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 ................................. فاعلية محتوى إلكتروني تكيفي قائم على األسلوب المعرفي )التحليلي، الشمولي( في تنمية مهارات التفكير الناقد

 :يستخهص انثحث

الكشف عن فاعمية محتوى إلكتروني تكيفي قائم عمى األسموب  رئيسة استيدف ىذا البحث بصفة
، تحديد  بالفروض المعرفي )التحميمي، الشمولي(، في تنمية ميارات التفكير الناقد )االستنتاج، التنبؤ

الفكرة الرئيسية، التفسير(، والتحصيل في وحدة متغيرات إنتاج البرامج التمفزيونية التعميمية لدى طالب 
بكالوريوس ( طالبًا من طالب 58)عددىا تقنيات التعميم، ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة عشوائية بمغ 

ىـ، وتم تقسيميم إلى 3419/3441لمعام الجامعي  تقنيات التعميم في كمية التربية بجامعة جدة
، والثانية طالباً  (13) النمط التحميميب، األولى تجريبيتين وعتينم( طالبًا، ومج٧٢مجموعة ضابطة )

لمحتوى اإللكتروني التكيفي القائم عمى األسموب فاعمية االنتائج أوضحت و ، طالباً  (٧٢) النمط الشمولي
، كما اشارت النتائج ة ميارات التفكير الناقد والتحصيلفي تنميبنمطيو )التحميمي / الشمولي( المعرفي 

لى وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعة الضابطة: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني غير إ
تكيفي(، والمجموعة التجريبية األولى: )وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي(، لصالح 

في جميع ميارات  )وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي(: المجموعة التجريبية األولى
لوحدة متغيرات  التحصيمي التفكير الناقد وكذلك في إجمالي مقياس التفكير الناقد، وأيضًا في االختبار

، وكذلك وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعة التجريبية األولى:  التعميمية انتاج البرامج التمفزيونية
)وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي(، المجموعة التجريبية الثانية: )وتدرس باستخدام 

: )وتدرس باستخدام محتوى محتوى إلكتروني تكيفي شمولي(، لصالح المجموعة التجريبية األولى
في ميارة التفسير من ميارات التفكير الناقد وكذلك في إجمالي مقياس التفكير  مي(إلكتروني تكيفي تحمي

 .التعميمية لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونيةالتحصيمي الناقد ككل، وأيضًا في االختبار 
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Abstract: 
 

This research aimed at detecting the effectiveness of adaptive e-learning 

content based on the cognitive (analytical, holistic) style, in developing 

critical thinking skills (conclusion, prediction of assumptions, identification 

of the main idea, interpretation), and achievement in the unit of variables of 

the production of educational television programs, to achieve this, a random 

sample of 67 students was selected from bachelor of Educational technology 

at Jeddah University's for the academic year 7652/7669, and they were 

divided into a control group (91) students, and two groups, the first on the 

analytical style (57) students, and the second group on the holistic style (91). 

The results have found the effectiveness of adaptive e-content based on the 

cognitive-style (analytical/holistic) in the development of critical thinking 

and achievement skills, as well as the results indicated differences. Statistical 

function between the control group: (which is taught using non-adaptive e- 

content) and the first experimental group: (studied using analytical adaptive 

e- content), for the first experimental group: (taught using analytical 

adaptive e- content) in all thinking skills The critic as well as in the total 

measure of critical thinking, as well as in the achievement test for the unit of 

variables of the production of educational television programs, as well as the 

existence of statistically significant differences between the first 

experimental group: (studied using analytical adaptive e- content), the 

second experimental group: ( It is taught using holistic adaptive e- content, 

for the benefit of the first experimental group: (and studied using analytical 

adaptive e- content) in the interpretation skills of critical thinking as well as 

in the total scale of critical thinking as a whole, as well as in the achievement 

test unit of variables of the production of educational television programs. 
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:انًقذيح  
عمى الرغم من نجاح التعمم اإللكتروني كمستحدث تكنولوجي في تقديم التعميم الفردي المتمركز 
حول المتعمم، إال أنو ال يخمو من العيوب والمشكالت، حيث تركز بيئتو عمى الجوانب المعرفية لمتعمم 

عممين بشكل كبير وتيمل الجوانب الميارية، ويتم عرض المحتوى فيو دون مراعاة لحاجات المت
وخصائصيم الفردية وأسموب التعمم لكل فرد وخبرتو التعميمية، وىو ما يؤدي إلى تشتت المتعمم بين 

)عبدالغفور، عناصر المحتوى التعميمي وعدم تحقيق األىداف التعميمية المحددة عمى النحو المطموب 
٧133.) 
 و التعمم اإللكتروني التكّيفيولمتغمب عمى ىذه المشكالت ظير نمط جديد من التعمم اإللكتروني، وى 

Adaptive E-learning  ،والذي يتمثل في عممية توليد خبرة تعميمية فريدة من نوعيا لكل متعمم
التعمم وفقا لشخصيتو، وبناًء عمى ميولو واىتماماتو، من أجل تحقيق أىدافو التعميمية، مما يحقق 

 (Yaghmaie & Bahreininejad, 9977)الفعال 

التعمم التكيفي الفروق الفردية واختالف أنماط األفراد في التعمم، عن طريق تكييف عرض يعالج و 
محتوى التعمم لتمبية االحتياجات المتباينة وتفضيالت التعمم لدى المتعممين بشكل فردي. وتمكن نظم 

صة بيم التعمم التكيفي المتعممين من اختيار مكونات وحداتيم الدراسية لتخصيص بيئات التعمم الخا
بشكل ديناميكي يتناسب مع احتياجات التعمم الفردية ليم. ويؤدي ذلك إلى تحسين التعمم نتيجة 
لالستجابة المحددة الحتياجات المتعممين من خالل الحمول الواضحة التي تمبي احتياجاتيم 

(Martinez, ٧11٢). 
التعمم اإللكتروني التي تسمح أن التعمم التكيفي أحد أنواع  (٧138) أحمد يؤكدوفى ىذا السياق 

بالتغيير، وتراعي الفروق الفردية لممتعممين، عن طريق تكييف بيئة التعمم وفقا لنمط التعمم المفضل 
لممتعممين، وجعميا أكثر مرونة، وديناميكية وفقًا لمجموعة من معايير سابقة تحدد، بيدف زيادة األداء 

 النمطية.والتغمب عمى مشكالت المقررات اإللكترونية 
أن التكيف في بيئات التعمم  (٧13٢) Kinshukفيرى  مميزاتعدة وألنظمة التعمم التكيفية 

المباشرة يمكن من تحميل عمميات التعمم الخاصة بالمتعممين بشكل شخصي عمى نحو مستمر، لتمكنيم 
ايا مز ( ٧135الدسوقي )حدد  . فيمامن إجراء تعديالت موجية لمحصول عمى مخرجات تعمم أفضل

المحتوى التكيفي في أنو يمكن من مواءمة مستوى المادة التعميمية بما يتناسب مع قدرات المتعممين 
وخصائصيم الفردية، ويسيم في اإلجابة عن أسئمة المتعممين، ونقل المعرفة المتخصصة ليم، ويستخدم 

 استراتيجيات التعمم األكثر مرونة ألساليب تعمم الطالب. 
حيث  التعميمية، فاعمية المحتوي اإللكتروني التكيفي في العمميةالدراسات واألبحاث  عدة أثبتتوقد 

( إلى ضرورة استخدام نظم التعمم اإللكتروني التكيفية القائمة عمى ٧13٢أشارت نتائج دراسة العطار )
لمحتوى فعالية نظام ا (٧114وأظيرت نتائج دراسة محمد كاظم )يب التعمم والتفضيالت التعميمية، أسال

استخدام الصيغ العددية بمغة البيسك المرئي في  ميارة المستند عمى الذكاء االصطناعي في تنمية
 البرمجة لدى الطالب والمعمم في قسم الحاسب اآللي.
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أن المحتوى اإللكتروني التكيفي يقدم محتوى تعميمي  ( ٧115)  Serceدراسحنتائج أكدت كما  
وأنشطة تناسب خصائص المتعممين وقدراتيم، حيث يوفر المساعدة لعدد كبير من المتعممين في تحقيق 
أىداف التعمم من خالل تقديم معرفة تكيفية عبر الويب، واقترح إطارًا لنظم التعمم اإللكتروني القائم عمى 

توى التعميمي األكثر والمحتوى من خالل التطابق بين أساليب تعمميم ونوع المحالتكيف بين المتعمم 
 مناسبة ليم.

 :انثحثيشكهح 

رغم اإلمكانيات اليائمة التي أصبحت متوفرة في العديد من المقررات اإللكترونية، إال انيا حتى  
قدرات وميول مختمف األن ال تستطيع بمحتواىا اإللكتروني التفاعمي من تقديم محتوى يتناسب مع 

الطالب في عمميات التحصيل لمميارات والمفاىيم المختمفة، في إطار ما قام بو الباحث من مسح 
(، العطار ٧111) and Reisinger  Paramythisدراسة لمدراسات المرتبطة بالموضوع )

( ويرى الباحث ضرورة أن يختار ٧115) Serce(، ٧114(، كاظم )٧13٢(، المحمدي )٧13٢)
الطالب األسموب المعرفي الذي يناسب قدراتو التعميمية، ومما سبق يمكننا تحديد مشكمة الدراسة في 

 السؤالين التاليين: 
ما فاعمية محتوى إلكتروني تكيفي قائم عمى األسموب المعرفي )التحميمي، الشمولي( في تنمية  .3

 مية التربية بجامعة جدة؟ميارات التفكير الناقد لدى طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في ك
ما فاعمية محتوى إلكتروني تكيفي قائم عمى األسموب المعرفي )التحميمي، الشمولي( في تنمية  .٧

تحصيل وحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية لدى طالب بكالوريوس تقنيات التعميم 
 في كمية التربية بجامعة جدة؟

 :انثحثأهذاف 

 تحقيق األىداف التالية:تسعى الدراسة إلى 
التعرف عمى مدى فاعمية المحتوى إلكتروني التكيفي القائم عمى األساليب المعرفية  .3

)التحميمي/الشمولي( في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في 
 كمية التربية بجامعة جدة.

ئم عمى األساليب المعرفية التعرف عمى مدى فاعمية محتوى إلكتروني تكيفي قا .2
)التحميمي/الشمولي( في تنمية تحصيل وحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية لدى 

 .جدة بجامعة التربية كلية في التعليم طالب بكالوريوس تقنيات
 :انثحث أهًُح

 : التالية بالنقاط الدراسة أىمية تتمخص
 واالستراتيجيات الطرق أحدث استخدام في التعميم عمى القائمين انتباه لفت الدراسة ىذه تفيد قد .3

 .بينيم الفردية بالفروق وتيتم المتعممين تناسب التي

 إلكتروني محتوى تصميم خالل من والتعمم التعميم نحو المتعممين دافعية زيادة في تساىمقد  .٧
 . ليم الحقيقية والخبرات الحاجات عمى مبني تكيفي
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 القائم التكيفي اإللكتروني المحتوى أىمية تحديد في التعميم تقنيات بكالوريوس طالب تساعدقد  .1
 .لدييم الناقد التفكير ميارات تنمية عمى وانعكاسو المعرفية، األساليب عمى

 األسموب عمى القائم التكيفي اإللكتروني المحتوى دور عن التعميمية المؤسسات تزودقد  .4
 .التعميم تقنيات بكالوريوس لطالب الناقد التفكير ميارات تنمية في المعرفي

 توظيف طريق عن وذلك القرار، أصحاب لنظر ممفتة الدراسة ىذه تكون أن الممكن من .8
 .التعميمية العممية في كبير بشكل المعرفية األساليب عمى القائم التكيفي اإللكتروني المحتوى

 ميارات تنمية في فاعمية أكثر التعميم يكون بحيث والطالبات الطالب الدراسة ىذه قد تفيد .٢
 . الدراسي والتحصيل لدييم الناقد التفكير

 :انثحثحذود 

 في:البحث تتمثل حدود 
  :جدة في المممكة  فيالدراسة عمى طالب بكالوريوس تقنيات التعميم  تقتصرالحدود المكانية

 العربية السعودية.

