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اإلحببر اإللكرتونً التكيفً التىجيه املببشر فً تنويت فبعليت منط 
 ههبراث الفهن القرائً لذي طالة شعبت اللغت اإلجنليزيت

 م.م/ أهرية حموىد خليفت

 املستخلص:

إلىىىى التعىىىرف عمىىىى فاعميىىىة ااىىىتردام نمىىىط  اإلبحىىىار التكيفىىىى  ييددددل البادددل الادددال 
ى تنميىىة مىىارات الفىىم القرائىى لىىدى فىى بيئىة الىىتعمم اإللكترونىى و للى  عمى التوجيىه المباشىر

   .طالب كمية التربية شعبة المغة االنجميزية
بنىا  بيئىة تعمىم إلكترونىى ةائمىة عمىى نمىط اإلبحىار التكيفىى التوجيىه  البادل تطمد  وقد

( 06حيىىىث اةت ىىىرت عينىىىة البحىىىث عمىىىى   ٬المباشىىىر بىىىىدف تنميىىىة مىىىىارات الفىىىىم القرائىىىى
طالىىىب وطالبىىىة فىىىى الفرةىىىة اللانيىىىة بقاىىىم المغىىىة اإلنجميزيىىىة بكميىىىة التربيىىىة٬ تىىىم تقاىىىيمىم إلىىىى 

 عة ضابطة .مجموعتين متااويتين مجموعة تجريبية ومجمو 
 بىين 6060 ≥وجىود فىر   لو داللىة إح ىائية عنىد ماىتوى البادل نتداج  أظيدر  وقدد
مم عىن طريى  نمىط اإلبحىار التكيفىى تىتع التى  التجريبيىة المجموعة طالب درجات متواطى

التوجيه المباشر( والمجموعىة الضىابطة الت  تاىتردم بيئىة تعمىم الكترونيىة ييىر تكيفيىة( فىى 
ئىىىى وللىىى  ل ىىىالة المجموعىىىة التجريبيىىىة٬ كمىىىا توجىىىد فاعميىىىة لممجموعىىىة ارتبىىىار الفىىىىم القرا

 ولل  وفقا لنابة الكاب المعدلة لبمي .   2.1 ≥التجريبية عند ماتوى
إن الىىتعمم التكيفىىى وىىو نىىوع مىىن الىىتعمم يىىىدف إلىىى إيجىىاد بيئىىة تعميميىىة متميىىزة تواكىىب 

جابىة عمىى مجموعىة احتياجات كل طالىب عمىى حىدة بحيىث يىتم تحديىدوا بعىد الرضىوع واإل
مىىىن الاىىىئمة والمىىىىام يحىىىدد مىىىن راللىىىىا ماىىىتواا فىىىى كىىىل ةاىىىم مىىىن  ةاىىىام المعرفىىىة٬ وتحىىىدد 
جوانب القوة والضعف لديه٬ ومن لم يتم بنا  بيئة تعميمية تواكىب إحتياجاتىه وفقىا إلرىتالف 

  نماط التعمم لديه. 
بأنىىا مجموعىة  االيب اإلبحار التكيفىى (Brusilovsky, 2004)ويعرف بروايموفاكى

مىىن الاىىاليب التقنيىىة التىىى تىىىدف إلىىى ماىىاعدة الماىىتردمين فىىى الو ىىول لممعمومىىات لات 
ال ىىمة فىىى اىىيا  الىىنص التشىىعبى والواىىائط الفائقىىة وللىى  مىىن رىىالل التكيىىف مىى   وىىدافىم 
التعميمية وماىتواوم المعرفىى و  ىبحت لات  وميىة متزايىدة فىى العديىد مىن تطبيقىات الويىب 

 التكيفى
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و  ما اب  يتضة ان الىدف الرئياىى مىن  اىاليب اإلبحىار التكيفىى وىو الحىد وفى ض
مىىىن عىىىدد العقىىىد التىىىى تىىىزار دون التقميىىىل مىىىن عمميىىىة الىىىتعمم٬ ويتحقىىى  للىىى  مىىىن رىىىالل عىىىدة 
 اىىىاليب منىىىىاج التوجيىىىه المباشىىىر٬ ترتيىىىب الىىىروابط٬ إرفىىىا  الىىىروابط٬ شىىىرح الىىىروابط٬ إنشىىىا  

 الروابط٬ الرريطة التكيفية.
 ;Eklund& Brusilovsky, 2005)عرضىىىىىا لىىىىىىلا الاىىىىىاليبج وفيمىىىىىا يمىىىىىى

Brusilovsky, 2007) 
 التوجيو المباشر:

مىىىن  باىىىط  اىىىاليب اإلبحىىىار التكيفىىىى٬ مىىىن رىىىالل وىىىلا الاىىىموب يىىىتم توجيىىىه المىىىتعمم 
لم ىفحات لات ال ىمة بالمىمىة التعميميىة وللى  فىى ضىو   وىداف المىتعمم ومعرفتىه وييروىىا 

 اعدة بيانات نمولج الماتردم.من المعمومات المرزنة فى ة
 ترتي  الروابط: 

يتم تكيىف الىروابط وفقىا لممعمومىات المرزنىة فىى نمىولج الماىتردم وترتىب الىروابط فىى 
 كل  فحة وفقا لمىدف المحدد من االكلر ومية بالنابة لممتعمم إلى الةل  ومية .

