلكرتوين من معارف ومهار 

التعليمية االجرائية وكتابتها  مت صياغة األهداف تعريف الطالبات الموهوبات بأهداف التعلم: -

بطريقة واضحة وعرضها للمحتوى يف شاشة البداية، لتعريف الطالبات مبا سيتعلمونه من معارف 

 ومهارات.

ة كل موضوع بتهيئة الطالبات يف بداي :وعرض المعلومات داخل البيئة ستدعاء التعلم السابقإ -

من موضوعات التعلم من خالل استثارة خربات الطالبات السابقة بتقدمي أسئلة قبل الشروع يف 
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 بعرض املعلومات وعرض اجلديد التعليم تقدمياحملتوى واملساح للطالبة مبشاهدة نتيجة تعلمها ومن مث 

 .باملوضوعات املرتبط احملتوى

االفتار الصويت مبثابة معلمة مساعدة توجه  وجود :)Avatar(للطالبات  الصوتي توجيه األفاتار -

برفقة  حبيث تكون ،داخل البيئة التكيفية التعلم عملية من التالية اخلطوات إىل الطالبات وتساعدهم

 ممكن .  مرحلة التعلم بتقدمي التوجيهات الضرورية لكي يتم التعلم على أفضل وجه طيلة الطالبات

بتقدم التغذية  للطالبات الموهوبات داخل البيئة التكيفية:تقديم التعزيز والرجع المناسب  -

الراجعة بعد دراسة حمتوى التعلم و املهارات املتضمنة بعرض أسئلة بعدية و توضيح االجابات 

 الصحيحة أو الطلب من الطالبة بإعادة دراسة احملتوى مرة أخرى. 

توى بشكل يناسب فئة الدراسة وذلك بتصميم احمل مساعدة الطالبات على االستمرار في التعلم: -

وأساليب تعلمهن وتفضيالYن بتعلم احملتوى اخلاص مبهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية داخل 

 البيئة التكيفية ومبراعاة الفروق الفردية بني الطالبات يف التعلم مما يساعد على بقاء أثر التعلم .

والطالبات الموهوبات في  ةور الباحثالعامة للتعلم داخل البيئة التكيفية ود المراحل

 االستراتيجية:

 .االسرتاتيجية يف املوهوبات والطالبات الباحثة ودور التكيفية البيئة داخل للتعلم العامة املراحل ):١٢( جدول

 التنفيذ مراحل التعلم داخل البيئة

 مرحلة االنشاء والتسجيل

من خالل اعداد الباحثة حساب خاص  يف هذه املرحلة يتم التسجيل داخل البيئة التكيفية
بإسم ولقب كل طالبة وانشاء كلمة مرور حىت يتمكن من الدخول داخل بيئة التعلم 

 التكيفية.

 مرحلة جذب االنتباه
 بالطالبات املوهوبات الصويت مت جذب الطالبات حنو التعلم من خالل ترحيب األفاتار

)Avatar( م حنو تعلم احملتوىYواالستفادة منه . وتوجيههم ومساعد 

 مرحلة دراسة المحتوى
من خالل تقسيم احملتوى اخلاص بتطبيقات البحث العلمي الرقمية اىل أربع مديوالت وداخل  

 كل مديول تتفرع العناصر واملهام اليت يتوجب على الطالبة تعلمها.

مرحلة األنشطة والتقويم 

 البنائي

تهاء من دراسة حمتوى كل تطبيق من وذلك من خالل عرض األنشطة املطلوبة بعد االن
 تطبيقات البحث العلمي الرقمية داخل البيئة بشكل كامل.

 مرحلة الدعم والمساعدة
 اخلبرية. النظم االصطناعي أدوات الذكاء-
 أدوات إدارة التعلم االلكرتوين.-
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 التنفيذ مراحل التعلم داخل البيئة

 ريفاملع واإلثراء العلمي بالبحث الشغف تعزيز منطلق من والقراءات: اإلثرائية الروابط-
 بروابط التكيفية البيئة يف الرقمية العلمي البحث تطبيقات حمتوى دعم مت املوهوبات للطالبات

 االستزادة من الطالبات يتمكن حىت فيديو وروابط خارجية قراءات يف متثلت وقراءات إثرائية
 املعرفية قدراYن لتنمية ودعمهن املعلومايت والوعي املستقبلية الحتياجاYن تلبيةً  حمور أي يف

 .واألدائية
 املقرتح. التعليمي احملتوى إلثراء املستخدمة املراجع-

تطبيق و  مرحلة االنهاء

 االختبار البعدي

بتقدمي أسئلة بعدية بعد االنتهاء من دراسة حمتوى كل تطبيق من تطبيقات البحث العلمي 
 الرقمية داخل البيئة بشكل كامل. 

 

وأدوار الطالبات املوهوبات كما  دور الباحثةمن خالل حتديد  كما مت حتديد االسرتاتيجية العامة

 يتضح من اجلدول التايل:

 .التكيفية البيئة داخل دور الباحثة وأدوار الطالبات املوهوبات ):١٣جدول (

 أدوار الطالبات الموهوبات دور الباحثة الحدث التعليمي

ت 
ف الطالبا

تعري

ت ببيئة التعلم 
الموهوبا

التكيفية القائ
مة على 

صطناعي
الذكاء اال

تعريف عينة الدراسة ببيئة التعلم التكيفية - 
واحملتوى الذي يتم دراسته واألدوات املستخدمة 

 يف التشارك داخل البيئة.
إعطاء كل طالبة اسم املستخدم وكلمة املرور -

 اخلاصة �ن للدخول على بيئة التعلم التكيفية 

تجول الدخول على بيئة التعلم التكيفية وال-
 داخلها واستخدام أدواYا.

 
التعرف على األهداف العامة واألهداف -

التفصيلية للمحتوى واملهام املطلوبة منهن داخل 
 البيئة .

ت الدراسة
التطبيق القبلي ألدوا

 

تطبيق -مقابلة الطالبات وجهًا لوجه �دف:
االختبار القبلي لقياس اجلانب املعريف اخلاص 

 الرقمية.بتطبيقات البحث العلمي 
تطبيق بطاقة املالحظة القبلية للجانب األدائي -

 اخلاص تطبيقات البحث العلمي الرقمية.
تطبيق اختبار املواقف القبلي اخلاص بالوعي -

 املعلومايت املستقبلي.  

 القيام باإلجابة على أدوات الدراسة
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 أدوار الطالبات الموهوبات دور الباحثة الحدث التعليمي
ص 

خا
حتوى ال

دراسة الم

ث العلمي 
ح

ت الب
بتطبيقا

الرقمية
  

وحتفيزهن لدراسة احملتوى  توجيه الطالبات
واستكمال األنشطة املطلوبة بعد االنتهاء من  

املتمثلة  األدوات النوعيةكل مديول وحل أسئلة 
 -مذاكرات الطالبات – املقابلة شبه املقننهيف 

 . التأمالت الصفية

يقوم الطالبات بدراسة كل مديول على حدة من 
 بة منهن.خالل الفرتة احملددة والقيام باملهام املطلو 

الدعم 

ساندة
والم

 

توجيه الطالبات بالرد على كافة االستفسارات 
من خالل أدوات الذكاء االصطناعي وأدوات 

 التعلم االلكرتوين املدعمة داخل البيئة التكيفية.

يف حالة وجود صعوبة أو غموض يف احملتوى 
اخلاص بتطبيقات البحث العلمي الرقمية أو 

 عملية التعلم من

التطبيق 
ت 

ي ألدوا
البعد

الدراسة
 

تطبيق -مقابلة الطالبات وجهًا لوجه �دف:
االختبار البعدي لقياس اجلانب املعريف اخلاص 

 بتطبيقات البحث العلمي الرقمية.
تطبيق بطاقة املالحظة البعدية للجانب األدائي -

 اخلاص تطبيقات البحث العلمي الرقمية.
ي تطبيق اختبار املواقف البعدي اخلاص بالوع-

 املعلومايت املستقبلي.  

 القيام باإلجابة على أدوات الدراسة

 وقراءات إثرائية روابط

للطالبات املوهوبات مت دعم حمتوى  تعزيز الشغف بالبحث العلمي واإلثراء املعريفمن منطلق   

خارجية وقراءات متثلت يف قراءات  تطبيقات البحث العلمي الرقمية يف البيئة التكيفية بروابط إثرائية

والوعي  املستقبلية الحتياجاYن تلبيةً وروابط فيديو حىت يتمكن الطالبات من االستزادة يف أي حمور 

 ودعمهن لتنمية قدراYن املعرفية واألدائية . املعلومايت

 المحتوى التعليمي المقترح إلثراء المستخدمة المراجع

  المستخدمة الحديثة التقنيات   

 . التكيفية البيئة )١

 ).Expert Systems: (اخلبرية النظم االصطناعي كاءالذ  )٢

 . )chat bot(االصطناعي: الذكاء )٣

 ).pdf( تطبيق )٤

 ).Word( تطبيق )٥



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 
١٢٤ 

 .االنرتنت عرب البحث حمركات )٦

 .You Tube اليوتيوب )٧

 .Barcode (QR)( الباركود )٨
 

وفقًا للذكاء في بيئة التعلم التكيفية  المتعلمينتصميم واجهات التفاعل والتفاعالت البينية بين -٥
 االصطناعي

بعد االطالع على العديد من واجهات البيئات التعليمية اإللكرتونية التفاعلية على االنرتنت من   

خالل الدراسات واألحباث ذات الصلة؛ \دف الوقوف على الشكل العام لواجهة بيئة التعلم التكيفية 

يف ضوء متغريات  الوسائطالتفاعل و  ةجهمتت عملية تصميم واالقائمة على الذكاء االصطناعي، وقد 

التعلم املدعمة بالذكاء بأساليب الدراسة؛ حيث مت إنتاج مجيع حمتوى تطبيقات البحث العلمي الرقمية 

 وعرضها على املوقع حيث مت مراعاة ما يلي : االصطناعي

 : وعدم اإلكثار من التفريعات والتفصيالت اليت تشتت انتباه الطالبات.البساطة -

حبيث ال تشعر الطالبة بوجود اختالف بني أسلوب عرض وتقدمي  تساق بين صفحات المواقع:اال -

 احملتوى التعليمي على املوقع  وبني الصفحات األخرى اليت اعتادت تصفحها على اإلنرتنت.

: مبراعاة اجلوانب التعليمية والرتبوية والتقنية يف عرض احملتوى وتقدميه عرض المحتوى ووضوحه -

 ت.للطالبا

إلدخال بعض التعديالت و  (HTML)ربجمة اللغة توظيف ب تصميم صفحات الموقع:برمجة و   -

 تصميم صفحات املوقع مرحية للبصر و جذابة ومشوقة وتثري دافعية الطالبات للتعلم.  نبأن تكو 

: حبيث يكون لون صفحة املوقع ولون اخللفية ولون اخلطوط املستخدمة واملؤثرات، الوحدة والتوازن  -

ا يتفق مع أسلوب العرض باإلنرتنت وال خيرج عن قواعد تصميم واجهات املستخدم على مب

 االنرتنت. 

 قاعدة إعدادمت و  املوقع، صفحات وإنتاج توىاحملربجمة عناصر لأدوات التأليف وقواعد البيانات:  -

 .SQL)() و #C( لغةب التفاعلية وبرجمتها البيانات

 أصوات و صورو  نصوص من املتنوعة الوسائط عناصر مجيع عم التفاعل على لقدرةبا التفاعلية: -

 .العناصر من وغريهاو 
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فالطالبة قائمة على التعلم الذايت، لتكون  :)التعلم الممركز حول المتعلم( ستراتيجيات التفاعلإ -

القائمة  التكيفيةبيئة الو  ةالتفاعل بني الطالبحبيث يكون املعلومات،  وتنظمفصل تفهم و ت هي اليت

 .كاء االصطناعيالذ 

وقد مت حتديد التفاعالت التعليمية داخل بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي واليت متثلت 

 يف:

يتم هذا التفاعل من خالل تعامل الطالبات املوهوبات مع  التفاعل مع البيئة وواجهة المستخدم: ×

بيئة والتعامل مع كل الرموز والروابط اخلاصة الواجهة الرئيسية للبيئة التكيفية، وتسجيل الدخول لل

 باحملتوى وكذلك استجاباته اىل املثريات التعليمية املوجودة على واجهة املستخدم.

 : ومن خالل :تفاعل الطالبات الموهوبات مع المحتوى ×

 شاشات احملتوى التعليمي. -

 النقر على األيقونات والروابط التشعبية ورموز الشاشة. -

 بني شاشات احملتوى.حرية التنقل  -

 االختيار من القائمة اجلانبية اليت تسمح للطالبات بالتفريع. -

 االجابة على أسئلة التقومي اخلاصة باحملتوى. -

 إجناز مهام التعلم وأنشطته. -

 املصادر والوسائط االلكرتونية. -

 وذلك من خالل : تفاعل الطالبات الموهوبات: ×

 منتدى النقاش. -

 ل واحملادثات داخل البيئة التكيفية.غرفة النقاش بنظام الرسائ -

 شبكات التواصل االجتماعي. -

 WhatsApp جروب -
 

 تحديد أنماط المساعدة: ×

 .اخلبرية النظم االصطناعي الذكاءأدوات -



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 
١٢٦ 

 أدوات إدارة التعلم االلكرتوين.-

 اتللطالب املعريف واإلثراء العلمي بالبحث الشغف تعزيز منطلق من والقراءات: اإلثرائية الروابط-

 متثلت وقراءات إثرائية بروابط التكيفية البيئة يف الرقمية العلمي البحث تطبيقات حمتوى دعم مت املوهوبات

 الحتياجاZن تلبيةً  حمور أي يف االستزادة من الطالبات يتمكن حىت فيديو وروابط خارجية قراءات يف

 .األدائيةو  املعرفية قدراZن لتنمية ودعمهن املعلومايت والوعي املستقبلية

 المقترح. التعليمي المحتوى إلثراء المستخدمة المراجع-

المسـتخدمة فـي بيئـة الـتعلم التكيفيـة  بـرامج اإلنتـاج ولغـات البرمجـةاالمكانات المادية و تحديد -٦

 .بند ومهام كل  .

 .لعمليات الربجمة لتصميم البيئة التكيفية عايل عاجلمبمبواصفات مناسبة  حاسب آيلجهاز  -

 .مساعات -

 وحدات إدخال. -

 . Microsoftبرامج  -

- Mic . 

 برامج تسجيل لقطات الفيديو. -

  برامج تسجيل الصوت. -

المستخدمة في تصميم وانتاج بيئة التعلم التكيفية القائمة برامج اإلنتاج و  تحديد لغات البرمجة -

  .على الذكاء االصطناعي

طلوبة لتصميم وإنتاج بيئة التعلم مت استخدام بعض من لغات الربجمة املتنوعة وعدد من الربامج امل

 : ويظهر تفصيل ذلك يف اجلدولني التاليني التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي

وهي لغات الربجمة  :لغات البرمجة المستخدمة في البيئة التعلمية للذكاء االصطناعي -أوالً 

لت على جمموعة من اللغات، واليت مت واشتم التكيفية وفقًا للذكاء االصطناعياملستخدمة يف بناء البيئة 

قاعدة بيانات لتخزين و عمل التأثريات، و من خالهلا بناء اهليكل العام للموقع، والتفاعل داخل البيئة، 

واجلدول () يوضح  القائمة على الذكاء االصطناعي التكيفيةاحملتوى يف البيئة، والتصميم النهائي للبيئة 

 ذلك .



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 
١٢٧ 

 لذكاء االصطناعيا التكيفية القائمة علىالبيئة تصميم املستخدمة يف لغات الربجمة  ):١٤( جدول

 الغرض من لغة البرمجة المستخدمة لغة البرمجة

AIML )Artificle Intelligence 

Markup Language( 
 .بوت الشات برجمة االصطناعي الذكاء تقنيات تستعمل

Python بالشات بوت  الويبصفحة  تطوير 

C# )C Sharp( من إطار عمل  جزءWeb Forms  الويبNET. 
Expert System اخلبري بالنظام عرفةامل إىل الوصول من املستخدم متكن خوارزميات 

matlab  )matrix laboratory( 
تسهم يف   عالية قدرات ذات علميه) مكتبة( لغة وهي املصفوفات

 . املستخدمبناء واجهات 
HTML )HyperText Markup 

Language( 
 نشاء هيكله املوقعبرجمة وإخدم يف تست

)PHP ( Hypertext PreProcessor التعامل مع صفحات الويب التفاعلية 

CSS )Cascading Style Sheet( 
تصميم صفحات الويب حبيث يتم من خالهلا التحكم يف شكل 

  املوقع بالكامل

J Query 

 مستندات تعديل تسهلو  تستخدم يف انشاء حركه يف املوقع
HTML، واستعمال Ajax، موحدة برجمية واجهة بتوفري وذلك 

 .املتصفحات مجيع على تعمل

Java Script 
وانتاج حمتوى  جزاء املوقعأتستخدم إلضافة التأثريات يف بعض 

 صفحات الويب.
SQl Server تستخدم يف ختزين البيانات يف املوقع 

 

 ومتثل ي للبيئة التعليمية للذكاء االصطناعيالبرامج المستخدمة في إعداد المحتوى التعليم -ثانًيا

، التكيفيةداخل البيئة  حمتوى تطبيقات احبث العلمي الرقمية وإخراجهاالربامج اليت مت استخدامها إلعداد 

 وضع النصوص وتسجيل األصواتو ، وإعداد التأثريات ، ومونتاج صفحات املوقعوإضافة التأثريات على 

 .والصور
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 االصطناعي لذكاءا التكيفية القائمة على للبيئة التعليمي احملتوى إعداد يف املستخدمة امجالرب  ):١٥( جدول

 رمز البرنامج االستخدامالغرض من 
المستخدم في اعداد  البرنامجاسم 

 المحتوى

يتم استخدامه يف وضع مجيع التأثريات على 
  داخل البيئة. الفيديوهات وبعض املؤثرات

 

Adobe after effects cc 

تصميم و يتم استخدامه يف إعداد التأثريات 
 .الصور

 

Adobe Photoshop CC 

إضافة بعض املؤثرات احلركية داخل البيئة 
 التكيفية.

 

Adobe Flash CS 

 يستخدم يف مونتاج الفيديوهات 

 

Adobe premiere pro cc 

يستخدم يف وضع النصوص على الفيديو يف 
 الفيديوهات 

 

Filmora Video Editor 

 لتسجيل األصوات

 

Adobe audition cc 2018 

 تطبيق تنفيذ اختبار األداء.

 

Net Fiddle 

برنامج إلنشاء املنتدى احلواري وتضمينه 
 داخل البيئة.

 

Forum Software phpBB 

 كتابة نصوص احملتوى وتنسيقها 

 

Microsoft  

متصفح ويب يتيح الوصول اىل موقع بيئة 
  كيفية والتعامل معها .التعلم الت

Chrome 

 

 تصميم أداوت التقييم والتقويم.-٧



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
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عداد قائمة املعايري التصميمية لبيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي وقد مت إمت 

 آرائهم إلبداء ؛التعليم تقنياتختصص  يف احملكمني من جمموعة على اعرضهو التحقق من صدقها وثبا~ا 

على معايري الذكاء االصطناعي لألهداف  ةالقائم البيئة التكيفيةتصميم معايري دى مناسبة مب علقيت فيما

ومدى مناسبة تطبيقها لعينة الدراسة من الطالبات املوهوبات، ومدى قابليتها للتطبيق مع  منها، املرجوة

مة هذا الفصل ومت قائمة املعايري يف مقد عدادإكما مت توضيح خطوات ، إضافة مالحظا~م إن وجدت

 ).١٠النهائية يف ملحق (وضعها يف نسختها 

 .البيئة التكيفيةار بمة الختئتحديد وتصميم األدوات المال-٨

 :وهي كالتايل التقومي أمناط استخدام مت

الطالبات  مستوى ملعرفة قبلياً  الدراسة أداوت تطبيقمت  :)Pre Evaluation( القبلي التقومي -أ

لقياس اجلانب األدائي   املالحظة وبطاقة ، املعريف التحصيل اختبار يف ملتمثلةوا خالل املوهوبات

 .واختبار املواقف لقياس الوعي املعلومايت املستقبلي ، لتطبيقات البحث العلمي الرقمية

من االختبارات القبلية  عدد تطبيق خالل من :)Formaitve Evaluation( البنائي التقومي -ب

كل تطبيق من تطبيقات البحث العلمي الرقمية  تتخلل اليت اإلثرائية األنشطة إىل فةباإلضا ،والبعدية 

 داخل البيئة التكيفية.

الطالبات  على الدراسة أداوت تطبيقمت  :)Summative Evaluation( النهائي التقومي -ج

القائمة على الذكاء ما مت حتقيقه من أهداف الدراسة وفاعلية البيئة التكيفية  ملعرفة بعدياً  املوهوبات

لقياس  املعريف ختبارتطبيق اال تنمية مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية من خالل يفاالصطناعي 

واختبار  ، لقياس اجلانب األدائي لتطبيقات البحث العلمي الرقمية املالحظة وبطاقة ،اجلانب املعريف

 .املواقف لقياس الوعي املعلومايت املستقبلي
 

يف مرحلة التصميم اىل  هيف هذه املرحلة يتم حتويل ما مت التوصل الي مرحلة اإلنتاج: :خلامسةااملرحلة 

 املرحلة ما يلي:  همنتج جاهز لالستخدام وتتضمن هذ
 

 ببيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي إنتاج الوسائط المتعددة الخاصة  -١

 سواء الدراسة ألهداف املناسبة املتعددة الوسائط وحتديد علمالت مصادر اختيار يتم اخلطوة هذه يف    

والفيديوهات والصوراملكتوبةالنصوصيفواملتمثلةالتكيفيةالبيئةداخلاحملتوىتقدمييفاملستخدمة
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 يتم سوف واليت متزامنة والغري املتزامنة التواصل وأدوات االلكرتوين التعلم أدوات إىل باإلضافة واألصوات

 يلي وفيما التعلم أهداف لتحقيق وذلك) املوقع( االصطناعي للذكاء وفقا التكيفية التعلم بيئة يف يفهاتوظ

   -: املصادر هلذه حيتوض

 :المتعددة الوسائط  إنتاج -أ

وبعــد ذلــك مت  World  Microsoftســتخدام برنــامج إمت كتابــة النصــوص ب كتابــة النصــوص:-

علم التكيفيــة مــع مراعــاة كتابــة العنــاوين خبــط واضــح وحجــم مالئــم إدخــال النصــوص وإدراجهــا يف بيئــة الــت

  لطول وعرض الصفحة داخل البيئة التكيفية مع توظيف األلوان املالئمة خللفية املوقع. 

 الصور الثابتة ومعالجتها إنتاج -

ها وقص )Print Screenمت إنتاج الصور الثابتة باستخدام نظام التصوير من احلاسوب؛ باألمر:(   

تقطيع حذف و ؛ حيث مت  (Adobe Photoshopcc)باستخدام برنامج  وتكبريها ومعاجلتها

بعض األجزاء من الصور وتكبري بعض الصور وتصغري بعضها وفق احلاجة؛ وقد مت حفظ هذه الصور 

، وقد مت يف بيئة التعلم التكيفية، لتكون يف حجم مناسب وصاحلة للعرض  )Jpg(و  )Gif(ين بامتداد

 Adobeباستخدام برنامج ( ومعاجلا{ااة وضوح الصور ودقة ألوا|ا ومناسبة أبعادها مراع

Photoshopcc  (من أجل اخلروج بدقة عالية من الوضوح والدقة والتناسق يف استخدام الصور. 

 تسجيل الصوت -

 وخاصة البيئة التكيفيةإدخال التعليقات الصوتية على صفحات و مت تسجيل الصوت املصاحب    

)، وهو من أفضل برامج تسجيل (Adobe audition cc 2018باستخدام برنامج  األفاتار 

ونسخه  الصوت تقطيعإمكانية  مع،  وايضاحه الصوت والذي يتيح تصفيةومونتاج ومعاجلة األصوات، 

  يف مواضع خمتلفة وفقاً للحاجة.

 تسجيل لقطات الفيديو-

 Adobe premiere proو ( )Screen Colderمت إعداد الفيديو باستخدام برنامج (   

cc ( ،إمكانية تسجيل الصورة املتحركة مباشرة من خالل جهاز احلاسوب بامتداد فيديو والذي ميكن. 

 . ها دجممع وضوح األصوات و 

 

 



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 
١٣١ 

 واألنشطة الخاصة ببيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعيإنتاج المحتوى  -٢

يف ضوء األهداف التعليمية  االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفية التعلم ببيئة اخلاص مت إنتاج احملتوى

ومت وضعها يف تسلسل مناسب حبسب ترتيب األهداف االجرائية ومت انتاج احملتوى يف شكل موديوالت 

 املنشودة. فتعليمية تطبيقية ومت بناءها بشكل منظم لتحقيق األهدا

 يتضمن حيث لتطبيقات البحث العلمي الرقمية، املقرتح احملتوى ختيارإ مت فقد سبق، ما على وبناءً    

 على أربع تطبيقات رئيسية تتضمن اجلزء النظري واجلزء التطبيقي العملي، تتمثل حماورها التعليمي احملتوى

 :اآليت النحو

 ): حماور احملتوى النظري والعملي حملتوى تطبيقات البحث العلمي الرقمية١٦جدول (

 المحتوى العملي عناصر المحتوى النظري عناصر ت البحث العلميتطبيقا

 واإلدارة التنظيم مهارات

 

 . مقدمة
 ) Mendeley( منديل برنامج حول

 )  .Mendeley( منديل برنامج أهداف 
 )   Mendeley(منديل برنامج مميزات

 منديل لربنامج حساب انشاء
)Mendeley.( 

 . واستكشافه الربنامج يف التجول
 منديل برنامج يف مكتبتك إدارة

)Mendeley.  ( 
 .ا@لدات وإستخدام إنشاء

 .املستندات عن البحث
 .التكرارات من التحقق
 التعليق أو احلواشي وكتابة التظليل

)   Mendeley(منديل مكون استخدام
 . وتثبيته لالستشهاد

 . املراجع ملشاركة واالنضمام جمموعات انشاء
 واملقرتحات دةاجلدي األحباث اكتشاف

 . والتوصيات

 السعودية الرقمية املكتبة تطبيق عن مقدمة البحث مهارات
)SDL. ( 
 ) .SDL( السعودية الرقمية املكتبة هي ما

 . واحصائيات أرقام
 املعلومات مبصادر البحث مبهارات املقصود
 .الرقمية
مهاراتاكتساباىلالباحثنياحتياجمربرات

 السعودية الرقمية للمكتبة عملي تطبيق
)SDL. ( 

 التسجيل
 السعودية الرقمية املكتبة واجهة على التعرف

)SDL( 
 العربية واألجنبية املعلومات قواعد

الكتب االلكرتونية 
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١٣٢ 

 المحتوى العملي عناصر المحتوى النظري عناصر ت البحث العلميتطبيقا

 .الرقمية تاملعلوما مبصادر البحث
 املعلومات مبصادر البحث مهارات خطوات
 . البحثية واإلمكانات الرقمية

 الرسائل اجلامعية
 الرقمي صدرامل حتديد 

 .للمرجع الزمنية احلقبة حتديد
 .البحث جمال أو موضوع حتديد
 .املرجعي لالستشهاد املرجع اضافة

 APA االقتباس منط
 . املنظومة دار معلومات لقاعدة عملي طبيقت 

 . Google Forms  تطبيق عن مقدمة التحليل مهارات
 . Google Forms  تطبيق هو ما

 . Google Forms  تطبيق ُيستخدم مىت

 Google Forms تطبيق عمل طريقة
 جديد منوذج إنشاء
 Google Forms وأدوات واجهة شرج

 .سؤال إضافة
 .أخرى عناصر إضافة
 .جديد عنوان إضافة
 .وفيديو صورة إضافة
 .قسم إضافة
 .املظهر تغيري
 .املخصَّصة اإلعدادات ضبط
 .ونشره النموذج معاينة
 .الردود قبول

 Turnitin  تطبيق عن الكتابة مهارات
 األكادميية النزاهة( املفاهيم بعض على التعرف

 ) االستدالل – االنتحال – العلمية السرقة –
  العلمي االنتحال أنواع

  تطبيق عن احلقائق وبعض االلكرتوين االستالل
Turnitin 

 Turnitin تطبيق مفهوم

 Trunitin تطبيق عمل طريقة
  املستند حتميل

 ىاحملتو  مقارنة 
 التقرير مراجعة
 واستكشافه التطبيق يف التجول

 

وقد نتاج احملتوى اإللكرتوين داخل بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي إوقد مت تطوير 

 عرض ذلك :وفيما يلي  ؛حملتوىاتصميم  ومعايريواصفات يف ذلك امل روعي
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١٣٣ 

لرتحيب يف الصفحة الرئيسية وكتابة عنوان من خالل تصميم شاشة ا شراف:عداد واإلإلالترحيب وا

 الدراسة و اسم الباحثة و اسم املشرف على األطروحة وشعار املؤسسة التعليمية جامعة أم القرى . 

 املعلومايت والوعي الرقمية العلمي البحث تطبيقاتدراسة  التطرق لألهداف العامة من األهداف العامة :

 العامة ومتثلت احملاور ، التعلم يف االصطناعي الذكاء أدوات بتوظيف ةالتكيفي التعلم بيئة يف املستقبلي

 : باآليت للمحتوى

 .العلمي البحث يف استخدامه وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً ) Mendeley( برنامج على التعرف -أ

 الرقمية املكتبة على والتعرف الرقمية املعلومات مبصادر البحث وتقنيات مهارات على التعرف -ب

 .العلمي البحث يف استخدامه وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً ) SDL( عوديةالس

 .العلمي البحث يف استخدامه وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً  Google Forms برنامج على التعرف  -ج

 .العلمي البحث يف استخدامه وتوظيف وتطبيقياً  نظرياً  Turnitin  برنامج على التعرف  -د

 ات البحث العلمي الرقمية داخل البيئة التكيفية):  منوذج ألهداف تطبيق٨شكل(

 
 

 وتتمثل يف : الموديوالت التعليمية:

 كتابة األهداف التفصيلية عند الدخول لكل تطبيق من تطبيقات البحث العلمي الرقمية.  األهداف: -

قبل البدء يف االختبار القبلي مت كتابة تعليمات للطالبات ليتمكن من حل  االختبار القبلي: -

ختبار، ومت تصميم وانتاج اختبار قبلي قبل البدء يف تعلم أي تطبيق من تطبيقات البحث العلمي اال

 .املوديولالقبلية مبوضوعات  معرفتهن وقياسالرقمية للوقوف على ردة فعل الطالبات، 

وحتتوي على قائمة باملوضوعات وعناصر احملتوى لكل تطبيق من تطبيقات البحث  المحتوى: -

مية ، كما توجد شاشات احملتوى لكي يستطعن الطالبات من خالهلا االنتقال إىل شاشة العلمي الرق

 أو عنصر معني داخل احملتوى، كما ميكن االنتقال بينها من خالل مفتاحي السابق والتايل.
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١٣٤ 

وتتضمن كافة التفصيالت اخلاصة باملهارات العملية األدائية بكل تطبيق من تطبيقات  المهارات: -

 مي الرقمية .البحث العل

وتتضمن األنشطة التعليمية املرتبطة باألهداف التعليمية حيث صممت يف  :التعليمية األنشطة -

 يف ضوء:  أنتجتقالب الكرتوين داخل بيئة التعلم التكيفية، و 

 البحث مضمار يف امكاناiا من واالستفادة الرقمية للتكنولوجيا املستقبلية التوجهات استشراف §

 .العلمي

 .العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا استخدام سوء على الواقع من شواهد حتليل §

 سوء بقضايا االهتمام جمال يف م٢٠٣٠ رؤية ظل يف السعودية العربية اململكة جبهود االستشهاد §

 مستقبلية إبداعية حلوالً  تقدمي مع حوهلا املعلومايت والوعي الرقمية التكنولوجيا استخدام

 .هلا للتصدي

 .العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا توظيف متطلبات فيه تتكامل إبداعي منوذج متصمي §

 واملعلومات البيانات قاعدة فحص خالل من األنشطة يف االصطناعي الذكاء تطبيقات توظيف §

 . الويب مواقع إىل وبالرجوع

 والوعي الرقمية العلمي البحث لتطبيقات استخدامهم حول وجتارzم الباحثني بعــــض آراء تقييم §

 . املستقبلية احللول لصناعة - وجدت ان – املعوقات حول البدائل اضافة مث،  zا املعلومايت

 الوعي ضعف وهي عام كل الباحثني بني املستقبلية املشكالت تفاقم حول إبداعياً  حالً  وضع §

 التوثيق فوضع العلمية للسرقات خمتلفة صور وانتشار العلمي البحث بأخالقيات املعلومايت

 بالرجوع هلا والتصدي جتنبها وكيفية مقصودة وغري مقصودة بطرق التعليمية األوساط يف العلمي

 . االصطناعي الذكاء بأدوات املزودة التكيفية للبيئة

 الوعي لدعم مقرتحة كاسرتاتيجية االجتماعي التواصل مواقع الستثمار مبادرة فكرة تصميم §

 .  السعودي ا�تمع يف العلمي واالنتحال العلمية لسرقاتا مضمار يف الوقائي املعلومايت

 يف مستقبالً  املشكالت تاليف و املواقف لتجنب إبداعية ومقرتحات مستقبلياً  تصوراً  تقدمي §

 . العلمي للبحث كأداة اإللكرتوين االستبيان تطبيق
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١٣٥ 

بة يف تطبيقات البحث بعد االنتهاء من دراسة احملتوى املعريف واملهارات املطلو  االختبار البعدي: -

متكنهن  وقياسالعلمي الرقمية، ومت تصميم وإنتاج اختبار بعدي للوقوف على ردة فعل الطالبات، 

 لكافة حمتوى ومهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية. األساسية لعناصرا من

 االصطناعي البينية داخل بيئة التعلم التكيفية وفقاً للذكاء  والتفاعالتإنتاج واجهات التفاعل 

 على ةالقائم البيئة التكيفية خلريطة طبًقا للموقع البينية والتفاعالت التفاعل واجهات انتاج مت

البيئة التكيفية وتتابع صفحاiا  وضوعاتمل االنسيابية اخلريطة )٩( الشكل ويوضح االصطناعي، الذكاء

دخول الطالبة على البيئة التكيفية واالرتباطات الرئيسية والفرعية على املوقع، حيث تتضمن من بداية 

 وخطوات تعلمها بالتدريج واألدوات املستخدمة يف التعلم .
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 كلمة المرور

 اسم المستخدم 

 شراف االعداد واال

  

 األهداف العامة 

 

  الموديوالت التعليمية 

  VARKمنوذج حتديد أسلوب التعلم

 للبيئة التكيفيةالصفحة الرئيسة 
http://www.almehmadi.com/ 

 بيانات الدخول

 

  بصري 

 حسي

 الحواسمتعدد 

 )Turnitin( رقات العلمية و االنتحال أو االقتباسمهارات كشف الس :BCالموضوع 

 (

 )Mendeley( واالستشهادات المراجع إدارة : مهاراتAالموضوع 

 )Google Forms( االحصائي والتحليل اإللكترونية االستبانات تصميم : مهاراتBالموضوع 

 )SDL( : مهارات البحث بمصار المعلومات الرقميةCالموضوع 

 بريالنظام اخل

أسلوب تعلم  حتديد

Chabot's 

 األفاتار التفاعلي

 

أدوات الذكاء االصطناعي 

 من تصميم الباحثة

 

 أدوات الذكاء االصطناعي الجاهزة  

Google Search 

Voice Search 

QR 

 

  التعلم االلكترونيأدوات 

 تواصل معنا 

 المنتدى الحواري

 غرفة الدردشة

   ثرائية المكتبة اال

 

  

تعلم الطالبة للموضوعات داخل البيئة التكيفية خريطة :)٩الشكل (

ص
صو

(الن
- 

ور
ص

ال
- 

ت
صو

ال
- 

يدِ 
الف

يو
- 

م)
ظا

الن
 

ص
صو

(الن
- 

صور
ال

- 
ت

صو
ال

- 
الفيدِ 

يو
- 

النظام)
 

ت
صو

ل

(



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 
١٣٧ 

 والتقويم. البيئة التكيفيةإنتاج أدوات  -٣

 صورته يف املوقع أصبح وبذلك القائمة على الذكاء االصطناعي، إنتاج أدوات البيئة التكيفية مت

 يتضمن ما يلي :حيث  ةالنهائي

 ،الدراسة عنوانويظهر فيها التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي البيئة : واجهة الواجهة الرئيسية-أ

 يوضح، حيث بالزائرين الرتحيب ،شعار املؤسسة التعليمية الرسالة، عنواناسم املشرف،  ،ةالباحث اسم

 الشاشة الرئيسية للموقع. ) ١١و ( )١٠( الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ): الواجهة الرئيسة للبيئة التكيفية١٠شكل (

 ): الواجهة الرئيسة للبيئة التكيفية١١شكل (
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 بياناتالنظام بإدخال  طلب على وتشمل للبيئة التكيفية األولية الشاشة وهي :البداية شاشة -ب

 ،للطالبات حيث أن كل طالبة من الطالبات متتلك اسم مستخدم وكلمة مرور اخلاصة gن الدخول

 .للموقع البداية شاشة حمتويات يوضح )١٢( الشكل يلي فيماو 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بعد تسجيل الدخول بإسم املستخدم وكلمة املرور بكل طالبة تظهر هلن :تحديد أسلوب التعلم -

شاشة حتتوي على جمموعة من األسئلة وجمموعة خيارات؛ gدف حتديد أسلوب التعلم املناسب 

) مفردة، ١٦تضمن االختبار (يو لكل طالبة من بني األساليب (بصري، حسي ، متعدد احلواس)، 

، وبعد )VARK(تعلم احملددة بالدراسة، وذلك وفقًا لنموذج الساليب ألبدائل وفقًا ) ٣وهلا (

يوضح  )١٣والشكل ( املناسبالتعلم  إجابة الطالبة تقوم بتسليم اإلجابة وإظهار النتيجة بأسلوب

 .ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 شاشة البداية اليت توضح اسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصة بالطالبات.): ١٢شكل (

 .التعلم أسلوب حتديد ):١٣شكل (
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١٣٩ 

 علم املناسـب هلــامعرفتهـا بأســلوب الـت بعـد الطالبــة تـدخلها الـيت الشاشـة وهــي :الموديـوالت التعليميـة -د

بـاحملتوى التعليمـي اخلـاص  الرئيسـة الشاشـة أقسـام يوضـح )١٤( والشكل املوديوالت التعليمية ، من تكون

 :وتشمل اآليت بتطبيقات البحث العلمي الرقمية

 )SDL(املكتبة البحث:  مهارات -٢        )Mendeley( برنامج :واإلدارة التنظيم مهارات -١

 برنــــــامج الكتابــــــة: مهــــــارات  -٤           )  Google Forms(نــــــامجبر  :التحليــــــل مهــــــارات-٣
)Turnitin(   
 

علـى  طالبـةحتديـد السـري لكـل  ويـتمالـتحكم يف سـري الـتعلم بـني املوديـوالت،  كل طالبةستطيع  تو 

 الإ األول املوديـول تجـاوزت الحبيـث كـل طالبـة  اخلطـي التعلموسـرعتها وذلـك بـ الـذايت احدى وفًقـا لتعلمهـ

 الـيت النقطـة مـن تعلمهـا وتواصـل التوقـف حيـث مـن املتابعـةكما أ�ا تستطيع الطالبة  الذي يسبقه؛ انبإتق

   .عندها توقفت

 

 

 

 

 

 

 

 

قبــل البــدء يف  عــرض األهــداف تعتــرب مــن األســس املهمــة واألوليــة :الموديــوالت التعليميــةأهــداف  -هـــ

رض أهــداف كــل تطبيــق علــى حــدى؛ ؛ ويــتم عــدراســة أي موضــوع مــن تطبيقــات البحــث العلمــي الرقميــة

يوضـــح  )١٤والشـــكل (لتتعـــرف الطالبـــة علـــى النقـــاط الرئيســـية الـــيت ســـيتم طرحهـــا داخـــل البيئـــة التكيفيـــة؛ 

 .منوذج ألهداف دراسة املوديول األول

 

 

 العلمي البحث بتطبيقات اخلاص التعليمي باحملتوى الرئيسة الشاشة ):١٤شكل (
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١٤٠ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قبــل دراســة احملتــوىأول مــا تقــوم بــه الطالبــة  :شاشــة بــدء االختبــار القبلــي قبــل دراســة المحتــوى  -و
ــــايــــتم  وض فيــــه تفاصــــيله،واخلــــ املعــــارف واملهــــارات الفعلــــي gــــدف الوقــــوف علــــى مســــتوى  اختبارهــــا قبلًي

 ) يوضح ذلك.١٥التكيفية، والشكل (للطالبات قبل االحبار يف دراسة احملتوى داخل البيئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظـــامال حيـــدد : وفيهـــابعـــد االنتهـــاء مـــن االختبـــار القبلـــي الطالبـــاتتحديـــد مســـتوى نتيجـــة شاشــة  -ز

 إذا احملتـوى دراسـة إيل للتوجـه الدرجـة املتحصـل عليهـا حسـب هـابتوجيه النظـام يقـوم كمـا الطالبـة مستوى

 )Avatarاألفتــار الصــويت (  تعليمــات متابعــة أو املطلــوب، املســتوى مــن أقــل االختبــار يف درجتــه كانــت

للطالبــة  أخــرى مــرة ظهــري وال ذلــك بعــد االختبــار يغلــق مث متقــدم، مســتوى علــىحصــول الطالبــة  حالــة يف

 حتديــــد شاشــــة )١٦( الشــــكل يوضــــحو  ،ويــــتم ختــــزين النتيجــــة يف ســــجالت املوقــــع وال تظهــــر للطالبــــات 

 .القبلي االختبار من االنتهاء بعد الطالبات ياتمستو 

 

 داخل البيئة التكيفية املوديول دراسة أهدافعرض  منوذج ):١٥شكل (

 شاشة بدء االختبار القبلي قبل دراسة احملتوى . ):١٦شكل (
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١٤١ 

 

 

 

 

 

 

 
 

عناصـر احملتــوى النظريـة والتطبيقيــة لدارســة  عــرض يـتمو  :االبحــار داخــل المحتـوى التعليمــي شاشـة  -خ

 ويوضـح يقات البحث العلمي الرقمية، مع مراعاة تناسب احملتوى ألساليب تعلم الطالبات املوهوبـات،تطب

 .احملتوى التعليمي ألحد املوديوالت داخل البيئة التكيفية  شاشة) ١٨( الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختبار من االنتهاء بعد الطالبات مستوى حتديد شاشة ):١٧شكل (

القبلي

 .التعليمي احملتوى داخل االحبار شاشة ):١٨شكل (
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١٤٢ 

دراسـة احملتـوى بعـد االنتهـاء مـن  :شاشة بدء االختبـار البعـدي بعـد االنتهـاء مـن دراسـة المحتـوى  -ل

يــــتم واالطــــالع علــــى املفــــاهيم واملهــــارات املتعلقــــة بكــــل تطبيــــق مــــن بتطبيقــــات البحــــث العلمــــي الرقميــــة، 

oــدف الوقــوف علــى مســتوى املعــارف واملهــارات الفعلــي للطالبــات بعــد االحبــار يف دراســة  بعــديًااختبارهــا 

 ) يوضح ذلك.١٩احملتوى داخل البيئة التكيفية، والشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظــام حيــدد : وفيهــاشاشــة نتيجــة تحديــد مســتوى الطالبــات بعــد االنتهــاء مــن االختبــار البعــدي -ز 

بعد دراستها للمحتوى داخل البيئة التكيفيـة، ويبـني الدرجـة املتحصـلة بعـد اجنازهـا الـتعلم،  الطالبة مستوى

يف ســجالت املوقــع وال تظهــر للطالبــة ويــتم ختــزين النتيجــة  أخــرى مــرة يظهــر وال ذلــك بعــد االختبــار يغلــقو 

الـذي  احملتـوى دراسـة إيل بتوجيههـا النظـام ) يقـومAvatarاألفتـار الصـويت ( تعليماتوباتباع  للطالبات ،

 .البعدي االختبار من االنتهاء بعد الطالبات مستويات حتديد شاشة) ٢٠( الشكل ويوضح ، يليه
 

 

 

 

 

 

ع الطالبة االستعانة بـأدوات الـذكاء االصـطناعي االبحار داخل المحتوى التعليمي تستطيشاشة وفي 

  -وهي مقسمة كالتالي:

 .احملتوى دراسة من االنتهاء بعد البعدي االختبار):١٩شكل (

 .البعدي االختبار من االنتهاء بعد الطالبات مستوى حتديد نتيجة):٢٠شكل (
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١٤٣ 

  المنتجة من قبل الباحثة: االصطناعيأدوات الذكاء  -١   

 Expertالعناصر اليت تدخل ضمن النظام اخلبري ( من العديد التكيفية على التعلم بيئة تتألف

systemواليت متثلت يف اآليت :  ) داخل البيئة التكيفية 

 Automatic learning method( اختبـار تحديـد أسـلوب الـتعلم التلقـائي): ١-١(

selection(: البيئــــة  داخـــلدخـــول الطالبـــة يـــتم  بعـــد تســـجيل الـــدخول بإســـم املســـتخدم وكلمـــة املـــرور

 هلـا الـتعلم املناسـبأسلوب ب توجيه الطالبةهو  ؛سوف جتد أمامها اختباراً موضوعياً اهلدف منهو  ؛التكيفية

أن معرفـة كـل  بـدون تـدخل بشـري، حيـث الكرتونيًـا بني األسـاليب (بصـري، حسـي ، متعـدد احلـواس)من 

طالبة بأسـلوب الـتعلم املناسـب هلـا سـوف يسـهل عمليـة الـتعلم داخـل البيئـة التكيفيـة ومعرفـة أهـم املـداخل 

صـــطناعي يف اهلامـــة الـــيت تســـاعدهن علـــى انتقـــاء األفضـــل مـــن بـــني الوســـائط التعليميـــة وأدوات الـــذكاء اال

؛ )(Parashar & Hulke, et al, 2019 والــيت أكــد�ا دراســةاملواقــف التعليميــة املســتقبلية 

Espinoza & Miranda, et al, 2019(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

دردشــــــة ) Robot(وهــــــي عبــــــارة ربــــــوت ): Chabot's( بــــــوت الشــــــات تقنيــــــة): ٢-١(

،  مــع الشــات بــوت عــرب واجهــة دردشـــة التفاعـــل احلــوار و ،ويــتم االصــطناعيمـــدعومة بالقواعــد والــذكاء 

 تفاعليـة مـن خـالل احملادثـة النصـية بـني الشـات بـوتطبيعيـة  بلغـة مسـتخدم مع ادثةاحمل حماكاةتعتمد على 

)Chabot's(  بتعليمـــات برجميـــة لفهـــم اللغـــة  البيئـــة التكيفيـــة، حبيـــث يـــتم تلقـــني التقنيـــة داخـــل ةالطالبـــو

دارة احلــوار التقــين للروبــوت ويــتم االســتجابة حلــوار إناعي يــتم البشــرية، وباســتخدام تقنيــات الــذكاء االصــط

وقـــد مت مبـــدئًيا،  استفســـار الطالبـــة مت إرســـاله مـــنقـــائم علـــى مـــا ) Robot(حبـــوار مـــن الروبـــوت  الطالبـــة

 تعلمها املناسب الكرتونًيا. أسلوببتعريفها ب نتيجة الطالبة تظهر ):٢١شكل (
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١٤٤ 

ـــــــذ  ـــــــة علـــــــى الـــــــرابط BOTMANبشخصـــــــية ( )Chabot's(تصـــــــميم وبرجمـــــــة وتنفي ) باســـــــم الباحث

almehmadi.com-http://www.chatbot/  تقنيـة آليـة على ) مثال٢٢الشكل (ويوضح 

 . التكيفية البيئة داخل) Chabot's( بوت الشات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتديد الطالبة ألسلوب  بعد :) Interactive Avatar( األفاتار التفاعلي):٣-١(

الكرتوين متجسد يف شكل شخصية معلمة سعودية صويت ) Avatar(أفاتار  يصحبهاتعلمها سوف 

 ) باملهام التالية:Avatarداخل البيئة التكيفية حيث يقوم األفتار (

 .داخل البيئة التكيفية عند احلاجة تعلمهاطيلة  الطالبةتوجيه ومساعدة  -

 داخل البيئة التكيفية. إىل اخلطوات التالية من عملية التعلم التوجيه واالرشاد -

 الطالبة يف الوقت املناسب. على للرد مناسبة والتوجيه برسائل صوتية البيئة التكيفية تضمينه داخل مت -

 السعودي. بيئة اRتمعوتناسب مع  وفلرتNا لتتطابق املنطوقة تقنني اللغة -

 داخل البيئة التكيفية . )Chabot's( بوت الشات تقنيةمثال على آلية  ):٢٢شكل (
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١٤٥ 

 دخولمنذ بدء  منه ) واالنتهاءAvatar( احلديث الصويت من ِقبل األفتار يف البدء وقت تقنني -

 االنتهاء من دراسة حمتوى تطبيقات البحث العلمي الرقمية، آخر اىل داخل البيئة التكيفيةالطالبة 

 ).٢٣( الشكل يف ذلك يتضح كما
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وهي خدمة :)Dynamic expert system( النظام الخبير الديناميكي):٤-١( 

انة خبدماته يف أي مرحلة من يف كافة أرجاء البيئة التكيفية، وتستطيع الطالبة االستع توجد ةإلكرتوني

 جديدة. إثرائية وعلمية ، وسوف يقدم هلا معلوماتبالنقر على الروابط مراحل التعلم

أداة متاحة بداخل حمتوى مجيع " وهي تسجيل مقرتحكما أن هناك أداة يف البيئة التكيفية بعنوان "

عن احملتوى بشكل العلمية االثرائية  األفكارإضافة رأيها بمتكن الطالبة املوهوبة من إبداء  ،املوضوعات

يتم إعتمادها بعد تقييمها  مثصحيح، ومن مباشر، وتظهر هذه الفكرة يف لوحة التحكم لتقييمها بشكل 

 تظهر فكرNا يف النظام اخلبري بشكل تلقائي.ومشاركتها ل
 

 

 

 

 

 

 

 

لتكيفية داخل البيئة ا) Interactive Avatar( التفاعلي األفاتار تقنيةآلية  ): ٢٣( شكل
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١٤٦ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 )Learning Analytics( تقارير التعلم ): ٥-١(

تكشف تقارير  حتركات الطالبات املوهوبات منذ دخوهلم البيئة رصد التكيفية على البيئة تقوم

ما يتم رصده من وقت دخول الطالبة داخل البيئة اىل  خالل من تقدم الطالبات يف التعلم مدى التعلم

ات تعلم الطالبات املوهوب حول الراجعة التغذية يستفاد من هذه التقارير تقدمي عليه وبناءً  خروجها ؛

 حتركات الطالبة من البيئة التكيفية ترصدحبيث تقدم تقارير التعلم  أجنزوه وما بتعلمهم يتعلق فيما الطالب

 حتديد أسلوب تعلمها املفضل، ،استغرقته أثناء مكوثها داخل البيئة الذي الزمن مثل داخل البيئة التكيفية

تعلم  يف تقدم مستوى ،القبلي والبعدييف االختبار  اخلاطئة اإلجابات عدد الصحيحة، اإلجابات عدد

ورصد كافة األيقونات اليت متت زيارNا مع اظهار التاريخ  اإلثرائية للموضوعات استخدامه ،احملتوى

 .التعليمي ومستواه شخصيته تعكس إجابات من الطالب يقدمه ملا وفًقا أبعادها رصد إىل ويُلجأ ؛والزمن

  )٢٤شكل (

 

 

 

 

 

 

داخل البيئة  )Dynamic expert system( الديناميكي اخلبري النظامآلية  ): ٢٤( شكل

 داخل البيئة التكيفية . )Learning Analytics(  التعلم تقارير ): ٢٤( شكل
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١٤٧ 

 Research within the Adaptive(لبيئة التكيفية داخل االبحث ): ٦-١(

Environment(: يف  التكيفية وهو حمرك حبث ميكن الطالبة من الوصول إىل أي حمتوى داخل البيئة

جيعل كامل حمتوى البيئة حتت إرادEا ورغبة و  دون الرجوع بالبحث والتصفح  أي وقع وبأسرع وقت ممكن

 استخدامها له.

الطالبة عند البحث داخل مربع تلقائية عبارة عن رسالة تصحيح تفاعل رود  ختزين كما يتم

هذه و ، باحملتوىالعديد من املوضوعات اخلاصة  هلاأو تقرتح لتكون مرتبطة باحملتوى التعليمي،  البحث،

 ) .٢٥كما يتضح من الشكل (،  العامة البحث يف حمركات متواجدةاخلاصية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :اآليتوتتضمن  صطناعي الجاهزة:أدوات الذكاء اال -٢

 
حيث مت توفري أداة  :)Google Search( محرك البحث جوجل): ١-٢(

البحث جوجل داخل البيئة، وذلك إذا ما أردت الطالبات املوهوبات البحث عن 

معلومات إضافية وإثرائية خارج البيئة التكيفية، فبدًال من التشتت بعيدًا مت توفري احملرك 

 ة للوصل السريع.داخل البيئ

 .)Research within the Adaptive Environment( التكيفية البيئة داخل البحثآلية  ): ٢٥( شكل
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١٤٨ 

 
وهي أداة متكن الطالبة املوهوبة  :)Voice Search( البحث الصوتي): ٢-٢(

 النظام يقوم كما النظام مع الصويت التفاعل باستخداممن البحث أيضًا عن املعلومات، 

، ومن مث  مبعاجلة اللغة الطبيعية اليت يتم نطقها  مكتوبة لغة إىل املنطوق النص بتحويل

 ئج البحث.تظهر نتا

 
 )٣-٢ :(QR  كود )Quick Response code(: متكن  ذكية وهي أداة

الطالبة من فتح أي أجزاء باحملتوى من خالل الربامج املاسحة هلذه األكواد، وذلك من 

خالل توجيه كامريا اهلاتف حنو الرمز على املوقع، ومن مثا سوف يظهر هلا احملتوى على 

 سح الرمز �ا.اهلاتف باجلزئية اليت قامت مب

 :اآليتوتتضمن  أدوات الطالبات الموهوبات: -٣

 
وهي أداة متاحة  :)Suggested registration( تسجيل مقترح): ١-٣(

بداخل حمتوى مجيع املوضوعات متكن الطالبة املوهوبة من إبداء رأئيها وإضافة فكرEا عن 

تظهر هذه الفكرة يف لوحة احملتوى بشكل مباشر، أو إضافة إبداعيات ختص احملتوى، و 

تظهر فكرEا يف يتم اعتمادها لالتحكم لتقييمها بشكل صحيح، ومن مث بعد تقييمها 

 النظام اخلبري بشكل تلقائي.

وهي ما ترغب به الطالبة  :)Share activities( مشاركة األنشطة):٢-٣( 

رتته هذه األداة املوهوبة حيث تفضل مشاركة ما تقوم بإجنازه مع زميالEا، وهو ما وف

 داخل البيئة التكيفية لتحقيق ذلك.

 

 أدوات عامة: -٤        

 

وهي أداة متكن الطالبات من  :)Talk Forum( المنتدى الحواري):١-٤(

مشاركة حمتويات علمية من مصادر خارج البيئة مع زميالEم، ويوجد منتدى خاص بكل 

ديات اخلاصة مبوضوعات أخرى أثناء موضوع، وميكن للباحثة إنشاء أي عدد من املنت

 عملية التعلم من خالل لوحة التحكم بالبيئة.
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وهو أداة متكن الطالبة من إجراء شات  :)Chat room( غرفة المحادثة):٢-٤(

حواري بينها وبني زميالEا والباحثة للسؤال عن أي أمر أخر، أو االستفسار عن أي 

 أمور ختص احملتوى العلمي للبيئة.

 

وحتتوي على العديد  :)Enrichment Library( المكتبة اإلثرائية):٣-٤(

من امللفات والفيديوهات اليت تقدم للطالبة املوهوبة مزيد من املعلومات حول موضوعات 

 البيئة، وميكن الوصول إليها يف أي وقت داخل البيئة.

 
كن وهي أداة مي :)Instructions for use( تعليمات االستخدام):٤-٤(

الوصول إليها يف أي وقت داخل البيئة، ومتكن الطالبة من معرفة مهام كافة األدوات 

 واأليقونات املتاحة داخل البيئة.

 :اآليتوتتضمن  أدوات التواصل: -٥        

 :)Social media icons( أيقونات شبكات التواصل االجتماعي): ١-٥( 

الضغط على أحد أيقونات شبكات  حيث ميكن للطالبة الوصول للباحثة من خالل

 :التواصل االجتماعي على البيئة وهي

Facebook :almehmadi  https://www.facebook.com/ 

twitter :https://twitter.com/dralmehmadi 

YouTube :-G3c8xQ3Em-https://www.youtube.com/channel/UC85sW 

whatsapp :https://chat.whatsapp.com/L5aEKELDXrZGI5NQgOvqym 

 
وهي أداة متكن الطالبة من تقدمي استفسارها يف أي  :)call us( ااتصل بن):٢-٥(

لبة وقت ويصل إىل الباحثة على بريدها اإللكرتوين اخلاص، وميكن هلا الرد ويصل للطا

  http://almehmadi.com/cp.phpعلى الرابط  على بريدها اإللكرتوين أيضاً 
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 :اآليتوتتضمن  دوات جوهرية:أ -٦

وهي تقنية موجودة بالبيئة ال تسمح  :)Linear learning( التعلم الخطي):١-٦( 

للطالبة بتجاوز املديول األول للثاين إىل بإتقان املديول األول، فالبد هلا من حتقيق نسبة إتقان للمديول 

وذلك حىت يتم فتح املستوى الثاين أو  األول بشكل كامل وإجراء اختباره البعدي وحتقيق نتيجة مرضية،

 املديول الثاين هلا، وهكذا يف كل املديوالت التعليمية.

 :)Follow-up from where to stop( المتابعة من حيث التوقف):٢-٦(

وهي تقنية متكن الطالبة من مواصلة تعلمها من النقطة اليت توقفت عندها، فإذا خرجت الطالبة عند 

 ت بعد فرتة زمنية سوف جتد نفسها أمام الصفحة أو اخلطوة اليت تركت البيئة عندها.نقطة معينة، ورجع

وهي تقنية يتم من خالهلا  :) Page Self View( العرض الذاتي للصفحة):٣-٦( 

عرض احملتوى ألي جزئية يف املوقع دون احلاجة إىل إعادة حتميل الصفحة اجلديدة، فبعد الضغط على 

 ى الصفحة بكل سالسة، مما جيعل البيئة يسهل فتحها بسرعة إنرتنت قليلة.األيقونة يتغري حمتو 

مما ميكن  :) Pre and post evaluation(التقويم القبلي والبعدي ):٤-٦( 

 الباحثة من الوقوف على مدى تقدم الطالبات يف إجناز األهداف التعليمية املرجوة.

 Dynamic linkage of theالتكيفيــة ( لبيئــةل الــربط الــديناميكي ):٥-٦(

daptive environment (:  حيـث تتكامـل املعلومـات داخـل البيئـة مـا بـني حمتـوى املـديوالت

 مع حمتويات النظام اخلبري مع املكتبة اإلثرائية لتقدمي كم معلومات إثرائية كافية للطالبات.

 

ي جلميع املراحل، واختبار : يتم فيها عملية التقومي البنائي والنهائمرحلة التقويم :السادسةاملرحلة 

 .التكيفية البيئةصالحية 
 

 .التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي اختبار بيئة التعلم -١

 وذلك من خالل عدة خطوات متثلت يف اآليت: 

ــــار شــــركة  -أ  Developed Byمــــع شــــركة د قــــاعالت : متمســــاحة وحجــــزستضــــافة لالاختي

GYPoint © 2019 ، وان لبيئـــة الـــتعلم التكيفيــــة القائمـــة علـــى الــــذكاء ملـــدة عـــام ومت حجــــز عنـــ

ومت مراعــاة أن يتميــز ،  /http://www.almehmadi.com علــى الــرابط بلقــب الباحثــة االصــطناعي

  .عنوان البيئة بالبساطة والسهولة
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وذلـك للتأكـد مـن سـالمة احملتويـات  :علـى المحكمـين اقبـل عرضـه بيئـة الـتعلم التكيفيـةتجريب  -ب

افــة الصــفحات والــروابط وأدوات الــذكاء االصــطناعي وأدوات والتأكــد مــن ك ،وفعاليــة الوســائط املســتخدمة

 التعلم االلكرتوين تعمل بشكل صحيح داخل البيئة التكيفية.

احملكمـني  مـن )٧(علـى  عرضـهامت  بيئة التعلم التكيفية القائمـة علـى الـذكاء االصـطناعي: تحكيم -ج

الـيت حتتـوي علـى مخسـة جمـاالت و معايري بيئة التعلم التكيفيـة  وذلك مت حتكيم البيئة من خالل املتخصصني

 ، وذلك إلبداء رأيهم فيما يلي: )١٠و ملحق () ١٧اجلدول (كما يف ) معيار  ٧٠و(
 

 ): اqاالت و معايري بيئة التعلم التكيفية اليت مت التحكيم يف ضوئها ١٧اجلدول (

 

 عناصر تقييم بيئة التعلم التكيفية المجاالت
مجموع 

 المعايير

 ١٣ .توثيق بيئة التعلم التكيفية والضوابط واألخالقيات واملصداقية والقانونية اqال األول

 ٢٢ .عملية التعليم والتعلم يف بيئة التعلم التكيفية ودعم استخدامها اqال الثاين

 ١٣ .يئة التكيفية والوسائط التكنولوجية التفاعلية وتنسيقهاتصميم هيكل الب اqال الثالث

 ٩ .إنتاج مصادر بيئة التعلم التكيفية وعملياyا اqال الرابع

 ١٣ .دعم بيئة التعلم التكيفية بتطبيقات الذكاء االصطناعي اqال اخلامس

 ٧٠ .تقييم البيئة التكيفيةجمموع معايري 
 

 :االصطناعيالتكيفية القائمة على الذكاء  نتائج تقييم بيئة التعلم -د

 يعلــى جمموعــة مــن احملكمــني ذو  -قامــت الباحثــة بتصــميمها الــيت -مت عــرض بيئــة الــتعلم التكيفيــة 

) حمكمــني، �ــدف احلكــم علــى درجــة تــوافر ٧جمــال تقنيــات التعلــيم بلــغ عــددهم ( يفاخلــربة واالختصــاص 

ـــة، وقـــد اســـتخدم مقيـــاس ضـــوء بنـــود قائمـــة معـــايري تصـــمي يفاملعـــايري وذلـــك  ـــتعلم التكيفي ـــاج بيئـــة ال م وانت

) ١متوفر، الدرجـة ( لالستجابة) ٢تعطى الدرجة () للحكم على درجة توافر املعيار حبيث ثالثي(ليكرت 

 يفوللحكــم علــى درجــة تــوافر املعــايري غــري متــوفر،  لالســتجابة) ٠متــوفر إىل حــد مــا، الدرجــة ( لالســتجابة

 :اآليتاستخدام املعيار  بيئة التعلم التكيفية مت

 )  تكون درجة التوافر منعدمة.٠.٦٧) إىل (٠إذا كان املتوسط من ( -

 .درجة التوافر متوسطة) تكون ١.٣٤) إىل (٠.٦٧إذا كان املتوسط أكرب من ( -
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 ) تكون درجة التوافر كبرية.٢.٠٠) إىل (١.٣٤إذا كان املتوسط أكرب من ( -

 :اآليتوجاءت النتائج  يعرض اجلدول 

   )٧ضوء قائمة معايري تصميم وانتاج بيئة التعلم التكيفية (ن=  يف االصطناعينتائج حتكيم بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء ): ١٨ول (جد
 

 عناصر تقييم بيئة التعلم التكيفية

ط 
املتوس

يب
سا

احل
 

درجة 

توافر املعيار
 

ب
الرتتي

 

ضــوابط واألخالقيــات واملصــداقية اgــال األول: توثيــق بيئــة الــتعلم التكيفيــة وال

 والقانونية
 ١ كبرية ١.٩٥

 ٤ كبرية ١.٨٤ اgال الثاين: عملية التعليم والتعلم يف بيئة التعلم التكيفية ودعم استخدامها

اgال الثالـث: تصـميم هيكـل البيئـة التكيفيـة والوسـائط التكنولوجيـة التفاعليـة 

 وتنسيقها
 ٥ كبرية ١.٨٧

 ٣ كبرية ١.٨٨ إنتاج مصادر بيئة التعلم التكيفية وعملياqااgال الرابع : 

 ٢ كبرية ١.٩٢ دعم بيئة التعلم التكيفية بتطبيقات الذكاء االصطناعي اgال اخلامس:

 بدرجة كبرية ١.٨٩ املتوسط العام لتقييم البيئة التكيفية

)، وهى ١.٨٩التكيفية بلغ (املتوسط العام لتقييم احملكمني لبيئة التعلم  )١٨اجلدول (يتبني من 

بيئة التعلم  يفقيمة تؤكد على أن معايري تصميم وانتاج بيئة التعلم التكيفية قد توافرت بدرجة كبرية 

 .االصطناعيالتكيفية القائمة على الذكاء 

)  ١.٩٥-١.٨٤وقد تراوحت متوسطات تقييمات احملكمني gاالت بيئة التعلم التكيفية بني (

توثيق بيئة التعلم التكيفية والضوابط بدرجة كبرية؛ حيث حصل اgال األول: "وتوافرت مجيعها 

حني حصل اgال اخلامس:  يف)، ١.٩٥والقانونية" على املرتبة األوىل مبتوسط ( واملصداقيةواألخالقيات 

جاء )، و ١.٩٢"دعم بيئة التعلم التكيفية بتطبيقات الذكاء االصطناعي" على املرتبة الثانية مبتوسط (

)، بينما جاء ١.٨٨املرتبة الثالثة مبتوسط ( يفاgال الرابع: "إنتاج مصادر بيئة التعلم التكيفية وعملياqا" 

املرتبة الرابعة مبتوسط  يف: " عملية التعليم والتعلم يف بيئة التعلم التكيفية ودعم استخدامها" الثايناgال 

يئة التكيفية والوسائط التكنولوجية التفاعلية )، وشغل اgال الثالث: "تصميم هيكل الب١.٨٧(

بيئة التعلم التكيفية  )، وتؤكد مجيع هذه القيم على صالحية١.٨٤وتنسيقها" املرتبة اخلامسة مبتوسط (

 ومناسبتها للتطبيق على طالبات عينة الدراسة. االصطناعيالقائمة على الذكاء 
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 مت األخذ بتعديالت ؛املعايري السابق ذكرهايف ضوء جماالت  بيئة التعلم التكيفيةحتكيم  وبعد

النهائية  نسختهايف  بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي تأصبحبذلك  احملكمني و

 القابلة للتطبيق.

ـــ -د ـــات ال ـــات وتفعيلهـــا:دإعـــداد بيان مت اعـــداد حســـابات الطالبـــات مبجموعـــات البحـــث  خول للطالب

طالبــة وتفعيلهــا، والتأكــد مــن أ�ــا تعمــل بشــكل صــحيح لتســجيل الــدخول  االســتطالعية واألساســية لكــل

 اىل البيئة التكيفية.

 ةالمقترح التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي بيئة التعلمل إجراء الدراسة االستطالعية -٢

 :الطالبات الموهوباتعلى عينة من 

مــن  طالبــات )٧والبــالغ عــددهن (وهوبــات مت جــراء الدراســة االســتطالعية علــى عينــة مــن الطالبــات امل -

-٢-٢٧هــــــ) اىل (١٤٤١-٢-٢٥األساســـــية، ومت التطبيــــق خـــــالل الفـــــرتة مـــــن (غــــري عينـــــة الدراســـــة 

 ) .هـ١٤٤١

التكيفيــة القائمــة  علــى التعامــل مــع بيئــة الــتعلم الطالبــاتمت تطبيــق التجربــة االســتطالعية بعــد تــدريب  -

د مـــن ســـالمة احملتـــوى املقـــدم ومعاجلاتـــه املســـتخدمة ة Yـــدف؛ التأكـــاملقرتحـــ علـــى الـــذكاء االصـــطناعي

 واجراء التعديالت الالزمة ليكون صاحلاً للتجريب النهائي على العينة التجريبية للدراسة.

وكيفيـة التعامـل  البيئـة التكيفيـةاهلـدف مـن الدراسـة وحمتـوى  Yدف توضيح مع الطالباتمت عقد لقاء   -

 .  ااعي وكيفية استخدامهالذكاء االصطن بيئة التعلم وأدواتمع 

متابعـــــة تســـــجيل تفاعـــــل العينـــــة االســـــتطالعية مـــــع بيئـــــة الـــــتعلم التكيفيـــــة واحملتـــــوى املقـــــدم وتســـــجيل  -

 مالحظاfن حول احملتوى والتصميم واألدوات املتاحة.

 وقد أسفرت نتائج التجربة االستطالعية على ما يلي:   

التكيفيـة القائمـة  بيئة التعلمللتعلم باستخدام  نومحاسه وسرعة استجابتهن إقبال الطالبات املوهوبات -

 قبول العينة. وهو ما يدل على ةاملقرتح على الذكاء االصطناعي

مــن خــالل  تطبيقــات البحــث العلمــي الرقميــةالوصــول لكامــل حمتــوى الطالبــات املوهوبــات علــى قــدرة  -

   بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي.التفاعل مع 
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ــتعلملد مــن وضــوح احملتــوى العلمــي التأكــ - ، ةاملقرتحــ التكيفيــة القائمــة علــى الــذكاء االصــطناعي بيئــة ال

ــــات املوهوبــــات وخصائصــــهم، ومــــدى وضــــوح االشــــكال واخلطــــوط والرســــوم  ومــــدى مناســــبته للطالب

 والوسائط وألواtا وأحجامها حىت ميكن تعديلها قبل تنفيذ التجربة األساسية للدراسة احلالية.

مـــن ســـالمة تصـــميم أســـاليب االحبـــار داخـــل بيئـــة الـــتعلم التكيفيـــة وواجهـــة التفاعـــل اخلاصـــة  التحقـــق -

 باحملتوى وأدوات الذكاء االصطناعي .