 :3441الثاني من العام الدراسي  يفي الفصل الدراسالدراسة إجراء  يقتصر الحدود الزمانية-
 ىـ.3443

  الدراسة عمى تدريس وحدة إنتاج برامج التمفزيون التعميمية من مقرر  تقتصرالموضوع: حدود
ودراسة فاعمية المحتوى اإللكتروني التكيفي القائم تكنولوجيا إنتاج برامج التمفزيون التعميمية، 

االستنتاج، معرفة )ميارات التفكير الناقد وىي عمى األساليب المعرفية )التحميمي، الشمولي( في 
 والتحصيل المعرفي.االفتراضات، تحديد الفكرة الرئيسية، التفسير(، 

 يُهح انثحث:

يمو شبو التجريبي، القائم عمى مجموعة ضابطة عمى المنيج التجريبي، بتصمالبحث الحالي اعتمد 
المجموعة الضابطة باستخدام محتوى إلكتروني غير تكيفي،  درستومجموعتين تجريبيتين، حيث 

المجموعة  درستالمجموعة التجريبية األولى عن طريق محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي، بينما  درستو 
 .يفي شموليالتجريبية الثانية عن طريق محتوى إلكتروني تك

 البحث:أدوات 
 .مقياس االساليب المعرفية لمطالب 

  .اختبار ميارات التفكير الناقد 

 .اختبار تحصيمي في المفاىيم النظرية لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية 

 يصطهحاخ انثحث:

  :ييدف إلى تقدير  ىو أحد التطبيقات الخاصة بالذكاء االصطناعيالمحتوى اإللكتروني التكيفي
الخبرات التعميمية لحاجات المتعممين الحقيقية، وتركز عمى االمور المتعمقة بشخصية التعمم 
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وباألخص عمى ادارة المواد التعميمية والمعمومات األخرى وعممية التعمم مع التركيز عمى 
  (.(Esichaikul and Bechter,9979 المتعممين المنخرطين في االنشطة التعميمية

 :الطريقة التي يتمقى بيا المتعمم المعمومات والمعارف ثم يقوم بتسجيل ىي  األساليب المعرفية
وترميز ودمج تمك المعمومات واالحتفاظ بيا في مخزونو المعرفي، ومن ثم يقوم باسترجاعيا 

 (.Dekson & Suresh,9977ريقة التي تتناسب مع تعبيره ليا )بالط

  ،ىو ذلك األسموب المفضل من قبل األفراد في عمميات  الشمولي(:األسموب المعرفي )التحميمي
تناول المعمومات الخارجية من حيث استقباليا، ومعالجتيا، وتنظيميا إلى فروق فردية في 

كرون من خالليا بمثل ىذه الكيفية التي يدرك بيا األفراد المواقف والحوادث الخارجية التي يف
 .(٧113)الزغمول،  المواقف

 ر الناقد: تفكير تأممي محكوم بقواعد المنطق والتحميل، وىو نتاج لمظاىر معرفية متعددة التفكي
كمعرفة االفتراضات والتفسير وتقويم الحجج وتقويم المناقشات واالستنباط واالستنتاج، والتفكير 
عد الناقد ىو عممية تقويمية تستخدم قواعد االستدالل المنطقي في التعامل مع المتغيرات، كما ي

 (.٧13٢)العتوم والجراح،  عممية عقمية مركبة من ميارات وميول
 :فروض انثحث

 المجموعات متوسطات بين (1.18)عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  .3
 التربية كمية في التعميم تقنيات بكالوريوس طالب لدى الناقد التفكير ميارات مقياس في الثالثة
 .جدة بجامعة

 المجموعات متوسطات بين( 1.18)عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات فروق توجدال  .٧
 طالب لدى التعميمية التمفزيونية البرامج انتاج متغيرات لوحدة يالتحصيم االختبار في الثالثة

 .جدة بجامعة التربية كمية في التعميم تقنيات بكالوريوس

 اإلطار انُظرٌ

 اإلنكتروٍَ انتكُفٍانًحتىي انًحىر األول: 

صات التعمم اإللكترونية ميمًا في نظم ومنجزءًا يعد تنظيم المحتوى اإللكتروني وطريقة عرضو لممتعممين 
ونظرًا إلن تصميم المحتوى بشكل واحد ال يتناسب مع جميع المتعممين بسبب اختالف  ،المتقدمة

م السابقة؛ فقد أصبح تكيف المحتوى أساليبيم في التعمم والفروق الفردية بينيم في مستوى خبراتي
مطمبًا ضروريًا من أجل توفير تعمم تفاعمي يتناسب مع جميع المتعممين ويراعي الفروق الفردية بينيم 
ومن أجل تحقيق األىداف التعميمية. ويعتبر المحتوى اإللكتروني ذو أىمية كبيرة وذلك ألنو كمما كان 

 .م أكثر فعاليةكانت عممية التعميالمحتوى جيدًا، كمما 
من عناصر بيئات التعمم اإللكترونية الذي يتيح  رئيساً  يعتبر المحتوى اإللكتروني التكيفي عنصراً و 

الحرية لممتعمم في اختيار المحتوى الذي يتوافق مع احتياجاتو وأسموبو المفضل في التعمم ويسيم بشكل 
من المفاىيم حول  عديد التعميمية، فيناكفي تنمية جوانب التعمم لدى الطالب وتحقيق رغباتيم  رئيس

( المحتوى التكيفي بأنو نظام يقدم فيو المحتوى ٧138عرف خميس )، و المحتوى اإللكتروني التكيفي
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التعميمي وفقًا ألىداف المتعمم وخبراتو السابقة وخصائصو وذلك عن طريق استخدام الطرق 
كمية عرض المعمومات وتسمسميا في التكيف  واالستراتيجيات واألساليب بيدف تعديل وتنظيم وتنسيق

 Brusilovskyعرفو كل من كما   ،فعال لمجموعة عناصر محتوى التعممالذي يعتمد عمى ترتيبيا ال

Kobsa & Nejdi, )٧11بأنو نظام يتم من خاللو تقديم المحتوى التعميمي عمى شبكة اإلنترنت ( ٢
عمى المستخدم وطرق التعمم الذي يقدم من خاللو بطرق تتناسب مع احتياجات المتعممين، كما تعتمد 

 النظام في ضوئيما المعمومات بطريقة محددة.
أن طبقة  التالي (3يتضح من شكل )، حيث عرض المحتوى بشكل تكيفي( ٧138 )أحمد،ويوضح 

ي يتناسب مع الطالب من طبقة المنطق والذي تحتوي ذعرض المحتوى تتمقى طريقة عرض المحتوى ال
عمى محرك التكيف الذي يتم من خاللو تحديد طريقة العرض المناسبة، ويقوم محرك التكيف بفحص 
ممف المتعمم الشخصي ويطبق القواعد الالزمة لمتكيف. باإلضافة إلى ذلك، تشتمل طبقة االستمرار عمى 

مف تعريف الطالب، وقواعد التكيف، والمحتوى العممي بينما البد من قاعدة بيانات ثالثية تقوم بتخزين م
احتواء قاعدة البيانات عمى أشكال متنوعة لطريقة عرض المحتوى ولكنيا تحمل نفس المضمون. وايضًا 
البد أن يكون المتعمم لديو القدرة في الوصول إلى أي من األشكال البديمة المتاحة عن أي محتوى إذا 

 رغب ذلك.

 
 (٥١١٢( طبقات نظم التكيف القائمة عمى طريقة عرض المحتوى )أحمد، ١شكل )

 

تقديم المحتوى المناسب، بالطريقة  في:من المحتوي اإللكتروني التكيفي اليدف األساسي  يمكن تحديد
في أي وقت وفي أي مكان ومسار وذلك من أجل جعل محتوى التعمم أكثر سيولة في  -األنسب 

المحتوى اإللكتروني إلى أن ( ٧13٧) Vassilevaيشير ، كما فعالية وأكثر كفاءة تخدام، وأكثراالس
تقديم تعمم يأخذ في االعتبار أىداف وأساليب المتعممين وتفضيالت العرض ومتطمب ييدف إلى: التكيفي 
المتعممين لمتغمب عمييا، ويعمل عمى توجيو المواد التعميمية المالءمة ويوصف العقبات ، يحدد األداء
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، ويراقب التعممواستراتيجيات أساليب مختمف ستوعب ، كما انو يتنفيذ الميام التعميمية بكفاءة وفاعميةل
 ككل. العمميات التعميمية

يحددىا كل من خصائص تميزه عن باقي النظم التكيفية،  بعدة يتميز نظام المحتوى اإللكتروني التكيفيو 
(Mills, 9979( ،)Ragab, ٧133:) 

 م بتكيف طريقة عرض المادة التعميمية بما يتناسب مع قدرات المتعمم وخصائصو التي تميزه ييت
 عن غيرة من المتعممين

 .يستخدم استراتيجيات وأساليب تعمم تتوافق مع أفكار المتعممين المختمفة 

 في  سيره يقدم المعرفة المتخصصة لممتعمم، بحيث يجيب عن استفسارات المتعمم ويعدل خطوات
 ممية التعميمية ويقدم الطريقة المناسبة لممتعمم مع خصائصو وأىدافو. الع

  يحتوي عمى واجية تفاعل مرنة معتمدة عمى الحوار والتفاعل بين المحتوى التعميمي المقدم
 والمتعمم. 

 التعميمية ديناميكيًا وتفاعميًا بحيث يتناسب مع طريقة تعمم المتعمم وأسموب  يجعل محتوى المادة
 تفكيره. 

  .يستخدم تمثيل المعرفة كإحدى تكنولوجيات الذكاء االصطناعي 

 التكيفي: األسس النظرية لتصميم المحتوى اإللكتروني
في تحديد اإلجراءات والعمميات المناسبة بشكل عام ساىم األسس النظرية لتصميم المحتوى اإللكتروني ت

تصميم المحتوى كما أن لمقيام بتصميم المحتوى اإللكتروني التعميمي وفق أسس وخطوات منظمة، 
منيا النظرية البنائية، نظرية و نظريات التعمم، بشكل خاص يرتبط أيضا بالعديد من اإللكتروني التكيفي 

المحتوى التعميمي،  لتنظيمالتوسعية  Reigelithونظرية  معالجة المعمومات، نظرية الحمل المعرفي،
 توضيح ىذه النظريات عمى النحو التالي:  ويمكن
 ( النظرية البنائيةConstructivist Theory) يشير كل من : حيثHui and Hantao  

أن النظرية البنائية تعرف التعمم بالتكيفات الناتجة في المنظومات المعرفية  ( إلى٧11٢)
الوظيفية لممتعمم، بحيث يبني المعرفة اعتماًدا عمى خبراتو السابقة، وعمى أساس أن وظيفة 

تم االستفادة من النظرية البنائية  قدو ، التكيف مع تنظيم العالم المحسوسالمعرفة تتمثل في 
لي من خالل تصميم نموذج المتعمم التكيفي والذي يحدد أسموب تعممو وحالتو في البحث الحا

المعرفية بناًء عمى األىداف والمفاىيم المخزنة في نموذج المعرفة ومن ثم يوجيو النموذج إلى 
 األسموب والمحتوى المتناسب معو. 