 إخفاء الروابط: 

لات  ىىىمة  ى ال عالةىىىة لىىىىا حيىىىث يىىىتم إرفىىىا  الىىىروابط التىىىى ال تىىى دى إلىىىى  ىىىفحات 
رفىا   و  بالىدف الحالى لمماتردم٬ والىدف من ولا االاموب وىو تقميىل ماىاحة اإلبحىار واء
إزالىىة او تعطيىىل روابىىط ل ىىفحات ييىىر مالئمىىة وللىى  فىىى ضىىو  بيانىىات نمىىولج الماىىتردم 

 واإلرفا  يحمى المتعمم من تعقيد اإلبحارويقمل من العب  المعرفى الزائد.
 :شرح الروابط

مىن االاىىاليب الكلىر ااىىترداما حيىث يمكىىن تقىىديم شىرح الىىرابط فىى شىىكل ن ىىوص  و 
تمميحىىات ب ىىرية وللىى  مىىن  جىىل ماىىاعدة المىىتعمم عمىىى معرفىىة المزيىىد عىىن الحالىىة الراونىىة 

 لمروابط فى ضو  معارفه الاابقة و ودافه .

 إنشاء الروابط:

م وفقىىا لودافىىه ومعرفتىىه وتعنىىى تقىىديم تو ىىية بىىروابط مفيىىدة فىىى الاىىيا  الحىىالى لممىىتعم
 الاابقة ونمولج تعممه اللى اتنشئه المنظومة.

 الخريطة التكيفية:
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وىىى تمليىىل ب ىىرى لممحتىىوى فىىى بنيىىة مترابطىىة تاىىاعد المىىتعمم فىىى معرفىىة مكانىىه  لنىىا  
 إبحارا دارل المنظومة وتتكيف رريطة المحتوى وفقا لااليب اإلبحار الماتردمة. 

من البحىوث والدرااىات التىى  شىارت نتائجىىا إلىى التىألير  وفى ولا اإلطار يوجد عديد
الفعىىىال لاىىىاليب اإلبحىىىار التكيفىىىى فىىىى تحقيىىى  نىىىوات  الىىىتعمم المرتمفىىىة حيىىىث وىىىدفت درااىىىة 

إلىىى التعىىرف عمىىى فاعميىىة العىىرض التكيفىىى وكىىلل   اىىاليب  (Eryilmaz, 2011)إيرلمىىاز
منظومىىىة الىىىتعمم مىىىن  اإلبحىىىارالتكيفى عمىىىى رفىىىض العىىىب  المعرفىىىى ورضىىىا المتعممىىىين عىىىن

رىىىالل تطىىىوير لاللىىىة نظىىىم تعميميىىىة مرتمفىىىة عبىىىر الويىىىب٬ المنظومىىىة الولىىىى بىىىدون تكيىىىف٬ 
والمنظومىىىة اللانيىىىة وظىىىف فيىىىىا العىىىرض التكيفىىىى  مىىىا المنظومىىىة اللاللىىىة وظىىىف فيىىىىا بعىىىض 
 اىىىاليب اإلبحىىىار التكيفيىىىة٬ وةىىىد تو ىىىمت إلىىىى نتىىىائ  الدرااىىىة إلىىىى وجىىىود فىىىرو  لات داللىىىة 

ة المنظومة اللانية واللاللة ولكن المنظومىة اللاللىة التىى وظىف فيىىا  اىاليب إح ائية ل ال
اإلبحىىار التكيفيىىة كانىىت  كلىىر فاعميىىة فىىى رفىىض العىىب  المعرفىىى٬ وزيىىادة رضىىا المتعممىىين 

 عن المنظومة التعميمية. 
إلىىى فاعميىىة )  (Somyurek& Yalin,2014كىىلل   شىىارت درااىىة اىىوميري  ويىىالين  

الىىىرابط فىىىى رفىىىض التشىىىتت  لنىىىا  اإلبحىىىار دارىىىل روابىىىط المحتىىىوى توظيىىىف  اىىىموب شىىىرح 
وبالتىىىالى ياىىىرت عمميىىىة البحىىىث لىىىدى المتعممىىىين٬ حيىىىث تو ىىىمت نتىىىائ  إلىىىى فاعميىىىة وىىىلا 
الاموب فى تقميىل التشىتت وفقىدان االتجىاا٬ كمىا  و ىت الدرااىة بضىرورة إجىرا  مزيىد مىن 

لمرتمفىىىة ومعرفىىىة  لروىىىا عمىىىى البحىىىوث التجريبيىىىة حىىىول توظيىىىف  اىىىاليب اإلبحىىىار التكيفيىىىة ا
 تياير عممية اإلبحار لدى المتعممين.