التكيفيــة القائمــة علــى الــذكاء  الــتعلمالتعــرف علــى اراء الطالبــات املوهوبــات ومالحظــاfن حــول  بيئــة  -

 واحملتوى املقدم. ةاملقرتح االصطناعي

 تطبيق التجربة األساسية والتدريب عليها . اكتساب خربة قبل -

 :النهائية النسخة -٣

الـــذكاء االصـــطناعي علـــى العينـــة االســـتطالعية وتعـــديل  بيئـــة الـــتعلم التكيفيـــة القائمـــة علـــىبعـــد جتريـــب    

 .للبيئة وبذلك املوقع طبًقا آلراء احملكمني مت إجراء عملية االخراج النهائي 

 يتم االستخدام النهائي وأتاحه املوقع للنشرة ليف هذه املرح :بيقمرحلة التط املرحلة السابعة :

 اجراء اآليت

 االستخدام النهائي لبيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي . -١

بعـــد االنتهـــاء مـــن ضـــبط بيئـــة الـــتعلم التكيفيـــة القائمـــة علـــى الـــذكاء االصـــطناعي،  مـــرت تطبيـــق      

 وفيما يلي تفصيل ذلك:اء التنفيذ الدراسة بعدة مراحل أثن

 اختيار عينة الدراسة التجريبية:  -١

) طالبــة مــن ٥٤اختيــار عينــة عشــوائية متثلــت يف عينــة عشــوائية متيســرة مــن الطالبــات املوهوبــات (     

الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية من طالبـات الصـف األول، واتبعـت الدراسـة املـنهج شـبه التجـرييب 

 عة الواحدة.ذي اPمو 

 ضبط متغيرات الدراسة: -٢

 المتغير المستقل  ١-٢

 متثل يف بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي.       

 المتغيرات التابعة   ٢-٢
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 التكيفية القائمـة علـى بيئة التعلم فاعلية ملعرفة قياسها املرادو  ؛تتمثل املتغريات التابعة يف هذه الدراسة  

  :يفاملتغريين التابعني واملتمثلني  على الصطناعيالذكاء ا

 ، وينقسم الى: تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلميمهارات  -١

 .تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميهارات ملاجلانب املعريف   -أ     

 .بحث العلميتطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف الهارات ملاجلانب األدائي  -ب    

 .الوعي المعلوماتي المستقبلي -٢

 :الخبرات السابقة ٣-٢   

مبهـــارات عينـــة الدراســـة ألي خـــربات ســـابقة تتعلـــق  الطالبـــات املوهوبـــاتمت التأكـــد مـــن عـــدم اكتســـاب    

املراد إكساqا من خالل لبيئة التعلم التكيفية القائمة على الـذكاء االصـطناعي ، تطبيقات البحث العلمي 

، ومــــن خــــالل اســــتطالع الطالبــــات تطبيــــق أدوات الدراســــة قبليــــاً علــــى عينــــة الدراســــةمــــن خــــالل ك وذلــــ

 .املوهوبات حول املوضوع واملذكور يف مشكلة الدراسة يف الفصل األول

  :وتتم يف هذه اخلطوة ما يلي  النشر واإلتاحة لالستخدام الموسع. -٣

 اإلعداد لتطبيق التجربة : -١

 :اليت تتمثل يف جراءاتاإل عدد من لتجربة من خالل لتطبيق امت اإلعداد   

بالعديد من احلصول على مجيع املوافقات من اجلهات املختصة لتنفيذ جتربة الدراسة بعد مرورها  -

 .وقد مت شرحها بالتفصيل الحقاً يف {اية هذا الفصل داريةاإلجراءات اإل

وتدريبهن على كيفية  ،لدراسة وأهدافهامبوضوع ااملوهوبات  احملاضرة التعريفية لتعريف الطالبات -

 مع تفعيلالدخول لبيئة التعلم التكيفية وشرح أدوات البيئة ومكونا�ا وكيفية التفاعل مع النظام 

 احلساب اخلاص بكل طالبة من عينة الدراسة.

 اتتطبيق وبطاقة املالحظة ملهارات ،القبلي املعريف االختبار األدوات قبليًا واملتمثلة يف: تطبيق -

وذلك يف أفراد العينة  على واختبار املواقف الوعي املعلومايت ،العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا

 ه.١٤٤١/١٤٤٢الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

يف حاله عدم  حتميل الربامجمن  والتأكدو:يئتها  للتأكد من حواسيبهن الشخصية تنبيه الطالبات -

 . احملتوى التعليمي بشكل صحيح ر داخل بيئة التعلم التكيفيةاالحبامن  ليتمكنتوافرها 
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تطبيق التعلم داخل بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي على الطالبات املوهوبات   -

  مبدرسة أم سلمة للموهوبات مبكة.

 التكنولوجيا تطبيقات وبطاقة املالحظة ملهارات املعريف االختبار االدوات بعديًا واملتمثلة يف تطبيق -

أفراد العينة يف الفصل الدراسي  على العلمي واختبار املواقف الوعي املعلومايت البحث يف الرقمية

 ه.١٤٤١/١٤٤٢األول للعام الدراسي 

 يف املشاركة العينة من امليداين تطبيق من االنتهاء بعدباألدوات النوعية  اخلاصة البيانات مجع -

 .االدوات النوعية

 الدراسة لتنفيذ تجربةة الزمنية الخط-٢

حملتــوى املوضــوعات مت إعــداد خمطــط للتطبيــق الفعلــي  البيئــة التكيفيــة للتطبيـق،بعـد التأكــد مــن صــالحية    

 جتربة الدراسة كما هو موضح : خمطط تنفيذ )١٩اجلدول ( ، ويعرضبتطبيقات البحث العلمي الرقمية

 راسةالد لتنفيذ جتربة الزمنية اخلطة : )١٩جدول (

 التاريخ اليوم المحتوى التعليمي المجال اليوم
عدد 

 الجلسات

 ٢ هـ١٤٤١-٣-٣ اخلميس المحاضرة التعريفية للطالبات األول

 ٣ هـ١٤٤١-٣-٦ األحد تطبيق األدوات قبلياً  الثاين

مهارات  المجال األول: الثالث
 التنظيم واإلدارة

)Organization and 

management skills( 

Mendeley 
 ٢ هـ١٤٤١-٣-٧ االثنني

 ٢ هـ١٤٤١-٣-٨ الثالثاء الرابع

 ٢ هـ١٤٤١-٣-٩ األربعاء اخلامس

 ٢ هـ١٤٤١-٣-١٠ اخلميس السادس

 السابع
 بطاقة المالحظة لقياس الجانب العملي

 ٢ هـ١٤٤١-٣-١٣ األحد

 ٢ هـ١٤٤١-٣-١٤ االثنني الثامن

مهارات  المجال الثاني: التاسع
 البحث

)Research skills( 

 )SDL( ٢ هـ١٤٤١-٣-١٥ الثالثاء 

 ٢ هـ١٤٤١-٣-١٦ األربعاء العاشر

 ٢ هـ١٤٤١-٣-١٧ اخلميس احلادي عشر

 الثاين عشر
 بطاقة المالحظة لقياس الجانب العملي

 ٢ هـ١٤٤١-٣-٢٠ األحد

 ٢ هـ١٤٤١-٣-٢١ االثنني  الثالث عشر

 الرابع عشر
مهارات  المجال الثالث:

Google Forms ٢ هـ١٤٤١-٣-٢٢ ثالثاء 

 ٢ هـ١٤٤١-٣-٢٣ األربعاء اخلامس عشر
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 التاريخ اليوم المحتوى التعليمي المجال اليوم
عدد 

 الجلسات
 التحليل السادس عشر

)Analysis skills( 
 ٢ هـ١٤٤١-٣-٢٤ اخلميس

 السابع عشر
 بطاقة المالحظة لقياس الجانب العملي

 ٢ هـ١٤٤١-٣-٢٧ األحد

 ٢ هـ١٤٤١-٣-٢٨ االثنني الثامن عشر

 ت الكتابةمهارا المجال الرابع: التاسع عشر
)writing skills( 

Turnitin ٢ هـ١٤٤١-٣-٢٩ الثالثاء 

 ٢ هـ١٤٤١-٣-٣٠ األربعاء العشرون

 احلادي والعشرون
 بطاقة المالحظة لقياس الجانب العملي

 ٢ هـ١٤٤١-٤-١ اخلميس

 ٢ هـ١٤٤١-٤-٤ األحد الثاين والعشرون

 ٣ هـ١٤٤١-٤-٥ االثنني  تطبيق األدوات بعديًا الثالث والعشرون

 ٢ هـ١٤٤١-٤-٨ اخلميس الحفل الختامي الرابع والعشرون

 

 

 )Study Tools( الدراسة أدوات: ثانياً 

 واليت تتمثل يف ما يلي : هلا املناسبة األدوات بناء سيتم احلالية الدراسة لتحقيق أهداف

تطبيقات المرتبط بمهارات  لقياس الجانب المعرفي اختبار التحصيل المعرفي :األداة األولى

 التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي.

 – االستيعاب – التذكر(  :عند املستويات املعرفية التالية اختبار التحصيل املعريفمت اعداد 

املرتبط  املوهوبات للطالبات Uدف قياس اجلانب املعريف ؛)االبتكار – التقومي – التحليل - التطبيق

االستعانة بعدد من ولتحقيق ذلك متت  قمية يف البحث العلمي.مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الر 

 -يف حتديد خطوات بناء االختبار املعريف كالتايل : دراسةالدراسات منها 

 ختبار المعرفي:تحديد الهدف من اال .١

تطبيقات يهدف االختبار املعريف إىل قياس درجة معرفة الطالبات املوهوبات الاليت يدرسن 

، ويهدف تطبيقه قبلًيا للتأكد من مستوى الطالبات املوهوبات ية يف البحث العلميالتكنولوجيا الرقم

، كما يهدف  هارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميفيما يتعلق باملعارف السابقة مل
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 بيئةتجريبية (تطبيقه بعديًا ملقارنة التحصيل املعريف للمجموعة قبلًيا وبعديًا؛ للكشف عن فاعلية املعاجلة ال

 اليت تتعرض هلا العينة . االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية
 

 تحديد األهداف السلوكية اإلجرائية لالختبار المعرفي: .٢

 للربامج احملددةتكون منطلقًا لبناء االختبار املعريف السلوكية اإلجرائية  باألهداف قائمة إعداد مت

 مهاراتوتتضمن : واالدارة التنظيميف اvاالت األربع وهي: (جمال  يةلتطبيقات البحث العلمي الرقم

 وتقنيات مهارات وتتضمن: البحث أدوات، و جمال   Mendeleyلـ  واالستشهادات املراجع إدارة

: التحليل أدوات، أما جمال  )SDL( السعودية الرقمية مكتبةلل الرقمية املعلومات مبصادر البحث

وأخرياً  ، Google Forms االحصائي والتحليل اإللكرتونية االستبانات تصميم مهارات وتتضمن

، وبلغت  turnitin االقتباس أو االنتحال و العلمية السرقات كشف هاراتمل: الكتابة أدواتجمال 

 – التذكر(  لبلوم الرقمي: املستويات املعرفية التالية) هدفًا ، ومشلت ٤٠األولية ( نسختهااألهداف يف 

، وبعد االنتهاء من صياغتها وحتديد مستوايا�ا )االبتكار – التقومي – التحليل - التطبيق – عاباالستي

؛ للتأكد من دقة صياغة االختبار وصحة )٨(ملحق ، مت عرضها على جمموعة من احملكمني )١٢(ملحق 

ووضعها  حتديد مستويا�ا، وبناًء على تعليقات احملكمني ومالحظا�م، مت تعديل قائمة األهداف

 . )١٦(ملحق النهائية  نسختهاب
 

 بناء جدول مواصفات االختبار المعرفي:  .٣

 مت بناء جدول مواصفات االختبار املعريف وفق اخلطوات التالية : 

مت حساب الوزن النسيب للموضوعات على أساس الزمن  حساب األهمية النسبية للموضوعات : - أ

 املستغرق يف تعلمه، وفق املعادلة التالية :

 

 ______________________    = الوزن النسيب للموضوع 

 

 

 

 

* ١٠٠ 
 يف تعلم املوضوع الزمن املستغرق

 املوضوعات مجيع تعلم يف املستغرق الزمن
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 ) يوضح عدد الساعات والوزن النسيب للموضوعات٢٠جدول (

 مجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية م

عدد 

 الساعات

الوزن 

النسبي 

 للموضوع

 %٣٠ ٦ ) .Mendeley( واالستشهادات املراجع إدارة مهارات :واالدارة التنظيم ١

 السعودية الرقمية للمكتبة الرقمية املعلومات مبصادر البحث وتقنيات مهارات :البحث أدوات ٢
)SDL( . 

٢٥ ٥% 

 Google( االحصائي والتحليل اإللكرتونية االستبانات تصميم مهارات :التحليل أدوات ٣

Forms. ( 
٢٥ ٥% 

 %٢٠ ٤ ) .turnitin(  االقتباس أو االنتحال و العلمية السرقات كشف مهارات: الكتابة أدوات ٤

 %١٠٠ ٢٠ المجموع 

) تطبيقات البحث العلمي الرقمية اليت ستتناوهلا الدراسة، وهي (أربعة) ٢٠يوضح اجلدول (

 )%١٠٠) ساعة ، والوزن النسيب جلميع التطبيقات (٢٠تطبيقات، وعدد الساعات (

جرائية السلوكية تكون منطلقًا لبناء متت صياغة األهداف اإل حساب األهمية النسبية لألهداف: - ب

عبارات االختبار املعريف وفقًا لتصنيف بلوم لألهداف السلوكية، وذلك لكل تطبيق من التطبيقات 

 – االستيعاب –ألهداف شاملة للمستويات التالية : ( التذكر االبحث العلمي الرقمية، حيث أن 

 ديد الوزن النسيب لألهداف وفق املعادلة التالية : ، ومت حت)االبتكار – التقومي –التحليل  -التطبيق 

 

 ___________________الوزن النسيب لألهداف يف مستوى معني= 

 
 ) يوضح األمهية والوزن النسيب لكل مستوى من مستويات بلوم الرقمي ٢١جدول (

 المجموع  االبتكار التقويم التحليل التطبيق االستيعاب  التذكر مستوى األهداف

 ٤٠ ٤ ٤ ٥ ٧ ٩ ١١ د األهدافعد

 %١٠٠ %٧.٥ %٧.٥ %١٠ %٢٠ %٢٥ %٣٠ الوزن النسبي االجمالي 

 

* ١٠٠ 

 داف يف مستوى معنيهعدد األ

 عدد األهداف الكلي
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) ٤٠(مت حتديد عدد مفردات االختبار تحديد عدد مفردات االختبار المعرفي وعدد الدرجات:  - ت

) ٤٠مفردة ، كما حتديد درجة واحدة لكل مفردة حبيث يصبح اKموع الكلي لدرجات االختبار (

 درجة.

مت وضع جدول املواصفات الختبار التحصيل  ضع جدول المواصفات في صورته النهائية:و  - ث

حيتوها االختبار، واألهداف واملستويات املعرفية املراد قياس املعريف من خالل حتديد املوضوعات اليت 

د الوزن النسيب هلا، وعدد مفردات االختبار يف كل مستوى معريف، وعددها يف كل موضوع، ومت حتدي

 عدد مفردات االختبار لكل خلية من خاليا جدول املواصفات باستخدام املعادلة التالية : 

 

  =حتديد عدد مفردات االختبار ملوضوع معني

 ) .٤٠العدد الكلي ملفردات االختبار ( *الوزن النسيب للمستوى* الوزن النسيب للموضوع 
 

 مستوى ) يوضح عدد مفردات االختبار لكل موضوع ولكل٢٢جدول (

 محاور موضوعات

تطبيقات البحث 

 العلمي الرقمية

 مستويات األهداف
 مجموع

األسئلة 

لكل 

 تطبيق

الوزن 

النسبي 

االجمالي 

 لكل تطبيق

الوزن 

النسبي 

مستويات ل

 األهداف

 التذكر

)٣٠(% 

 االستيعاب

)٢٥(% 

 التطبيق

)٢٠(% 

 التحليل

)١٠(% 

 التقويم

)٧.٥(% 

االبتكار 

)٧.٥(% 

)Mendeley( 

 األسئلةعدد 

كل   في 

 مستوى

٠.٣*٠.٣
*٣=٤٠ 

٠.٣ *
٤٠*٠.٢٥ 
=٣ 

٠.٣ *
٤٠*٠.٢ 
=٢ 

٠.٣ *
٤٠*٠.١ 
=٢ 

٠.٣ *
٤٠*٠.٠٧٥ 
=١ 

٠.٣ *
٤٠*٠.٠٧٥ 
=٣٠ ١٢ ١% 

% ٨ %٨ %١٧ %١٧ %٢٥ %٢٥% 

)SDL( 

 األسئلةعدد 

كل   في 

 مستوى

٠.٢٥*
٤٠*٠.٣

= 
٣ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.٢٥
= 
٢ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.٢٠
= 
٢ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.١

= 
١ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.٠٧٥
= 
١ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.٠٧٥= 
٢٥ ١٠ ١% 

% ١٠ %١٠ %١٠ %٢٠ %٢٠ %٣٠% 

)Google 

Forms( 

 األسئلةعدد 

كل   في 

 مستوى

٠.٢٥*
٤٠*٠.٣

= 
٣ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.٢٥
= 
٢ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.٢٠
= 
٢ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.١

= 
١ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.٠٧٥
= 
١ 

٠.٢٥*
٤٠*٠.٠٧٥= 
٢٥ ١٠ ١% 

% ١٠ %١٠ %١٠ %٢٠ %٢٠ %٣٠% 
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 محاور موضوعات

تطبيقات البحث 

 العلمي الرقمية

 مستويات األهداف
 مجموع

األسئلة 

لكل 

 تطبيق

الوزن 

النسبي 

االجمالي 

 لكل تطبيق

الوزن 

النسبي 

مستويات ل

 األهداف

 التذكر

)٣٠(% 

 االستيعاب

)٢٥(% 

 التطبيق

)٢٠(% 

 التحليل

)١٠(% 

 التقويم

)٧.٥(% 

االبتكار 

)٧.٥(% 

)turnitin( 

 ئلةاألسعدد 

كل   في 

 مستوى

٠.٣*٠.٢
=*٤٠ 

٢ 

٠.٢*
٤٠*٠.٢٥
= 
٢ 

٠.٢*٠.٢*
٤٠= 
١ 

٠.١*٠.٢
*٤٠= 

١ 

٠.٢*
٤٠*٠.٠٧٥
= 
١ 

٠.٠٧٥*٠.٢*
٤٠= 
١ 

٨ 

٢٠% 

% ١٢.٥ %١٢.٥ %١٢.٥ %١٢.٥ %٢٥ %٢٥% 

مجموع األسئلة والوزن النسبي 

 لكل مستوى 
١٠٠ ٤٠ ٤ ٤ ٥ ٧ ٩ ١١%

 

تطبيق من تطبيقات البحث العلمي  ) عدد مفردات االختبار لكل٢٢يتضح من اجلدول (

) مفردة، كما يبني الوزن النسيب لكل مستوى من مستويات بلوم ٤٠الرقمية واليت بلغت جمموعها (

واالدارة يف  الرقمية لألهداف السلوكية االجرائية ، حيث بلغ جممل مفردات االختبار Kال التنظيم

)Mendeley) (١٢) ال أدوات%)  ؛ كما مش٣٠) مفردة، أي بنسبةK لت مفردات االختبار 

%)؛ يف حني أن ٢٥) مفردة، أي بنسبة (١٠( )SDL( السعودية الرقمية البحث للمكتبة

)Google Forms () اw٢٥) أي بنسبة (١٠اخلاص مبجال أدوات التحليل بلغ عدد مفردا ، (%

%) وامللحق ٢٠بنسبة () أي ٨اخلاص مبجال أدوات الكتابة بلغ عدد مفرداwا ( )turnitin(وأخريًا 

 يبني تفصيل ذلك. )١٢و( )١١(

متت صياغة مفردات االختبار املعريف من نوع االختيار صياغة مفردات وتعليمات االختبار المعرفي : 

 يف صورته األولية من متعدد يف ضوء صياغة األهداف السلوكية اإلجرائية حيث تكون االختبار املعريف

املفاهيم املرتبطة بتطبيقات البحث  مجيع مشلت حبيث عشوائياً  وزعت ) مفردة خبمسة بدائل٤٠من (

 واحملتوى باألهداف وارتباطها واحدة، رئيسة فكرة على احتوائها صياغتها يف روعيو ،العلمي الرقمية

 وتعد ودقيقة واضحة قصرية بعبارات صياغتها متت كما الرقمية العلمي البحث لتطبيقات التعليمي

 حول االختبار تعليمات من جممل توضيح مت كما، مسات بعدة لتميزها مناسبة ضوعيةاملو  االختبارات

 هي اخلمس البدائل بني من فقط واحدة إجابة هناك أن أوضحت كما وزمنه و االختبار مفردات

 . مفردة لكل الصحيحة
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 : )Test Validity( التحقق من صدق االختبار المعرفي .٤

 تتصف أن جيب جيدة مقاييسذات  تكون يلك األدوات أن إىل) ١٨٩ ،٢٠٠٢، الصراف( يشري

حيث  القياس، يف الفنية املصطلحات أكثر من يعترب الذي الصدق أمهها من اخلصائص من مبجموعة

 من وضع ملا االختبار به يقيس الذى املدى"  بأنه االختبار صدق) ٩١ ،٢٠١١( احلميد عبد عرف

 متقد و " قياسه أجل من وضع والذى املرغوب دفاهل يقيس ان هو البند صدق ويكون قياسه، أجل

 :ييل ما خالل من التحصيلي اإلختبار صدق من التحقق

 ) :Content Validityصدق المحتوى ( - أ

 دقيًقا تعبرياً  تعرب اإلختبار بنود أن من التأكد" هو) ٢٠٩ ،٢٠٠٩( عطيه وضح كما احملتوى صدق

وقد مت ". قياسه املراد املوضوع متثيله مدى حتديد غرضل اإلختبار حمتوى فحص طريقة عن قياسه يراد عما

مت ذكره  كما اإلختبار مواصفات جدول إعداد خالل من التحصيلي اإلختبار حمتوى صدق من التحقق

 . مسبقاً 

 ):Trustees Validityصدق المحكمين ( - ب

من  تخصصنيلى جمموعة من احملكمني املع التحصيلي االختبار من األولية الصورة عرض مت مت عرض

ومالحظا|م على وذلك {دف االستفادة من خربا|م واستطالع آرائهم  ،اإلختصاص اخلربة و يذو 

  :خبصوص االختبار

 العلمية لفقرات االختبار.مدى السالمة اللغوية والدقة  -

 مدى ارتباط كل فقرة باحملور الذى متثله. -

 .احلذفإبداء ما يرونه مناسباً بالتعديل أو اإلضافة أو  -

 يلي :  ويف ضوء مالحظات احملكمني فقد مت تغيري ما 

 اعادة صياغة مفردات االختبار اللغوية لبعض العبارات . -

 ).٨(كما يعرض ملحق ،زيادة بدائل االختبار من ثالثة بدائل اىل مخس بدائل  -
 

بيق مت تط وصالحيتها االحصائية لالختبار المعرفي : التطبيق التجريبي على العينة االستطالعية

طالبة من خارج عينة الدراسة، وذلك Aدف التحقق  )٢٢( قوامها استطالعية عينة على املعريف االختبار

وصحتها ، وسالمة الصياغة اللغوية ملفردات االختبار متهيداً  ومفرداGامن وضوح تعليمات االختبار، 

 إلجياد الصالحية االحصائية لالختبار وحساب الصدق والثبات لالختبار .
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 وبعد التطبيق على العينة االستطالعية مت احتساب ما يلي :

مت تطبيق االختبار على العينة  الزمن المقدر لالستجابة على مفردات االختبار المعرفي: - أ

االستطالعية ومت تسجيل الزمن الذي استغرقته أول طالبة متكنت من االجابة على االختبار قبل 

ن اخر طالبة أدت االختبار ، ومن مث مت احتساب الزمن احدى الطالبات األخريات ، وتسجيل زم

 لتطبيق االختبار باستخدام املعادلة التالية :املقدر 

  

 ٤٥__   =  _________    = زمن االختبار=   _______________

 

) دقائق ليكون ٥مع مراعاة الزمن الذي تستغرقه الطالبة يف قراءة تعليمات االختبار ليكون (

 ) دقيقة .٥٠لالزم واملالئم ألداء االختبار هو (الزمن ا
 

 الجوانب المعرفية  في القبليالتكافؤ  - ب

 ألساليب وفًقا التحصيلي القبلي لالختبار التطبيق يف الطالبات متوسطات بني الفروق لداللة التباين حتليل اختبار : نتائج)٢٣جدول ( 
  التعلم
 

مجاالت 

 اإلختبار
 مصدر التباين

مجموع 

 عاتالمرب

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة "ف"

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

اtــــــــــــــــــال األول: 
جمــــــــــال التنظــــــــــيم 

 واإلدارة

 ٠.٨٩٦ ٢ ١.٧٩٢ بني اtموعات

٠.٦٢٢ ٠.٤٧٩ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ١.٨٧٢ ٥١ ٩٥.٤٦٧ داخل اtموعات

 - ٥٣ ٩٧.٢٥٩ الكليالتباين 

: الثــــــــــايناtــــــــــال 
أدوات جمــــــــــــــــــــــال 

 البحث

 ٠.٨٣١ ٢ ١.٦٦٢ بني اtموعات

٠.٤٦٤ ٠.٧٨٠ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ١.٠٦٥ ٥١ ٥٤.٣٣٨ داخل اtموعات

 - ٥٣ ٥٦.٠٠ الكليالتباين 

اtـــــــال الثالـــــــث: 
جمــــــــــــــــــــــال أدوات 

 التحليل

 ٠.٠٤٦ ٢ ٠.٠٩٢ بني اtموعات

٠.٩٦٤ ٠.٠٣٦ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ١.٢٥٦ ٥١ ٦٤.٠٥٦ داخل اtموعات

 - ٥٣ ٦٤.١٤٨ الكليالتباين 

ــــــــــع:  اtــــــــــال الراب
جمــــــــــــــــــــــال أدوات 

 الكتابة

 ٠.٣٤٩ ٢ ٠.٦٩٨ بني اtموعات

٠.٧٥٢ ٠.٢٨٦ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ١.٢١٨ ٥١ ٦٢.١٣٥ داخل اtموعات

 - ٥٣ ٦٢.٨٣٣ الكليالتباين 

 زمن أول طالبة + زمن آخر طالبة

٢ 

٤٩+  ٤١ 

٢ 



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 
١٦٤ 

مجاالت 

 اإلختبار
 مصدر التباين

مجموع 

 عاتالمرب

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة "ف"

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

الدرجـــــــة الكليـــــــة 
لالختبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 التحصيلي

 ٥.٦٢٣ ٢ ١١.٢٤٦ بني اtموعات

٠.٦٦٩ ٠.٤٠٥ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ١٣.٨٨٢ ٥١ ٧٠٧.٩٥٨ داخل اtموعات

 - ٥٣ ٧١٩.٢٠٤ الكليالتباين 

 

أن قـيم النسـبة الفائيــة "ف" الختبـار حتليـل التبــاين بلغـت علـى الرتتيــب: ) ٢٣يتضـح مـن اجلــدول (

ـــــــع هـــــــذه ال٠.٤٠٥)، (٠.٢٨٦)، (٠.٠٣٦)، (٠.٧٨٠)، (٠.٤٧٩( ـــــــت مجي قـــــــيم غـــــــري دالـــــــة )، وكان

 يفعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متوســـطات درجـــات الطالبـــات  إحصـــائًيا، ممـــا يـــدل علـــى

يؤكـد علـى تكـافؤ طالبـات اtموعــات  وذلـكوفًقـا ألسـاليب الــتعلم ،  التحصـيليلالختبـار  القبلـيالتطبيـق 

نولوجيــا الرقميـــة يف البحـــث العلمـــي اجلوانـــب املعرفيــة املرتبطـــة مبهـــارات تطبيقـــات التك يفالتجريبيــة الـــثالث 

جمـال أدوات التحليـل  -جمال أدوات البحث - جمال التنظيم واإلدارة(كدرجة إمجالية، وكمجاالت فرعية: 

 ). جمال أدوات الكتابة -
 

 )Internal Consistency Validity: (الداخليصدق اإلتساق  - ت

بني درجات كل من مستويات األهداف، يدل صدق االتساق الداخلي  لإلختبار على " قوة االرتباط 

ودرجة االختبار الكلية، وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مبستوى األهداف الكلي 

مت  التحصيلي لالختبار الداخليالصدق . وللتأكد من )٥١٦، ٢٠١١الذي ينتمي إليه" (حسن، 

العينة  يفت املوهوبات الغري مشاركات ) طالبة من الطالبا٢٢عينة استطالعية قوامها (تطبيقه على 

حساب  يف) SPSS( برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية األساسية للدراسة، ومت استخدام

حساب مدى ارتباط كل جمال بالدرجة الكلية  يفمدى ارتباط كل فقرة باtال الذى تنتمى إليه، مث 

 :ي، وجاءت النتائج كما يلالتحصيليلالختبار 

 )٢٢(ن=  التحصيليلفقرات االختبار  الداخلينتائج صدق اإلتساق  :)٢٤ول (جد
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 المجال األول: مجال التنظيم واإلدارة

٠.٦٨٨ ٥ **٠.٦٥٩ ٤ *٠.٥١٥ ٣ **٠.٥٨٩ ٢ **٠.٦٨٥ ١** 

٠.٦٠٠ ١٠ **٠.٥٨١ ٩ **٠.٦٣١ ٨ **٠.٥٤٢ ٧ **٠.٦٢٤ ٦** 
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معامل 

 االرتباط
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 االرتباط
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٠.٥٩٤ ١٢ **٠.٦٨٢ ١١** - -- - -- - -- 

 : مجال أدوات البحثالثانيالمجال 

٠.٧١٩ ١٧ **٠.٦١٤ ١٦ **٠.٧٨١ ١٥ **٠.٦٨٠ ١٤ **٠.٥٥٦ ١٣** 

٠.٥٣٨ ٢٢ **٠.٥٨٧ ٢١ **٠.٦١١ ٢٠ **٠.٦٠٩ ١٩ **٠.٥٧٧ ١٨** 

 المجال الثالث: مجال أدوات التحليل

٠.٦٧٨ ٢٧ **٠.٨٢٥ ٢٦ **٠.٦٤٢ ٢٥ **٠.٧٣٠ ٢٤ **٠.٦٩٨ ٢٣** 

٠.٥٧٣ ٣٢ **٠.٦٤١ ٣١ **٠.٦٨٢ ٣٠ **٠.٥٦٩ ٢٩ **٠.٦١٩ ٢٨** 

 المجال الرابع: مجال أدوات الكتابة

٠.٦٧٠ ٣٧ **٠.٦٢٩ ٣٦ **٠.٧١٠ ٣٥ **٠.٦٧٤ ٣٤ **٠.٦٤٥ ٣٣** 

٠.٧١٨ ٤٠ **٠.٧٩١ ٣٩ **٠.٥٩٧ ٣٨** - - - - 

 )٠.٠٥دال عند مستوى ( *)          ٠.٠١دال عند مستوى ( **

أن معامالت ارتباط فقرات اtال األول بدرجته الكلية تراوحت  )٢٤اجلدول (يتضح من              

-٠.٥٣٨(بدرجته الكلية تراوحت  الثاين)، ومعامالت ارتباط فقرات اtال ٠.٦٨٨-٠.٥١٥بني (

)، ٠.٨٢٥ -٠.٥٦٩)، ومعامالت ارتباط فقرات اtال الثالث بدرجته الكلية تراوحت بني (٠.٧٨١

)، وكانت مجيع ٠.٧٩١ -٠.٥٩٧ومعامالت ارتباط فقرات اtال الرابع بدرجته الكلية تراوحت بني (

ن مجيع فقرات )، مما يؤكد على أ٠.٠٥)، (٠.٠١هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

للجوانب املعرفية لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي تتمتع بدرجة كبرية  التحصيلياالختبار 

 .الداخليتتمتع بدرجة كبرية من الصدق  الداخليمن الصدق 

 )٢٢نتائج صدق اإلتساق الداخلى tاالت االختبار التحصيلى (ن=  :)٢٥جدول (

 الداللة اإلحصائية اإلرتباط معامل مجاالت اإلختبار

 ٠.٠١دال عند  ٠.٨١٠ المجال األول: مجال التنظيم واإلدارة

 ٠.٠١دال عند  ٠.٧٤٠ : مجال أدوات البحثالثانيالمجال 

 ٠.٠١دال عند  ٠.٧٨٣ المجال الثالث: مجال أدوات التحليل

 ٠.٠١دال عند  ٠.٦٦٧ المجال الرابع: مجال أدوات الكتابة
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أن معامالت ارتباط جماالت االختبار بدرجته الكلية بلغت على الرتتيب:  )٢٥جلدول (ايتبني من 

)،وكانت مجيع هذه القيم ذات داللة إحصائية عند ٠.٦٦٧)، (٠.٧٨٣)، (٠.٧٤٠)، (٠.٨١٠(

للجوانب املعرفية  التحصيلي)، مما يؤكد على أن مجيع جماالت االختبار ٠.٠١مستوى الداللة (

 .الداخليوجيا الرقمية يف البحث العلمي تتمتع بدرجة كبرية من الصدق لتطبيقات التكنول

 تحديد معامل السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار المعرفي: - ت

مت حساب معامل السهولة والصعوبة والتمييز لكل عبارة من عبارات االختبار املعريف Aدف 

ومت إجياد معامل السهولة  احلكم على مدى صالحية العبارات ومناسبتها ألغراض القياس

 والصعوبة والتمييز على النحو التايل: 

 معامل الصعوبة: -١

ويــتم حســابه يُعــرف معامــل الصــعوبة بأنــه " نســبة الطلبــة الــذين أجــابوا إجابــة خاطئــة عــن الفقــرة"، 

 ):١٩٥، ٢٠١١وفق املعادلة (عبد الرمحن، 

 

 

تقل درجة صعوبتها عن  اليتحذف الفقرات وكان اهلدف من حساب معامل الصعوبة هو             

القياس والتقومي (أبو دقة،  يف) وهو احلد املعقول حسبما يقرره املختصون ٠.٨٠) أو تزيد عن (٠.٢٠(

١٧٠، ٢٠٠٨ .( 

 معامل السهولة:  -٢

ومت حسـابه مــن يـدل معامـل السـهولة علـى نسـبة الطلبـة الـذين أجـابوا إجابـة صـحيحة عـن الفقـرة.  

 لة وفق املعادلة:معامل السهو 

 )  ٦٢٦، ٢٠٠٥(السيد،   معامل الصعوبة -١=  معامل السهولة       

 معامل التمييز: -٣

١٠٠ × معامل الصعوبة =    
 عدد اإلجابات اخلاطئة على الفقرة

 ية على الفقرةعدد اإلجابات الكل
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 عدد أفراد إحدى اCموعتني

 الدنيا الفئة يف الصحيحة اإلجابات عدد – العليا الفئة يف الصحيحة اإلجابات عدد
 معامل التمييز =      ١٠٠×  

) أن معامل التمييز يعىن به " قدرة الفقرة علـى التمييـز بـني الطلبـة ١٩٨، ٢٠١١يرى عبد الرمحن (

الـــدنيا" ومت إجيـــاد معامـــل مـــن حيـــث الفـــروق الفرديـــة، كـــذلك قـــدرYا علـــى التمييـــز بـــني الفئـــة العليـــا والفئـــة 

مـن خـالل ترتيـب درجـات طالبـات العينـة اإلسـتطالعية علـى اإلختبـار  التحصـيلالتمييـز لفقـرات االختبـار 

ــا، ومت حتديــد جممــوعتني مــن الطالبــات؛ اCموعــة األوىل متثــل الفئــة العليــا وتضــم ( ) طالبــات بنســبة ٦تنازلًي

ـــدنيا %٢٧( ـــل الفئـــة ال ومت حســـاب معامـــل )، %٢٧) طالبـــات بنســـبة (٦وتضـــم ()، وا3موعـــة الثانيـــة متث

 ):٣٠٧، ٢٠٠٨وفق املعادلة (أبو لبدة، التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار 

                                    

                     

 

 )٠.٢٠وميكـــن اعتبـــار الفقـــرة مقبولـــة وفـــق هـــذا املعامـــل إذا كـــان قيمـــة معامـــل التمييـــز أعلـــى مـــن (

) ذات متييـــز مقبـــول وينصـــح بتحســـينها ٠.٢٩ -٠.٢٠حيـــث تعتـــرب الفقـــرات ذات معامـــل التمييـــز بـــني (

هلـا  الـيت) ذات متييز جيد وميكن اإلحتفاظ cا، أما الفقـرات ٠.٢٩والفقرات ذات معامل متييز أعلى من (

 )١٩٨، ٢٠١١) فتعترب ضعيفة التمييز وينصح حبذفها (عبد الرمحن، ٠.١٩معامل متييز أقل من (

 )٢٢نتائج معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات اإلختبار التحصيلى (ن= : )٢٦جدول (
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٠.٨٣ ٠.٣٢ ٠.٦٨ ٢٩ ٠.٣٣ ٠.٥٠ ٠.٥٠ ١٥ ٠.٣٣ ٠.٦٤ ٠.٣٦ ١ 

٠.٦٧ ٠.٤١ ٠.٥٩ ٣٠ ٠.٨٣ ٠.٣٢ ٠.٦٨ ١٦ ٠.٥٠ ٠.٥٥ ٠.٤٥ ٢ 

٠.٥٠ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ٣١ ٠.٦٧ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ١٧ ٠.٦٧ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ٣ 

٠.٣٣ ٠.٤٥ ٠.٥٥ ٣٢ ٠.١٠٠ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ١٨ ٠.٥٠ ٠.٤١ ٠.٥٩ ٤ 

٠.٨٣ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ٣٣ ٠.٥٠ ٠.٤٥ ٠.٥٥ ١٩ ٠.٣٣ ٠.٥٩ ٠.٤١ ٥ 

٠.٥٠ ٠.٤١ ٠.٥٩ ٣٤ ٠.٦٧ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ٢٠ ٠.٥٠ ٠.٤٥ ٠.٥٥ ٦ 

٠.٦٧ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ٣٥ ٠.٣٣ ٠.٤١ ٠.٥٩ ٢١ ٠.٦٧ ٠.٤١ ٠.٥٩ ٧ 

٠.٨٣ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ٣٦ ٠.٥٠ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ٢٢ ٠.٨٣ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ٨ 

٠.٦٧ ٠.٣٢ ٠.٦٨ ٣٧ ٠.٦٧ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ٢٣ ٠.٣٣ ٠.٥٥ ٠.٤٥ ٩ 

٠.٨٣ ٠.٢٣ ٠.٧٧ ٣٨ ٠.٣٣ ٠.٥٠ ٠.٥٠ ٢٤ ٠.٦٧ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ١٠ 

٠.٥٠ ٠.٤٥ ٠.٥٥ ٣٩ ٠.٨٣ ٠.٣٢ ٠.٦٨ ٢٥ ٠.٥٠ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ١١ 

٠.٦٧ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ٤٠ ٠.٦٧ ٠.٤١ ٠.٥٩ ٢٦ ٠.٨٣ ٠.٣٢ ٠.٦٨ ١٢ 
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٠.٥٠ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ٢٧ ٠.٥٠ ٠.٤١ ٠.٥٩ ١٣ - - - - 

٠.٣٣ ٠.٤٥ ٠.٥٥ ٢٨ ٠.٦٧ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ١٤ - - - - 

 

 : اآلتية) النتائج ٢٦من اجلدول (يتبني 

املســـتوى  يف)، وهــى قـــيم تقــع ٠.٧٧ -٠.٣٦معــامالت الصـــعوبة لفقــرات اإلختبـــار تراوحــت بـــني: ( -

جمال القياس والتقومي، وعلى ذلك فقد مت مجيـع قبـول  يفمبا قرره املختصون  املعقول من الصعوبة حس

 من حيث مستوى الصعوبة.  التحصيليمجيع فقرات اإلختبار 

املســتوى  يف)، وهــى قــيم تقــع ٠.١٠٠ -٠.٣٣اإلختبــار تراوحــت بــني: (معــامالت التمييــز لفقــرات  -

جمـال القيـاس والتقـومي، وعلـى ذلـك فقـد مت قبـول مجيـع  يفاملعقول مـن التمييـز حسـبما قـرره املختصـون 

 من حيث مستوى التمييز.  التحصيليفقرات اإلختبار 
 

 : )Test  Reliability(التحقق من ثبات االختبار المعرفي  .٥

يقيسها، ويقال أن االختبار ثابت إذا قاس  اليتبالثبات: "مدى دقة قياس االختبار للصفة يقصد 

). ومت التأكد من ٩٤، ٢٠١١ظروف متماثلة" (عبد الرمحن،  الصفة بدقة وثبات من مرة إىل أخرى ويف

 من خالل ما يلى: التحصيليصدق االختبار 

 )Alpha Cronbach's(: الثبات بطريقة ألفا كرونباح -١

ودرجته  التحصيلي) حلساب ثبات جماالت االختبار αاستخدام معامل "ألفا كرونباخ"  ( مت

للبيانات اليت حصلت عليها من العينة  )SPSS( اإلحصائيالكلية، ومت ذلك باالستعانة  بالربنامج 

 :اآليتاالستطالعية، وجاءت النتائج يوضح اجلدول 

 )٢٢بطريقة ألفا كرونباخ (ن=  يالتحصيلنتائج ثبات االختبار : )٢٧جدول (

 معامل الثبات عدد الفقرات مجاالت اإلختبار

 ٠.٨٥٢ ١٢ ا`ال األول: جمال التنظيم واإلدارة

 ٠.٨٢٩ ١٠ : جمال أدوات البحثالثاينا`ال 

 ٠.٨٦٢ ١٠ ا`ال الثالث: جمال أدوات التحليل



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 
١٦٩ 

 معامل الثبات عدد الفقرات مجاالت اإلختبار

 ٠.٨٣٥ ٨ ا`ال الرابع: جمال أدوات الكتابة

 ٠.٩١٨ ٤٠ لالختباركلية الدرجة ال
 

`االت اإلختبار بطريقة "ألفا كرونباخ" بلغت على  ) أن معامالت الثبات٢٧من اجلدول ( يتضح

)، كما بلغ معامل الثبات العام لإلختبار ككل ٠.٨٣٥)، (٠.٨٦٢)، (٠.٨٢٩)،(٠.٨٥٢الرتتيب: (

ية لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية للجوانب املعرف التحصيلي)، وهى قيم تؤكد على أن االختبار ٠.٩١٨(

 يف البحث العلمي يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. 

 )Split-Half Method(: الثبات بطريقة التجزئة النصفية -٢

تعتمد هذه الطريقة على تقسيم االختبار إىل قسـمني متكـافئني مث تؤخـذ الفقـرات الفرديـة لالختبـار 

وجية كجزء آخر وتعطى عالمة أيًضا، مث حيسـب معامـل االرتبـاط كجزء وتعطى عالمة وتؤخذ الفقرات الز 

بطريقـة  التحصـيلي). وللتأكـد مـن ثبـات االختبـار ٩٦، ٢٠١١بني أداء الفرد على اجلـزأين (عبـد الـرمحن، 

مقابـــل الفقـــرات الزوجيـــة، ومت  يفالتجزئـــة النصـــفية بتجزئـــة فقـــرات االختبـــار إىل نصـــفني؛ الفقـــرات الفرديـــة 

حسـاب اإلرتبـاط بـني النصـفني، ومت  يف )Pearson's coefficient(ارتبـاط "بريسـون"  استخدام معامـل

، ومعامـــــل "جتمـــــان" )Spearman-Brown(تعـــــديل الطـــــول باســـــتخدام معامـــــل "ســـــبريمان وبـــــراون" 

)Guttmann( ،عالم)اآليتاجلدول )، وجاءت النتائج كما يوضح ١٥٦، ٢٠٠٢:   

 )٢٢بطريقة التجزئة النصفية (ن=  ليالتحصينتائج ثبات اإلختبار : )٢٨جدول (

 مجاالت االختبار
معامل 

 اإلرتباط

 معامل الثبات

 معامل جتمان معامل سبيرمان وبراون

 ٠.٨٢٨ ٠.٨٣٠ ٠.٧٠٩ ا`ال األول: جمال التنظيم واإلدارة

 ٠.٧٩٣ ٠.٧٩٧ ٠.٦٦٣ : جمال أدوات البحثالثاينا`ال 

 ٠.٨٩٩ ٠.٩٠٦ ٠.٨٢٩ ا`ال الثالث: جمال أدوات التحليل

 ٠.٨٤٧ ٠.٨٥٠ ٠.٧٤٠ ا`ال الرابع: جمال أدوات الكتابة

 ٠.٨٥٤ ٠.٨٥٥ ٠.٧٤٧ الدرجة الكلية لإلختبار
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 ) النتائج اآلتية:٢٨يتبني من اجلدول (

معــــــامالت ثبــــــات التجزئــــــة النصــــــفية `ــــــاالت االختبــــــار مبعامــــــل "ســــــبريمان وبــــــراون" تراوحــــــت بــــــني  -
) ، وتؤكـــد هـــذه القـــيم ٠.٨٩٩ -٠.٧٩٣جتمـــان" تراوحـــت بـــني ()، ومبعامـــل "٠.٩٠٦-٠.٧٩٧(

 تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. التحصيليعلى أن مجيع جماالت االختبار 

)، ومبعامـــل "جتمـــان" بلـــغ ٠.٨٥٥معامـــل الثبـــات العـــام لالختبـــار مبعامـــل "ســـبريمان وبـــراون" بلـــغ ( -
وانــب املعرفيــة لتطبيقــات التكنولوجيــا للج التحصــيلي)، وتؤكـد هــذه القــيم علــى أن االختبــار ٠.٨٥٤(

 .الرقمية يف البحث العلمي
 

 إعداد الصورة النهائية لالختبار المعرفي : .٦

متت صياغة عبارات االختبار املعريف يف صورته النهائية بعد االطالع على آراء احملكمني 

ختبار صاحل إحصائياً من ق االختبار وثباته احصائياً واليت أكدت أن االدوتطبيقها ، وبعد التأكد من ص

 )١٦ملحق (النهائية  نسخته ليصبح االختبار يفخالل حساب معامل السهولة والصعوبة والتمييز 

 -مكوناً من:

 .لالختبار عامة تعليمات إىل باإلضافة االختبار، من واهلدف االختبار، اسم وعليها الغالف، صفحة-

 .مفردة) ٤٠( عددها غالبالو  االختبار مفردات على وحتتوي االختبار، صفحات-

 

طاقة مالحظة لقياس األداء العملي المرتبط بمهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية ب: األداة الثانية 

 في البحث العلمي.

بنائها ومنها والدراسات اليت تناولت مفهوم بطاقة املالحظة وكيفية  األدبيات العديد من مراجعة بعد

 -ظة وفقاً للخطوات التالية :املالح بطاقة بناء دراسة مت

 :المالحظة بطاقة من الهدف تحديد .١

الاليت Zدف بطاقة املالحظة اىل قياس مستوى أداء الطالبات املوهوبات للجوانب األدائية العملية 

 على قائمة تكيفية تعلم بيئة فاعلية عن للكشف ؛تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميدرسن 

 جمال: (وهي األربع اhاالت يف الرقمية العلمي البحث لتطبيقات احملددة للربامج،  اعياالصطن الذكاء

 أدوات جمال و، Mendeley ــل واالستشهادات املراجع إدارة مهارات وتتضمن: واالدارة التنظيم

 السعودية الرقمية للمكتبة الرقمية املعلومات مبصادر البحث وتقنيات مهارات وتتضمن: البحث
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)SDL ، (والتحليل اإللكرتونية االستبانات تصميم مهارات وتتضمن: التحليل أدوات جمال أما 

 و العلمية السرقات كشف ملهارات: الكتابة أدوات جمال وأخرياً ،  Google Forms االحصائي

 الذكاء على قائمة تكيفية تعلم بيئة فاعلية عن للكشف ؛ turnitin االقتباس أو االنتحال

 .االصطناعي
 

 :المالحظة بطاقة محتوى تحديد .٢

تطبيقات التكنولوجيا قائمة األولية على املهارات األدائية يف  نسختهاحتدد حمتوى بطاقة املالحظة يف 

) مهارة رئيسية اhاالت ويتفرع ٦٠) جماالت رئيسية، مقسمة على (٤(وهي  الرقمية يف البحث العلمي

 -التايل: )٢٩( املهارات الفرعية كما موضح يف اجلدولمنها 
 ): القيمة الوزنية بالدرجات ملهارات بطاقة املالحظة الرئيسية والفرعية٢٩جدول (

 م
تطبيقات التكنولوجيا المهارات األدائية الرئيسية في 

 الرقمية في البحث العلمي
 القيمة الوزنية بالدرجات عدد المهارات الفرعية

 إدارة مهارات وتتضمن: واالدارة مهارات التنظيم جمال  .١
 .Mendeley لـ واالستشهادات املراجع

٤٢ ١٤ 

 البحث وتقنيات مهارات وتتضمن: البحث مهارات جمال  .٢
 السعودية الرقمية للمكتبة الرقمية املعلومات مبصادر

)SDL(. 
٣٩ ١٣ 

 تصميم مهارات وتتضمن: التحليل مهارات جمال  .٣
 Google االحصائي والتحليل اإللكرتونية االستبانات

Forms. 
٦٩ ٢٣ 

 و العلمية السرقات كشف ملهارات: الكتابة مهارات جمال  .٤
 . turnitin االقتباس أو االنتحال

٣٠ ١٠ 

 ١٨٠ ٦٠ المجموع
 

 :  المالحظة بطاقةتحديد طريقة تقييم أداء الطالبات في  .٣

دام باستخ تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي تتحدد أداء الطالبات املوهوبات ملهارات

– ه(متقن -التقدير الكمي ، وذلك بتحديد ثالث مستويات ملعرفة درجة أداء املهارة يف ثالث وهي:

حبيث يتم حساب ثالث درجات اذا أدت الطالبة مجيع خطوات املهارة    )غري متقنه– متقنه اىل حد ما

 املهارة ع خطواتمجي الطالبة أدت إذا بشكل متقن وبدون توجيه أو مساعدة من املالِحظة ، ودرجتني
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ودرجة  ،لتصحيح اخلطأاملالِحظة ومبساعدة  خطأ بوجود الشفوي التوجيه بعد متقنه اىل حد ما بدرجة

الطالبة املهارة، وبالتايل تكون مهمة املالِحظة تدوين ما تالحظه من أداء الطالبة لكل  تُؤدِّ صفر اذا مل 

 األوامر الالزمة للطالبات لتنفيذها. يف اخلانة املناسبة، بعد توجيه )P(مهارة بوضح عالمة 
 

 

 صياغة عبارات وتعليمات بطاقة المالحظة :  .٤

 عبارات مشلت بطاقة املالحظة على اهلدف من البطاقة وكيفية تقدير الدرجات، كما ِصيغت

حىت يتسىن للمالِحظة التقييم بطريقة  ددةحمو  حةواض مت مراعاdا لتكون ثحبي املالحظة بطاقة وتعليمات

 وعية ودقيقة. موض

 :)Referee Validity(لبطاقة المالحظة المحكمين التحقق من صدق  .٥

، مت التحقق من صدقها الظاهري وذلك األولية نسختهابعد االنتهاء من بناء بطاقة املالحظة يف 

 منبعرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال تقنيات التعليم واملناهج وطرق التدريس 

آرائهم ومالحظاdم على بطاقة إلبداء  ؛)٨ملحق(والعربية  السعودية اجلامعات يف التدريس ئةهي أعضاء

، ووضوح بنود بطاقة الدراسة ملوضوع والفرعية الرئيسية املهارات مالءمة مدىاملالحظة من حيث 
عديل ما املالحظة، وقدرة املفردات على قياس املهارة، وصحة ودقة املفردات لغوياً، واضافة وحذف وت

 يرونه مناسباً.
وبعد حتليل آراء احملكمني ومعاجلتها لوحظ إمجاعًا من قبل احملكمني على أمهية كٍل من املهارات 
الرئيسية والفرعية وجتانسها مع بعضها البعض حيث مل يرد من قبل احملكمني أي تعديالت جوهرية على 

أن هناك مالحظات وردت من بعض احملكمني  املهارات الرئيسية أو مانبثق منها من مهارات فرعية اال
 -:كما يلي نوردها   صياغتها تعديل احملكمون رأى اليت الفقراتوهذه 

 .ترتيب املهارات األدائية بذكر تسلسل اخلطوات  -
 اعادة صياغة بعض العبارات يف بطاقة املالحظة . -
 كتابة الدرجات امام كل استجابة يف بطاقة املالحظة . -

 الجوانب األدائية في القبلي التكافؤ .٦
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١٧٣ 

 التعلم ألساليب وفًقا املالحظة لبطاقة القبلي التطبيق يف الطالبات متوسطات بني الفروق لداللة التباين حتليل اختبار نتائج :)٣٠جدول (
 

مجاالت بطاقة 

 المالحظة
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة "ف"

مستوى 

 الداللة

لة الدال

 اإلحصائية

اLــــــــــــــــــال األول: 
جمــــــــال مهــــــــارات 

 التنظيم واإلدارة

 ١.٣٩٦ ٢ ٢.٧٩٢ بني اLموعات

٠.٥٧٥ ٠.٥٦٠ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ٢.٤٩٤ ٥١ ١٢٧.٢٠٨ داخل اLموعات

  ٥٣ ١٣٠.٠٠٠ الكليالتباين 

: الثــــــــــايناLــــــــــال 
جمــــــــال مهــــــــارات 

 البحث

 ٢.٦٩٨ ٢ ٥.٣٩٦ بني اLموعات

٠.٥٦٨ ٠.٥٧٢ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ٤.٧١٦ ٥١ ٢٤٠.٥٣٠ داخل اLموعات

  ٥٣ ٢٤٥.٩٢٦ الكليالتباين 

اLـــــــال الثالـــــــث: 
جمــــــــال مهــــــــارات 

 التحليل

 ١.٠٨٦ ٢ ٢.١٧١ بني اLموعات

٠.٨٤٩ ٠.١٦٤ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ٦.٦١١ ٥١ ٣٣٧.١٦٢ داخل اLموعات

  ٥٣ ٣٣٩.٣٣٣ الكليالتباين 

ــــــــــع:  اLــــــــــال الراب
جمــــــــال مهــــــــارات 

 الكتابة

 ٣.٥٩٤ ٢ ٧.١٨٧ بني اLموعات

٠.٣١٢ ١.١٩٣ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ٣.٠١١ ٥١ ١٥٣.٥٧٢ داخل اLموعات

  ٥٣ ١٦٠.٧٥٩ الكليالتباين 

الدرجـــــــة الكليـــــــة 
 لبطاقة املالحظة

 ٣.١٩٠ ٢ ٦.٣٨٠ بني اLموعات

٠.٨٢١ ٠.١٩٨ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ١٦.٠٨٧ ٥١ ٨٢٠.٤٥٣ وعاتداخل اLم

  ٥٣ ٨٢٦.٨٣٣ الكليالتباين 

 

) عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطالبـات ٣٠يتبني من اجلدول (

، ممـا يؤكـد علـى  تعلـم الطالبـات املوهوبـات وتفضـيالfنلبطاقة املالحظة وفًقا ألسـاليب  القبليالتطبيق  يف

ـــــا تكـــــافؤ طالبـــــات اLمو  ـــــثالث قبلًي ـــــة ال ـــــة املرتبطـــــة مبهـــــارات تطبيقـــــات  يفعـــــات التجريبي اجلوانـــــب األدائي

جمــــال مهــــارات التنظــــيم التكنولوجيــــا الرقميــــة يف البحــــث العلمــــي (كدرجــــة إمجاليــــة، وكمجــــاالت فرعيــــة: 

 جمال مهارات الكتابة).  -جمال مهارات التحليل -جمال مهارات البحث -واإلدارة
 

 )Internal Consistency Validityبطاقة المالحظة (ل صدق االتساق الداخلي .٧

). ١٩٧ ،٢٠٠٨ الرمحن، عبد" (لقياسه وضعت ما قياس على قادرة تكون"  أن األداة بصدق يقصد

 :ييل ما خالل من املالحظة بطاقة صدق من التأكد ومت
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قمية يف البحث العلمي مالحظة اجلوانب األدائية ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الر  يفمت استخدام البطاقة 

العينة األساسية  يف) طالبة من الطالبات املوهوبات الغري مشاركات ٢٢لدى عينة استطالعية قوامها (

حساب مدى ارتباط   يف )SPSS( برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية للدراسة، ومت استخدام

كل جمال بالدرجة الكلية لبطاقة املالحظة،    حساب مدى ارتباط يفكل فقرة باLال الذى تنتمى إليه، مث 

 :التايل باجلدول النتائج هي موضحة كما

 )٢٢اإلتساق الداخلى لفقرات بطاقة املالحظة (ن=  معامالتنتائج صدق  :)٣١جدول (

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 المجال األول: مجال مهارات التنظيم واإلدارة

٠.٦١٠ ٥ **٠.٦٤٧ ٤ **٠.٦٠٢ ٣ **٠.٥٨٥ ٢ **٠.٦٧١ ١** 

٠.٥٧١ ١٠ **٠.٦٦١ ٩ **٠.٦٠٣ ٨ * ٠.٤٩٩ ٧ **٠.٥٧٠ ٦** 

٠.٦٠٤ ١٤ **٠.٦٤٢ ١٣ **٠.٧٠٠ ١٢ **٠.٦٣٤ ١١** - - 

 : مجال مهارات البحثالثانيالمجال 

٠.٥٨٧ ١٩ **٠.٦٣٧ ١٨ **٠.٥٦٢ ١٧ **٠.٦٠٨ ١٦ **٠.٧٧١ ١٥** 

٠.٥١٦ ٢٤ **٠.٥٦٢ ٢٣ **٠.٦٢٨ ٢٢ **٠.٦٣٧ ٢١ **٠.٥٥٠ ٢٠ * 

٠.٦٥٣ ٢٧ **٠.٥٥١ ٢٦ **٠.٥٦٢ ٢٥** - - - - 

 المجال الثالث: مجال مهارات التحليل

٠.٥٤٣ ٣٢ **٠.٦٣٠ ٣١ **٠.٦٤٢ ٣٠ **٠.٧١١ ٢٩ **٠.٦٨٤ ٢٨** 

٠.٦٠٤ ٣٧ **٠.٥٨٣ ٣٦ **٠.٥٨٨ ٣٥ **٠.٧٥٨ ٣٤ **٠.٦٤١ ٣٣** 

٠.٤٧١ ٤٢ **٠.٥٤٣ ٤١ **٠.٥٧٤ ٤٠ **٠.٦١٣ ٣٩ **٠.٥٦٩ ٣٨ * 

٠.٥٤٥ ٤٧ **٠.٦٤٦ ٤٦ **٠.٥٩٨ ٤٥ **٠.٦٢٧ ٤٤ **٠.٥٥٦ ٤٣** 

٠.٦٣٢ ٥٠ **٠.٧٤٤ ٤٩ **٠.٦٢٨ ٤٨** - - - - 

 المجال الرابع: مجال مهارات الكتابة

٠.٦٥٦ ٥٥ **٠.٥٦٣ ٥٤ **٠.٥٨٩ ٥٣ **٠.٥٤١ ٥٢ **٠.٧١٨ ٥١** 

٠.٦٩٥ ٦٠ **٠.٦٥٢ ٥٩ **٠.٦٢٣ ٥٨ **٠.٥٩٣ ٥٧ **٠.٦٢٠ ٥٦** 

 )٠.٠٥دال عند مستوى ( *                           )     ٠.٠١دال عند مستوى ( **

املالحظــة (مهــارات  بطاقــة مــن معــامالت ارتبــاط فقــرات اLــال األول ) أن٣١مــن اجلــدول (يتضــح 

ــــداخلي االتســــاق مــــن عاليــــة بدرجــــة واالدارة) لتنظــــيما -٠.٤٩٩تراوحــــت بــــني (الــــيت بدرجتــــه الكليــــة  ال
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) البحـث مهـارات جمـال( املالحظة بطاقة من الثاينمعامالت ارتباط فقرات ا>ال  جاءتكما )،  ٠.٧٠٠

جـــــاءت  و)، ٠.٧٧١-٠.٥١٦تراوحـــــت (الـــــيت بدرجتـــــه الكليـــــة  الـــــداخلي االتســـــاق مـــــن عاليـــــة بدرجـــــة

 مــن عاليــة املالحظــة (جمــال مهــارات التحليــل ) بدرجــة بطاقــة مــنامالت ارتبــاط فقــرات ا>ــال الثالــث معــ

معـامالت ارتبـاط جـاءت يف حـني )، ٠.٧٥٨ -٠.٤٧١بدرجته الكليـة تراوحـت بـني ( الداخلي االتساق

ـــة  املالحظـــة (جمـــال مهـــارات التحليـــل ) بطاقـــة مـــن الرابـــع ا>ـــال فقـــرات ـــه الكلي وحـــت بـــني تراالـــيت بدرجت

)، ٠.٠١)، وكانـــت مجيـــع هـــذه القـــيم ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوىي الداللـــة (٠.٧١٨ -٠.٥٤١(

اجلوانـب األدائيـة ملهـارات تطبيقـات التكنولوجيـا  مالحظـة)، مما يؤكد على أن مجيـع فقـرات بطاقـة ٠.٠٥(

 .الداخليتتمتع بدرجة كبرية من الصدق  الرقمية يف البحث العلمي

 )٢٢>االت بطاقة املالحظة (ن=  الداخليائج صدق اإلتساق نت: )٣٢جدول (

 الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط جماالت بطاقة املالحظة

 ٠.٠١دال عند  ٠.٥٦٢ ا>ال األول: جمال مهارات التنظيم واإلدارة

 ٠.٠١دال عند  ٠.٧٥١ : جمال مهارات البحثالثاينا>ال 

 ٠.٠١دال عند  ٠.٨١٤ تحليلا>ال الثالث: جمال مهارات ال

 ٠.٠١دال عند  ٠.٦٠٩ ا>ال الرابع: جمال مهارات الكتابة

ارتبـاط جمـاالت بطاقـة املالحظـة بـدرجتها الكليـة بلغـت علـى  ) أن معامالت٣٢يتبني من اجلدول (

)، وكانــــــــت مجيــــــــع هــــــــذه القــــــــيم ذات داللــــــــة ٠.٦٠٩)، (٠.٨١٤)، (٠.٧٥١)، (٠.٥٦٢الرتتيــــــــب: (

اجلوانـب األدائيـة  مالحظـة)، مما يؤكد على أن مجيع جمـاالت بطاقـة ٠.٠١توى الداللة (إحصائية عند مس

 .الداخليتتمتع بدرجة كبرية من الصدق  ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

 التحقق من ثبات بطاقة المالحظة : .٨

 مـــن ا>موعـــة نفـــس علـــى طبيقهـــات أعيـــد إذا تقريًبـــا النتـــائج نفـــس تعطـــى أن"  األداة بثبـــات يقصـــد

 مــن املالحظــة بطاقــة ثبــات مــن التأكــد ومت). ١٧٧ ،٢٠٠٨ الــرمحن، عبــد" (الظــروف نفــس يفو  األفــراد،

   :يلى ما خالل

 )Alpha Cronbach's(: الثبات بطريقة ألفا كرونباح -١
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درجـــة ) حلســـاب ثبـــات ا>ـــاالت الفرعيـــة والαاســـتخدام معامـــل "ألفـــا كرونبـــاخ" (قامـــت الباحثـــة ب

، ومت مالحظـــة اجلوانــب األدائيــة ملهـــارات تطبيقــات التكنولوجيــا الرقميـــة يف البحــث العلمـــيالكليــة لبطاقــة 

حصـــلت عليهـــا  الـــيتللبيانـــات  )SPSS(بربنـــامج احلزمـــة اإلحصـــائية للعلـــوم اإلجتماعيـــة  باالســـتعانةذلـــك 

 :اآليتالباحثة من العينة اإلستطالعية، وجاءت النتائج كما يعرض اجلدول 

 )٢٢نتائج ثبات بطاقة املالحظة بطريقة ألفا كرونباخ (ن=  :)٣٣جدول (

 معامل الثبات عدد الفقرات جماالت بطاقة املالحظة

 ٠.٨٧١ ١٤ ا>ال األول: جمال مهارات التنظيم واإلدارة

 ٠.٨٥٥ ١٣ : جمال مهارات البحثالثاينا>ال 

 ٠.٩٢٦ ٢٣ ا>ال الثالث: جمال مهارات التحليل

 ٠.٨٢٨ ١٠ ا>ال الرابع: جمال مهارات الكتابة

 ٠.٩٢٧ ٦٠ الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة
 

 

معــامالت الثبــات >ــاالت بطاقــة املالحظــة بطريقــة "ألفــا كرونبــاخ"  ) أن٣٣مــن اجلــدول ( يتضــح

)، كمـــا بلـــغ معامـــل الثبـــات العـــام ٠.٨٥٥)، (٠.٨٧١)، (٠.٨٢٨)، (٠.٩٢٦بلغـــت علـــى الرتتيـــب: (

ـــع هـــذه القـــيم علـــى أن بطاقـــة ٠.٩٢٧قـــة ككـــل (للبطا مالحظـــة اجلوانـــب األدائيـــة ملهـــارات )، وتؤكـــد مجي

 تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

 )Split-Half Method(: الثبات بطريقة التجزئة النصفية -٢

مقابــــل الفقــــرات الزوجيــــة، ومت  يفات الفرديــــة جتزئــــة فقــــرات بطاقــــة املالحظــــة إىل نصــــفني؛ الفقــــر  مت

حسـاب اإلرتبـاط بـني النصـفني، ومت  يف )Pearson's coefficient(استخدام معامـل ارتبـاط "بريسـون" 

، ومعامـــــل "جتمـــــان" )Spearman-Brown(تعـــــديل الطـــــول باســـــتخدام معامـــــل "ســـــبريمان وبـــــراون" 

)Guttmann( ،عالم)اآليت اجلدول )، وجاءت النتائج كما يبني١٥٦، ٢٠٠٢  : 
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 )٢٢نتائج ثبات بطاقة املالحظة بطريقة التجزئة النصفية (ن=  :)٣٤جدول (

 جماالت بطاقة املالحظة
معامل 
 اإلرتباط

 معامل الثبات

 معامل 
 سبريمان وبراون

 معامل جتمان

 ٠.٨٥٤ ٠.٨٥٤ ٠.٧٤٥ ا>ال األول: جمال مهارات التنظيم واإلدارة

 ٠.٨٢٩ ٠.٨٤١ ٠.٧٢٤ ال مهارات البحث: جمالثاينا>ال 

 ٠.٩٠٠ ٠.٩٠٤ ٠.٨٢٥ ا>ال الثالث: جمال مهارات التحليل

 ٠.٨٣٨ ٠.٨٣٩ ٠.٧٢٣ ا>ال الرابع: جمال مهارات الكتابة

 ٠.٨٧١ ٠.٨٧٢ ٠.٧٧٣ الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة

 اآلتية: ) النتائج٣٤من اجلدول (ُيالحظ 

ية :ـــاالت بطاقـــة املالحظـــة مبعامـــل "ســـبريمان وبـــراون" تراوحـــت بـــني معـــامالت ثبـــات التجزئـــة النصـــف -

) ، وتؤكــد هــذه القــيم ٠.٩٠٠ -٠.٨٢٩)، ومبعامــل "جتمــان" تراوحــت بــني (٠.٩٠٤ -٠.٨٣٩(

مالحظـــة اجلوانـــب األدائيـــة ملهـــارات تطبيقـــات التكنولوجيـــا الرقميـــة يف البحـــث علـــى أن مجيـــع بطاقـــة 

 بات.تتمتع بدرجة مرتفعة من الث العلمي

)، ومبعامــل "جتمــان" ٠.٨٧٢معامــل الثبــات العــام لبطاقــة املالحظــة مبعامــل "ســبريمان وبــراون" بلــغ ( -

مالحظــــة اجلوانــــب األدائيــــة ملهــــارات تطبيقــــات )، وتؤكــــد هــــذه القــــيم علــــى أن بطاقــــة ٠.٨٧١بلــــغ (

 تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

 

 )Observers' agreement( :قة اتفاق المالحظينالثبات بطري -٣

اجلوانــب األدائيــة ملهــارات تطبيقــات التكنولوجيــا الرقميــة يف البحــث مالحظــة  يف زميلــة مت اشــراك

   العينة اإلستطالعية للدراسة، وسجلت كل معلمة يفاملشاركات ) طالبات من ٩العلمي لدى عدد (

حلسـاب  (Cooper)ومت اسـتخدام معادلـة كـوبر  ضوء مؤشرات بطاقـة املالحظـة، يفُمالحظاkا 

 ):٦٢، ١٩٩٦، املفيتنسبة اإلتفاق بني املالحظتني، ومت ذلك وفق الصيغة (
                       

    ١٠٠× معامل اإلتفاق =                                                            

 

 

 عدد مرات اإلتفاق

 عدد مرات اإلتفاق + عدد مرات اإلختالف



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 
١٧٨ 

 )٩طريقة اتفاق املالحظني (ن= نتائج ثبات بطاقة املالحظة ب :)٣٥جدول (

 جماالت البطاقة
عدد 
 الفقرات

عدد مرات 
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

معامل 
 االتفاق

 % ٩٤.٤ ٧ ١١٩ ١٤ ا:ال األول: جمال مهارات التنظيم واإلدارة

 % ٩٢.٣ ٩ ١٠٨ ١٣ : جمال مهارات البحثالثاينا:ال 

 % ٩٣.٧ ١٣ ١٩٤ ٢٣ ا:ال الثالث: جمال مهارات التحليل

 % ٩٥.٦ ٤ ٨٦ ١٠ ا:ال الرابع: جمال مهارات الكتابة

 % ٩٣.٩ ٣٣ ٥٠٧ ٦٠ الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة

معــــامالت اإلتفــــاق بــــني املالحظتــــني  علــــى جمــــاالت بطاقــــة  ) أن٣٥اجلــــدول رقــــم (يتضــــح مــــن 

م تؤكـد علــى )، وهـى قــي%٩٥.٦)،(%٩٣.٧)، (%٩٢.٣)، (%٩٤.٤املالحظـة بلغــت علـى الرتتيــب: (

أن جماالت بطاقة املالحظة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبـات، كمـا بلـغ معامـل اإلتفـاق العـام للبطاقـة ككـل 

مالحظـــة اجلوانــب األدائيــة ملهــارات تطبيقــات التكنولوجيـــا %)، وهــى قيمــة تؤكــد علــى أن بطاقــة ٩٣.٩(

 تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. الرقمية يف البحث العلمي

 النهائية :  نسختهااقة المالحظة في صياغة بط .٩

من تعديالت احملكمني والتحقق من صدق وثبات بطاقة املالحظة مت اعتماد بطاقة بعد االنتهاء 