 نظرية معالجة المعمومات (Information Processing Theory):  لشرقاويايتفق كل من 
( عمى أن العمميات العقمية التي يجربيا الفرد لمعالجتو ٧111؛ محمد خميس )(399٧)

لممعمومات مشابيو لجياز الكمبيوتر في معالجتو لممعمومات، حيث يتم نقل المعمومات من 
أجيزة التسجيل الحسية لممتعمم  إلى الذاكرة العاممة، ليتم بناء وصالت بين المعمومات الموجودة 
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الذاكرتين العاممة وطويمة المدى، ويتم معالجتيا من خالل الترميز والتخزين واالسترجاع،  في
ليحدث التعمم من المعمومات الجديدة، بحيث يتم إدراكيا من خالل التطابق بين الصور الواقعية 

عمم والصور العقمية لممتعمم ثم معالجتيا، لبناء شبكة من التمثيالت ودمج المثيرات في بنية الت
، وكية وفق البناء المعرفي الجديدالسابقة لممتعمم، ثم تصدر المخرجات في صورة استجابات سم

أفادت نظرية معالجة المعمومات في بناء نموذج المتعمم من خالل حفظ آخر ما توصل إليو وقد 
المتعمم من المحاضرات ومن ثم تخزينيا في ممفو، وعندما يدخل عممية التعميم الحقًا، يتم 
تزويده بأخر محتوى توقف عنده ليحصل عمى محتوى تكيفي مما يساعده في بناء نماذجو 

 العقمية لممفاىيم والميارات المتعمقة بتصميم برامج الفيديو التعميمية.  

  نظرية الحمل المعرفي(Cognitive Load Theory) : يتفق كل منPass, and Sweller  
الحمل المعرفي توضح أن عممية التعمم تغير في ( عمى أن نظرية ٧131ومحمد ) (؛٧114)

بنية شبكة المعمومات بذاكرة األمد الطويل الشغالة لممتعمم، وذلك بيدف تخفيف الحمل المعرفي 
، لمعمومات في ذاكرة األمد الطويلعمى الذاكرة الشغالة ولتسييل التغيرات التي تحدث في شبكة ا

لمحتوي التكيفي، وذلك من خالل استخدام بعض أفادت ىذه النظرية في عممية تصميم اوقد 
تباه المتعمم ح المعنى لممتعمم بدال من النص والصورة معًا، والذي ربما يشتت انيتوضلالصور 

فتم عرض بعض المحتويات عمى شكل صور تشرح المعنى، كما تم تصميم  ،أثناء عممية التعمم
رامج الفيديو والذي ساعد في تخفيف مقاطع الفيديو في شكل مبسط حول كيفية تطبيق انتاج ب

  واستيعاب المحتوى في أبسط صورة.الحمل عمى ذاكرة المتعمم 

 لتنظيم المحتوى  نظرية ريجموث التوسعية(The Elaboration Theory) :يرى Reigeluth 
واإلجراءات والحقائق التي ُتكون المحتوى التعميمي يحدث  نظيم المفاىيم والمبادئأن  (٧118)

موسع، أي أنو عند تنظيم وعرض المحتوى التعميمي البد من النظر إلى المادة التعميمية  بشكل
بشكل كمي، دون النظر إلى األجزاء التفصيمية، ومن المجرد إلى المحسوس، ومن البسيط إلى 
المعقد، إضافة إلى تزويد المتعمم بأفكار رئيسية ومواقف جزئية تطبق فييا، مما ينمي التعمم 

وى التطبيق. واستفاد البحث الحالي من تطبيقات ىذه النظرية في عممية تنظيم عمى مست
المحتوى التعميمي لتصميم برامج الفيديو التعميمية، حيث تم تصميم عرض المحتوى عمى 
مراحل ابتداًء من األفكار العامة، ثم األقل عمومية، حتى وصول المتعمم إلى األجزاء المحسوسة 

مة لممحتوى. أيضا تم عرض الموضوعات ذات المواضيع األكثر أىمية ثم األنشطة واألمث :مثل
 األقل.

 :األســـانُة انـًؼرفُحانًحىر انثاٍَ: 

عندما  ،فرد أكثر من غيرىاكل األسموب أو الطريقة التي يفضميا األساليب المعرفية تصف 
يتفاعل مع المعمومات داخل بيئة التعمم التي يتعمم من خالليا. فيناك ارتباط بين أساليب التفكير 

أن  (٧11٢عصام الطيب )ويؤكد التعمم، فكالىما من العوامل التي تؤثر في العممية التعميمية، أساليب و 
نا عمى تحديد أفضل الطرق قدرتنا عمى معرفة أساليب التفكير والتعمم التي يفضميا الطالب تساعد
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المناسبة لتعميميم وتحديد الوسائل المناسبة لتقييميم مما ينتج عنو ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي 
الطرق التي يمكن من أىم إلى إحدى  (٧11٢) Jonesلدييم والنيوض بالعممية التعميمية. بينما أشار 

يفكر التي ىي دراسة األسموب أو الطريقة و الطالب خالليا تحديد الطرق والوسائل التي يتعمم من خالليا 
بأن أسموب التفكير عبارة عن مكون إدراكي يؤثر عمى  (399٢)  Tullettوأشار، بيا ىؤالء الطالب

أسموب األفراد في عممية اكتسابيم لممعمومات، وتنظيميا، واستخداميا حيث يصف أسموب التفكير بأنو 
األفراد في اتخاذ قراراتيم وحل مشكالتيم، ويرى أن أسموب التفكير الطريقة المفضمة التي يستخدميا 

ليس لو ارتباط بالذكاء أو القدرة، ولكنو يرتبط بالطريقة التي يفضميا األفراد في عممية تطبيق واستخدام 
 قدراتيم وكفاءاتيم.

أساليب التفكير بأنيا " مجموعة الطرق  Harrison & Bramson  (3955)عرف وقد 
من  يواجوومات المتاحة لديو حيال ما راتيجيات الفكرية التي اعتاد الفرد أن يتعامل مع المعمواالست

( أساليب التفكير بأنيا عممية االختالف والفروق بين 399٧مشكالت". بينما عرف أنور الشرقاوي )
ككل. بينما  األفراد في المجال المعرفي كالتذكر وتناول المعمومات والتفكير بل إنيا دراسة الشخصية

المعرفية بأنيا الطريقة التي يتمقى بيا المتعمم  ( األساليب٧131) Dekson & Sureshعرف
المعمومات والمعارف ثم يقوم بتسجيل وترميز ودمج تمك المعمومات واالحتفاظ بيا في مخزونو المعرفي، 

 Masalimova et alكذلك عرف، ريقة التي تتناسب مع تعبيره لياومن ثم يقوم باسترجاعيا بالط
األساليب المعرفية بأنيا طرق النشاط المعرفي الذي يتم من خاللو تحديد طرق التفكير ( ٧139)

واإلدراك ومعالجة المعمومات، والتي تعبر عن نفسيا في حل المشكالت المختمفة في مواجيو المشاكل 
 المختمفة. 
ترتبط بشكل النشاط المعرفي ف ،تتتمتع األساليب المعرفية بالعديد من الخصائص والمميزاو 

تمر بعدة مراحل و تعتبر أبعاد مكتسبة أكثر من كونيا موروثة، كما الذي يمارسو الفرد أكثر من محتواه، 
تتفاعل وتتداخل األساليب المعرفية فيما بينيا في تأثيرىا عمى ، و نمو مماثمة لمراحل النمو المعرفي

لمتعميم والتعديل إذا كانت مكتسبة من  يتياقابم، وتمتاز باألداءتتغير بتغير اليدف من ، كما إنيا السموك
ال توجد أساليب جيدة وأخرى رديئة، بل أن مناسبة ، ويجب التأكيد عمى إنو خالل التنشئة االجتماعية

 ,Brusilovskyاألسموب مع الموقف ىي التي تحدد نجاح األسموب وليس محتوى األسموب نفسو )

Henze & Millan, ٧11٧.) 
 األسهىب انًؼرفٍ انتحهُهٍ:

قدرة الفرد عمى تحديد الفكرة الرئيسية وتجزئتيا إلى عناصرىا ومن ثم  فييتمثل التفكير التحميمي 
عباس  ، ويشيرمقياس بيدف التقويم واالستنتاجتنظيم المعمومات المتطمبة التخاذ القرار، وتكوين 

( بأن التفكير التحميمي يعتبر نمط من التفكير يتيح لمفرد تصنيف المثيرات 3٢٢، ص٧131األسدي )
مكانية تنظيميا وترتيبيا في وقت الحق مما يساعد عمى فيم  إلى عناصر فرعية، إدراك العالقة بينيما، وا 

التحميمي جزء من التفكير ( بأن التفكير ٧138) كاظميرى كل من الميداوي و ، وفي ذات السياق بنيتيا
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مرتبط بعالقة قدرة الفرد في تحميل تفاصيل الموقف إلى أجزاء تفصيمية دقيقة وذلك بيدف الوصل إلى 
 الحل المناسب لممشكمة. 

( التفكير التحميمي بأنو المقدرة عمى تحميل وتقديم ٧11٢) Richardحيث عرف 
ت والقضايا، وتمخيص النتائج المنطقية ومن ثم االستنتاجات من المعمومات المتوفرة وتحديد العالقا

 and Monga John عرفو، كما ة بخطوة لموصول نحو الحل المطموبتحميل المشاكل خطو 
قدرة عقمية تقوم عمى عممية فرز وفصل العناصر عن محتواىا والتركيز عمى خصائص ( بأنو ٧11٢)

العناصر واألشياء بيدف تجزئتيا إلى فئات، واستخدام أفضمية القواعد حول الفئات واالستدالل بسموك 
 العناصر وفقًا لذلك. 