التى ةارنىت بىين مقىدار العىب  المعرفىى  لنىا   (Zhu, 1999)كلل   شارت درااة زوو
روابىط لكىل عقىدة٬ ونىص  رىر يتكىون مىن  7 -3تعمم القرا ة مىن نىص تشىعبى يتكىون مىن 

كىىان  فضىىل و ةىىل فىىى العىىب   رابىىط لكىىل عقىىدة٬ وةىىد تو ىىمت النتىىائ  إلىىى  ن الىىتعمم 8-22
 المعرفى فى حالة النص التشعبى اللى يحتوى عمى روابط  ةل.

إلىى  ن  (Parush, et al,2005)كمىا تو ىمت عديىد مىن الدرااىات ملىل درااىة بىاروش
البحىىث الب ىىرى فىىى  ىىفحات الويىىب التىىى تحتىىوى عمىىى روابىىط كليىىرة يكىىون  بطىىأ مقارنىىة 

 ابط  ةل. بالبحث الب رى فى  فحات تحتوى عمى رو 

وونىا ظىىىرت الحاجىة لضىىرورة اإلوتمىام بأنمىىاط اإلبحىارالتكيفى التىىى تىىدف إلىىى توجيىىه 
الماىىتردم  لنىىا  عمميىىة اإلبحىىار إلىىى الىىروابط الكلر وميىىة حيىىث نىىت  عىىن النمىىو الاىىري  فىىى 
 حجىىم الاىىئمة التفاعميىىة المتاحىىة لممتعممىىين عبىىر الويىىب مشىىكمة تشىىتت مىى  ييىىاب التوجيىىه
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ظيىىف  اىىاليب اإلبحىىار التكيفىىى يزيىىد مىىن فاعميىىة الىىتعمم ويقمىىل مىىن  ىىعوبة الاىىميم ولكىىن تو 
 التنقل ويجعل اإلبحار  كلر توجىا وبالتالى يقل وةت التعمم . 

وفى ولا اإلطىار تعىد نظريىة العىب  المعرفىى مىن  كلىر نظريىات الىتعمم ارتباطىًا الىتعمم 
ة لات إمكانيىىات محىىدودة التكيفىىى٬ حيىىث تقىىوم وىىلا النظريىىة عمىىى  اىىاس  ن الىىلاكرة العاممىى

فىىى كىىم المعمومىىات وعىىدد العنا ىىر التىىى تاىىتقبمىا وتتواجىىد بىىىا فىىى نفىىس الوةىىت ووىىلا مىىا 
تراعيىىه نظىىم الىىتعمم التكيفيىىة عبىىر الويىىب مىىن رىىالل توظيىىف  اىىاليب اإلبحىىار التكيفيىىة فىىى 

 ,Sweller)محاولىىة لتقميىىل كىىم المعمومىىات وعىىدد العقىىد التىىى يزوروىىا المىىتعمم  لنىىا  تعممىىه 

Kalyuga&Ayres, 2011p.45)  . 
كما تتف  معىا نظرية  وزبل؛ حيث تعد معرفىة المىتعمم وربراتىه الاىابقة مىن المكونىات 
الاااىىية فىىى نمىىولج الماىىتردم فىىى نظىىم الىىتعمم التكيفيىىة ووىىلا يتفىى  مىى  ر يىىة  وزبىىل عىىن 
الىىتعمم بأنىىه عمميىىة إحىىداث عالةىىات وارتباطىىات بىىين المعمومىىات الموجىىودة بالفعىىل فىىى البنىىا  

قدم له مىن معمومىات جديىدة ولىلل  تى دى البنيىة المعرفيىة لممىتعمم بمىا المعرفى لممتعمم وما ي
تشىىىممىا مىىىن معرفىىىة  و معمومىىىات  و  فكىىىار و مبىىىادى   و عالةىىىات دورا رئياىىىيا فىىىى عمميىىىة 
التعمم؛ حيث تعد ولا المعمومات والمعارف بملابة الاس التى نعتمد عميىا فى إضىافة مىا 

؛  نىىىىىىىىور محمىىىىىىىىد 2990د  بىىىىىىىىو حطىىىىىىىىب٬ نريىىىىىىىىد تقديمىىىىىىىىه لممىىىىىىىىتعمم.   مىىىىىىىىال  ىىىىىىىىاد  وفىىىىىىىى ا
 (.  ٬16 ص2998الشرةاوى٬