ملحق ) مهارة فرعية ٦٠) مهارات رئيسية و (٤النهائية حيث اشتملت على (نسختها املالحظة ب

)١٧.( 
 

 تي المستقبلي .لوعي المعلومال اختبار المواقف األداة الثالثة :

 ومنها بنائها وكيفية اختبار املواقف تناولت اليت والدراسات األدبيات من العديد مراجعة بعد

)؛ ٢٠١٠(العطوي، )؛٢٠١٠)؛(الربعاين،٢٠١٥)؛(شقورة،٢٠١٧)؛ (شحاته،٢٠١٩(احلافظي، دراسة

 -:التالية للخطوات وفقاً  اختبار املواقف بناء مت) ٢٠٠٥)؛ (العساف،٢٠١٠(حممد،

موضوعات تطبيقات  حتليل حمتوىيف ضوء  املستقبلي املعلومايت للوعي املواقف اختبارمت إعداد 

 البحث العلمي الرقمية وذلك تبعاً لآليت:
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 :وأبعاده  اختبار المواقف الوعي المعلوماتي المستقبلي من الهدف تحديد .١

 املوهوبات الطالبات لدى ليالوعي املعلومايت املستقب مستوى قياس اىل يهدف اختبار املواقف

مدى اكتساfن للمهارات  عن للكشف العلمي؛ البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات درسن الاليت

 : وهي ةاألربعبتطبيقات البحث العلمي الرقمية يف األبعاد  ومدى وعيهن

 واالدارة. التنظيمgال  املعلومايت الوعي )١

 البحث. أدوات gال املعلومايت الوعي )٢

 التحليل. أدوات gال املعلومايت الوعي )٣

 الكتابة. أدوات gال املعلومايت الوعي )٤

 

: مت إعداد جدول لقياس الوعي المعلوماتي المستقبليالمواقف اعداد جدول مواصفات اختبار . ٢

 ، كماتطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميلتوزيع أسئلة اختبار املواقف على حمتوى جماالت 

 اآليت: )٣٤باجلدول (هو موضح 

 وفقاً ملوضوعات حمتوى تطبيقات البحث العلمي الرقمية اختبار املواقف لقياس الوعي املعلومايت املستقبلي ):٣٦( جدول

 الوزن النسيب العدد فقرات االختبار  املستقبلي املعلومايت الوعي لقياس اختبار املواقفأبعاد 

 %٢٥ ٥  ٥، ،٤، ٣، ٢،  ١ . gال التنظيم واالدارةالوعي املعلومايتالبعد األول: 

 %٢٥ ٥ ١٠، ٩، ٨، ٧،  ٦   .ال البحثg: الوعي املعلومايت الثاينالبعد 

  .البعد الثالث: الوعي املعلومايت مبجال التحليل
١٣،  ١٢، ١١  ،

١٥، ١٤ 
٢٥ ٥% 

 .الوعي املعلومايت مبجال الكتابةالبعد الرابع: 
١٨، ١٧، ١٦ ،

٢٠، ١٩ 
٢٥ ٥% 

 %١٠٠ ٢٠ اgموع الكلي

 :لقياس الوعي المعلوماتي المستقبليصياغة فقرات اختبار المواقف  .٣

مت صياغة أسئلة اختبار املواقف يف صورة مواقف تطبيقية واقعية قد حتدث مستقبال للطالبات 

اذ القرار املناسب،  تتعلق بتطبيقات البحث العلمي الرقمية ويتطلب املوقف قيمة للوعي املعلومايت الخت

واgاالت احملددة مسبقاً، وقد روعي يف بناء اختبار املواقف أن تكون مواقف واقعية مشوقة مثرية لتفكري 
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الطالبات ، وأن تكون واقعية من واقع تطبيقهن واكتساfن ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف 

 دائل كواقف، حبيث ختتار الطالبة من بني املواقف.، وقد مت صياغة املواقف ووضع أربع بالبحث العلمي

) موقف ٢٠( على األولية نسخته يف اختبار املواقف لقياس الوعي املعلومايت املستقبلي وحيتوي

 ).١٤ملحق ( يف موضح كما، رئيسية أبعاد) ٤( مقسمة على
 

تعليمات اختبار  مت صياغة :لقياس الوعي المعلوماتي المستقبليالمواقف صياغة تعليمات اختبار 

 .املواقف يف مجل بسيطة وواضحة توضح كيفية االجابة على االختبار

 :لقياس الوعي المعلوماتي المستقبليتصحيح اختبار المواقف 

 طالبات مجيع زمن إجابة متوسط حساب طريق عن وذلك املقياس، أسئلة على اإلجابة زمن حساب مت

  .دقيقة) ٥٠( راالختبا زمن بلغ وقد االستطالعية، العينة

 :الختبار المواقف والتمييز والصعوبة السهولة معامل تحديد

 معـامالت حســاب وذلـك fـدف ،اختبـار املواقـفعلـى  االســتطالعيةمت حتليـل درجـات العينـة 

 :اآليتوجاءت النتائج كما يعرض اجلدول الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات اإلختبار، 

 معامل الصعوبة: -١

 ):١٩٥، ٢٠١١وفق املعادلة (عبد الرمحن، مت حسابه و 

              

 معامل السهولة:  -٢

 ومت حسابه من معامل السهولة وفق املعادلة: 

 )  ٦٢٦، ٢٠٠٥(السيد،   معامل الصعوبة -١=  معامل السهولة       

 

١٠٠ × معامل الصعوبة =              
 الفقرةعدد اإلجابات اخلاطئة على 

 عدد اإلجابات الكلية على الفقرة
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 عدد أفراد إحدى اWموعتني

 الدنيا الفئة يف الصحيحة اإلجابات عدد – العليا الفئة يف الصحيحة اإلجابات عدد
 معامل التمييز =      ١٠٠×  

 معامل التمييز: -٣

جـــــات طالبـــــات العينـــــة مـــــن خـــــالل ترتيـــــب در اختبـــــار املواقـــــف معامـــــل التمييـــــز لفقـــــرات  ومت إجيـــــاد

علــى اإلختبــار تنازلًيــا، ومت حتديــد جممــوعتني مــن الطالبــات؛ اDموعــة األوىل متثــل الفئــة العليــا  االســتطالعية

ــــات بنســــبة (٦وتضــــم ( ــــدنيا وتضــــم (%٢٧) طالب ــــة ال ــــة متثــــل الفئ ــــات بنســــبة ٦)، واDموعــــة الثاني ) طالب

 ):٣٠٧، ٢٠٠٨وفق املعادلة (أبو لبدة،  لفقرات االختبارومت حساب معامل التمييز لكل )، %٢٧(
      

                     

 

 )٢٢نتائج معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات اختبار املواقف (ن= ): ٣٧جدول (

رقم 

 الفقرة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز

رقم 

 الفقرة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز

٠.٦٧ ٠.٣٢ ٠.٦٨ ١١ ٠.٣٣ ٠.٥٥ ٠.٤٥ ١ 

٠.٨٣ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ١٢ ٠.٥٠ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ٢ 

٠.٥٠ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ١٣ ٠.٨٣ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ٣ 

٠.٣٣ ٠.٤٥ ٠.٥٥ ١٤ ٠.٥٠ ٠.٥٥ ٠.٤٥ ٤ 

٠.٨٣ ٠.٤١ ٠.٥٩ ١٥ ٠.٦٧ ٠.٤١ ٠.٥٩ ٥ 

٠.٦٧ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ١٦ ٠.٥٠ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ٦ 

٠.٥٠ ٠.٤٥ ٠.٥٥ ١٧ ٠.٣٣ ٠.٥٠ ٠.٥٠ ٧ 

٠.٥٠ ٠.٣٦ ٠.٦٤ ١٨ ٠.٨٣ ٠.٣٢ ٠.٦٨ ٨ 

٠.٨٣ ٠.٢٣ ٠.٧٧ ١٩ ٠.٦٧ ٠.٢٧ ٠.٧٣ ٩ 

٠.٦٧ ٠.٣٢ ٠.٦٨ ٢٠ ٠.٥٠ ٠.٤١ ٠.٥٩ ١٠ 

 : ) النتائج اآلتية٣٧من اجلدول (ضح يت

 يف)، وهـــــى قـــــيم تقـــــع ٠.٧٧ -٠.٤٥معـــــامالت الصـــــعوبة لفقـــــرات اإلختبـــــار تراوحـــــت بـــــني: ( -
جمــال القيــاس والتقــومي، وعلــى ذلــك  يفون مــا قــرره املختصــ املســتوى املعقــول مــن الصــعوبة حســب

 من حيث مستوى الصعوبة.  اختبار املواقففقد مت مجيع قبول مجيع فقرات 
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املسـتوى  يف)، وهـى قـيم تقـع ٠.٨٣ -٠.٣٣معامالت التمييز لفقرات اإلختبار تراوحـت بـني: ( -
ك فقـد مت قبـول جمال القياس والتقـومي، وعلـى ذلـ يفما قرره املختصون  املعقول من التمييز حسب

 من حيث مستوى التمييز.  اختبار املواقفمجيع فقرات 
 

 :)Test Validity( المواقف لقياس الوعي المعلوماتي المستقبلي اختبارصدق 

ومت )..٢٨٤، ٢٠١٣يشــري الصــدق إىل "املــدى الــذى تقــيس فيــه األداة مــا يــراد قياســه" (احلســيىن، 

 طرق اآلتية:التحقق من صدق اختبار املواقف من خالل ال

 )Referee Validity(صدق المحكمين:  -١

مت عرض الصـورة األوليـة مـن اختبـار املواقـف علـى جمموعـة مـن احملكمـني ذوى اخلـربة واإلختصـاص، 

وذلك لتقـدير مـدى وضـوح تعليمـات االختبـار، ومـدى السـالمة اللغويـة والدقـة العلميـة لفقـرات االختبـار، 

متثلـه، مـع إضـافة أو تعـديل أو حـذف مـا يرونـه مناسـباً لطبيعـة البحـث  ومدى انتماء كل منها للُبعد الـذى

ضـــوء توجيهـــات الســـادة احملكمـــني  يفســـيطبق عليهـــا االختبـــار، ومت التعـــديل  الـــيتوأهدافـــه ولطبيعـــة العينـــة 

 ).١٨كما يبني ملحق (وبذلك حصلت على الصورة النهائية من اختبار املواقف  

 )Internal Consistency Validity(: الداخليصدق اإلتساق  -٢

 يف) طالبـة موهوبـة مـن غـري املشـاركات ٢٢عينـة اسـتطالعية قوامهـا (مت تطبيق اختبار املواقف علـى 

 ففــــي) SPSS( برنـــامج احلزمـــة اإلحصـــائية للعلـــوم اإلجتماعيـــة العينـــة األساســـية للدراســـة، ومت اســـتخدام

حســاب مــدى ارتبــاط كــل بُعــد بالدرجــة  يفحســاب مــدى ارتبــاط كــل فقــرة بالبعــد الــذى تنتمــى إليــه، مث 

 الكلية لالختبار، وجاءت النتائج كما يلى:

 )٢٢= ن( املواقف اختبار لفقرات الداخلى اإلتساق صدق نتائج :)٣٨جدول (

الوعي المعلوماتي البعد األول: 

 لمجال التنظيم واالدارة

: الوعي الثانيالبعد 

 المعلوماتي بمجال البحث

المعلوماتي البعد الثالث: الوعي 

 بمجال التحليل

الوعي البعد الرابع: 

 المعلوماتي بمجال الكتابة

 م
معامل 

 اإلرتباط
 م الداللة 

معامل 

 اإلرتباط
 م الداللة 

معامل 

 اإلرتباط
 م الداللة 

معامل 

 اإلرتباط
 الداللة 

٠.٠١ ٠.٧٠١ ١ ٠.٠١ ٠.٧٣٨ ١ ٠.٠١ ٠.٧٩٣ ١ ٠.٠١ ٠.٧٤٩ ١ 

٠.٠١ ٠.٧٦٣ ٢ ٠.٠١ ٠.٧٢٥ ٢ ٠.٠١ ٠.٨٤٦ ٢ ٠.٠١ ٠.٨١٨ ٢ 

٠.٠١ ٠.٨٧٧ ٣ ٠.٠١ ٠.٨٧٦ ٣ ٠.٠١ ٠.٧٣١ ٣ ٠.٠١ ٠.٧٥٩ ٣ 
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الوعي المعلوماتي البعد األول: 

 لمجال التنظيم واالدارة

: الوعي الثانيالبعد 

 المعلوماتي بمجال البحث

المعلوماتي البعد الثالث: الوعي 

 بمجال التحليل

الوعي البعد الرابع: 

 المعلوماتي بمجال الكتابة

 م
معامل 

 اإلرتباط
 م الداللة 

معامل 

 اإلرتباط
 م الداللة 

معامل 

 اإلرتباط
 م الداللة 

معامل 

 اإلرتباط
 الداللة 

٠.٠١ ٠.٧٢٣ ٤ ٠.٠١ ٠.٧٧٣ ٤ ٠.٠١ ٠.٨١٢ ٤ ٠.٠١ ٠.٧١٤ ٤ 

٠.٠١ ٠.٨٢٠ ٥ ٠.٠١ ٠.٧٩٤ ٥ ٠.٠١ ٠.٧٩١ ٥ ٠.٠١ ٠.٧٦٩ ٥ 
 

تراوحـــت بـــني ارتبـــاط فقـــرات البعـــد األول بدرجتـــه الكليـــة  ) أن معـــامالت٣٨مـــن اجلـــدول (يتضـــح 

ـــــاط فقـــــرات البعـــــد ٠.٨١٨ -٠.٧١٤( ـــــاين)، ومعـــــامالت ارتب ـــــة تراوحـــــت ( الث ـــــه الكلي -٠.٧٣١بدرجت

)، ٠.٨٧٦-٠.٧٢٥)، ومعـــامالت ارتبـــاط فقـــرات البعـــد الثالـــث بدرجتـــه الكليـــة تراوحـــت بـــني (٠.٨٤٦

يــع )، وكانــت مج٠.٨٧٧ -٠.٧٠١ومعــامالت ارتبــاط فقــرات البعــد الرابــع بدرجتــه الكليــة تراوحــت بــني (

)، ممــا يؤكــد علــى أن مجيــع فقــرات اختبــار ٠.٠١هــذه القــيم ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة (

 .الداخلياملواقف تتمتع بدرجة كبرية من الصدق 

 )٢٢نتائج صدق اإلتساق الداخلى ألبعاد اختبار املواقف (ن=  :)٣٩جدول (

 الداللة اإلحصائية معامل اإلرتباط أبعاد اإلختبار

 ٠.٠١دال عند  ٠.٦١٩ الوعي املعلومايت ]ال التنظيم واالدارةد األول: البع

 ٠.٠١دال عند  ٠.٦٧٦ : الوعي املعلومايت مبجال البحث الثاينالبعد 

 ٠.٠١دال عند  ٠.٨١٨ البعد الثالث: الوعي املعلومايت مبجال التحليل 

 ٠.٠١د دال عن ٠.٧٠٧ الوعي املعلومايت مبجال الكتابةالبعد الرابع: 
 

معــامالت ارتبــاط أبعــاد االختبــار بدرجتــه الكليــة بلغــت علــى الرتتيــب:  ) أن٣٩اجلــدول (يتبــني مــن 

)،وكانــــت مجيــــع هــــذه القــــيم ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد ٠.٧٠٧)، (٠.٨١٨)، (٠.٦٧٦)، (٠.٦١٩(

ن الصــدق )، ممــا يؤكــد علــى أن مجيــع أبعــاد اختبــار املواقــف تتمتــع بدرجــة كبــرية مــ٠.٠١مســتوى الداللــة (

 .الداخلي

 )Test  Reliability( المواقف لقياس الوعي المعلوماتي المستقبلي اختبارثبات 

قيـاس مـا  يف) الثبات بأنه " املدى الذى تظل فيه أداة لقيـاس ثابتـة ٢٨٤، ٢٠١٣يُعرف احلسيىن (

 ومت التأكد من ثبات اختبار املواقف من خالل الطرق اآلتية:تقيس". 
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 )Alpha Cronbach's(ألفا كرونباح:  الثبات بطريقة -١

) حلساب ثبـات أبعـاد اختبـار املواقـف ودرجتـه αقامت الباحثة باستخدام معامل "ألفا كرونباخ"  (

للبيانـــــات الـــــيت حصـــــلت عليهـــــا مـــــن العينـــــة  )SPSS( اإلحصـــــائيذلـــــك بالربنـــــامج  يفالكليـــــة، مســـــتعينة 

 :اآليتاالستطالعية، وجاءت النتائج يعرض اجلدول 
 

 )٢٢نتائج ثبات اختبار املواقف بطريقة ألفا كرونباخ (ن= ): ٤٠(جدول

 معامل الثبات عدد الفقرات املواقف اختبارأبعاد 

 ٠.٨١٩ ٥ الوعي املعلومايت ]ال التنظيم واالدارةالبعد األول: 

 ٠.٨٥٣ ٥ : الوعي املعلومايت مبجال البحث الثاينالبعد 

 ٠.٨٤١ ٥ ال التحليل البعد الثالث: الوعي املعلومايت مبج

 ٠.٨٣٦ ٥ الوعي املعلومايت مبجال الكتابةالبعد الرابع: 

 ٠.٨٧٨ ٢٠ الدرجة الكلية الختبار املواقف

معـامالت الثبـات ألبعـاد اإلختبـار بطريقـة "ألفـا كرونبـاخ" بلغـت علـى  ) أن٤٠ول (من اجلد يتضح

ككـل   لالختبـارمـل الثبـات العـام )، كما بلـغ معا٠.٨٣٦)، (٠.٨٤١)، (٠.٨٥٣)، (٠.٨١٩الرتتيب: (

 )، وتؤكد مجيع هذه القيم على أن اختبار املواقف يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات. ٠.٨٧٨(

 )Split-Half Method(الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  -٢

مقابـــل الفقــــرات  يفقامـــت الباحثـــة بتجزئـــة فقـــرات اختبـــار املواقــــف إىل نصـــفني؛ الفقـــرات الفرديـــة 

حســاب اإلرتبـاط بــني  يف )Pearson's coefficient(يـة، ومت اسـتخدام معامــل ارتبـاط "بريســون" الزوج

، ومعامـــل )Spearman-Brown(النصـــفني، ومت تعـــديل الطـــول باســـتخدام معامـــل "ســـبريمان وبـــراون" 

 :  اآليت)، وجاءت النتائج كما يعرض اجلدول ١٥٦، ٢٠٠٢(عالم، )Guttmann("جتمان" 
 

 )٢٢ج ثبات اختبار املواقف بطريقة التجزئة النصفية (ن= نتائ :)٤١جدول (

 املواقف اختبارأبعاد 
معامل 
 اإلرتباط

 معامل الثبات

معامل سبريمان 
 وبراون

معامل 
 جتمان

 ٠.٨٠٥ ٠.٨٣٨ ٠.٧١٥ الوعي املعلومايت ]ال التنظيم واالدارةالبعد األول: 

 ٠.٧٨٣ ٠.٨٢١ ٠.٦٩٦ : الوعي املعلومايت مبجال البحث الثاينالبعد 



 منهجية وإجراءات الدراسةالفصل الثالث: 
 

 
١٨٥ 

 املواقف اختبارأبعاد 
معامل 
 اإلرتباط

 معامل الثبات

معامل سبريمان 
 وبراون

معامل 
 جتمان

 ٠.٧٦٧ ٠.٧٩٨ ٠.٦٥٨ البعد الثالث: الوعي املعلومايت مبجال التحليل 

 ٠.٧٩٣ ٠.٨٤٤ ٠.٧٢٣ الوعي املعلومايت مبجال الكتابةالبعد الرابع: 

 ٠.٨٢١ ٠.٨٢٣ ٠.٦٩٩ الدرجة الكلية الختبار املواقف
 

 اآلتية: ) النتائج٤١اجلدول (يتبني من 

 -٠.٧٩٨لنصفية ألبعـاد االختبـار مبعامـل "سـبريمان وبـراون" تراوحـت بـني (معامالت ثبات التجزئة ا -
) ، وتؤكـد هـذه القـيم علـى أن مجيـع ٠.٨٠٥ -٠.٧٦٧)، ومبعامل "جتمان" تراوحت بني (٠.٨٤٤

 أبعاد اختبار املواقف تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.

)، ومبعامـــل "جتمـــان" بلـــغ ٠.٨٢٣معامـــل الثبـــات العـــام لالختبـــار مبعامـــل "ســـبريمان وبـــراون" بلـــغ ( -
 )، وتؤكد هذه القيم على أن اختبار املواقف يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.٠.٨٢١(

 

 جوانب الوعي المعلوماتي المستقبلي في القبلي التكافؤ
 

 الختبار  القبليالتطبيق  يفنتائج اختبار حتليل التباين لداللة الفروق بني متوسطات الطالبات  :)٤١جدول (
  وفًقا ألسلوب التعلم املستقبلي املعلومايتالوعى 

أبعاد اختبار 
 المواقف

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

البعــــــــــــــــــــد األول: 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي 
املعلومـــــايت iـــــال 

 التنظيم واالدارة

 ٠.٧٣٠ ٢ ١.٤٦٠ بني اiموعات

٠.٥٤٧ ٠.٦١٠ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ١.١٩٨ ٥١ ٦١.٠٧٧ داخل اiموعات

  ٥٣ ٦٢.٥٣٧ الكليالتباين 

: الثـــــــــــاينالبعـــــــــــد 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي 
املعلومايت مبجال 

 البحث

 ٠.٦٧١ ٢ ١.٣٤٢ بني اiموعات

٠.٦١٤ ٠.٤٩٢ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ١.٣٦٣ ٥١ ٦٩.٤٩١ داخل اiموعات

  ٥٣ ٧٠.٨٣٣ الكليالتباين 

البعــــــــد الثالــــــــث: 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي 
املعلومايت مبجال 

 ١.٠٨١ ٢ ٢.١٦١ بني اiموعات

٠.٤١٣ ٠.٩٠٠ 
غري دالة 
إحصائًيا

 ١.٢٠١ ٥١ ٦١.٢٦٤ داخل اiموعات

  ٥٣ ٦٣.٤٢٥ الكليالتباين 
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أبعاد اختبار 
 المواقف

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 التحليل

البعـــــــــــد الرابـــــــــــع: 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي 
املعلومايت مبجال 

 الكتابة

 ٠.١٥٤ ٢ ٠.٣٠٧ بني اiموعات

٠.٨٧١ ٠.١٣٩ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ١.١٠٨ ٥١ ٥٦.٥٢٦ داخل اiموعات

  ٥٣ ٥٦.٨٣٣ الكليالتباين 

الدرجـــــــة الكليـــــــة 
 الختبار املواقف

 ٤.٨٣٣ ٢ ٩.٦٦٦ بني اiموعات

٠.٤٥٢ ٠.٨٠٦ 
غري دالة 
 إحصائًيا

 ٥.٩٩٣ ٥١ ٣٠٥.٦٦٧ داخل اiموعات

  ٥٣ ٣١٥.٣٣٣ الكليالتباين 

 

) عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات الطالبـات ٤٢ول (يتبني من اجلد

، ممـا يؤكـد علـى الطالبـات املوهوبـات وتفضـيالsنالختبار املواقف وفًقا ألساليب الـتعلم  القبليالتطبيق  يف

ة، وكأبعـاد الوعي املعلومـايت املسـتقبلي (كدرجـة إمجاليـ يفتكافؤ طالبات اiموعات التجريبية الثالث قبلًيا 

الـوعي املعلومـايت مبجـال  -الوعي املعلومـايت مبجـال البحـث -الوعي املعلومايت iال التنظيم واالدارةفرعية: 

 .الوعي املعلومايت مبجال الكتابة) -التحليل
 

 :  النهائية نسخته في اختبار المواقف صياغة

اختبار  اعتماد متر املواقف اختبا وثبات قصد من والتحقق احملكمني تعديالت من االنتهاء بعد

موقف مرتبط مبجاالت ) ٢٠( و رئيسية أبعاد) ٤( على اشتملت حيث النهائية نسختهاباملواقف 

 ).١٨ملحق ( تطبيقات البحث العلمي الرقمية
 

  الصفية) التأمالت -الطالبات مذكرات -المقننة شبه المقابلة (أسئلة أدوات جمع البيانات النوعية: األداة الرابعة

 يستخدم النوعية هو أسلوب من األساليب العلمية جلمع البياناتأدوات مجع البيانات النوعية 

�دف مجع معلومات تفصيلية وسردية وبيانات  البيانات جلمعومتنوعة  متعددة مصادر الباحث فيه

  نوعية من املشاركات بالدراسة.
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أدوات مجع البيانات  استخدمت والدراسات اليت األدبيات العديد من مراجعةاالطالع و  بعدو 

)؛ ٢٠١٧؛ (الصاعدي،) ٢٠١٨الكراسنة، و (طوالبة)؛ ٢٠١٩(العمريي ومنها دراسة النوعية

)Alansari,2010)؛ (alomiari,2009( .  

) من ٥على ( النوعية األدواتباستخدام  البيانات مجعتطبيق أدوات  مت الدراسة هذه ويف

وحتتوي األدوات  رهن بشكل قصدي بناء على موافقتهن ورغبتهن،الطالبات املوهوبات االيت مت اختيا

، أسئلة) ٨( وعددها الطالبات ومذكرات، سؤال) ١٤( وعددها املقننة شبه املقابلة أسئلة النوعية على

، ومت اتباع اخلطوات العلمية يف اجراء املقابالت كما أوردها أسئلة) ٣( وعددها لصفيةا والتأمالت

 -) وفيما يلي تفصيل ذلك : ١٣٩ – ١٣٥،  ٢٠١٧(عبيدات، 

 -:)Semi-Structured interview(أسئلة المقابلة شبه المقننة  -أوالً 

وتعترب اسرتاتيجية نوعية جلمع البيانات  تعرف بأ�ا هاملهيكلاملقننة أو املنظمة أو املقابلة شبه 

ث املخربين عن سلسلة حيث يسأل الباح لفهم وجهات النظر ستقصاء املعلوماتإأسلوب من أساليب 

 ن من ظهور أفكار جديدة أثناء املقابلةمتكمن األسئلة احملددة سلفا ولكن املفتوحة، مما 

(Agarwal,2020,36). 

ألهداف  انبثقت أسئلة املقابلة شبه املقننة من االطار العام إعداد أسئلة المقابلة شبه المقننة:

الت وأبعاد استوحت منها منط األسئلة واملتمثلة يف الدراسة احلالية وما تتصل به من موضوعات وجما

اهلدف العام " فاعلية بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي يف تنمية مهارات تطبيقات 

 البحث العلمي الرقمية والوعي املعلومايت املستقبلي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. 

مت صياغة األسئلة بلغة بسيطة وعبارات سلسة غري معقده  شبه المقننةأسئلة المقابلة  صياغة

  -يسهل على الطالبات فهمها، وتكونت أسئلة املقابلة شبة املقننة كالتايل:

 الذي العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مبوضوعات اخلاص التعلم حمتوى يف رأيك ما )١

 .االصطناعي الذكاء وتطبيقات لربجمة ؟وفقاً  إللكرتونيةا التعلم بيئة تكيف خالل من لكِ  ُقدم

 البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مبوضوعات اخلاص التعلم للمحتوى دراستك خالل من )٢

 ميولكِ  و تفضيالتكِ  مع تتالءم بصورة لكِ  ُقدم أنه ترين هل..  اإللكرتونية البيئة طريق عن العلمي

 ؟ تفضلينها اليت تعلمكِ  وأساليب
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 يف تضمينها مت اليت العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات موضوعات تقيمني كيف )٣

 ؟ التكيفية التعلم بيئة موضوعات

 الذي العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مبوضوعات اخلاص التعلم حمتوى أن ترين هل )٤

 الوعي تنمية يف لديك اجياباً  يؤثر صطناعياال للذكاء وفقاً  التكيفية التعلم بيئة خالل من تعلمتيه

 ؟ مستقبالً  املعلومايت

q                 نعم    /q ؟ ملاذا               ال  .................. 

 ومهارات مفاهيم اكتساب يف تؤثر التكيفية التعلم بيئة يف املستخدمة التعلم أساليب أن ترين هل )٥

 ؟ العلمي لبحثا يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات

q                 نعم    /q ؟ ملاذا              ال .................. 

 الوعي تنمية يف يؤثر االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفية البيئة خالل من تعلمك أن ترين هل )٦

 ؟ مستقبالً  املعلومايت

q                 نعم    /q ؟ ملاذا             ال .................. 

 ؟ التعلم عند واجهتك مشكالت هناك هل.. تقديرك يف )٧

q                 نعم    /q نظرك؟ وجهة من ذلك يف السبب وما             ال   

 ملعاجلة تقرتحينها اليت احللول أبرز ما تصورك يف..  التعلم عند واجهتك مشكالت هناك كانت اذا )٨

 ؟ لتفاديها مستقبالً  املشكالت هذه

 املستقبل؟ يف املعلومايت الوعي تنمية يف أدائك على املؤثرة العوامل ما... برأيك )٩

 أن سيما وال..  زميالتك بني املستقبل يف املعلومايت الوعي لتنمية الشخصية توجهاتك ما )١٠

 ؟ التكيفية التعلم بيئة يف أتيحت قد االصطناعي الذكاء أدوات

 الرقمية العلمي البحث بتطبيقات ادارك لديهن ليس الثانوية باملرحلة الطالبات بعض أن لوحظ )١١

 ؟ نظرك وجهة من ذلك يف السبب ما.. 

 تنمية يف فعال بدور تقوم أن ميكن التكيفية التعلم بيئة أن تعتقدين هل.. دراستك خالل من )١٢

 العلمي؟ البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ومهارات مفاهيم

q                 نعم    /q ؟  كيف                            ال 
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 تنمية يف فعال بدور تقوم أن ميكن التكيفية التعلم بيئة أن تعتقدين هل.. دراستك خالل من )١٣

  املعلومايت الوعي

q                 نعم    /q ؟  كيف                             ال 

 أن ميكن العلمي البحث يف ميةالرق التكنولوجيا تطبيقات أن تعتقدين هل.. دراستك خالل من )١٤

 ؟ املعلومايت الوعي تنمية يف فعال بدور تقوم

q                 نعم    /q ؟  كيف                             ال 

) من احملكمني ١٠: مت حتكيم األدوات النوعية من (أسئلة المقابلة شبه المقننة تحكيم

�دف االستفادة من خربا�م واستطالع آرائهم ، وذلك واالختصاصاخلربة  يذو املتخصصني من 

إبداء ما يرونه مناسباً و  لألسئلة األدوات النوعية ،مدى السالمة اللغوية والدقة العلمية  خبصوص:

 .احلذفبالتعديل أو اإلضافة أو 

مت حتديد موعد ومكان إجراء املقابلة: متت املقابلة  :المقابلة شبه المقننةموعد ومكان إجراء 

 من الفصل الدراسي األول ، داخل مدرسة أم سلمة الثانوية مبكة. هـ٨/٤/١٤٤١-٦وم يف ي

استهالل جلسة املقابلة بسم اهللا واحلمد والثناء على الرسول : المقابلة شبه المقننةجراء إبدء 

، يف إمتام التعلم عليه الصالة والسالم، والرتحيب بالطالبات املبدعات وشكرهن على ما بذلوه من جهود

، وبعد حتفيز الطالبات واثارة دافعيتهن ومحاسهن، مت استئذان الطالبات بالنفع والفائدة يهنيعود عل وما

بإجراء املقابلة ومت عرض اهلدف منها وأمهيتها، و طرح األسئلة بطريقة جيدة يف جو يعم باإلجيابية 

 األسئلة. والشفافية مت احلوار وطرح األسئلة عليهن وتسجيل اجابات الطالبات على

: مت تفريع اجابات الطالبات و فرزها وتبويبها واعادة صياغتها الطالباتتفريغ إجابات 

 وتضمينها يف الفصل الرابع .
 

 -:) Student's Journal( أسئلة مذكرات الطالبات -ثانياً 

وتقومي الطالب للممارسات التعليمية اليت : "تأمل على أ ا تعريف مذكرات الطالبات ميكن

أهم  وها حبيث يقدمون للمعلمني تفسريات واراء حول ما قاموا به يف املوقف التعليمي، وهي منخاض

األساليب اليت حتفز الطالب على استثار.م للتفكري واالدراك واالستيعاب خبربا.م التعليمية اليت تعمقوا 

ليوفروا بيانات كيفية ذات ة فيها من خالل أفعاهلم داخل املواقف التعليمية واألنشطة واملمارسات الرتبوي

 .)Findlay, 2010,52( قيمة جلمع البيانات النوعية 
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ومعتقدات،  اجتاهات تتضمن فهي النوعية، البيانات جلمع الفعالة األدوات من املذكرات تعدو 

) املشار اليها يف Cooper, 1991( املدروسة الظاهرة حول والطالب املعلمني نظر ووجهات

)Alansari,2010٢٠١٧(الصاعدي، ) و.( 

 للدراسة النوعية البيانات جلمع الطالبات مذكرات استخدام مت وجتدر االشارة هنا اىل أنه

 :اآليت على النحو احلالية،

 الطالبات املوهوبات واجتاهات عتقداتاملواقف و امل ؛الدراسة هذه يف الطالبات مذكرات تعكس    

قائمة على الذكاء التكيفية التعلم البيئة  اعليةف أبرزها جوانب حول نومقرتحا.م ووجهات نظره

 املعلومايت والوعي العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات تنمية يفاالصطناعي 

 حول مذكرا.ن تسجيل املشاركات مخسة من الطالبات املوهوباتمت مشاركة  ؛ذلك ولتحقيق ، املستقبلي

 مذكرات وتكونت من دراسة احملتوى، االنتهاء بعد سليمهاوت من أفكار وموضوعات هما مت طرح

 :كاآليت وهي املذكرات، تسجيل عملية وجهت أسئلة) ٨( من الطالبات

  الرقمية؟ العلمي البحث تطبيقات عن املوضوع هذا تعلم حنو بدافعية تشعرين هل )١

q                 نعم    /q ملاذا؟             ال ... 

 ؟ املوضوع هذا يف الرقمية العلمي البحث تطبيقات مفاهيم عن انطباعك هو ما )٢

 ؟ املوضوع هذا يف الرقمية العلمي البحث تطبيقات مهارات عن انطباعك هو ما )٣

 لكي املتاحة االصطناعي الذكاء أدوات استخدام يف أدائك عن موهوبة كطالبة انطباعك هو ما )٤

 ؟ املوضوع هذا تعلم يف

  املوضوع؟ هذا يف لكي قدمت الذي علمالت أساليب عن انطباعك هو ما )٥

 ؟ املوضوع هذا يف لديكِ  املستقبلي املعلومايت الوعي تنمية مدى حنو انطباعك هو ما )٦

 ؟ املوضوع هذا مهام اجناز يف زميالتك أداء تقيمني كيف )٧

 ؟ املوضوع تعلم يف واجهتك اليت الصعوبات ماهي )٨

 من االسئلة هذه على االجابة متت سواء لمحتوىل تعلمهم �اية يف الطالبات ِقَبل من تدوينها ومت

 أو ،التكيفية التعلم بيئة ، أو من خالل تقدمي أسئلة مذكرات الطالبات الكرتونيًا بواسطةطرحها خالل

 دراسة بعد الطالبات مذكرات تدوين يتم أن شريطة املنزل يف عليها االجابة يتم أو ،املدرسة داخل

 مذكرات باستالم املعلمة وتقوم، املوضوع الطالباتفيه  نتعلم لذيا اليوم نفس يف مباشرة احملتوى
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 الطالبات مذكرات مجيع باستالم الباحثة وقامت، املوديول التعليمي تقدمي من التايل اليوم يف الطالبات

 . البعدي التطبيق بعد حتليها مث ومن منتظم، بشكل موديول بعد كل �اية وترقيمها
 

 -:) Class Reflection( ةالتأمالت الصفي -ثالثاً 

 اإلنسان يقوم بهالتقومي الذايت يف أي عمل أنواع التعزيز و هو نوع من  ميكن تعريفها على أ�ا: "

وسيلة تأملية جلمع البيانات واملعلومات النوعية يتأملها الباحث �دف التفسري والتعمق والتأمل بشأن 

 ها الطالب يف املوضع التعليمياألحداث السيناريوهات والرؤى ولتطلعات اليت أحدث

(Hunter,2014,13). 

حول مدى  الطالبات تفاعالتيف كل موضوع من خالل  قدم يف هذه الدراسة تعقيباً ، ومما سبق 

وكيف تستخدم هذه املعارف يف  ،واملعارف اليت اكتسبوها أوجه االستفادة من املوضوع تعلمهم و

 .املواقف املستقبلية

 خربا.م اكتشاف يف تسهم اليت األسئلة بعض خالل من املشاركني لدى تأملال عملية توجيه وميكن

 آرائهم ووجهات على احلصول على يساعد مما الدراسي، الصف داخل واجلماعي الفردي وسلوكهم

 حول التفكري على الطالب تشجع اليت التأملية األساليب أحد الصفية التأمالت تعلموه ما حول نظرهم

 مروا اليت التعلمية واخلربات العمليات خالل من وذلك ألنفسهم، استيعا�م تنمية وتسهم يف تعلمهم،

 ويعربون تعلموه، ما حول وقيمهم ومعتقدا9م، أفكارهم، خالهلا املشاركون من يصف عملية (ا فهي

) املشار اليه يف Wilkinson, 1996( .الدراسي داخل الصف اكتسبوها اليت خربا9م عن

)alomiari,2009،٢٠١٧) و(الصاعدي.( 

 مـــن املوضـــوعات الـــيت قـــدمتتعزيـــز يف كـــل موضـــوع التغذيـــة الراجعـــة وال مت تقـــدمي ؛ومـــن هـــذا املنطلـــق

املوجـودة بلوحـة  و بـالرجوع اىل تقـارير الطالبـات الطالبـاتخـالل إجابـات  وذلك من داخل البيئة التكيفية

عــن أوجــه االســتفادة مــن املوضـــوع،  بهــاعقيوت الباحثـــة بتعليــق ةمصــحوب، الــتحكم يف بيئــة الــتعلم التكيفيــة

متثلــت أسـئلة التــأمالت و  ،، والتوظيــف املسـتقبلي ملــا مت تعلمـه عــن املوضـوعاواألحـداث الـيت رافقــت تقـدميه

 :الصفية التايل

 املوضوع؟ هذا يف تعلمنا ماذا )١

 التعلم؟ على وساعدتنا املوضوع هذا يف معنا مرت اليت االحداث ماهي )٢

املستقبل؟يفاملعرفةهذهنستخدموملاذاكيف)٣
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اســتالم مــذكرات التــأمالت الصــفية وترقيمهــا لكــل موضــوع بشــكل منــتظم، ومــن مث مجعهــا وترتيبهــا مت  و  

 للدراسة. ها بعد التطبيق البعديللكل موضوع متهيداً لتحلي

 الدراسة تطبيق إجراءات:٦-٣

  التالية:  وفقاً لإلجراءات احلالية؛ يتم تطبيق الدراسة

  كما هو موضح يف اآليت:  ؛مت اعداد مواد الدارسة مواد الدراسة:أوًال: 

 . االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئة لبناء الالزمة باملعايري اعداد قائمة -

املستقبلي  املعلومايت الوعي و طبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميمبهارات ت اعداد قائمة -

 كيمها.وحت

 يف البيئة التكيفية. مقياس أسلوب التعلم اعداد  -

 يتالءم مع شكل يف تطبيقات البحث اعلمي الرقمية ملوضوعات اإللكرتوين التعليمي احملتوى إعداد -

 تعلم الطالبات املوهوبات . أساليب

انتاج أدوات الذكاء االصطناعي اليت من تصميم الباحثة، وحتديد أدوات الذكاء االصطناعي  -

 اجلاهزة.

 . االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة تصميم -

  كما هو موضح يف اآليت:  ؛البيانات مجع أدوات إعدادمت بناء و  ثانياً: أدوات الدراسة:

من  والتحقق لقياس اجلانب املعريف ملهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية ومت املعريف بناء االختبار -

 .وثبا9ا صدقها

من  والتحققاجلانب األدائي ملهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية  لقياس مالحظة بناء بطاقة -

 .وثبا9ا صدقها

 .وثبا9ا من صدقها والتحقق املستقبلي املعلومايت الوعي اختبار املواقف لقياسبناء  -

 صدقها وثبا9ا واليت تتضمن ما يلي :من  والتحققاألدوات النوعية بناء  -

 .)Semi- Structured Interviewة شبه املقننة (املقابل -

 .) (Student's Journalمذكرات الطالبات -

 .)Class Reflectionالتأمالت الصفية ( -
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بعد حتكيم مواد وأدوات الدراسة مت احلصول على مجيع املوافقات من  ثالثاً: المتطلبات اإلدارية:

 إلجراءات اإلدارية التالية :اجلهات املختصة لتنفيذ جتربة الدراسة بعد مرورها با

احلصول على منوذج تسهيل مهمة باحثة من رئيس القسم والكلية بطلب إحصائية Cتمع وعينة  -

 الدراسة مبدينة مكة وتطبيق أداة الدراسة موجة إىل وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 .)٢( ملحق

عليا والبحث العلمي موجهًا إىل مدير إدارة احلصول على خطاب من وكالة اجلامعة للدراسات ال -

 .)٣( ملحق التعليم مبنطقة مكة املكرمة باالطالع وااليعاز ملا يلزم بتسهيل تطبيق جتربة الدراسة

احلصول على خطاب من إدارة املوهوبات مبكة موجهًا إىل إدارة التخطيط والتطوير بإدارة التعليم  -

 .)٤( ملحق مبنطقة مكة

ب من إدارة التخطيط والتطوير بإدارة التعليم مبنطقة مكة موجهًا إىل مدرسة أم احلصول على خطا -

سلمة للموهوبات مبكة بشأن املوافقة على تطبيق أدوات الدراسة بعد فحصها والتأكد من سالمتها 

 العلمية واللغوية. 

 ملحقاحلصول على خطاب من مدرسة أم سلمة للموهوبات مبكة بإجراء تطبيق جتربة الدراسة.  -

)٦( 

 

 :رابعًا: التطبيق الميداني للدراسة الحالية

 مكة املكرمة . مدينة يف للبنات الثانوية املدارس املوهوبات يف الطالبات من الدراسة جمتمع حصر -

 حتديد جمتمع الدراسة عشوائيا ومن مت حتديد عينة الدراسة قصدياً . -

وعة ومن خارج جمتمع الدراسة وخارج تطبيق األدوات الكمية على العينة االستطالعية على جمم -

 عينة الدراسة.

 ).٧ملحق( املوهوبات للطالبات التعريفي اللقاء -

 تطبيقات وبطاقة املالحظة ملهارات القبلي، املعريف االختبار تطبيق االدوات قبليًا واملتمثلة يف: -

أفراد العينة بتاريخ  على العلمي، واختبار املواقف الوعي املعلومايت البحث يف الرقمية التكنولوجيا

 هـ يف الفصل الدراسي األول.١٤٤١-٣-٦
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تطبيق التعلم داخل بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي على الطالبات املوهوبات   -

  مبدرسة أم سلمة للموهوبات مبكة.

 يف املشاركة نةالعي من امليداين تطبيق من االنتهاء بعد باألدوات النوعية  اخلاصة البيانات مجع -

 .االدوات النوعية

 التكنولوجيا تطبيقات وبطاقة املالحظة ملهارات املعريف االختبار تطبيق االدوات بعديًا واملتمثلة يف -

-٤-٥أفراد العينة بتاريخ  على العلمي واختبار املواقف الوعي املعلومايت البحث يف الرقمية

 هـ يف الفصل الدراسي األول .١٤٤١

 .الكمية الدراسة ألدوات للقياسني، لدراسةل الطالبات املوهوبات إجابات تصحيح -
 احلزمة برنامج خالل من االحصائي لتحليلل وذلك ،على ملف االكسل اخلام البيانات إدخال -

 ).SPSS( االجتماعية للعلوم اإلحصائية
 إليها، التوصل مت اليت وبعدياً، قبلياً  واختبار املواقف املالحظة وبطاقة املعريف االختبار نتائج عرض -

 .ومناقشتها وتفسريها
 وتلخيصها، ،اتاملشارك الطالبات من عليها احلصول مت اليت النوعية البيانات استخالص نتائج -

 .وعرضها
 .والنوعية الكمية النتائج خالل من الدراسة استنتاجات استخالص -
 .النوعية البيانات بنتائج الكمية البيانات نتائج ربط -
 لتفعيل املناسبة املقرتحات وطرح واستنتاجا�ا، الدراسة نتائج ضوء يف الالزمة التوصيات تقدمي -

 .الدراسة توصيات
 

 البيانات االحصائية: تحليل وطرق أساليب: ٧-٣

 أساليب اإلحصاء الوصفي: -أوالً  

تنفيـذ و لتحليـل ومعاجلـة بيانـات  (SPSSv25)متت االستعانة بربنامج احلزمة اإلحصـائية للعلـوم اإلجتماعيـة 

 األساليب اإلحصائية التالية:

 املعيارية، احلسابية، االحنرافات املتوسطات املئوية، النسب التكرارات، التوزيع، اعتدالية( الوصفي اإلحصاء-أ

 ).التجانس املعياري، اخلطأ

 :االستدالليأساليب اإلحصاء  -ثانياً 
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للتعـرف علـى داللـة )،  Independent Samples T.Test(اختبـار "ت" للمجموعـات املرتبطـة  -

 ألدوات الدراسة. والبعدي القبليالتطبيق  يفدرجات الطالبات  متوسطيالفروق بني 

، حلسـاب فاعليـة البيئـة اإللكرتونيـة )Gain Ratio Blake(معادلة "بـالك" لنسـبة الكسـب املعـدل  -

 وذلك من املعادلة: تنمية املتغريات التابعة، يفالتكيفية 

 

   

ويشــري  ، س= متوســط التطبيــق القبلــي، د=الدرجــة النهائيــة لــألداة.البعــديتطبيــق : ص= متوســط الحيــث

 ) حبيث: ٢ -) اىل أن نسبة الكسب ترتاوح بني (صفر٢٩١، ٢٠١٣الشورجبى وعزت (

 يعترب الربنامج غري فعال. ١إذا كانت: قيمة نسبة الكسب املعدلة <  ·

 ربنامج متوسط الفعالية. يعترب ال ١‚٢قيمة نسب الكسب املعدلة <  ≤ ١إذا كانت:  ·

 يعترب الربنامج فعاًال. ١‚٢ ≥إذا كانت: قيمة نسب الكسب املعدلة  ·

للتعـــرف علـــى داللـــة الفـــروق بـــني ، )One Way ANOVA( األحـــادياختبـــار حتليـــل التبـــاين  -

 متوسطات الطالبات  وفًقا ألساليب التعلم.

مصدر الفـروق ذات الداللـة بعـد ، للكشف عن  للمقارنات البعدية )(LSDطريقة "أقل فرق دال"   -

 .األحادياجراء اختبار حتليل التباين 

السـتخدام البيئـة اإللكرتونيـة التكيفيـة  (Effect Size)"، لقيـاس حجـم األثـر ²ηمعادلـة مربـع إيتـا " -

 تضمنتها الدراسة. اليتتنمية املتغريات التابعة  يف

 يفاالرتبــاط بــني مقــدار النمــو )، لقيــاس Pearson's coefficient(معامــل ارتبــاط "بريســون"  -

صـدق للتأكـد مـن لـدى الطالبـات، و  املعلومـايتمهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية ومستوى الوعى 

 .  الداخليأدوات الدراسة بطريقة اإلتساق 

 للتأكد من ثبات أدوات الدراسة. )،Alpha Cronbach's(معامل ألفا كرونباخ  -

 ن ثبات أدوات الدراسة بطريقة إتفاق املالحظني.، للتأكد م(Cooper)معادلة "كوبر"  -
 

 ثالثاً: تحليل البيانات النوعية للدراسة 

+ 

 س -ص 

 س -د 

 س -ص 

 د

  =نسبة الكسب 
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ميكــن حتديــد املراحــل األساســية الــيت ميــر Bــا عــادة أغلــب البــاحثني يف حتليــل البيانــات النوعيــة، كمــا 

 ) يف املراحل اآلتية:٢٠١٩أوردها (العمريي،

 إدارة وتنظيم البيانات -١  

لـــة ميكـــن عمـــل قاعـــدة بيانـــات وتنظيمهـــا علـــى شـــكل ملفـــات ويبـــين الباحـــث نظـــام يف هـــذه املرح

لتسمية امللفات نظراً للكم الكبري من البيانات خالل مدة الدراسة، ويتم إنشاء هذه امللفـات إمـا يـدوياً أو 

حاســوبياً، ممــا يســاعد يف الرجــوع هلــا بشــكل ســريع، وعلــى التعامــل معهــا بشــكل يســر. ولــيس هنــاك منــط 

يم واحـــد، فـــيمكن تصـــنيفها حســـب طريقـــة مجـــع املعلومـــات (املقابلـــة، املـــذكرات، التـــأمالت)، وميكـــن تنظـــ

 تصنيفها على حسب األفراد الذين أجري عليهم البحث.

 تصنيف البيانات  -۲

يف القراءة األولية للبيانات يتم تسجيل نظام تصنيف يسري عملية التحليل، وهذا النوع من التصنيف هو 

عطاء عناوين للمعلومات اليت حتتويها البيانات اrموعة. وهذه اجلزئيات قد تكون كلمة أو عبارة عن إ

عبارة أو مجلة أو فقرة كاملة ذكرها أفراد عينة الدراسة، فهذا التصنيف يكون عنوانا أو امسا لتلك 

 اجلزئيات ذات املعىن يف البحث

 قراءة وتسجيل مالحظات ذاتية حول األفكار المستجدة  -٣

بعــد تنظــيم البيانــات وتصــنيفها يقــرأ الباحــث النصــوص لعــدة مــرات، وأن يــنغمس يف التفاصــيل، ويتبعهــا   

 مث يبــدأ يف استكشـاف أوىل للبيانــات وهيكــل مبـدئي لنظــام التصــنيف والرتميــز، ووضـع التعليقــات اجلانبيــة،

ـــدئي هلـــذا النظـــام التصـــنيف ي، وتكـــون هـــذه تســـجيل املالحظـــات بعـــد أن اســـتقر الباحـــث علـــى هيكـــل مب

املالحظـــات علـــى شـــكل أســـئلة تـــؤدي إىل مزيـــد مـــن البحـــث ســـواء يف املعلومـــات املتـــوفرة أو للبحـــث عـــن 

معلومــات إضــافية، وكلمــا تكــررت القــراءة زاد احتمــال اکتشــاف شــيء جديــد يف البيانــات، ولــذا جيــب أن 

 تتكرر قراءة البيانات وال يكتفي بالقراءة أو القراءتني. 

 الرموز إلى أفكاروصف وتصنيف  -٤

اخلطوة التالية هي االنتقال من القراءة وكتابة التعليقات إىل وصف البيانات وتفسريها، ويف هذه املرحلة   

-Sub)يتم القيام برتميز اإلجابات، وضع األفكار املتشاBة (املتقاربة) يف جماالت فرعية 

categories)  ، االت الفرعيةrوضع ا(Sub-categories)  موعات الرئيسة ضمنrا(Main 
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Categories) ؛ حيث يقدم الباحثون التفسري يف ضوء وجهات نظرهم، ويف ضوء األدب ذي الصلة

 باملوضوع.

 تطوير وتقييم التفسيرات -٥

بعــــد تكــــون األمنــــاط واألنســــاق صــــاغ الباحــــث تلــــك األمنــــاط واألنســــاق علــــى شــــكل نتــــائج للدراســــة،    

ت مــــن خــــالل التصــــنيف األساســــي املفتــــوح، والتحليــــل العميــــق تــــدعمها األنســــاق الــــيت ظهــــرت وتشــــكل

 للبيانات.

 التحقق من النتائج -٦

يف هذه املرحلة راجع الباحث القراءة لبيانات الدراسة، كما عاد للدراسات السابقة وأدبيات موضوع     

ها، وتعديل ما الدراسة احلالية لغرض التوسع يف ذلك، وللتحقق من النتائج اليت توصل إليها، ومناقشت

  يرى تعديله أو بيان رأيه فيها.



 

 الرَّاِبعُ  اْلَفْصلُ 
 ومناقشتها َوتـَْفِسيُرَها الدِّرَاَسة نـََتاِئج َعَرض

 

 : مقدمة الفصل.١-٤

 : عرض نتائج البيانات الكمية للدراسة وتفسيرها ومناقشتها.٢-٤

 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول.١-٢-٤

 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني.٢-٢-٤

 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث.٣-٢-٤

 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع.٤-٢-٤

 .الخامس: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ٥-٢-٤

 .السادس: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ٦-٢-٤

 ومناقشتها.: عرض نتائج البيانات النوعية للدراسة وتفسيرها ٣-٤

 .البيانات النوعية: نتائج دراسة ١-٣-٤

 .البيانات النوعية: تحليل تقاطع ٢-٣-٤
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 الرَّاِبعُ  اْلَفْصلُ 
  ومناقشتها َوتـَْفِسيُرَها الدِّرَاَسة نـََتاِئج َعَرض

 

 : مقدمة الفصل.١-٤

وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن  اً للنتــائج الــيت توصــلت اليهــا الدراســة احلاليــةهــذا الفصــل عرضــ يتنــاول

وتفسـري ومناقشـة نتـائج الدراسـة املختلطـة (الكميـة والنوعيـة) الـيت مت الوصـول إليهـا  ،أسئلة الدراسة وفرضـياEا

حيـث متـت معاجلـة تلـك النتـائج باألسـاليب االحصـائية املناسـبة ومـن من خـالل اسـتخدام منهجيـة التثليـث، 

والدراسات مه بيان أوجـه االتفـاق واالخـتالف مـع نتـائج الدراسـات وء ما ورد يف األدبيات ضمث تفسريها يف 

 السابقة، وفيما يلي تفصيل ذلك : 

 : عرض نتائج البيانات الكمية للدراسة وتفسيرها ومناقشتها.٢-٤

 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول.١-٢-٤

 " ؟تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعيبيئة إلكترونية تصميم  ما معاييرينص السؤال األول على: "

بالتفصيل حول خطوات من خالل ما مت عرضه االجابة عليه متت ولإلجابة عن السؤال األول، 

 اإللكرتونية التعلم بيئة لبناء الالزمة املعايريبالتفصيل، وأمكن التوصل إىل قائمة  يف الفصل الثالثالبناء 

 ).١٠ملحق( االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفية

 بعد االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئة لبناء الالزمة باملعايري قائمة بناء متو 

فقد  التكيفية البيئات تصميم تناولت اليت السابقة واألجنبية العربية والدراسات األدبيات من العديد مراجعة

عند تصميم البيئة التكيفية القائمة على الذكاء  توافرها الواجب واملتطلبات املعايري من جمموعة استخلصت

االصطناعي بعد التحقق من الصدق والثبات بالطرق االحصائية، كما روعي يف بناء قائمة املعايري األسس 

 ائمةالق التعلمية البيئات خصائصالرتبوية والنفسية للموهوبات كمجتمع حبثي للدراسة وأساليب تعلمهم و 

 الثانوية املرحلةب العربيةالتعليمية  البيئة طبيعةاليت تتناسب معهن، كما راعت  االصطناعي الذكاء على

القائمة على  التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئةعايري تصميم متكونت قائمة  ، السعودية العربية باململكة

 كالتايل: ) معيار فصلت   ٧٠من مخسة جماالت موزعة على (  يف نسختها النهائية الذكاء االصطناعي
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والقانونية والذي تضمنت  واملصداقية واألخالقيات والضوابط التكيفية التعلم بيئة توثيق المجال األول:

 .) معيار١٣(

 .) معيار٢٢استخدامها وتضمنت ( ودعم التكيفية التعلم بيئة يف والتعلم التعليم عملية المجال الثاني:

واشتمل على  تصميم هيكل البيئة التكيفية والوسائط التكنولوجية التفاعلية وتنسيقها :المجال الثالث

 .) معيار١٣(

 .) معايري٩واشتمل على ( إنتاج مصادر بيئة التعلم التكيفية وعملياEا المجال الرابع:

 ) معيار.١٣من ( تكون دعم بيئة التعلم التكيفية بتطبيقات الذكاء االصطناعي المجال الخامس:

 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني.٢-٢-٤

مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي لدى الطالبات ما على: " الثانيينص السؤال 

 "الموهوبات بالمرحلة الثانوية ؟

بالتفصيل حول خطوات من خالل ما مت عرضه االجابة عليه  متت، الثاينولإلجابة عن السؤال 

 يف الرقمية التكنولوجيا مبهارات تطبيقات بالتفصيل، وأمكن التوصل إىل قائمة يف الفصل الثالثالبناء 

 ).٩ملحق( العلمي البحث

 العديد مراجعة وحتليل بعد العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا مبهارات تطبيقات قائمة التوصل اىل و مت

ورش العمل اإللكرتونية  كما مت االطالع علىواألجنبية السابقة ،   العربية والدراسات األدبيات من

ملقابالت شبة مع عمل ا، وحتليلها والدورات اليت أقيمت و املهتمة ببعض تطبيقات البحث العلمي الرقمية

بحث مهارات تطبيقات ال �دف التوصل اىل قائمة املهاراتاملقننة مع املختصني يف جمال تقنيات التعليم 

قائمة مهارات تطبيقات تكونت حيث  بعد التحقق من الصدق والثبات بالطرق االحصائية العلمي الرقمية

 التايل: مهارة مقسمة على أربعة جماالت رئيسية تتضمن )٦٠(من  التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

)، Organization and management skills( واإلدارة التنظيم مهارات :األول المجال 

  .مهارة) ١٤( وعددها، املرجعية واالستشهادات املراجع إدارة مهارات �ا ويقصد

 مبصادر البحث وتقنيات مهارات )، ويقصد �اResearch skills(البحث  مهارات :الثاني المجال

 . مهارة) ١٣( وعددها الرقمية، املعلومات
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 االستبانات تصميم مهارات �ا ويقصد)، Analysis skills( التحليل مهارات :الثالث المجال

 . مهارة) ٢٣( وعددها، االحصائي والتحليل اإللكرتونية

 و العلمية السرقات كشف ويقصد �ا مهارات )،writing skills(الكتابة  مهارات :الرابع المجال

 .مهارة) ١٠( االقتباس، وعددها أو االنتحال

 السؤال الثالث.: النتائج المتعلقة باإلجابة عن ٣-٢-٤

بيئة إلكترونية تكيفية قائمة على تصميم ما فاعلية  على: " الثالثينص السؤال  :٣-٢-٤

هارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية بم المرتبطة المعرفية الجوانبفي تنمية الذكاء االصطناعي 

 " ؟في البحث العلمي لدى الطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية 

: "ال على ينصللدراسة والذى  الفرض األولاختبار صحة ، متت الثالثولإلجابة عن السؤال 

) بني متوسطي درجات جمموعة α ≥٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث  التحصيليالدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار 

 العلمي".

 Paired(اختبار "ت" للمجموعات املرتبطة وإلختبار صحة هذا الفرض، قامت الباحثة باستخدام 

Samples T.Test( التطبيق  يفدرجات طالبات عينة الدراسة  متوسطي، للتعرف على داللة الفروق بني

اجلوانب املعرفية، كما مت حساب نسبة الكسب املعدل باستخدام  يف التحصيلي لالختبار والبعدي القبلي

 :اآليت، وجاءت النتائج كما يعرض اجلدول )Modified Blake´s Gain Ratio(معادلة "بالك" 

  االصطناعينتائج اختبار "ت" ومعادلة "بالك" لفاعلية بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء ): ٤٣جدول (

 تنمية اجلوانب املعرفية املرتبطة مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي  يف

 العدد التطبيق مجاالت االختبار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

نسبة 

 الكسب

اhــــال األول: جمــــال 

 التنظيم واإلدارة

 ١.٣٤ ٤.٧٠ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٢٩.٣٢ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٤٠ 

 ٠.٨٦ ١١.٠٦ ٥٤ البعدي

: جمـــال الثـــايناhـــال 

 أدوات البحث

 ١.٠٣ ٣.٦٧ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٣٨.٦٩ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٤٥ 

 ٠.٧٢ ٩.٣٠ ٥٤ البعدي

اhال الثالث: جمـال 

 أدوات التحليل

 ١.١٠ ٣.٨١ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٢٧.١٦ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٣٤ 

 ٠.٧٨ ٨.٩٦ ٥٤ البعدي
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 العدد التطبيق مجاالت االختبار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

نسبة 

 الكسب

اhـــال الرابـــع: جمـــال 

 أدوات الكتابة

 ١.٠٩ ٢.٣٩ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٣٠.٩٢ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٥٣ 

 ٠.٧٢ ٧.٤٣ ٥٤ البعدي

الدرجة الكلية 

 التحصيليلالختبار 

 ٣.٦٨ ١٤.٥٧ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٤٢.٨٠ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٤٢ 

 ١.٥٣ ٣٦.٧٤ ٥٤ البعدي

 

 ) النتائج اآلتية:٤٣من اجلدول (يتضح 

)، ٤٢.٨٠)، (٣٠.٩٢)، (٢٧.١٦)، (٣٨.٦٩)، (٢٩.٣٢بلغــت قــيم اختبــار "ت" علــى الرتتيــب: ( -

وجــود فــروق ذات )، ممــا يؤكــد علــى ٠.٠٥وكانــت مجيــع هــذ القــيم دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى الداللــة (

التطبيـق  يفدرجـات طالبـات عينـة الدراسـة  متوسـطي) بـني ٠.٠٥داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة (

اجلوانـب املعرفيــة املرتبطـة مبهـارات تطبيقـات التكنولوجيـا الرقميــة  يف التحصـيليلالختبـار  والبعـدي القبلـي

 -جمـال أدوات البحـث - جمـال التنظـيم واإلدارةيف البحث العلمي (كدرجة إمجالية، وكمجاالت فرعية: 

 .البعدي)، وكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق ت الكتابةجمال أدوا -جمال أدوات التحليل 

ـــة "بـــالك" علـــى الرتتيـــب: ( - )، ١.٥٣)، (١.٣٤)، (١.٤٥)، (١.٤٠بلغـــت قـــيم نســـبة الكســـب ملعادل

ــــــامج (١.٤٢( ــــــيم تتعــــــدى احلــــــد الــــــذى اقرتحــــــه "بــــــالك" للحكــــــم بفاعليــــــة الربن الشــــــورجبى )، وهــــــى ق

إللكرتونيـــــة التكيفيـــــة القائمـــــة علـــــى الــــــذكاء فاعليـــــة البيئــــــة ا ، ممـــــا يؤكـــــد علـــــى)٢٩١، ٢٠١٣وعـــــزت،

البحـــــث االصـــــطناعي يف تنميـــــة اجلوانـــــب املعرفيـــــة املرتبطـــــة مبهـــــارات تطبيقـــــات التكنولوجيـــــا الرقميـــــة يف 

جمــــال  -جمــــال أدوات البحــــث - جمــــال التنظــــيم واإلدارةالعلمي(كدرجــــة إمجاليــــة، وكمجــــاالت فرعيــــة: 

 .الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية) لدى جمال أدوات الكتابة -أدوات التحليل 
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 اجلوانب املعرفية يف التحصيليلالختبار  والبعدي القبليالتطبيق  يفدرجات طالبات عينة الدراسة  متوسطيالفروق بني  نتائج :)٢٧شكل (
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املعرفية  يف تنمية اجلوانببيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء تصميم فاعلية  ميكن تفسريو        

 هارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانويةمب املرتبطة

 لالعتبارات التالية:

يح عرض احملتوى التعليمي بأكثر يت بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعيالتعلم من خالل  -

من أسلوب وطريقة تتناسب مع أساليب التعلم اليت جتذب املوهوبات بالطرق املختلفة حبيث يكون 

للطالبات دور إجيايب وفعال يف احلصول على املعارف اخلاصة بتطبيقات البحث العلمي الرقمية، حيث أن 

مما أسهم ذلك يف تنمية اجلوانب املعرفية ، لتكيفيةداخل البيئة ا مشاركات نشيطات متفاعالت املوهوبات

 لديهن.

اخلاص بتطبيقات البحث العلمي الرقمية بالعديد من الوسائط التعليمية وامللفات  احملتوى التعليمي تنوع - 

 مما ساعد الطالبات املوهوبات على التعلم ورفع مستويا�ن املعرفية.

أدوات الذكاء االصطناعي   تطبيقات البحث العلمي الرقمية بوجودتفاعل الطالبات ومحاسهن مع حمتوى  -

مما انعكس كمساعد وحمفز يف العملية التعليمية كان له االثر يف تعلم الطالبات وزيادة املعارف االثرائية 

 املعريف.ختبار االيف  الطالبات املوهوباتعلى مستوى 
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مع مبادئ النظرية البنائية كو�ا  على الذكاء االصطناعيبيئة التعلم التكيفية القائمة توافق التعلم داخل -

تتيح إجيابية الطالبة املوهوبة وتفاعلها واثرائها من خالل البحث والتفكري مع وجود أدوات الذكاء 

 االصطناعي اليت هلا دور كبري يف بناء املعارف اجلديدة واالثرائية. 

مع مبادئ النظرية االتصالية كو�ا  ة على الذكاء االصطناعيبيئة التعلم التكيفية القائمتوافق التعلم داخل -

 تتيح االحبار داخل البيئة التكيفية مع توفري عنصر االتاحة للمحتوى اإللكرتوين يف أي مكان وزمان.

تنظيم حمتوى تطبيقات البحث العلمي الرقمية يف أجزاء بسيطة ومرتابطة مع تدعيمها بأدوات التعلم -

ت الذكاء االصطناعي والوسائط املختلفة ومناسبتها لكافة أساليب تعلم الطالبات اإللكرتوين وأدوا

 املوهوبات.

وهذا التنوع تنوع الوسائط واالدوات  بيئة التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعيال يتيح التعلم داخل -

علومات من مصادرها كما أن الطالبة تتحصل على امل  لدى الطالبات املوهوباتيسهم يف ترسيخ املفاهيم 

 اكتساب تسهم يفمما رابط لنفس املعلومة  من االطالع على أكثر من اليت متكنهناملتنوعة داخل بيئة 

 املفاهيم واستيعا�ا.