عد في جمع وتوفير األسموب التحميمي يساعد الفرد بالنظر إلى المشكمة من زوايا مختمفة، ويساف
أسموبًا متسمسال، اتباع  ميز بيا أصحاب األسموب التحميميومن الخصائص الذي يت، المعمومات القيمة 

القدرة في تقسيم معمومات محتوى التعمم ، عبر خطوات متتالية لموصول إلى اليدف المقصودوالسير 
جزء واحد أو اثنين فقط من البيانات التركيز عمى ، و كتشاف المشكمة بسرعةال الكمية إلى أجزاء صغيرة 

بيدف الوصول إلى  يمتمكون استراتيجية االعتماد عمى البحث، و التي تعرض عمييم في نفس التوقيت
مات مكتوبة فضمون المشاريع والمحتويات التي لدييا تعمي، ويركزون عمى التفاصيل، ويأبسط الحمول

 (.٧13٢ ,Liliweri) وواضحة لكل جزء منيا
 األسلىب المعرفي الشمىلي:

بالنظر إلى الموضوعات من زاويتيا الكمية الشاممة والمجردة دون االىتمام  الشمولييمتاز األسموب 
فيو طريقة منيجية لتشكيل فكر اإلنسان وصياغتو، وىو يعمل بدقة وبشكل ىادف وشامل  ،بالتفاصيل

ره من أنواع التفكير وقائم عمى معايير عقمية، وبالتالي فيو منطقي. كما يتميز التفكير الشمولي عن غي
األخرى، بكونو ميارة تجعل مستخدمو مدركًا لطبيعة النظام بصورة كاممة وشاممة وعالية الجودة، حيث 

 يراجع الفرد نفسو باستمرار سعيًا لتحسين نوعية التفكير.
التفكير الشمولي بأنو ذلك التفكير الذي يعتمد عمى  (٧11٢) Monga, and johnlعرف وقد 

التوجو إلى السياق أو المجال ككل، كاالىتمام بالعالقات بين المجال والعنصر المحوري كاماًل، وتفضيل 
 ألحداث عمى مرجعية تمك العالقات.التفسير واالستدالل با

الدرس عمى مقدمة حتوى أن يتضمن م ومن الخصائص الذي يتميز بيا أصحاب األسموب الشمولي
ال يمكنيم  ولكن حل المشاكل المعقدة،، المحتوى بشكل كمي وليس تسمسمي، وعرض شاممة وعامة

في تنظيم المثيرات محدودة قدرتيم ، تجاىل التفاصيل، توضيح الكيفية التي توصموا فييا إلى الحل
تكوين المدرك عمى دييم المقدرة يتميزون بالحفظ أكثر من الفيم، ل، والمواقف في البيئة المحيطة بيم

يمجئون إلى البحث عن تعميمات خارجية ميل وتفصيل المعمومات إلى أجزاء، تحبدون الكمي لمموقف، 
 أحكاميم الذاتية ضعيفة. عمى االعتماد  في وذلك ليدف معالجة وبناء معموماتيم إلن قدرتيم
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 :انتفكُــر انُاقذانًحىر انثانث: 

عرف سنا كمال وقد  ،نشاط عقمي يرمي إلى حل مشكمة ما التفكير بأنوعبر جون ديوي عن 
( التفكير في عمم النفس بأنو نشاط عقمي ذىني معتمدِا عمى الرموز لحل المشاكل الذي تؤدي ٧139)

يقوم باستبدال األشياء والرموز والمواقف واألحداث برموز تدل عمييا، مثل المعاني، حيث إلى استثارتو، 
 تمك المعطيات والتأكد من صحتيا. الصور الذىنية ويقوم التفكير بدراسةاأللفاظ و 

يعتبر التفكير الناقد أحد انماط التفكير ذات األىمية في حياة الفرد والمجتمع حيث أن ممارستو و 
وقد  ، عرف ائق يقف أمام الفرد. ونظرًا ألىميتو في حياة الفرد والمجتمعتساعد عمى مواجية كل ع

( التفكير الناقد بأنو "تفكير تأممي محكوم بقواعد المنطق والتحميل، وىو ٧13٢) وبشارة العتوم والجراح
نتاج لمظاىر معرفية متعددة كمعرفة االفتراضات والتفسير وتقويم الحجج وتقويم المناقشات واالستنباط 

مع واالستنتاج، والتفكير الناقد ىو عممية تقويمية تستخدم قواعد االستدالل المنطقي في التعامل 
( بأنو عممية ٧13٢) Josephعرفو ، كما المتغيرات، كما يعد عممية عقمية مركبة من ميارات وميول"

فكرية تحتوي عمى طريقة نشطة وفعالة، وضع تصور وتطبيق وتحميل وتركيب أو تقويم المعطيات أو 
ن التجربة ومن التأمل والتفكير، أو من االتصاالت، بغية توجييم في الناتجة من المالحظات وم

ن التفكير القابل لمتعميم بأنو نوع م(  ٧13٢) Chouar & Machitرفو ، وعمعتقداتيم وأفعاليم
والمحتوي عمى تحميالت متواصمة ودقيقة، بما يعني أنو تفكير تأممي يقوم بالتركيز عمى اعتقاد الفرد أو 

أدائو عبر الكشف عن الحمول المطروحة من أجل الوصول إلى حكم صحيح حول صحة الشيء.  
أخذ التفكير الناقد مكانتو عند عمماء التربية، حيث ييتمون بمثل ىذا النوع من التفكير لما لو قد و 

اتفق ولكن من فوائد عظيمة في عممية التعمم والوصول إلى حل المشاكل وطرح اآلراء ومناقشتيا. 
من الجيد حول معرفة قدراتيم الكامنة واستخدام ىذا النوع من  كثير أغمبيم عمى أن الطمبة بحاجة إلي

العكول والسعودي، التفكير والذي أخذ حيزًا كبيرًا في السنوات األخيرة في التعميم المدرسي والجامعي )
نما ضرورة تربوية ال يمكن االستغناء عنيا لذلك فإن التفكير ا،  (٧13٢ لناقد ال يعتبر خيارًا تربويًا، وا 
ميمة والذي تتمثل في القدرة عمى تنمية التفكير لدى الطمبة مما يساعد من االعتبارات ال عديد بسبب

عمى فيم المحتوى المعرفي بشكل أعمق، وتحويل عممية اكتساب المعرفة من عممية ضئيمة إلى نشاط 
 ل أفضل وربط عناصره بعضيا ببعض. عقمي تساعد عمى إتقان المحتوى العممي بشك

والتمحور حول الذات ونقمو من التبعية الفرد  تؤدي تنمية التفكير الناقد إلى االستقالل بتفكيرحيث 
إلى الذىاب إلى مجاالت أوسع عن طريق البحث وتشجيع روح التساؤل وعدم االستسالم لمحقائق دون 

التكيف في المواقف الجديدة والمختمفة، حيث ، وكذلك (3995اف ليا )الحموري والوىر، تحٍر واستكش
ومعالجتيا والتكيف  موجيتيا أنو عبر المواقف الجديدة تنتج تحديات جديدة لدى األفراد تحتاج منيم

معيا، ويكون لدييم فيم أعمق لممشكالت والتحديات التي تواجييم وربط خبراتيم بعضيا مع بعض، 
تفي بمتطمباتيم العنصر الذي يساعدىم عمى إصدار أحكاميم واتخاذ قراراتيم المناسبة التي وىو 

إذًا يعتبر التفكير الناقد أحد الحمول الميمة لموصول إلى حل المشكالت اليومية  (.٧113)الزغمول، 
نواع التفكير الذي يساعد عمى االستدالل بالنتائج المحتممة من خالل حدث التي تواجينا، فيو أحد أ
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واحد ومجموعة من األحداث، كما يساعد في اتخاذ القرارات عن طريق منيجية عممية لتجنب األفكار 
والشائعات اليدامة. كما تكمن أىميتو في تنمية قدرة األفراد في كيفية التعامل مع المشكالت بكفاءة 

 (. ٧131رات التفكير المجرد، وتقبل النقد )الصبحي، التي تحتاج إلى ميا والمواقف
في تنمية القدرة عمى التفكير في انو يساعد وتكمن أىمية التفكير الناقد لدى المعممين والمتعممين 

يطور ميارات ، و يحسن ويطور االتجاىات المعرفية المعموماتية والتكنولوجية، و بشكل واضح وعقالني
لو دور فعال في التأمل الذاتي الالزم ، و عبير عن األفكار وتحسين قدرات الفيم واالستيعابالتو المغة 

 ،يف مع األوضاع المتغيرة والتحدياتيساعد عمى التك، و تحصيلاليحسن من ، و الذاتيلعممية التقييم 
 .(٧133,Yeniceقرارات الفردية )الصنع ، ويدعم الفيم العميق لممحتوى المعرفيويسيم في 

التي تميز مجموعة من الخصائص إلى  (٧111(، و )سعادة، ٧133)العياصرة، ويشير كل من 
 وىي: األخرى عن انماط التفكيرالتفكير الناقد 

 يحدث التفكير الناقد من غير ىدف بل إنو سموك ىادف عمى وجو العموم. ال 

 .سموك تطويري يكون أكثر تعقيدًا مع نمو الفرد وتراكم خبراتو 

  .يعتمد التفكير الناقد عمى التكامل وترتيب الخبرات السابقة 

 برات عبارة عن نشاط عقمي يكون معتمدًا عمى ما دخل في ذىن اإلنسان من معمومات عن الخ
 والظواىر. 

  ييتم بوجيات النظر األخرى من خالل النظر إلى المشكمة من زوايا مختمفة وذلك ليدف
 الوصول إلى القرار األحرى دقة وصوابًا. 

  االىتمام باالستنباط واالستنتاج في األحكام والقواعد النيائية من أجل الوصول إلى البيانات
 والمعمومات المتوفرة. 

 التي تساعد عمى طرح األسئمة والتوصل إلى  والمحكات لتطبيق المعايير توفير اإلجراءات
 األحكام وتحديد االفتراضات. 

 .يعتبر التفكير الناقد ميارة قابمة لمتعمم من قبل المعممين كمصادر تعمم 
من المعوقات التي تقف أمام تنمية التفكير الناقد سواء كانت في حياتنا الفكرية بشكل  عديد ىناكو 
عدم توفر البرامج المخصصة التي تساعد عمى تعميم كأو في مدارسنا وبين طالبنا بشكل خاص،  عام

انعدام وجود ، و عدم توفر األدلة التي توجو المعمم والطالب لشرح ميارات التفكير الناقدو  ،التفكير الناقد
عدم وجود برامج ، و زاميمالتقمة عدم وجود الدافعية لدى الطالب و المقننة، بخالف االختبارات والمقاييس 

اعتماد ، و تكيفية تتناسب مع احتياجات الطالب وتمبي رغبتو في تعمم المحتوى الذي يناسب أسموب تعممو
عدم احتواء الدراسة النظرية عمى التطبيق وتوظيف ما  المعممين عمى التدريس بالطريق التقميدية،

 فكير والتطبيق بنفس الوقت.يتعممو الطالب من المحتوى الدراسي الذي يحمل طابع الت
أحد األىداف التربوية الميمة التي يسعى التربويون إلى تعد تنمية ميارات التفكير الناقد لذا فإن 

يتم تحقيق ىذا اليدف البد من  تحقيقيا بأي منيج دراسي في مراحل التعميم العام والجامعي. وحتى
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استخدام طرائق التدريس الحديثة والتي تعتمد عمى مشاركة الطالب في الوصول إلى حمول لممشكمة التي 
 .(٧111تقف أماميم )رضوان، 

ن اختمف  البد من توافرىا لدى المتعممين، من الميارات التي عديد يعتمد التفكير الناقد عمىو  وا 
 (395٧عبد السالم وسميمان )والتي ذكرىا  Watson & Glaserمحاولة  إال أنالخبراء في تصنيفيا، 

، االستنباط، قويم المناقشات، تالتفســير، معرفة االفتراضاتفي حدد ميارات التفكير الناقد قد 
ميارات ارات التفكير الناقد تشتمل عمى فإن مي( ٧119)  Watson & Glaserوفقًا ، و االستنتـــاج
صنف ميارات التفكير فقد ( ٧111أما سعادة )، التنظيم الذاتي، االستدالل، التقييم، التحميل، التفسير
ميارة المقارنة ، العالقة بين السبب والنتيجةد، ميارة تحدي، ميارة االستقراء، ميارة االستنتاجفي الناقد 

ميارة التعرف عمى وجيات ، زميارة التميي، ميارة التتابع، ميارة تحديد األولويات، والتباين أو التناقض
 وقد، ميارة تحميل المجادالت، ميارة التحقق من التناسق أو عدم التناسق في الحجج والبراىين، النظر
وذلك لشيرتو وشمولو  Watson & Glaserبعض ميارات التفكير الناقد لتصنيف  الحاليالبحث  تبنى