كما تتف  م  نظرية روبرت جانييه؛ حيث ينظم المحتوى فى نمىولج المجىال فىى نظىم 
الىىتعمم التكيفيىىة عبىىر الويىىب فىىى شىىكل ورمىىى٬ ومراعىىاة المتطمىىب الاىىاب  لىىتعمم كىىل مىىىارة٬ 

ه انىىىه يىىىتم تناىىىي  ووىىىلا يتفىىى  مىىى  ر يىىىة جانييىىىه حىىىول تناىىىي  المحتىىىوى؛ حيىىىث يىىىرى جانييىىى
المحتىىوى فىىى ناىى  ورمىىى بىىد ا مىىن الماىىتوى الباىىيط فىىى ةاعىىدة الىىىرم وانتىىىا ا بالماىىتوى 
الكلىىىر تعقيىىىدا٬ ويعىىىد كىىىل ماىىىتوى متطمىىىب ةبمىىىى  و شىىىرطى لىىىتعمم الجىىىزا  الموجىىىودة فىىىى 
الماتويات العميىا لمبنيىة المعرفيىة الىرميىة لممحتىوى٬ ووىلا يتطمىب القيىام بتحميىل المىىام عنىد 

 (.٬06٬02 ص ص2998طيط لممحتوى.   ناى محمد  حمد٬ التر
ويىىرى  ن مىىىارة فىىىم   وونىىا تعىىد مىىىارة القىىرا ة  حىىد المىىىارات الاااىىية لىىتعمم المغىىات٬

القرا ة من  برز المىارات الىامة التى البد من إكاابىا لممتعممىين. وال ىل فىى القىرا ة  ن 
ة٬ بىىل وىىى المىىىارة المحوريىىة التىىى يىىىدف تكىىون  واًل لمفىىىم؛ لن الفىىىم القرائىىى مىىىارة رئياىى

( بقولىهج  ن الفىىم ٬28 ص1663تعميم القرا ة إلى تنميتىا٬ وولا ما كدا محمىد لطفىى جىاد 
الىىلى ياىىعى المعمىىم إلىىى تحقيقىىه وتىىىدف العمميىىة  القرائىىى وىىو الىىىدف الاىىمى مىىن القىىرا ة٬

الفىم القرائىىىىى وىىىىو التعميميىىىىة إليىىىىه٬ فقىىىىرا ة بىىىىال فىىىىىم ال تعىىىىد ةىىىىرا ة بمفىومىىىىىا ال ىىىىحية٬ فىىىى
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المح ىىىىىمة النىائيىىىىىة التىىىىىى ينشىىىىىدوا كىىىىىل ةىىىىىارى  والنتيجىىىىىة التىىىىىى ياىىىىىعى كىىىىىل مىىىىىتعمم إلىىىىىى 
فىىىو مىىن مطالىىب المغىىة كمىىا  نىىه مطمىىب تعميمىىى . (٬88ص2990تحقيقىا محمدعبيدعبيىىد٬

وتربىىوى؛ للىى  لنىىه يحقىى  وىىدفًا  اىىمى مىىن  وىىداف القىىرا ة عىىادة وتدرياىىًا٬ موجىىىة كانىىت  م 
ضىمان لررتقىا   -فىى مواةىف التعمىيم -نشودة من ورائىا. وفىم المقىرو حرة؛ فىو الغاية الم

كاىىىابه لمىىىىارات النقىىىد فىىىى  لمامىىىه بمعمومىىىات مفيىىىدة واء بمغىىىة المىىىتعمم٬ وتزويىىىدا بأفكارلريىىىة واء
موضوعية٬  وتعويدا عمىى إبىدا  الىر ى٬ واء ىدار الحكىام المقرونىة بمىا ي يىدوا٬ وماىاعدته 

دفه مىن مشىكالت٬ وتزويىدا بمىا يعينىه عمىى اإلبىداع عمى مالحظة الجديد لمواجىة مىا ي ىا
 (.٬81 ص1662 محمد فضل اهلل٬ 

( إلىىىىى  وميىىىىة الفىىىىىم القرائىىىىى ٬3ص1660وتشىىىىير  ىىىىفا  عبىىىىد العزيزمحمىىىىد اىىىىمطان  
بقولىا " إن ياية تعمم المغة وى إعداد متعمم ةارى  فاوم٬ فالفىم وو العن ر الرئياىى فىى 

لمىتمين بتعميم المغة التركيز عمى تنمية ماىتويات فىىم تعمم المغة٬ وولا الغاية تتطمب من ا
 المقرو  ومىاراته  لنا  تعميمىم المغة٬ وليس مجرد ضبط االشكال المغوية.