العديد من التقنيات يف الذكاء  بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي يتيح التعلم داخل -

ملا له ،  الطالبات وميوهلن احتياجات مع  ما يتناسبمبا االصطناعي اليت تساعد على االختيار من بينها 

 .مفاهيم تطبيقات البحث العلمي الرقمية لدى الطالبات املوهوباتآثر إجيايب يف تنمية من 

 ,Jeon & Kim) دراسة العديد من الدراسات منها؛ وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه

حتسني الطالب املوهوبني بعلوم املعلومات يف للتعلم الذكي  ةاملقرتح البيئة فاعليةتوصلت اىل إىل  (2018

 Dolenc ودراسة  ؛)Kim & Kim, 2016دراسة "كيم وكيم" ( و ؛)Tashtoush,2017و(

& Aberšek, 2015 تعلم الذكي كان فعاًال يف تنمية هذه االهتمامات نظام الأن  اليت توصلت اىل

فاعلية بيئة تعلم إلكرتونية قائمة على الذكاء  اليت توصلت )٢٠١٤عزمي و مبارز ( دراسة و  ؛لدى الطالب

وتنمية اجلوانب  ،االصطناعي حلل مشكالت صيانة شبكات احلاسب لدى طالب تكنولوجيا التعليم

، كما أن يانة شبكات احلاسب لدى طالب تكنولوجيا التعليماألدائية األساسية يف حل مشكالت ص

 ،التعلم اإللكرتوين الذكي والتكيفي املقرتح كان إجيايبتوصلت اىل أن  Özyurt a, Özyurt دراسة 

أن املتعلمني الذين استخدموا نظام  توصلت اىل) Kseibat, 2010"اكسيبات" (دراسة يف حني 

درجاoم يف االختبار البعدي مقارنة بنتائجهم يف االختبار التدريس اخلصوصي الذكي قد أظهروا زيادة يف 
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مقارنة باملتعلمني الذي استخدموا النسخة اخلالية من الذكاء االصطناعي الذين بلغت نسبة زيادة و القبلي 

اثره االجيايب يف تنمية و فاعلية الربنامج توصلت اىل ) ٢٠١٧صياد (دراسة كما أن  ؛٢٥حتصيلهم يف التعلم 

أما  ، اجلانب املعريف بإدارة املراجع الكرتونياً  وتنميةقدراoم يف البحث يف قواعد البيانات عرب االنرتنت 

الربجمة  اجلانب املعريففاعلية نظام التعلم التكيفي يف تنمية أسفرت عن  فقد) ٢٠١٧العطار ( دراسة

 القياس متوسطاتعن نتائج  أسفرت) ٢٠١٧عزمي و احملمدي (دراسة أيضاً و  لطالب تكنولوجيا التعليم،

لدى تالميذ املرحلة  Visual Basic.NETالربجمة بلغة  ملهاراتالختبار التحصيل املعريف  البعدي

ئات التعلم اإللكرتونية التكيفية بي أوصت الدراسة اىل االهتمام بزيادة االجتاه حنو استخدامكما اإلعدادية  

،  املعريفبدًال من البيئات اإللكرتونية العادية يف العملية التعليمية ملا هلا من تأثري جيد على التحصيل 

أن متوسط درجات طالب ا�موعة التجريبية يف  اىل توصلت اليت) Jeon & Kim, 2018(ودراسة 

التطبيق البعدي كانت أعلى بدرجة دالة إحصائيًا مقارنًة بطالب ا�موعة الضابطة وذلك فيما يتعلق 

باالهتمام بعلوم املعلومات وخلصت الدراسة إىل أن نظام التعلم الذكي كان فعاًال يف تنمية هذه 

توصلت ) Kim & Kim, 2016" (وكيم كيم" دراسة كما أن ،االهتمامات لدى الطالب املوهوبني

دالة إحصائيًا لدى الطالب املشاركني يف ا�موعة التجريبية فيما يتعلق برضاهم عن  تحتسيناوجود  اىل

 أوزيورت،"دراسةو  ،االسرتاتيجية املطبقة والتحصيل الدراسي وذلك مقارنًة بأقرا�م يف ا�موعة الضابطة

اليت ) Özyurt a, Özyurt, Baki, & Güven, 2013" (وجيوفني وباكي، وأوزيورت،

أشارت إىل أن آراء الطالب حول بيئة التعلم اإللكرتونية الذكية والتكيفية املقرتحة كانت إجيابية بدرجة 

 .معرفيا وأدائيا  معقولة

 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع.٤-٢-٤

بيئة إلكترونية تكيفية قائمة على الذكاء تصميم على: " ما فاعلية  الرابعالسؤال  ينص:٤-٢-٤

 البحث في الرقمية التكنولوجيا تطبيقات بمهارات المرتبطة ةاألدائي الجوانبتنمية في االصطناعي 

 ؟الثانوية بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى العلمي

على: "ال توجد  ينصللدراسة والذى  الثانيالفرض اختبار صحة متت ، الرابعولإلجابة عن السؤال     

) بني متوسطي درجات جمموعة الدراسة يف α ≥٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (



 نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها  الفصل الرابع: عرض

 
٢٠٦ 

التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة اجلوانب األدائية ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث 

 ".العلمي

 Paired(اختبار "ت" للمجموعات املرتبطة صحة هذا الفرض، قامت الباحثة باستخدام  وإلختبار

Samples T.Test( التطبيـق  يفدرجات طالبات عينة الدراسـة  متوسطي، للتعرف على داللة الفروق بني

ة لبطاقـة مالحظـة اجلوانـب األدائيـة، كمـا مت حسـاب نسـبة الكسـب املعـدل باسـتخدام معادلـ والبعـدي القبلي

 :اآليت، وجاءت النتائج كما يبني اجلدول )Modified Blake´s Gain Ratio("بالك" 

  االصطناعينتائج اختبار "ت" ومعادلة "بالك" لفاعلية بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء  :)٤٤جدول (

 تنمية اجلوانب األدائية املرتبطة مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي  يف
 

مجاالت بطاقة 

 المالحظة
 العدد التطبيق

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

نسبة 

 الكسب

اeـــال األول: جمـــال 

مهـــــــــارات التنظـــــــــيم 

 واإلدارة

 ١.٥٧ ٥.٣٣ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٦٢.١٨ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٦٢ 

 ١.٣٦ ٢٥.٦٧ ٥٤ البعدي

: جمـــال الثـــايناeـــال 

 مهارات البحث

 ٢.١٥ ٧.٠٤ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٣٧.٤٢ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٤٧ 

 ١.٤٧ ٢٣.١٩ ٥٤ البعدي

اeال الثالث: جمال 

 مهارات التحليل

 ٢.٥٣ ٨.١١ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٥٣.٨٤ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٥٩ 

 ٢.٤٢ ٤١.١٧ ٥٤ البعدي

اeـــال الرابـــع: جمـــال 

 مهارات الكتابة

 ١.٧٤ ٤.٨٠ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٣٢.٨٢ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٣٨ 

 ١.٢٢ ١٦.٧٢ ٥٤ البعدي

الدرجة الكلية 

 لبطاقة املالحظة

 ٣.٩٥ ٢٥.٢٨ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٨٦.٠٧ 

دالة عند 

٠.٠٥ 
١.٥٤ 

 ٣.٨٦ ١٠٦.٧٤ ٥٤ البعدي

 

 ) النتائج اآلتية:٤٤يتبني من اجلدول (

)، ٩٤.٧٠)، (٣٦.٩٧)، (٥٩.٧٢)، (٣٨.٤٥)، (٦٣.٢٢بلغــت قــيم اختبــار "ت" علــى الرتتيــب: ( -

وجــود فــروق ذات )،ممــا يؤكــد علــى ٠.٠٥وكانــت مجيــع هــذ القــيم دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى الداللــة (

التطبيـق  يفدرجـات طالبـات عينـة الدراسـة  متوسـطي) بـني ٠.٠٥داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة (

لبطاقـــة مالحظـــة اجلوانـــب األدائيـــة املرتبطـــة مبهـــارات تطبيقـــات التكنولوجيـــا الرقميـــة يف  والبعـــدي القبلـــي
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جمـــال مهـــارات  -ظـــيم واإلدارةجمـــال مهـــارات التنالبحــث العلمـــي (كدرجـــة إمجاليـــة، وكمجـــاالت فرعيــة: 

 .البعديوكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق  جمال مهارات الكتابة)، -جمال مهارات التحليل -البحث

ـــة "بـــالك" علـــى الرتتيـــب: ( - )، ١.٣٨)، (١.٥٩)، (١.٤٧)، (١.٦٢بلغـــت قـــيم نســـبة الكســـب ملعادل

ــــــيم تتعــــــدى احلــــــد الــــــذى اقرتحــــــه "بــــــالك" للحكــــــم بفاعليــــــة ١.٥٤( ــــــامج ()، وهــــــى ق الشــــــورجبى الربن

فاعليـــــة البيئــــــة اإللكرتونيـــــة التكيفيـــــة القائمـــــة علـــــى الــــــذكاء علـــــى ، ممـــــا يؤكـــــد )٢٩١، ٢٠١٣وعـــــزت،

االصــــطناعي يف تنميـــــة اجلوانـــــب األدائيـــــة املرتبطـــــة مبهــــارات تطبيقـــــات التكنولوجيـــــا الرقميـــــة يف البحـــــث 

 -جمــال مهــارات البحــث -ارةجمــال مهــارات التنظــيم واإلدالعلمي(كدرجــة إمجاليــة، وكمجــاالت فرعيــة: 

 .لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية جمال مهارات الكتابة) -جمال مهارات التحليل

 لبطاقة مالحظة اجلوانب األدائية والبعدي القبليالتطبيق  يفدرجات طالبات عينة الدراسة  متوسطيالفروق بني  : نتائج) ٢٨شكل (
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يف االصـــطناعي بيئــة إلكرتونيـــة تكيفيــة قائمــة علـــى الــذكاء تصــميم فاعليـــة وميكــن أن تعــزى         

 الطالبـات لـدى العلمـي البحـث يف الرقميـة التكنولوجيـا تطبيقات مبهارات املرتبطة ةاألدائي تنمية اجلوانب

 :اآلتية لألسباب الثانوية باملرحلة املوهوبات

وامكانية استخدامها  بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي سهولة التعلم واالحبار داخل -

 تطبيقاتوصقل مهارا�ن العملية  الذي أسهم يف استيعاب املهارات األدائية يف أي وقت ومكان و

 .العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا
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لذكاء الصطناعي يف التعلم شغف الطالبات املوهوبات وحبهن للتعلم ومحاسهن الستخدام أدوات ا -

 يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقاتوالذي أثراهن وزاد من اكتساب الطالبات املوهوبات للممارسات العملية ل

 .العلمي البحث

كل  ميكنالذي و  ذاتياً التعلم  بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي يتيح التعلم داخل -

 مما أسهم ذلك يف تنمية اجلوانب املعرفية لديهن. الذي يتناسب مع احتياجا�ا وميوهلاطالبة التعلم بأسلو�ا 

التعلم يف أي وقت ومن أي مكان مما انعكس  بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعيتوفر  -

 .العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مبهارات املرتبطة ةاألدائي اجلوانب تنميةعلى 

يف ترتيب  العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقاتل األدائية هاراتاملي بتنمية لعرض اجلانب العم -

وبعد ذلك  مهارات رئيسيةأوًال حىت يتمكن الطالبات من استيعاب  مهارات رئيسية منطقي ويف صورة

حىت يتمكن الطالبات من الرتكيز والرجوع  ومتسلسلةيف أجزاء وخطوات تفصيلية فرعية الهارات امل عرض

كل تطبيق من تطبيقات البحث العلمي والتفريق بني أداءات  الطالبات  كما سهل ذلك تعلم هلا أي وقت

  .الرقمية

الوسائط املتنوعة اليت تشرح اخلطوات العملية  التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعيتوفر بيئة  -

ملهارات، كما ايضا تتيح شرح اخلطوات العملية بالصوت والصورة مما يسهم يف اتقان كتابة يف ايقونة ا

 عملية التعلم وممارستها والتدريب عليها والرجوع اليها وقت احلاجة.

عزمــــي مبــــارز  دراســــةك العديــــد مــــن الدراســــات منهــــا؛ وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع مــــا توصــــلت إليــــه

إلكرتونيــة قائمــة علــى الــذكاء االصــطناعي حلــل مشــكالت أســفرت عــن فاعليــة بيئــة تعلــم الــيت ) ٢٠١٤(

صـــيانة شــــبكات احلاســـب لــــدى طـــالب تكنولوجيــــا التعلـــيم يف توجيــــه نظـــر القــــائمني إىل إنتـــاج بيئــــات 

إلكرتونيــة ذكيــة. وتنميــة اجلوانــب األدائيــة األساســية يف حــل مشــكالت صــيانة شــبكات احلاســب لــدى 

فاعليـة نظـام الـتعلم التكيفـي يف  والـيت توصـلت اىل )٢٠١٧العطـار (دراسـة ؛ و طـالب تكنولوجيـا التعلـيم

الـــيت ) ٢٠١٧عزمـــي و احملمـــدي (ودراســـة تكنولوجيـــا التعلـــيم، لربجمـــة لطـــالب ل األدائيـــة هـــاراتاملتنميـــة 

 ،باســتخدام بيئــات الــتعلم اإللكرتونيــة التكيفيــة للطــالب يــد علــى األداء املهــارياجلتــأثري ال  عــنأســفرت 

 & ,Özyurt a, Özyurt, Baki" (وجيــوفني وبــاكي، وأوزيــورت، أوزيــورت،"ودراســة

Güven, 2013 ( ــتعلم اإللكرتونيــة الذكيــة الــيت أشــارت النتــائج إىل أن آراء الطــالب حــول بيئــة ال

ــــة ــــة بدرجــــة معقول ــــت إجيابي ــــة املقرتحــــة كان ــــاً  والتكيفي ــــيت  ) ٢٠١٧عزمــــي و احملمــــدي ( ودراســــة ،أدائي ال
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م اإللكرتونية التكيفيـة بـدالً مـن البيئـات اإللكرتونيـة العاديـة يف العمليـة استخدام بيئات التعلتوصلت أن 

   .األداء املهاريتنمية التعليمية ملا هلا من تأثري جيد على 

 الخامس: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ٥-٢-٤

فاعليــة تصــميم بيئـة إلكترونيــة تكيفيـة قائمــة علــى علــى: "مـا  الخـامسالســؤال  يـنص :٥-٢-٤

لـــدى الطالبـــات الموهوبــــات  تنميــــة جوانـــب الـــوعي المعلومـــاتي المســــتقبليالـــذكاء االصـــطناعي فـــي 

 بالمرحلة الثانوية؟".

علــى: "ال  يـنصللدراسـة والــذى  الفـرض الثالــثاختبـار صــحة متــت ، اخلـامسولإلجابـة عـن الســؤال 

) بــــني متوســــطي درجــــات جمموعــــة α ≥٠.٠٥توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة (

 الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار الوعي املعلومايت املستقبلي"

اختبــــــار "ت" للمجموعــــــات املرتبطــــــة وإلختبــــــار صــــــحة هــــــذا الفــــــرض، قامــــــت الباحثــــــة باســــــتخدام 

)Paired Samples T.Test( درجات طالبات عينة الدراسـة  متوسطي، للتعرف على داللة الفروق بني

، كمـــا مت حســـاب نســـبة الكســـب املعـــدل املســـتقبلي املعلومـــايتالختبـــار الـــوعى  والبعـــدي القبلـــيالتطبيـــق  يف

، وجاءت النتائج كما يعرض اجلـدول )Modified Blake´s Gain Ratio(باستخدام معادلة "بالك" 

 :اآليت
 املعلومايتتنمية الوعى  يف االصطناعينتائج اختبار "ت" ومعادلة "بالك" لفاعلية بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء  :)٤٥ل (جدو 

 لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية  املستقبلي
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نسبة 

 الكسب

البعد األول: الـوعي 
املعلومــــــــــــايت Oــــــــــــال 

 التنظيم واالدارة

 ١.٠٨ ٢.٠٩ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ١٥.٨٣ 

دالة عند 
٠.٠٥ 

١.٣٢ 

 ٠.٥٠ ٤.٥٢ ٥٤ البعدي

: الـوعي الثـاينالبعـد 
املعلومــــــــايت مبجـــــــــال 

 البحث

 ١.١٦ ١.٩٤ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ١٧.٧٤ 

 دالة عند
٠.٠٥ 

١.٣٥ 

 ٠.٥٤ ٤.٥٠ ٥٤ البعدي

ـــــــــــــــث:   ١.٥٤دالة عند  ٠.٠٠ ٢٠.٩٥ ١.٠٩ ١.٤٦ ٥٤ القبليالبعـــــــــــــــد الثال
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أبعاد اختبار 
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ـــــــــوعي املعلومـــــــــايت  ال
 مبجال التحليل

 ٠.٥٢ ٤.٦٥ ٥٤ البعدي
٠.٠٥ 

البعـد الرابــع: الــوعي 
املعلومــــــــايت مبجـــــــــال 

 الكتابة

 ١.٠٤ ٢.٠٦ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ١٨.٧٣ 

دالة عند 
٠.٠٥ 

١.٤٤ 

 ٠.٤٥ ٤.٧٢ ٥٤ البعدي

الدرجة الكلية 
 الختبار املواقف

 ٢.٤٤ ٧.٥٦ ٥٤ القبلي
٠.٠٠ ٣٣.٢٦ 

دالة عند 
٠.٠٥ 

١.٤١ 
 ١.٠٢ ١٨.٣٩ ٥٤ البعدي

 

 ) النتائج اآلتية:٤٥يتضح اجلدول (
)، ٣٣.٢٦)، (١٨.٧٣)، (٢٠.٩٥)، (١٧.٧٤)، (١٥.٨٣بلغــت قــيم اختبــار "ت" علــى الرتتيــب: ( -

وجــود فــروق ذات )،ممــا يؤكــد علــى ٠.٠٥وكانــت مجيــع هــذ القــيم دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى الداللــة (

التطبيـق  يفدرجـات طالبـات عينـة الدراسـة  متوسـطي) بـني ٠.٠٥داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة (

الختبــار الـوعي املعلومـايت املســتقبلي (كدرجـة إمجاليـة، وكأبعــاد فرعيـة: الـوعي املعلومــايت  والبعـدي يالقبلـ

الـــوعي  -الـــوعي املعلومـــايت مبجـــال التحليـــل -الـــوعي املعلومـــايت مبجـــال البحـــث -Oـــال التنظـــيم واالدارة

 .البعدياملعلومايت مبجال الكتابة)، وكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق 

ـــة "بـــالك" علـــى الرتتيـــب: ( بلغـــت - )، ١.٤٤)، (١.٥٤)، (١.٣٥)، (١.٣٢قـــيم نســـبة الكســـب ملعادل

ــــــامج (الشــــــورجبى ١.٤١( ــــــيم تتعــــــدى احلــــــد الــــــذى اقرتحــــــه "بــــــالك" للحكــــــم بفاعليــــــة الربن )، وهــــــى ق

فاعليـــــة البيئــــــة اإللكرتونيـــــة التكيفيـــــة القائمـــــة علـــــى الــــــذكاء )، ممـــــا يؤكـــــد علـــــى ٢٩١، ٢٠١٣وعـــــزت،

(كدرجة إمجالية، وكأبعاد فرعيـة: الـوعي املعلومـايت Oـال املستقبلي املعلومايتة الوعى االصطناعي يف تنمي

الـوعي املعلومـايت  -الـوعي املعلومـايت مبجـال التحليـل -الوعي املعلومايت مبجال البحـث -التنظيم واالدارة

 مبجال الكتابة) لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.
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 املستقبلي املعلومايت الوعى الختبار والبعدي القبلي التطبيق يف الدراسة عينة طالبات درجات متوسطي بني الفروق نتائج) ٢٩( شكل
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 املعلومايت لوعيايف تنمية بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء تصميم فاعلية  ميكن تفسريو 

 وذلك لالعتبارات التالية: لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية املستقبلي

 حبيث يتعلمن على اسرتاتيجيات ومناذج بنائية يف طرح حمتوى تطبيقات البحث العلمي الرقمية عتماداال -

وذلك ابتداء بعرض اهلدف العام مث عرض  الطالبات املعلومات السابقة ويتم ربطها باملعلومات اجلديدة

األهداف التفصيلية مت اخلوض يف احملتوى النظري والعملي واالنشطة والتقومي واملراجع االثرائية يف كل تطبيق 

من تطبيقات البحث العلمي الرقمية على حدى؛ كل ذلك أسس لدى الطالبات جوانب الوعي املعريف 

واقف املشا�ة باستيعاب املشكالت املتعلقة بتطبيقات البحث العلمي واالدائي واملستقبلي ونورهم يف امل

  الرقمية.

يف اجلزء اخلاص  إتاحة الفرصة للتفكري واستكشاف املشكالت املستقبليةبتنوع األنشطة اإلثرائية  -

ة وربطها مبواقف مستقبلية قد متر فيها الطالب مواقف تعليمية املشكلة يف هيئةطرح باألنشطة حيث مت 

االستنتاجات، وذلك من خالل التقصي التفكري و إىل  الطالبات مث طرح األسئلة اليت تقود ومن الباحثة

إىل هذه املعلومات اجلديدة، ومن مث  نبأنفسه يتوصل الطالبات املوهوباتوالعصف الذهين، وبذلك 

مستقبًال، وهذا ما اكسب الطالبات الوعي املعلومايت املستقبلي الذي  مشا�ة مستقبلية يطبقو�ا يف مواقف

 اتضحت نتيجته من خالل اختبار املواقف.
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املختلفة اليت بيئة التعلم القائمة على تطبيقات الذكاء االصطناعي املدعمة بأساليب متنوعة والوسائط  -

حتقيق  املوهوبات للطالباتأتاحت ليت وا، وأدوات الذكاء االصطناعي، تتناسب مع كافة أساليب التعلم

مما كان له أثر إجيايب   التكيفيةوالبيئة  الطالبات املوهوبات، باإلضافة إىل التفاعل اإلجيايب بني  التعلمأهداف 

 . املستقبلي اختبار املواقف للوعي املعلومايتيف  الطالبات املوهوباتانعكس على مستوى 

أتاح الذي  كأدوات الذكاء الصطناعي  يف التعلم الستخدام أدوات حديثةاملوهوبات شغف الطالبات  -

دافعيتهن للتعلم واليت تعترب ركيزة أساسية يتميزن �ا املوهوبات زاد من ، و الفرصة ملمارسة التعلم حبرية

 وربطها بالواقع احلايلومحاسهن حنو تعلم مهارات ثرية مستقبلية ليصلوا بأنفسهن اىل حل املشكالت 

  .لديهن الوعي املعلومايت املستقبلي تنمية يف أسهم ماوهذا  ملستقبلوا

تقدمي و االبتكار،  :على داخل كل تطبيق من تطبيقات البحث العلمي الرقمية األنشطة التعليميةتركيز  -

 االصطناعي الذكاء تطبيقات توظيفو  حتليل شواهد من الواقع،و ستقبلية، املقرتحات املو  بداعيةاال احللول

وتوظيف ، الويب مواقع إىل وبالرجوع واملعلومات البيانات قاعدة فحص خالل يف األنشطة من

 الوعي دعمو  ها،صور  وانتشار البحث العلمي ضعف الوعي املعلومايت بأخالقياتب اخلاصةشكالت امل

 يف عليهااملشكالت املتعلقة بتطبيقات البحث العلمي الرقمية والتحايل  مضمار يف الوقائي املعلومايت

 يف امكانا¨ا من واالستفادة الرقمية للتكنولوجيا املستقبلية التوجهات استشرافو  ،السعودي اOتمع

اختبار املواقف وتكوين يف  الطالبات املوهوباتعلى مستوى والذي انعكس ، العلمي البحث مضمار

 الوعي املعلومايت املستقبلي لديهن.

 بتعلموما يرتبط  اسرتاتيجيات ومناذج بنائيةداخل بيئة التعلم التكيفية وكيفية الطرح ب املقدمطبيعة احملتوى  -

الطالبات املعلومات السابقة و ربطها وتوظيفها باملعلومات اجلديدة واملواقف املستقبلية والذي مت قياسه 

ن على  املوهوباتأدوار الطالبات  والذي يصقلباختبار املواقف للوعي املعلومايت املستقبلي ،  مجع وقد̈ر

األربعة Oاالت تطبيقات  األبعاديف  مشكالت حالية ميتد أثرها مستقبالً وتوظيفها يف حل علومات م

الوعي املعلومايت املستقبلي باإلدارة والتنظيم، الوعي املعلومايت : الرقمية املتمثلة يف البحث العلمي

 لي بالكتابة ، الوعي املعلومايت املستقبلي بالتحليل.الوعي املعلومايت املستقب املستقبلي بالبحث،
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وذلك ابتداء بعرض اهلدف العام واألهداف  وعرضة وطريقة تنظيمه املقدم اجراءات بناء احملتوى -

التفصيلية وانتهاء باملراجع االثرائية والقراءات اخلارجية اليت متكن الطالبات من االستزادة يف أي حمور 

يف كل تطبيق من لتنمية قدرا¨ن املعرفية واألدائية دعمهن و  والوعي املعلومايت املستقبلية الحتياجا¨ن تلبيةً 

تطبيقات البحث العلمي الرقمية على حدى؛ كل ذلك أسس لدى الطالبات جوانب الوعي املعريف 

العلمي  واالدائي واملستقبلي ونورهم يف املواقف املشا�ة باستيعاب املشكالت املتعلقة بتطبيقات البحث

  الرقمية.

 ,Shukhman( و (Jeon & Kim, 2018)  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة     

، كما تتفق مع  من جانب الوعيحتسني الطالب يف للتعلم الذكي  ةاملقرتح البيئة فاعليةإىل  )2018
إىل حتسن نظام دعم التعلم  توصلت اليت (Bae, Kim, Kang, & Yune, 2009دراسة  

فيما يتصل بتخطيط وتوجيه الربامج التعليمية املستقبلية للموهوبني يف لوعي الطالب وتقدم معلومات نافعة 
االجيايب يف تنمية  الربنامج بيان اثراليت توصلت اىل ) ٢٠١٧صياد (ودراسة  ،العلوم يف املرحلة الثانوية

قدراjم يف البحث يف قواعد البيانات عرب االنرتنت ومنية اجلانب املعريف واملهاري والوجداين للوعي 
، وتفعيل تنمية مهارات التعامل مع برامج التوثيق االلكرتونية واعداد برامج  املعلومايت بإدارة املراجع الكرتونياً 

 ضرورة اعتماد قائمة الوعي بإدارة املراجع الكرتونياً و  ،ايت لدى الطالبتدريبية حوهلا لتنمية الوعي املعلوم
شحاته ودراسة  ،واالستفادة منها يف تقومي طلبة البحث العلمي يف اtال الرتبوي مبختلف ختصصاته

منط البحث ظهرت  وهارات الوعي املعلومايت املعريف واألدائي ملتنمية اجلانب  اليت توصلت اىل ) ٢٠١٧(
" ودراسة ،سلوب التعلم يف تنمية كل من اجلانب املعريف واألدائي ملهارات الوعي املعلومايتأثري تأب
)Mayer, Peter, Leichner & Krampen, 2015( تفوق الطالب الذين  اليت أسفرت

درسوا باستخدام الربنامج التكيفي لتعليم الوعي املعلومايت على الطالب الذين مل يدرسون باستخدامه ،  
اليت ) ٢٠١٧عماشة و الرباعي (ودراسة  ،ما كانت لدى الطالب آراء إجيابية عن الربنامج املطبقك

أظهرت أن الطالبات لديهن مهارات حبثية يف استخدام مصطلحات حبثية خمتلفة (مرتادفات)، ومهاره يف 
ءة الوعي املعلومايت لدى متييز أمهية املصادر املعلوماتية املختلفة باملكتبة وأوصت الدراسة بضرورة رفع كفا

جمتمع اجلامعات لتحقيق الوصول إىل املعلومات والتشجيع على االطالع والبحث يف املصادر اإللكرتونية 
مما يساعد على زيادة مداركهم وقدراjم البحثية. واالهتمام بتنمية مهارات الوعي املعلومايت يف القدرة على 

 .حتليل املعلومات وتقييمها
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 املعلومايت (اجلوانب املعرفية، اجلوانب األدائية، والوعىكٍل من تنمية   يفالتكيفية  بيئة التعلملحجم األثر 
 ) لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانويةاملستقبلي

لقيـاس حجـم األثـر الســتخدام البيئـة اإللكرتونيـة التكيفيـة القائمــة علـى الـذكاء االصـطناعي يف تنميــة: 
املرتبطــــة مبهــــارات تطبيقــــات التكنولوجيــــا الرقميــــة يف البحــــث العلمــــي،  ةاألدائيــــ(اجلوانــــب املعرفيــــة واجلوانــــب 

" وذلـــك وفـــق ²ηمربـــع إيتـــا " ) لـــدى طالبـــات عينـــة الدراســـة، مت حســـاب قيمـــةاملســـتقبلي املعلومـــايتوالـــوعى 
 ):٧٧، ٢٠٠٦املعادلة (الدردير، 

 
tحيـــث:  

" ²ηويـــتم احلكـــم علـــى قيمـــة مربـــع إيتـــا "= درجـــات احلريـــة.  df= مربـــع قيمـــة "ت" احملســـوبة،  2
 )٤٢، ٢٠٠٤: (عفانة، الناجتة من املعادلة وفق املعيار: 

 ).٠.٠٦<  ²η ≤ ٠.٠١يكون حجم األثر صغرياً إذا كانت: ( -

 ).٠.١٤<  ²η ≤ ٠.٠٦يكون حجم األثر متوسطاً إذا كانت: ( -

 . )²η  ≤  ٠.١٤يكون حجم األثر كبرياً إذا كانت: ( -

 توصلت إليها الباحثة: اليتالنتائج  التايلويبني اجلدول 
 

 للبيئة اإللكرتونية التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعيحلجم األثر  )²η(نتائج مربع إيتا ): ٤٦جدول (

 مجاالت األداة األداة
قيم 

 "ت"

درجات 

 الحرية

 قيم 

"²η "   

 مقدار

 حجم األثر

االختبــــــــــــــــــــار 
 التحصــــــــــيلي
ــــــــــــــــب  للجوان

 املعرفية

 كبري ٠.٩٤٢ ٥٣ ٢٩.٣٢ األول: جمال التنظيم واإلدارة

 كبري ٠.٩٦٥ ٥٣ ٣٨.٦٩ : جمال أدوات البحثالثاين

 كبري ٠.٩٣٣ ٥٣ ٢٧.١٦ الثالث: جمال أدوات التحليل

 كبري ٠.٩٤٧ ٥٣ ٣٠.٩٢ الرابع: جمال أدوات الكتابة

 كبري ٠.٩٧٢ ٥٣ ٤٢.٨٠ التحصيليالدرجة الكلية لالختبار 

بطاقــــــــــــــــــــــــــــــــة 

املالحظـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــب  للجوان

األدائية

 كبري ٠.٩٨٦ ٥٣ ٦٢.١٨ األول: جمال مهارات التنظيم واإلدارة

 كبري ٠.٩٦٤ ٥٣ ٣٧.٤٢ : جمال مهارات البحثالثاين

 كبري ٠.٩٨٢ ٥٣ ٥٣.٨٤ مهارات التحليلالثالث: جمال 

 كبري ٠.٩٥٣ ٥٣ ٣٢.٨٢ الرابع: جمال مهارات الكتابة
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 مجاالت األداة األداة
قيم 

 "ت"

درجات 

 الحرية

 قيم 

"²η "   

 مقدار

 حجم األثر

 كبري ٠.٩٩٣ ٥٣ ٨٦.٠٧ الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة

ــــــــــــــــــــــــــــار  اختب

ــــــــــــــــــــــــــــــوعى  ال

 املعلومــــــــــــــــايت

  املستقبلي

األول: الـــــوعي املعلومــــــايت [ـــــال التنظــــــيم 

 واالدارة
 كبري ٠.٨٢٥ ٥٣ ١٥.٨٣

 كبري ٠.٨٥٦ ٥٣ ١٧.٧٤ املعلومايت مبجال البحث: الوعي الثاين

 كبري ٠.٨٩٢ ٥٣ ٢٠.٩٥ الثالث: الوعي املعلومايت مبجال التحليل

 كبري ٠.٨٦٩ ٥٣ ١٨.٧٣ الرابع: الوعي املعلومايت مبجال الكتابة

 كبري ٠.٩٥٤ ٥٣ ٣٣.٢٦ الدرجة الكلية الختبار المواقف

 

 النتائج اآلتية:  )٤٦( يتضح من اجلدول

وهـى قـيم تؤكـد علـى أن  )،٠.٩٧٢ -٠.٩٣٣تراوحت بـني: ( التحصيلي" لالختبار ²ηايتا "مربع قيم  -

استخدام البيئة اإللكرتونية التكيفية القائمة على الذكاء االصـطناعي ذات أثـر كبـري علـى تنميـة اجلوانـب 

املعرفية املرتبطة مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقميـة يف البحـث العلمـي (كدرجـة إمجاليـة، وكمجـاالت 

) جمـــال أدوات الكتابـــة -جمـــال أدوات التحليــل  -بحــثجمـــال أدوات ال - جمـــال التنظــيم واإلدارةفرعيــة: 

 لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.

وهـــى قـــيم تؤكـــد علـــى أن  )،٠.٩٩٣ -٠.٩٥٣" لبطاقـــة املالحظـــة تراوحـــت بـــني: (²ηايتـــا "مربـــع قــيم  -

يـة اجلوانـب استخدام البيئة اإللكرتونية التكيفية القائمة على الذكاء االصـطناعي ذات أثـر كبـري علـى تنم

األدائية املرتبطة مبهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمـي (كدرجـة إمجاليـة، وكمجـاالت 

جمـال مهـارات  -جمـال مهـارات التحليـل -جمـال مهـارات البحـث -جمال مهـارات التنظـيم واإلدارةفرعية: 

 لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. الكتابة)

وهـــى قـــيم تؤكـــد علـــى أن  )،٠.٩٥٤ -٠.٨٢٥" الختبـــار املواقـــف تراوحـــت بـــني: (²ηيتـــا "امربـــع قـــيم  -

اســتخدام البيئــة اإللكرتونيــة التكيفيــة القائمــة علــى الــذكاء االصــطناعي ذات أثــر كبــري علــى تنميــة الــوعى 

الـــوعي  -ةالــوعي املعلومـــايت Xــال التنظـــيم واالدار (كدرجة إمجاليــة، وكأبعـــاد فرعيـــة: املســـتقبلي املعلومــايت

لــدى  الــوعي املعلومــايت مبجــال الكتابــة) -الــوعي املعلومــايت مبجــال التحليــل -املعلومــايت مبجــال البحــث

 الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.
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 .السادس: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ٦-٢-٤

مهـارات تطبيقـات  على: "هل توجد عالقة ارتباطية بـين مقـدار النمـو فـي السادسينص السؤال 

التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي البحـــث العلمـــي ومســـتوى الـــوعي المعلومـــاتي بعـــد تطبيـــق البيئـــة اإللكترونيـــة 

 التكيفية لدى الطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية ؟".

علــى: "ال  يــنصللدراســة والــذى  الرابــعالفــرض اختبــار صــحة متــت ، الســادسولإلجابــة عــن الســؤال 

) بـني مقـدار النمـو يف مهـارات α ≥٠.٠٥توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة (

 تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي ومستوى الوعي املعلومايت لدى الطالبات".

 Pearson's( والختبــار صــحة هــذا الفــرض، قامــت الباحثــة باســتخدام معامــل ارتبــاط "بريســون"

coefficient( للتحقــق مــن الداللــة اإلحصــائية للعالقــة اإلرتباطيــة بــني درجــات طالبــات جمموعــة الدراســة ،

 املعلومـــايتوبطاقـــة املالحظـــة، ودرجـــاsن علـــى اختبـــار الـــوعى  التحصـــيليعلـــى االختبـــار  البعـــديالتطبيـــق  يف

 :اآليتوجاءت النتائج كما يبني اجلدول ، البعدي املستقبلي

بعد مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية مستوى الوعي املعلومايت  يفمقدار النمو نتائج معامل ارتباط "بريسون" لالرتباط بني ): ٤٧( جدول

 تطبيق البيئة اإللكرتونية التكيفية

  

 مهارات تطبيقات

 التكنولوجيا الرقمية

 المستقبلي المعلوماتيمستوى الوعى 

 الداللة اإلحصائية الداللةمستوى  معامل االرتباط

 ٠.٠٥دالة عند  ٠.٠٠ ٠.٥٨٧ اجلوانب املعرفية

 ٠.٠٥دالة عند  ٠.٠٠ ٠.٦٣٢ اجلوانب األدائية

 :اآلتية النتائج) ٤٧( اجلدول من يتضح

 البعدي املعلومايتومقياس الوعى  البعدي التحصيليبلغت قيمة معامل االرتباط (ر) للعالقة بني االختبار  -

 ارتباطية عالقة وجود)، مما يؤكد على ٠.٠٥) وكانت هذه القيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة (٠.٥٨٧(

 تطبيقات ملهارات املعرفية اجلوانب يف النمو مقدار بني) ٠.٠٥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية

 الطالبات لدى التكيفية البيئة استخدام بعد املعلومايت الوعي ومستوى العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا

 . الثانوية باملرحلة املوهوبات
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 البعدي املعلومايتبلغت قيمة معامل االرتباط (ر) للعالقة بني بطاقة املالحظة البعدية ومقياس الوعى  -

 ارتباطية عالقة وجود)، مما يؤكد على ٠.٠٥) وكانت هذه القيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة (٠.٦٣٢(

 تطبيقات ملهارات األدائية اجلوانب يف النمو مقدار بني) ٠.٠٥( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية

 الطالبات لدى التكيفية البيئة استخدام بعد ايتاملعلوم الوعي ومستوى العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا

 .الثانوية باملرحلة املوهوبات

 يف بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي أسهم إىل أن النتيجة هذه تعزى أن وميكن     

العلمي و  البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مقدار النمو يف مهارات بني العالقة الطردية على الرتكيز

سهم يف تنميتها حيث أن اكتساب مهارات تطبيقات البحث أاملستقبلي االمر الذي  املعلومايت مستوى الوعي

 لوجود اتصال وعالقة نظرًاالعلمي الرقمية بشقيها املعريف واألدائي أدى اىل زيادة الوعي املعلومايت املستقبلي 

عزز من منو وحتسن الوعي املعلومايت املستقبلي  علمي الرقميةحمتوى تطبيقات البحث ال حيث أنببعض،  بعضها

 .اآلخر املتغري يف ما بقدر ومنو حتسن يرافقه أحدها يف التطورأن  حيث ، لدى الطالبات املوهوبات

 على قد متيز بقدرته بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعيويستخلص من هذه النتيجة؛ أن    

 بني ارتباطية العالقة عزز بدوره وهذا ،مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية بشقيها  املعريف واملهاري  تنمية

 .املستقبلي املعلومايت العلمي و مستوى الوعي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات يف مقدار النمو

 اليت كشفت عن وجود عالقة يف) ٢٠١٩نتيجة دراسة العمريي (للدراسة احلالية مع  النتيجة هذه وتتفق

مهارات املواطنة الرقمية لدى مستقبًال بشكل إجيايب على  يف النمو مفاهيم املواطنة الرقمية على التأثري وقدرة من

ة على ، وأيضًا قدرة النمو يف مهارات املواطنة الرقميطالب السنة التحضريية جبامعة امللك عبدالعزيز يف جدة

 .املواطنة الرقمية يف مفاهيم بشكل إجيايبيف النمو التأثري مستقبًال 

 : عرض نتائج البيانات النوعية للدراسة وتفسيرها ومناقشتها.٣-٤

 .البيانات النوعية: نتائج دراسة ١-٣-٤

، جود،  بدرية(الطالبات املشاركات وهن : بشكل مفصل لكل  البيانات النوعيةدراسة نتائج  نستعرض

املقابلة شبه املقننة، وتدوين املشاركات الصفية من قبل الطالب والاليت شاركن يف ) فاطمة، ساره، زينب
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املشاركني، باإلضافة إىل تسجيل التأمالت الصفية من قبل الطالب املشاركني، واليت مت ترتيب خمرجا�ا 

 وتصنيفها، وهي كاآليت:

 بدرية الطالبة : ١-١-٣-٤

ـــة  ـــةالطالب ـــانوي الصـــف األولطالبـــات احـــدى الطالبـــات املوهوبـــات مـــن  بدري مبدرســـة أم ســـلمة  الث

بأ�ـــا  ، وتتميـــزالختبـــارات قيـــاس للموهبـــة واالبـــداع وهـــي طالبـــة جمتـــازةنظـــام املقـــررات،  –للموهوبـــات مبكـــة 

ركات الاليت لديهن تذوق فين وابداعي يف املهارات اليدويـة والرسـم وكـان هلـا عـدد مـن املشـا حدى الطالباتا

الرســم يف املناســبات واحملافــل الوطنيــة علــى مســتوى مــدارس املوهوبــات مبكــة، كمــا شــاركت بلمســا�ا الفنيــة 

   .يف األعمال الفنية يف االمارات العربية املتحدةوقد شاركت يف دورات متخصصه ، داخل املدرسة 

البحث العلمي بوجه اتقان املهارات التكنولوجية بوجه عام ويف  أمهيةعن  بدريةالطالبة  نوهت

تعلمنا جانب عملي يف غاية األمهية افادنا يف تطبيق ممارسة برامج " ابقوهل وتؤكد هذا الطالبة بدرية،  خاص

"  الطالبة بدرية وتضيف، "١"المقابلة شبه المقننة حديثة وألول مرة امارس برامج �تم بالبحث العلمي

الن  اليت حتدث دون قصد من الوقوع يف األخطاء كثرياً برامج كشف السرقات العلمية سيحميين   تعلم ان

ً للعلم واملعرفةالبحث العلمي اخالقي قبل أن  ن تعلم أوهذا يدل ،  "٤الطالبات "مذكرات يكون نشرا

 ساعد على تكوين الوعي املعلومايت املستقبلي. تطبيقات البحث العلمي الرقمية 

ملقدمة حيث " أن هذه املواضيع اجدًا من املوضوعات  بأ�ا استفادت وأضافت الطالبة بدرية

من ثقافيت يزيد  وهذا البحث العلميطموحه واطمح انا اتعلم كل جديد خبصوص  ألينتنفعين جدًا 

لنا املقدمة  مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية"أن  تكما أضاف  "٣ الطالبات مذكرات" "مستقبًال 

من  هو جديد يف مستجدات اليت Xمين كاحلاسب والفنون وكل ما أحتاجه اثقافيت واثرائي بكل متزيد من 

 ."١ اتالطالب مذكرات" "املكتبة الرقمية السعودية فهي كنز لطالبات العلم 

الفرصـة  تالقائمة على الـذكاء االصـطناعي قـد أتاحـ البيئة التكيفيةبأن " الطالبة بدريه أشارتكما 

 تطبيقـات البحـث العلمـي الرقميـةوالقدرة على اكتساب مهارات احملتوى التعليمي املقدم حبماس مع  للتفاعل

أن البيئـة التعليميـة وأدوات الـذكاء االصـطناعي املوجـودة دخلهـا " وصـفت الطالبـة بدريـة، حيـث ممتعـهبطريقة 

وأضـــافت "، ١ المقننـــة المقابلـــة شـــبه" " اعتمـــاد الفكـــرة وتطبيقهـــا بكافـــة املقـــرراتميكـــن محســـتنا للـــتعلم و 
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وصــديقايت مــن التعــرف علــى مهــارات تطبيقــات احبــث العلمــي الرقميــة واتقــان اســتطعت انــا " الطالبــة بدريــة

املهــارات العمليــة لكيفيــة التعامــل مــع الــربامج املتاحــة يف املوقــع مــن البدايــة وحــىت النهايــة كمهــارة البحــث يف 

"  س داخل البحث ومهارة توثيق املراجـع بطريقـة الكرتونيـةقواعد املعلومات ومهارة الكشف عن نسبة االقتبا

 ".٤، ٣، ٢الطالبات مذكرات "

الذكاء وجود ن أ "فيؤكد على التعلميف  وتطبيقاXا الذكاء االصطناعي أدوارأمهية  بدرية وتبني الطالبة    

باإلضافة  ."١ شبه المقننة مقابلةال" يل وجلميع زمياليت نافعةيف التعلم مفيد وطريقة حديثة و االصطناعي 

للتعلم والوعي باملشكالت وأمهيتها بالنسبة  مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقميةيف تنمية  ا اىل فاعليته

فهي شاملة جلميع الدورات اليت مت حضورها أفضل من باقي  مت تقدمي احملتوى بشكل " ابقوهل املستقبلية 

و أللمشكالت  تقنيةحلول  تسهيل اجناز البحث العلمي و اجيادعلى  تركزاالفكار واملعارف احلديثة كما 

 ."١ شبه المقننة المقابلة" العوائق اليت تعيق اجناز البحث

 جودالطالبة  :٢-١-٣-٤

مبدرســــة أم ســــلمة  الثــــانوي الصــــف األولطالبــــات احــــدى الطالبــــات املوهوبــــات مــــن  جــــودالطالبــــة 

املطلعــــات علــــى كــــل جديــــد يف التقنيــــة ومــــن  حــــدى الطالبــــاتانظــــام املقــــررات، وهــــي  –للموهوبــــات مبكــــة 

ومهتمة بصـيانة احلاسـب اآليل ولـديها دورات مكثفـة ا�تازات الختبارات قياس للموهبة واالبداع،  الطالبات

  .يف احلاسب، وقد شاركت يف دورات متخصصه يف وبرجمة التطبيقات واستخداماXا

تطبيقات البحث العلمي الرقمية كما ترى أن التعلم بالبيئات بأمهية بالغة لتعلم  ترى الطالبة جود

وقدمت ممتازة  احملاور اليت تعلماها" ابقوهل وتؤكد هذا الطالبة جودتدريب املهتمني ، و  تعلم الذكية سهلت ال

تطبيقات البحث العلمي  كان تعلم"  الطالبة جود وتضيف، "١شبه المقننة المقابلة"" لنا ما حنتاجه

خارج نطاق متنوعة وخمتلفة  الستخداماتأفادين كثريا  اإللكرتوينتعلم تصميم النماذج  مهمة ولكنالرقمية 

ن تعلم تطبيقات البحث أوهذا يدل ،  "٣الطالبات مذكرات"  وتوفري الكثري من الوقتالبحث العلمي 

افاق الستخدامات هذه التطبيقات يف مواقف جديدة مشا�ه وخمتلفة يف  للطالباتالعلمي الرقمية فتح 

  .املستقبل
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واالســــتفادة منهــــا يف أفــــادت الطالبــــات  قــــدمت عــــن طريــــق بيئــــة الــــتعلم التكيفيــــةفاملعلومــــات الــــيت 

هنـــاك مشـــكالت تتعلـــق بعمـــل " أن الصـــفية  اتأمالXـــ ســـجلت الطالبـــة جـــودمســـتقبًال، وفيمـــا يتعلـــق بـــذلك 

العلمـــي اذا  مـــا اكتســـبناها مـــن اآلن ســـوف تـــأثر علـــى ادائنـــا باملســـتقبل خصوصـــاً عنـــد مشـــاركيت يف البحـــث 

، كمــــا أفــــادت الطالبــــة جــــود يف "١ الصــــفيةتــــأمالت ال" الــــيت تتطلــــب مهــــارة ودقــــه جــــوائز البحــــث العلمــــي

 ومسـتقبالً  اآلنالـيت تفيـدنا  واملقـاالت املفيـدة املكتبة الرقمية حتفـظ كثـري مـن املعلومـات والكتـبأن  مذكراXا"

 ."١الطالبات مذكرات" وكما حنب سهلت لنا الرجوع هلا يف كل األوقات

معريف ومهاري وتطوير للذت كمـا تطوير  املعلومات املقدمة حيث تعتربأمهية  جود الطالبةوأضافت 

مهــارات جديــدة ألول اكتســاب علــى  أنــا ومجيــع زمـياليت بيئـة الــتعلم تناســاعدلنص اآليت" بــابتدوينــه  وصـفتها

كمهـــارة اســـتخدام برنـــامج منـــديل يف التوثيـــق وتصـــميم مكتبـــة خاصـــة بكـــل طالبـــة وكيفيـــة  مـــرة نتعـــرف عليهـــا

 ،١الطالبــاتمــذكرات " كثــرياً   مــن زمــياليت الطالبــات ين وينفــعاحلصــول علــى املعلومــات، وهــذا الشــيء ينفعــ

املهــارات ونتطلــع اىل اضـافة حمتــوى جديــد  ومجيــع زمــياليت سـعيدين بتعلمنــا ملثــل هـذهأنـا "كمـا أضــافت ". ٣

ـــ"  خيـــدم البحـــث العلمـــي وطالبـــات العلـــم بيئـــة الـــتعلم التكيفيـــة "، وهـــذا يوضـــح دور ٤ اتمـــذكرات الطالب

سـاعدهم علـى تنميـة ممـا  يف االدواتالـذكاء االصـطناعي والتنـوع  وتفعيل أدواتمن  واحملتوى املقدم بداخلها

العلمــي الرقميــة ويتطلعــون لــتعلم تطبيقــات جديــدة يف املســتقبل لتطــوير  املهــارات املتعلقــة بتطبيقــات البحــث

 مهاراXم التقنية والبحثية.

الطالبــات بإتاحــة كافــة الفــروق الفرديــة بــني  مرعــاه ســامهت يف بيئــة الــتعلم التكيفيــةباإلضــافة إىل أن    

حريــة و بــالتعلم الــذايت،  نوتســمح هلــ الوســائط املتعــددة الــيت تناســب تفضــيالت الطالبــات وأســاليب تعلمهــن

اسـتخدام أدوات  نتتـيح هلـكمـا ،  و اجلمـع بينهمـاأمـن بـني الوسـائط املتنوعـة سـواء بصـرية أو حركيـة االختيار 

بيئـة الـتعلم التكيفيـة أتاحـت يل " وتطرقت بـذلك الطالبـة جـود بقوهلـا احلوار مع النظام، الذكاء االصطناعي ب

وبسـطت لنـا  كمـا أن أدوات الـتعلم سـهلت لنـا وشـعرتنا  باملتعـة  وأفضـلهاأحبهـا بالتعلم بالطريقة الـيت  الفرصة

 ".١المقابلة شبه المقننة"  املفاهيم وسعلت علينا التفهم
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وزيــادة  تعلــم املهــارات املســتقبلية مــن زادت خرباتنــا ومكنتنــا املوقــعأن "  كمــا أضــافت الطالبــة جــود     

يف التغلــب علــى  احملتــوى سيســاعدنا داخــل املوقــع قــدم أن مــا" كمــا نوهــت " ١التــأمالت الصــفية " خرباتنــا

 ".١التأمالت الصفية"  يف اجناز البحث العلمي مستقبالً  نوجههاس صعوبات اليت

 زينبالطالبة  :٣-١-٣-٤

 الثـــانوي الصـــف األولطالبـــات مـــن  الشـــغوفات بـــالعلماحـــدى الطالبـــات املوهوبـــات  زينـــبالطالبـــة 

حـــدى الطالبـــات ا�تـــازات الختبـــارات قيـــاس انظـــام املقـــررات، وهـــي  –مبدرســـة أم ســـلمة للموهوبـــات مبكـــة 

كمــــا أن لـــــديها العديــــد مـــــن الـــــدورات  أنشــــطة املدرســـــة للموهبــــة واالبـــــداع، وهلــــا عـــــدة مشــــاركات يف عـــــدد

ة خــارج أوقــات الــدوام العلميــ االثرائيــةالــربامج التحقــت بالعديــد مــن  وبــاألخص دورات يف اللغــة االجنليزيــة و

 . الفرتة املسائيةيف  املدرسي

يف  القــادم الــذكاء االصــطناعي هــي املســتقبلو  التكنولوجيــا عمومــاً  بــأنقائلــة "  زينــبالطالبــة  أفــادت        

 بــــأدوات الــــذكاء االصــــطناعي املوجــــودة داخــــل املوقــــع ممــــا محســــتين كثــــريا  عجبــــتأوقــــد  م٢٠٣٠ظــــل رؤيــــة 

 ."١ شبه المقننة لةالمقاب "لتعلما لالستمرار يف

الــتعلم  فكــرة أن " اعلــى ذلـك بقوهلــ معلقــةتعلم يف الـالــذكاء وتوكـد اىل أمهيــة الــتعلم بالبيئـات الذكيــة 

حديثـة حيـث تتـيح لنـا   ربط الذكاء االصطناعي فكـرة عن طريق بيئة التعلم واالدوات املوجودة بداخله وامهها

كمــا " ١شــبه المقننــة  لــةالمقاب" الــتعلم دومــا �ــذه الطريقــة وأمتــىن ان يكــون الــتعلم يف أي وقــت وي مكــان

خاصـة يف اختبـارات القـدرات والتحصـيلي  بالـذكاء االصـطناعي مبوقع تعليمي مدعم التعلم" احتاج  أضافت

املقــررات الــيت تصــعب علينــا تعلمهــا بســهوله  واختبــارات موهبــة التــابع للمركــز الــوطين للقيــاس والتعلــيم وكافــة 

 ."٢الطالباتمذكرات "   والفيزياءالرياضيات 

مهيـــة تعلـــم الطالبـــات داخـــل بيئـــة الـــتعلم التكيفيـــة وفقـــا للـــذكاء االصـــطناعي وأمهيـــة تنـــاول أ وتتمثـــل

بشــقية املعــريف واملهــاري والــيت جــذبت انتبــاه الطالبــات يف الـــتعلم  مهــارات تطبيقــات البحــث العلمــي الرقميــة

موضــــوعات تطبيقــــات البحــــث العلمــــي يف  أكثــــر ود التعمــــق" أاآليت والــــيت وضــــحتها زينــــب بتــــدوينها الــــنص

حبيـــث تكـــون متاحـــة داخـــل بيئـــة الـــتعلم التكيفيـــة حـــىت يتســـىن يل التعمـــق فيهـــا والبحـــث عنهـــا وقـــت  الرقميـــة

حـــاجيت هلـــا  وقـــتحيـــث أن بيئـــة الـــتعلم التكيفيـــة ختـــزن املعلومـــات وتبقـــى موجـــودة  واســـرتجاعهاحـــاجيت هلـــا 

 "٢الطالباتمذكرات " يل باملستقبل  لتكون مرجعاً 
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من دراسة كافة تطبيقات البحث العلمي الرقميـة أصـبح بعد االنتهاء "أنه ب كما بينت الطالبة زينب

لــدي وعــي باســتخدامها واســتطيع توظيفهــا وقــت حــاجيت هلــا حــىت يف اجنــاز البحــث العلمــي اخلــاص مبقــررايت 

مت املفـاهيم الـيت "بـأن  كما عقبت الطالبة زينب" ١التأمالت الصفية "  الدراسية يف الوقت احلايل ومستقبالً 

سـتفيدنا باملسـتقبل ذات أمهيـة كبـرية أل¤ـا كانـت  تعلمها داخل بيئـة الـتعلم التكيفيـة واحملتـوى املقـدم داخلهـا 

 ."٢الطالباتمذكرات عند مهل االحباث والتكاليف املطلوبة منا " 

والوعي املعلومـايت املسـتقبلي للمهـارات املتعلمـة  الذكيةاىل أمهية التعلم بالبيئات  الطالبة زينب وتوكد

أن أكثر ما اعجبين هو تعلم املهارات العمليـة لتطبيقـات البحـث العلمـي الرقميـة فبعـد داخل البيئة التكيفية "

تعلمــي ملهــارات تصــميم االســتبانات اإللكرتونيــة وهــي مــن أهــم املهــارات اهلامــة والــيت ســأقوم بتصــميمها يف 

 ." ١التأمالت الصفية ".  يل بإحدى املسابقات العلمية بإذن اهللا اجناز حبث

تطبيقــــات البحــــث العلمــــي أن الصــــعوبات الــــيت واجهــــتهم يف تعلـــم "  زينـــبالطالبــــة أضــــافت كمـــا 

صـعوبة الـدخول للبيئـة التكيفيـة مـن اهلـاتف احملمـول حيـث أنـين البـد مـن الـتعلم بواسـطة جهـاز  ، هـوالرقمية 

 ". ٢الطالباتمذكرات  "باإلنرتنتموصل  احلاسب اآليل

كـن للـدروس ميإذ  أكثر مُتعة التعلمجعل " التعلم عرب بيئة التعلم التكيفية ونوهت الطالبة زينب بأن

. كمـا "١المقابلـة شـبه المقننـة "بالصـوت والصـورة احملتـوى الـداعم  بـاألخص متعةأكثر لنا أن تُصبح  اململة

عـن  النظـام داخل املوجودةديدة اجل والعلمية اإلثرائية املعلومات وجود البحث عن ما حنتاجه و أن "أضافت 

 ."٢الطالباتمذكرات "  املساعدة يقدم والذي الروابط املوجودة فيه على النقرطريق 

عصـر التكنولوجيـا واملعلوماتيـة حيـث  يف للطالبـات كبـرية قيمـة ذو بأنـه الربنـامج حمتـوى ويتميـز   

كيفيـة استفدنا كثرياً من املعلومات اليت قدمت داخـل بيئـة الـتعلم وخاصـة  بقوهلا"  الطالبة زينب أكدت ذلك 

 "البحــث يف قواعــد املعلومــات وتصــميم االســتبانة اإللكرتونيــة حيــث أ¤ــا اكثــر املوضــوعات الــيت احتــاج اليهــا

 .١المقابلة شبه المقننة 

وتقــوم بيئـــة الـــتعلم التكيفيـــة القائمـــة علـــى الـــذكاء االصـــطناعي بعـــرض احملتـــوى بعـــدة أشـــال مـــن الوســـائط     

ـــة زينـــب بقوهلـــا "  ـــتعلم وأكـــدت ذلـــك الطالب اتاحـــة جمموعـــة متنوعـــة مـــن الوســـائط تناســـب كافـــة أســـاليب ال
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يقــــات البحــــث العلمــــي التعليميــــة الرقميــــة الــــيت كــــان هلــــا دور يف اكســــابنا املعلومــــات واملهــــارات اخلاصــــة بتطب

 .١التأمالت الصفية " الرقمية

مــن خــالل عرضــها ملهــارات تطبيقــات البحــث العلمــي وعيــا معلوماتيــاً يف  تكســب بيئــة الــتعلم التكيفيــةكمــا 

مكنتـــين نعـــم لقـــد " انـــايف بقوهلـــالطالبـــة زينـــب ، ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل تـــدوين اجلانـــب املعـــريف واألدائـــي

سـواء باسـتخدام قـروب  صـديقايت امللفـات وسـؤايل عـن خطـوات اجلانـب العملـيالدخول للبيئة والتشارك مع 

انــا ســعيدة بتعلمـي مهــارات تنفعــين يف املســتقبل  "كمـا أضــافت "،  ٢الطالبــاتمــذكرات " أو سـؤال الشــات 

شــبه  لــةالمقاب"  وســعيدة إين اســتخدمت التقنيــة ومســتجدات حديثــة لفهــم واكتســاب مهــارات هــذا ا�ــال

الربنـامج ورغبتـه يف االسـتزادة واملعرفـة يف هـذه الدراسـة  باملشاركة يف اوسعادX رضاهامما يدل على  "١المقننة

 جمال الذكاء االصطناعي

  أنـابقوهلـا " االثـراء بواسـطة البيئـات الذكيـة مسـتقبالً يف  اباملشاركة ورغبتهـبرضاها وسعادXا  وعلقت زينب    

تتطـور رؤى التعلـيم حبيـث  التعلم بواسطة البيئات الذكية املدعومة بـأدوات حديثـة وشـيقة وامتـىن أن أتطلع إىل

   ."١المقابلة شبه المقننة"  يتم اعتماد التعلم بواسطة التقنيات احلديثة والذكاء االصطناعي مستقبالً 

 سارهالطالبة  :٤-١-٣-٤

مــــــن الصــــــف األول مبدرســــــة أم ســــــلمة  الطموحــــــات املوهوبــــــات احــــــدى الطالبــــــات الطالبــــــة ســــــاره

، واالبــداع الختبــارات قيــاس للموهبــة الطالبــات ا�تــازات ىأحــد يوهــ نظــام املقــررات، – للموهوبــات مبكــة

   .عدة مشاركات يف عدد من املسابقات منها أوملبياد الرياضات اوهل

تطبيقــات البحــث العلمــي  بأمهيــةفقــد أبــدت العلمــي و  االثرائــيباجلانــب  الطالبــة ســاره عنايــةوانطالقــاً مــن    

أ¤ـــا مهمـــة جـــداً كو¤ـــا مهتمـــة جبانـــب البحـــث العلمـــي  " :داخـــل البيئـــة التكيفيـــة بقوهلـــادمت الـــيت قُـــ الرقميـــة

ممــا اثراهــا وســهل عليهــا اكتســاب املهــارات التقنيــة اخلاصــة باســتخدام  وتطمــح لتشــارك يف املســابقات العلميــة

كو¤ـــا   التقــين وعقبـــت بقوهلــا أ¤ـــا اكتســبت مهــارات التوثيـــق ،تقبليف املســ بحــث العلمـــي الرقميــةلتطبيقــات ا

 المقابلـة" ""و الواجـبأجزاء البحـث أ أو نسيا¤ا داخل الوقوع بأخطاء يف التوثيق تشكل هلا خوفاً كبرياً من

 .  "١شبه المقننة 



 نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها  الفصل الرابع: عرض

 
٢٢٤ 

مــــذكرات ."   مــــا مت تعلمــــه ســــوف يفيــــدها مســــتقبالً وزاد مــــن وعيهــــا مســــتقبالً أن وأضــــافت الطالبــــة ســــاره 

  ".٣الطالبات

 بأنـه فنوهـت الطالبـة سـارهبصـفة عامـة ، احملتوى التعليمي لتطبيقات البحث العلمي الرقميـة بوفيما خيتص    

كمــا عقبــت أن    ، "ميكـن اســتفادة الطالبــات مجيعــا منــه باملرحلــة الثانويــة وان نشــره فيــه فائــدة جلميــع الطالبــات

"املفـــاهيم واملهـــارات الـــيت مت اكتســـا�ا كانـــت مفيـــدة وجيـــدة وتتضـــمن حمـــاور مهمـــة لنـــا ولكافـــة الطالبـــات يف 

 ".١ شبه مقننة المقابلة " "حياXم 

 ويف جانب أدوات الذكاء االصـطناعي املقدمـة داخـل بيئـة الـتعلم التكيفيـة  فقـد أشـارت سـاره بقوهلـا " أن   

شــات ا عنــد اســتخدامها لتقنيــات يف الــتعلم أشــعرها بــتعلم جــذاب وممتــع خصوصـًـ الــذكاء االصــطناعيتفعيــل 

بــوت بقوهلـــا أ¤ــا تتحـــدث مــع بـــات مــان وتســـأله بكــل ارحييـــه ونوهــت انـــه متفاعــل ال ميـــل مــن االجابـــة عـــن 

ــــذكاء  األســــئلة واالستفســــارات وقــــد اســــتفادت كثــــرياً حبصــــوهلا علــــى معلومــــات جيــــدة مــــن خــــالل أدوات ال

 ."٢و١ الطالباتذكرات م" "االصطناعي

 وكانـــت جتربـــة مجيلـــة تعلمالــ متعـــهإمكانـــات كبــرية تســـهم يف  قـــدمت تطبيقـــات الـــذكاء االصــطناعيأن كمــا    

 المقابلــة " " تطبيقــات البحــث العلمــي الرقميــةســاهم يف فهــم  ألنــه وتتمـىن تفعيلهــا بكافــة املقــررات مســتقبال

 ."١شبه المقننة 

وجود الوقت الكايف للتعمق أكثـر يف بيئـة الـتعلم التكيفيـة كانـت مـن  عدموتعد مشكلة " هكما دونت سار   

ـــيت تقـــدمها  ـــربامج االثرائيـــة ال ـــات بـــاملقررات االخـــرى و تعـــدد ال أبـــرز الصـــعوبات الـــيت واجهتـــين ككثـــرة الواجب

أن كمـا "١شـبه المقننـة  المقابلـة "" لالسـتمتاع اكثـر بـالتعلم داخـل املوقـع مدرسيت كانت نوعا ما عـائق يل

 ."٤الطالباتمذكرات "بيئة التعلم التكيفية سامهت يف تنمية املهارات اليت تفيدين مستقبالً 

يف حياتنــا  اهللا  بــإذنبأ¤ــا مســرورة جــداً بــتعلم موضــوعات جديــدة والــيت ستســاعدنا  كمــا اضــافت ســارة"   

 "١التأمالت الصفية ""  املستقبليةالدراسية احلالية و 

 فاطمةالطالبة  :٥-١-٣-٤

مبدرســـة أم ســـلمة  الثـــانوي الصـــف األولطالبـــات احـــدى الطالبـــات املوهوبـــات مـــن  فاطمـــةالطالبـــة 

حــدى الطالبــات ا�تــازات الختبــارات قيــاس للموهبــة واالبــداع، انظــام املقــررات، وهــي  –للموهوبــات مبكــة 

 طمــح إىل حتقيــق جــوائز تو ، STEM  اإلثــراء الشــامل للموهــوبني وفــق تعلــيم وهــي مــن املشــاركات بربنــامج



 نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها  الفصل الرابع: عرض

 
٢٢٥ 

ا أثنـاء تعلمهـا داخـل البيئـة التكيفيـة  وحرصـها علـى وهذا ما ملسته منه لتكون باحثة متمكنةطمح تو  علمية،

تعلــم تطبيقــات البحــث العلمــي معرفيــاً ومهاريــاً وتآمــل لتقــدم مســتقبالً دورات يف تطبيقــات البحــث العلمــي 

  الرقمية.

أمهيـة تعلـم كـل مـا خيـدم البحـث العلمـي إن الطالبة فاطمة ترى " ففيما خيص التعلم بالبيئة التكيفية 

مــن جانــب تقــين حيــث نوهــت بــأن ال غــىن عــن اســتخدام التقنيــات إلجنــاز الواجبــات واالحبــاث العلميــة مــن 

" عــدة جوانــب الكتابــة والتحليــل والبحــث والتنظــيم والتوثيــق حيــث أكــدت اننــا يف ظــل التطــور التكنولــوجي

 ."١المقننةالمقابلة شبه "

حـالل مـا دونتـه الطالبـة فاطمـة والـذي  مـن ويتضـح ، كبـرية قيمـة ذو بأنـه احملتـوى التعليمـي ويتميـز

مــن تعلمنــا مــن خــالل البيئــة التكيفيــة الــيت هــي مــن فكرتــك ونشــكرك عليهــا   اســتفدنا كثــرياً داء بــالنص اآليت" 

ذلــك  وانطالقــاً مــن، "٤الطالبــات مــذكرات "كمــا أننــا نتمــىن طــرح تطبيقــات أخــرى جديــدة مســتقبالً   كثــرياً 

 ؤكد أمهية البيئات الذكية وأدوارها يف التعلم .ت

تلــيب احتياجــات الباحثــات مــن الطالبــات  تطبيقــات البحــث العلمــي الرقميــة بــأن  الطالبــة فاطمــةأشــارت و    

كثرياً من احملتوى املعروض داخل بيئة التعلم التكيفية حيث أن احملتـوى املعـروض   استفدت:" ابقوهل املوهوبات

" ٤و ٣الطالبــات مــذكرات" ألول مــرة اتعلمــه و مل ادرســه ســابقاً يف احــد املقــررات بالصــف األول الثــانوي

 مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية. وجود قصور يف تقدمي  حداثة احملتوى، و ويتضح مما سبق

أن الوسائط املستخدمة املكتوبة واملسموعة واملرئية داخل البيئة التكيفية " فاطمةكما بينت الطالبة 

حول طريقة استخدام  فيديو مقاطع املوقع صور و لنا قدم حيث دونت" التعلم تيسري يف مهم هلا دور

كل   انتقاء يف اإلجيايب الدور على يؤكد مما " .١الصفية التأمالت "برامج تطبيقات البحث العلمي الرقمية

   .طالبة الوسيط الذي يالئمها ومعرفة كل طالبة بتفضيالت التعلم املناسبة لطموحها

بشكل بسيط  احملتوى اخلاص بتطبيقات البحث العلمي الرقميةمت تقدمي كما نوهت الطالبة فاطمة باآليت"  

 " ٢الطالبات مذكرات" .مما سهل لنا عملية التعلم واستيعاب املعلومات ومنظم داخل املوقع وسهل

وسهلت املنشودة  حتقيق األهداف يف سامهت أن بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي أي

  لدى الطالبات. العملية التعليمية
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هــذا الربنــامج وتــدون فاطمــة أهــم االحــداث الــيت مــرت �ــا عنــد دراســتها ملهــارات الكتابــة الــنص االيت"      

اســــتطيع الوصــــول كمــــا دونــــت"   " .٤مــــذكرات الطالبــــات" يضــــمن يل أن أحفــــظ حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة

ســبق، ا ، وممــ١مــذكرات الطالبــات" للمعلومــات بالبحــث عنهــا عنــد احلاجــة عنــد الــدخول للمكتبــة الرقميــة

لنـــا فوائـــد الـــيت عـــادت علـــى الطالبـــات املوهوبـــات عنـــد تعلمهـــن ملهـــارات تطبيقـــات البحـــث العلمـــي يتضـــح 

 الرقمية".

منــوذج اســتبيان تعلمــي لبنــاء وعــن مميــزات بعــض تطبيقــات البحــث العلمــي الرقميــة أضــافت فاطمــة بقوهلــا " 

وعــن الصــعوبات  ، ٣مــذكرات الطالبــات "ونشــره بــني الطالبــات اختصــر وقــيت وســهل علــي الكثــري إلكــرتوين

 كنــا نشــعر بالضــغط الشـــديد بــأن" صــاحبت تعلــم الطالبــات لتطبيقــات البحــث العلمــي الرقميــة بقوهلــاالــيت 

االختبــارات النصــفية للفــرتة مــع  بعــض تطبيقــات البحــث العلمــي الرقميــة تــزامن فيــهالــذي كنــا نــدرس  وقــتال

 "٤الطالباتمذكرات "  األوىل

تعلـــم بعـــض املهـــارات األدائيـــة لربنـــامج منـــديل حلـــداثتها  صـــعوبة"اىل  اشـــارXايف  الطالبـــة فاطمـــةوتضـــيف    

، اســـتيعاب بعـــض املهـــارات العمليـــة لتطبيـــق منـــديلقـــد تســـبب يف  وتشـــابه عـــدد مـــن اخلطـــوات واخللـــط بينهـــا

 ١الطالبات مذكرات . "الرجوع للمكتبة االثرائية وبعض مقاطع الفيديو قد هونت هذا املعوقولكن 

 .البيانات النوعية: تحليل تقاطع ٢-٣-٤      

، ســاره، زينــب، جــود،  بدريــة(وهــن : اخلمســة  املشــاركات األدوات النوعيــة للطالبــاتبعــد اســتعراض نتــائج 

، مت التحليـــل واســـتخالص بعـــض النتـــائج املتقاطعـــة الـــيت مت احلصـــول عليهـــا مـــن خـــالل أدوات مجـــع )فاطمـــة

 اآليت:ك، التأمالت الصفية)، وميكن تفصيلها  الطالبات(املقابلة شبه املقننة، مذكرات  البيانات

الـذكاء االصـطناعي  تطبيقات البحث العلمي الرقمية داخل البيئة التكيفيـة القائمـة علـى حمتوىميثل 

يف أداوت مجـع  ، ويتضح ذلك من خالل اسـتجاباdم املدونـةباملرحلة الثانوية للطالبات املوهوباتأمهية بالغة 

 ) أمهية هذه املوضوعات.٤٨البيانات النوعية، ويوضح اجلدول (
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 واrتمع الفرد مستوى على الرقمية العلمي البحث تطبيقات موضوعات أمهية):٤٨جدول (

 على مستوى الفرد والمجتمع تطبيقات البحث العلمي الرقمية أهمية موضوعات

 المعرفيالجاني  الجانب التقني البياناتتقاطع 
الجاني العملي 

 األدائي

الوعي المعلوماتي 

 المستقبلي
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يف تنمية  واrتمع الفرد مستوى على الرقمية العلمي البحث تطبيقات موضوعات أمهية )٤٨( يظهر اجلدول

مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية جبانبيها املعريف واألدائي ، واليت متثل أمهيتها بالنسبة للفرد واrتمع 

من خالل حمتوى تطبيقات البحث  واألمهية املعرفية واألمهية العملية ، ومن تلك األسباب األمهية التقنية

داخل  املوجودة الذكاء االصطناعي واستخدام أدوات العلمي الرقمية واملقدمة من خالل بيئة التعلم التكيفية

وتطور العلم واجناز  ،مما له أمهية للطالبات على املستوى الفردي ،تنمية هذه املهارات واليت تسهم البيئة

حملتوى تطبيقات البحث العلمي  جانب الوعي املعلومايتميثل كما البحث العلمي على مستوى اrتمع،  

اليت ستواجههن يف املستقبل و الطالبات يف البحث العلمي  مشكالتحل ملا يقدمه من أمهية كربى  الرقمية 

 مبهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية بكافة املواقف اليت ختتص مما ينمي لديهن جانب الوعي املعلومايت 

 واحملافظة باملستقبل الوعيأمهية مستقبلية للفرد يف زيادة حمتوى تطبيقات البحث العلمي الرقمية كما ميثل 

يف حل وتسهيل كافة املواقف اليت  على أخالقيات البحث العلمي واستثمار التطبيقات التكنولوجية

 .بكل يسر وسهولة ، ووضع احللول املستقبلية تواجههن فيما خيص البحث العلمي

داخل البيئة  الرقميةمهارات تطبيقات البحث العلمي  وميكن استنتاج العوامل املؤثرة يف تعلمكما      

، ويتضح ذلك من خالل باملرحلة الثانوية للطالبات املوهوباتالذكاء االصطناعي  التكيفية القائمة على

 .هذه العوامل) ٥٤استجاباdم املدونة يف أداوت مجع البيانات النوعية، ويوضح اجلدول (

 الرقمية ) العوامل املؤثرة يف تعلم مهارات تطبيقات البحث العلمي٤٩جدول (

  مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقميةالعوامل المؤثرة في تعلم 

 مؤثرات خارجية مؤثرات داخليةتقاطع 



 نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها  الفصل الرابع: عرض

 
٢٢٨ 

تفضيالت وأساليب  الطالباتحاجات  البيانات

 التعلم

أدوات الذكاء   البيئة التكيفية

 االصطناعي
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) أهم العوامل اليت سامهت يف تعلم الطالبات املوهوبات ملهارات تطبيقات ٤٩يربز اجلدول رقم (     

البحث العلمي الرقمية جبانبيها املعريف واألدائي ، واليت ميكن تصنيفها إىل قسمني عوامل داخلية تتعلق 

من خالل تزويدهن باملفاهيم واملهارات اليت تسهم  يف تعلم هذه التطبيقات نوميوهل نبالطالبات وحاجته

، أساليب تعلمهن بالكيفية اليت سيتعلمن �ا من خالل مراعاه تفضيالdن  يف تلبية احتياجاdن، كما تراعي

بيقات تعلمهن حملتوى تط تسهم يف املهارات اليت املفاهيم و إىل جمموعة من الطالباتوتتمثل يف حاجات 

 . وحاجات الطالبات، كما أ�ا تراعي اخلربات البحث العلمي الرقمية

واليت  العوامل  اخلارجية املؤثرة يف تعلم مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقميةبأما القسم الثاين فيختص 

 .من أبرزها تعلم الطالبات من خالل بيئة التعلم التكيفية وأدوات الذكاء االصطناعي

ما ميتاز به من تنوع  وواألدوات اخلاصة بالطالبات املوهوبات  اإللكرتوينأدوات التعلم  إىلباإلضافة 

 التقدم يف العملية التعليمية. على تعلم الطالبات وحتفيزهنتسهم يف وهي بدورها  جاذبيةو 

وى اخلاص احملتيف تقدمي  بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي بأدوار هامةتقوم و      

 أدوارها العامةمتكنها من أداء  مساتمن خالل ما تتضمنه من وذلك ، بتطبيقات البحث العلمي الرقمية

، األدوات النوعية الطالباتاستجابات  جممل ة ، واليت ميكن إجيازها من خالليبفعالية يف العملية التعليم

 ) ٥٥واملوضحة باجلدول رقم (

 بيئة التعلم التكيفيةيف الذكاء االصطناعي  أدوات) خصائص ٥٠جدول (

 في بيئة التعلم التكيفيةالذكاء االصطناعي  أدواتخصائص 

تقاطع 

 البيانات

 التنوع الشمولية  التفاعلية تقنيات تشغيل البيئة أسلوب التعلم

١ ---- √ ---- ---- ---- 

٢ √ ---- ---- ---- ---- 
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٣ ---- ---- ---- ---- √ 

٤ ---- ---- √ ---- ---- 

٥ ---- ---- ---- √ ---- 

 

ي دورًا هامًا يف سري تعلم الطالبات تؤدي بيئة التعلم التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعحيث     

املوهوبات من خالل ما تتصف به من خصائص ومسات يف تقدمي احملتوى اخلاص بتطبيقات البحث العلمي 

  الرقمية 

 من بيئة التعلم التكيفية الذكاء االصطناعي يف أدوات�ا  تتسم) اخلصائص اليت ٥٠يكشف اجلدول (    

سواء كانت  أساليب تعلمهن، واليت تتمثل يف خالل استجابات الطالبات املوهوبات لألدوات النوعية

فيديو مقاطع حمتويات إثرائية صوتية أو نصية أو  واليت تقدم للطالبات بصرية أم حركية أم متعددة احلواس

احملتوى اخلاص بتطبيقات البحث العلمي الرقمية واليت تراعي فروقهن الفردية وحاجتهن التعليمية أثناء تعلم 

سهولة  الدخول اىل البيئة التكيفية من خالل باإلضافة إىل ، يف أي وقت أثناء التعلم واتاحتها وتفضيالdن

اليت  اخلاصة باالستخدام وادوات الذكاء االصطناعيوجود التعليمات  ، كما أن االنرتنت ووضوح أدواdا

بني  التفاعليةبالشمولية و  كما تتسم،   سهلت الوصول للمعلومة وتيسري التعلم مع اضفاء املتعة واجلاذبية، 

 تتسماملعلومة، كما  الوصول اىل اليت متكنهن من الطالبات وبيئة التعلم التكيفية بوجود األدوات املتنوعة

اخلاص بتطبيقات تقدمي احملتوى من خالل وذلك يف  الطالبات املوهوباتلفروق الفردية بني مبراعاdا ل

 .املفضلة بأساليبهنبدراسة احملتوى  للطالبات، وإتاحة الفرصة متنوعةبأشكال  البحث العلمي الرقمية

 :التايلالنوعية  استجابات الطالبات املوهوبات لألدواتكما كشفت 

ليكونوا  رغبتهنوابداء ، بدون مللو وض جتربة جديدة يف التعلم خلمحاس الطالبات املوهوبات وشغفهن  -١

 ضمن العينة املشاركة يف االستجابة على األدوات النوعية.