 وىي كالتالي: ى األخر عمى كافة الميارات التي ذكرت في كافة التصنيفات 
  ميارة االستنتاج: ىي القدرة الفكرية التي يستخدم فييا الفرد ما يممكو من معارف وبيانات

 لمتمييز بين درجتي صحة النتيجة أو خطئيا في ضوء ارتباطيا بالحقائق المعطاة.
 مشكمة أو رأى في  التي تصمح كحل الفروض : ىي قدرة الفرد عمى تحديدبالفروض ميارة التنبؤ

 قضية معينة.
 ىي القدرة عمى تحديد الفكرة الرئيسة التي يدور حوليا الموضوع.: ميارة تحديد الفكرة الرئيسة 
  عطاء تبريرات الستخالص نتيجة ميارة التفسير: ىي قدرة الفرد عمى تفسير الموقف ككل وا 

 معينة في ضوء الوقائع المعطاة.
 :إخراءاخ انثحث

  انًىقغ انتكُفٍ(. انتدرَثُح نهذراسح حانًؼاندأداج إػذاد( 

نتاج المحتوى اإللكتروني تم  اتباع خطوات محددة وفق نموذج محدد من نماذج التصميم بتصميم وا 
والتي تم استخداميا في  العديد من نماذج التصميم التعميميومراجعة دراسة وذلك بعد التعميمي، 

: تكيفي األولقام الباحث بتصميم موقعين  لمتعميم والتدريب،م بيئات عديدة تطبيقات متنوعة لتصمي
طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في كمية التربية بجامعة جدة عمى لتحميمي، والثاني تكيفي شمولي 

 النحو التالي:
لممحتوى والخاصة تحديد األىداف التعميمية العامة  :ىذه المرحمة وتضمنتمرحمة التحميل:  .3

عداد المحتوى و ، تحميل خصائص المتعممينو ، تحديد المحتوى التعميميو  ،كيفياإللكتروني الت ا 
عداد قائمة ميارات التفكير و  وتحكيمو،النظري لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية  ا 

 .الالزمة لتنفيذ التدريس الـتأكد من توافر البنية التحتية وتحكيميا،الناقد 

، تصميم مكونات ووسائط المحتوى اإللكتروني لمموقع ىذه المرحمة: وتضمنت: مرحمة التصميم .٧
 .تصميم أدوات القياسو ، تحديد وتصميم أنشطة وميام التعممو 
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إنتاج بعض الوسائط المطموبة، والتعديل عمى بعض  ىذه المرحمة: وتضمنت مرحمة اإلنتاج: .1
-http://al-rashedi) التكيفي ير الموقع اإللكترونيتطو و ، الوسائط التي تم الحصول عمييا

adaptive.com ) نظام إدارة تعمم مفتوح المصدر باستخدامMoodle ، تطوير وانشاء أدوات و
نشاء مقرر تعميمي لكل مجموعة من المجموعات و ، Moodleالقياس والتقويم عمى بيئة الموديل  ا 

الثالثة، وتصميم المحتوى التعميمي وفق طبيعة التدريس كل مجموعة من المجموعات الثالثة 
محتوى إلكتروني تكيفي قائم عمى األسموب المعرفي التحميمي، و )محتوى إلكتروني غير تكيفي، 

 .(لشموليمحتوى إلكتروني تكيفي قائم عمى األسموب المعرفي او 

جازة الموقع اإللكتروني التكيفي،  ىذه المرحمة: : وتضمنتمرحمة التقويم .4 تقويم تعمم و تحكيم وا 
 .استطالع رأي العينة االستطالعيةو الطالب، 

 مقياس االساليب المعرفية لمطالب: .أ 

، بكالوريوس تقنيات التعميم في كمية التربية بجامعة جدة لطالبتم إعداد مقياس األساليب المعرفية 
 ،تحديد األسموب المعرفي )التحميمي، الشمولي( المناسب لتعمم كل طالب من طالب عينة الدراسةبيدف 

إجابات كل طالب عمى أسئمة المقياس، حيث يتم من خالل المقياس تقسيم طالب العينة وذلك وفق 
 تدرس باألسموب التحميمي، والتجريبية الثانيةو  لتجريبيتين، التجريبية األوليا التجريبية عمى المجموعتين

( فقرة، ولكل فقرة خيارين يقوم الطالب باختيار 31، وتكون المقياس من )تدرس باألسموب الشموليو 
الباحث الشروط الواجب إتباعيا عند صياغة المفردات، من حيث صياغتيا بأسموب وراعى إحداىما، 
تيدف إلى شرح  بصياغة تعميمات المقياس، والتيوقام ، ط يمكن لمطالب أن يفيمو بسيولةسيسيل وب

 .فكرة اإلجابة عنو
 (٧1عمى عينة استطالعية من الطالب قواميا )بتطبيقو  إجراء التجربة االستطالعية لممقياس،تم 
عمى  قياسالمحيث تم التحقق من صدق المحكمين بعرض  ،المقياسوثبات التأكد من صدق  بغرض

التحقق من صدق كما تم  ،أشاروا إليياالتي صياغة بعض األسئمة وتعديل مجموعة من المحكمين 
حساب معامالت االرتباط بين فقرات المقياس باستخدام معامل االرتباط باالتساق الداخمي لممقياس 

لتحقق من ثبات المقياس اوأيضا (، 1.5٧ – 1.٢5وكانت المعامالت بين )، Pearsonبيرسون 
الثبات الكمي المقياس ، وقد بمغ معامل Cronbach’s Alphaحساب معامل االرتباط باستخدام معامل ب
 .دقيقة 38بـ  المقياسمتوسط زمن تطبيق  تحديد كما تم(، 1.5٢)

 
 اختثار يهاراخ انتفكُر انُاقذ: - ب

ن طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في تم إعداد اختبار ميارات التفكير الناقد، لقياس مدى تمك
ميارات التفكير الناقد وىي: )ميارة االستنتاج،  من بعض –عينة الدراسة  -كمية التربية بجامعة جدة 

وبمغ عدد فقرات االختبار في ، ميارة التفسير( الرئيسة،الفكرة ميارة تحديد  بالفروض،ميارة التنبؤ 
أسئمة  ةفي صور  ( فقرات لكل ميارة،٢بواقع ) األربع الميارات( فقرة، موزعة عمى ٧4صورتو األولية )

 .ختيار من متعدد )ثالث استجابات(اال

http://al-rashedi-adaptive.com/
http://al-rashedi-adaptive.com/
http://al-rashedi-adaptive.com/
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عمى عينة استطالعية من الطالب قواميا بتطبيقو  ،لالختبارإجراء التجربة االستطالعية تم 
حيث تم التحقق من صدق المحكمين بعرض  وثبات االختبار،التأكد من صدق  بغرضطالبا ( ٧1)

التحقق كما تم  ،التي أشاروا إليياصياغة بعض األسئمة وتعديل عمى مجموعة من المحكمين  االختبار
باستخدام معامل  االختبارحساب معامالت االرتباط بين فقرات ب االختبارمن صدق االتساق الداخمي 

لتحقق من ثبات ا، وأيضا (1.5٧ – 1.٢3)وكانت المعامالت بين ، Pearsonاالرتباط بيرسون 
الثبات الكمي ، وقد بمغ معامل Cronbach’s Alpha حساب معامل االرتباط باستخدام معامل االختبار ب
 .دقيقة 41متوسط زمن تطبيق االختبار بـ تحديد كما تم (، 1.5٢)لالختبار 

 اختثار تحصُهٍ فٍ يفاهُى وحذج يتغُراخ إَتاج انثرايح انتهُفزَىَُح انتؼهًُُح: -ج

تم إعداد االختبار التحصيمي في مفاىيم وحدة متغيرات إنتاج البرامج التميفزيونية التعميمية، 
 -عينة الدراسة  -يدف قياس تحصيل طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في كمية التربية بجامعة جدة ب

ببناء جدول قام الباحث ، حيث لوحدة متغيرات إنتاج البرامج التميفزيونية التعميميةلممفاىيم النظرية 
صياغة مفردات اختبار التحصيل في صورة واحدة من األسئمة ثم ، (3) جدول مواصفات لالختبار

، الشروط الواجب إتباعيا عند صياغة مفردات االختبارمراعاة مع الموضوعية ىي: )الصواب/ الخطأ( 
 -تحميل ال -التطبيق  –فيم ال –التذكر بحيث تغطى الجانب المعرفي لممستويات المعرفية الستة )

لوحدة متغيرات إنتاج البرامج التميفزيونية التعميمية، وقد بمغ عدد لممفاىيم النظرية تقويم( ال -تركيب ال
  .صياغة تعميمات االّختبار، كما تم ( مفردة41أسئمة االختبار في صورتو األولية )

 إَتاج انثزايح انتهيفشيىَيح انتؼهيًيح( يىاصفاخ االختثار انتحصيهي نىحدج يتغيزاخ 7خدول )

 انًىضىػاخ و

األهداف 

 انًؼزفيح 
 انًستىياخ انًؼزفيح، وأرلاو انًفزداخ

 انًدًىع
األوساٌ 

 َسثح ػدد انُسثيح
 تزكية تحهيم تطثيك فهى تذكز

تمى

 يى

7 
أحداو 

 انهمطاخ
5 59% 

7 ،9 ،

2 ،79 

7 ،72 ،

99 ،

96 ،69 

- 

97 ،

56 ،

52 

- - 79 59% 

9 
سوايا 

 انتصىيز
6 69% 

75 ،

99 ،

58 

76 ،

78 ،

98 ،91 

77 ،

97 
1 ،6 

8 ،

77 ،

79 

95 77 51.7% 

 51 %59 5 انحزكح 5

71 ،

96 ،

59 ،

57 ،

56 ،51 

6 ،

92 ،

55 

76 5 59 75 59.7% 

 %799 69 9 6 8 7 77 6 %799 79 اإلخًاني
 

( ٥٢من الطالب قواميا ) عمى عينة استطالعيةبتطبيقو  ،لالختبارإجراء التجربة االستطالعية وتم 
عمى  االختبارحيث تم التحقق من صدق المحكمين بعرض  وثبات االختبار،التأكد من صدق  بغرض

التحقق من صدق االتساق كما تم  ،التي أشاروا إليياصياغة بعض األسئمة وتعديل مجموعة من المحكمين 
باستخدام معامل االرتباط بيرسون  االختبارحساب معامالت االرتباط بين فقرات ب االختبارالداخمي 

Pearson ، حساب االختبار بلتحقق من ثبات ا، وأيضا (١28.٢ – ١27٥٢)وكانت المعامالت بين
2 ١)لالختبار ، وقد بمغ معامل الثبات الكمي Cronbach’s Alphaمعامل االرتباط باستخدام معامل  
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معامل ، وحساب (١28 – ١2٢٥وحت بين )تراوالتي الصعوبة ألسئمة االختبار  تمعامالوحساب (، 8.7
متوسط زمن ديد تحكما تم ، (١2.9 – ١2.١تراوحت بين )والتي  التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار

 2دقيقة ٢٢تطبيق االختبار بـ 
 :انتدرتح االستطالػُح 

التربية بجامعة جدة تم إجراء التجربة االستطالعية عمى عينة من طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في كمية 
، بيدف ىـ١..١.٢9/١ني ا( طالبًا اختيروا بطريقة عشوائية في بداية الفصل الدراسي الث٥٢بمغ قواميا )