فالبىىىد  ن ياىىىتىدف تعمىىىيم القىىىرا  تنميىىىة القىىىدرة عمىىىى الفىىىىم فالبىىىد ان يكتاىىىب المىىىىارات 
مًا ممىىا يىى لر عمىىى تنميىىة الاااىىية لمقىىرا ة لكىىى ياىىتوعب مىىا يقىىر  ٬ ويفىىىم مىىايقر  فىمىىا  اىىمي

شر يته فىو يقر  ويدر  ما يقر  وي ىل مىن رىالل ةرا تىه الاىميمة إلىى الفكىار التىى يريىد 
 الكاتب  ن  ينقمىا إليه.

كاىىابىا  وةىىد  كىىدت عديىىد مىىن الدرااىىات عمىىى ضىىرورة اإلوتمىىام بمىىىارة الفىىىم القرائىىى واء
إلىى تحميىل  لىر إاىتراتيجية ( والتى وىدفت Gayo et al, 2014لمطالب ومنىا درااة جايو  

وتعميمات ماورا  المعرفة عمى عمميات وااتراتيجيات الفىم القرائى٬ حيث تىم تطبيقىىا عمىى 
طالىىىىب مىىىىن  80طالىىىىب مىىىىن ال ىىىىف الرىىىىامس و  89طالىىىىب بواة   98عينىىىىة مكونىىىىة مىىىىن 

ال ىىف الاىىادس( وةىىد تو ىىمت الدرااىىة إلىىى  ن المجموعىىة التجريبيىىة مىىن ال ىىف الرىىامس 
ت  عمىىىىى مىىىىن المجموعىىىىة الضىىىىابطة باالرتبارالبعىىىىدى والتتبعىىىىى لمفىىىىىم ح ىىىىمت عمىىىىى درجىىىىا

القرائىىىى٬ كمىىىا  ن المجموعىىىة التجريبيىىىة لم ىىىف الاىىىادس ح ىىىمت عمىىىى درجىىىات  عمىىىى مىىىن 
 المجموعة الضابطة باالرتبار البعدى والتتبعى فى الترطيط. 

والتىىى وىىدفت إلىىى التعىىرف عمىىى فاعميىىة ااىىتردام   (Jeong,J,2009 )ودرااىىة جىىون 
راتيجية التمريص فى تنميىة الفىىم القرائىى والتمرىيص الكتىابى لىدى التالميىل٬ وااىتردمت اات

تمميىل مىن تالميىل ال ىف الرابى  مىن 70الدرااة المنى  شبه التجريبىى٬ وتكونىت العينىة مىن 
إحىىىدى المىىىدارس بكوريىىىا الجنوبيىىىة.  التعمىىىيم الممتحقىىىين بىىىلالث ف ىىىول درااىىىية مرتمفىىىة تتبىىى 

وعىىة تىىدرس بااىىتراتيجيات التمرىىيص٬ ومجموعىىة التىىدريس بطريقىىة ووزعىىت العينىىة عمىىى مجم
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العىىىىىرض المباشىىىىىر٬ والمجموعىىىىىة الضىىىىىابطة التىىىىىى تىىىىىدرس بالطريقىىىىىة التقميديىىىىىة وااىىىىىتردمت 
االرتبىىىىىارات التح ىىىىىيمية فىىىىىى الفىىىىىىم القرائىىىىىى لموةىىىىىوف عمىىىىىى فاعميىىىىىة المعالجىىىىىة التجريبيىىىىىة 

راتيجية التمرىيص فىى تنميىة الماتردمة وةد تو مت نتائ  الدرااة إلى فاعمية ااىتردام ااىت
الفىم القرائىى والتمرىيص الكتىابى لىدى التالميىل المشىاركين مقارنىة بااىتردام طريقىة العىرض 

 المباشر والطريقة التقميدية فى التدريس. 

( والتىى وىدفت إلىى معرفىة  لىر 1660وكلل  درااة  فا  عبد العزيز محمىد اىمطان 
تيجية ا ال اللات٬ وااىتراتيجية تركيىز االنتبىاا٬ بعض ااتراتيجيات العمميات اللونية  ااترا

وااىىىتراتيجية مراةبىىىة االاىىىتيعاب( الم ىىىىاحبة لمتعىىىرف فىىىى ااىىىىتيعاب المقىىىرو  لىىىدى تالميىىىىل 
ال ىىىف اللىىىانى اإلعىىىدادى وةىىىد تو ىىىمت نتىىىائ  الدرااىىىة إلىىىى  نىىىه توجىىىد فىىىرو  لات داللىىىة 

اىىىىىتردام إح ىىىىائية بىىىىين متواىىىىطى درجىىىىات تالميىىىىىل المجموعىىىىات الىىىىلالث التىىىىى دراىىىىت با
ااىىىىتراتيجيات العمميىىىىات اللونية  ااىىىىتراتيجية اىىىى ال الىىىىلات٬ وااىىىىتراتيجية تركيىىىىز االنتبىىىىاا٬ 
وااتراتيجية مراةبة االاىتيعاب( وتالميىل المجموعىة التىى دراىت بااىتردام الطريقىة المعتىادة 