ملا تقدمه  بكل أرحيية التعلم داخلها و وبساطة البيئة التكيفية جاذبيةاتفاق الطالبات املوهوبات على  -٢

عنصر داخل  يوسهولة الوصول إىل أ لتعلم من خالل األدوات املتاحة داخل البيئةمن تسهيالت ل

 صفحات البيئة التكيفية.

 داخليف توصيل املعلومات بشكل أسرع، وأبسط  البيئة التكيفيةمع  الطالبات املوهوبات تفاعل -٣

 .صفحات البيئة التكيفية
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، التعلم داخل البيئة التكيفيةجتربة  من نستفادdال نسعادdو  تعبري الطالبات املوهوبات عن مشاعرهن -٤

 قرراتعلى الذكاء االصطناعي يف امل البيئة التكيفية القائمةعرب  العملية التعلميةيف استمرار  نورغبته

 الدراسية األخرى.

 



 

 اْلَخاِمسُ  اْلَفْصلُ 
 . والمقترحات والتوصيات النََّتاِئج ُمَلخَّص

 

 

 : مقدمة الفصل.١-٥

 : ملخص النتائج.٢-٥

 .توصيات الدراسة: ٣-٥

 .مقترحات الدراسة: ٤-٥

 : ملخص الفصل.٥-٥
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 اْلَخاِمسُ  اْلَفْصلُ 
 . والمقترحات والتوصيات النََّتاِئج ُمَلخَّص

 

 

 : مقدمة الفصل.١-٥

مت كما ،  إحصائيًا وصوًال إىل النتائج وحتليلها وتفسريها.  اومعاجلته للنتائج، ملخصاً يتناول هذا الفصل 

 مت عرض جمموعة من وأخرياً إليها ،  مت التوصلاليت  نتائج الدراسةجمموعة من التوصيات املبنية على  تقدمي

 وفيما يلي عرض ذلك : ، املستقبلية للدراسات املقرتحات

 : ملخص النتائج.٢-٥

 القائمة على الذكاء االصطناعي التكيفية اإللكرتونية التعلم بيئةعايري تصميم متكونت قائمة : ١-٢-٥

 والضوابط التكيفية التعلم بيئة ) معيار فصلت اىل اnال األول: توثيق ٧٠من مخسة جماالت موزعة على ( 

 يف والتعلم التعليم ) معيار، واnال الثاين: عملية١٣والقانونية والذي تضمنت ( واملصداقية واألخالقيات

: تصميم  ) معيار، يف حني اشتمل اnال الثالث على٢٢استخدامها وتضمنت ( ودعم التكيفية التعلم بيئة

) معيار، يف حني تضمن ١٣واشتمل على ( هيكل البيئة التكيفية والوسائط التكنولوجية التفاعلية وتنسيقها

 ) معايري، أما اnال اخلامس:٩واشتمل على ( إنتاج مصادر بيئة التعلم التكيفية وعمليا�ا اnال الرابع:

 ) معيار.١٣تكون من ( دعم بيئة التعلم التكيفية بتطبيقات الذكاء االصطناعي

مهارة مقسمة  )٦٠(من  قائمة مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميتكونت :٢-٢-٥

 Organization and( واإلدارة التنظيم مهارات: األول على أربعة جماالت رئيسية تتضمن اnال

management skills ،(وعددها، املرجعية اتواالستشهاد املراجع إدارة مهارات �ا ويقصد )١٤ (

 البحث وتقنيات مهارات )، ويقصد �اResearch skills(البحث  مهارات :الثاين مهارة، اnال

)، Analysis skills( التحليل مهارات: الثالث اnال، مهارة) ١٣( وعددها الرقمية، املعلومات مبصادر

 اnال ، مهارة) ٢٣( وعددها، االحصائي والتحليل اإللكرتونية االستبانات تصميم مهارات �ا ويقصد

 أو االنتحال و العلمية السرقات كشف ويقصد �ا مهارات )،writing skills(الكتابة  مهارات :الرابع

 ) مهارة.١٠االقتباس، وعددها (
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) بني متوسطي درجات طالبات ٠.٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (:٣-٢-٥

الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي يف اجلوانب املعرفية املرتبطة مبهارات تطبيقات عينة 

 ).٣٦.٧٤التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي وكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق البعدي بدرجة كلية (

وهــى قــيم تؤكــد  )،٠.٩٧٢ -٠.٩٣٣تراوحــت بــني: ( التحصــيلي" لالختبــار ²ηايتــا "مربــع قــيم :٤-٢-٥

علـــى أن اســـتخدام البيئـــة اإللكرتونيـــة التكيفيـــة القائمـــة علـــى الـــذكاء االصـــطناعي ذات أثـــر كبـــري علـــى تنميـــة 

اجلوانــــب املعرفيـــــة املرتبطــــة مبهـــــارات تطبيقـــــات التكنولوجيــــا الرقميـــــة يف البحـــــث العلمــــي (كدرجـــــة إمجاليـــــة، 

جمـــال أدوات  -جمـــال أدوات التحليـــل  -جمـــال أدوات البحـــث - ظـــيم واإلدارةجمـــال التنوكمجـــاالت فرعيـــة: 

 ) لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.الكتابة

) بني متوسطي درجات طالبات ٠.٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (:٥-٢-٥

انب األدائية املرتبطة مبهارات تطبيقات عينة الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة اجلو 

التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي وكانت مجيع الفروق لصاحل التطبيق البعدي بدرجة كلية 

)١٠٦.٧٤.( 

وهـى قـيم تؤكـد علـى  )،٠.٩٩٣ -٠.٩٥٣" لبطاقة املالحظة تراوحت بـني: (²ηايتا "مربع قيم :٦-٢-٥

أن استخدام البيئـة اإللكرتونيـة التكيفيـة القائمـة علـى الـذكاء االصـطناعي ذات أثـر كبـري علـى تنميـة اجلوانـب 

األدائيـــة املرتبطـــة مبهـــارات تطبيقـــات التكنولوجيـــا الرقميـــة يف البحـــث العلمـــي (كدرجـــة إمجاليـــة، وكمجـــاالت 

جمـــال مهـــارات  -جمـــال مهـــارات التحليـــل -ارات البحـــثجمـــال مهـــ -جمـــال مهـــارات التنظـــيم واإلدارةفرعيـــة: 

 لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية. الكتابة)

) بني متوسطي درجات طالبات ٠.٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (:٧-٢-٥

نت مجيع الفروق لصاحل عينة الدراسة يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار الوعي املعلومايت املستقبلي وكا

 ).١٨.٣٩التطبيق البعدي بدرجة كلية (

وهـى قـيم تؤكـد علـى  )،٠.٩٥٤ -٠.٨٢٥" الختبار املواقف تراوحـت بـني: (²ηايتا "مربع قيم :٨-٢-٥

أن اســتخدام البيئــة اإللكرتونيــة التكيفيــة القائمــة علــى الــذكاء االصــطناعي ذات أثــر كبــري علــى تنميــة الــوعى 

الـــــوعي  -الـــــوعي املعلومـــــايت nـــــال التنظـــــيم واالدارة(كدرجة إمجاليـــــة، وكأبعـــــاد فرعيـــــة: بلياملســـــتق املعلومـــــايت
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لــــدى  الــــوعي املعلومــــايت مبجــــال الكتابــــة) -الــــوعي املعلومــــايت مبجــــال التحليــــل -املعلومــــايت مبجــــال البحــــث

 الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية.
 

 .توصيات الدراسة: ٣-٥

البيئات يف ضوء النتائج السابقة فقد جاءت الدراسة بعدد من التوصيات اليت ميكن أّن ُتسهم يف تطوير 

، وتتمثل هذه التكيفية الذكية وتنمية مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية والوعي املعلومايت املستقبلي

 التوصيات يف ما يلي:  

 التعلم وتدريس مقرراتتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي يف ل املستمروالتطوير  تبين خطة للتدريب -

أداء الطالبات على  له فاعليةمما  التعليم السعودياملوهوبني باملرحلة الثانوية يف  الطالبات املوهوبات

 املوهوبات على املستويات املعرفية واألدائية والوعي املعلومايت املستقبلي.

ملرحلة الثانوية يف اململكة العربية ا مقرراتيف  البحث العلمي الرقميةمفاهيم ومهارات تطبيقات تضمني  -

 .واالكادمييالطالبات البحثي تالزم مستقبل ملا هلا من أمهية السعودية 

واالستعانة  ها يف التعليم العام السعوديودجم الذكاء االصطناعي القائمة التكيفية البيئاتتطوير ضرورة  - 

حمفزة لعقل الباحث العلمي  ذكية علميةبيئات سعياً إلجياد ، حتت إشراف وزارة التعليمخبرباء اnال يف ذلك 

  .لدخول يف املنظومة املعرفية القائمة على البحث العلميوحتفيزه لو�يئته 

اخلطط التطويرية  يف التدريس والتعلم ضمن الذكاء االصطناعي القائمة البيئات الذكية ادخالضرورة  -

إلكمال التعلم أو التدريس بكفاءة  التعليم السعوديب االثرائية العلمية والربامج ومشاريع املوهوبات لربامج

 وفعالية.

على املستجدات التكنولوجية ملهارات تطبيقات البحث العلمي  املستمروالتطوير  تبين خطة للتدريب -

 مؤسسةبإشراف جهات خمتصة مثل:  مراكز املوهوباتوذلك ببناء برامج مشرتكة، وورش عمل بني الرقمية، 

 مراكز املوهوبات بالتعليم السعودي. واإلبداع للموهبة ورجاله عبدالعزيز امللك

 أمناط الذكاء االصطناعي داخل البيئات جماالت الذكاء االصطناعي يف جمال التعلم كتوظيف توظيف -

 الطالباتواستخدامها كتوجه حديث يف تعلم  التعلم والتدريسيف  ونظم التعلم الذكية وابتكار تصميمات

 التعليم السعودي.باملرحلة الثانوية يف  املوهوبات



 ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات الفصل اخلامس: 

 
٢٣٤ 

االستفادة من الدراسات واالحباث يف جمال تصميم بيئات التكيفية القائمة على الذكاء االصطناعي  -

 ملعرفة التصميم املناسب بناء على املرحلة الدراسية والفئات العمرية واملادة التعليمية. 
 

 .مقترحات الدراسة: ٤-٥

من الدراسات املستقبلية لتكون نقطة  بناء على نتائج الدراسة احلالية وتوصيا�ا فإننا نقرتح جمموعة

 :  الدراسات املستقبلية التاليةونقرتح  ؛انطالق للباحثني

وفاعليتها يف تنمية  التعليمية قائمة على تطبيقات الذكاء االصطناعي تشاركية تصميم بيئة تكيفية )١

 املهارات التكنولوجية.

السقاالت التعليمية دعامات التعلم أو ذكية قائمة على مستويات خمتلفة من تصميم بيئة تكيفية  )٢

 املعلوماتية أو الرقمية. وفاعليتها يف تنمية املهارات

 هاراتاملتصميم بيئة تكيفية تشاركية قائمة على تطبيقات الذكاء االصطناعي وفاعليتها يف تنمية  )٣

 .يف التعليم العام السعودي والعشرين لدى الطالبات املوهوبات احلادي لقرنل التقنية

 مفاهيم ومهارات يف تنمية مقرتحة بيئة تكيفيةتصميم بناء برنامج تعليمي يف الرتبية املعلوماتية قائم على 

 إلحدى املقررات بالتعليم السعودي. التنور التقين

مهارات تصميم بيئة تكيفية تنافسية قائمة على تطبيقات الذكاء االصطناعي وفاعليتها يف تنمية  )٤

 لدى الطالبات املوهوبات. املستقبلي التفكري احلاسويب

 تصميم بيئة تكيفية تشاركية قائمة على تطبيقات الذكاء االصطناعي وفاعليتها يف تنمية مهارات )٥

 التفكري التصميمي لدى الطالبات املوهوبات.

يف تنمية مفاهيم ومهارات احدى تصميم بيئة تكيفية القائمة على حتليالت التعلم والبيانات الضخمة  )٦

 للطالبات املوهوبات يف التعليم السعودي. اآليل أو الرتبية املعلوماتية مقررات احلاسب

اآليل أو الرتبية  وفاعليته يف تنمية مفاهيم ومهارات احدى مقررات احلاسب التعلم املنتشر التكيفي )٧

 .للطالبات املوهوبات يف التعليم السعودي املعلوماتية

وفاعليتها تنمية التعلم التكيفية  اتالتكيفي الفردي والتشاركي داخل بيئبني التعلم إجراء دراسة مقارنة  )٨

 متغريات أخرى .
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 القراءاتو  المراجع المصادر و قائمة

 المصادر  –أوالً 

 القرآن الكرمي.        

 المراجع العربية: -ثانياً 

 .مكتبة الرشد: ، الرياض ١ط تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني:  )٢٠٠٤أمحد سامل .( 

 ، متاح على الرابط  البحث العلمي) االولمبياد الوطني لإلبداع العلمي (مسار).  ٢٠١٨ادارة املوهوبني (

http://ttc.org.sa/new/s/206 

، القاهرة: عامل ١،طتكنولوجيا الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في التعليم). ٢٠١٦امساعيل، عبدالرؤوف (

 الكتب للنشر والتوزيع.

 ، القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.١، طالتعلم التكيفيةداللية بيئات ). ٢٠١٨االمام، تسنيم (

 الست املهارات منوذج تطبيق أثر). ٢٠١٩. (صاحل عبداWيد بوعزة، و سعيد، بن حممد بنت نادية البوسعيدي،

 الصف طالبات لدى املعلومايت الوعي مهارات حتسني على االجتماعية الدراسات مادة تدريس يف الكربى

. جتريبية دراسة: مسقط مبحافظة ٩-٥ األساسي للتعليم الراسبية عبداهللا بنت عائشة مدرسة يف التاسع

 .٣٥٨ - ٣١١ ، ١ع، ٢٥مج ،الوطنية فهد الملك مكتبة: الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة

 التعليم، في نستخدمه وكيف -وأدواته Cloud storage السحابي التخزين) ٢٠١٤التلوايت، رشيد (

storage-educ.com/cloud-https://www.new- تقنيات التعليم متاح على الرابط تعليم جديد ، أفكار يف

education 

املوهوبني يف ). أساليب التعلم املفضلة لدى التالميذ ٢٠١٥اجلاسم، فاطمة أمحد، و احلمد، مرمي سامل علي. (

: المجلة التربوية .املرحلة اإلبتدائية وعالقتهما بأساليب التدريس املتبعة من قبل معلميهم مبملكة البحرين

  . ٥٥٠-٥٠١ص ص ، ١١٦، ع٢٩جملس النشر العلمي، مج -جامعة الكويت 

يا: مناذج و ). "تطوير تعليم املوهوبني باستخدام التكنولوج٢٠٠٩( جرادي، عبدالرحيم حممد عبدالرحيم

رعاية املوهوبني ضرورة حتميه  -املؤمتر العلمي العريب السادس لرعاية املوهوبني واملتفوقني  مقرتحات." يف

المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين وواجهة األردن للتعلم والتبادل  ،ملستقبل عريب أفضل: 

 .٤٠٧ - ٣٩١، ٢ج  عمان ، ،الثقافي

الطبعة األوىل. دار الفكر للطباعة ، .أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم). ٢٠٠٢جروان، د. فتحي . (

 .والنشر والتوزيع. األردن
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 الرتبوية البحوث يف العلمي االنتحال کشف نظم استخدام حتديات). ٢٠١٩. (إبراهيم مراد، و صاحل، جوهر،

 الرتبية، كلية - سوهاج جامعة :التربوية المجلة. التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من دمياط جبامعة

 .٦٦٣ - ٦٣١ ، ٦٦ج

). حجم التأثري واستخداماته يف الكشف عن مصداقية النتائج يف البحوث الرتبوية النفسية ٢٠٠٤عفانة، عزو (

، مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينيةلدي طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات الفلسطينية، 

 ).٣العدد (

 يف العلمياالنتحال  كشفاستخدام نظم   حتديات). ٢٠١٩صاحل، و مراد، حسام إبراهيم. ( يجوهر، عل

  -: جامعة سوهاج المجلة التربوية .التدريس هيئةجبامعة دمياط من وجهة نظر أعضاء  الرتبويةالبحوث 

 .٦٦٣-٦٣١، ٦٦كلية الرتبية، ج

 اإللكرتوين التعلم إدارة نظام على قائم تعليمي برنامج تصميم). ٢٠١٩. (سامل سليم بن فهد احلافظي،

)Blackboard (طالب لدى التأملي التفكري ومهارات الرقمية املواطنة قيم تنمية يف فاعليته وقياس 

 ،التربية لتكنولوجيا العربية الجمعية: وبحوث دراسات - الرتبية تكنولوجيا. جدة مدينة يف التقنية الكلية

 .١٧٤ - ١١٩ ، ٣٩ع

. SPSS 18تطبيقات باستخدام برنامج  والتربوي النفسياإلحصاء ). ٢٠١١حسن، عزت عبد احلميد (

 .العريب، القاهرة، دار الفكر ١ط

 ضوء يف باملرحلة االبتدائية الرياضية املفاهيم لتدريس مقرتح برنامج فاعلية )٢٠١٩حسني، هشام بركات (

 .٤٠٦-٣٦٧)، ص ص ١) ، ع (١٩، مج(والنفسية التربوية العلوم مجلة املوهوبني، تعلم أساليب

، اإلمارات العربية املتحدة، العني، دار الكتاب ١. طالتربية فيمقدمة للبحث ). ٢٠١٣احلسيىن، سعد (

 .اجلامعي

، اإلمارات العربية املتحدة، العني، دار الكتاب ١. طالتربية فيمقدمة للبحث ). ٢٠١٣احلسيىن، سعد (

 .اجلامعي

، القاهرة: دار السحاب للنشر ١ط بيئات التعلم االلكتروني (الجزء األول)،). ٢٠١٨مخيس، عطية (

 والتوزيع.

 .القاهرة: دار السحاب،  ٢ط. مصادر التعلم اإللكتروني: األفراد والوسائط). ٢٠١٥( ، حممدمخيس

 .الكتب عامل القاهرة، ،١ط. والالبارامترى البارامترى اإلحصاء). ٢٠٠٦( أمحد املنعم عبد الدردير،
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 والدراسات العلوم يف ختصصي املعلمني-الطلبة لدى املناخية بالتغريات الوعي ). مستوى٢٠١٠الربعاين، علي (

) ٤)، عدد(٦، جملد(التربوية العلوم في األردنية المجلةقابوس،  جبامعة السلطان الرتبية بكلية االجتماعية

 .٢٨٤-٢٦٩ص ص

).الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية. متاح على الرابط ٢٠١٢، حممد أبو القاسم (الرتيمي

14126091-https://www.slideshare.net/arteimi/ss 

  وقني يف العلوم والتكنولوجيا). الثقافة املعلوماتية لطالب مدارس املتف٢٠١٩رداد، أشرف منصور البسيوين. (

STEM المجلة الدولية لعلوم  .يف مصر ودور النظام التعليمي بتلك املدارس يف تعزيزها: دراسة ميدانية

 .   ٢٩٣-٢٣٩، ٢، ع٦: اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات واألرشيف، مجالمكتبات والمعلومات

 التعلم ببيئة) الروابط إخفاء/ إظهار( التكيفي اإلحبار منط بني العالقة): ٢٠١٤( رمضان، وعبداحلميد ربيع، رمود

 التربية في دراسات، اإلبتكاري التفكري يف وأثرها) حدسي/ حسي( التعلم وأسلوب املتنقل اإللكرتوين

 .السعودية، ٥٦ع، النفس وعلم

ـــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودية  ـــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط  ٢٠٣٠رؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اململكــــــــــــــــــــــــــــ متــــــــــــــــــ

https://vision2030.gov.sa/ar/foreword 

). "الفروق يف امليول املهنية بني املوهوبني والعاديني لدى طالب املرحلة ٢٠١٨الرويشد، عبداهللا محود حممد. (

 .٥١٥ - ٤٦٨: ٢: عيةمسالك للدراسات الشرعية واللغوية واإلنسانالثانوية مبدينة حائل." 

 العلمي البحث مهارات تنمية يف الرقمية اإللكرتونية املكتبات دور). ٢٠١٩. (سامر املقيد، و ، بسام الزين،

 في للبحوث العربية الجامعات اتحاد مجلة. الفلسطينية اجلامعات يف العليا الدراسات برامج طلبة لدى

 .٣٥٠ - ٣٣١ ، ١ع، ٣٩مج العامة، األمانة - العربية اجلامعات احتاد: العالي التعليم

 ، عمان، دار الفكر.١، ط مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي).  ٢٠٠٨سبع أبو لبدة ( 

 دراسات مجلة. جوجل يف املعلومات السرتجاع االصطناعي الذكاء تطبيقات). ٢٠١٧( عفاف السلمي،

 .١٢٤ - ١٠٣ ، ١٩ع السعودية، واملعلومات املكتبات مجعية: المعلومات

، غزة، دار آفاق ٢. طالمفاهيم واإلجراءات لتعلم فعال الصفيالقياس والتقويم ). ٢٠٠٧سناء أبو دقة (

 للنشر والتوزيع.

 السحابية احلوسبة تطبيقات بعض على قائمة الويب عرب تعليمية بيئة فاعلية .)٢٠١٤( السيد، حممد محدي

 - التربية تكنولوجياالعليا،  الدراسات طالب لدى اإلجناز دافعية و العلمي البحث مهارات بعض لتنمية

 . ١٢٦ – ٦٩ ، :الرتبية لتكنولوجيا العربية اجلمعية وبحوث: دراسات
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 وأثرها التعلم ألساليب Kolb كولب لنموذج وفقاً  تكيفية إلكرتونية تعلم بيئة تصميم). ٢٠١٧( هويدا السيد،

 التربية تكنولوجيا. التعليم تكنولوجيا طالب لدى معلوماتية حقيبة وإنتاج املشكالت حل مهارات تنمية يف

 . ١٢٩ – ٧٩ ، ٣٣ع الرتبية، لتكنولوجيا العربية اجلمعية: وبحوث دراسات -

 باجلامعات الباحثني حصول يف االنرتنت شبكة تنقية تأثري). ٢٠١٠( صاحل الشبل، و ،.عبداهللا الشائع،

 املكتبات مجعية: المعلومات دراسات مجلة. والبحثية العلمية املعلومات على الرياض مبدينة احلكومية

 .١٢٥ - ٩٧ ، ٨ ع السعودية، واملعلومات

 ضمين - صريح التعاوين اإللكرتوين البحث منط بني التفاعل أثر). ٢٠١٧. (حممد رفعت نشوى شحاته،

 الجمعية: التعليم تكنولوجيا. الرتبية كلية طالب لدى املعلومايت الوعي مهارات تنمية يف التعلم وأسلوب

 .١٥٠-٨٣ ، ١ع، ٢٧مج ،التعليم لتكنولوجيا المصرية

 يف التعلم وأسلوب ضمين - صريح التعاوين اإللكرتوين البحث منط بني التفاعل أثر). ٢٠١٧. (نشوى شحاته،

 المصرية الجمعية: التعليم تكنولوجيا. الرتبية كلية طالب لدى املعلومايت الوعي مهارات تنمية

 .١٥٠ - ٨٣ ، ١ع، ٢٧مج ،التعليم لتكنولوجيا

 ، جامعة االمام جعفر، العراق.الذكاء االصطناعي والشبكات العصبية). ٢٠١١الشرقاوي، حممد. (

ثر إثراء حمتوى كتاب الرتبية املدنية يف تنمية أ).٢٠١٥(شقوره، فداء حسن امحد، و األغا، عبداملعطي رمضان. 

 .. اجلامعة اإلسالمية ، غزةرسالة ماجستير غير منشورة،  دى طلبة الصف الرابع االساسيقيم احلوار ل

 .الرشد مكتبة الرياض،. والنفسي التربوي واإلحصاء القياس). ٢٠١٣( عزت، حسن ا�د؛ أبو الشورجبي،

 التعلم كائنات على قائم اللغة االجنليزية مقرر يف مقرتح تعليمي برنامج تطبيق ). فاعلية٢٠١٧الصاعدي، أمحد (

املكرمة،  مكة مدينة يف الثانوي املستوى اخلامس طالب لدى الرقمية املواطنة وقيم تنمية مفاهيم يف الرقمي

 ، جامعة أم القرى ، مكة. رسالة دكتوراه غير منشوره

 احلديث. ، القاهرة، دار الكتاب١. طالتربية والتعليم فيالقياس والتقويم ). ٢٠٠٢الصراف، على قاسم (

 املراجع بإدارة املعلومايت الوعى تنمية يف املدمج التعليم على قائم تدرييب برنامج فاعلية) ٢٠١٧( سامية، صياد

 ،) ٩( عدد)، ٢٠( جملد،  العلمية للتربية المصرية المجلة،  العليا الدراسات طلبة لدى إلكرتونيا

١٤٤-١٠١ . 

 املواطنة بقيم وعالقته الرقمية مبمارستهم الريموك جامعة طلبة وعي) ٢٠١٨( مسيح، الكراسنة،  هادي، طوالبة

 . ٤٠٩-٣٩١ ص ص) ، ٤( عدد)، ١٤( جملد، التربوية العلوم في األردنية المجلة، لديهم
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، األردن، ١. طأسس نظرية وتطبيقات عملية -تصميم االختبارات). ٢٠١١عبد الرمحن، أمحد حممد (

 عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع.

، القاهرة، هبة النيل العربية للنشر ٥، طبين النظرية والتطبيق النفسيالقياس ). ٢٠٠٨عبد الرمحن، سعد (

 والتوزيع. 

 التواصل مهارات على االجتماعي التواصل شبكات استخدام أثر). ٢٠١٦. (وآخرون حممد املنعم، عبد

 جامعة. النفس وعلم التربية في البحث مجلة. فيصل امللك جامعة طلبة لدى النفسية بالوحدة والشعور

 ).١).(٢٩. (املنيا

 ، عامل الكتب :القاهرة . ٣، ط البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم). ٢٠١٣عبداحلميد، حممد (

الفكر  دار، األردن )، عمان١٨،ط ( وأساليبه وأدواته مفهومه العلمي البحث .)٢٠١٧( ذوقان عبيدات،

 .للنشر والتوزيع

 ضبط يف الصناعي الذكاء تقنيات استخدام إمكانية. )٢٠١٢عادل ( عثمان، ج ميل، أمحد حسنيعثمان، 

 الزيتونة . جامعة ،عشر الحادي السنوي العلمي المؤتمر الداخلي، التدقيق جودة

 والوعي الشفوي التواصل مهارات لتنمية البنائية النظرية على قائم برنامج تصميم). ٢٠١٦( فاتن، العريب

 )١عدد(،  )٢٢( جملد،  وإجتماعية تربوية دراسات،  بغريها الناطقني العربية اللغة متعلمي لدى املعلومايت

 . ٧٧٨-٧٣٩،  حلوان جامعة، 

، القاهرة ١، ط"موسوعة تكنولوجيا التعليم "بيئات التعلم التكيفية ).٢٠١٧( .عزمي، نبيل و احملمدي، مروه 

 : دار الفكر العريب.

 الذكاء على قائمة إلكرتونية تعلم بيئة فاعلية). ٢٠١٤( منال مبارز، و عبد الرؤوف، إمساعيل، ،. نبيل عزمي،

 - التربية تكنولوجيا. التعليم تكنولوجيا طالب لدى احلاسب شبكات صيانة مشكالت حلل االصطناعي

 . ٢٧٩ - ٢٣٥ الرتبية، لتكنولوجيا العربية اجلمعية: وبحوث دراسات

 يف وأثرها التعلم ألساليب وفقاً  تكيفية إلكرتونية تعلم بيئة تصميم). ٢٠١٧. (مروة احملمدي، ،.نبيل عزمي،

 الدراسات كلية - القاهرة جامعة: التربوية العلوم. اإلعدادية املرحلة تالميذ لدى الربجمة مهارات تنمية

 .٣٤١ - ٣٠٤ ، ١ع، ٢٥مج للرتبية، العليا

أثر استخدام اسرتاتيجيات توضيح ).٢٠٠٥(العساف، مجال عبدالفتاح عوض، و اخلريشة، علي كايد سليم. 

رسالة ،  القيم وحتليل القيم والنمو اخللقي يف تنمية القيم لدى طلبة الصف التاسع يف مبحث التاريخ

 .. جامعة الريموكدكتوراه غير منشورة
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تعلم إلكرتوين تكيفي قائم على أسلوب التعلم والتفضيالت التعليمية ) فاعلية نظام ٢٠١٧العطار، أمحد سعيد (

) ١٨، عدد ( مجلة البحث العلمي في التربيةعلى تنمية مهارات الربجمة لدى طالب تكنولوجيا التعليم ، 

 . ٤٠٨-٣٤٩)، جامعة عني مشس: كلية البنات لآلداب والعلوم والرتبية ، ٦، جملد (

 يفلتدريس العلوم  البيئيفاعلية املدخل  )٢٠١٠(و الصباغ، محدي عبدالعزيز إمام.  العطوى، عبدالرحيم عليثه،

رسالة ماجستير غير منشورة.   ،: املتوسط باملدينة املنورةالثاينتنمية بعض القيم البيئية لدى طالب الصف 

  .جامعة طيبة، املدينة املنورة

، األردن، عمان، التربية مناهجه، أدواته، وسائله اإلحصائية في العلميالبحث ). ٢٠٠٩عطية، حمسن على (

 دار املناهج للنشر والتوزيع.

القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته ). ٢٠٠٢عالم، صالح الدين حممود (

 القاهرة، دار الفكر العريب.(د.ط)، . المعاصرة

 المجلة. اجلوف جامعة كليات طالبات لدى املعلومايت الوعي ).٢٠١٧( عماشة ،مروة ، الرباعي سليمان

 االستشارية، واخلدمات للدراسات سلمان امللك معهد - اNمعة جامعة: المعلوماتية للدراسات العربية

 .٩٢ - ٤٣ ، ٧ع

) تصورات أعضاء هيئة التدريس لتوظيف مدخل التثليث يف حبوث الدراسات ٢٠١٩العمريي، فهد علي (

مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية االجتماعية الرتبوية يف جامعات اململكة العربية السعودية، 

 .١٣٤-١١٠) ص ص ١) ، مج (٢٧ع (،  والنفسية

). مسات وخصائص الطلبة املوهوبني واملتفوقني كأساس لتطوير مقاييس ٢٠١٢عياصرة ، سامر ، امساعيل ، نور (

 .١١٥- ٩٧) ، ص ص ٣)، جملد (٤، عدد (المجلة العربية لتطوير التفوقالكشف عنهم ، 

). مهارات جيب أن ندجمها يف حماور التنمية. تنمية املعلم يف عصر الذكاء ، ٢٠١٦غازي ، حممد عاصم . (

متاح على الرابط  ٧٨-٧٤) ، ٢٤٧، العدد ( ة من وزارة التعليممجلة المعرفة الصادر 

https://www.moe.gov.sa/ar/KnowledgeMagazine/Documents/2471

.pdf 

كلية الرتبية، جامعة ، ١ط ،وأهميتها ومجاالتهاالنشاطات المدرسية، ماهيتها  .)٢٠٠٧الفاضل، أمحد (  

 امللك سعود.

 .العريب. القاهرة، دار الفكر وقياس العقل البشرى اإلحصائيعلم النفس ). ٢٠٠٥فؤاد البهى السيد (
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 كلية مجلة. دمشق جامعة يف الباحثني توجهات: العلمي البحث يف تكنولوجيا). ٢٠١٧(  نسرين  قباين،

 .٢٦٠ - ٢٢٥ ، ١ج، ٣٠ع مصر، - طنطا جامعة - اآلداب

 األساتذة لدى والتقنية العلمية للمعلومة احلر الوصول وآليات املعلومايت الوعي). ٢٠١٨. (نفيسة قتاتلية،

 الدولي المؤتمر. عنابة جامعة - واالجتماعية اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية ميدانية دراسة: اجلامعيني

 وتطوير البحث مركز: عمان ،: للمعلومات الحر الوصول: والتوثيق والمعلومات للمكتبات األول

 ٢٠١ - ١٨٣ ، األردنية واملعلومات املكتبات ومجعية رماح البشرية املوارد

 طالب لدى العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات استخدام واقع ).٢٠١٨القحطاين ، أمساء سعد (

)، ، ١١٣) عدد(٢٩، جملد( مجلة كلية التربيةالقرى،  أم جبامعة الرتبية كلية يف العليا وطالبات الدراسات

٢٦٣-٢٩٢ . 

 الدولي المؤتمر أعمال. العلمي البحث جودة على الرقمية التكنولوجيا تأثري). ٢٠١٦( منصور  خلضاري،

 جيل مركز: طرابلس العلمي، البحث جيل مركز: الرقمية التكنولوجيا عصر في التعلم: عشر الحادي

 .١٧٦ - ١٦٥ تيبازة، وجامعة العلمي البحث

). أساليب التعلم املفضلة لدى الطالبات املوهوبات والعاديات يف املرحلة املتوسطة ٢٠٠٩املاجد، اميان حممد (

 ، جامعة اخلليج العريب، البحرين.رسالة ماجستير غير منشورهباململكة العربية السعودية، 

 مؤسسة الوراق: عمان. د.ط)، (الرقمية وتقنية الوسائط،المكتبات م): ٢٠١٢املالكي، جمبل (

 لدى العلمي البحث يف اإلنرتنت استخدام واقع). ٢٠١٩. (صاحل حممد، و صاحل، امليهوب، ، فاطمة املاوي،

 الليبية المجلة. ميدانية دراسة - بالبيضاء اجلبل شهداء جممع: املختار عمر جبامعة التدريس هيئة أعضاء

 . ٢٥-١، ٢٨ع باملرج، الرتبية كلية - بنغازي جامعة: العالمية

 إدارة لنظم مقارنة حتليلية دراسة: العلمي للبحث املعلومات إدارة نظم). ٢٠١٩. (مسلم فاطمة احملمادي،

 .٣٣ - ٥ ، ١ع، ٢٥مج الوطنية، فهد امللك مكتبة: الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة. املراجع وتوثيق

 السحاب دار: ، القاهرة١ط. المتعددة الوسائط وتكنولوجيا التعليمي الكمبيوتر). ٢٠٠٧( مخيس حممد

 .والتوزيع للنشر

 عن البحث ومهارات املعرفة تشارك يف الويب على التعاوين البحث تطبيقات). ٢٠١٢(صاحل  حممد،

: والعشرون الثالث المؤتمر أعمال. منوذجاً  Search Team البحث حملرك تقييمية دراسة: املعلومات

 للمكتبات العريب االحتاد: العربية المعرفية المجتمعات بناء في والتكامل والمجتمع الحكومة

 .٢٠٤٢ - ٢٠٢٢ ، )٣( جملد ،)اعلم( واملعلومات
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 مكتبة الرياض، ،١، طومعاصر عام منظور من المناهج .)٢٠٠٦(  اهللا عبد السّيد دفع الرحيم عبد حممد،

 .الرشد

 نظرية دراسة:  والعشرين احلادي القرن يف ملحة ضرورة املعلومايت الوعي). ٢٠١٠( إبراهيم أمحد مها حممد،

: مارس والمعلومات المكتبات علم في بحوث)، ٤( عدد، واألجنيب العريب الفكري اإلنتاج على وإطاللة

 . سنوية نصف حمكمة دورية

 اجلديدة، مركز الكتاب للنشر.. القاهرة، مصر سلوك التدريس). ١٩٩٦املفىت، حممد أمني (

 ، القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.١، طالتعلم التكيفي. بيئات التعلم التكيفي). ٢٠١٧املالح، تامر (

رسالة التربية:  .). تطبيقات اإلنرتنت يف العملية التعليمية والبحث العلمي٢٠٠٣املناعي، عبداهللا بن سامل. (

 .٥٣-٤٦ص ص ،  ٣، ع وزارة التربية والتعليم

 /batna.com-http://conference.n .)٢٠١٩( .التعليم على وأثرها الرابعة الصناعية الثورة مؤتمر

 /https://icee.eec.gov.sa .)٢٠١٨( التعليم لتقويم الدولي المؤتمر

. اململكة العربية للترشيح للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبينالدليل التنظيمي ). ٢٠١٣وزارة التعليم. (

 السعودية: املشروع الوطين للتعرف على املوهوبني.

 على قائم بعد عن تكيفي إلكرتوين تدريب بيئة). ٢٠١٨( عطية مشندي ، أمحد ،مخيس، و مىن ، ياسني،

. البحرين مملكة مبدارس التعلم مصادر لفنيي األدائية الكفايات تنمية على وأثره السابقة املعرفة مستوى

 ٥ج، ١٩ع والرتبية، والعلوم لآلداب البنات كلية - مشس عني جامعة: التربية في العلمي البحث مجلة

، ٤٥٨ - ٤٠٧. 
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 في االسالمية والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز في االطروحة عنوان وتسجيل استفسار): ١( ملحق

 .الجامعية الرسائل معلومات قواعد

 .القرى أم بجامعة العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة من مهمة تسهيل خطاب): ٢( ملحق

 .مكة بمنطقة والتطوير التخطيط ادارة للتعليم العامة االدارة من مهمة تسهيل خطاب): ٣( ملحق

 .مكة بمنطقة الموهوبات إدارة من مهمة تسهيل خطاب): ٤( ملحق

 . ونتائجها الموهوبات للطالبات االستطالعية الدراسة): ٥( ملحق

 .بمكة للموهوبات سلمة أم مدرسة من الدراسة تطبيق إنهاء خطاب): ٦( ملحق

 .الموهوبات للطالبات التعريفي اللقاء): ٧( ملحق

 .الدراسة وأدوات لمواد محكمين أسماء): ٨( ملحق

 .الرقمية العلمي البحث تطبيقات مهارات قائمة):٩( ملحق

 .االصطناعي للذكاء وفقاً  التكيفية التعلم بيئة معايير قائمة): ١٠( ملحق

 .السلوكية االهداف قائمة تحكيم): ١١( ملحق

 .الرقمية العلمي البحث تطبيقات لمهارات المعرفي االختبار تحكيم): ١٢( ملحق

 .الرقمية العلمي البحث تطبيقات لمهارات المالحظة بطاقة تحكيم): ١٣( ملحق

 .المستقبلي المعلوماتي للوعي المواقف اختبار تحكيم): ١٤( ملحق

 ). الصفية التأمالت -الطالبات مذكرات -المقننة شبه المقابلة أسئلة(  النوعية األدوات تحكيم): ١٥( ملحق

 .النهائية نسختها في الرقمية العلمي البحث تطبيقات لمهارات المعرفي االختبار): ١٦( ملحق

 .النهائية نسختها في الرقمية العلمي البحث تطبيقات لمهارات المالحظة بطاقة): ١٧( ملحق

 .النهائية نسختها في المستقبلي المعلوماتي للوعي المواقف اختبار): ١٨( ملحق

 في)  الصفية التأمالت -الطالبات مذكرات -المقننة شبه المقابلة أسئلة(  النوعية األدوات): ١٩( ملحق

 .النهائية نسختها

 الدراسة في المشاركة قبول خطاب):٢٠( ملحق
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استفسار وتسجيل عنوان االطروحة في مركز الملك فيصل للبحوث  ):١( ملحق

 والدراسات االسالمية في قواعد معلومات الرسائل الجامعية.
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خطاب تسهيل مهمة من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  ):٢( ملحق

 بجامعة أم القرى.
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خطاب تسهيل مهمة من االدارة العامة للتعليم ادارة التخطيط والتطوير  ):٣( ملحق

 بمنطقة مكة.
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 خطاب تسهيل مهمة من إدارة الموهوبات بمنطقة مكة. ):٤( ملحق
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 لتطبيقات واستخدامك معرفتك مدى عن للكشف االستطالعية الدراسة
 العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا
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 عزيزتي الطالبة :

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ،،،

لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية في تهدف هذه الدراسة االستطالعية للكشف عن مدى معرفتك واستخدامك 

 البحث العلمي ؛ لذا أرجو منِك قبل االجابة عن االستمارة قراءة التعليمات التالية:

   -تعليمات االستمارة : 

 مناسبة من وجهة نظرك وواقع خربتك. دينهااختاري االجابة اليت جت -

 وأخرى خاطئة. األسئلة االستطالعية تكشف الواقع كما هو فليس هناك إجابة صحيحة -

لن يتم ستكون سرية و ثراء هذه الدراسة و إالرجاء حتري املصداقية واألمانة يف االجابة ملا له من أمهية بالغة يف  -

 استخدامها اال لغرض البحث العلمي فقط.

 

 

 شكراً جزيًال لتعاونك وفقك اهللا ورعاك .
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 الدراسة االستطالعية

 

 البحث العلمي  بالتطبيقات التكنولوجية التي تخدم أو خلفية هل لديك معرفة .١

o  نعم 

o  ال 

  العلمي حبثك يف استخدمتيها اليت التطبيقات فسمي بنعم االجابة كانت اذا

................................ 

 تيها عملياً مارسأو تخدم البحث العلمي  تكنولوجية تطبيقات استخدمتِ هل سبق وان  .٢

o  نعم 

o  ال 

االجابة بنعم فسمي التطبيقات اليت استخدمتيها يف حبثك العلمي اذا كانت 

................................. 

 تخدم البحث العلمي التي  التكنولوجية تطبيقاتال التحقِت بدورات تدريبية فيهل سبق وان  .٣

o  نعم 

o  ال 

حث العلمي الرقمية   اذا كانت االجابة بنعم فسمي الدورات اليت تلقيتيها يف تعليمك بتطبيقات الب

................................. 

 

 انتهت األسئلة 
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 الدراسة االستطالعيةنتائج 

 ) طالبة من الطالبات الموهوبات بمدينة مكة المكرمة ٣٣عدد العينة (

 الرسم البياني النسبة العدد الخيارات 

السؤال 
 -األول:

  %٣.٠٣ ١ نعم

 %٩٦.٩٦ ٣٢ ال

السؤال 
 -الثاني:

  %٠ ٠ نعم

 %١٠٠ ٣٣ ال

السؤال 
 -الثالث:

  %٠ ٠ نعم

 %١٠٠ ٣٣ ال
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 نهاء تطبيق الدراسة من مدرسة أم سلمة للموهوبات بمكة.إخطاب  ):٦( ملحق
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 جزء من اللقاء التعريفي للطالبات الموهوبات . ):٧( ملحق
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 أسماء محكمين لمواد وأدوات الدراسة. ):٨( ملحق

 

 جهة العمل التخصص الرتبة العلمية اسم المحكم م

 جامعة عني مشس تكنولوجيا التعليم أستاذ زينب حممد خليفة  .١

 جامعة نايف العربية للعلوم االمنية الرتبية وتكنولوجيا أستاذ ابراهيم الشاعربن عبدالرمحن   .٢

 جامعة امللك سعود تقنيات تعليم أستاذ الرتكي تركي بن عثمان  .٣

 جامعة طيبة تكنولوجيا التعليم أستاذ علي حممد دويدي  .٤

 جامعة بيشة تقنيات تعليم أستاذ عوض حسني التودري  .٥

 املنصورةجامعة  تكنولوجيا التعليم أستاذ عبداحلميد طلبة عبداحلميد  .٦

 جامعة أم القرى املناهج وطرق تدريس أستاذ فهد بن علي العمريي  .٧

 جامعة امللك سعود تكنولوجيا التعليم واالتصال أستاذ حممد سليمان املشيقح  .٨

 جامعة األزهر التكنولوجيا  والكمبيوتر التعليمي أستاذ مشارك حنان حممد عبداخلالق  .٩

 جامعة طيبة تقنيات تعليم أستاذ مشارك عائشة بلهيش العمري  .١٠

 جامعة تعز املناهج وتقنيات التعليم أستاذ مشارك عز الدين سلطان البشري  .١١

 جامعة أم القرى املناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك وداد مصلح األنصاري  .١٢

 جامعة سوريا الذكاء االصطناعي مربمج -مهندس باسم حممد احملو   .١٣

 جامعة شقراء املناهج وتقنيات التعليم أستاذ مساعد حليمة حممد حكمي  .١٤

 وزارة التعليم جبدة املناهج وتقنيات التعليم أستاذ مساعد حليمة يوسف املنتشري  .١٥

 جامعة أم القرى املناهج وتقنيات التعليم أستاذ مساعد علي سويعد القرين  .١٦

 جامعة امللك عبدالعزيز الذكاء االصطناعي أستاذ مساعد فاطمة عبدالرمحن باعثمان   .١٧

 وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد وضحاء غالب بن ضمنه  .١٨

 سوريا الذكاء االصطناعي مربمج -مهندس  علي امحد رمضان  .١٩

 االصطناعيالذكاء  مربمج -مهندس  وانآيوسف ليان   .٢٠
مهندس شركة ذكاء العلوم للذكاء 

 االصطناعي

 سوريا الذكاء االصطناعي مربمج -مهندس  علي النورايننور   .٢١

 جامعة املنصورة تكنولوجيا التعليم طالب دكتوراه تامر املالح املغاوري  .٢٢

٢٣.      

٢٤.      
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 قائمة مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية.تحكيم ):٩( ملحق
 مهارة) ٦٠قائمة المهارات (

 واإلدارةالتنظيم  أوًال: مهارات

 على جهاز احلاسب اآليل. Mendeleyحتميل برنامج   )١

 .Mendeleyإنشاء حساب على  )٢

 .Wordعلى برنامج  Mendeleyتثبيت مكون أو أيقونة االستشهاد  )٣

 .Mendeleyإضافة ملفات مع املراجع على مكتبة  )٤

 ومزامنة امللفات بداخل ا{لد. Mendeleyاضافة ا{لدات على مكتبة  )٥

 حبسب جمال الدراسات وإظهار طريقة العرض حبسب توثيق املراجع. Mendeleyإدارة وتنظيم مكتبة  )٦

 حبسب بإظهار طريقة العرض حبسب توثيق املراجع. Mendeleyإدارة وتنظيم مكتبة  )٧

 بحث وقائمة املراجع .اإلصدار السادس داخل منت ال APAإىل  IEEEحتويل نظم منط التوثيق من  )٨

 تنصيب منط توثيق غري موجود يف قائمة األمناط . منط "أكسفورد كمثال". )٩

 توثيق املراجع داخل منت البحث. )١٠

 توثيق املراجع �اية قائمة املراجع . )١١

 . Mendeleyحذف املراجع املكررة أو املرتاكمة داخل مكتبة  )١٢

 ملشاركة املراجع األكادميية.إنشاء جمموعات (عامة أو خاصة) واالنضمام  )١٣

 .Mendeleyاكتشاف األحباث اجلديدة يف التخصص وإضافتها ملكتبة  )١٤

 البحث مهارات مجالثانياً: 

 ) .SDL( السعودية الرقمية املكتبة يف التسجيل )١

 ).SDL( السعودية الرقمية املكتبة إىل الدخول )٢

 .العربية املعلومات قواعد يف البحث )٣

 . القدمي إىل احلديث من عنه البحث املراد للمرجع الزمنية احلقبة حتديد )٤

 . احلديث إىل القدمي من عنه البحث املراد للمرجع الزمنية احلقبة حتديد )٥

 .الكامل النص بتوافر البحث نتائج ترتيب )٦

 .باملؤلف البحث نتائج حتديد )٧

 .بالعنوان البحث نتائج حتديد )٨

 .احملتوى بنوع وفرزها البحث نطاق تضيق )٩

 .القاعدة بنوع وفرزها البحث نطاق تضيق )١٠

 . م٢٠١٦ إىل  م٢٠١٩ من النشر بسنة وفرزها البحث نطاق تضيق )١١

 .APA بنمط وورد ملف على القاعدة من املرجعي لالستشهاد املرجع إضافة )١٢

.املراجعلتنسيقالشخصيةالربامجوصيغللبياناتالقياسيةالصيغإىلالنتائجاملراجعتصدير)١٣
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 التحليل مهارات مجال ثالثاً:
 .اآليل احلاسب جهاز على Google  حتميل )١

 .Google على حساب إنشاء )٢

 .Drive Google على الدخول )٣

 .Forms Google على جديد منوذج تصميم )٤

 . Forms Google على منوذج يف األسئلة أمناط تصميم )٥

 .Forms Google على منوذج يف والوقت التاريخ تصميم )٦

 . Forms Google على الصور تصميم )٧

 . Forms Google على الفيديو تصميم )٨

 .Forms Google على وختصيصه املظهر تصميم )٩

 . Forms Google يف النموذج تفضيل )١٠

 . Forms Google يف النموذج من نسخة إنشاء )١١

 . Forms Google يف النموذج تفضيل )١٢

 . Forms Google يف النموذج من نسخة إنشاء )١٣

 . Forms Google  يف واحد برد التقييد ضبط تفعيل )١٤

 .النصية والردود امللخصات خمططات مشاهدة إعدادات تفعيل )١٥

 .للمستجيب التأكيد رسالة تفعيل )١٦

 .اإللكرتوين الربيد على املستجيبني بني النموذج مشاركة )١٧

 . URL إلكرتوين رابط بإنشاء املستجيبني بني النموذج مشاركة )١٨

   twitter. االجتماعي التواصل موقع عرب املستجيبني بني النموذج مشاركة )١٩

 .اإللكرتوين بالربيد اإلحصائية البيانات نتائج وصول إشعارات تنبيه تفعيل )٢٠

 .البيانية والرسوم اإلحصائية البيانات نتائج استخراج )٢١

 .CSV بامتداد  التفصيلية  اإلحصائية البيانات نتائج تنزيل )٢٢

 الردود. استقبال إيقاف )٢٣

 الكتابة مهارات رابعاً: مجال

 .اآليل احلاسب جهاز على turnitin برنامج حتميل )١

 .turnitin برنامج يف احلساب إنشاء )٢

 .turnitin. برنامج داخل جملدات إضافة )٣

 .منه االقتباس كشف املراد املستند حتميل )٤

 .منه االقتباس كشف املراد املستند عنوان تسمية )٥

 .منه االقتباس كشف املراد امللف اختيار )٦
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 . منه االقتباس كشف املراد املستند فحص )٧

 .املستند فحص نتائج عرض على النقر )٨

 .االقتباس أو النشابة نسبة على النقر )٩

 .التقرير ومراجعة احملتوى مقارنة )١٠
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 ٢٦٨ 

 قائمة معايير بيئة التعلم التكيفية وفقاً للذكاء االصطناعي.تحكيم ): ١٠ملحق ( 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 

 مهم
 واضح

غري 

 واضح
 مناسب

غري 

 مناسب

 .والقانونية المجال األول: توثيق بيئة التعلم التكيفية والضوابط واألخالقيات والمصداقية

١ .١.  
تلتزم البيئة بضوابط أخالقية ذات مصداقية 

 حتكم عملها.
       

٢ .٢.  
توجد بالبيئة ضوابط لإللتزام حبقوق النشر 

 وامللكية الفكرية يف البيئة.
       

٣ .٣.  
البيئة عن املؤسسة املسؤولة عنها مبعلومة  تعرب

 أو شعار.
       

٤ .٤.  
توضح البيئة بيانات املسئول عنها وطريقة 

 االتصال به.
       

٥ .٥.  
تعرب البيئة عن التخصص (اQال) "تقنيات 

 التعليم والفئة املستهدفة " املوهوبات".
       

       توفر البيئة معلومات كافية عن (تاريخ النشر،   .٦ .٦
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 ٢٦٩ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

 تاريخ التحديثات، تاريخ اإلضافات).

٧ .٧.  
تتوافر بالبيئة سجالت أو قاعدة بيانات توضح 
عدد املتعلمني امللتحقني سواء الفردي أو 

 اQموعات.

       

٨ .٨.  
توجد بالبيئة نظم وآليات تضمن توافر 

 خدمات التواصل مع كل عناصرها. 
       

٩ .٩.  
تتميز البيئة باستقاللية يف بناء الوحدات أو 

 املكونات عن بعضها.
       

١٠ .١٠.  
تتيح للمتعلم الدخول واخلروج بكلمة مرور 

 واسم مستخدم.
       

١١ .١١.  
تسجل البيئة تفضيالت املتعلمني وفقاً 

 ألساليب التعلم.
       

١٢ .١٢.  
تسجل أوقات ومدة اجللسات التعليمية 

 للمتعلم.
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 ٢٧٠ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

١٣ .١٣.  
يشعر املتعلم باألمان والثقة يف التعامل مع 
البيئة فيما خيص احلفاظ على بياناته 

 ومعلوماته.

       

 استخدامها.ودعم المجال الثاني: عملية التعليم والتعلم في بيئة التعلم التكيفية 

١٤ .١.  
يوجد بالبيئة نظام واضح إلدارة التعليم والتعلم 

  وتوظيف األدوات املتاحة.
       

        تتوفر بالبيئة التفاعل بني وحداyا ( مكوناyا).  .١٥ .٢
        تتمتع إدارة البيئة بالسهولة واملرونة.  .١٦ .٣

١٧ .٤.  
تسمح البيئة للمتعلم بالدخول واخلروج 

 بسهولة.
       

١٨ .٥.  
يظهر دائماً للمتعلم داخل البيئة ماذا سيحدث 

 وبشكل واضح.
       

١٩ .٦.  
يكون املتعلم على علم دائمًا بكل ما هو 

 مطلوب منه داخل صفحات البيئة واملقرر.
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 ٢٧١ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

٢٠ .٧.  
تعرض البيئة على املتعلم تعليمات كافية 
 وواضحة وتقدم له دعم ومساعدة عند احلاجة.

       

٢١ .٨.  
حتتوى على األدوات املناسبة اليت تتيح إجراء 

 عملية االتصال بني املعلم واملتعلمني.
       

٢٢ .٩.  
حتتوى على أدوات متكن من متابعة تفاعالت 

 املتعلمني ونشاطاyم داخلها.
       

٢٣ .١٠.  
حتتوى على املبادئ واإلرشادات التوجيهية اليت 
حتكم مشاركات املتعلمني وتفاعالyم وحتقق 

 إستقرار العمل داخلها.

       

٢٤ .١١.  
تلتزم بيئة التعلم التكيفية مبراعاة خصائص 

 املتعلمني.
       

٢٥ .١٢.  
حتدد بيئة التعلم التكيفية األهداف التعليمية 

 العامة واإلجرائية اخلاصة باحملتوى اإللكرتوين.
       

       احملتوى  أدوات تدعم تعلمحتدد البيئة   .٢٦ .١٣
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 ٢٧٢ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

 .تبسيط املفاهيم والتعلمبوضوح ل اإللكرتوين

٢٧ .١٤.  
حتدد البيئة التنوع يف عرض احملتوى اإللكرتوين 

أهداف ( فيديو، صور، صوت) لتناسب 
 تعلم املتعلم.التعلم وتصميم احملتوى وأسلوب 

       

٢٨ .١٥.  
يوجد جدول للمحتويات تتيح سهولة الوصول 

 إىل موضوعات احملتوى اإللكرتوين التعليمي.

       

٢٩ .١٦.  
يراعى التوازن والرتابط يف عرض احملتوى 
واألنشطة وتوزيعها على املقرر وتنظيمها بطريقة 

 تسهل عملية التعليم والتعلم.

       

٣٠ .١٧.  
تقدم البيئة احملتوى للمتعلم على شكل قطع 

 صغرية لدعم قابلية التعلم وسهولة التذكر.
       

٣١ .١٨.  
توفر البيئة األنشطة التعليمية االثرائية املرتبطة 

 باحملتوى اإللكرتوين. 
       

       ينتقى املتعلم من بني األدوات التكنولوجية   .٣٢ .١٩
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 ٢٧٣ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

 املناسبة ويستخدمها بفاعلية.

٣٣ .٢٠.  
توجد أساليب للتفاعل اإللكرتوين بني املتعلمني 

 وبينهم واحملتوى اإللكرتوين.
       

٣٤ .٢١.  
تتطلب بيئة التعلم التكيفية من املتعلم إجراء 

 االختبار القبلي قبل دراسة املقرر.
       

٣٥ .٢٢.  
يقيس التقييم املستويات العليا لألهداف كـ 

 .  االبتكار)و (التحليل والرتكيب والتقومي، 
       

 وتنسيقها.الوسائط التكنولوجية التفاعلية هيكل البيئة التكيفية و المجال الثالث: تصميم 

٣٦ .١.  
الوضوح يف هيكل البيئة  تتوافر البساطة و

أي تفريعات غري مرغوب  بدونالتكيفية ، 
 فيها.

       

٣٧ .٢.  
 البيئة هيكلتتميز اللغة املستخدمة داخل 

 بالبساطة والسهولة. التكيفية
       

       األلوان و  الرسومات واخلطوط يتم توظيف  .٣٨ .٣
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 ٢٧٤ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

 البيئةداخل بشكل متسق وثابت  واألحجام
 بشكل جيد. ايف مجيع صفحاyو 

٣٩ .٤.  
بإمكانية يتميز موقع البيئة على اإلنرتنت 

 حتميل امللفات واحملتوى . وسرعة
       

٤٠ .٥.  
توفر البيئة للمتعلم أدوات إحبار متعددة وسهلة 

 اإلستخدام.
       

        كاٍف.واٍيف و تقوم البيئة بتوجيه املتعلمني بشكل   .٤١ .٦

٤٢ .٧.  
تصميم  يف االتساق مع أسلوب التعلميتوفر 
 التكيفية. البيئة

       

٤٣ .٨.  
يوجد تصميم للنصوص يف بيئة التعلم التكيفية 

 ختدم متعلمني األسلوب البصرى.واليت 
       

٤٤ .٩.  
يوجد تصميم للصوت يف بيئة التعلم التكيفية 

 ختدم متعلمني األسلوب السمعي.
       

       يوجد تصميم للرسوم والصور الثابتة يف بيئة   .٤٥ .١٠
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 ٢٧٥ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

ختدم متعلمني األسلوب التعلم التكيفية 
 البصرى.

٤٦ .١١.  
يوجد تصميم للرسوم املتحركة يف بيئة التعلم 

 ختدم متعلمني األسلوب احلركي.التكيفية 
       

٤٧ .١٢.  
مبصادر املعرفة تتنوع يوجد تصميم للروابط 

 التكيفية. بيئة التعلميف  ذات الصلة
       

٤٨ .١٣.  
الوسائط التكنولوجية بكل الطرق حمتوى يعرض 

حبيث خيدم خصائص املتعلمني وأساليب 
 تعلمهم.

       

 المجال الرابع : إنتاج مصادر بيئة التعلم التكيفية وعملياتها.

٤٩ .١.  
تتسم البيئة بإمكانية التشغيل على نطاق واسع 

ومتصفحات من األدوات، ونظم التشغيل، 
 اإلنرتنت، ونظام إدارة تعليمي.

       

       تتميز البيئة التكيفية بعدم اإلحتياج إىل التعديل   .٥٠ .٢
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 ٢٧٦ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

 يف الربامج والتطبيقات واحملتوى التعليمي.

٥١ .٣.  
تتضح مبرحلة اإلنتاج خصائص بيئة التعلم 

 التكيفية.
       

٥٢ .٤.  
تتميز البيئة التكيفية بقابليتها إلعادة 

التعديل احلذف و اإلستخدام، أي إمكانية 
 والتطوير و اإلستخدام بأدوات خمتلفة.

       

٥٣ .٥.  
توفر البيئة العديد من اإلمكانيات التكنولوجية 

 املتنوعة والتفاعلية .
       

٥٤ .٦.  
تتيح البيئة أدوات خمتلفة للتفاعل التزامين والغري 

 تزامين.
       

        توفر البيئة سهولة اإلحبار بني كل أجزاءها.  .٥٥ .٧

٥٦ .٨.  
يستخدم املتعلم أدوات البحث التكنولوجية 

بسهولة  املختلفة واملرتبطة ببيئة التعلم التكيفية
. 
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 ٢٧٧ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

٥٧ ٩.  
ينتقى املتعلم املعلومات اليت يصل إليها من 

 االتصال.البحث و خالل أدوات 
       

 .  الذكاء االصطناعي بتطبيقات دعم بيئة التعلم التكيفية الخامس:المجال 

تتنوع أدوات الذكاء االصطناعي داخل البيئة   .٥٨ .١
 بشكل ديناميكي وفقاً ملهامها.

       

        تضمن الذكاء االصطناعي نظاماً خبرياً.  .٥٩ .٢
االعتماد على أكثر من أداة للذكاء   .٦٠ .٣

 البيئة التكيفية.االصطناعي داخل 
       

مناسبة الذكاء االصطناعي ملستوى الفئة   .٦١ .٤
 املستهدفة (الطالبات املوهوبات).

       

تقدمي أدوات الذكاء االصطناعي بطريقة تسهل   .٦٢ .٥
 على الفئة املستهدفة استخدامها.

       

ربط أدوات الذكاء االصطناعي باحملتوى   .٦٣ .٦
 التكيفية.التعليمي على بيئة التعلم 
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 ٢٧٨ 

 المعايير

  استجابات المحكمين

 التعديل المقترح -لمالحظات ا

 مهم
غري 
 مهم

 واضح
غري 
 واضح

 مناسب
غري 

 مناسب

توظيف أدوات الذكاء االصطناعي داخل البيئة   .٦٤ .٧
 بشكل تفاعلي.

       

استخدام أدوات الذكاء االصطناعي بطريقة   .٦٥ .٨
 وظيفية ال تشتت الطالبة.

       

وضع أدوات الذكاء االصطناعي بطريقة تسمح   .٦٦ .٩
 بتوظيفها داخل احملتوى التعليمي.

       

أداة من أدوات الذكاء االصطناعي توظيف كل   .٦٧ .١٠
 يف املكان املناسب هلا.

       

تساعد أدوات الذكاء االصطناعي على   .٦٨ .١١
 الوصول إىل املعلومة بشكل سريع.

       

        ثبات موقع أدوات الذكاء االصطناعي.  .٦٩ .١٢
ال حتتاج أدوات الذكاء االصطناعي داخل   .٧٠ .١٣

 مساعدة لتشغيلها.البيئة التكيفية إىل برامج 
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 ٢٧٩ 

 العلمي البحث تطبيقات موضوعات لمجاالتالرقمية  لبوم العليا المعرفية للمستويات االجرائية تحكيم قائمة االهداف السلوكية ):١١( ملحق
 الرقمية

 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية  -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية العليا لبوم األ

 األهداف السلوكية 
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 ) .Mendeleyمهارات إدارة املراجع واالستشهادات ( مجال التنظيم واالدارة: -أوًال:

 يتوقع من الطالبة في أن تكون قادرة على أن:
          Mendeley( . ã( على برنامج منديلتعرف  ١

          Mendeley. ( ã( االهداف اليت حيققها برنامج منديلتعدد  ٢

٣ 
برنامج  مع اهلدف يف تشرتك اليت بإدارة املراجع املتخصصةاألخرى الربامج تسمي 
  )Mendeley( منديل

ã          

         Mendeley( .  ãاستخدام برنامج منديل( تستنتج خصائص ٤

٥ 
التجول يف الربنامج من خالل  )Mendeley(منديل  برنامجتستكشف 
 . واستكشافه

 ã         

٦ 
برنامج منديل  خالل من االنرتنت عرب اجلديدة تعمل حبث متقدم لألحباث

)Mendeley(. 
 ã         
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 مالحظات

كر
لتذ

ا
 

هم
الف

يق 
طب

الت
يل 

حل
الت

 

ويم
لتق

ا
كار 

البت
ا

 

الئم
م

الئم 
ر م

غي
 

ب
اس

من
ب 

اس
 من

غير
 

        ã   لالستشهاد يف برنامج الوورد .  )Mendeley(منديل  تطبق مكون ٧

        Mendeley(.    ã(برنامج منديل  اجلديدة وحتفظها يف حتمل األحباث ٨

       Mendeley. (    ã( منديل برنامج يف اخلاصة جتزء عناصر املكتبة ٩

١٠ 
 يف برنامجالتحقق من التكرارات و الفلرتة بواسطة الكلمات الداللية تفرق بني 

 . )Mendeley(منديل 
   ã       

١١ 
) متكامل Mendeleyتصادق على صحة العبارة "يعترب برنامج منديل (

 " .لالستخدامات البحثية العلمية
    ã      

     Mendeley.(      ã( منديل برنامج يف وجديدة خمتلفة ميزة تقرتح إضافة ١٢

     ١ ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ) ١٢( األهدافمجموع 

     %٨ %٨ %١٧ %١٧ %٢٥ %٢٥ %)٣٠(الوزن النسبي لمستويات األهداف 

 ) .SDLالسعودية (مهارات وتقنيات البحث مبصادر املعلومات الرقمية للمكتبة الرقمية أدوات البحث: مجال  -ثانياً:

 يتوقع من الطالبة في أن تكون قادرة على أن:
          SDL. ( äتعرف املكتبة الرقمية السعودية ( ١

          SDL.( ä( حتدد أقسام واجهة املكتبة الرقمية السعودية ٢
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية  -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية العليا لبوم األ
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٣ 
 مبصادر البحث مهارات الضوء على مربرات احتياج الباحثني اىل اكتساب تسلط

 الرقمية. املعلومات
ä          

٤ 
توضح كيفية حتديد احلقبة الزمنية للمرجع املراد البحث عنه و طريقة ترتيبه تصاعدياً 

 ).SDLأو تنازلياً يف قواعد املعلومات باملكتبة الرقمية السعودية (
 ä         

٥ 
بقواعد  APAترتب خطوات خلطوات اضافة املرجع لالستشهاد املرجعي بنمط 

 ).SDLعلومات املكتبة الرقمية السعودية (م
 ä         

٦ 
تستخرج رسالة علمية حديثة باتباع مهارات البحث يف قواعد املعلومات باملكتبة 

 )  .SDLالرقمية السعودية (
  ä        

٧ 
 النتائج باملكتبة االحتفاظ باألحباث احلديثة وإضافتها اىل سلة تطبيق أمرتكمل
 )  .SDL( السعودية الرقمية

  ä        

       SDL. (    ä( بوابة املكتبة الرقمية السعوديةتصنيفات أوعية املعلومات يف  تقارن ٨

٩ 

)  يف البحث SDLاملكتبة الرقمية السعودية ( إمكاناتتصدر حكمًا حول 
 العلمي .
) SDL(هذه العبارة " تتفرد قواعد معلومات املكتبة الرقمية السعودية  تدحض

 العلمي. بأوعية معلوماتية كافية ذات قيمة علمية و تعد مصدراً  فريداً للبحث

    ä      
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية  -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية العليا لبوم األ
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     SDL(.        äلتطوير املكتبة الرقمية السعودية ( مستقبليةتقرتح أفكاراً ابداعية  ١٠

     ١ ١ ١ ٢ ٢ ٣ )١٠( األهدافمجموع  

     %١٠ %١٠ %١٠ %٢٠ %٢٠ %٣٠ %)٢٥(الوزن النسبي لمستويات األهداف  

 ) .Google Formsمهارات تصميم االستبانات اإللكرتونية والتحليل االحصائي (أدوات التحليل: ثالثاً: 

 يتوقع من الطالبة في أن تكون قادرة على أن:
          Google Forms. äمنوذج  باملظهر والتنسيقاتاإلعدادات املتعلِّقة  تسرتجع ١

          ä .يف البحث العلمي  Google Formsتذكر إمكانات   ٢

          ä املصممة مسبقاً. Google Formsتسرتجع منوذج  ٣

         Google Forms .  ä ةاألسباب إستخدام االستبانات اإللكرتوني تشرح ٤

         ä  يف عدة جماالت. Google Formsتناقش أوجه استخدامات تطبيق  ٥

        Google Forms  .   äأدوات تطبق  ٦

        Google Forms.   äاالحصائية من  البيانات جداولتستخرج  ٧

       ä    . وتربط بينها Google Formsمتيز بني التصميمات املتاحة يف مناذج  ٨

      ä    املرتبط بالبحث  Google Forms التشارك يف مناذجتصادق على ) تتنبأ(  ٩
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية  -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية العليا لبوم األ

 األهداف السلوكية 

 الصياغة اللغوية مالئمة الهدف مستوى الهدف لبلوم الرقمي
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 .العلمي املستقبلي 

١٠ 
االختبارات اإللكرتونية" يسهم  يف الغش لتاليف مشكلة " حماربة ابداعي حلتقدم 

 .  Google Forms مناذج يف تطوير
     ä     

     ١ ١ ١ ٢ ٢ ٣ )١٠مجموع األهداف (

     %١٠ %١٠ %١٠ %٢٠ %٢٠ %٣٠ %)٢٥(الوزن النسبي لمستويات األهداف 

 ) .turnitinمهارات كشف السرقات العلمية و االنتحال أو االقتباس  ( أدوات الكتابة: -رابعاً:

 يتوقع من الطالبة في أن تكون قادرة على أن:
          turnitin. äتعرف تطبيق   ١

          ä .االنتحال العلميأنواع  تعدد ٢

٣ 

   turnitinوالنقل يف برنامج  الغش تفهم أدوات البحث عن
 –(النزاهة األكادميية  turnitinبعض املفاهيم ذات الصلة بتطبيق : توضح  متيز

 االستدالل) . –االنتحال  –السرقة العلمية 

 ä         

٤ 
 .وتوظيفه يف البحث العلمي Trunitinخطوات عمل  ترتب 

 .turnitinتفسر بعض احلقائق املرتبطة بتطبيق  
 ä         
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية  -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية العليا لبوم األ

 األهداف السلوكية 
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        turnitin.   äيف برنامج وانتمائها فحص نسبه املتشا;ات  تطبق ٥

       turnitin .    äبرنامج بني االنتحال واالستالل عند فحص الوثائق يف  تفرق ٦

      ä     .كشف السرقات العلمية اختالفات نتائج نسب االقتباس يف برامج   على تصادق ٧

٨ 

واليت تسهم  turnitinبرنامج تقدم حلوًال ابداعية تكنولوجية لتطوير ممارسات 
العلمي والنهوض به يف ا\تمع  املستقبلي أخالقيات البحث العلمييف االرتقاء ب

 .واألكادميي

     ä     

     ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ )٨األهداف (مجموع 

     %١٢.٥ %١٢.٥ %١٢.٥ %١٢.٥ %٢٥ %٢٥ %)٢٠(الوزن النسبي لمستويات األهداف 
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 ):١٢( ملحق

هارات تطبيقات التكنولوجيا حتكيم االختبار التحصيلي واألهداف السلوكية مل

 .الرقمية يف البحث العلمي

 

 إعداد الباحثة

 غدیر علي ثالب المحمادي

 ٤٣٦٧٠٠٣٨الرقم الجامعي: 

 

 إشراف

 عبدالعلیم یونسد. سید شعبان 

 أستاذ تكنولوجیا التعلیم المشارك بجامعة أم القرى

 متطلب تكمیلي لنیل درجة الدكتوراه في المناھج وتقنیات التعلیم

 

 م)٢٠١٩/٢٠٢٠ھـ (١٤٤١ -١٤٤٠العام الدراسي 
 

 Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Education  

Qura University-Umm AL  

College of Education 

Department of Curriculum and Instruction 
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 سلمكم اهللا                                                                   (ة) الدكتور – األستاذ (ة)سعادة 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ،،،

(تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعليتها في تنمية  جتري الباحثة دراسة بعنوان:

مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي والوعي المعلوماتي المستقبلي لدى الطالبات 

 يف ختصص تقنيات التعليم.  الدكتوراهوذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة  . الموهوبات بالمرحلة الثانوية)

 وتهدف الدراسة إلى :

 .بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعيتصميم  بناء معايري )١
التعرف على مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي الالزم تنميتها لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة  )٢

 الثانوية .

 . الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي املعلومايت الوعي مستوىالتعرف على  )٣
متعدد  -احلركي – البصريقياس فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفقًا ألساليب التعلم [  )٤

الرقمية يف البحث العلمي لدى ملهارات تطبيقات التكنولوجيا واجلانب األدائي  ] على تنمية اجلانب املعريف احلواس
 الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية  .

 -احلركي – البصري[  التعلم ألساليب وفقاً  االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة فاعلية قياس )٥
 . انويةالث باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي املعلومايت الوعي تنمية على]  متعدد احلواس

و  العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات يف النمو مقدار بني االرتباطية الكشف عن العالقة )٦
 .املعلومايت الوعي مستوى

 خالل من للطالبات وعرضة الرقمية العلمي البحث تطبيقات مبهارات اخلاص التعلم حمتوى تصميم عمليةوتعد 
 حاجات مع تتالءم بصورة التعليمية املادة اتاحة rدف االصطناعي الذكاء وتطبيقات لربجمة وفقاً  التعلم بيئة تكيف

 – البصري[  التعلم أسلوب على قائمة تكيفية الكرتونية بيئة طريق عن وتفضيالuن وميوهلن املوهوبات الطالبات
 ]. احلواس متعدد -احلركي

 يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ملهارات اجلوانب املعرفية ضمن أدوات الدراسة "االختبار املعريف " لقياس ومن
أداءات  متثل اليت الرئيسية املهارات حمور كل ميثل رئيسية حماور أربعة من يتكون االختبار حيث"  العلمي البحث

السلوكية  تقابلها األهداف مصاغة فقرة) ٠٤( فقرات االختبار بلغ عدد حيث الرقمية العلمي البحث تطبيقات
 .االبتكار ) -التقومي -التحليل -التطبيق–الفهم-ملستويات املعرفية لبوم (التذكروااالجرائية 

ومهارات علية يف البحوث العلمية فإّن الباحثة تتشرف باختياركم  من خربة واسعة يف هذا ا�ال، بهونظرًا ملا تتمتعون 
 حول: الفقراتلسديد من خالل املالحظات اليت تبدو�ا على بنود حمكماً لتحكيم أداة الدراسة، واالسرتشاد برأيكم ا

 انتماء الفقرة للبعد واحملور. ·
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 وضوح الصياغة. ·
 درجة األمهية. ·
 مقرتحاتكم للحذف أو اإلضافة أو التعديل. ·

،  أ( خلمسة خياراتعلمًا سيتم استخدام التقدير الكمي بالدرجات لقياس أداء الطالبات املوهوبات، وفقًا 
 ) . ج، د ، هـ،  ب

 

، آمل من سعادتكم التفضل بتخصيص جزء من وقتكم الثمني لالطالع على أداة الدراسة وإبداء الرأي فيها
 والذي سيعكس على جودة نتائج الدراسة.  

 وفقكم اهللا خلدمة طلبة العلم، وأكرمكم بسعادة الدارين وجزاكم خري اجلزاء على حسن تعاونكم وكرمي استجابتكم،،
 

 ثةالباح

 غدير بنت علي احملمادي
 جامعة أم القرى.-حماضرة بقسم الرتبية وعلم النفس 

 جامعة أم القرى. -كلية الرتبية -طالبة مبرحلة الدكتوراه ختصص تقنيات التعليم بقسم املناهج وطرق التدريس 

m@hotmail.com-t-a-g Emil:        : ٠٥٥٥٨٥٥٩٨٧ جوال 
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 معلومات محكم أداة الدراسة

  اسم المحكم

  الدرجة العلمية

  التخصص

  المسمى الوظيفي

  مكان العمل

  البريد االلكتروني

  رقم الجوال
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 
 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 ) .Mendeleyمهارات إدارة املراجع واالستشهادات ( مجال التنظيم واالدارة: -أوًال:
 . عدا فيما) Mendeley(مندلي برنامج مفهوم عن تعبر التالية العبارات  .١

 . العلمي البحث يف العملية اخلطوات أوىل- أ

 .صحيح بشكل املراجع حفظ و ترتيب يف تساهم-ب

 .اإلنرتنت وشبكة املكتب لسطح جماينبرنامج - ج

 .التشغيل أنظمة ملختلف متوفر - د

 املراجع وإدارة تنظيم و PDF ملفات مع التعامل أساسيتني خاصيتني بنيجيمع - هـ

 البحثية

  

على  أن تعرف الطالبة

 برنامج منديل

)Mendeley( . 

    تذكرال

 -: وهي أهدف الى يرمي) Mendeley( مندلي برنامج  .٢

 . املراجع تصنيف – املراجع فرز – املراجعتنظيم- أ

 .املراجع تصنيف -اآلخرين مع التعاون -املراجعتنظيم-ب

 .املراجع تنظيم -جدد أشخاص اكتشاف - ج

 .التعاوين التعليم – املختلفة األكادميية األوراق تتبع - د

 . اآلخرين مع التعاون - االكتشاف -املراجع تنظيم - هـ

  

االهداف أن تعدد الطالبة 

 منديلاليت حيققها برنامج 

)Mendeley. ( 

    تذكرال

 تشترك التي المراجع بإدارة المتخصصة األخرى البرامج بعض مسميات على يطلق  .٣

 -) :Mendeley(مندلي برنامج مع الهدف في

 .تصنيفها و املراجع فرز برامج – املراجع تنظيم برامج – أ

 .املراجع تصنيف - االنرتنت شبكة كتالوجات برامج -املراجعتنظيم-ب

 .  Mendeley –Zotero  -EndNote - ج

 .املراجع تنظيم – املختلفة األكادميية األوراق تتبع برامج – د

  
الربامج أن تسمي الطالبة 

بإدارة  األخرى املتخصصة

 يف تشرتك اليت املراجع

 برنامج منديل مع اهلدف

    تذكرال
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 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 )Mendeley( . االكتشاف برنامج -املراجع تنظيم برامج - هـ

 مع الوورد برنامج في المرجع إضافة و خاصة ملفات في األوفيس ملفات تحفظ  .٤

 -:الى تنتمي للمراجع موحد تنسيق اعتماد مع البحث نهاية في لهاقائمة إنشاء

 .املراجع تنظيم لربامج األساسية اخلصائص – أ

 .املراجع تنظيم لربامج األساسية األهداف-ب

 . .املراجع تنظيم لربامج األساسية اخلصائص و األهداف – ج

 . املراجع تنظيم برامج أمهية – د

 . صحيح سبق مما شيء ال - هـ

  

 أن تستنتج الطالبة

استخدام  خصائص

برنامج 

 . )Mendeleyمنديل(

    فهمال

 بالعالم مكان أي في التخصص زمالء مشاركة  - الين أون المراجع مكتبة نوافر  .٥

 -:الى تنتمي

 .اUانية وغري اUانية املراجع تنظيم برامج لكافة األساسية اخلصائص – أ

 .Mendeley   برنامج Zا يتفرد اليت األساسية اخلصائص-ب

 .Zotero  برنامج Zا يتفرد اليت األساسية اخلصائص – ج

  EndNote برنامج Zا يتفرد اليت األساسية اخلصائص – د

 Zotero  -EndNote–  يف جتتمع واليت للربامج األساسية اخلصائص - هـ

Mendeley. 

  

أن تستكشف الطالبة 

منديل  برنامج

)Mendeley(  من

التجول يف الربنامج خالل 

 . واستكشافه

    فهمال

٦.   

 

 

 الصورة

حبث  أن تعمل الطالبة  

 اجلديدة متقدم لألحباث

 خالل من االنرتنت عرب

    فهمال
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 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 من) Mendeley(مندلي برنامج في الجديدة االبحاث اكتشاف توضح أعاله

 -:خالل

 .آخرين باحثني مع عملك ملشاركة البحث – أ

 .املوضوع عن البحث إحصائيات على للحصول البحث-ب

 . جديدة جمتمعات إىل واالنضمام الزمالء مع للتواصل البحث – ج

 . املختلفة األكادميية األوراق لتتبع البحث – د

 . منديل خالل من الين أون الكتالوج يف البحث - هـ

برنامج منديل 

)Mendeley(. 

٧.  
 

 -:التالي توضح أعاله الصورة

 .الوورد يف ]اية يف املراجع قائمة إدراج- أ

 .الوورد يف النص بداخل اإلستشهادات توليد-ب

 .اإلستشهادات دمج - ج

 .االستشهاد أمناط على العثور - د

 . اإلستشهاد أيقونة أو مكون تثبيت - هـ

  

 الطالبة مكونأن تطبق 

  )Mendeley(منديل 

لالستشهاد يف برنامج 

 الوورد .

    تطبيقال

٨.  

 
 -:التالي توضح أعاله الصورة

 .الوورد يف ]اية يف املراجع قائمة إدراج- أ

 .الوورد يف النص بداخل اإلستشهادات توليد-ب

  
 األحباث أن حتمل الطالبة

 اجلديدة وحتفظها يف

برنامج منديل 

)Mendeley(. 

    تطبيقال
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 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 . اإلستشهاد أيقونة أو مكون تثبيت - ج

 .واحدة بضغطة اخلاصة املكتبة يف اجلديدة األحباث حفظ - د

 .الين أون الكتالوج يف البحث - هـ

 العناصر على لتحتوي) Mendeley( مندلي برنامج في الخاصة المكتبة تجزء  .٩
  -: وهي الشخصية المكتبة في

 – أ 

 -ب

  - ج

  - د

  - هـ

 :واحدة عدا ما) Mendeley( منديل برنامج يف تنفيذها ميكن التالية املهام مجيع 

 امللف نفس يف مرجع من أكثر دمج – أ

 الربنامج مكتبة يف املدرجة pdf ملفات على التعليق-ب

 جديدة جملدات إنشاء -ج

 فرعية وجملدات جملدات يف واملراجع الدراسات تنظيم - د

 . أوفيس مايكروسفت برامج كافة يف الربامج توثيق دمج - هـ

  

أن جتزء الطالبة عناصر 

 برنامج يف اخلاصة املكتبة

  .)Mendeley( منديل

    تحليلال

 الفلترة و’ Check for Duplicates" ‘التكرارات من التحقق" بين الفرق  .١٠
 -:الفلترة أن هو) Filter by My Tags(  الداللية الكلمات بواسطة

 .املكررة أو املصنفة اeلدات يف املستخدمة العالمات لعرض األرقام بواسطة الفلرتة  - أ

 .بتصفيتها القيام قبل املستندات كافة أو املناسب اeلد عرض-ب

أن تفرق الطالبة بني   

التحقق من التكرارات و 

الفلرتة بواسطة الكلمات 

    تحليلال
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 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 . النشر تاريخ أو للكاتب، مفتاحية كلمات أو املؤلف، طريق عن التصفية - ج

 . الدمج أثناء اإلدخاالت من كل من املكررة التفاصيل بأخذ السماح - د

 .املشرتكني أصدقائك وجملدات اخلاص جملدك يف البحث - هـ

منديل  يف برنامجالداللية 

)Mendeley( . 

 حيث العلمية البحثية لالستخدامات متكامل) Mendeley( مندلي برنامج يعتبر  .١١

 تقدير أقل على أسبوعين كل المنشورة واألبحاث العلمية الدراسات تتضاعف

 -:ألن وذلك

 يف البحث تسهل النشر تاريخ أو للمؤلف، املفتاحية الكلمات بواسطة الفلرتة  - أ

 .املكررة أو املصنفة ا_لدات

 مع واألكادميية العلمية املراجع وتبادل وهيكلتها املواد من شخصية مكتبة إنشاء -ب

 . واسرتجاعها وتوثيقها املراجع جتميع تسهل مصنفه مبجلدات وحفظها اآلخرين

 و السحابة، يف وختزينها الباحث بواسطة واالكتشاف التنظيم بني وصل حلقة تعترب - ج

 .إليها احلاجة عند اسرتدادها يتم

 الشركة خوادم على الربامج من األكادميية للمراجع كمستودع إحتياطية نسخة وجود -د

. 

 و آيباد، آيفون، ماك، ويندوز، مثل واألجهزة التشغيل أنظمة مع الربنامج توافق - هـ

 .غريها

  

أن تصادق الطالبة على 

صحة العبارة "يعترب 

برنامج منديل 

)Mendeley (

متكامل لالستخدامات 

 " .البحثية العلمية

    تقوميال

 أعرق مكتبات في يتوفر ما جميع تجلب زر بضغطة للعلم الذهبي العصر في نحن  .١٢

 مختلفة ميزة إضافة فإن الذكي؛ ولهاتفك مكتبك لسطح العالمية الجامعات

  -:  بــــــ تكون الويب متصفح على) Mendeley( مندلي برنامج في وجديدة

 .املتصفح مفضلة يف املراجع حفظ -أ

 إضافة أن تقرتح الطالبة  

 يف وجديدة خمتلفة ميزة

 منديل برنامج

    بتكاراال
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 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 .املتصفح باستخدام اإلنرتنت مواقع من املقتبسة املعلومات توثيق-ب

 .الويب على الربنامج ملنصة الدخول تسهيالت إضافة -ج

 .الويب عرب املراجع عن البحث لعملية تسهيالت إضافة -د

 .فيه ختزWا اليت اجلديدة امللفات وإضافة احلاسوب يف جملد تعقب -ه

)Mendeley.( 

 ) .SDLمهارات وتقنيات البحث مبصادر املعلومات الرقمية للمكتبة الرقمية السعودية (أدوات البحث: مجال  -ثانياً:
 -: هي)  SDL( السعودية الرقمية المكتبة مفهوم تناسب ال التي العبارة  .١٣

 .الوطين املستوى على العلمية للتجمعات الداعمة النماذج أبرز- أ

 .ومتطورة حديثة معلوماتية خدمات توفري-ب

 . التشغيل أنظمة ملختلف ومتوفر جماين غريبرنامج - ج

 . ساعة ٢٤ ملدة االسبوع أيام طوال املتكاملةاإلتاحة - د

 أو حمكمة علمية جمالت يف أشكاهلا واختالف بأنواعها رقمية مصادر على حتتوي - هـ

 . حمكمة غري

  

 أن تعرف الطالبة املكتبة

الرقمية السعودية 

)SDL. ( 

 تذكرال

   

 -: من) SDL( السعودية الرقمية المكتبة واجهة تتكون  .١٤

 الرسائل – االلكرتونية الكتب – األجنبية املعلومات قواعد – العربية املعلومات قواعد -أ

 ). املوضوعي التصنيف – العلمية

 .املوضوعي التصنيف – العلمية الرسائل – االلكرتونية الكتب –املعلومات قواعد-ب

 . األجنبية املعلومات وقواعد العربية املعلومات لقواعد سفلي شريط - ج

 . األجنبية املعلومات وقواعد العربية املعلومات لقواعد علوي شريط -د

 ). التخصصات متعدد( التخصصات موضوع حبسب املعلومات قواعد تصنيف -هـ

  

أن حتدد الطالبة أقسام 

الرقمية  واجهة املكتبة

 ).SDL( السعودية

 تذكرال
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 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 عدا الرقمية المعلومات بمصادر البحث مهارات إكتساب الى الباحثين إحتياج يبرر  .١٥

:- 

 . الرقمية البيئات يف ينشر ما ضخامة -أ
 .أشكاهلا واختالف املعلوماتية املصادر تنوع-ب
 . واجلهد الوقت توفري مع وسهولة بيسر املعلومات مصادر إىل الوصول -ج
 . احلاجة عند واسرتجاعها وحفظها الصلة ذات املعلومات مصادر انتقاء -د
 واللغة واملهارات باالسرتاتيجيات واسعاً  إدراكا الرقمية املكتبة استخدام تتطلب -هـ

 . االجنليزية

  
الضوء  الطالبة تسلطأن 

على مربرات احتياج 
 الباحثني اىل اكتساب

 مبصادر البحث مهارات
 الرقمية. املعلومات

 تذكرال

   

 بالمكتبة المعلومات بقواعد المنسدلة القائمة هذهتستخدم  .١٦

 -: في)  SDL( السعودية الرقمية

 .النتائج سلة اىل املرجع اضافة -أ
 .التاريخ،  العنوان،  املؤلف حبسب املعلومات مصادر عن البحث نتائج ترتيب-ب
 .رسائل – مؤمترات – حبوث اىل وفرزها صح اشارة بوضع البحث نطاق تضيق -ج
 .املرجعي لالستشهاد املرجع واضافة املعلومات مصادر تصفية -د
 . pdf بصيغة كاملة الدراسة تنزيل -هـ

أن توضح الطالبة كيفية   
حتديد احلقبة الزمنية 

للمرجع املراد البحث عنه 
و طريقة ترتيبه تصاعدياً 

أو تنازلياً يف قواعد 
باملكتبة الرقمية املعلومات 

 ).SDLالسعودية (

 فهمال

   

 APA بنمط المرجعي لالستشهاد المرجع اضافة لخطوات الصحيح الترتيب  .١٧

 -: هو) SDL( السعودية الرقمية بالمكتبة المعلومات بقواعد

 وخنتار  امناط عدة بني من االقتباس منط اختيار ←النتائج سلة اىل املرجع اضافة -أ

أن ترتب الطالبة خطوات   

خلطوات اضافة املرجع 
 فهمال
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 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

APA ←املرجعي لالستشهاد املرجع اضافة. 

 املرجع اضافة ←النتائج سلة اىل املرجع اضافة ← للمرجع الزمنية احلقبة حتديد -ب

 . APA وخنتار  امناط عدة بني من االقتباس منط اختيار ←املرجعي لالستشهاد

 لالستشهاد املرجع اضافة ←النتائج سلة اىل املرجع اضافة ←البحث جمال حتديد -ج

 . APA وخنتار  امناط عدة بني من االقتباس منط اختيار ←املرجعي

 ←النتائج سلة اىل املرجع اضافة ← البحث صندوق يف املفتاحية الكلمة كتابة-د

 وخنتار  امناط عدة بني من االقتباس منط اختيار ←املرجعي لالستشهاد املرجع اضافة

APA . 

 املرجع اضافة ←النتائج سلة اىل املرجع اضافة ← الرقمي املصدر حتديد -هـ 

 . APA وخنتار  امناط عدة بني من االقتباس منط اختيار ←املرجعي لالستشهاد

لالستشهاد املرجعي بنمط 

APA  علومات مبقواعد

املكتبة الرقمية السعودية 

)SDL.( 

 بالنص" الرقمية المواطنة" عن ماجستير علمية رسالة أحدث إستخراج تتسلسل  .١٨

 تطبيق في كما السعودية الرقمية بالمكتبة المعلومات قواعد باستخدام الكامل

 -:التالية الخطوات

 نطاق تضييق ←" الرقمية املواطنة" البحث صندوق يف املفتاحية الكلمة كتابة -أ

 رسالة ←الصلة ذات اىل الرتتيب فلرتة ←ومقاالت حبوث احملتوى نوع ← البحث
 . م٢٠١٩ علمية

 نطاق تضييق ←" الرقمية املواطنة" البحث صندوق يف املفتاحية الكلمة كتابة -ب
 ذات اىل الرتتيب فلرتة ← للمرجع الزمنية احلقبة حتديد احملتوى نوع ← البحث
 . م٢٠١٩ علمية رسالة ←الصلة

 نطاق تضييق ←" الرقمية املواطنة" البحث صندوق يف املفتاحية الكلمة كتابة -ج

  

أن تستخرج الطالبة رسالة 
علمية حديثة باتباع 

مهارات البحث يف قواعد 
باملكتبة الرقمية املعلومات 

 )  .SDLالسعودية (

 تطبيقال

   



 املالحق
    

 ٢٩٦ 

 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 رسالة  آخر ←النشر سنة اىل الرتتيب فلرتة ← البيانات قاعدة اختيار ← البحث
 . م٢٠١٩ من علمية

 نطاق تضييق ←" الرقمية املواطنة" البحث صندوق يف املفتاحية الكلمة كتابة-د
 اختيار ←تنازلياً  ترتيب اىل الرتتيب فلرتة ←جامعية رسائل احملتوى نوع ← البحث

 .م٢٠١٩ من علمية رسالة أول
 نطاق تضييق ←" الرقمية املواطنة" البحث صندوق يف املفتاحية الكلمة كتابة -هـ 

 رسالة ←تصاعدياً  ترتيب اىل الرتتيب فلرتة ←جامعية رسائل احملتوى نوع ← البحث
 . م٢٠١٩ علمية

 نطبق بها واالحتفاظ الباحث انتقاء من محدده و حديثة أبحاث لتجميع  .١٩
 الملكّية الحقوق انتهاك" البحث صندوق في المفتاحية الكلمة كتابة -:الخطوات

 -: الى واضافتها النتائج تحديد ←تنازلياً  ترتيباً  إلى الترتيب فلترة ←" 
  -أ

 -ب
  -ج
 -د
  -هـ

 

  

تطبيق  الطالبة تكمل أن

األحباث باالحتفاظ  أمر

 سلةوإضافتها اىل احلديثة 

 الرقمية النتائج باملكتبة

 )  .SDL( السعودية

 تطبيقال

   

 المكتبة لتصنيفات الموضوعي التصنيف و المعلومات قواعد بين االختالف أوجه  .٢٠
 -: في تتمثل) SDL( السعودية الرقمية

 التخصصات موضوع حبسب وتصنيفها املتنوعة املعلومات مصادر على العثور إمكانية -أ

الطالبة  تقارنأن   

تصنيفات أوعية 
 تحليلال

   



 املالحق
    

 ٢٩٧ 

 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

   . 
 . النشر وسنة التخصصات موضوع حبسب البحث فلرتة على التعديل إمكانية-ب
 . املعلومات قواعد واجهة يف املسميات ووضوح االستخدام، واجهة سهولة -ج
 التصنيف من أكثر املعلومات واعدق يف الرقمية املصادر على العثور إمكانية -د

 .املوضوعي
 التصنيف من أقل املعلومات قواعد يف الرقمية املصادر على العثور إمكانية -هـ

 .املوضوعي

بوابة املكتبة املعلومات يف 
 الرقمية السعودية

)SDL. ( 

 بأوعية) SDL( السعودية الرقمية بالمكتبة المنظومة دار معلومات قواعدتتفرد  .٢١
 العلمي للبحث كافية غير ولكنها ؛ فريداً  مصدراً  تعد و علمية قيمة ذات معلوماتية

  -:  إمكانية بها ليس ألن
 .    التخصصات موضوع حبسب وتصنيفها املتنوعة املعلومات مصادر على العثور -أ

 . النشر وسنة التخصصات موضوع حبسب البحث فلرتة-ب
 .احملكمة اXالت يف املنشورة العلمية األحباث على العثور -ج
 .اجلامعية والرسائل املؤمترات أحباث من الرقمية املصادر على العثور -د
 . الرقمية العلمية الكتب على  العثور -هـ

 حول حكماً  الطالبة تصدر أن  
 الرقمية املكتبة إمكانات

 البحث يف)  SDL( السعودية
 . العلمي

"  العبارة هذه الطالبة تدحض أن
 املكتبة معلومات قواعد تتفرد

) SDL( السعودية الرقمية
 ذات كافية معلوماتية بأوعية

 فريداً   مصدراً  تعد و علمية قيمة
 .العلمي للبحث

 تقوميال

   

 السعودية الرقمية المكتبة تطوير في مستقبلية أولوية لها فريدة ميزة إضافة  .٢٢
)SDL (بــــ تكون وكفاءة بفعالية مستقبالً  العلمي بالبحث الرقي في وتسهم :- 
 صيغــة يف األحباث وإتاحة العامل أحناء مجيع يف الصادرة للدوريات الشاملةالتغطية -أ

أن تقرتح الطالبة أفكاراً   
لتطوير  مستقبليةابداعية 

 بتكاراال
   



 املالحق
    

 ٢٩٨ 

 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

HTML واللصــق للنســخ قابلــة. 
 Microsoft مبلف وربطها مباشرة املعلومات قواعد من املقتبسة املعلومات توثيق-ب

Word. 
 وإضافتها املعلومات قواعد يف الباحث إهتمامات ختص اليت اجلديدة األحباث تتبع -ج

 . فيه خاص Pلد
 . املتاحة املواد ونوعية والزمين املوضوعي االمتداد تغطيتها لتتعدى املراجع مشولية -د
 MARC– ( بصيغ وربطها املراجع تنسيق برامج صيغ إىل البحث نتائج تصدير -ه

RefWork -EndNote. ( 

املكتبة الرقمية السعودية 
)SDL(. 

 ) .Google Formsمهارات تصميم االستبانات اإللكرتونية والتحليل االحصائي (أدوات التحليل: ثالثاً: 
 واحدة عدا فيما العلمي البحث في Google Forms  إمكانات تتمحور  .٢٣

 -:وهي
 . االجتماعي التواصل مواقع أحد أو اإللكرتوين الربيد عرب االستبيان نشر- أ

 .التقدمييَّة والعروض البيانات وجداول املستندات تطبيق-ب
 ) .Survey( االستقصائيَّة الدراساتاجراء - ج
 .   وتوثيقها العلمية املراجع وتنسيق إدارة برامج صيغ إىل النتائج تصدير - د
 .إحصائياً  وحتليلها للبيانات ملخَّص وإنشاء - هـ

  

 الطالبة تسرتجع أن
اإلعدادات املتعلِّقة 

منوذج  باملظهر والتنسيقات
Google Forms. 

 تذكرال

   

 هذه ترمز الى Google Forms بنموذج اإلعدادات  .٢٤

:- 

 . الرئيسيَّة الصفحة إىل والعودة النموذج إغالق إعدادات- أ
 .وحذفه النموذج حفظ مكان إعدادات-ب

إمكانات  تذكر الطالبة أن   
Google Forms  يف

 .البحث العلمي 

 تذكرال

   



 املالحق
    

 ٢٩٩ 

 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 .االنرتنت إتصال فقدان حال يف والتنبيه التعديالت، حفظ حالة إعدادات - ج
 . واملشاركة والنشر واملعاينة الواجهة وتنسيقات املظهر إعدادات - د
 .واألقسام والصور األسئلة مثل للنموذج املختلفة العناصر إضافة شريط إعدادات - هـ

 .-:على بالضغط مسبقاً  المصمم Google Forms نموذج نسترجع  .٢٥
 .Google Forms ← ملفايت ← املزيد ←ووصف عنوان إضافة- أ

 Google Forms ← ملفايت ←  Drive ←Googleتطبيقات -ب
 .   السابقة

 .Google Forms ← ملفايت ← منوذج اسرتجاع ←قسم إضافة - ج
 Google Forms ← النماذج ← سابق منوذج اسرتجاع ←القسم اسرتجاع -د
 . 
 .للتطبيق الرئيسيَّة الصفحة إىل فتنتقل جوجل مناذج ← املزيد ← جديد - هـ

  

أن تسرتجع الطالبة منوذج 
Google Forms 

 املصممة مسبقاً.

 تذكرال

   

 Google بــ اإللكترونية االستبانات انتشار الى أدت التي األسباب من  .٢٦

Forms :- 
 . مكان بأي االستبيان نشر صعوبة- أ

 . الورقية التقليدية الطريقة من أكرب تكلفة-ب
 . Microsoft Word برنامج بتنسيق االستبيان نتائج تصدير – ج
 .  وخصوصيتها املعلومات سرية – د
 . للتحليل جداول و توضيحية برسوم االيضاح مع اإلحصائي التحليل إمكانية - هـ

  

األسباب الطالبة  تشرح أن

إستخدام االستبانات 

 Google ةاإللكرتوني

Forms . 

 فهمال

   

٢٧.  Google Forms  من عدة ومجاالت مختلفة مهمات إنجاز في يستخدم 

 ............... ألنه...............  كـــــــ التجاري المجال يخص فيما أهمها

  
 فهمالأن تناقش الطالبة أوجه 

   



 املالحق
    

 ٣٠٠ 

 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

  العمل آلية لتطوير املرجوَّة النتائج إىل يوصل -)  feedback( راجعة التغذية- أ

 .عدمه من املنتج جودة على يؤكد - الزبون رضى-ب

 . املؤمترات عقد و العمل اجتماعات ينظم – والعناوين البيانات مجع – ج

 . األسئلة من سؤال لكل النقاط من عدد يعني - االختبارات إجراء - د
 . معينة مشكلة أو قضية حول إحصائياً  النتائج إظهار – اآلراء إستطالع - هـ

استخدامات تطبيق 
Google Forms  يف

 عدة جماالت.

 ووصف عنوان إضافة مع متعدد من إختيار بتصميم لطالبه استفتاء عمل معلم أراد  .٢٨

 Google Forms نماذج باستخدام توضيحي وفيديو بصورة وتنسيقها للقسم

 -: األدوات تطبيق يمكن فانه ذلك؛ ولعمل

  - أ
 -ب
  – ج
  - د

 هـ

  

أدوات  الطالبة أن تطبق
Google Forms . 

 تطبيقال

   

 النتائج تحويل أراد، الدراسة عينة من االستجابات جمع وبعد استبيان باحثنشر  .٢٩

 واستخراجها مكتوبة خام بيانات نتائج إلى Google Forms نماذج من

 -:يتبع ذلك ولتطبيق   Microsoft Excel بواسطة

 . النموذج فتح ←منوذج – أ
 .النموذج تعديل← منوذج-ب
 ) .CSV( الردود تنزيل← منوذج – ج
 .  الردود ملخص إظهار ← منوذج - د

  

أن تستخرج الطالبة 
 البيانات جداول

االحصائية من 
Google Forms. 

 تطبيقال

   



 املالحق
    

 ٣٠١ 

 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 
 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة
 .إحصائياً  النتائج إظهار – اآلراء إستطالع منوذج - هـ

 تتمحور Google Forms بنموذج المجتمع من بيانات تجميع باحث أراد  .٣٠
 فإن ذلك على وبناء)  االهتمامات،  الميالد تاريخ،  المستجيب جنس: (في

 لــــــ....................  التصميم يختار Google Forms نموذج مصمم
 ....................ـ
  املستجيب لوقت مناسبتها -)  قصرية اجابة،  منسدلة قائمة،  متعددة خيارات( – أ

 األسئلة عن لإلجابة -) منسدلة قائمة،  منسدلة قائمة، اختيار مربعات شبكة( -ب
 .أحدها ترك دون
 املستجيبني عزف من للحد –) قصرية اجابة، اخلطي املقياس،  منسدلة قائمة(  - ج

 .اإلجابة عن
 الربط املستجيبني على ليسهل -) فقرة،  منسدلة قائمة،  االختيار متعددة شبكة( - د

 .األسئلة بني
 إجابة صدق مدى لقياس -) قصرية اجابة،  منسدلة قائمة،  متعددة خيارات( - هـ

 .املبحوثني

  

أن متيز الطالبة بني 
التصميمات املتاحة يف 

 Googleمناذج 

Forms وتربط بينها . 

 تحليلال

   

 إجراء ويريدون مشترك، علمي بحث عمل بصدد خلود واألستاذة عمر األستاذ  .٣١
. تلقائياً  وتحديثها اإلحصائية النتائج اظهار مع العينة على الدراسة أدوات تطبيق

 -: في التشارك يتيح ألنه  Google Forms باستخدام ذلك عمل يمكنهم
 .الباحثني من لكل التعديل صالحية ومنحGoogle  مستند– أ

 . الباحثني من لكل التعديل صالحية ومنحGoogle  منوذج-ب
 .الباحثني من لكل التعديل صالحية ومنحGoogle  شرائح  - ج

الطالبة تصادق ) تتنبأ(أن   
 التشارك يف مناذجعلى 

Google Forms 
املرتبط بالبحث العلمي 

 .املستقبلي 

 تقوميال
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 ٣٠٢ 

 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 
 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة
 . الرئيس للباحث التعديل صالحية ومنح Google مستند– د
 .الرئيس للباحث التعديل صالحية ومنحGoogle  منوذج - هـ

 مبتكرة سمة بإضافة متجددة و أفضل لتبدو Google Forms نماذج لتطوير  .٣٢
 عند"  االختبارات في الغش كمحاربة"   مستقبلية مشكلة لحل تفادياً  به وربطها
 -: نقترح الكتروني اختبار تصميم

 سؤال كل بني االنتقال عند وتثبيته ثانية)  ٧٠( زمن مضي عند إجبارياً  االنتقال –أ
 . وسؤال

 .األسئلة من ومتنوعة خمتلفة مناذج كتابة-ب
 . واحدة دفعة وعرضها لألسئلة العشوائي الرتتيب خيارات تفعيل -ج
 . واحدة دفعة عرضها وعدم الطالب بني بعشوائية حدا على منفصل سؤال كل طرح –د
 .اإللكرتوين الربيد عناوين مجع خيار تفعيل -هـ

  
 حلأن تقدم الطالبة 

لتاليف مشكلة "  ابداعي
 يف الغش حماربة

اإللكرتونية"  االختبارات

 مناذج يسهم يف تطوير

Google Forms  . 

 بتكاراال

   

 ) .turnitinمهارات كشف السرقات العلمية و االنتحال أو االقتباس  ( أدوات الكتابة: -رابعاً:
 -:  هي turnitin مفهوم تناسب ال التي العبارة  .٣٣

 .االنرتنت شبكة على يعمل الكرتوين نظام –أ

 .العلمية النصوص وسرقة االنتحال يكشف –ب

 . Iparadigms شركة قبل من انتاجه مت –ج

 . العربية اللغة ضمنها من االجنليزية غري لغة ٣١ مع يتعامل –د 

 مؤسسة ١٠٠٠ يستخدم ألنه االنتحال كشف يف الشائعة الربجميات من يعترب ال –هـ

 . دولة ١٢٦يف تعليمية

  

أن تعرف الطالبة تطبيق  

turnitin. 
 التذكر
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 

 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة

 -: من تعتبر) المزيج، التكرار، المزج، االستبدال، النسخ، االستنساخ(   .٣٤

 .العلمي االنتحال أنواع –أ

 .turnitin  برنامج بيانات قواعد أنواع –ب

 .العلمي اإلنتحال حدوث إحتمال لتقليل خطوات –ج

 .turnitin تطبيق عمل طريقة –د

 .turnitin  برنامج يف احملتوى ومقارنة التقرير مراجعة –هـ

  

أنواع الطالبة  تعددأن 

 .االنتحال العلمي
 التذكر

   

  turnitin برنامج في والنقل الغش عن البحث أدوات تناسب عبارة أفضل  .٣٥

-:هي

 .  املراد للمستند حتميله –أ

 .turnitin  برنامج بيانات قواعد أنواع –ب

 .احملتوى مقارنة –ج

 .turnitin تطبيق–د

 .التقرير مراجعة –هـ

  

أن تفهم الطالبة أدوات 

والنقل  الغش البحث عن

 turnitinيف برنامج 

 

 الفهم

   

 لمنع العلمي البحث في وتوظيفهtrunitin  عمل لخطوات الصحيح الترتيب  .٣٦

 -: منه والتقليل العلمي االنتحال حدوث

 .املصدر ذكر ←اجليد التلخيص ←للبحث اجليد التخطيط –أ

 .الصياغة إعادة أسلوب معرفة ← اجليد التلخيص ←للبحث اجليد التخطيط –ب

 أسلوب معرفة ←املصدر ذكر ←اجليد التلخيص ←للبحث اجليد التخطيط –ج

 .الصياغة إعادة

 . التقارير مراجعة← احملتوى مقارنة ← املستند حتميل–د

  
خطوات  أن ترتب الطالبة 

عمل  

Trunitin وتوظيفه يف

 .البحث العلمي 

 

 الفهم
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 
 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة
 .املستند حتميل← احملتوى مقارنة ← التقارير مراجعة –هـ

 فحص وعند محكمة علمية مجلة في منشور مشترك بحث عمل بصدد وهند أمل  .٣٧

 و طبيعي غير المتشابهات نسبه أن تبين trunitin  ببرنامج وتطبيقه البحث

 مقاطع دمج - الرئيسية الكلمات بعض تغيير مع نصية قطعة نسخ( -:في تمثلت

 على تطبق المشكلتين هذه فإن وعليه) مصدرها يذكر لم مقاطع مع مصدرها ذكر

:- 

 .االستبدال -االستنتساخ –أ
 .املزج -التكرار –ب
  . املزيج  - االستبدال –ج
 . املزيج - املزج –د
 .االستنتساخ -االستبدال –هـ

  

فحص الطالبة  تطبقأن 
وانتمائها نسبه املتشاFات 

 .turnitinيف برنامج 

 التطبيق

   

 برنامج في الوثائق فحص عند واالستالل االنتحال بين الجوهري الفرق  .٣٨

turnitin هو:-  

 بينما آخر لباحث جديد حبث يف األحباث يف املنشورة األفكار استخدام االنتحال –أ
 كلياً  املنشورة العلمية الرسالة أو البحث صاحب ذكر مع املعلومات اقتباس يف االستالل

 . جزئياً  أو
 هي االستالل بينما،  بقصد اآلخرين ألفكار به معرتف غري استخدام االنتحال –ب

 . قصد بدون املعلومات اقتباس
 هي االستالل بينما،  قصد دون اآلخرين ألفكار به معرتف غري استخدام االنتحال –ج

 . بقصد املعلومات اقتباس

  

بني الطالبة  تفرقأن 
االنتحال واالستالل عند 

برنامج فحص الوثائق يف 
turnitin . 

 التحليل
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 
 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة
 تسجيل عدم االستالل بينما،  تنصيص عالميت بني اجلملة وضع عدم االنتحال –د

 . الصفحة يف املصدر بيانات
 وضع عدم االستالل بينما، الصفحة يف املصدر بيانات تسجيل عدم  االنتحال –هـ

 .تنصيص عالميت بني اجلملة

 البحوث أصالة من التحقق في إلسهاماتها العلمية السرقات كشف برامج تتصدر  .٣٩
 دون لنتائجها تقويمنا أن اال ؛ وحمايتها البحثية باألغراض االرتقاء علىوالعمل

 نسب عن االقتباس نسب نتائج الختالف نظراً  الباحث تطمن ال وقد المستوى
 وهذا المعرفي المنتج أو البحثية الورقة لنفس آخر برنامج في تظهر التي االقتباس

  -: أنالى يعود
 .جمانية غري الربامج معظم –أ

 .والفلرتة والفحص العمل طريقة يف واختالفها تنوعها يف الربامج قلة –ب
 أصالة وحتقيق العلمي اإلنتاج يف االقتباس نسب من أمكن ما التقليل بغرض ختتلف –ج

.البحث
 . وخمرجاته العلمي البحث جودة رفع –د 
 االقتباس كشف عملية فإن العريب العلمي اإلنتاج تشمل بيانات قواعد وجود عدم –هـ

 اإلنتاج على واقتصارها واقعًيا للتنفيذ قابلة غري عملية هي العربية باللغة الفكرية لألعمال
 . االجنليزية باللغة املنشورالعلمي

  

 على الطالبة تصادق أن
اختالفات نتائج نسب 

كشف االقتباس يف برامج  
 .السرقات العلمية 

 التقومي

   

 في تسهم والتي turnitin برنامج ممارسات لتطوير ابداعية أفكاراً  إلضافة  .٤٠
 المجتمع في بإمكاناته والنهوض مستقبالً  العلمي البحث بأخالقيات االرتقاء
 -:  نقترح واألكاديمي العلمي

أن تقدم الطالبة حلوالً   
ابداعية تكنولوجية لتطوير 

 االبتكار
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 االبتكار ) لمجاالت موضوعات تطبيقات البحث العلمي الرقمية -التقويم -التحليل -التطبيق–الفهم-(التذكرأسئلة االختبار التحصيلي مقابل األهداف السلوكية االجرائية للمستويات المعرفية لبوم 

 السؤال م
 سالمة صياغة السؤال

 الهدف
مستوى 
 الهدف

 مالئمة الهدف للمستوى
 المالحظات

 غير مالئم مالئم غير سليمة سليمة
 واختالف الربامج لكثرة نظرا( االستالل عن الكشف يف املستخدم الربنامج توحيد -أ

 .العربية واملكتبات املعلومات بقواعد وربطه) نتائجها

 ان املفرتض فمن( Rا االستالل عن الكشف سيتم اليت البحثية الورقة أجزاء توحيد -ب

 ).املثال سبيل على املراجع قائمة يف االستالل عن الكشف يتم ال

 . االقتباس عن الكشف يف املستخدمة والفلرتة الفحص ومعامالت خيارات توحيد -ج

 .البحثية واملؤسسات العلمية الدوريات مجيع يف Rا املسموح االقتباس نسبتوحيد -د

 جمانية بصورة واملؤلفني للباحثني االقتباس عن الكشف يف املستخدم الربنامج اتاحة -ه

 .أمكن ما

برنامج ممارسات 

turnitin  واليت تسهم

أخالقيات يف االرتقاء ب

 املستقبلي البحث العلمي

والنهوض به يف اfتمع 

 .العلمي واألكادميي

 

 

 شاكرة لك تعاونك ..
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 ):١٣( ملحق

هارات تطبيقات للجوانب األدائية مل (القبلي/ البعدي) بطاقة املالحظةحتكيم 

  التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي

 

 إعداد الباحثة

 غدیر علي ثالب المحمادي

 ٤٣٦٧٠٠٣٨الرقم الجامعي: 

 

 إشراف

 د. سید شعبان عبدالعلیم یونس

 أستاذ تكنولوجیا التعلیم المشارك بجامعة أم القرى

 متطلب تكمیلي لنیل درجة الدكتوراه في المناھج وتقنیات التعلیم

 

 م)٢٠١٩/٢٠٢٠ھـ (١١٤٤ -٤٠١٤لعام الدراسي ا

 

 
 

 Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Education  

University Qura-Umm AL  

College of Education 

Department of Curriculum and Instruction 
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 سلمكم اهللا                                                                   (ة) الدكتور – األستاذ (ة)سعادة 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ،،،

(تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعليتها في تنمية  جتري الباحثة دراسة بعنوان:

مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي والوعي المعلوماتي المستقبلي لدى الطالبات 

 ات التعليم. يف ختصص تقني الدكتوراهوذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة  . الموهوبات بالمرحلة الثانوية)

 وتهدف الدراسة إلى :

 .بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعيتصميم  بناء معايري )٧
التعرف على مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي الالزم تنميتها لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة  )٨

 الثانوية .

 . الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي املعلومايت الوعي مستوىالتعرف على  )٩
متعدد  -احلركي – البصريقياس فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفقًا ألساليب التعلم [  )١٠

لعلمي لدى ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث اواجلانب األدائي  ] على تنمية اجلانب املعريف احلواس
 الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية  .

 -احلركي – البصري[  التعلم ألساليب وفقاً  االصطناعي الذكاء على قائمة تكيفية إلكرتونية بيئة فاعلية قياس )١١
 . الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي املعلومايت الوعي تنمية على]  متعدد احلواس

و  العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات يف النمو مقدار بني االرتباطية العالقةالكشف عن  )١٢
 .املعلومايت الوعي مستوى

 خالل من للطالبات وعرضة الرقمية العلمي البحث تطبيقات مبهارات اخلاص التعلم حمتوى تصميم عمليةوتعد 
 حاجات مع تتالءم بصورة التعليمية املادة اتاحة mدف االصطناعي الذكاء وتطبيقات لربجمة وفقاً  التعلم بيئة تكيف

 – البصري[  التعلم أسلوب على قائمة تكيفية الكرتونية بيئة طريق عن وتفضيالpن وميوهلن املوهوبات الطالبات
 ]. احلواس متعدد -احلركي

 البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ملهارات األدائية جلوانبأدوات الدراسة "بطاقة املالحظة " ا ضمن ومن
 تطبيقاتأداءات  متثل اليت الرئيسية املهارات حمور كل ميثل رئيسية حماور أربعة من البطاقة تتكون حيث"  العلمي
 . مباشرة تقريرية بعبارات مصاغة مهارة) ٦٠( املهارات بلغ عدد حيث الرقمية العلمي البحث

ومهارات علية يف البحوث العلمية فإّن الباحثة تتشرف باختياركم  من خربة واسعة يف هذا ا�ال، بهونظرًا ملا تتمتعون 
 حول: الفقراتحمكماً لتحكيم أداة الدراسة، واالسرتشاد برأيكم السديد من خالل املالحظات اليت تبدو�ا على 

 انتماء الفقرة للبعد واحملور. ·
 وضوح الصياغة. ·
 درجة األمهية. ·
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 مقرتحاتكم للحذف أو اإلضافة أو التعديل. ·

علمًا سيتم استخدام التقدير الكمي بالدرجات لقياس أداء الطالبات املوهوبات، وذلك من خالل مقياس 
 ) . غري متقنةمتدرج وفقاً للتصنيف الثالثي (متقنة ، متقنة اىل حد ما ، 

 

، لالطالع على أداة الدراسة وإبداء الرأي فيهاآمل من سعادتكم التفضل بتخصيص جزء من وقتكم الثمني 
 والذي سيعكس على جودة نتائج الدراسة.  

 وفقكم اهللا خلدمة طلبة العلم، وأكرمكم بسعادة الدارين وجزاكم خري اجلزاء على حسن تعاونكم وكرمي استجابتكم،،
 

 الباحثة
 غدير بنت علي احملمادي

 أم القرى.جامعة -حماضرة بقسم الرتبية وعلم النفس 

 جامعة أم القرى. -كلية الرتبية -طالبة مبرحلة الدكتوراه ختصص تقنيات التعليم بقسم املناهج وطرق التدريس 

m@hotmail.com-t-a-g Emil:         : ٠٥٥٥٨٥٥٩٨٧جوال 

 

 
l. 

 معلومات محكم أداة الدراسة

  اسم المحكم

  العلمية الدرجة

  التخصص

  المسمى الوظيفي

  مكان العمل

  البريد االلكتروني

  رقم الجوال
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  املالحظة بطاقة
  العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ملهارات األدائية للجوانب

  -عزيزتي الطالبة من فضلك إملئي البيانات اآلتية :

 البيانات الشخصية للطالبة

 :اسم الطالبة الرباعي 

 التاريخ : :الشعبة :المرحلة الدراسية

 بيانات المالِحظة

  :االسم

 

 :املالحظة بطاقة من اهلدف

 األدائية العملية للجوانب الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات أداء مستوى قياس اىل املالحظة بطاقة �دف

 التنظيم جمال: (وهي األربع اNاالت يف احملددة للربامج البحث العلمي يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات درسن الاليت

 مهارات وتتضمن: البحث أدوات جمال و،   Mendeley لـ واالستشهادات املراجع إدارة مهارات وتتضمن: واالدارة

 وتتضمن: التحليل أدوات جمال أما) ، SDL( السعودية الرقمية للمكتبة الرقمية املعلومات مبصادر البحث وتقنيات

: الكتابة أدوات جمال وأخرياً ،  Google Forms االحصائي والتحليل اإللكرتونية االستبانات تصميم مهارات

 قائمة تكيفية تعلم بيئة فاعلية عن ؛ للكشف turnitin االقتباس أو االنتحال و العلمية السرقات كشف ملهارات

 . االصطناعي الذكاء على

 :مالحظة بطاقة الدرجات تقدير طريقة

 مدى توفر المهارة
  متوفر بدرجة

 غير متقنة متقنة الى حد ما متقنة
 ٠ ١ ٢ الدرجة

 تفاصيل الدرجة

 الطالبة أدت إذا
 بشكل املهارة

 توجيه متقن وبدون
 من مساعدة أو

 املالِحظة

 مجيع الطالبة إذا أدت
 بدرجة املهارة خطوات

 بعد ما حد اىل متقنه
 بوجود الشفوي التوجيه

 املالِحظة ومبساعدة خطأ
 اخلطأ لتصحيح

 تؤد مل إذا
 املهارة الطالبة

 



 املالحق
  

 
٣١١ 

 تعليمات استخدام بطاقة املالحظة :

 على املالِحظة اليت تقوم بتقييم الطالبات إتباع التعليمات اآلتية :

 تستخدم بطاقة املالحظة أثناء أداء الطالبات العملي لتطبيقات البحث العلمي الرقمية . ×

 -أمام الدرجة املستحقة لكل بند، ومثال على ذلك : ) P (وضع 

 مدى توفر المهارة
  متوفر بدرجة

 غير متقنة متقنة الى حد ما متقنة

 الدرجة
٠ ١ ٢ 

P   

 اخلانة يف) P( عالمة بوضح مهارة لكل الطالبة أداء من تالحظه ما تدوين املالِحظة مهمة ×

 . لتنفيذها للطالبات الالزمة األوامر توجيه بعد، املناسبة

 باستخدام العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ملهارات املوهوبات الطالبات أداء تتحدد ×

 . املهارة أداء درجة ملعرفة مستويات ثالث بتحديد وذلك،  الكمي التقدير

 )متقنه غري– ما حد اىل متقنه– متقنه( -:وهي ثالث يف املهارة فراتو مستويات  مت تقسيم ×

    -مت التقدير الكمي مقابل كل مهارة على النحو التايل: ×

 ]) درجات ٢( [
o  توجيه وبدون متقن بشكل املهارة خطوات مجيع الطالبة أدت اذا 

 . املالِحظة من مساعدة أو

 ]) درجة ١( [
o بعد ما حد اىل متقنه بدرجة املهارة خطوات مجيع الطالبة أدت إذا 

 اخلطأ. لتصحيح املالِحظة ومبساعدة خطأ بوجود الشفوي التوجيه

] )٠ ([ o املهارة. الطالبة تُؤدِّ  مل اذا 
 

 . املالحظة بطاقة يف املذكورة واملهام األعمال جبميع الطالبة قيام من التأكد ×

 ) درجة . ١٢٠(  -الدرجة النهائية لبطاقة املالحظة هي : ×

 لتقوم الطالبة بتنفيذها .توجيه األوامر  املدرجة يف بطاقة املالحظة  ×
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 التنظيم واالدارة مهاراتأوًال: 

        .اآللي الحاسب جهاز على Mendeley  برنامج تحميل )١ )١

(م) فرعية
 . الربنامج حتميل رابط على الدخول - 

 . Download أيقونة على النقر -

 . rar جملد فك -

 .اآليل احلاسب جهاز على الربنامج تثبيت -

        . Mendeleyعلى  انشاء حساب )٢ )٢

 (م) فرعية

 . Mendeleyحساب  رابط على الدخول -

 ادخال الربيد اإللكرتوين . -

 ادخال كلمة املرور واعادة كتابتها . -

 تعبئة جمال الدراسة . -

 تعبئة احلالة األكادميية  -

 . تسجيل  كلمة على النقر -
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        . Wordعلى برنامج  Mendeleyاإلستشهاد  أيقونة أو مكون تثبيت )٣ )٣

م(
( 

فرعية
 

 النقر على أدوات . -

 . Install MS Word pluginالنقر على  -

 النقر على موافق . -

        . Mendeleyالمراجع على مكتبة مع  ملفاتاضافة  )٤ )٤

(م) فرعية
 

 قائمة اضافة.النقر على  -

 النقر على ملف. -

 النقر على امللف املراد اضافته من سطح املكتب. -

 النقر على فتح . -

 النقر على املراجع باليمني داخل مكتبة منديل . -

 التأكد من اكتمال البيانات األساسية للبيانات الببلجرافية ( اسم املؤلف، اBلة ، السنة ، الروابط ) -

        ومزامنة الملفات بداخل المجلد. Mendeleyاضافة المجلدات على مكتبة  )٥ )٥

يةر ) (م  .اضافة على قائمة النقر -
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 .اضافة جملد على النقر -

 النقر على اBلد وادراجه . -

 النقر على موافق . -

 النقر على اBلد املضاف . -

 النقر من قائمة اضافة أمر مزامنة . -

 امللف والنقر على موافق .حتديد  -

٦ )٦( 
بحسب مجال الدراسات واظهار طريقة  Mendeleyادارة وتنظيم مكتبة 

 العرض بحسب توثيق المراجع.

       

 

  النقر على أدوات . -

 .اضافة جملد على النقر -

 تسمية ا0لد باسم عنوان البحث او الدراسة . -

 .اجلزء اخلاص بامللفات  على النقر -

 النقر على كل امللفات . -
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 سحب امللفات املختارة واسقاطها داخل ا0لد . -

٧ )٧( 
بحسب بإظهار طريقة العرض بحسب توثيق  Mendeleyادارة وتنظيم مكتبة 

 المراجع.

       

م(
( 

فرعية
 

 .العرض  من القائمةاختيار  -

 النقر على كل امللفات . -

 التوثيق .اختيار طريقة العرض حسب طريقة  -

٨ )٨( 
االصدار السادس داخل متن  APAالى  IEEEتحويل نظم نمط التوثيق من 

 البحث وقائمة المراجع .

       

(م) فرعية
  . Wordفتح البحث من برنامج  - 

 النقر على قائمة مراجع . -

 النقر على تبويب القائمة املنسدلة النمط . -

 .More Stylesاختيار أكثر أمناط  -

        كمثال" .  اكسفورد"نمط  .األنماط  تنصيب نمط توثيق غير موجود في قائمة )٩ )٩
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(م) فرعية
 

 األكثر امناط . النقر على تبويب  -
 . Mendeleyفتح صفحة األمناط يف برنامج  -

 البحث عن طريقة التوثيق اكسفورد . -

 النقر على اضافة . -

 النقر على استخدام هذا النمط . -

 . Wordفتح صفحة األمناط يف برنامج  -

 النقر على قائمة مراجع . -

 النقر على تبويب القائمة املنسدلة النمط . -

 اختيار منط اكسفورد  . -

        توثيق المراجع داخل متن البحث. )١٠ )١٠

(م) فرعية
 

 . Wordملف البحث من فتح  -

 النقر على قائمة مراجع . -

  CitationInsertالنقر على  -
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 Mendeley  Go Toالنقر على -

 .النقر على الدراسة املراد توثيقها -

 النقر على اضافة . -

        توثيق المراجع نهاية قائمة المراجع . )١١ )١١

(م) فرعية
 

 . Wordملف البحث من فتح  -

  النقر على قائمة مراجع . -

 . BibliographyInsertالنقر على تبويب ادراج  الببلوجرافية   -

        . Mendeleyداخل مكتبة أو المتراكمة المراجع المكررة حذف  )١٢ )١٢

(م) فرعية
 

 . األدوات قائمةالنقر على  -

 . Check for Duplicates" التكرارات من التحقق"النقر على  -

 حذف املرجع املكرر. -

        .األكاديمية المراجع لمشاركة واإلنضمام (عامة أو خاصة) مجموعات إنشاء )١٣ )١٣

يةر ف) (م  جمموعة. النقر على قائمة إنشاء -
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 جمموعة جديدة . النقر على قائمة إنشاء -

 أو النقر على جمموعة مرئية للجمهور. –النقر على جمموعة خاصة  -

 .اضافة قائمة على النقر -

 جملد اضافة على النقر -

  . وادراجه ا=لد على النقر -

 . موافق على النقر -

 . املضاف ا=لد على النقر -

 امللف للمجلد. سحب طريق عن جمموعة إىل وثائق إضافة -

         .Mendeleyالجديدة في التخصص واضافتها لمكتبة  االبحاث اكتشاف )١٤ )١٤

م(
( 

فرعية
 الين. أون الكتالوج على  النقر - 

 .الين عن أي موضوع  أون الكتالوج يف البحث -

 .ا=لد  على النقر -

  املكتبة.  إىل مباشرة عنها البحث مت الذي على املرجع بزر فارة ميني واضافة املرجع رالنق -
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 البحث مهارات ثانياً: مجال

        . )SDL( السعودية الرقمية التسجيل في المكتبة )١ )١٥

(م) فرعية 
 

  السعودية. الرقمية الدخول على رابط املكتبة -

 . تسجيل  كلمة على النقر -

 اجلامعة. النقر على اختيار -

 التسجيل وارساله. منوذج تعبئة -

        .)SDL( السعودية الدخول الى المكتبة الرقمية )٢ )١٦

 (م) فرعية

 .  املرور وكلمة املستخدم اسم إدخال -

 النقر على موافق . -

        .البحث في قواعد المعلومات العربية )٣ )١٧

(م) فرعية
 

 الرقمي . املصدر حتديد -

 املنظومة. دار معلومات النقر على قاعدة -

 البحث. صندوق يف املفتاحية الكلمات كتابة -
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 حبث. على الضغط -

        عنه من الحديث الى القديم . البحث المراد للمرجع الزمنية الحقبة تحديد )٤ )١٨

(م) فرعية
 

  ترتيب .النقر على القائمة املنسدلة  -

 النقر على التاريخ تنازلياً. -

        . الحديثالى  القديمعنه من  البحث المراد للمرجع الزمنية الحقبة تحديد )٥ )١٩

(م) فرعية
 

 النقر على القائمة املنسدلة ترتيب . -

 .تصاعدياً النقر على التاريخ  -

        نتائج البحث بتوافر النص الكامل . ترتيب  )٦ )٢٠

(م) 
فرعية

 

 النقر على القائمة املنسدلة ترتيب . -

 النقر على توافر النص الكامل . -

        .نتائج البحث بالمؤلف تحديد )٧ )٢١

(م) فرعية
 

 النقر على القائمة املنسدلة ترتيب . -

 النقر على املؤلف . -
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        .نتائج البحث بالعنوان تحديد )٨ )٢٢

(م) فرعية
 

  املنسدلة ترتيب .النقر على القائمة  -

  النقر على العنوان . -

        وفرزها بنوع المحتوى . تضيق نطاق البحث )٩ )٢٣

م(
 (

فرعية
 النقر على حبوث ومقاالت. - 

 النقر على حبوث املؤمترات . -

 النقر على رسائل جامعية . -

 النقر على الكتب . -

        وفرزها بنوع القاعدة  . تضيق نطاق البحث )١٠ )٢٤

(م) فرعية
 .  EduSearchالنقر على  - 

 . AraBaseالنقر على  -

 .  Dissertationsالنقر على  -

 . IslamicInfoالنقر على  -
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        م .٢٠١٦م  الى ٢٠١٩وفرزها بسنة النشر من  تضيق نطاق البحث )١١ )٢٥

م(
 (

فرعية
 

 م  يف خانة من  .٢٠٠٨كتابة التاريخ القدمي -

 م  اىل خانة إىل  .٢٠١٩احلديثكتابة التاريخ  -

 النقر على زر تعيني . -

         APAمن القاعدة على ملف وورد بنمط  اضافة المرجع لالستشهاد المرجعي )١٢ )٢٦

م(
 (

فرعية
 

 حتديد املرجع . -

 إضافة املرجع املراد اىل سلة النتائج . -

 النقر على سلة النتائج. -

 حتديد املرجع من السلة . -

 النقر على االستشهاد املرجعي . -

 من القائمة املنسدلة.  APA قتباساالمنط اختيار  -

 نسخ االقتباس ولصقة يف قائمة املراجع  . -
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١٣ )٢٧( 
 الشخصية البرامج وصيغ للبيانات القياسية الصيغ إلى النتائجالمراجع  تصدير
 . المراجع لتنسيق

       

(م) فرعية
 

 حتديد املرجع . -

 إضافة املرجع املراد اىل سلة النتائج . -

 النقر على سلة النتائج. -

 حتديد املرجع املراد تصديره من السلة . -

 اختيار نوع احملتوى من القائمة املنسدلة . -

 النقر على تصدير . -

 التحليل مهارات مجال ثالثاً:

 على جهاز الحاسب اآللي.  Googleتحميل  )١ )٢٨
 

       

(م) 

فرعية
 

 الدخول على رابط حتميل الربنامج . -

  - . Downloadالنقر على أيقونة  -
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 .   rarفك جملد  -

 .اآليل احلاسب جهاز على الربنامج تثبيت -

        Googleعلى  حساب انشاء )٢ )٢٩

(م) فرعية
 النقر على أيقونة تسجيل . - 

، ادخال رقم اهلاتف، عنوان الربيد، اجلنس، تاريخ وتأكيدها املرور كلمة،  اقرتاح اسم املستخدم،  العائلة لقب،  األول االسم بإدخال التسجيل منوذج تعبئة -

 .امليالد 

 املوافقة على شروط اخلصوصية . -

        Drive Googleالدخول على  )٣ )٣٠

(م) فرعية
 

 النقر على قائمة التطبيقات . -

 Driveاختيار  من القائمة  -

 . جديد منوذج إلنشاء مناذج ← املزيد ← جديد على النقر -

        . Forms Googleعلى  جديد تصميم نموذج )٤ )٣١

يةر ف) (م  كتابة عنوان النموذج . -
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 كتابة وصف النموذج . -

 النقر على رز مطلوب لكافة األسئلة . -

        . Forms Googleتصميم أنماط األسئلة في نموذج على  )٥ )٣٢

(م) فرعية
 

  النقر بإضافة سؤال خيارات متعددة -

 النقر بإضافة سؤال اجابة قصرية. -

 النقر بإضافة فقرة . -

 النقر بإضافة مربعات اختيار . -

 النقر بإضافة قائمة منسدلة . -

 النقر بإضافة شبكة متعددة االختيارات -

 النقر بإضافة شبكة مربعات االختيار  -

  اخلطي .النقر بإضافة املقياس  -

 النقر على رز مطلوب لكافة األسئلة . -

 النقر على رز حتريك األسئلة واخليارات بالسحب واالفالت. -
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 النقر على اضافة قسم  . -

 النقر على اضافة عنوان ووصف لألسئلة املضافة  . -

        . Forms Googleنموذج على التاريخ والوقت في تصميم  )٦ )٣٣

(م) فرعية
 

 . التاريخ إضافة ب النقر -

 . الوقت إضافة النقر ب -

        . Forms Googleعلى الصور تصميم  )٧ )٣٤

(م) فرعية
 . صورة ضافة النقر على ا - 

 .يف الويب البحث عن الصورةالنقر على  -

 .  قسم اضافة على النقر -

  . عنوان ووصف للقسم املضاف ضافة النقر على ا -

        . Forms Googleعلى  الفيديوتصميم  )٨ )٣٥

(م) 

فرعية
 

 . مقطع فيديو  ضافة النقر على ا -

 .فيديو يف الويبالبحث عن النقر على  -
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 .  قسم اضافة على النقر -

 . عنوان ووصف للقسم املضاف ضافة النقر على ا -

        . Forms Googleعلى وتخصيصه  المظهرتصميم  )٩ )٣٦

(م) فرعية
 . (Themes) مظهر النموذج النقر على - 

 .للنموذجالنقر على قائمة األلوان واختيار لون مناسب  -

 أو شعار لواجهة النموذج . إدراج صورةالنقر على  -

 .معاينة النقر على زر -

        . Forms Googleتفضيل النموذج في  )١٠ )٣٧

        . Forms Googleانشاء نسخة من النموذج في  )١١ )٣٨

م(
 (

فرعية
 الضغط على انشاء نسخة . - 

 كتابة اسم النسخة .  -

 اختيار اPلد املراد حفظ النسخة فيه . -

 النقر على موافق . -
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        . Forms Googleتفعيل انشاء إيصاالت الردود النموذج في  )١٢ )٣٩

م(
 (

فرعية
 . اعداداتعلى  النقر - 

 . تبويب عام على  النقر -

 .عناوين الربيد اإللكرتوينمجع  على النقر -

 .إيصاالت الردود على النقر -

 النقر على زر حفظ. -

        . Forms Googleتفعيل ضبط التقييد برد واحد في   )١٣ )٤٠

م(
 (

فرعية
  . اعداداتعلى  النقر - 

 . تبويب عام على  النقر -

 .التقييد برد واحد على النقر -

 النقر على زر حفظ. -

        . Forms Googleاعدادات التعديل بعد إرسال نموذج  تفعيل  )١٤ )٤١

يةر ف)   . اعداداتعلى  النقر -
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 . تبويب عام على  النقر -

 التعديل بعد اإلرسال على النقر -

 النقر على زر حفظ. -

        .مشاهدة مخططات الملخصات والردود النصيةاعدادات تفعيل  )١٥ )٤٢

م(
 (

فرعية

 . اعداداتعلى  النقر -

 . تبويب عام على  النقر -

  . والردود النصية مشاهدة خمططات امللخصات على النقر -

 النقر على زر حفظ. -

        تفعيل رسالة التأكيد للمستجيب. )١٦ )٤٣

م(
 (

فرعية
 

 . اعداداتعلى  النقر -

 . تبويب عرض تقدميي على  النقر -

 . كتابة عبارة رسالة التأكيد اليت تود ظهورها للمستجيبني  -

 النقر على زر حفظ. -
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        مشاركة النموذج بين المستجيبن على البريد االلكتروني. )١٧ )٤٤

م(
 (

فرعية
 

 . أيقونة ارسال على  النقر -

 . تبويب الربيد اإللكرتوين على  النقر -

 . عناوين الربيد اإللكرتوين  كتابة -

 . موضوع الدعوة مللء النموذج يف الربيد اإللكرتوين  كتابة -

  .تضمني النموذج يف الرسالة اإللكرتونيةالنقر على  -

 . رز ارسال على  النقر -

        . URLمشاركة النموذج بين المستجيبين بإنشاء رابط إلكتروني  )١٨ )٤٥

م(
 (

فرعية
 

 . أيقونة ارسال على  النقر -

 . URLالنقر على تبويب الرابط  -

 .    URLالنقر على نسخ الرابط -

 .    URLالرابط تقصري عنوانالنقر على  -

          .twitter مشاركة النموذج بين المستجيبن عبر موقع التواصل االجتماعي )١٩ )٤٦
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م(
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فرعية
 . أيقونة ارسال على  النقر - 

 . twitter  االجتماعيموقع التواصل النقر على تبويب  -

 . twitter  التواصل االجتماعيالدخول على موقع  -

 .متابعيك مع الرابط مشاركةالنقر على  -

  النقر على زر تغريد . -

        نتائج البيانات االحصائية بالبريد اإللكتروني. وصول اشعاراتتفعيل تنبيه  )٢٠ )٤٧

م(
 (

فرعية
 

 .  النموذج على النقر -

 . الردود على النقر -

 النقر على أمر احلصول على اشعارات بالربيد اإللكرتوين للردود اجلديدة. -

        والرسوم البيانية . استخراج نتائج البيانات االحصائية )٢١ )٤٨

م(
 (

فرعية
 

 . النموذج على  النقر -

 النقر على الردود . -

 . الردود خمططالنقر على  -
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 . يف جدول بيانات الردود النقر على مشاهدة -

        .CSVبامتداد   تنزيل نتائج البيانات االحصائية التفصيلية )٢٢ )٤٩

م(
 (

فرعية
 . النموذج على  النقر - 

  النقر على الردود . -

 CSVالنقر على تنزيل الردود  -

 . rarالنقر على فك امللف املضغوط  -

 .Exelملف   فتح -

         الردودايقاف استقبال  )٢٣ )٥٠

م(
 (

فرعية
 

 تعديل النموذج . -

 النقر على تبويب ردود . -

 اغالق امر قبول الردود. -

 الكتابة مهارات رابعاً: مجال

        على جهاز الحاسب اآللي. turnitinتحميل برنامج  )١ )٥١



 املالحق
    

 ٣٣٣ 

  
� 

تسلسل األرقام 
الكلي

 
 

� 
تسلسل األرقام للمجال

 

 المهارات الرئيسية والفرعية لمجاالت تطبيقات 
  الرقمية العلميالبحث 

مالئمة 
 المهارات

وضوح 
 المهارات

الصياغة 
 $ اللغوية

المقترح أو التعديل 
مة المالحظات

الئ
م

 

 غير
مة

الئ
م

 

حة
اض

و
حة 

اض
 و

غير
 

سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

م(
 (

فرعية
 

 الدخول على رابط حتميل الربنامج . -

  . Downloadالنقر على أيقونة  -

 وتثبيت الربنامج على جهاز احلاسب اآليل.   rarفك جملد  -

        turnitinفي برنامج  الحساب انشاء )٢ )٥٢

م(
 (

فرعية
 

 .على أيقونة تسجيل  النقر -

 .االسم األول ، لقب العائلة ، الربيد اإللكرتوين، تأكيد الربيد اإللكرتوين ، كلمة املرور ، تأكيد كلمة املرور تعبئة منوذج التسجيل بإدخال -

 النقر على تسجيل . -

 النقر ادخال االمييل وكلمة املرور لتسجيل الدخول. -

        . turnitinاضافة مجلدات داخل برنامج  )٣ )٥٣

م(
 (

فرعية
 

 جملد . اضافةالنقر على  -

 .تسمية ا_لد باسم الطالبة الثالثي -

        .منه االقتباس كشف المراد المستند تحميل )٤ )٥٤

        المستند المراد كشف االقتباس منه. عنوان تسمية )٥ )٥٥
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        الملف المراد كشف االقتباس منه.اختيار  )٦ )٥٦

        .كشف االقتباس منه فحص المستند المراد   )٧ )٥٧

        النقر على عرض نتائج فحص المستند . )٨ )٥٨

        النقر على نسبة النشابة أو االقتباس. )٩ )٥٩

        .مراجعة التقريرو  مقارنة المحتوى )١٠ )٦٠

م(
 (

فرعية

 .ستبعاد قائمة املراجع من الفحصاالنقر على  -

 .واملقتبسلالطالع على احملدد أو املتشابة بعد الفحص النقر على املستند  -
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 ): ١٤( ملحق

 لدى املستقبلي املعلوماتي للوعي (القبلي/ البعدي) حتكيم اختبار املواقف

 الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات

 

 إعداد الباحثة

 غدیر علي ثالب المحمادي

 ٤٣٦٧٠٠٣٨الرقم الجامعي: 

 

 إشراف

 د. سید شعبان عبدالعلیم یونس

 أستاذ تكنولوجیا التعلیم المشارك بجامعة أم القرى

 متطلب تكمیلي لنیل درجة الدكتوراه في المناھج وتقنیات التعلیم

 

 م)٢٠١٩/٢٠٢٠ھـ (١١٤٤ -٤٠١٤لعام الدراسي ا

 Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Education  

Qura University-Umm AL  

College of Education 

Department of Curriculum and Instruction 
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 سلمكم اهللا                                                                   (ة) الدكتور – األستاذ (ة)سعادة 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ،،،

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ،،،

(تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعليتها في تنمية  بعنوان:جتري الباحثة دراسة 

مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي والوعي المعلوماتي المستقبلي لدى الطالبات 

 يف ختصص تقنيات التعليم.  الدكتوراهوذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة  . الموهوبات بالمرحلة الثانوية)

التعرف على مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي الالزم تنميتها  وتهدف الدراسة إلى :
قياس فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفقاً ، و لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية 

 املعلومايت الوعي ، واجلانب األدائي، و] على تنمية اجلانب املعريف متعدد احلواس -احلركي – يالبصر ألساليب التعلم [ 
ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى  الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي

  .الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية

 من للطالبات وعرضة الرقمية العلمي البحث تطبيقات مبهارات اخلاص التعلم حمتوى تصميم وتعد عملية  
 مع تتالءم بصورة التعليمية املادة اتاحة gدف االصطناعي الذكاء وتطبيقات لربجمة وفقاً  التعلم بيئة تكيف خالل

 البصري[  التعلم أسلوب على مةقائ تكيفية الكرتونية بيئة طريق عن وتفضيالjن وميوهلن املوهوبات الطالبات حاجات
 ]. احلواس متعدد -احلركي –

 باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي املعلومايت " لقياس الوعي املواقف اختبارضمن أدوات الدراسة "  ومن
 أداءات تطبيقات متثل اليت الرئيسية املهارات حمور كل ميثل رئيسية حماور أربعة من يتكون االختبار حيث"  الثانوية
 -ب -مصاغة ويتبع كل سؤال أربع بدائل (أ موقف) ٠٢( االختبارفقرات  بلغ عدد حيث الرقمية، العلمي البحث

 د)  . -ج
ومهارات علية يف البحوث العلمية فإّن الباحثة تتشرف باختياركم  من خربة واسعة يف هذا ا|ال، بهونظرًا ملا تتمتعون 

 حول: االختبارحمكماً لتحكيم أداة الدراسة، واالسرتشاد برأيكم السديد من خالل املالحظات اليت تبدو�ا على بنود 
 .صحة املوقف علمياً ولغوياً  ·
 .مدى سهولة ووضوح املوقف ·

 مدى مناسبة املوقف ملستوى الطالبات. ·
 مقرتحاتكم للحذف أو اإلضافة أو التعديل. ·

 

، آمل من سعادتكم التفضل بتخصيص جزء من وقتكم الثمني لالطالع على أداة الدراسة وإبداء الرأي فيها
 والذي سيعكس على جودة نتائج الدراسة.  
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٣٣٧ 

 وكرمي استجابتكم،، وفقكم اهللا خلدمة طلبة العلم، وأكرمكم بسعادة الدارين وجزاكم خري اجلزاء على حسن تعاونكم

 

 الباحثة
 غدير بنت علي احملمادي

 جامعة أم القرى.-حماضرة بقسم الرتبية وعلم النفس 

 جامعة أم القرى. -كلية الرتبية -طالبة مبرحلة الدكتوراه ختصص تقنيات التعليم بقسم املناهج وطرق التدريس 

m@hotmail.com-t-a-g Emil:         : ٠٥٥٥٨٥٥٩٨٧جوال 
 

l. 
 معلومات محكم أداة الدراسة

  اسم المحكم

  الدرجة العلمية

  التخصص

  المسمى الوظيفي

  مكان العمل

  البريد االلكتروني

  رقم الجوال
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  -عزيزتي الطالبة من فضلك إملئي البيانات اآلتية :

 الشخصية للطالبةالبيانات 

 :اسم الطالبة الرباعي 

 التاريخ : : الشعبة : المرحلة الدراسية

 

  : اختبار المواقفقرئي التعليمات التالية بدقة قبل قيامك باإلجابة على إعزيزتي الطالبة، 

االجابة على أسئلة و املرحلة الدراسية والشعبة والتاريخ  يف املكان املخصص قبل الشروع يف اكتيب االسم كامًال  )١

 االختبار .