اكتساب ، و ساسية وذلك لتالفييا أو معالجتياالصعوبات التي قد تقابل الباحث أثناء إجراء التجربة األ تحديد
التحقق من ، و ء التجربة األساسية لمبحث بكفاءةن إجراخبرة تطبيق التجربة، والتدريب عمييا، بما يضم

قياس مدى الكفاءة الداخمية ، و سالمة األجيزة المتوفرة في المعامل، و تشغيل البيئة التعميمية المنتجة سالمة
 قياس مدى صدق وثبات أدوات الدراسة2 ، و مواد المعالجة التجريبية المنتجةل

 ػُُح انثحث: 

( طالبًا من طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في كمية 8٢عينة عشوائية قواميا )تم إجراء البحث عمى 
ىـ، وتم تقسيميم إلى ثالث ١..١.٢9/١الجامعي الفصل الدراسي الثاني من العام التربية بجامعة جدة 

نة المجموعة التجريبية األولى )النمط التحميمي( مكو ، طالباً  ٥7المجموعة الضابطة مكونة من  مجموعات:
 طالبًا2 ٥7المجموعة التجريبية الثانية )النمط الشمولي( مكونة من ، طالباً  ٢١من 
 نهثحث انتدرتح األساسُح: 

( طالبًا بشكل عشوائي من العينة االجمالية ٥7تحديد المجموعة الضابطة: وذلك بتحديد )تم  ١2
 2غير التكيفي اإللكتروني لمدراسة، ثم إضافتيم عمى المقرر الخاص بالمحتوى

( طالبًا، بيدف ٢8تطبيق مقياس االساليب المعرفية لمطالب عمى باقي افراد العينة وعددىم ) تم ٥2
ثم إضافة طالب كل ، تقسيميم إلى المجموعتين التجريبيتين وفق نتيجة كل طالب في المقياس

مجموعة عمى المقرر الخاص بالمحتوى إلكتروني التكيفي الخاص بيم، وطبقًا لنتيجة مقياس 
االساليب المعرفية لمطالب تم تقسيم باقي العينة الى مجموعتين، المجموعة التجريبية األولى: 

( طالبًا، المجموعة التجريبية الثانية: ٢١وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي وعددىا )
 ( طالبًا٥72وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي شمولي وعددىا )

)اختبار ميارات التفكير الناقد، االختبار التحصيمي لممفاىيم النظرية  دوات الدراسةالتطبيق القبمي أل ٢2
ستخداميا في ، ورصدت درجاتيم تمييدا ال(لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية

 التأكد من تجانس مجموعتي الباحث2، و المعالجات اإلحصائية

 ات الثالثة وفق التصميم التجريبي لمدراسة2تقديم المحتوى لكل مجموعة من المجموع 2.

التطبيق البعدي ألدوات الدراسة: حيث تم تطبيق كل من )اختبار التفكير الناقد، االختبار  ٢2
 التحصيمي(، ورصدت درجاتيم تمييدا الستخداميا في المعالجات اإلحصائية2

 َتائح فروض انثحث:
  :وانًتؼهقح تسؤال انثحث األول اختثار صحح انفرضُح األونً .0

 سؤال انثحث األول:
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ما فاعمية محتوى إلكتروني تكيفي قائم عمى األسموب المعرفي )التحميمي، الشمولي( في تنمية ميارات 
 التفكير الناقد لدى طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في كمية التربية بجامعة جدة؟

 الفرضية ذات العالقة:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعات الثالثة في مقياس ميارات التفكير الناقد 
لدى طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في كمية التربية بجامعة جدة"، لمتحقق من صحة الفرضية تّم 

عن (، لمكشف 3x1ذو التصميم ) One-Way ANOVAاستخدام أسموب تحميل التباين األحادي 
 .( نتائج االختبار٧ويتبّين من الجدول )، متوسطات درجات المجموعات الثالثةداللة الفروق بين 

 ( َتائح تحهيم انتثايٍ األحادي نهكشف ػٍ انفزوق تيٍ يتىسطاخ درخاخ طالب انًدًىػاخ انثالث ػيُّح اندراسح9خدول )
 )تؼذَاً( اختثار انتفكُر انُاقذفٍ 

 يصذر انتثاٍَ 
يدًىع 

 انًرتؼاخ

درخاخ 

 انحرَح

يتىسط 

 انًرتؼاخ
 قًُح "ف"

يستىي 

 انذالنح

االستُتا

 ج

 9.2.2 9 2.2.2 تٍُ انًدًىػاخ

 1.2.9 09 10..2. داخم انًدًىػاخ 1.110 2.009

  09 .9..02 انكهٍ

 انتُثؤ

 201.. 9 091.. تٍُ انًدًىػاخ

 0.129 09 .99..0 داخم انًدًىػاخ 1.190 00...

  09 .29.19 انكهٍ

تحذَذ 

 انفكرج

 0.1.. 9 91..09 تٍُ انًدًىػاخ

 .1.00 09 0...9. داخم انًدًىػاخ 1.110 0.120

  09 109..0 انكهٍ

 انتفسُر

 2.919 9 00.010 تٍُ انًدًىػاخ

 .1.29 09 2.292. داخم انًدًىػاخ 1.111 01.029

  09 .2..29 انكهٍ

 إخًانٍ

يهاراخ 

 االختثار

 9.1.9. 9 090.1.9 تٍُ انًدًىػاخ

 9.9.9 09 199..9. داخم انًدًىػاخ 1.111 929..0

  09 .922.01 انكهٍ

متوسطات ( بين 1.18( وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )٧ُيالحظ من الجدول )
ك في جميع ميارات اختبار التفكير الناقد، وكذلالتجريبية الثالثة في إجمالي ميارات المجموعات درجات 

، أي انو "توجد فروق ذات داللة إحصائية لمبحثرفض الفرضية األولى عميو تم بناًء و ، التفكير الناقد
بين متوسطات المجموعات الثالثة في مقياس ميارات التفكير الناقد لدى طالب بكالوريوس تقنيات 

ولمتعرف عمى اتجاه ىذه الفروق تم استخدام اختبار من ، دة"التعميم في كمية التربية بجامعة ج
،  Scheffe اختبار ، وىوOne-Way ANOVAاالختبارات البعدية الختبار تحميل التباين األحادي 

الفروق بين مجموعات الدراسة الثالثة في مقياس  التجاه،  Scheffe( نتائج اختبار 1ويوضح الجدول )
 التفكير الناقد البعدي.

انفزوق في درخاخ طالب انًدًىػاخ انثالث ػيُّح  التداِ Scheffe Testَتائح اختثار شيفيح ( 5ول )خد

 اندراسح في يمياص انتفكيز انُالد )تؼدياً( وانتي تزخغ الختالف طزيفح تمديى انًحتىي اإلنكتزوَي

 
 (I)  ًَط تمديى

 انًحتىي اإلنكتزوَي

(J)   ًَط تمديى

 انًحتىي اإلنكتزوَي

انفزق تيٍ 

 (I-J)انًتىسطاخ 
يستىي 

 اندالنح

 ضاتطح االستُتاج
 9.979 *9.679- انتحهيهي

 9.926 9.752- انشًىني
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 (I)  ًَط تمديى

 انًحتىي اإلنكتزوَي

(J)   ًَط تمديى

 انًحتىي اإلنكتزوَي

انفزق تيٍ 

 (I-J)انًتىسطاخ 
يستىي 

 اندالنح

 انتحهيهي
 9.979 *9.679 ضاتطح

 9.197 9.971 انشًىني

 انشًىني
 9.926 9.725 ضاتطح

 9.197 9.971- انتحهيهي

 انتُثؤ

 ضاتطح
 9.992 *9.158- انتحهيهي

 9.562 9.691- انشًىني

 انتحهيهي
 9.992 *9.158 ضاتطح

 9.669 9.592 انشًىني

 انشًىني
 9.562 9.691 ضاتطح

 9.669 9.592- انتحهيهي

 تحديد انفكزج

 ضاتطح
 9.997 *9.227- انتحهيهي

 9.716 9.667- انشًىني

 انتحهيهي
 9.997 *9.227 ضاتطح

 9.795 9.776 انشًىني

 انشًىني
 9.716 9.667 ضاتطح

 9.795 9.776- انتحهيهي

 انتفسيز

 ضاتطح
 9.999 *7.961- انتحهيهي

 9.999 *9.285- انشًىني

 انتحهيهي
 9.999 *7.961 ضاتطح

 9.261 9.966 انشًىني

 انشًىني
 9.999 *9.285 ضاتطح

 9.261 *9.966- انتحهيهي

إخًاني 

يهاراخ 

 االختثار

 ضاتطح
 9.999 *5.769- انتحهيهي

 9.999 *9.951- انشًىني

 انتحهيهي
 9.999 *5.769 ضاتطح

 9.776 7.765 انشًىني

 انشًىني
 9.999 *9.951 ضاتطح

 9.776 7.765- انتحهيهي
 

، مقياس التفكير الناقد البعديلقياس اتجاه الفروق في  Scheffe Testمن خالل نتائج اختبار شيفيو 
 يتضح التالي:

 فروق بين المجموعة الضابطة: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني غير تكيفي(،  وجود
في  والمجموعة التجريبية األولى: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي(،

لصالح المجموعة التجريبية  جميع ميارات التفكير الناقد وكذلك في إجمالي الميارات كل،
 ام محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي(.رس باستخداألولى: )والتي تد

  عدم وجود فروق بين المجموعة الضابطة: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني غير
 تكيفي(، والمجموعة التجريبية الثانية: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي شمولي(

 .في كل من ميارات )االستنتاج، التنبؤ، تحديد الفكرة(
  ،)وجود فروق بين المجموعة الضابطة: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني غير تكيفي

والمجموعة التجريبية الثانية: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي شمولي(، في كل 
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جمالي الميارات ككل لصالح المجموعة التجريبية الثانية: )والتي تدرس  من ميارات التفسير، وا 
 دام محتوى إلكتروني تكيفي شمولي(.باستخ

  عدم وجود فروق بين المجموعة التجريبية األولى: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني
تكيفي تحميمي(، والمجموعة التجريبية الثانية: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي 

 .يارات كلفي جميع ميارات التفكير الناقد وكذلك في إجمالي الم شمولي(
  :نهثحث وانًتؼهقح تسؤال انثحث انثاٍَاختثار صحح انفرضُح انثاَُح  .9

 سؤال انذراسح انثاٍَ:

ما فاعمية محتوى إلكتروني تكيفي قائم عمى األسموب المعرفي )التحميمي، الشمولي( في تنمية 
تقنيات التعميم في كمية تحصيل وحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية لدى طالب بكالوريوس 

 التربية بجامعة جدة؟
 انفرضُح راخ انؼالقح:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعات الثالثة في االختبار التحصيل 
لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية لدى طالب بكالوريوس تقنيات التعميم في كمية التربية 

 One-Way"، لمتحقق من صحة الفرضية تّم استخدام أسموب تحميل التباين األحادي بجامعة جدة
ANOVA ( 3ذو التصميمx1 ،لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات الثالثة ،)

 ( نتائج االختبار.4ويتبّين من الجدول )
( نتائج تحميل التباين األحادي لمكشف عن الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات الثالث 4جدول )

 )بعديًا(االختبار التحصيل لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية عّينة الدراسة في 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة "ف" المربعات