 فى ارتبار ااتيعاب المقرو  ل الة تالميل المجموعات اللالث. 
( التىىىى وىىىدفت إلىىىى التىىىدريب عمىىىى بعىىىض 1666يىىىد باإلضىىىافة إلىىىى درااىىىة عبىىىد الحم

ااىىتراتيجيات الىىتعمم المعرفيىىة وىىى التاىىا ل٬ التمرىىيص٬ التاىىا ل والتمرىىيص معىىًا حيىىث تىىم 
طالىىىب مىىىن طىىىالب ال ىىىف الول اللىىىانوى٬ حيىىىث ااىىىتردم  263تطبيقىىىىا عمىىىى عينىىىة مىىىن 

ارتبىىىىىار موضىىىىىوعى مىىىىىن إعىىىىىداد الباحىىىىىث وةىىىىىد تو ىىىىىمت وىىىىىلا الدرااىىىىىة إلىىىىىى  ن ااىىىىىتردام 
 تراتيجيات المعرفية اللالث تاىم فى تنمية مىارات الفىم القرائى.االا

ومن ناحية  رىري يعىد اإلوتمىام بىىلا المىىارة  مىرًا الينىى عنىه لىتعمم المغىة اإلنجميزيىة  
وللىى  فىىى جميىىى  المراحىىل العمريىىة ورا ىىىة الجامعيىىة حيىىىث يعىىد ة ىىور وىىىلا المىىىارة فىىىى 

ن الطىىالب الجىىامعيين وةىىد  لبتىىت عديىىد مىىن المرحمىىة الجامعيىىة مشىىكمة كبيىىرة تواجىىه عديىىد مىى
 الدرااات ة ور ولا المىارة لدى الطالب الجامعيين ومنىا ج

التى وىدفت إلىى اكتشىاف ااىتردام الطىالب (AlSamadani, 2008) درااة ال مدانى
الاىعوديين الاىتراتيجيات القىرا ة و لروىا عمىى الفىىم القرائىى عنىد الطىالب حيىث تىم ااىتردام 

 286ط حيىىث تىىم تطبيىى  الجىىز  الكمىىى مىىن الدرااىىة عمىىى عينىىة مكونىىة مىىن المىىنى  المرىىتم
طالب ااتردم فيىا ااتبانة من إعداد الباحلة بينما القام الكيفى تم ااىتردام المقابمىة لعينىة 

طىىىالب وللىىى  لمتأكىىىد مىىىن مىىىدى معرفىىىة الطىىىالب الاىىىعوديين  26مىىىن الطىىىالب مكونىىىة مىىىن 
وىىلا الدرااىة إلىىى  ن الطىالب الاىىعوديين عمىىى بااىتراتيجيات القىىرا ة المرتمفىة وةىىد تو ىمت 

 االاىىتراتيجية وتقييمىىىا كمىىا تو ىىمت وعىىى كبيىىر الاىىتراتيجيات الترطىىيط  كلىىر مىىن تطبيىى 
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نتائ  الدرااة إلى  ن الطالب يرون  ن البيئة من  وم العوامل الم لرة لمفىىم القرائىى وكىلل  
تو ىىىىمت الدرااىىىىة إلىىىىى  نىىىىه ال يوجىىىىد عالةىىىىة بىىىىين ماىىىىتوى الفىىىىىم لىىىىدى الطىىىىالب وااىىىىتردام 

 ااتراتيجيات القرا ة. 
 من رالل ما اب  ترى الباحلة  ن تنمية مىارة الفىم القرائى تحتىاج لمماراىة الطىالب
عديد مىن النشىطة القرائيىة المتنوعىة٬ الم ىحوبة بتوجىه ودعىم المعمىم٬ لىلل  ةىد تكىون بيئىة 
الىىتعمم التكيفىىى بمىىا تقدمىىه مىىن  اىىاليب اإلبحىىار المرتمفىىة وىىى البيئىىة المالئمىىة لتنميىىة وىىلا 

 المىارة وكلل  رفض العب  المعرفى لدى طالب المرحمة الجامعية.