   .د) -ج -ب -(أويتبع كل سؤال أربع بدائل ) من نوع " االختيار من متعدد" ٢٠(االختبار تأكدي أن عدد فقرات  )٢

 ) أوراق .٨تأكدي أن عدد أوراق االختبار ( )٣

 دقيقة . )٣٠(مدة االختبار  )٤

 يف االختبار بدقة وموضوعية. املواقفأجييب على مجيع  )٥

 االستفسار عن أي شيء يتعلق بأسئلة االختبار .ال يتاح  )٦

ليس له عالقة له بدرجتك يف أي مقرر من املقررات، ونعدكم أن تعامل إجاباتكم بسرية تامة، ومل االختبار هذا  )٧

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

حتتوي على أربعة خيارات، على أسئلة من نوع االختيار من متعدد، وكل فقرة من هذه األسئلة االختبار حيتوي  )٨

يرجى منك إختيار إجابة واحدة فقط بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة، ويف حالة إختيار أكثر من إجابة 

 -للفقرة الواحدة تعترب الفقرة خاطئة واملثال يوضح كيفية اإلجابة على األسئلة من هذا النوع :
 

 : فإنني الرقمية كتباتالم في المتاحة والكتب األبحاث مع أتعامل عندما -

 . األحباث هذه استخدام يف ذايت مراقبةأمهية  أرى   –أ

 . الكامل بنصها األحباث توفر عدم األحيان بعض يزعجين -ب

 . الكامل  بنصها عرضها وعدم الدراسات  من أجزاء حظر أمتىن -ج

 . املراجع استخدام عند الوعي تكثيف أفضل -د

 

 استجابتكم،،،شكرًا حسن تعاونكم وكريم 
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 ٣٣٩ 

 الثانوية بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى المستقبلي المعلوماتي للوعي) البعدي/ القبلي( المواقف اختبار تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 المواقف المقابلة لكل مجال من مجاالت الوعي المعلوماتي 

صحة 
الموقف 

 علمياً 
 ولغوياً 

 سهولة
 ووضوح
 الموقف

 مناسبة
 الموقف
 لمستوى
 الطالبات

التعديل المقترح أو 
 المالحظات

يح
صح

يح 
صح

ير 
غ

 

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

 التنظيم واالدارةالوعي المعلوماتي لمجال أوًال: 

١ )١( 

الخاصة بها وتصنيفها الى  أمل طالبة مجتهدة دائمًا تحرص على حفظ مراجعها في المكتبة الرقمية
(مقاالت ، كتب الكترونية ، أبحاث منشورة ، رسائل جامعية) في مجلدات وتنظيمها بحسب مجال 

 -الموضوع، ودائماً تتأكد من اكتمال البيانات الببليوغرافية لمصادر المعلومات  ، موقف أمل يعني :
 احساسها باملسئولية الذاتية وقيمة نفسها . –  أ

 كها ملهارة االعتماد على نفسها .امتال  -ب
 امتالكها ملهارة التنظيم واالدارة اليت تفيدها مستقبالً . – ج
 حرصها على استخدام املراجع يف األحباث املستقبلية.  –د

       

٢ )٢( 

 أي في لها للرجوع On Line لمراجع بحثك، واتاحتها مكتبة ُكلفِت مستقبًال من مشرفك إنشاء
 جهاز، فما هو موقفك؟ أي عليها منوللدخول  وقت،

 أرفض ألنه أمر ال داعي له وقد تستغل للسرقة العلمية من الباحثني. –  أ
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 ٣٤٠ 

 الثانوية بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى المستقبلي المعلوماتي للوعي) البعدي/ القبلي( المواقف اختبار تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 المواقف المقابلة لكل مجال من مجاالت الوعي المعلوماتي 

صحة 
الموقف 

 علمياً 
 ولغوياً 

 سهولة
 ووضوح
 الموقف

 مناسبة
 الموقف
 لمستوى
 الطالبات

التعديل المقترح أو 
 المالحظات

يح
صح

يح 
صح

ير 
غ

 

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

 أوافق ألنه بنظري هذا الزامياً على اجلميع . -ب

 أعمل ذلك ألنه يعطي املستخدم احلرية والرجوع هلا وقت احلاجة .  –ج
 واقتصارها لنفسي . أؤيد إغالق مجيع نوافذ املكتبة وجعلها خمصصة – د

٣ )٣( 

 المراجع إدارة برامج من العديد عن مستقبًال لو تم تطوير مميزات برامج إدارة المراجع والتنظيم ليتميز

  -األخرى، ما هو موقفك في التفضيل بين المميزات:

 .األجهزة مجيع مع املراجع مزامنة و جهاز يف آن واحد من أكثر على أؤيد تسجيله – أ
 وتتبع األحباث اجلديدة واضافتها مبجلد مستقل وخاص   . امللفات داخل إتاحة البحث أفضل -ب
 تسميتها . مع إعادة اجلهاز، على امللفات و اeلدات كامل ترتيب أؤيد خاصية – ج
 .الشركة خوادم على الربامج من إحتياطية نسخة أؤيد أخذ – د

       

٤ )٤( 
بصدد عمل بحث لتقديمه في مؤتمر علمي باالشتراك مع زميلتها سمر طالبة مجتهدة وحريصة وهي 

أدركهما، ويصعب اجتماعهما وجهًا لوجه إلنجاز ما تبقى من البحث. فما هو الموقف الوقت و  هند،
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 ٣٤١ 

 الثانوية بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى المستقبلي المعلوماتي للوعي) البعدي/ القبلي( المواقف اختبار تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 المواقف المقابلة لكل مجال من مجاالت الوعي المعلوماتي 

صحة 
الموقف 

 علمياً 
 ولغوياً 

 سهولة
 ووضوح
 الموقف

 مناسبة
 الموقف
 لمستوى
 الطالبات

التعديل المقترح أو 
 المالحظات

يح
صح

يح 
صح

ير 
غ

 

حة
اض

و
حة 

اض
 و

غير
 

سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

 المناسب الذي ترينه؟
  بأسرع وقت.إلجناز ما تبقى من البحث جلمهور اإللكرتوين املرئي مع ا التعاون التشاركيأطلب املساعدة ب  –أ

إلجناز ما تبقى من البحث جبودة  زمالء التخصصجمموعة خاصة بإضافة  بإنشاء أطلب املساعدة -ب

 ونوعية. 
أفضل أن تقوم من لديها متسع أكثر من الوقت بإستكمال إجناز البحث العلمي مبفردها ألن الوقت  –ج

 دامههم.
يتكون من فريق البحث العلمي املشارك فقط إلجناز اإللكرتوين  التعاون التشاركيأعمل جمموعة خاصة ب  – د

 ما تبقى من البحث.

٥ )٥( 

 لإلبداع الوطني فاطمة طالبة موهوبة تشارك كل عام في مسار البحث العلمي واالبتكار لألولمبياد
) من األوعية المعلوماتية المتنوعة ١١٠٠وتمتلك مكتبة ثرية خاصة بها تحتوي على ( العلمي

للتوثيق العلمي االلكتروني، ولكن هناك  Wordبرنامج توليد اإلستشهادات في وتستخدمها في 
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 ٣٤٢ 

 الثانوية بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى المستقبلي المعلوماتي للوعي) البعدي/ القبلي( المواقف اختبار تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 المواقف المقابلة لكل مجال من مجاالت الوعي المعلوماتي 

صحة 
الموقف 

 علمياً 
 ولغوياً 

 سهولة
 ووضوح
 الموقف

 مناسبة
 الموقف
 لمستوى
 الطالبات

التعديل المقترح أو 
 المالحظات

يح
صح

يح 
صح

ير 
غ

 

حة
اض

و
حة 

اض
 و

غير
 

سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

مراجع مكررة بتواريخ مختلفة وطبعات أحدث ما هو الموقف المناسب الذي ستتخذينه لترتيب وتنظيم 
  -مكتبتك :

 أحذف كل مصدر معلومات أوجهه على ِحدة أثناء التجول باملكتبة .  - أ
 املراجع املكررة والتخلص منها بإزالتها كلياً من املكتبة.  من أقوم من حني إىل آخر بالتحقق -ب
 أُبقي املراجع العلمية املكررة كما هي دون حذفها لزيادة عدد املراجع وإثراء املكتبة. - ج
التصفية بنقل األحباث املكررة داخل جملد خاص باسم تكرارات دون التخلص منها لزيادة عدد أفضل  -د

 املراجع وإثراء املكتبة.

 .ثانياً: الوعي المعلوماتي بمجال البحث

١ )٦( 

أدى أستخدم أوعية المعلومات المتاحة في المكتبات الرقمية الى سهولة الوصول للمعلومات وحفظها 
 واسترجاعها واالستفادة منها وتتبادلها في أي وقت وفي أي زمان ومكان ما هو موقفك تجاه ذلك ؟

 أرى مراقبة اهللا فيها تقييد حرييت يف االستفادة غري املشروعة من هذه األحباث.  –أ
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 ٣٤٣ 

 الثانوية بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى المستقبلي المعلوماتي للوعي) البعدي/ القبلي( المواقف اختبار تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 المواقف المقابلة لكل مجال من مجاالت الوعي المعلوماتي 

صحة 
الموقف 

 علمياً 
 ولغوياً 

 سهولة
 ووضوح
 الموقف

 مناسبة
 الموقف
 لمستوى
 الطالبات

التعديل المقترح أو 
 المالحظات

يح
صح

يح 
صح

ير 
غ

 

حة
اض

و
حة 

اض
 و

غير
 

سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

 أنزعج بعض األحيان من عدم توافر بعض األحباث بنصها الكامل وصعوبة تبادهلا  .  -ب
 ظر أجزاء من  الدراسات وعدم عرضها بنصها  الكامل .أمتىن ح – ج
 أفضل مواكبة العصر واستخدام املكتبات الرقمية بوعي و إحرتاز . – د

٢ )٧( 

 إمكاناتها من واالستفادة الرقمية للتكنولوجيا المستقبلية التوجهات واستشراف م٢٠٣٠ضوء رؤية  في
كمطورة ألنظمة اإلدارة وبرمجيات البحث وقواعد لو تم تكليفك   العلمي.. البحث مضمار في

السعودي .. فإن  البحثي المجتمع في نوعية قفزات بقصد تحقيق المعلومات في المكتبات الرقمية
 -موقفك كمطورة سوف تتأمليه في المستقبل لتكون:

 املعرفة . كل حقول يف املعلومات من هائلة كمية على أصمم نظام خبري حيتوي –أ

 املباشر . اآليل البحث نصوص ضمن الكلمات أمناط يف يبحث نظام أطور -ب

 واسرتجاعها . الوثائق فرز على لتشمل املعارف قواعد أطور – ج

 .أن تبقى خدما_ا كما هي اآلن أل[ا تويف بالغرض، و ال داعي لتطويرها يف املستقبل  أعتقد – د
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 ٣٤٤ 

 الثانوية بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى المستقبلي المعلوماتي للوعي) البعدي/ القبلي( المواقف اختبار تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 المواقف المقابلة لكل مجال من مجاالت الوعي المعلوماتي 

صحة 
الموقف 

 علمياً 
 ولغوياً 

 سهولة
 ووضوح
 الموقف

 مناسبة
 الموقف
 لمستوى
 الطالبات

التعديل المقترح أو 
 المالحظات

يح
صح

يح 
صح

ير 
غ
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و
حة 
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سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

٣ )٨( 

 وأخبروك حديث جدًا يتصف بندرة مراجعه، موضوع في علميتقرير  المعلمة مستقبًال عمل منكِ  طلبت
 ؟ ، ما هو موقفك  له مراجع توجد وال صعباً  سيكون إنجاز هذا البحث بأن في المدرسة زميالتك

 .أوافق رأي زميالتي ولن أقوم بعمل البحث –أ
 أطلب املساعدة من متخصص لصعوبة اجناز البحث . -ب

 البحث واملكتبات الرقمية ألحبث ما يساعدين.أقوم بالبحث يف حمركات  – ج

 أطلب من املعلمة تغري موضوع البحث . – د

       

٤ )٩( 

كلفت الطالبة فاطمة من معلمتها البحث في المكتبة الرقمية عن "مفهوم الذكاء االصطناعي ومميزاته"، 
توثيق المرجع لمفردة  فاقتصرت فاطمة على توثيق المرجع لمفردة "مفهوم الذكاء االصطناعي" فقط دون

 المميزات. ما هو موقفك تجاه ذلك؟
 أحضر الدليل العلمي يف حدود استطاعيت ولو جزء من املوضوع. –أ

 أحرص على البحث يف قواعد املعلومات إلثبات املصدر العلمي للجزء املفقود. -ب
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 ٣٤٥ 
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 أل3ا سهلة يف متناول اليد.  Googleأحبث يف حمركات حبث – ج

 مجعت عن املوضوع، وتسقط قيمة ذكر املرجع العلمي للجزء املفقود.أكتفي مبا  – د

٥ )١٠( 

 سياقات طلبت معلمتك البحث في محتويات المكتبة الرقمية عن موضوع مركب و مرتبط ضمن
مختلفة تم تحديدها لِك، وطلبت منك طباعة نتائج قائمة المراجع الختيار الموضوعات األنسب من 

 موقفك لو حصل لك ذلك مستقبالً ؟بينها  .. ما هو 
 وأحبث عنه يف املكتبة . من املوضوع املركب املصطلح األساسي فقط أحدد  –أ

أقوم بتحديد مصطلحات املوضوع املركب وأحبث عن كل مصطلح باستقالل عن اآلخر وفرز نتائجه على  -ب
 حدة .  

 . أستخدم البحث املتقدم للربط بني مصطلحات املوضوع املركب – ج
 . يف املكتبات وايقونات التواصل حلل هذه املشكلة  القواعد املعلوماتية أرجع ألدلة– د

       

 .ثالثاً: الوعي المعلوماتي بمجال التحليل
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١ )١١( 

االنترنت بين أفراد العينة  طرحت مجموعة من الطرق لنشر نموذج االستبيان اإللكتروني بواسطة شبكة
لتعرف على واعينة الدراسة المقصودة بعينها لالوصول  لضمان للباحثةتتيح فرصة  توجدال ولكن 

 والتأكد منها، فما ردة فعلِك تجاه هذا الموقف عند عمل بحث في المستقبل  ؟  هاخصائص
 هذا العمل من اختصاص املشرف على البحث والبد من أخذ موافقته يف النشر أوالً. -أ

 ية ، ويصمم وُخيرج بطريقة إلكرتونية .يطبق االستبيان بطريقة تقليدية ورق –ب
إرساله بإحدى وسائل التقنية مع التأكد من أفراد العينة املقصودة بطرح أسئلة تأكيدية هلم وتفعيل أيقونة  –ج

 "أن لست روبوت " 
 االستجابات وبال حدود. من عدد أكرب لتجميع االجتماعي التواصل مواقع إرساله يف -د

       

٢ )١٢( 

) فقرة وبعد حصر عناوين البريد اإللكتروني ٥٠قامت أمل بتصميم نموذج استبيان إلكتروني مكون من (
ألفراد العينة المقصودة تم نشر الرابط ، وبعد مضي ثالثة أسابيع بََدا لنا عدد االستجابات العائدة 

مثل هذا الموقف  وكانت ضئيلة جدًا وبعضًا من الفقرات غير مستوفاه، فما ردة فعلك عند مواجهة
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 مستقبالً ؟ 
 أكتفي بعدد االستجابات العائدة .  –أ

 أكرر االستجابات املتحصلة حىت أتوصل للعدد املطلوب وال أكتفي بعدد االستجابات العائدة. -ب
االجتماعي املسجلة  التواصل كاالستعانة مبواقع االستبيان مره أخرى بطريقة خمتلفة منوذج أعاود إرسال – ج

 اإللكرتوين ألفراد العينة املقصودة مع ارسال رسالة بالتلطف و التأكيد على أمهية االستجابة . بالربيد

 .إلغاء الرابط اإللكرتوين، ولضمان االستجابة واعادة تسليم االستبيان مطبوع ورقياً ألفراد العينة – د

٣ )١٣( 

أطلق المركز الوطني السعودي الستطالعات الرأي العام نموذج إلكتروني بهدف إستطالع الرأي العام 
للمساهمة في صنع القرار المجتمعي حول "مدى الثقة بجودة منتجات المتاجر اإللكترونية" وتم نشره 

و تم اعتماد هذه بكافة الوسائل التكنولوجية ليغطي أكبر شريحة من المجتمع السعودي .. فما موقفك ل
 الطريقة مستقبًال لتقديم أفكاراً خالقة وقرارات مناسبة وافادة وزارة التجارة والقطاعات األخرى ؟ 

 إستطالع الرأي العام إلكرتونياً ال ضرورة له يف صنع القرار ا^تمعي . –أ
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 جيب استخدام اإلستطالع اإللكرتوين ألنه يسهم يف صنع القرار ا^تمعي .  -ب
 أفضل التوعية بأمهية استخدام إستطالع الرأي العام إلكرتونياً يف صنع القرار ا^تمعي. – ج
 . استخدام اإلستطالع اإللكرتوين بعض األحيان يساعد يف صنع القرار ا^تمعي– د

٤ )١٤( 

نتائجها بسهولة هناك توجه عام بتقديم اختبار الطالبات في قالب إلكتروني لسهولة تصحيحها الياً ورصد 
، وتصميمها في نموذج الكتروني بتنسيقات مختلفة وأساليب متنوعة ولكن تواجهنا مشكلة وهي " 

االختبارات اإللكترونية " فما هو موقفك لمحاربتها وتفاديًا لها حتى تبدو بصورة  في احتمالية الغش
  -:  عند تطبيقها مستقبالً لو أصبحِت معلمة " أفضل

 االختبارات اإللكرتونية. ادى مشكلة الغش يفاستحالة تف  –أ
 ال أؤيد تقدمي االختبارات يف قالب إلكرتوين. -ب
االختبارات  أقوم بنشر الوعي املعلومايت وتنمية القيم الدينية الفاضلة للحد من ظاهرة الغش يف – ج

 اإللكرتونية.
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 .عشوائياً  ترتيبها و األسئلة من ومتنوعة خمتلفة مناذج أقوم بكتابة – د

٥ )١٥( 

في حال كنتي مسؤولًة مستقبًال وصادفتي موقفًا لباحثة حصلت على عدد استجابات ضئيل جدًا عند 
 تلقائياً غامضة قد تكون لباحث أخر وحدثتها  تطبيقها لنموذج إلكتروني فاستعانت بنتائج إحصائية وهمية

 لتنسبها لبحثها بحجة محدودية االستجابات العائدة والمستوفاة. فما ردة فعلك اتجاه ذلك؟ 
 أمنع وأعاقب كل من يتحايل علمياً و ال يتقيد باللوائح واألنظمة . - أ

 أجتاهل املوضوع وال أهتم له رغم علمي @ذا  التحايل .  -ب
  املناسب حيال ذلك  . أخرب الرئيس األعلى مين مبا حصل ليتخذ االجراء -ج

 ومدى تضايقي من هذا  التصرف . أبني هلا مشاعر االستياء- د

       

 .رابعاً: الوعي المعلوماتي بمجال الكتابة

١ )١٦( 

عند الرجوع إلى المراجع الرقمية للحصول على بعض المعلومات في موضوع معين؛ فإني أوثق المرجع 
ليس خوفًا من المسألة بل ألنه ميثاق أخالقي راقي يحافظ على قيم النزاهة األكاديمية، ويضمن حماية 
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 حقوق الملكية الفكرية لآلخرين. كيف ترين أهمية ذلك؟
 يعترب من األمور اليت حيب االلتزام )ا .ال أؤيد املوضوع وال   – أ

 يساعد يف احلفاظ على استخدام املراجع الرقمية وضمان حقوق امللكية الفكرية لآلخرين بطريقة آمنه. -ب

 وسيلة قد تساعدين يف تفادي الوقوع يف مشكالت مع الباحثني  . – ج

 ال يعترب املوضوع )ذا احلجم لتشديد العقوبات فيه. – د

٢ )١٧( 

 إلىدون أية إحالة  شبكة االنترنتمن المعلومات المتاحة على  متفرقةاختالس صفحات قامت باحثة ب
وعند فحص البحث ببرمجيات االستالل تبينت الصفحات التي استقت منها الباحثة المرجع، 

ة على أن المادة المنشور  وتعتقدحصره،  يصعبمنتشر بشكل  النقلهذا المعلومات، وكانت حجتها أن 
 ق. ما ردة فعلك؟ الصفحات اإللكترونية َمشاٌع يمكن استعماله دون توثي

 أجتاهل املوضوع لكون االستالل مت من صفحات على شبكة االنرتنت  .   –أ

 أؤيد حجتها  ألgا تعترب أدىن مستويات السرقة العلمية وليس عليها عقوبة . -ب
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 العلمي  . أطالب بإعادة مراجعة البحث وتوثيق املصدر – ج
 أمنع وأعاقب كل من يتحايل علمياً و ال يتقيد باللوائح واألنظمة -– د

٣ )١٨( 

تطوير ب العلمي واألكاديميفي المجتمع  به والنهوض مستقبالً  أخالقيات البحث العلميسعيًا لالرتقاء ب
برمجيات السرقات العلمية ، فلو كنِت في موقف المسئول في المستقبل وطُلب منِك حل ممارسات 

مشكلة سائدة وهي "استكشاف نسخ قطعة نصية ُأخذت من مرجع موثق مع تغيير في بعض الكلمات 
 الرئيسية " ما ردة فعلك حيال ذلك  ؟ 

 أجتاهل املوضوع ألين اعتربها مشكلة غري مقصودة .   –أ
 باملوضوع نوعاً ما ألين اعتربها مشكلة شبة مقصودة .أهتم  - ب
  ومراسلة فريق دعم املطورين للمشاركة يف اختاذ القرار حلل املشكلة ما أمكن الربنامج  أقوم باملطالبة بتطوير – ج

 .أمنع وأعاقب كل من يتحايل علمياً و ال يتقيد باللوائح واألنظمة -– د

       

       نشره في مجلة علمية محكمة، وعند فحص البحث بأحد تزمعن أمل وهند بصدد عمل بحث مشترك  )٤ )١٩
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برمجيات االستالل العلمي تبين أن الباحثتين قامتا بتوثيق كافة المراجع ولكن هناك نسبة إقتباس 
 للمتشابهات تمثلت في "دمج فقرات ذُكر مرجعها مع فقرات لم يذكر مرجعها" ما رأيك في ذلك؟ 

 أرى أن فيه خماطرة كبرية. –أ

 أقوم بتعديل التوثيق وأعاود أفحص البحث مرة أخرى للتأكد من نسبة االقتباس.  -ب

 أنزعج من هذا األمر. – ج

 أعدة من املواقف اهلامة اليت ال جيب االلتزام Jا. – د

٥ )٢٠( 

 والعمل من أصالة البحوثإلسهاماتها في التحقق  والسرقات العلمي االنتحالكشف تتصدر برمجيات  
المستوى لنتائج الفحص لبعض  ؛ اال أن تقويمنا دون باألغراض البحثية وحمايتها االرتقاء على

 في تظهر التي االقتباس نسب عن االقتباس نظرًا الختالف نتائج نسب وقد ال تطمن الباحثة البرمجيات
المعرفي ما موقفك حيال ذلك اذا صدفِت ذلك في  المنتج أو البحثية الورقة لنفس أخرى برمجيات

  -مستقبلك البحثي :
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 أقوم بأخذ نتائج االقتباس األعلى نسبة من بني الربجميات وتعديل البحث املفحوص .  –أ

 أقوم بأخذ نتائج االقتباس األدىن نسبة من بني الربجميات وتعديل البحث املفحوص . -ب
 االقتباس يف الربجميات . تائج نسبأجتاهل تعديل البحث الختالف ن  – ج
 أقوم تعديل البحث املفحوص وفقاً ملا  اراه مناسباً . – د

 

 انتهت أسئلة اختبار املواقف... مع الشكر والتقدير لتعاونكم
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 الدكتور (ة)                                                                  سلمكم اهللا  –سعادة األستاذ (ة) 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ،،،
(تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعليتها في تنمية  جتري الباحثة دراسة بعنوان:

بيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي والوعي المعلوماتي المستقبلي لدى الطالبات مهارات تط

 وذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف ختصص تقنيات التعليم.  الموهوبات بالمرحلة الثانوية) .

 وتهدف الدراسة إلى :

 على الذكاء االصطناعي.بناء معايري تصميم بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة  )١
التعرف على مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي الالزم تنميتها لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة  )٢

 الثانوية .
 التعرف على مستوى الوعي املعلومايت املستقبلي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية . )٣
متعدد  -احلركي –تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفقًا ألساليب التعلم [ البصري قياس فاعلية بيئة إلكرتونية  )٤

احلواس ] على تنمية اجلانب املعريف واجلانب األدائي ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى 
 الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية  .

 -احلركي –تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفقًا ألساليب التعلم [ البصري قياس فاعلية بيئة إلكرتونية  )٥
 متعدد احلواس ] على تنمية الوعي املعلومايت املستقبلي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية .

بحث العلمي و الكشف عن العالقة االرتباطية بني مقدار النمو يف مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف ال )٦
 مستوى الوعي املعلومايت.

عملية تصميم حمتوى التعلم اخلاص مبهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية وعرضة للطالبات من خالل وتعد 
تكيف بيئة التعلم وفقًا لربجمة وتطبيقات الذكاء االصطناعي xدف اتاحة املادة التعليمية بصورة تتالءم مع حاجات 

 –ت وميوهلن وتفضيال}ن عن طريق بيئة الكرتونية تكيفية قائمة على أسلوب التعلم [ البصري الطالبات املوهوبا
 متعدد احلواس ]. -احلركي

) سؤال ، ١٤ومن ضمن أدوات الدراسة "األدوات النوعية اليت تتمثل يف أسئلة املقابلة شبه املقننة وعددها (
 ) أسئلة .٣صفية وعددها () أسئلة ، والتأمالت ال٨ومذكرات الطالبات وعددها (

ونظرًا ملا تتمتعون به من خربة واسعة يف هذا ا�ال، ومهارات علية يف البحوث العلمية فإّن الباحثة تتشرف باختياركم 
 حمكماً لتحكيم أداة الدراسة، واالسرتشاد برأيكم السديد من خالل املالحظات اليت تبدو�ا على بنود الفقرات حول:

 .ياً ولغوياً صحة األسئلة علم ·
 .السؤال وضوح  ·
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 الطالبات. ملستوى السؤال مناسبة ·

 مقرتحاتكم للحذف أو اإلضافة أو التعديل.  ·
 

آمل من سعادتكم التفضل بتخصيص جزء من وقتكم الثمني لالطالع على أداة الدراسة وإبداء الرأي فيها، 
 والذي سيعكس على جودة نتائج الدراسة.  

 العلم، وأكرمكم بسعادة الدارين وجزاكم خري اجلزاء على حسن تعاونكم وكرمي استجابتكم،،وفقكم اهللا خلدمة طلبة 
 

 الباحثة

 غدير بنت علي احملمادي
 جامعة أم القرى.-حماضرة بقسم الرتبية وعلم النفس 

 لقرى.جامعة أم ا -كلية الرتبية -طالبة مبرحلة الدكتوراه ختصص تقنيات التعليم بقسم املناهج وطرق التدريس 

m@hotmail.com-t-a-g Emil:         : ٠٥٥٥٨٥٥٩٨٧جوال 
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 معلومات محكم أداة الدراسة

  اسم المحكم

  الدرجة العلمية

  التخصص

  المسمى الوظيفي

  مكان العمل

  البريد االلكتروني

  رقم الجوال
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 النوعية البيانات أدوات تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 أسئلة األدوات النوعية 

صحة 
 األسئلة
علميًا 
 ولغوياً 

 وضوح
 السؤال

 مناسبة
 السؤال
 لمستوى
 الطالبات

$ 
التعديل المقترح أو 

 المالحظات

يح
صح
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غ
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غير
 

سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

 :
ً
 املقننة شبه املقابلة أسئلةأوال

١ )٢١( 

ما رأيك في محتوى التعلم الخاص بموضوعات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث 
العلمي الذي ُقدم لِك من خالل تكيف بيئة التعلم اإللكترونية ؟وفقًا لبرمجة وتطبيقات 

 الذكاء االصطناعي

......................................................................................
.................................................................................. 

       

٢ )٢٢( 

 من خالل دراستك للمحتوى التعلم الخاص بموضوعات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في
البحث العلمي عن طريق البيئة اإللكترونية .. هل ترين أنه ُقدم لِك بصورة تتالءم مع 

 تفضيالتِك و ميولِك وأساليب تعلمِك التي تفضلينها ؟
......................................................................................
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 النوعية البيانات أدوات تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 أسئلة األدوات النوعية 

صحة 
 األسئلة
علميًا 
 ولغوياً 

 وضوح
 السؤال

 مناسبة
 السؤال
 لمستوى
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.................................................................................. 

٣ )٢٣( 

كيف تقيمين موضوعات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي التي تم تضمينها 
 في موضوعات بيئة التعلم التكيفية ؟

......................................................................................
.................................................................................. 

       

٤ )٢٤( 

 هل ترين أن محتوى التعلم الخاص بموضوعات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث
العلمي الذي تعلمتيه من خالل بيئة التعلم التكيفية وفقًا للذكاء االصطناعي يؤثر ايجاباً 

 لديك في تنمية الوعي المعلوماتي مستقبًال ؟

q         /      نعمq ال        لماذا ؟ 
......................................................................................
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 النوعية البيانات أدوات تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 أسئلة األدوات النوعية 
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 األسئلة
علميًا 
 ولغوياً 
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 السؤال

 مناسبة
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.................................................................................. 

٥ )٢٥( 

هل ترين أن أساليب التعلم المستخدمة في بيئة التعلم التكيفية تؤثر في اكتساب مفاهيم 
 ومهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي ؟

 q       نعم/       q   لماذا؟        ال 

......................................................................................
.................................................................................. 

       

٦ )٢٦( 

 تنمية في يؤثر االصطناعي الذكاء على القائمة التكيفية البيئة خالل من تعلمك أن ترين هل
 ؟ مستقبالً  المعلوماتي الوعي

 لماذا؟          ال  /             نعم     
......................................................................................
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 النوعية البيانات أدوات تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 أسئلة األدوات النوعية 
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علميًا 
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.................................................................................. 

٧ )٢٧( 

 ؟ التعلم عند واجهتك مشكالت هناك هل.. تقديرك في
 نظرك؟ وجهة من ذلك في السبب وما        ال  /             نعم  

......................................................................................
.................................................................................. 

       

٨ )٢٨( 

اذا كانت هناك مشكالت واجهتك عند التعلم .. في تصورك ما أبرز الحلول التي 
 تقترحينها لمعالجة هذه المشكالت مستقبًال لتفاديها ؟

......................................................................................
.................................................................................. 

       

        المؤثرة على أدائك في تنمية الوعي المعلوماتي في المستقبل؟برأيك ...ما العوامل  )٩ )٢٩
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 النوعية البيانات أدوات تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 أسئلة األدوات النوعية 
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......................................................................................
.................................................................................. 

٣٠( 
١٠
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الشخصية لتنمية الوعي المعلوماتي في المستقبل بين زميالتك .. وال سيما أن ما توجهاتك 
 أدوات الذكاء االصطناعي قد أتيحت في بيئة التعلم التكيفية ؟

......................................................................................
.................................................................................. 

       

٣١( 
١١
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لوحظ أن بعض الطالبات بالمرحلة الثانوية ليس لديهن ادارك بتطبيقات البحث العلمي 
 الرقمية .. ما السبب في ذلك من وجهة نظرك ؟

......................................................................................
.................................................................................. 
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 النوعية البيانات أدوات تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 أسئلة األدوات النوعية 
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٣٢( 
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في  من خالل دراستك.. هل تعتقدين أن بيئة التعلم التكيفية يمكن أن تقوم بدور فعال
 تنمية مفاهيم ومهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي؟

q  /  نعمqال                  كيف  ؟ 
......................................................................................

.................................................................................. 

       

٣٣( 
١٣
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من خالل دراستك.. هل تعتقدين أن بيئة التعلم التكيفية يمكن أن تقوم بدور فعال في 
 تنمية الوعي المعلوماتي 

q  /  نعمqال                  كيف  ؟ 
......................................................................................

.................................................................................. 
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 النوعية البيانات أدوات تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 أسئلة األدوات النوعية 

صحة 
 األسئلة
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من خالل دراستك.. هل تعتقدين أن تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي 
 يمكن أن تقوم بدور فعال في تنمية الوعي المعلوماتي ؟

q  /  نعمqال                  كيف  ؟ 
......................................................................................

.................................................................................. 
 
 

       

 الطالبات مذكرات أسئلة -ثانياً 
 الذكاء على القائمة التكيفية التعلم بيئة تصميم فاعلية عن نظرهم ووجهات ومقترحاتهم الموهوبات الطالبات واتجاهات ومعتقدات مواقف تعكس المذكرات هذه



 املالحق
    

 ٣٦٤ 

 النوعية البيانات أدوات تحكيم

تسلسل
 

األرقام
 

الكلي
 

تسلسل
األرقام

للمجال

 أسئلة األدوات النوعية 
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 . المستقبلي المعلوماتي والوعي العلمي البحث في الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات تنمية في االصطناعي
 يتم أو المدرسة في أو التكيفية التعلم بيئة في طرحها خالل من االسئلة هذه على االجابة يتم سواء للمحتوى تعلمهم نهاية في الطالبات ِقَبل من تدوينها يتم أن ويمكن
 المعلمة وتقوم.. الموضوع فيه الطالبات تعلم تم الذي اليوم نفس في مباشرة المحتوى دراسة بعد الطالبات مذكرات تدوين يتم أن شريطة المنزل في عليها االجابة
 بعد تحليها ثم ومن منتظم، بشكل درس لكل وترقيمها الطالبات مذكرات جميع باستالم الباحثة وستقوم... الدرس تقديم من التالي اليوم في الطالبات مذكرات باستالم
 . البعدي التطبيق

١ )٣٥( 

 هل تشعرين بدافعية نحو تعلم هذا الموضوع عن تطبيقات البحث العلمي الرقمية؟ 

q  /  نعمq        لماذا؟ ...............................          ال 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

       

        مفاهيم تطبيقات البحث العلمي الرقمية في هذا الموضوع ؟ما هو انطباعك عن  )٢ )٣٦
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 النوعية البيانات أدوات تحكيم

تسلسل
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الكلي
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..................................................................................... 

٣ )٣٧( 

 ما هو انطباعك عن مهارات تطبيقات البحث العلمي الرقمية في هذا الموضوع ؟

..................................................................................... 

       

٤ )٣٨( 

ما هو انطباعك كطالبة موهوبة عن أدائك في استخدام أدوات الذكاء االصطناعي المتاحة 
 لكي في تعلم هذا الموضوع ؟

..................................................................................... 

       

٥ )٣٩( 

 ما هو انطباعك عن أساليب التعلم الذي قدمت لكي في هذا الموضوع ؟ 

...................................................................................... 

       

٦ )٤٠( 
 ما هو انطباعك نحو مدى تنمية الوعي المعلوماتي المستقبلي لديِك في هذا الموضوع ؟

...................................................................................... 
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 النوعية البيانات أدوات تحكيم
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...................................................................................... 

٧ )٤١( 
 كيف تقيمين أداء زميالتك في انجاز مهام هذا الموضوع ؟

...................................................................................... 

...................................................................................... 

       

٨ )٤٢( 

 الصعوبات التي واجهتك في تعلم الموضوع ؟ماهي 

 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

       

 .التأمالت الصفية -ثالثاً 

 هو نوع من أنواع التعزيز والتقويم الذاتي في أي عمل يقوم به اإلنسان. 
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ة بتعليقات الباحثة ومن هذا المنطلق ستقدم الباحثة التغذية الراجعة والتعزيز في كل موضوع  من الموضوعات التي قدمت وذلك من خالل إجابات الطالبات مصحوب
داث التي رافقت تقديمها، والتوظيف المستقبلي لما تم تعلمه عن الموضوع. وسيتم تخصيص عشر دقائق للعصف وتعقيبها عن أوجه االستفادة من الموضوع، واألح

 كم في بيئة التعلم التكيفية.الذهني لكل موضوع تتم دراسته لإلجابة عن هذه األسئلة الثالثة، كما سيتم دعم ذلك أيضا بالرجوع لتحليالت التعلم الموجودة بلوحة التح
 البعدي . استالم جميع مذكرات التأمالت الصفية وترقيمها لكل موضوع بشكل منتظم، ومن ثم جمعها وترتيبها لكل موضوع تمهيداً لتحليها بعد التطبيقوسيتم 

١ )٤٣( 
 ماذا تعلمنا في هذا الموضوع؟

...................................................................................... 
...................................................................................... 

       

٢ )٤٤( 

 ماهي االحداث التي مرت معنا في هذا الموضوع وساعدتنا على التعلم؟

...................................................................................... 
.................................................................................... 
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٣ )٤٥( 

 كيف ولماذا نستخدم هذه المعرفة في المستقبل؟

...................................................................................... 

...................................................................................... 

       

 

 

 انتهت أسئلة أدوات مجع البيانات النوعية
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 ):١٦( ملحق

يف  هارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلميمل االختبار التحصيلي

 نسخته النهائية 

 

 إعداد الباحثة

 غدیر علي ثالب المحمادي

 ٤٣٦٧٠٠٣٨الرقم الجامعي: 

 

 إشراف

 د. سید شعبان عبدالعلیم یونس

 أستاذ تكنولوجیا التعلیم المشارك بجامعة أم القرى

 متطلب تكمیلي لنیل درجة الدكتوراه في المناھج وتقنیات التعلیم

 

 

 )م٢٠١٩/٢٠٢٠ھـ (٢١٤٤ -٤١١٤لعام الدراسي ا

 Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Education  

Qura University-Umm AL  

of EducationCollege  

Department of Curriculum and Instruction 
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  العلمي البحث في الرقمية التكنولوجيا تطبيقات لمهارات) البعدي/ القبلي( المعرفي االختبار

 ورمحة اهللا وبركاته وبعد ،،،السالم عليكم 

(تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعليتها في تنمية  جتري الباحثة دراسة بعنوان:

مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي والوعي المعلوماتي المستقبلي لدى الطالبات الموهوبات 

 يف ختصص تقنيات التعليم.  الدكتوراهكماًال ملتطلبات احلصول على درجة وذلك است . بالمرحلة الثانوية)

التعرف على مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي الالزم تنميتها لدى الطالبات  وتهدف الدراسة إلى :
 املوهوبات باملرحلة الثانوية .

]  متعدد احلواس -احلركي – البصريقياس فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفقًا ألساليب التعلم [ 
ملهارات  الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي املعلومايت الوعي و ،واجلانب األدائي ،على تنمية اجلانب املعريف

 الرقمية يف البحث العلمي لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية  . تطبيقات التكنولوجيا
 خالل من للطالبات وعرضة الرقمية العلمي البحث تطبيقات مبهارات اخلاص التعلم حمتوى تصميم عمليةوتعد 

 حاجات مع تتالءم بصورة التعليمية املادة اتاحة gدف االصطناعي الذكاء وتطبيقات لربجمة وفقاً  التعلم بيئة تكيف
 -احلركي – البصري[  التعلم أسلوب على قائمة تكيفية الكرتونية بيئة طريق عن وتفضيالjن وميوهلن املوهوبات الطالبات

 ]. احلواس متعدد
 يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ملهارات ضمن أدوات الدراسة "االختبار املعريف " لقياس اجلوانب املعرفية ومن

 أداءات تطبيقات متثل اليت الرئيسية املهارات حمور كل ميثل رئيسية حماور أربعة من يتكون االختبار حيث"  العلمي البحث
ملستويات واالسلوكية االجرائية  تقابلها األهداف مصاغة فقرة) ٠٤( فقرات االختبار بلغ عدد حيث الرقمية العلمي البحث

 .االبتكار ) -التقومي -التحليل -التطبيق–الفهم-املعرفية لبوم (التذكر
، والذي سيعكس على جودة نتائج وحل فقرات االختبارالتفضل بتخصيص جزء من وقتكم  كمآمل من

 الدراسة.  
 وفقكم اهللا وجزاكم خري اجلزاء على حسن تعاونكم وكرمي استجابتكم،،

 

 الباحثة

 غدير بنت علي احملمادي
 أم القرى.جامعة -حماضرة بقسم الرتبية وعلم النفس 

 جامعة أم القرى. -كلية الرتبية -طالبة مبرحلة الدكتوراه ختصص تقنيات التعليم بقسم املناهج وطرق التدريس 

m@hotmail.com-t-a-g Emil:         : ٠٥٥٥٨٥٥٩٨٧جوال 
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  -عزيزتي الطالبة من فضلك إملئي البيانات اآلتية :

 البيانات الشخصية للطالبة

 :اسم الطالبة الرباعي 

 التاريخ : : الشعبة : المرحلة الدراسية

 

  :عزيزتي الطالبة، اقرئي التعليمات التالية بدقة قبل قيامك باإلجابة على أسئلة االختبار 

 االختبار .اكتيب االسم كامالً والشعبة يف املكان املخصص قبل الشروع يف االجابة على أسئلة  )٩

 ) من نوع " االختيار من متعدد" . ٤٠تأكدي أن عدد فقرات االختبار ( )١٠

 ) ورقة .١٥تأكدي أن عدد أوراق االختبار ( )١١

 مدة االختبار (     ) دقيقة . )١٢

 .بدقة وموضوعيةأجييب على مجيع الفقرات الواردة يف االختبار  )١٣

 ال يتاح االستفسار عن أي شيء يتعلق بأسئلة االختبار . )١٤

ونعدكم أن تعامل إجاباتكم بسرية تامة، ومل  هذا االختبار ليس له عالقة له بدرجتك يف أي مقرر من املقررات، )١٥

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

حيتوي االختبار على أسئلة من نوع االختيار من متعدد، وكل فقرة من هذه األسئلة حتتوي على مخسة خيارات،  )١٦

واحدة فقط بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة، ويف حالة إختيار أكثر من إجابة للفقرة  يرجى منك إختيار إجابة

 -الواحدة تعترب الفقرة خاطئة واملثال يوضح كيفية اإلجابة على األسئلة من هذا النوع :
 

 -هي :   turnitinمفهوم تناسب ال التي العبارة -١

 نظام الكرتوين يعمل على شبكة االنرتنت.   –أ
 يكشف االنتحال وسرقة النصوص العلمية. –ب
 . Iparadigmsمت انتاجه من قبل شركة  –ج
 لغة غري االجنليزية من ضمنها اللغة العربية . ٣١يتعامل مع  –د

 .دولة  ١٢٦مؤسسة تعليمية يف  ١٠٠٠ال يعترب من الربجميات الشائعة يف كشف االنتحال ألنه يستخدم  –هـ

 

 استجابتكم،،،شكرًا حسن تعاونكم وكريم 
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 :الصحيحة اإلجابة حول دائرة ضعي خيارات، خمسة يلي مما سؤال لكل
 ) .Mendeleyمهارات إدارة املراجع واالستشهادات ( مجال التنظيم واالدارة: -أوًال:

 .فيما عدا ) Mendeleyبرنامج مندلي(العبارات التالية تعبر عن مفهوم  )١
 العلمي . البحث يف العملية اخلطوات أوىل - أ

 .صحيح بشكل املراجع حفظ و ترتيب يف تساهم -ب

 .لسطح املكتب وشبكة اإلنرتنتجماين برنامج  - ج

 .متوفر ملختلف أنظمة التشغيل - د

 . و تنظيم وإدارة املراجع البحثية PDFجيمع بني خاصيتني أساسيتني التعامل مع ملفات  -هـ 

 -يرمي الى أهدف وهي : )Mendeley( برنامج مندلي )٢

 تصنيف املراجع . –فرز املراجع  –املراجع تنظيم  - أ

 .تصنيف املراجع -اآلخرين مع التعاون -املراجعتنظيم  -ب

 .تنظيم املراجع -جدد أشخاص اكتشاف - ج

 .التعليم التعاوين –املختلفة  األكادميية األوراق تتبع - د

 اآلخرين . مع التعاون -االكتشاف  -املراجعتنظيم  -هـ 

 برنامج مع الهدف في تشترك التي المراجع بإدارة المتخصصة األخرى مسميات بعض البرامج يطلق على )٣
 -) :Mendeley(مندلي

 .تصنيفها و املراجع برامج فرز – املراجع برامج تنظيم – أ

 .املراجع تصنيف -نرتنت كتالوجات شبكة االبرامج   -املراجع تنظيم -ب

 .  Mendeley –Zotero  -EndNote - ج

 .املراجع تنظيم – املختلفة األكادميية األوراق برامج تتبع – د

 .برنامج االكتشاف  -املراجع برامج تنظيم - هـ

في نهاية  لهاإنشاء قائمة مع إضافة المرجع في برنامج الوورد  وملفات األوفيس في ملفات خاصة  تحفظ )٤
 -:تنتمي الى للمراجعاعتماد تنسيق موحد مع البحث 

 .املراجع األساسية لربامج تنظيم اخلصائص – أ

 .املراجع تنظيم لربامج األساسية األهداف -ب

 . .املراجع األساسية لربامج تنظيم األهداف و اخلصائص – ج

 .املراجع  تنظيم أمهية برامج – د

 .ال شيء مما سبق صحيح  - هـ
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 -:من خالل) Mendeley(مندلي الجديدة في برنامجاكتشاف االبحاث  الصورة أعاله توضح )٥

 .آخرين باحثني مع عملك ملشاركة البحث – أ

 .إحصائيات البحث عن املوضوع على البحث للحصول -ب

 . جديدة جمتمعات إىل واالنضمام الزمالء مع البحث للتواصل – ج

 .املختلفة  األكادميية األوراق لتتبع البحث – د

 .منديل  الين من خالل أون الكتالوج يف البحث - هـ

 

 

 

 

 -:التالي توضح أعاله الصورة )٦

 .الوورد يف املراجع يف Wاية قائمة إدراج - أ

 .الوورد يف النص بداخل اإلستشهادات توليد -ب

 .اإلستشهادات دمج - ج

 .االستشهاد أمناط على العثور - د

 تثبيت مكون أو أيقونة اإلستشهاد . - هـ
 

 

 

 

 

 -:التالي توضح أعاله الصورة )٧

 .الوورد يف Wاية يف املراجع قائمة إدراج - أ

 .الوورد يف النص بداخل اإلستشهادات توليد -ب

 . اإلستشهاد أيقونة أو مكون تثبيت - ج

 .واحدة بضغطة املكتبة اخلاصة يف اجلديدة األحباث حفظ - د

 .الين أون الكتالوج يف البحث - هـ

 

إلى برنامج تختص ببحثك  علمية التي تحتوي على دراساتو إلضافة مجلد به عدد من الملفات  )٨

Mendeley ستخدام:إب 
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 Watch Folder - أ

 Create Folder -ب

 Add Folder - ج

 Add File - د

 Search File - هـ

لتحتوي على العناصر في المكتبة الشخصية وهي  )Mendeley( مندلي برنامج في الخاصة تجزء المكتبة )٩

:-  

 – أ 

  -ب

  - ج

  - د

  - هـ

 الكلمات بواسطة و الفلترة ’Check for Duplicates" ‘التكرارات من التحقق"الفرق بين  )١٠

 -:هو أن الفلترة )Filter by My Tags(  الداللية

 اjلدات املصنفة أو املكررة. يف املستخدمة العالمات الفلرتة بواسطة األرقام لعرض  - أ

 .بتصفيتها القيام قبل املستندات كافة أو املناسب اjلد عرض -ب

 . النشر تاريخ أو للكاتب، مفتاحية أو كلمات املؤلف، طريق عن التصفية - ج

 .الدمج  أثناء اإلدخاالت من كل املكررة من التفاصيل بأخذ السماح - د

 وجملدات أصدقائك املشرتكني.جملدك اخلاص  يف البحث - هـ

تتضاعف الدراسات حيث  لالستخدامات البحثية العلمية متكامل) Mendeley( مندلي يعتبر برنامج )١١
 -:وذلك ألن المنشورة كل أسبوعين على أقل تقدير واألبحاث العلمية

 .املكررة أو املصنفة اUلدات تسهل البحث يف النشر تاريخ أو للمؤلف، املفتاحية الكلمات بواسطة الفلرتة  - أ

واألكادميية مع اآلخرين وحفظها مبجلدات مصنفه  العلمية املراجع وهيكلتها وتبادل املواد من شخصية مكتبة إنشاء -ب

 .تسهل جتميع املراجع وتوثيقها واسرتجاعها 

 .إليها احلاجة عند اسرتدادها يتم و السحابة، يف وختزينها الباحث واالكتشاف بواسطة التنظيم بني وصل حلقة تعترب - ج

 . الشركة خوادم على الربامج منكادميية األ للمراجع إحتياطية كمستودع نسخة وجود - د

 .غريها و آيباد، آيفون، ماك، ويندوز، مثل واألجهزة التشغيل أنظمة مع توافق الربنامج - هـ
 

مكتبات أعرق الجامعات العالمية نحن في العصر الذهبي للعلم بضغطة زر تجلب جميع ما يتوفر في  )١٢
 على) Mendeley( مندلي برنامج في وجديدة مختلفة ميزة فإن إضافة؛ لسطح مكتبك ولهاتفك الذكي

  -تكون بــــــ  : الويب متصفح
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 .املتصفح مفضلة يف املراجع حفظ -أ

 .املتصفح باستخدام اإلنرتنت مواقع من املقتبسة املعلومات توثيق-ب

 .الويب على الربنامج ملنصة الدخول تسهيالت إضافة -ج

 .الويب عرب املراجع عن البحث لعملية تسهيالت إضافة -د

 .فيه ختز{ا اليت اجلديدة امللفات وإضافة احلاسوب يف جملد تعقب -ه

مهارات وتقنيات البحث مبصادر املعلومات الرقمية للمكتبة الرقمية أدوات البحث: مجال  -ثانياً:

 ) .SDLالسعودية (
 -هي :  )SDL( السعودية الرقمية المكتبة مفهوم تناسب ال التي العبارة )١٣

 الوطين. املستوى على العلمية للتجمعات الداعمة النماذج أبرز - أ

 .حديثة ومتطورة معلوماتية خدمات توفري -ب

 .التشغيل  أنظمة ملختلف ومتوفر غري جماين برنامج - ج
 .ساعة  ٢٤االسبوع ملدة  أيام طوال املتكاملة اإلتاحة - د

 .حمكمة  غري أو حمكمة علمية أشكاهلا يف جمالت واختالف رقمية بأنواعها حتتوي على مصادر - هـ

 -من :) SDL( السعودية الرقمية المكتبة واجهة تتكون )١٤

التصنيف املوضوعي  –الرسائل العلمية  –الكتب االلكرتونية  –قواعد املعلومات األجنبية  –قواعد املعلومات العربية  -أ
(. 

 .التصنيف املوضوعي –الرسائل العلمية  –الكتب االلكرتونية  –قواعد املعلومات -ب
 . شريط سفلي لقواعد املعلومات العربية وقواعد املعلومات األجنبية - ج
 . شريط علوي لقواعد املعلومات العربية وقواعد املعلومات األجنبية -د
 ). التخصصات متعدد( التخصصات موضوع حبسب املعلومات قواعد تصنيف -هـ

 -عدا : الرقمية المعلومات بمصادر البحث مهارات إكتساب الى الباحثين إحتياج يبرر )١٥

 . الرقمية البيئات يف ينشر ما ضخامة -أ
 .أشكاهلا املعلوماتية واختالف املصادر تنوع -ب
 . واجلهد الوقت توفري مع وسهولة بيسر املعلومات مصادر إىل الوصول -ج
 انتقاء مصادر املعلومات ذات الصلة وحفظها واسرتجاعها عند احلاجة . -د
 واللغة االجنليزية . واملهارات تتطلب استخدام املكتبة الرقمية إدراكا واسعاً باالسرتاتيجيات -هـ

 

تستخدم هذه القائمة المنسدلة   )SDL(بقواعد المعلومات بالمكتبة الرقمية السعودية 

 -: في

 .اضافة املرجع اىل سلة النتائج -أ
 .ترتيب نتائج البحث عن مصادر املعلومات حبسب املؤلف ، العنوان ، التاريخ -ب
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 .رسائل –مؤمترات  –تضيق نطاق البحث بوضع اشارة صح وفرزها اىل حبوث  -ج
 تصفية مصادر املعلومات واضافة املرجع لالستشهاد املرجعي. -د
 . pdfتنزيل الدراسة كاملة بصيغة  -هـ

بقواعد المعلومات  APAالترتيب الصحيح لخطوات اضافة المرجع لالستشهاد المرجعي بنمط  )١٦

 -: هو )SDL(بالمكتبة الرقمية السعودية 

اضافة املرجع ← APA وخنتار االقتباس من بني عدة امناط  منط اختيار ←اضافة املرجع اىل سلة النتائج -أ
 لالستشهاد املرجعي.

 ←اضافة املرجع لالستشهاد املرجعي ←اضافة املرجع اىل سلة النتائج ← حتديد احلقبة الزمنية للمرجع -ب
 . APA وخنتار االقتباس من بني عدة امناط  منط اختيار

 منط اختيار ←اضافة املرجع لالستشهاد املرجعي ←سلة النتائجاضافة املرجع اىل  ←البحث جمال حتديد -ج
 . APA وخنتار االقتباس من بني عدة امناط 

اضافة املرجع لالستشهاد  ←اضافة املرجع اىل سلة النتائج ←كتابة الكلمة املفتاحية يف صندوق البحث -د
 . APA وخنتار االقتباس من بني عدة امناط  منط اختيار ←املرجعي

 اختيار ←اضافة املرجع لالستشهاد املرجعي ←اضافة املرجع اىل سلة النتائج ←حتديد املصدر الرقمي  -هـ 
 . APA وخنتار االقتباس من بني عدة امناط  منط

 قواعد أحدث رسالة علمية ماجستير عن "المواطنة الرقمية" بالنص الكامل باستخدام إستخراج تتسلسل )١٧
 -:ةالتالي تطبيق الخطوات في كما  السعودية الرقمية بالمكتبة المعلومات

نوع احملتوى حبوث  ←البحث  نطاق تضييق ←كتابة الكلمة املفتاحية يف صندوق البحث" املواطنة الرقمية"  -أ
 م .٢٠١٩رسالة علمية  ←فلرتة الرتتيب اىل ذات الصلة ←ومقاالت

نوع احملتوى  ←البحث  نطاق تضييق ←كتابة الكلمة املفتاحية يف صندوق البحث" املواطنة الرقمية"  -ب
 م .٢٠١٩رسالة علمية  ←فلرتة الرتتيب اىل ذات الصلة ← حتديد احلقبة الزمنية للمرجع

اختيار قاعدة  ←البحث  نطاق تضييق ←كتابة الكلمة املفتاحية يف صندوق البحث" املواطنة الرقمية"  -ج
 م .٢٠١٩علمية من  آخر  رسالة ←فلرتة الرتتيب اىل سنة النشر ← البيانات

نوع احملتوى رسائل  ←البحث  نطاق تضييق ←كتابة الكلمة املفتاحية يف صندوق البحث" املواطنة الرقمية" -د
 م.٢٠١٩اختيار أول رسالة علمية من  ←فلرتة الرتتيب اىل ترتيب تنازلياً  ←جامعية

نوع احملتوى  ←البحث  نطاق ضييقت ←كتابة الكلمة املفتاحية يف صندوق البحث" املواطنة الرقمية"  -هـ 
 م .٢٠١٩رسالة علمية  ←فلرتة الرتتيب اىل ترتيب تصاعدياً  ←رسائل جامعية

 الكلمة كتابة  -لتجميع أبحاث حديثة و محدده من انتقاء الباحث واالحتفاظ بها نطبق الخطوات: )١٨
تحديد  ←تنازلياً  ترتيباً  إلى الترتيب فلترة ←"  الملكّية انتهاك الحقوق" البحث صندوق في المفتاحية

 -:واضافتها الى  النتائج
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  -أ
  -ب
  -ج
 -د
  -هـ

السعودية  الرقمية المكتبة التصنيف الموضوعي لتصنيفات و قواعد المعلومات االختالف بين أوجه )١٩
)SDL (تتمثل في :- 

 العثور على مصادر املعلومات املتنوعة وتصنيفها حبسب موضوع التخصصات .    إمكانية -أ
 .إمكانية التعديل على فلرتة البحث حبسب موضوع التخصصات وسنة النشر  -ب

 .املسميات يف واجهة قواعد املعلومات  ووضوح االستخدام، واجهة سهولة- ج

 أكثر من التصنيف املوضوعي. إمكانية العثور على املصادر الرقمية يف قواعد املعلومات- د
 أقل من التصنيف املوضوعي. ة يف قواعد املعلوماتإمكانية العثور على املصادر الرقمي -هـ

بأوعية معلوماتية ذات قيمة ) SDL(تتفرد قواعد معلومات دار المنظومة بالمكتبة الرقمية السعودية  )٢٠
  -إمكانية  : ليس بهاألن العلمي  علمية و تعد مصدراً فريداً ؛ ولكنها غير كافية للبحث

 العثور على مصادر املعلومات املتنوعة وتصنيفها حبسب موضوع التخصصات .    -أ
 .فلرتة البحث حبسب موضوع التخصصات وسنة النشر  -ب

 .العثور على األحباث العلمية املنشورة يف اSالت احملكمة- ج

 العثور على املصادر الرقمية من أحباث املؤمترات والرسائل اجلامعية.- د
 العثور  على الكتب العلمية الرقمية . -هـ

وتسهم في الرقي ) SDLالمكتبة الرقمية السعودية (ميزة فريدة لها أولوية مستقبلية في تطوير  إضافة )٢١
 -تكون بــــ : مستقبالً بفعالية وكفاءة البحث العلميب

 .قابلــة للنســخ واللصــق  HTMLصيغــةيف  ة األحباثإتاحو لدوريات الصادرة يف مجيع أحناء العامل لشاملة ال التغطية -أ
 .Microsoft Wordمباشرة وربطها مبلف  قواعد املعلومات من املقتبسة املعلومات توثيق-ب
 فيه.  وإضافتها Sلد خاص األحباث اجلديدة اليت ختص إهتمامات الباحث يف قواعد املعلومات تتبع -ج
 والزمين ونوعية املواد املتاحة . وضوعيامل االمتداد لتتعدى تغطيتها املراجعمشولية  -د
 - MARC –EndNote(بصيغ  وربطهاصيغ برامج تنسيق املراجع  إىل نتائج البحثتصدير  -ه

RefWork(  . 

 Googleمهارات تصميم االستبانات اإللكرتونية والتحليل االحصائي (أدوات التحليل: ثالثاً: 

Forms. ( 
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 -في البحث العلمي فيما عدا واحدة وهي: Google Formsتتمحور إمكانات   )٢٢
  .االجتماعي التواصل مواقع أحد أو اإللكرتوين الربيد عرب االستبيان نشر - أ

 .التقدمييَّة والعروض البيانات وجداول املستندات تطبيق -ب
 . )Survey( االستقصائيَّة اجراء الدراسات - ج
 .  العلمية وتوثيقها  املراجعتنسيق إدارة و صيغ برامج  إىلالنتائج تصدير  - د
 .وحتليلها إحصائياً  للبيانات ملخَّص وإنشاء - هـ

الى  Google Formsنموذج باإلعدادات ترمز هذه  )٢٣ -:

  .الرئيسيَّة الصفحة إىل والعودة النموذج إغالق إعدادات - أ

 .وحذفه مكان حفظ النموذج إعدادات -ب

 .إتصال االنرتنتيف حال فقدان  والتنبيهحالة حفظ التعديالت،  إعدادات - ج

 . واملعاينة والنشر واملشاركة وتنسيقات الواجهة املظهر إعدادات - د

 .شريط إضافة العناصر املختلفة للنموذج مثل األسئلة والصور واألقسام إعدادات - هـ

 .-مسبقاً بالضغط على: المصمم Google Forms نموذج نسترجع )٢٤
 . Google Forms←ملفايت  ← املزيد ←ووصف عنوان إضافة - أ

   .السابقة   Google Forms←ملفايت  ← Google ← Driveتطبيقات -ب

 . Google Forms←ملفايت  ← اسرتجاع منوذج ←قسم إضافة - ج

 .   Google Forms←النماذج  ← اسرتجاع منوذج سابق ←القسم اسرتجاع - د

  .الرئيسيَّة للتطبيقفتنتقل إىل الصفحة  جوجل مناذج ← املزيد ←جديد  - هـ

 Google Formsبــ  ةمن األسباب التي أدت الى انتشار االستبانات اإللكتروني )٢٥
 بأي مكان . االستبيان نشر صعوبة - أ

 . من الطريقة التقليدية الورقية أكربتكلفة  -ب

 . Microsoft Wordبرنامج  بتنسيق تصدير نتائج االستبيان – ج

 . سرية املعلومات وخصوصيتها  – د

 . رسوم توضيحية و جداول للتحليلمع االيضاح ب التحليل اإلحصائي إمكانية - هـ
 

٢٦( FormsGoogle   من أهمها فيما يخص  ومجاالت عدة في إنجاز مهمات مختلفة يستخدم
 المجال التجاري كـــــــ ............... ألنه ...............

 . املرجوَّة لتطوير آلية العمل يوصل إىل النتائج -  (feedback)تغذية راجعة ال - أ

 .املنتج من عدمه على جودة يؤكد - الزبون رضى -ب

 . ينظم اجتماعات العمل و عقد املؤمترات –مجع البيانات والعناوين  – ج

 عدد من النقاط لكل سؤال من األسئلة.  يعني -االختبارات إجراء  - د
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 .إظهار النتائج إحصائياً حول قضية أو مشكلة معينة  –إستطالع اآلراء  - هـ

أراد معلم عمل استفتاء لطالبه بتصميم إختيار من متعدد مع إضافة عنوان ووصف للقسم وتنسيقها  )٢٧
ولعمل ذلك؛ فانه يمكن تطبيق األدوات  Google Formsبصورة وفيديو توضيحي باستخدام نماذج 

:-  

  - أ
  -ب
  – ج
  - د

  - هـ

نشر باحث استبيان وبعد جمع االستجابات من عينة الدراسة، أراد تحويل النتائج من  )٢٨
إلى نتائج بيانات خام مكتوبة واستخراجها بواسطة  Google Formsنماذج 

Microsoft Excel :ولتطبيق ذلك يتبع- 

 فتح النموذج . ← منوذج – أ
 .تعديل النموذج← منوذج -ب
 . )CSVالردود (تنزيل ← منوذج – ج
 . إظهار ملخص الردود  ← منوذج - د
 .إظهار النتائج إحصائياً  –منوذج إستطالع اآلراء  - هـ

تتمحور في: (جنس المستجيب  Google Formsأراد باحث تجميع بيانات من المجتمع بنموذج  )٢٩
يختار التصميم  Google Forms، تاريخ الميالد ، االهتمامات ) وبناء على ذلك فإن مصمم نموذج 

 .ـ................... لــــــ.................... 