 الداللة
 44٢.811 ٧ 598.1٢1 بين المجموعات

343.٧٢
 1.3٢5 5٧ ٧89.٢٢1 داخل المجموعات 1.111 1

  54 3384.5٧4 الكمي
 

= 1.18( السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4ُيالحظ من الجدول )
α التحصيمي ( بين إجمالي متوسطات درجات طالب المجموعات الثالثة، في القياس البعدي لالختبار

أنو لمبحث، أي رفض الفرضية األولى  عميو تم بناءً ، و لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية
موعات الثالثة في درجات المجمتوسطات ( بين 1.18يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

إجمالي االختبار التحصيمي لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية، وكذلك في جميع ميارات 
ولمتعرف عمى اتجاه ىذه الفروق تم استخدام اختبار من االختبارات البعدية الختبار تحميل ، ر الناقدالتفكي

( نتائج 8، ويوضح الجدول )Scheffe Test ، وىو اختبار One-Way ANOVAالتباين األحادي 
لوحدة التحصيمي الختبار االفروق بين مجموعات الدراسة الثالثة في  التجاه، Scheffe Testاختبار 

 متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية.
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الفروق في درجات طالب المجموعات الثالث عّينة الدراسة في  التجاه Scheffe Testنتائج اختبار شيفية ( ٢جدول )
 مقياس التفكير الناقد )بعديًا( والتي ترجع الختالف طريفة تقديم المحتوى اإللكتروني

(I)  نمط تقديم المحتوى
 اإللكتروني

(J)   نمط تقديم المحتوى
 اإللكتروني

الفرق بين المتوسطات 
(I-J) 

مستوى 
 الداللة

 ضابطة
 0.000 *7.8.7- التحليلي
 0.000 *9.889- الشمولي

 التحليلي
 0.000 *7.8.7 ضابطة

 0.000 *9.978 الشمولي

 الشمولي
 0.000 *9.889 ضابطة

 0.000 *9.978- التحليلي
 

لقياس اتجاه الفروق في االختبار التحصيل لوحدة متغيرات انتاج  Scheffe Testمن خالل نتائج اختبار 
 البرامج التمفزيونية التعميمية البعدي، يتضح التالي:

  المجموعة الضابطة: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني غير متوسطي بين فرق وجود
روني تكيفي تحميمي(، تكيفي(، والمجموعة التجريبية األولى: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكت

 لصالح المجموعة التجريبية األولى: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي(2
  المجموعة الضابطة: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني غير متوسطي بين فرق وجود

كيفي شمولي(، تكيفي(، والمجموعة التجريبية الثانية: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني ت
 لصالح المجموعة التجريبية الثانية: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي شمولي(2

 المجموعة التجريبية األولى: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتروني  متوسطي بين فرق وجود
وني تكيفي تكيفي تحميمي(، والمجموعة التجريبية الثانية: )والتي تدرس باستخدام محتوى إلكتر 

 شمولي(، لصالح المجموعة التجريبية األولى: )وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي(2
ولتحقق من فاعمية المعالجة التجريبية: )محتوى إلكتروني تكيفي قائم عمى األسموب المعرفي  

التحميمي / الشمولي( في المتغّيرات التابعة: )ميارات التفكير الناقد، تحصيل المفاىيم النظرية لوحدة 
 Black2سب المعدل لبالك متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية(، قام الباحث باستخدام معادلة الك

 
 حيث: 

M٥ 2وىو المتوسط البعدي 
M١ 2وىو المتوسط القبمي 

P 2ىي الدرجة العظمي لممقياس 
(، وقد اعتبر ٥( إلى )١( أن مدى الفاعمية ليذه المعادلة من ) ,Blake.١99ويذكر "بالك" ) 
Black ( ٥١١7( )ىريدي، ١2٥أن الحد األدني لقبول الفاعمية ىو ،) ( نتائج معادلة .الجدول )ويوضح



 ................................. فاعلية محتوى إلكتروني تكيفي قائم على األسلوب المعرفي )التحليلي، الشمولي( في تنمية مهارات التفكير الناقد

ميارات التفكير الناقد، تحصيل المفاىيم النظرية لوحدة متغيرات لكل من:  Blackالكسب المعدل لبالك 
 انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية

 الختثار يهاراخ انتفكيز انُالد وانتحصيم Black( َتائح يؼادنح انكسة انًؼدل نثالن 8خدول )

 انًتغيزاخ انتاتؼح

 َسثح انكسة انًؼدل نثالن

األسهىب انًؼزفي 

 تحهيهي

األسهىب انًؼزفي 

 شًىني

 9.79 9.19 االستُتاجإخًاني يهارج 

 9.71 9.16 إخًاني يهارج انتُثؤ تاالفتزاضاخ

 9.68 9.18 إخًاني يهارج تحديد انفكزج انزئيسح

 9.82 9.19 إخًاني يهارج انتفسيز

 9.78 9.15 إخًاني يهاراخ انتفكيز انُالد 

إخًاني تحصيم انًفاهيى انُظزيح نىحدج يتغيزاخ 

 اَتاج انثزايح انتهفشيىَيح انتؼهيًيح
7.77 7.55 

 
 لوحدة النظرية المفاىيم تحصيل بإجمالي فقط الخاصة النسب ارتفاع السابق الجدول من ويتضح
 مما لمفاعمية، بالك حدده الذي المدى وىو ،(3.٧) عن التعميمية التمفزيونية البرامج انتاج متغيرات
/  التحميمي المعرفي األسموب عمى قائم تكيفي إلكتروني محتوى) استخدام أن إلى السابقة النتيجة تشير

 لوحدة النظرية المفاىيم تحصيل إلجمالي) الكسب درجات زيادة في كبيرة فاعمية ذا كان( الشمولي
 عمى قائم تكيفي إلكتروني محتوى) استخدام أن إال ،(التعميمية التمفزيونية البرامج انتاج متغيرات
 جميع في الكسب درجات زيادة في جدا صغيرة فاعمية ذا كان( الشمولي/  التحميمي المعرفي األسموب
 .ككل الناقد التفكير ميارات إجمالي في وكذلك الناقد التفكير ميارا

 كل في" الشمولي المعرفي األسموب" عن" التحميمي المعرفي األسموب" فاعمية زيادة أيضا يالحظ كما
 التعميمية التمفزيونية البرامج انتاج متغيرات لوحدة النظرية المفاىيم وتحصيل الناقد، التفكير ميارات من
 (.٧) الشكل من موضح ىو كما

 
 Black لبالك املعدل الكسب معادلة نتائج (٢) شكل

00.20.40.60.811.21.41.6

 إجمالي مهارة االستنتاج

 إجمالي مهارة التنبؤ باالفتراضات

 إجمالي مهارة تحديد الفكرة الرئيسة

 إجمالي مهارة التفسير

 إجمالي مهارات التفكير الناقد 

إجمالي تحصيل المفاهيم النظرية لوحدة متغيرات انتاج البرامج 
 التلفزيونية التعليمية

 األسلوب المعرفي تحليلي األسلوب المعرفي شمولي
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 انُتائح:يُاقشح وتفسُر 

يرجع الباحث وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعة الضابطة: )والتي تدرس باستخدام محتوى        
إلكتروني غير تكيفي(، والمجموعة التجريبية األولى: )وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي 

في  تحميمي(، لصالح المجموعة التجريبية األولى: )وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي(
جميع ميارات التفكير الناقد وكذلك في إجمالي مقياس التفكير الناقد، وأيضًا في االختبار التحصيل 

 لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمة إلى: 
 عمى طريقة تعامل المتعمم مع المعمومات من حيث أسموبو وطريقة التفكير  طرأ االختالف الذي

 اب والفيم لممحتوى.وطريقة وكيفية االستيع

  قدرة المتعمم باستخدام األساليب المعرفية عمى تصنيف إدراكاتو لمبيئة التعميمية وتنظيميا، أو
الطرق التي يستجيب بيا لممثيرات، والطريقة التي سوف يسمكيا في السيطرة عمى ىذه المثيرات 

 وتوجيييا وتنظيميا.

  تكوين خطة أو برنامج داخمي الختيار أنواع محددة قدرة المتعمم باستخدام األساليب المعرفية عمى
 من المعمومات لمعالجتيا أو ألداء عمميات عقمية محددة.

  تصميم المحتوى التكيفي بنمطيو قد ساعد الطمبة عمى زيادة التفاعل مع المحتوى المعرفي من
يمي والشمولي(، خالل التفاعل المباشر، وتنفيذ ميام وأفعال محددة مع كل نمط من النمطين )التحم

كي يمكن عرض المحتوى بما يتوافق مع البنية المعرفية لكل طالب، وىو ما يتسق مع النظرية 
البنائية المعرفية والتي تشير إلى أن المتعمم يمتمك نظامًا لمعالجة المعمومات المعروضة، يعتمد 

 عمى تنظيم المعمومات في تمثيل متطابق بألفو المتعمم ويتوافق معو.

  إن طبيعة بيئة التعمم االلكتروني القائم عمى نمطين لعرض المحتوى التكيفي كان ليا أثر كبير في
إكساب الطالب من المعارف والمفاىيم التي يتضمنيا المحتوى حيث أن بيئة التعمم االلكتروني 

لوقت تسمح وتمكن وتحفز التعمم البنائي باستخدام أنشطو التعمم، وىي بيئة تعمم غير مقيده با
والمكان ومرنة ومالئمو، تمكنيم من التعمم بفاعميو كما تساعدىم عمى بناء معارفيم بأنفسيم 

 وتكوين مسارات التعمم الفردية الخاصة بكل طالب، بما توفره من مصادر تعمم متنوعة.

 ,Royودرسو )، (٧114 ,Mannanمثل دراسة مانن )الدراسات مع عدة وقد اتفقت ىذه النتائج 

 ,Abdel Razek & El Modyanودراسة كل ) (،٧133 ,Zhao, & Okamotoودراسة )(، ٧133

أن التعمم في بيئات التعمم االلكتروني  (٧13٢ودراسة )العطار،  (،٧138ودراسة )أحمد،  ،٧13٧
التكيفي يسيم في رفع مستوى تحصيل المتعممين ومستوى تمكنيم، كما إنيا توفر لممتعممين فرص 

 مح ليم بمعالجو المعمومات المتوفرة في بيئة التعمم بيدف تعميق التعمم.التعمم الفعال وتس
كما يرجع الباحث وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعة التجريبية األولى: )وتدرس باستخدام 
محتوى إلكتروني تكيفي تحميمي(، المجموعة التجريبية الثانية: )وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني 

لصالح المجموعة التجريبية األولى: )وتدرس باستخدام محتوى إلكتروني تكيفي  تكيفي شمولي(،
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تحميمي( في ميارة التفسير من ميارات التفكير الناقد وكذلك في إجمالي مقياس التفكير الناقد ككل، 
 وأيضًا في االختبار التحصيل لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمة إلى: 

 األسموب المعرفي )التحميمي( عمى صيغ عديدة منيا: تصنيف المعمومات، وتحميمييا،  اعتماد
وتخزينيا، واستدعائيا عند الضرورة، وىذه العمميات ىي نفسيا التي يمارسيا المتعمم من خالل 

 المواقف التعميمية اليومية، والتي تسيم في توسيع مداركو ومياراتو العقمية، كما تعد.
 التي تقدم خطوة بخطوة، عكس البرامج لتحميميون عمى االنتباه المركز، وتفضيميم قدرة الطالب ا

الطالب يركز النمط الشمول عمى الصورة الكبيرة وتجاىل لمتفاصيل وتفضيل التجريد والتعامل 
 بالتركيز عمى التفاصيل. التحميمي مع التعميمات والمفاىيم، في حين يتحدد النمط

 حميمي عمى مساعد المتعمم عمى النظر الى المشكمة من زوايا عمل االسموب المعرفي الت
 مختمفة، والتركيز عمى التأثير الحقيقي القرارات التي يتخذىا المتعمم.