 هشكلت البحث
مشىىكمة فىىى مىىىارة الفىىىم القرائىىى لىىدي الطىىالب بشىىعبة المغىىة ااتشىىعرت الباحلىىة وجىىود 

 االنجميزية من راللج
درااة الباحلة بنفس الشعبة وشىعوروا  لنىا  فتىرة درااىتىا بعىدم تىوافر القىدر الكىافى   -

 من النشطة ومالئمة ولا النشطة لتنمية ولا المىارة .
للانيىة واللاللىة فىى كميىة المقابالت الشر ىية المفتوحىة مى  عىدد مىن طىالب الفرةىة ا -

مىىىن كىىىل فرةىىىة( واتضىىىة منىىىىا 16طالًبىىىا وطالبىىىة بواةىىى  86التربيىىىة شىىىعبة المغىىىة اإلنجميزيىىىة  
جوانىىب الضىىعف فىىى وىىلا المىىىارة٬ وةىىد تىىم إجىىرا  وىىلا المقىىابالت بىىىدف التأكىىد مىىن وجىىود 
د ضعف فى مىارة الفىم القرائى٬ وةد  شارت نتىائ  المقىابالت إلىى  ن الطمبىة تىواجىىم عديى

 من المشاكل فى تعمم المغة وكان من ضمن إجاباتىمج
عىىدم تىىىدريس المغىىة اإلنجميزيىىىة بطريقىىىة وظيفيىىة٬ فاوتمىىىام المعمىىىم ين ىىب عمىىىى تىىىدريب 
الطمبة عمى النط  ال ىحية لمىا يىراا مىن رمىوز مكتوبىة وال يعطىى اوتمامىا لفىىم مىا تحممىه 

و ييىىر ةىىادر عمىىى فىىىم تمىى  الرمىىوزمن معىىانى ٬ في ىىل الطالىىب إلىىى المرحمىىة الجامعيىىة ووىى
 المعنى العمي  لما يقر ٬ وال عمى ااتنتاج ما يق دا الكاتب.

ةمىىة التىىدريبات والنشىىطة الالزمىىة لتنميىىة مىىىارة الفىىىم القرائىىى والتىىى يىىرى الطىىالب  نىىىا 
 من  وم المىارات التى من الواجب  ن يىتم الااتلة بىا.

ة والنقديىىىىىة٬ ويقت ىىىىىر  ن  يمىىىىىب الطىىىىىالب يفشىىىىىمون فىىىىىى ااىىىىىتيعاب المعىىىىىانى الضىىىىىمني
 فقط لما يقر ون. ااتيعابىم عمى المعانى الاطحية
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إطىىالع الباحلىىىة عمىىىى مجموعىىىة مىىن الدرااىىىات والبحىىىوث التىىى  جريىىىت فىىىى مجىىىال  - 
تكنولوجيا التعميم  وكلل  فى مجال المغة التى  كدت وجود ة ىور فىى مىىارة الفىىم القرائىى 

 بكميات التربية.   لدي الطالب المعممين بشعبة المغة االنجميزية

اطىىالع الباحلىىة عمىىى نتىىائ  بعىىض الطىىالب الرىىريجين وةىىد  شىىارت النتىىائ  إلىىى  ن  -
 ونا  ضعف فى مىارة الفىم القرائى  . 

وبنا ًا عمى ما  كدته الدرااات الاابقة من ضرورة اإلوتمام بمىىارات المغىة اإلنجميزيىة 
مىىى بىىاةى المىىىارات٬ ونتيجىىة لعىىدم مىىىارة الفىىىم القرائىىى لمىىا لىمىىا مىىن  لىىر كبيىىر ع ورا ىىة 

اإلوتمىىام بىىىلا المىىىارة فىىى البىىرام  التعميميىىة و عىىدم إوتمىىام المعممىىين بتنميتىمىىا باإلضىىافة 
إلىىى ضىىعف وىىلا المىىىارة لىىدى المتعممىىين فىىى جميىى  المراحىىل التعميميىىة بىىد ًا مىىن المرحمىىة 

نولوجيىىا التعمىىيم كىىان البىىد مىىن إرتيار حىىد ماىىتحدلات تك ٬اإلبتدائيىىة وحتىىى مرحمىىة الجامعيىىة
لمتغمب عمى ولا الق وروبالتالى توفير ةدر منااب من التفاعل فىى ظىل ارىتالف النمىاط 
المعرفيىة لمطىىالب باإلضىىافة إلىىى  عىىدادوم الكبيىىرة وعىدم تىىوافر الوةىىت إلحىىداث التفاعىىل بىىين 
المعمىىم وطالبىىه وبىىين الطىىالب وبعضىىىم الىىبعض لمماراىىة عديىىد مىىن النشىىطة التىىى تتعمىى  

 ولا المىارة.بتنمية 

 وفيوب سبق ميكن حتذيذ هشكلت البحث فً : 
وجود ة ور لدى طىالب شىعبة المغىة اإلنجميزيىة فىى الفىىم القرائىى٬ مماترتىب عميىة  -

 ضعف فى المىارات المغوية الررى وكلل  زيادة العب  المعرفى عميىم.   
باإلفىىادة مىىن ولىىلل  ياىىع  البحىىث الحىىال  لبنىىا  نمىىط مىىن  نمىىاط لربحىىارالتكيفى وللىى  

بيئىىة الىىتعمم اإللكترونيىىة التكيفيىىة والتىىى ةىىد يكىىون لىىىا  لىىر إيجىىاب  عمىىى تنميىىة مىىىارة الفىىىم 
 القرائى لدى الطالب.