 املستجيب . لوقت مناسبتها - (خيارات متعددة ، قائمة منسدلة ، اجابة قصرية)  – أ
 .عن األسئلة دون ترك أحدها لإلجابة -منسدلة)  قائمة ، منسدلة قائمة ،(شبكة مربعات اختيار -ب
 .عن اإلجابة نياملستجيب عزف للحد من – قصرية) اجابة ،املقياس اخلطي ، منسدلة (قائمة  - ج
 .الربط بني األسئلة املستجيبنييسهل على ل - فقرة) ، منسدلة قائمة ، (شبكة متعددة االختيار - د
 .لقياس مدى صدق إجابة املبحوثني - قصرية) اجابة ، منسدلة قائمة ، متعددة (خيارات - هـ

 تطبيق أدوات الدراسة، ويريدون إجراء بحث علمي مشترك بصدد عمل خلودواألستاذة  عمراألستاذ  )٣٠
 Googleذلك باستخدام عمل . يمكنهم تلقائياً وتحديثها  اظهار النتائج اإلحصائية مع على العينة

Forms   التشارك فيألنه يتيح :- 

 لكل من الباحثني.ومنح صالحية التعديل  Googleمستند – أ
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 لكل من الباحثني .ومنح صالحية التعديل  Googleمنوذج  -ب
 لكل من الباحثني.ومنح صالحية التعديل  Googleشرائح   - ج
 للباحث الرئيس .ومنح صالحية التعديل   Googleمستند– د
 للباحث الرئيس.ومنح صالحية التعديل  Googleمنوذج  - هـ

سمة مبتكرة وربطها به تفاديًا لحل  إضافةو متجددة ب لتبدو أفضل Google Formsلتطوير نماذج  )٣١
 -نقترح : الكتروني اختبار تصميم االختبارات " عند في الغش مشكلة مستقبلية "  كمحاربة

 )  ثانية وتثبيته عند االنتقال بني كل سؤال وسؤال .٧٠االنتقال إجبارياً عند مضي زمن ( –أ
 األسئلة. ومتنوعة من خمتلفة مناذج كتابة -ب
 وعرضها دفعة واحدة . لألسئلة العشوائي الرتتيب خيارات تفعيل -ج
 طرح كل سؤال منفصل على حدا بعشوائية بني الطالب وعدم عرضها دفعة واحدة.  –د
 اإللكرتوين. الربيد عناوين مجع خيار تفعيل -هـ

 ) .turnitinمهارات كشف السرقات العلمية و االنتحال أو االقتباس  ( أدوات الكتابة: -رابعاً:

 -هي :   turnitin مفهوم تناسب ال التي العبارة )٣٢
 نظام الكرتوين يعمل على شبكة االنرتنت. –أ

 يكشف االنتحال وسرقة النصوص العلمية. –ب
 . Iparadigmsمت انتاجه من قبل شركة  –ج
 لغة غري االجنليزية من ضمنها اللغة العربية . ٣١يتعامل مع  –د 

 .دولة  ١٢٦مؤسسة تعليمية يف  ١٠٠٠ال يعترب من الربجميات الشائعة يف كشف االنتحال ألنه يستخدم  –هـ

 -(االستنساخ، النسخ، االستبدال، المزج، التكرار، المزيج) تعتبر من : )٣٣

 العلمي. االنتحال أنواع –أ
 . turnitinقواعد بيانات برنامج  أنواع –ب
 العلمي. اإلنتحال حدوث إحتمال لتقليل خطوات –ج
 .turnitin تطبيق عمل طريقة –د
 . turnitinومقارنة احملتوى يف برنامج  مراجعة التقرير –هـ

 

 -هي:  turnitinوالنقل في برنامج  الغش أفضل عبارة تناسب أدوات البحث عن )٣٤
 للمستند املراد. هحتميل –أ

 .turnitinقواعد بيانات برنامج  أنواع –ب
 .مقارنة احملتوى –ج
 .turnitin تطبيق–د
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 .مراجعة التقرير –هـ

العلمي  االنتحال وتوظيفه في البحث العلمي لمنع حدوث trunitinالترتيب الصحيح لخطوات عمل  )٣٥
 -منه : والتقليل

 .املصدر ذكر ←اجليد التلخيص ←للبحث اجليد التخطيط –أ
 .الصياغة إعادة أسلوب معرفة ←اجليد  التلخيص ←للبحث اجليد التخطيط –ب
 .الصياغة إعادة أسلوب معرفة ←املصدر ذكر ←اجليد التلخيص ←للبحث اجليد التخطيط –ج
 .مراجعة التقارير ←مقارنة احملتوى  ←حتميل املستند –د
 .حتميل املستند←مقارنة احملتوى  ←مراجعة التقارير  –هـ

أمل وهند بصدد عمل بحث مشترك منشور في مجلة علمية محكمة وعند فحص  )٣٦
تبين أن نسبه المتشابهات غير طبيعي و تمثلت في  trunitinالبحث وتطبيقه ببرنامج  

دمج مقاطع ذكر مصدرها مع  -(نسخ قطعة نصية مع تغيير بعض الكلمات الرئيسية  -:
 -تين تطبق على :مقاطع لم يذكر مصدرها) وعليه فإن هذه المشكل

 .االستبدال -االستنتساخ –أ
 .املزج -التكرار –ب
 .املزيج   -االستبدال  –ج
 . املزيج -املزج  –د
 .االستنتساخ -االستبدال –هـ

  -هو: turnitinبرنامج الفرق الجوهري بين االنتحال واالستالل عند فحص الوثائق في  )٣٧
األحباث يف حبث جديد لباحث آخر بينما االستالل يف اقتباس املعلومات مع االنتحال استخدام األفكار املنشورة يف  –أ

 ذكر صاحب البحث أو الرسالة العلمية املنشورة كلياً أو جزئياً .
 .بينما االستالل هي اقتباس املعلومات بدون قصد ،  بقصد اآلخرين ألفكار به معرتف غري االنتحال استخدام –ب
 .بينما االستالل هي اقتباس املعلومات بقصد ، دون قصد  اآلخرين ألفكار به معرتف غري االنتحال استخدام –ج
 . الصفحة يف املصدر بيانات بينما االستالل عدم تسجيل،  عالميت تنصيص االنتحال عدم وضع اجلملة بني –د
 .عالميت تنصيص بينما االستالل عدم وضع اجلملة بني، الصفحة يف املصدر بيانات االنتحال  عدم تسجيل –هـ
 

 االرتقاء على والعمل من أصالة البحوثإلسهاماتها في التحقق كشف السرقات العلمية تتصدر برامج   )٣٨
نظرًا الختالف  المستوى وقد ال تطمن الباحث دون ؛ اال أن تقويمنا لنتائجها باألغراض البحثية وحمايتها

المعرفي  المنتج أو البحثية الورقة لنفس آخر برنامج في تظهر التي االقتباس نسب عن االقتباس نتائج نسب
  -وهذا يعود الى أن :

 غري جمانية. الربامج معظم –أ
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 .يف طريقة العمل والفحص والفلرتة يف تنوعها واختالفها قلة الربامج –ب
 البحث.ق أصالة يحتقو بغرض التقليل ما أمكن من نسب االقتباس يف اإلنتاج العلمي ختتلف  –ج

 البحث العلمي وخمرجاته .رفع جودة  –د 
وجود قواعد بيانات تشمل اإلنتاج العلمي العريب فإن عملية كشف االقتباس لألعمال الفكرية باللغة العربية هي  عدم –هـ

 . إلنتاج العلمي املنشور باللغة االجنليزيةا على واقتصارهاعملية غري قابلة للتنفيذ واقعًيا 

أخالقيات البحث والتي تسهم في االرتقاء ب turnitinبرنامج ابداعية لتطوير ممارسات  أفكاراً  إلضافة )٣٩
 -: العلمي واألكاديمي نقترح في المجتمع  بإمكاناتهوالنهوض  مستقبالً  العلمي

مات وربطه بقواعد املعلو  توحيد الربنامج املستخدم يف الكشف عن االستالل (نظرا لكثرة الربامج واختالف نتائجها) -أ
 واملكتبات العربية.

توحيد أجزاء الورقة البحثية اليت سيتم الكشف عن االستالل iا (فمن املفرتض ان ال يتم الكشف عن االستالل يف  -ب
 .قائمة املراجع على سبيل املثال)

 . توحيد خيارات ومعامالت الفحص والفلرتة املستخدمة يف الكشف عن االقتباس -ج
 .البحثية واملؤسسات العلمية الدوريات مجيع يف iا املسموح االقتباس نسب توحيد -د
 .اتاحة الربنامج املستخدم يف الكشف عن االقتباس للباحثني واملؤلفني بصورة جمانية ما أمكن -ه
 

 انتهت األسئلة، متنياتي لكن بالتوفيق...
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 ):١٧( ملحق

هارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف للجوانب األدائية مل بطاقة املالحظة

  النهائية نسختهايف  البحث العلمي

 

 إعداد الباحثة

 غدیر علي ثالب المحمادي

 ٤٣٦٧٠٠٣٨ الرقم الجامعي:

 

 إشراف

 د. سید شعبان عبدالعلیم یونس

 أستاذ تكنولوجیا التعلیم المشارك بجامعة أم القرى

 متطلب تكمیلي لنیل درجة الدكتوراه في المناھج وتقنیات التعلیم

 

 

 م)٢٠١٩/٢٠٢٠ھـ (٢١٤٤ -٤١١٤لعام الدراسي ا

 
املالحق

Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Education  

Qura University-ALUmm   

College of Education 

Department of Curriculum and Instruction 
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  املالحظة بطاقة
  العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ملهارات األدائية للجوانب

  -ئي البيانات اآلتية:عزيزتي الطالبة من فضلك إمال

 البيانات الشخصية للطالبة

 :اسم الطالبة الرباعي

 التاريخ: : الشعبة : المرحلة الدراسية

 

 :املالحظة بطاقة من اهلدف

 العمليةاألدائية  للجوانب الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات أداء مستوى قياس ىلإ املالحظة بطاقة "دف

 تتضمن: اإلدارةو  التنظيم جمال(:وهي ةاألربع اIاالت يف احملددة للربامج البحث العلمي يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقاتل

 البحث وتقنيات مهارات تتضمن: البحث أدوات وجمال،  Mendeley لـ واالستشهادات املراجع إدارة مهارات

 تصميم مهارات تتضمن :التحليل أدوات جمال أما، )SDL( السعودية الرقمية للمكتبة الرقمية املعلومات مبصادر

 كشف ملهارات: الكتابة أدوات جمال وأخرياً ،  Google Forms حصائياإل والتحليل اإللكرتونية االستبانات

 الذكاء على قائمة تكيفية تعلم بيئة فاعلية عن ؛ للكشفurnitinT االقتباس أو االنتحال و العلمية السرقات

 . االصطناعي

 :مالحظة بطاقة درجات تقدير طريقة

 مدى توفر المهارة
  متوفر بدرجة

 غير متقنة لى حد ماإمتقنة  متقنة
 ٠ ١ ٢ الدرجة

 تفاصيل الدرجة

 الطالبة أدت إذا
 بشكل املهارة

 توجيه متقن وبدون
 من مساعدة أو

 املالِحظة

 مجيع الطالبة إذا أدت
 بدرجة املهارة خطوات

 بعد ،ما حد إىل متقنه
 بوجود الشفوي التوجيه

 املالِحظة ومبساعدة خطأ
 اخلطأ لتصحيح

 تؤد مل إذا
 املهارة الطالبة
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 تعليمات استخدام بطاقة املالحظة:

األدائية  للجوانب الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات بقياس مستوى أداءعلى املالِحظة اليت تقوم 

 إتباع التعليمات اآلتية: العملية

 تستخدم بطاقة املالحظة أثناء أداء الطالبات العملي لتطبيقات البحث العلمي الرقمية. ×

 -أمام الدرجة املستحقة لكل بند، ومثال على ذلك: ) P (وضع 

 مدى توفر المهارة
  متوفر بدرجة

 غير متقنة لى حد ماإمتقنة  متقنة

 الدرجة
٠ ١ ٢ 

P   

، املناسبة اخلانة يف) P( عالمة بوضح مهارة لكل الطالبة أداء من تالحظه ما تدوين املالِحظة مهمة ×

 .لتنفيذها للطالبات الالزمة األوامر توجيه بعد

 باستخدام العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات ملهارات املوهوبات الطالبات أداء تتحدد ×

 .املهارة أداء درجة ملعرفة مستويات ثالث بتحديد وذلك، الكمي التقدير

 )متقنه غري– ما حد ىلإ متقنه– متقنه( -:وهي ثالث يف املهارة فراتو مستويات  مت تقسيم ×

    -مت التقدير الكمي مقابل كل مهارة على النحو التايل: ×

 ]) درجات ٢( [
o  توجيه وبدون متقن بشكل املهارة خطوات مجيع الطالبة أدت ذاإ 

 . املالِحظة من مساعدة أو

 ]) درجة ١( [
o بعد ما حد ىلإ متقنه بدرجة املهارة خطوات مجيع الطالبة أدت إذا 

 اخلطأ. لتصحيح املالِحظة ومبساعدة خطأ بوجود الشفوي التوجيه

] )٠ ([ o املهارة. الطالبة تُؤدِّ  مل اذا 
 

 .املالحظة بطاقة يف املذكورة واملهام األعمال جبميع الطالبة قيام من التأكد ×

 ) درجة . ١٢٠(  -الدرجة النهائية لبطاقة املالحظة هي: ×

 توجيه األوامر املدرجة يف بطاقة املالحظة لتقوم الطالبة بتنفيذها . ×
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� 
تسلسل األرقام الكلي

 

 
�

تسلسل األرقام للمجال
 

 

والفرعية لمجاالت تطبيقات البحث العلمي  الرئيسية المهارات
  الرقمية

 متوفرة بدرجة

قنه
مت

ى  
 ال

قنه
مت

 ما
حد

قنه 
 مت

غير
 

٠ ١ ٢ 

 واإلدارةالتنظيم  مهاراتأوًال:                               
    .اآللي الحاسب جهاز على Mendeley  برنامج تحميل )١  )٦١

م(
 (

فرعية
 .الربنامج حتميل رابط على الدخول - 

 .Download أيقونة على النقر -
 .rar جملد فك -
 .اآليل احلاسب جهاز على الربنامج تثبيت -

    .Mendeleyعلى  نشاء حسابإ )٢  )٦٢

 (م) فرعية

 . Mendeleyحساب  رابط على الدخول -
 ادخال الربيد اإللكرتوين. -
 ادخال كلمة املرور واعادة كتابتها. -
 تعبئة جمال الدراسة. -
  .تعبئة احلالة األكادميية -
 .تسجيل  كلمة على النقر -

    .Wordعلى برنامج  Mendeleyاالستشهاد  أيقونة أو مكون تثبيت )٣  )٦٣

م(
 (

فرعية
 

 النقر على أدوات. -

 .Install MS Word pluginالنقر على  -
 النقر على موافق. -

    . Mendeleyالمراجع على مكتبة مع  ملفاتضافة إ )٤  )٦٤

م(
 (

فرعية
 

 ضافة.إالنقر على قائمة  -
 النقر على ملف. -
 ضافته من سطح املكتب.إالنقر على امللف املراد  -
 النقر على فتح. -
 النقر على املراجع باليمني داخل مكتبة منديل. -
 التأكد من اكتمال البيانات األساسية للبيانات الببليوجرافية (اسم املؤلف، اbلة ، السنة ، الروابط). -

٥  )٦٥( 
ومزامنة الملفات بداخل  Mendeleyاضافة المجلدات على مكتبة 

 المجلد.

   

يةر ف)   .ضافةإ على قائمة النقر -
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� 
تسلسل األرقام الكلي

 

 
�

تسلسل األرقام للمجال
 

 

والفرعية لمجاالت تطبيقات البحث العلمي  الرئيسية المهارات
  الرقمية

 متوفرة بدرجة

قنه
مت

ى  
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حد

قنه 
 مت

غير
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 .ضافة جملدإ على النقر -
 دراجه.إالنقر على اbلد و  -
 النقر على موافق. -
 النقر على اbلد املضاف. -
 ضافة أمر مزامنة.إالنقر من قائمة  -
 حتديد امللف والنقر على موافق. -

٦  )٦٦( 
بحسب مجال الدراسات وإظهار طريقة  Mendeleyإدارة وتنظيم مكتبة 

 العرض بحسب توثيق المراجع.
   

م(
 (

فرعية
 

 النقر على أدوات. -
 .ضافة جملدإ على النقر -
 و الدراسة.أتسمية اbلد باسم عنوان البحث  -
 .اجلزء اخلاص بامللفات على النقر -
 النقر على كل امللفات. -
 سقاطها داخل اbلد.إاملختارة و  سحب امللفات -

٧  )٦٧( 
بحسب بإظهار طريقة العرض بحسب  Mendeleyإدارة وتنظيم مكتبة 

 توثيق المراجع.

   

م(
 (

فرعية
 

 .العرض من القائمةاختيار  -
 النقر على كل امللفات. -

 اختيار طريقة العرض حسب طريقة التوثيق. -

٨  )٦٨( 
اإلصدار السادس داخل  APAإلى  IEEEتحويل نظم نمط التوثيق من 
 متن البحث وقائمة المراجع .

   

م(
 (

فرعية
  Wordفتح البحث من برنامج  - 

 النقر على قائمة مراجع. -
 النقر على تبويب القائمة املنسدلة النمط. -
 .More Stylesاختيار أكثر أمناط  -

 مناط.أاألكثر  النقر على تبويب  -ر ف)     كمثال".  كسفورد"أنمط  .األنماط  تنصيب نمط توثيق غير موجود في قائمة )٩  )٦٩
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� 
تسلسل األرقام الكلي

 

 
�

تسلسل األرقام للمجال
 

 

والفرعية لمجاالت تطبيقات البحث العلمي  الرئيسية المهارات
  الرقمية

 متوفرة بدرجة

قنه
مت

ى  
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قنه
مت

 ما
حد

قنه 
 مت

غير
 

٠ ١ ٢ 
 .Mendeleyفتح صفحة األمناط يف برنامج  -
 البحث عن طريقة التوثيق اكسفورد. -
 ضافة.إالنقر على  -
 النقر على استخدام هذا النمط. -
 .Wordفتح صفحة األمناط يف برنامج  -
 النقر على قائمة مراجع. -
 القائمة املنسدلة النمط.النقر على تبويب  -
 اختيار منط اكسفورد. -

    توثيق المراجع داخل متن البحث. )١٠  )٧٠

م(
 (

فرعية
 

 .Wordملف البحث من فتح 
 النقر على قائمة مراجع.

 .Insert Citationالنقر على 

 .Mendeley  Go Toالنقر على
 .النقر على الدراسة املراد توثيقها

 النقر على إضافة .

    توثيق المراجع نهاية قائمة المراجع . )١١  )٧١

م(
 (

فرعية
 

 .Wordملف البحث من فتح 
 النقر على قائمة مراجع.

 .Insert Bibliographyالنقر على تبويب إدراج  الببليوجرافية  
    . Mendeleyداخل مكتبة أو المتراكمة المراجع المكررة حذف  )١٢  )٧٢

م(
 (

فرعية
 

 .األدوات قائمةالنقر على 
 .Check for Duplicates" التكرارات من التحقق"النقر على 

 حذف املرجع املكرر.

    .األكاديمية المراجع لمشاركة واالنضمام (عامة أو خاصة) مجموعات إنشاء )١٣  )٧٣

م(
 (

فرعية
 

 جمموعة. النقر على قائمة إنشاء -
 جمموعة جديدة. النقر على قائمة إنشاء -
 أو النقر على جمموعة مرئية للجمهور. –النقر على جمموعة خاصة  -
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� 
تسلسل األرقام الكلي

 

 
�

تسلسل األرقام للمجال
 

 

والفرعية لمجاالت تطبيقات البحث العلمي  الرئيسية المهارات
  الرقمية

 متوفرة بدرجة

قنه
مت

ى  
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قنه
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حد

قنه 
 مت

غير
 

٠ ١ ٢ 
 .ضافةإ قائمة على النقر -

 .جملد ضافةإ على النقر -
 . دراجهإو  ا`لد على النقر -
 .موافق على النقر -
 .املضاف ا`لد على النقر -
 امللف للمجلد. سحب طريق عن جمموعة إىل وثائق إضافة -

     .Mendeleyضافتها لمكتبة إالجديدة في التخصص و  بحاثاأل اكتشاف )١٤  )٧٤

م(
 (

فرعية
 الين. أون الكتالوج على  النقر - 

 الين عن أي موضوع. أون الكتالوج يف البحث -
 .ا`لد على النقر -
  املكتبة.  إىل مباشرة عنها البحث مت الذي ضافة املرجعإعلى املرجع بزر فارة ميني و  رالنق -

 البحث مهارات ثانياً: مجال                                  

    . )SDL( السعودية الرقمية التسجيل في المكتبة )١  )٧٥

م(
 (

فرعية
 السعودية. الرقمية الدخول على رابط املكتبة - 

 تسجيل.  كلمة على النقر -
 اجلامعة. النقر على اختيار -
 رساله.إالتسجيل و  منوذج تعبئة -

    .)SDL( السعودية لى المكتبة الرقميةإالدخول  )٢  )٧٦

 (م) فرعية

 .املرور وكلمة املستخدم اسم إدخال

 النقر على موافق.

    .البحث في قواعد المعلومات العربية )٣  )٧٧

م(
 (

فرعية
 الرقمي. املصدر حتديد - 

 املنظومة. دار معلومات النقر على قاعدة -

 البحث. صندوق يف املفتاحية الكلمات كتابة -

 حبث. على الضغط -

    لى القديم .إعنه من الحديث  البحث المراد للمرجع الزمنية الحقبة تحديد )٤  )٧٨

يةعفر )   النقر على القائمة املنسدلة ترتيب. -
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 النقر على التاريخ تنازلياً. -

    . الحديثى إل القديمعنه من  البحث المراد للمرجع الزمنية الحقبة تحديد )٥  )٧٩

م(
 (

فرعية
 

 النقر على القائمة املنسدلة ترتيب.

 .تصاعدياً النقر على التاريخ 

    نتائج البحث بتوافر النص الكامل. ترتيب  )٦  )٨٠

م(
 (

فرعية
 

 النقر على القائمة املنسدلة ترتيب. -

 النقر على توافر النص الكامل. -

    .نتائج البحث بالمؤلف تحديد )٧  )٨١

م(
 (

فرعية
 

 القائمة املنسدلة ترتيب.النقر على  -

 النقر على املؤلف. -

    .نتائج البحث بالعنوان تحديد )٨  )٨٢

م(
 (

فرعية
 

 النقر على القائمة املنسدلة ترتيب. -

 النقر على العنوان . -

    وفرزها بنوع المحتوى. تضيق نطاق البحث )٩  )٨٣

م(
 (

فرعية
 النقر على حبوث ومقاالت. - 

 النقر على حبوث املؤمترات. -

 النقر على رسائل جامعية. -

 النقر على الكتب. -

    وفرزها بنوع القاعدة. تضيق نطاق البحث )١٠  )٨٤

م(
 (

فرعية
 .EduSearchالنقر على  - 

 .AraBaseالنقر على  -

 . Dissertationsالنقر على  -

 .IslamicInfoالنقر على  -

    م .٢٠١٦م  إلى ٢٠١٩وفرزها بسنة النشر من  تضيق نطاق البحث )١١  )٨٥

م(
 (

فرعية
 م  يف خانة من.٢٠٠٨ كتابة التاريخ القدمي - 

 ىل خانة إىل .إم  ٢٠١٩ كتابة التاريخ احلديث -
 النقر على زر تعيني. -
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١٢  )٨٦( 
من القاعدة على ملف وورد بنمط  ضافة المرجع لالستشهاد المرجعيإ

APA . 
   

م(
 (

فرعية
 

 املرجع.حتديد  -
 ىل سلة النتائج.إإضافة املرجع املراد  -
 النقر على سلة النتائج. -
 حتديد املرجع من السلة. -
 النقر على االستشهاد املرجعي. -
 من القائمة املنسدلة.  APA قتباساالمنط اختيار  -
 نسخ االقتباس ولصقة يف قائمة املراجع. -

١٣  )٨٧( 
 الشخصية البرامج وصيغ للبيانات القياسية الصيغ إلى النتائجالمراجع  تصدير
 . المراجع لتنسيق

   

م(
 (

فرعية
 

 حتديد املرجع. -
 ىل سلة النتائج.إإضافة املرجع املراد  -
 النقر على سلة النتائج. -
 حتديد املرجع املراد تصديره من السلة. -
 اختيار نوع احملتوى من القائمة املنسدلة. -
 النقر على تصدير. -

 التحليل مهارات مجال ثالثاً:                                  
    على جهاز الحاسب اآللي.  Googleتحميل  )١  )٨٨

م(
 (

فرعية
 الدخول على رابط حتميل الربنامج. 

 .Downloadالنقر على أيقونة 
 . rarفك جملد 

 .اآليل احلاسب جهاز على الربنامج تثبيت

    Googleعلى  حساب نشاءإ )٢  )٨٩

م(
 (

فرعية
 النقر على أيقونة تسجيل. 

دخال إاملرور،  كلمة تأكيد،  املرور كلمة، اقرتاح اسم املستخدم، العائلة لقب، األول االسم بإدخال التسجيل منوذج تعبئة

.تاريخ امليالد، رقم اهلاتف، عنوان الربيد، اجلنس
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٠ ١ ٢ 
 املوافقة على شروط اخلصوصية.

    Drive Googleالدخول على  )٣  )٩٠

م(
 (

فرعية
 

 النقر على قائمة التطبيقات.
 .Driveاختيار  من القائمة 

 .جديد منوذج إلنشاء مناذج ← املزيد ← جديد على النقر

    .Forms Googleعلى  جديد تصميم نموذج )٤  )٩١

م(
 (

فرعية
 

 .كتابة عنوان النموذج

 .كتابة وصف النموذج

 لكافة األسئلة.النقر على رز مطلوب 

    . Forms Googleتصميم أنماط األسئلة في نموذج على  )٥  )٩٢

م(
 (

فرعية
 

  .النقر بإضافة سؤال خيارات متعددة -

 جابة قصرية.االالنقر بإضافة سؤال  -

 النقر بإضافة فقرة. -

 النقر بإضافة مربعات اختيار. -

 النقر بإضافة قائمة منسدلة. -

 .متعددة االختياراتالنقر بإضافة شبكة  -

  .النقر بإضافة شبكة مربعات اختيار -

 النقر بإضافة املقياس اخلطي. -

 النقر على رز مطلوب لكافة األسئلة . -

 النقر على رز حتريك األسئلة واخليارات بالسحب واالفالت.

 النقر على اضافة قسم. -

 النقر على اضافة عنوان ووصف لألسئلة املضافة. -

    .Forms Googleنموذج على التاريخ والوقت في تصميم  )٦  )٩٣

م(
 (

فرعية
 

 .التاريخإضافة النقر ب

 .الوقتإضافة النقر ب

    . Forms Googleعلى الصور تصميم  )٧  )٩٤

يةر ف)   .صورةضافة النقر على إ
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 .يف الويب البحث عن الصورةالنقر على 

 .قسمضافة إ على النقر

 .عنوان ووصف للقسم املضافضافة النقر على إ

    . Forms Googleعلى  الفيديوتصميم  )٨  )٩٥

م(
 (

فرعية
 .مقطع فيديوضافة النقر على إ 

 .فيديو يف الويبالبحث عن النقر على 

 .قسمضافة إ على النقر

 .عنوان ووصف للقسم املضافضافة النقر على إ

    .Forms Googleعلى وتخصيصه  المظهرتصميم  )٩  )٩٦

م(
 (

فرعية
 . (Themes)مظهر النموذج النقر على - 

 .للنموذجالنقر على قائمة األلوان واختيار لون مناسب  -

 أو شعار لواجهة النموذج. إدراج صورةالنقر على  -

 .معاينة النقر على زر -

    . Forms Googleتفضيل النموذج في  )١٠  )٩٧

    . Forms Googleإنشاء نسخة من النموذج في  )١١  )٩٨

م(
 (

فرعية
 نشاء نسخة.إالضغط على  

 كتابة اسم النسخة. 

 اختيار اkلد املراد حفظ النسخة فيه.

 النقر على موافق.

    .Forms Googleتفعيل إنشاء إيصاالت الردود النموذج في  )١٢  )٩٩

م(
 (

فرعية
 .إعداداتعلى  النقر 

 .تبويب عامعلى  النقر

 .الربيد اإللكرتوينمجع عناوين  على النقر

 .إيصاالت الردود على النقر

 النقر على زر حفظ.

    . Forms Googleتفعيل ضبط التقييد برد واحد في   )١٣  )١٠٠

يةر ف)   .إعداداتعلى  النقر
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٠ ١ ٢ 
 .تبويب عامعلى  النقر
 .التقييد برد واحد على النقر

 النقر على زر حفظ.

    .Forms Googleعدادات التعديل بعد إرسال نموذج  تفعيل إ )١٤  )١٠١

م(
 (

فرعية
 .إعداداتعلى  النقر 

 .تبويب عامعلى  النقر

 .التعديل بعد اإلرسال على النقر
 النقر على زر حفظ.

    .مشاهدة مخططات الملخصات والردود النصيةعدادات تفعيل إ )١٥  )١٠٢

م(
 (

فرعية
 .إعداداتعلى  النقر 

 .تبويب عامعلى  النقر
 .والردود النصية مشاهدة خمططات امللخصات على النقر

 النقر على زر حفظ.

    تفعيل رسالة التأكيد للمستجيب. )١٦  )١٠٣

م(
 (

فرعية
 .إعداداتعلى  النقر 

 .تبويب عرض تقدمييعلى  النقر
 .كتابة عبارة رسالة التأكيد اليت تود ظهورها للمستجيبني

 حفظ. النقر على زر

    مشاركة النموذج بين المستجيبين على البريد اإللكتروني. )١٧  )١٠٤

م(
 (

فرعية
 

 .أيقونة اإلرسالعلى  النقر
 .تبويب الربيد اإللكرتوينعلى  النقر
 .عناوين الربيد اإللكرتوين كتابة
 .موضوع الدعوة مللء النموذج يف الربيد اإللكرتوين كتابة

 .النموذج يف الرسالة اإللكرتونيةتضمني النقر على 
 .رز اإلرسالعلى  النقر

    . URLمشاركة النموذج بين المستجيبين بإنشاء رابط إلكتروني  )١٨  )١٠٥

يةر ف)   .أيقونة اإلرسالعلى  النقر
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٠ ١ ٢ 
 .URLالنقر على تبويب الرابط 

  . URLالنقر على نسخ الرابط
   . URLالرابط تقصري عنوانالنقر على 

 مشاركة النموذج بين المستجيبين عبر موقع التواصل االجتماعي )١٩  )١٠٦

 twitter.  

   

م(
 (

فرعية
 .أيقونة اإلرسالعلى  النقر 

 .twitter  موقع التواصل االجتماعيالنقر على تبويب 
 .twitter  التواصل االجتماعيالدخول على موقع 

 .متابعيك مع الرابط مشاركةالنقر على 
 على زر تغريد. النقر

    نتائج البيانات اإلحصائية بالبريد اإللكتروني. وصول شعاراتتفعيل تنبيه إ )٢٠  )١٠٧

م(
 (

فرعية
 

 .  النموذج على النقر
 . الردود على النقر

 النقر على أمر احلصول على اشعارات بالربيد اإللكرتوين للردود اجلديدة.
    والرسوم البيانية. استخراج نتائج البيانات اإلحصائية )٢١  )١٠٨

م(
 (

فرعية
 .النموذجعلى  النقر 

 النقر على الردود.
 .الردود خمططالنقر على 

 يف جدول بيانات. الردود النقر على مشاهدة
    .CSVبامتداد   التفصيلية  تنزيل نتائج البيانات اإلحصائية )٢٢  )١٠٩

م(
 (

فرعية
 .النموذجعلى  النقر 

 النقر على الردود.
 .CSVالنقر على تنزيل الردود 

 .rarالنقر على فك امللف املضغوط 
 .Exelملف   فتح

     يقاف استقبال الردودإ )٢٣  )١١٠

يةر ف)   تعديل النموذج.
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 النقر على تبويب ردود.

 غالق امر قبول الردود.إ

 الكتابة مهارات رابعاً: مجال                             
    على جهاز الحاسب اآللي. turnitinتحميل برنامج  )١  )١١١

م(
 (

فرعية
 

 الدخول على رابط حتميل الربنامج.
 .Downloadالنقر على أيقونة 

 وتثبيت الربنامج على جهاز احلاسب اآليل.   rarفك جملد 

    .turnitinفي برنامج  الحساب نشاءإ )٢  )١١٢

م(
 (

فرعية
 .على أيقونة تسجيل النقر 

االسم األول، لقب العائلة، الربيد اإللكرتوين، تأكيد الربيد اإللكرتوين ، كلمة املرور ، تأكيد   تعبئة منوذج التسجيل بإدخال

 .كلمة املرور
 النقر على تسجيل.

 وكلمة املرور لتسجيل الدخول. الربيد اإللكرتويندخال إالنقر 
     .turnitinإضافة مجلدات داخل برنامج  )٣  )١١٣

م(
 (

فرعية
 

 جملد. ضافةالنقر على إ

 .تسمية ا2لد باسم الطالبة الثالثي

    .منه االقتباس كشف المراد المستند تحميل )٤  )١١٤

    المستند المراد كشف االقتباس منه. عنوان تسمية )٥  )١١٥

    الملف المراد كشف االقتباس منه.اختيار  )٦  )١١٦

    .كشف االقتباس منه فحص المستند المراد   )٧  )١١٧

    النقر على عرض نتائج فحص المستند. )٨  )١١٨

    النقر على نسبة النشابة أو االقتباس. )٩  )١١٩

    .مراجعة التقريرو  مقارنة المحتوى )١٠  )١٢٠

م(
 (

فرعية
 

 .ستبعاد قائمة املراجع من الفحصاالنقر على 

 .واملقتبس هلالطالع على احملدد أو املتشاببعد الفحص النقر على املستند 

 .. متعاونك مشاكرة لك
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 ):٨١( ملحق

 يف نسخته النهائية املستقبلي املعلوماتي للوعي املواقف اختبار

 

 إعداد الباحثة

 غدیر علي ثالب المحمادي

 ٤٣٦٧٠٠٣٨الرقم الجامعي: 

 

 إشراف

 د. سید شعبان عبدالعلیم یونس

 أستاذ تكنولوجیا التعلیم المشارك بجامعة أم القرى

 متطلب تكمیلي لنیل درجة الدكتوراه في المناھج وتقنیات التعلیم

 

 

 )م٢٠١٩/٢٠٢٠ھـ (٢١٤٤ -٤١١٤لعام الدراسي ا

 

 Kingdom Of Saudi Arabia 

Ministry of Education  

Qura University-Umm AL  

College of Education 

Department of Curriculum and Instruction 
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  الثانوية بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى المستقبلي المعلوماتي للوعي المواقف اختبار

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ،،،
(تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعليتها في تنمية  جتري الباحثة دراسة بعنوان:

مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي والوعي المعلوماتي المستقبلي لدى الطالبات الموهوبات 

 ت التعليم. يف ختصص تقنيا الدكتوراهوذلك استكماًال ملتطلبات احلصول على درجة  .بالمرحلة الثانوية)

التعرف على مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي الالزم تنميتها  وتهدف الدراسة إلى :
قياس فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفقاً ، و لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية

 املعلومايت ، واجلانب األدائي، والوعي] على تنمية اجلانب املعريف دد احلواسمتع -احلركي – البصريألساليب التعلم [ 
ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى  الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي

  .الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية

 خالل من للطالبات هوعرض الرقمية العلمي البحث تطبيقات مبهارات اخلاص التعلم حمتوى تصميم وتعد عملية  
 حاجات مع تتالءم بصورة التعليمية املادة تاحةإ mدف االصطناعي الذكاء وتطبيقات لربجمة وفقاً  التعلم بيئة تكيف

 -احلركي – البصري[ التعلم أسلوب على قائمة تكيفية لكرتونيةإ بيئة طريق عن وتفضيال8ن وميوهلن املوهوبات الطالبات

 ].احلواس متعدد

 باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي املعلومايت " لقياس الوعي املواقف اختبارضمن أدوات الدراسة "  ومن

 البحث أداءات تطبيقات متثل اليت الرئيسية املهارات حمور كل ميثل رئيسية حماور أربعة من يتكون االختبار حيث"  الثانوية

د)   -ج -ب -مصاغة ويتبع كل سؤال أربع بدائل (أ موقف) ٠٢( املواقف اختبارفقرات  بلغ عدد حيث الرقمية، العلمي

. 
 

 جودة نتائج الدراسة.  االختبار، والذي سيعكس على وحل فقرات التفضل بتخصيص جزء من وقتكم  كمآمل من

 وكرمي استجابتكم،،وفقكم اهللا وجزاكم خري اجلزاء على حسن تعاونكم 

 

 الباحثة
 غدير بنت علي احملمادي

 جامعة أم القرى.-حماضرة بقسم الرتبية وعلم النفس 

 جامعة أم القرى. -كلية الرتبية -طالبة مبرحلة الدكتوراه ختصص تقنيات التعليم بقسم املناهج وطرق التدريس 

m@hotmail.com-t-a-g Emil:         : ٠٥٥٥٨٥٥٩٨٧جوال 
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  -ئي البيانات اآلتية :عزيزتي الطالبة من فضلك إمال

 البيانات الشخصية للطالبة

 :اسم الطالبة الرباعي 

 التاريخ : : الشعبة : المرحلة الدراسية

 

  :اختبار المواقفئي التعليمات التالية بدقة قبل قيامك باإلجابة على اقر إعزيزتي الطالبة، 

جابة على أسئلة و املرحلة الدراسية والشعبة والتاريخ  يف املكان املخصص قبل الشروع يف اإلاكتيب االسم كامًال  )١٧

 االختبار.

 -ج -ب -(أ) من نوع " االختيار من متعدد" ويتبع كل سؤال أربع بدائل ٢٠تأكدي أن عدد فقرات االختبار ( )١٨

   د).

 ) أوراق.٨االختبار (تأكدي أن عدد أوراق  )١٩

 ) دقيقة.    مدة االختبار ( )٢٠

 أجييب على مجيع املواقف يف االختبار بدقة وموضوعية. )٢١

 ال يتاح االستفسار عن أي شيء يتعلق بأسئلة االختبار. )٢٢

هذا االختبار ليس له عالقة بدرجتك يف أي مقرر من املقررات، ونعدكم أن تعامل إجاباتكم بسرية تامة، ولن  )٢٣

 ألغراض البحث العلمي فقط. تستخدم إال

حيتوي االختبار على أسئلة من نوع االختيار من متعدد، وكل فقرة من هذه األسئلة حتتوي على أربعة خيارات،  )٢٤

دائرة حول اإلجابة الصحيحة، ويف حالة اختيار أكثر من إجابة للفقرة يرجى منك اختيار إجابة واحدة فقط بوضع 

 -ثال يوضح كيفية اإلجابة على األسئلة من هذا النوع:الواحدة تعترب الفقرة خاطئة وامل
 

 :فإنني الرقمية المكتبات في المتاحة والكتب األبحاث مع أتعامل عندما -١

 .األحباث هذه استخدام يف ذايت مراقبةأمهية  أرى   –أ
 .الكامل بنصها األحباث توفر عدم األحيان بعض يزعجين -ب
 .الكامل  بنصها عرضها وعدم الدراسات  من أجزاء حظر أمتىن -ج
 .املراجع استخدام عند الوعي تكثيف أفضل -د
 
 

 شكرًا حسن تعاونكم وكريم استجابتكم،،،
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٤٠٠ 

أمامك مواقف نود معرفة رأيك الشخصي يف املواقف اليت قد تتعرضي هلا مستقبالً، عزيزتي الطالبة : 
  -:الصحيحة اإلجابة حول دائرة ضعي خيارات، ربعة يلي مما سؤال ولكل

 المستقبلي المعلوماتي للوعي المواقف اختبار

 .واالدارة أوًال: الوعي المعلوماتي بمجال التنظيم

١  )١( 

أمل طالبة مجتهدة دائمًا تحرص على حفظ مراجعها في المكتبة الرقمية الخاصة بها وتصنيفها إلى (مقاالت، كتب 
في مجلدات وتنظيمها بحسب مجال الموضوع، ودائمًا تتأكد من اكتمال إلكترونية، أبحاث منشورة، رسائل جامعية) 

 -البيانات الببليوغرافية لمصادر المعلومات  ، موقف أمل يعني:
 إحساسها باملسئولية الذاتية وقيمة نفسها. –  أ

 امتالكها ملهارة االعتماد على نفسها. -ب
 مستقبالً.امتالكها ملهارة التنظيم واإلدارة اليت تفيدها  – ج
 حرصها على استخدام املراجع يف األحباث املستقبلية.  –د

٢  )٢( 

وللدخول  وقت، أي في لها للرجوع On Line لمراجع بحثك، وإتاحتها مكتبة ُكلفِت مستقبًال من مشرفك إنشاء
 جهاز، فما هو موقفك؟ أي عليها من

 الباحثني.أرفض ألنه أمر ال داعي له وقد تستغل للسرقة العلمية من  –  أ
 أوافق ألنه بنظري هذا الزامياً على اجلميع. -ب

 أعمل ذلك ألنه يعطي املستخدم احلرية والرجوع هلا وقت احلاجة.  –ج
 أؤيد إغالق مجيع نوافذ املكتبة وجعلها خمصصة واقتصارها لنفسي. – د

٣  )٣( 

األخرى، ما هو  المراجع إدارة برامج من العديد عن مستقبًال لو تم تطوير مميزات برامج إدارة المراجع والتنظيم ليتميز
  -موقفك في التفضيل بين المميزات:

 .األجهزة مجيع مع املراجع مزامنة و جهاز يف آن واحد من أكثر على أؤيد تسجيله – أ
 وتتبع األحباث اجلديدة وإضافتها مبجلد مستقل وخاص. امللفات داخل إتاحة البحث أفضل -ب
 تسميتها. مع إعادة اجلهاز، على امللفات و اnلدات كامل ترتيب أؤيد خاصية – ج
 .الشركة خوادم على الربامج من احتياطية نسخة أؤيد أخذ – د

٤  )٤( 

الوقت و  سمر طالبة مجتهدة وحريصة وهي بصدد عمل بحث لتقديمه في مؤتمر علمي باالشتراك مع زميلتها هند،
 إلنجاز ما تبقى من البحث. فما هو الموقف المناسب الذي ترينه؟أدركهما، ويصعب اجتماعهما وجهاً لوجه 

  إلجناز ما تبقى من البحث بأسرع وقت.جلمهور اإللكرتوين املرئي مع ا التعاون التشاركيتطلب املساعدة ب  –أ
 إلجناز ما تبقى من البحث جبودة ونوعية.  زمالء التخصصجمموعة خاصة بإضافة  بإنشاء تطلب املساعدة -ب
 األفضل أن تقوم من لديها متسع أكثر من الوقت بإستكمال إجناز البحث العلمي مبفردها ألن الوقت دامههم. –ج
 اإللكرتوين يتكون من فريق البحث العلمي املشارك فقط إلجناز ما تبقى من البحث.  التعاون التشاركيأعمل جمموعة خاصة ب  – د



 املالحق
  

 
٤٠١ 

 المستقبلي المعلوماتي للوعي المواقف اختبار

٥  )٥( 

وتمتلك مكتبة  العلمي لإلبداع الوطني مسار البحث العلمي واالبتكار لألولمبيادفاطمة طالبة موهوبة تشارك كل عام في 
برنامج توليد اإلستشهادات في ) من األوعية المعلوماتية المتنوعة وتستخدمها في ١١٠٠ثرية خاصة بها تحتوي على (

Word دث ما هو الموقف المناسب للتوثيق العلمي اإللكتروني، ولكن هناك مراجع مكررة بتواريخ مختلفة وطبعات أح
  -الذي ستتخذينه لترتيب وتنظيم مكتبتك :

 أحذف كل مصدر معلومات أوجهه على ِحدة أثناء التجول باملكتبة.  - أ
 املراجع املكررة والتخلص منها بإزالتها كلياً من املكتبة.  من أقوم من حني إىل آخر بالتحقق -ب
 هي دون حذفها لزيادة عدد املراجع وإثراء املكتبة.أُبقي املراجع العلمية املكررة كما  - ج
 أفضل التصفية بنقل األحباث املكررة داخل جملد خاص باسم تكرارات دون التخلص منها لزيادة عدد املراجع وإثراء املكتبة. -د

 .ثانياً: الوعي المعلوماتي بمجال البحث

١  )٦( 

الرقمية إلى سهولة الوصول للمعلومات وحفظها واسترجاعها أدى أستخدم أوعية المعلومات المتاحة في المكتبات 
 واالستفادة منها وتتبادلها في أي وقت وفي أي زمان ومكان ما هو موقفك تجاه ذلك؟

 أرى مراقبة اهللا فيها تقييد حرييت يف االستفادة غري املشروعة من هذه األحباث.  –أ
 أنزعج بعض األحيان من عدم توافر بعض األحباث بنصها الكامل وصعوبة تبادهلا.  -ب
 أمتىن حظر أجزاء من  الدراسات وعدم عرضها بنصها  الكامل. – ج
 أفضل مواكبة العصر واستخدام املكتبات الرقمية بوعي و احرتاز. – د

٢  )٧( 

 البحث مضمار في إمكاناتها من واالستفادة الرقمية للتكنولوجيا المستقبلية التوجهات واستشراف م٢٠٣٠ضوء رؤية  في
 بقصد تحقيق لو تم تكليفك كمطورة ألنظمة اإلدارة وبرمجيات البحث وقواعد المعلومات في المكتبات الرقمية العلمي..

 -السعودي .. فإن موقفك كمطورة سوف تتأمليه في المستقبل لتكون: البحثي المجتمع في نوعية قفزات
 املعرفة. كل حقول يف املعلومات من هائلة كمية على أصمم نظام خبري حيتوي –أ

 املباشر. اآليل البحث نصوص ضمن الكلمات أمناط يف يبحث نظام أطور -ب

 واسرتجاعها. الوثائق فرز على لتشمل املعارف قواعد أطور – ج

 .داعي لتطويرها يف املستقبلأن تبقى خدماXا كما هي اآلن ألUا تويف بالغرض، و ال  أعتقد – د

٣  )٨( 

في  زميالتك وأخبروك حديث جدًا يتصف بندرة مراجعه، موضوع في تقرير علمي المعلمة مستقبًال عمل منكِ  طلبت
 ، ما هو موقفك؟ له مراجع توجد وال صعباً  سيكون إنجاز هذا البحث بأن المدرسة

 أوافق رأي زمياليت ولن أقوم بعمل البحث. –أ

 املساعدة من متخصص لصعوبة إجناز البحث.أطلب  -ب

 أقوم بالبحث يف حمركات البحث واملكتبات الرقمية ألحبث ما يساعدين. – ج

 أطلب من املعلمة تغري موضوع البحث. – د
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 المستقبلي المعلوماتي للوعي المواقف اختبار

٤  )٩( 

 كلفت الطالبة فاطمة من معلمتها البحث في المكتبة الرقمية عن "مفهوم الذكاء االصطناعي ومميزاته" ، فاقتصرت فاطمة
على توثيق المرجع لمفردة "مفهوم الذكاء االصطناعي" فقط دون توثيق المرجع لمفردة المميزات. ما هو موقفك تجاه 

 ذلك؟
 أحضر الدليل العلمي يف حدود استطاعيت ولو جزء من املوضوع. –أ

 أحرص على البحث يف قواعد املعلومات إلثبات املصدر العلمي للجزء املفقود. -ب

 ألUا سهلة يف متناول اليد.  Googleركات حبثأحبث يف حم – ج

 أكتفي مبا مجعت عن املوضوع، وتسقط قيمة ذكر املرجع العلمي للجزء املفقود. – د

٥ )١٠( 

مختلفة تم تحديدها لِك،  سياقات طلبت معلمتك البحث في محتويات المكتبة الرقمية عن موضوع مركب ومرتبط ضمن

المراجع الختيار الموضوعات األنسب من بينها.. ما هو موقفك لو حصل لك ذلك وطلبت منك طباعة نتائج قائمة 
 مستقبالً؟

 وأحبث عنه يف املكتبة. من املوضوع املركب املصطلح األساسي فقط أحدد  –أ
 أقوم بتحديد مصطلحات املوضوع املركب وأحبث عن كل مصطلح باستقالل عن اآلخر وفرز نتائجه على حدة.   -ب
 البحث املتقدم للربط بني مصطلحات املوضوع املركب. أستخدم – ج
 يف املكتبات وأيقونات التواصل حلل هذه املشكلة. القواعد املعلوماتية أرجع ألدلة– د

 .ثالثاً: الوعي المعلوماتي بمجال التحليل

١ )١١( 

 توجدال اإلنترنت بين أفراد العينة ولكن  طرحت مجموعة من الطرق لنشر نموذج االستبيان اإللكتروني بواسطة شبكة
والتأكد منها، فما ردة فعلِك تجاه  هالتعرف على خصائصواعينة الدراسة المقصودة بعينها لالوصول  تضمن للباحثةفرصة 

 هذا الموقف عند عمل بحث في المستقبل؟ 
 الً.هذا العمل من اختصاص املشرف على البحث والبد من أخذ موافقته يف النشر أو  -أ

 يطبق االستبيان بطريقة تقليدية ورقية ، ويصمم وُخيرج بطريقة إلكرتونية. –ب
 إرساله بإحدى وسائل التقنية مع التأكد من أفراد العينة املقصودة بطرح أسئلة تأكيدية هلم وتفعيل أيقونة "أنا لست روبوت"  –ج
 تجابات وبال حدود.االس من عدد أكرب لتجميع االجتماعي التواصل مواقع إرساله يف -د

٢ )١٢( 

) فقرة وبعد حصر عناوين البريد اإللكتروني ألفراد العينة ٥٠قامت أمل بتصميم نموذج استبيان إلكتروني مكون من (
المقصودة تم نشر الرابط ، وبعد مضي ثالثة أسابيع َبَدا لنا عدد االستجابات العائدة وكانت ضئيلة جدًا وبعضًا من 

 مثل هذا الموقف مستقبالً ؟  الفقرات غير مستوفاه، فما ردة فعلك عند مواجهة
 أكتفي بعدد االستجابات العائدة.  –أ

 أكرر االستجابات املتحصلة حىت أتوصل للعدد املطلوب وال أكتفي بعدد االستجابات العائدة. -ب
اإللكرتوين  االجتماعي املسجلة بالربيد التواصل كاالستعانة مبواقع االستبيان مره أخرى بطريقة خمتلفة منوذج أعاود إرسال – ج

 ألفراد العينة املقصودة مع إرسال رسالة بالتلطف و التأكيد على أمهية االستجابة.
 .إلغاء الرابط اإللكرتوين، ولضمان االستجابة وإعادة تسليم االستبيان مطبوعاً ورقياً ألفراد العينة – د
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 المستقبلي المعلوماتي للوعي المواقف اختبار

٣ )١٣( 

أطلق المركز الوطني السعودي الستطالعات الرأي العام نموذج إلكتروني بهدف استطالع الرأي العام للمساهمة في صنع 
القرار المجتمعي حول "مدى الثقة بجودة منتجات المتاجر اإللكترونية" وتم نشره بكافة الوسائل التكنولوجية ليغطي أكبر 

و تم اعتماد هذه الطريقة مستقبًال لتقديم أفكارًا خالقة وقرارات مناسبة شريحة من المجتمع السعودي .. فما موقفك ل
 وإفادة وزارة التجارة والقطاعات األخرى؟ 

 استطالع الرأي العام إلكرتونياً ال ضرورة له يف صنع القرار اuتمعي. –أ
 جيب استخدام االستطالع اإللكرتوين ألنه يسهم يف صنع القرار اuتمعي.  -ب
 ضل التوعية بأمهية استخدام استطالع الرأي العام إلكرتونياً يف صنع القرار اuتمعي.أف – ج
 .استخدام اإلستطالع اإللكرتوين بعض األحيان يساعد يف صنع القرار اuتمعي– د

٤ )١٤( 

وتصميمها في هناك توجه عام بتقديم اختبار الطالبات في قالب إلكتروني لسهولة تصحيحها آليًا ورصد نتائجها بسهولة، 
االختبارات  في نموذج إلكتروني بتنسيقات مختلفة وأساليب متنوعة ولكن تواجهنا مشكلة وهي "احتمالية الغش

  -عند تطبيقها مستقبًال لو أصبحِت معلمة ": اإللكترونية " فما هو موقفك لمحاربتها وتفادياً لها حتى تبدو بصورة أفضل
 ختبارات اإللكرتونية.اال استحالة تفادى مشكلة الغش يف  –أ

 ال أؤيد تقدمي االختبارات يف قالب إلكرتوين. -ب
 االختبارات اإللكرتونية. أقوم بنشر الوعي املعلومايت وتنمية القيم الدينية الفاضلة للحد من ظاهرة الغش يف – ج
 .عشوائياً  ترتيبها و األسئلة من ومتنوعة خمتلفة مناذج أقوم بكتابة – د

٥ )١٥( 

كنِت مسؤولًة مستقبًال وصادفِت موقفًا لباحثة حصلت على عدد استجابات ضئيل جدًا عند تطبيقها لنموذج في حال  
لتنسبها لبحثها بحجة محدودية  تلقائياً غامضة قد تكون لباحث أخر وحدثتها  إلكتروني فاستعانت بنتائج إحصائية وهمية

 االستجابات العائدة والمستوفاة. فما ردة فعلك اتجاه ذلك؟ 
 أمنع وأعاقب كل من يتحايل علمياً و ال يتقيد باللوائح واألنظمة. - أ

 أجتاهل املوضوع وال أهتم له رغم علمي @ذا  التحايل.  -ب
  ملناسب حيال ذلك.أخرب الرئيس األعلى مين مبا حصل ليتخذ اإلجراء ا -ج

 ومدى تضايقي من هذا  التصرف. أبني هلا مشاعر االستياء- د

 .رابعاً: الوعي المعلوماتي بمجال الكتابة

١ )١٦( 

عند الرجوع إلى المراجع الرقمية للحصول على بعض المعلومات في موضوع معين؛ فإني أوثق المرجع ليس خوفًا من 
يحافظ على قيم النزاهة األكاديمية، ويضمن حماية حقوق الملكية الفكرية لآلخرين.  المسألة بل ألنه ميثاق أخالقي راقي 

 كيف ترين أهمية ذلك؟
 ال أؤيد املوضوع وال يعترب من األمور اليت حيب االلتزام @ا.  – أ

 يساعد يف احلفاظ على استخدام املراجع الرقمية وضمان حقوق امللكية الفكرية لآلخرين بطريقة آمنه. -ب

 وسيلة قد تساعدين يف تفادي الوقوع يف مشكالت مع الباحثني. – ج

 ال يعترب املوضوع @ذا احلجم لتشديد العقوبات فيه. – د
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 المستقبلي المعلوماتي للوعي المواقف اختبار

٢ )١٧( 

وعند المرجع،  إلىدون أية إحالة  شبكة اإلنترنتمن المعلومات المتاحة على  متفرقةاختالس صفحات قامت باحثة ب
 النقلهذا فحص البحث ببرمجيات االستالل تبينت الصفحات التي استقت منها الباحثة المعلومات، وكانت حجتها أن 

ق. ما أن المادة المنشورة على الصفحات اإللكترونية َمشاٌع يمكن استعماله دون توثي وتعتقدحصره،  يصعبمنتشر بشكل 
 ردة فعلك؟ 

 ل مت من صفحات على شبكة اإلنرتنت. أجتاهل املوضوع لكون االستال  –أ
 أؤيد حجتها  ألNا تعترب أدىن مستويات السرقة العلمية وليس عليها عقوبة. -ب
 أطالب بإعادة مراجعة البحث وتوثيق املصدر العلمي. – ج
 .أمنع وأعاقب كل من يتحايل علمياً و ال يتقيد باللوائح واألنظمة -– د

٣ )١٨( 

برمجيات تطوير ممارسات ب العلمي واألكاديميفي المجتمع  به والنهوض مستقبالً  البحث العلميأخالقيات سعيًا لالرتقاء ب
السرقات العلمية ، فلو كنِت في موقف المسئول في المستقبل وطُلب منِك حل مشكلة سائدة وهي "استكشاف نسخ 

 لك حيال ذلك؟ قطعة نصية ُأخذت من مرجع موثق مع تغيير في بعض الكلمات الرئيسية " ما ردة فع

 أجتاهل املوضوع ألين اعتربها مشكلة غري مقصودة.   –أ
 أهتم باملوضوع نوعاً ما ألين اعتربها مشكلة شبة مقصودة. - ب
  ومراسلة فريق دعم املطورين للمشاركة يف اختاذ القرار حلل املشكلة ما أمكن. الربنامج  أقوم باملطالبة بتطوير – ج

 .يتحايل علمياً و ال يتقيد باللوائح واألنظمةأمنع وأعاقب كل من  -– د

٤ )١٩( 

أمل وهند بصدد عمل بحث مشترك تودان نشره في مجلة علمية محكمة، وعند فحص البحث بأحد برمجيات االستالل 
العلمي تبين أن الباحثتين قامتا بتوثيق كافة المراجع ولكن هناك نسبة اقتباس للمتشابهات تمثلت في "دمج فقرات ذُكر 

 مرجعها مع فقرات لم يذكر مرجعها" ما رأيك في ذلك؟ 
 أرى أن فيه خماطرة كبرية. –أ

 أقوم بتعديل التوثيق وأعاود أفحص البحث مرة أخرى للتأكد من نسبة االقتباس.  -ب
 أنزعج من هذا األمر. – ج
 أعده من املواقف املهمة اليت ال جيب االلتزام tا. – د

٥ )٢٠( 

 االرتقاء على والعمل أصالة البحوثمن إلسهاماتها في التحقق  والسرقات العلمي االنتحالكشف تتصدر برمجيات  
نظراً  وقد ال تطمن الباحثة المستوى لنتائج الفحص لبعض البرمجيات باألغراض البحثية وحمايتها؛ إال أن تقويمنا دون

المعرفي  المنتج أو البحثية الورقة لنفس أخرى برمجيات في تظهر التي االقتباس نسب عن االقتباس الختالف نتائج نسب
 ما موقفك حيال ذلك اذا صدفِت ذلك في مستقبلك البحثي : 

 أقوم بأخذ نتائج االقتباس األعلى نسبة من بني الربجميات وتعديل البحث املفحوص.  –أ
 أقوم بأخذ نتائج االقتباس األدىن نسبة من بني الربجميات وتعديل البحث املفحوص. -ب
 االقتباس يف الربجميات. ج نسبأجتاهل تعديل البحث الختالف نتائ  – ج
 أقوم تعديل البحث املفحوص وفقاً ملا  أراه مناسباً. – د

 الشكر والتقدير لتعاونكم مع ...انتهت أسئلة اختبار املواقف
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  النوعية البيانات جمع أدوات

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد ،،،
(تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفاعليتها في تنمية  جتري الباحثة دراسة بعنوان:

مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي والوعي المعلوماتي المستقبلي لدى الطالبات الموهوبات 

 ت التعليم. يف ختصص تقنيا الدكتوراهوذلك استكماًال ملتطلبات احلصول على درجة  .بالمرحلة الثانوية)

التعرف على مهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي الالزم تنميتها  وتهدف الدراسة إلى :
قياس فاعلية بيئة إلكرتونية تكيفية قائمة على الذكاء االصطناعي وفقاً ، و لدى الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية

 املعلومايت ، واجلانب األدائي، والوعي] على تنمية اجلانب املعريفمتعدد احلواس -احلركي – البصريألساليب التعلم [ 
ملهارات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف البحث العلمي لدى  الثانوية باملرحلة املوهوبات الطالبات لدى املستقبلي

  .الطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية

 خالل من للطالبات هوعرض الرقمية العلمي البحث تطبيقات مبهارات اصاخل التعلم حمتوى تصميم وتعد عملية  
 حاجات مع تتالءم بصورة التعليمية املادة تاحةإ gدف االصطناعي الذكاء وتطبيقات لربجمة وفقاً  التعلم بيئة تكيف

 -احلركي – البصري[ التعلم أسلوب على قائمة تكيفية لكرتونيةإ بيئة طريق عن وتفضيالjن وميوهلن املوهوبات الطالبات
 ].احلواس متعدد

) سؤال ، ١٤ومن ضمن أدوات الدراسة "األدوات النوعية اليت تتمثل يف أسئلة املقابلة شبه املقننة وعددها (
 ) أسئلة .٣) أسئلة ، والتأمالت الصفية وعددها (٨ومذكرات الطالبات وعددها (

 

جودة نتائج ، والذي سيعكس على فقرات األسئلة النوعيةوحل التفضل بتخصيص جزء من وقتكم  كمآمل من
 الدراسة.  

 وفقكم اهللا وجزاكم خري اجلزاء على حسن تعاونكم وكرمي استجابتكم،،
 

 الباحثة

 غدير بنت علي احملمادي
 جامعة أم القرى.-حماضرة بقسم الرتبية وعلم النفس 

 جامعة أم القرى. -كلية الرتبية -هج وطرق التدريس طالبة مبرحلة الدكتوراه ختصص تقنيات التعليم بقسم املنا

m@hotmail.com-t-a-g Emil:         : ٠٥٥٥٨٥٥٩٨٧جوال 
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 أدوات البيانات النوعية

 
ً
 -: أسئلة املقابلة شبه املقننة -أوال

١(  

 التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي الذي ُقدم لِك منبموضوعات تطبيقات  الخاص التعلم ما رأيك في محتوى
 االصطناعي الذكاء وتطبيقات لبرمجة وفقاً  اإللكترونية؟ التعلم بيئة فيتكي خالل

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

٢(  

 طريق بموضوعات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي عن الخاص التعلم من خالل دراستك لمحتوى
 وأساليب تعلمِك التي تفضلينها؟ ميولكِ  تفضيالتِك و مع تتالءم اإللكترونية .. هل ترين أنه ُقدم لِك بصورة البيئة

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

٣(  

 بيئة موضوعات في تضمينها تم موضوعات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي التي تقيمين كيف
 التكيفية؟ التعلم

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

٤(  

تيه من بموضوعات تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي الذي تعلم الخاص التعلم هل ترين أن محتوى
 االصطناعي يؤثر ايجاباً لديك في تنمية الوعي المعلوماتي مستقبالً ؟ للذكاء خالل بيئة التعلم التكيفية وفقاً 

q   نعم     /       q  لماذا ؟       ال  ....................................
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
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 أدوات البيانات النوعية

 
ً
 -: أسئلة املقابلة شبه املقننة -أوال

٥(  

في اكتساب مفاهيم ومهارات تطبيقات  هل ترين أن أساليب التعلم المستخدمة في بيئة التعلم التكيفية تؤثر
 التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي ؟

 q  نعم     /       q ال          لماذا؟ ...................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

٦(  

الوعي المعلوماتي يؤثر في تنمية الذكاء االصطناعي على  ةالقائممن خالل البيئة التكيفية  تعلمك أنترين هل 
 ؟مستقبالً 

 q  نعم     /       q ال          لماذا؟ ...................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

٧(  

 في تقديرك ..هل هناك مشكالت واجهتك عند التعلم ؟
 q نعم     /       q         نظرك؟ وما السبب يف ذلك من وجهةال  ...................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

٨(  

أبرز الحلول التي تقترحينها لمعالجة هذه .. في تصورك ما  التعلم عند واجهتك مشكالت هناك اذا كانت
 المشكالت مستقبالً لتفاديها ؟

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 



 املالحق

  

 
٤٠٩ 

 أدوات البيانات النوعية

 
ً
 -: أسئلة املقابلة شبه املقننة -أوال

٩(  

 ائك في تنمية الوعي المعلوماتي في المستقبل؟برأيك ...ما العوامل المؤثرة على أد

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

١٠(  

تقبل بين زميالتك .. وال سيما أن أدوات الذكاء ما توجهاتك الشخصية لتنمية الوعي المعلوماتي في المس

 االصطناعي قد أتيحت في بيئة التعلم التكيفية؟

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

١١(  

دارك بتطبيقات البحث العلمي الرقمية .. ما السبب في إلوحظ أن بعض الطالبات بالمرحلة الثانوية ليس لديهن 

 ذلك من وجهة نظرك؟

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

١٢(  

مفاهيم ومهارات  تنمية في فعال بدور تقوم أن يمكن التكيفية التعلم بيئة أن تعتقدين هل.. دراستك خالل من

 تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في البحث العلمي؟

q  /  نعمqال                  كيف  ؟ 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

١٣(  
 التكيفية يمكن أن تقوم بدور فعال في تنمية الوعي المعلوماتي  التعلم من خالل دراستك.. هل تعتقدين أن بيئة

q  /  نعمqال                  كيف  ؟ 
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 أدوات البيانات النوعية

 
ً
 -: أسئلة املقابلة شبه املقننة -أوال

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

١٤(  

 في فعال بدور تقوم أن الرقمية في البحث العلمي يمكن تطبيقات التكنولوجيا أن تعتقدين هل.. دراستك خالل من

 ؟ المعلوماتي الوعي تنمية

q  /  نعمqال                  كيف  ؟ 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

 انتهت أسئلة املقابلة شبة املقننة
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 أدوات البيانات النوعية

 -:الطالباتمذكرات أسئلة  -ثانياً 
تصميم بيئة  فاعلية ووجهات نظرهم حول ومقرتحا=م الطالبات املوهوبات واجتاهات معتقداتو مواقف  تعكس املذكرات هذه

 والوعي العلمي البحث يف الرقمية التكنولوجيا تطبيقات مهارات تنمية يفقائمة على الذكاء االصطناعي التكيفية التعلم ال
 . املستقبلي املعلومايت

التعلم تعلمهم للمحتوى، سواء باإلجابة على هذه االسئلة من خالل طرحها يف بيئة  ]اية يف الطالبات تدوينها من ِقَبل وميكن
 نفس يفمذكرات الطالبات بعد دراسة احملتوى مباشرة  تدونشريطة أن  ،املنزل يفيتم باإلجابة عليها  أو التكيفية أو يف املدرسة

 وستقوم ...الدرس تقدمي من التايل اليوم يفباستالم مذكرات الطالبات  ةملعلموتقوم ا ..املوضوع تعلمت فيه الطالبات الذي اليوم
 .البعدي التطبيق بعد حتليها مث ومن منتظم، بشكل درس لكل وترقيمها الطالبات، مذكرات مجيع باستالم ةالباحث

١(  

 عن تطبيقات البحث العلمي الرقمية؟  الموضوع هذا تعلم نحو بدافعية تشعرين هل

q  /  نعمq............................... ال                  لماذا؟ 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

٢(  

 ؟ الموضوع هذا تطبيقات البحث العلمي الرقمية في مفاهيم عن انطباعك هو ما

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

٣(  

 ؟ الموضوع هذا ية فيتطبيقات البحث العلمي الرقم مهارات عن انطباعك هو ما

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

٤(  
في تعلم هذا  كطالبة موهوبة عن أدائك في استخدام أدوات الذكاء االصطناعي المتاحة لكيما هو انطباعك  

 ؟ الموضوع

..................................................................................................... 
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 أدوات البيانات النوعية

 -:الطالباتمذكرات أسئلة  -ثانياً 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

٥(  

 ؟  الموضوععن أساليب التعلم الذي قدمت لكي في هذا ما هو انطباعك 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

٦(  

 ؟ الموضوع هذا لديِك في يالمستقبل الوعي المعلوماتي نحو مدى تنمية انطباعك هو ما

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

٧(  

 ؟ الموضوع هذا مهام نجازإ في زميالتك أداء تقيمين كيف

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

٨(  

 ؟ ماهي الصعوبات التي واجهتك في تعلم الموضوع

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
 

 - الطالباتمذكرات لة ئانتهت أس-
 



 املالحق
  

 
٤١٣ 

 أدوات البيانات النوعية

 -:التأمالت الصفية -ثالثاً 
 اإلنسان.  يقوم بهالتقومي الذايت يف أي عمل التعزيز و أنواع هو نوع من 

خالل إجابات  من املوضوعات اليت قدمت وذلك من تعزيز يف كل موضوع الباحثة التغذية الراجعة وال ستقدمومن هذا املنطلق 
، والتوظيف اعن أوجه االستفادة من املوضوع، واألحداث اليت رافقت تقدميه بهاوتعقي الباحثةبتعليقات  ةمصحوب الطالبات

 .املستقبلي ملا مت تعلمه عن املوضوع
الثالثة، كما سيتم دعم ذلك  األسئلة هذه عن لإلجابة موضوع تتم دراسته لكل سيتم ختصيص عشر دقائق للعصف الذهينو  

 .تحكم يف بيئة التعلم التكيفيةأيضا بالرجوع لتحليالت التعلم املوجودة بلوحة ال
وسيتم استالم مجيع مذكرات التأمالت الصفية وترقيمها لكل موضوع بشكل منتظم، ومن مث مجعها وترتيبها لكل موضوع متهيداً  

 .لتحليها بعد التطبيق البعدي 

١(  

 ماذا تعلمنا في هذا الموضوع؟

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

٢(  

 ماهي االحداث التي مرت معنا في هذا الموضوع وساعدتنا على التعلم؟

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

٣(  

 كيف ولماذا نستخدم هذه المعرفة في المستقبل؟

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

  -التأمالت الصفيةلة ئانتهت أس-
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 .قبول المشاركة في الدراسةخطاب ):٢٠( ملحق

 

 قبول المشاركة في الدراسةخطاب 

 

الصف............. ب .............................................../أوافق أنا الطالبة

على املشاركة يف الدراسة، وقبول اإلجابة  احدى طالبات مدرسة أم سلمة الثانوية للموهوبات

أسئلة التأمالت  واالستفادة من املذكرات املسجلة من قبلي، واملقننة، شبة عن أسئلة املقابلة 

موضوعات، وذلك بعد اطالعي على فكرة الدراسة دراسيت للالصفية اليت قمت بتدوينها أثناء 

 بااللتزام تقيد الباحثةوذلك بعد  هاباالستفادة العلمية من ةفوض الباحثأوأهدافها وأمهيتها. و 

  يف الدراسة. احلقيقي ييف الدراسة، وعدم استخدام امس اتاملشاركاحلفاظ على خصوصية و 

 

 الثالثي اسم الطالبة                                                  ختم المدرسة 

                                                ........................................ 

 ....................................التوقيع:  

                                        