  جيدا في جمع المعمومات وفي زيادة مشاركو مجموعة الطالب يسيم االسموب المعرفي التحميمي
 مقارنة باألسموب الشمولي.

 أن الطالب ذو التفكير التحميمي أعمى في تحصيميم (Bieri et al., 39٢3)وىذا ما أكدتو دراسة 
( والتي أكدت ٧131، رمضانالدراسي من الطالب غير التحميمين، وتتفق ىذه النتائج مع دراسة )
التحميمي( وتوليد الحمول، كما  –نتائجيا عمى وجود عالقة دالة موجبة بين األسموب المعرفي )الشمولي 

الجامعة أكثر ميال لمبعد التحميمي من البعد الشمولي، وان طمبة الجامعة التحميمين  أكدت عمى أن طمبة
محتوى اإللكتروني التكيفي ويفسر ضعف فاعمية ال، محمول من طمبة الجامعة الشمولينل اً أكثر توليد

ميارات التفكير الناقد، مقارنة بفاعمية  القائم عمى األسموب المعرفي التحميمي / الشمولي في تنمية
تحصيل المفاىيم النظرية لوحدة متغيرات انتاج البرامج التمفزيونية التعميمية، لقصر مدة التعمم باستخدام 

، وحداثة الفكرة لدى الطالب، فعممية استخدام أساليب معرفية جديدة يتطمب محتوى اإللكتروني التكيفيال
 .ز لممتعممين والبيئة التعميمية ككل حتى يحقق الفاعمية المنشودةمزيد من التييئة والتجيي

 انثحث:تىصُاخ 
الدراسة إلى نتائج إيجابية في استخدام المحتوى اإللكتروني التكيفي في تنمية ميارات  توصمت

 التفكير الناقد والتحصيل الدراسي ولذلك:
 الدراسية المقررات في التكيفي اإللكتروني المحتوى استخدام في التوسع بضرورة الدراسة توصي .3

 .المختمفة الدراسية الصفوف مختمف وفي اآلخرى

 لممتعمم معرفية أساليب عمى وتطبيقة التكيفي اإللكتروني المحتوى لنظام المقترح التصميم تبني .٧
 .(1)شكل رقم 

 .التكيفية اإللكترونية التعمم بيئات تصميم عند المتعممين تفكير أساليب مراعاة ضرورة .1

 لما وذلك التكيفي المحتوى من مختمفة مستويات عمى تحتوي مختمفة إلكترونية تعمم بيئات تصميم .4
 .المختمفة والمعارف الميارات تنمية في فعاليتو الحالي البحث أثبت
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 مع اإللكترونية التعمم بيئات في التكيفي المحتوى أنماط تطبيق عمى التدريس ىيئة أعظاء تشجيع .8
 .العممية أبحاثيم وفي طالبيم

 المعرفية لألساليب وفقاً  التكيفي اإللكتروني المحتوى بتصميم الخاصة المعايير مراعاة ضرورة .٢
 . ورغباتيم احتياجاتيم مع يتوافق بحيث لممتعممين

 في التقميدي المحتوى من بدالً  التكيفي اإللكتروني المحتوى استخدام نحو االتجاه بزيادة االىتمام .٢
 تقنيات بكالريوس طالب لدى المياري واألداء التحصيل في جيدة نتائج من ليا لما التعميم عممية
 .التعميم

 مقررات ومع المختمفة، التعميم مراحل في التكيفي اإللكتروني المحتوى بتصميم االىتمام زيادة .5
 .متنوعة

 تصميم عند التعمم بنظريات المرتبطة التربوية والمفاىيم األسس، االعتبار بعين األخذ ضرورة .9
 .عمييا يستند التي واألسس المبادئ أىم وتحديد التكيفي اإللكتروني المحتوى

 ثحث:يقترحاخ ان

 تنمية في التكيفي اإللكتروني المحتوى الستخدام إيجابي أثر وجود أثبتت التي الدراسة نتائج ضوء في
 : فيما يمي والبحوث الدراسات من المزيد إجراء الباحث يقترح ، الناقد التفكير ميارات
 الذاتية الكفاءة ميارات تنمية في التعمم أساليب عمى قائم تكيفي إلكتروني محتوى فاعمية دراسة .3

 لدى المشكالت حل عمى القدرة تنمية في التكيفي اإللكتروني المحتوى استخدام فاعمية دراسة .٧
 .الدراسية المراحل في الطالب

 وفق التكيفي اإللكتروني المحتوى بواسطة التعمم عن رضاىم ومدى الطالب آراء عن الكشف .1
 . المختمفة المعرفية أساليبيم

 بكالريوس طالب لدى التعمم الساليب وفقاً  التكيفي اإللكتروني المحتوى لتصميم نموذج تطوير .4
 .التعميم تقنيات

 في التكيفي اإللكتروني المحتوى داخل االستخدام وواجية المعرفي األسموب بين التفاعل أثر .8
 . التعميم تقنيات بكالريوس طالب لدى الناقد التفكير ميارات تنمية

 الميارية الجوانب تنمية عمى وأثره المعرفية التعمم ألساليب وفقاً  تكيفي إلكتروني محتوى تصميم .٢
 . التعميم تقنيات بكالريوس طالب لدى

 التحميل،) العميا التحصيل مستويات في التكيفي اإللكتروني المحتوى استخدام فاعمية دراسة .٢
المختمفة. التعميم مراحل في( التقويم ، التركيب
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 انًراخغ انؼرتُح
التكيفي القائم عمى النص الممتد والمعتم ببيئة تعمم إلكتروني وفقًا ألسموب (. نمطان لعرض المحتوى ٧138أحمد،حنان. )

التفكير التحميمي والكمي وأثرىما عمى تنمية بعض ميارات البرمجة والتنظيم الذاتي. الجمعية المصرية لتكنولوجيا 
 .٧1٢-99(.1)٧8التعميم،مج 
 مطبعة العدالة، بغداد، العراق.  (. عمم النفس المعرفي، الطبعة األولى،٧131األسدي،عباس. )

(. تطور القدرة عمى التفكير الناقد وعالقة ذلك بالمستوى العمري والجنس نوع وفرع 3995الحموري، ىند، والوىر، محمود. )
 . 3٧٢-33٧(،3)٧8الدراسة. دراسات العموم التربوية بالجامعة األردنية، مج

 م. القاىرة: دار الكممة.(. عمميات تكنولوجيا التعمي٧111خميس، محمد. ) 
 . القاىرة: دار السحاب.النظرية والبحث التربوي في تكنولوجيا التعميم(. ٧131خميس، محمد. )
 (. مصادر التعمم اإللكتروني: األفراد والوسائط. القاىرة: دار السحاب.٧138خميس، محمد. )
   (. الدعم التكيفي كمتغير تصميمي في بيئات التعمم اإللكتروني وأثره عمى تنمية ميارات البرمجة لدى ٧135الدسوقي، محمد )

 (.4٢) 11طالب تكنولوجيا التعميم. مجمة كمية التربية، مج 
شمس. مجمة   التربية جامعة عين(. دراسة تجريبية برنامج في تنمية التفكير الناقد لدى طالب كمية ٧111رضوان، إيزيس. )

 دراسات في المناىج وطرق التدريس، جامعة عين شمس.
 (. مبادئ عمم النفس التربوي. العين: دار الكتاب الجامعي. ٧113الزغمول، عماد. )
لمنشر  األردن، دار الشروق -(. تدريس ميارات التفكير )مع مئات األمثمة التطبيقية(، عمان٧111سعاد، جودت. )

  توزيع. وال
 (. عمم النفس المعاصر. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. 399٧الشرقاوي، أنور. )
والنصوص  (. فاعمية مدونة إلكترونية مقترحة في تنمية ميارات التفكير الناقد في مادة األدب ٧131الصبحي، حسن. )

 . 31٧-85(:1) 15طالبات الصف الثاني الثانوي، مجمة العموم التربوية، المجمد  لدى 
 (. أساليب التفكير، نظريات ودراسات وبحوث معاصرة. القاىرة: عالم الكتب.٧11٢الطيب، عصام عمي. )

دار  المكرمة:  (. كتيب اختبار التفكير الناقد. عمان: دار الشروق: مكة 395٧عبد السالم، فاروق، سميمان، ممدوح. )
 امعة أم القرى. مركز البحوث التربوية والنفسية بكمية التربية بج

 .48-٢3(.14) 4(. األطر التربوية لتصميم التعمم اإللكتروني. مجمة المعموماتية، م٧133عبد الغفور، نضال )
. ٧عممية. ط (. تنمية ميارات التفكير "نماذج نظرية وتطبيقات ٧13٢العتوم، عدنان، والجراح، عبد الناصر، وبشارة، موفق )

 عمان: دار المسيرة.  
تنمية ميارات  (. فاعمية نظام تعمم إلكتروني تكيفي قائم عمى أسموب التعمم والتفضيالت التعميمية عمى ٧13٢أحمد. )العطار، 

 .415-149(.35) ٢البرمجة لدى طالب تكنولوجيا التعميم. مجمة البحث العممي في التربية. مج 
تنمية ميارات  سموب التعمم والتفضيالت التعميمية عمى (. فاعمية نظام تعمم إلكتروني تكيفي قائم عمى أ٧13٢العطار، أحمد. )

 .415-149(.35) ٢البرمجة لدى طالب تكنولوجيا التعميم. مجمة البحث العممي في التربية. مج 
في التحصيل وميارات التفكير الناقد  Risk(. أثر برنامج تعميمي قائم عمى مبادئ ٧13٢العكول، غادة، والسعودي، خالد. )

عمادة البحث العممي، -تربية اإلسالمية لدى طالبات الصف الثامن األساسي في األردن. جامعة اليرموكفي مبحث ال
 . ٧1٢-٧٧1(. ٧)3٧مج 

 ، األردن: دار أسامة لمنشر والتوزيع. 3(. استراتيجيات تعميم التفكير ومياراتو، ط٧133العياصرة، وليد. )
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االلي لدى  ية عمى الذكاء االصطناعي لتنمية ميارات استخدام الحاسب (. فعالية برامج التدريس المبن٧114كاظم، محمد )
 طالب تكنولوجيا التعميم. )رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة حموان.
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ألسموب التفكير التحميمي والكمي وأثرىما عمى تنمية بعض ميارات البرمجة والتنظيم الذاتي. الجمعية  
 .٧1٢-99(. 1)٧8المصرية لتكنولوجيا التعميم،  
    (. التفكير التحميمي لدى طمبة الجامعة. مجمة ديالي لمبحوث اإلنسانية، العدد٧138، كاظم، سعد. )الميداوي، عدنان

 لثامن والستون، العراق.ا
واألسموب  (. العالقة بين نمط التدوين )المصغر في مقابل المكبر( لممحتويات المصورة عبر الويب ٧131وائل، رمضان )

مجمة التربية، جامعة  ي( في تنمية التحصيل واالتجاه نحو التدوين اإللكتروني. المعرفي )الكمي في مقابل التحميم
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