 أسئلت البحث 
ولمتو ل لحل لمشكمة البحث ياعى البحث الحالى إلى اإلجابة عن الا ال الرئيس 

بيئات التعمم اإللكترون  عمى  التالىج ما فاعمية نمط اإلبحار التكيفى التوجيه المباشرفى
 ؟ تنمية مىارة الفىم القرائى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية

 أهذاف البحث :
 يىدف البحث الحالى الى التعرف عمى ج
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فاعميىة نمىط اإلبحىىار التكيفىى التوجيىه المباشىىرفى بيئىات الىتعمم اإللكترونىى  عمىى تنميىىة 
 اإلنجميزية.مىارة الفىم القرائى لدى طالب شعبة المغة 

 أهويت البحث :
 ةد يفيد ولا البحث ف  ج 

توجيه نظر القائمين عمى ت ميم بيئات الىتعمم اإللكترونيىة حىول فاعميىة نمىط اإلبحىار 
 التكيفى التوجيه المباشرفى تنمية المىارات المغوية لدى طالب المغة اإلنجميزية.

لويىب بمجموعىة مىن ةد تاىىم نتىائ  وىلا البحىث فى  تزويىد م ىمم  ومطىورى مواةى  ا
المبىىادو والاىىس العمميىىة عنىىد ت ىىميم وىىلا البيئىىات٬ وللىى  فيمىىا يتعمىى  بتنميىىة مىىىارة الفىىىم 

 القرائى لدى طالب كمية التربية شعبة المغة اإلنجميزية 

التو ىىل إلىىى  حاىىن الاىىبل لرفىى  كفىىا ة الطىىالب فىىى إاىىتردام  الويىىب لمنىى  التشىىتت 
 وضياع الوةت  لنا  اإلبحار.

تائ  ولا البحث فى تزويد  عضىا  ويئىة التىدريس ومعىاونيىم بدرشىادات حىول ةد تفيد ن
إاىىتردام نمىىط اإلبحىىار التكيفىىى التوجيىىه المباشىىرفى تحاىىين  دا  الطىىالب فىىى نىىوات  الىىتعمم 

 المرتمفة.

 فروض البحث 

 ياعى البحث الحالى إلى التحق  من  حة الفرض التاليى ج
 اإلبحىىار نمىىط تاىىتردم التىىى( 201 ≥ماىىتوى توجىىد فاعميىىة لممجموعىىة التجريبيىىة عنىىد 

لكترونىى فىى ارتبىار الفىىم القرائىى٬ وللى  وفقىا اإل الىتعمم بيئات فى المباشر التوجيه التكيفى
 لنابة الكاب المعدلة لبمي .  

 حمذداث البحث 

 - لتزم البحث بالحدود التالية ج
 طالب  الفرةة اللانية شعبة المغة اإلنجميزية . اد بشري:

 حموان. جامعة –كمية التربية  مكاني:اد 
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بنىىىىىا  نمىىىىىط اإلبحىىىىىار التكيفىىىىىى التوجيىىىىىه المباشىىىىىردارل بيئىىىىىة الىىىىىتعمم  ادددددد مو دددددو ي:
 اإللكترونية لمقرر القرا ة لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية.

تىىىىم تطبيىىىى  تجربىىىىة البحىىىىث فىىىىى الف ىىىىل الدرااىىىىى الول لمعىىىىام الدرااىىىى   اددددد ىمددددان :
1628-1629. 

 هنهج البحث:
 : مني  البال ومتغيراتو : أوال

ينتمىى  وىىلا البحىىىث إلىىى فئىىة البحىىىوث التىى  تاىىتردم ت ىىىميمات المىىنى  الو ىىف  فىىى  
مرحمىىىة الدرااىىىة والتحميىىىل والت ىىىميم٬ والمىىىنى  التجريبىىى  عنىىىد ةيىىىاس  لىىىر المتغيىىىر الماىىىتقل 

 لمبحث عمى المتغير التاب  ف  مرحمة التقويم٬ وتكونت متغيرات البحث منج
 :  المتغير المستقل

 اإلبحار التكيفى التوجيه المباشر نمط
 المتغير التابع وىو :

 مىارة الفىم القرائى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية.
 ثانًيا: التصميم التجريبي لمبال :

عمىىىىى ضىىىىىو  المتغيىىىىر الماىىىىىتقل موضىىىىى  البحىىىىث الحىىىىىال  ٬ تىىىىم ااىىىىىتردام الت ىىىىىميم   
و المجموعتين التجريبيىة والضىابطة٬ ويوضىة الجىدول التىال  الت ىميم التجريبى  التجريب  ل
 لمبحثج
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المجمىعة 

 التجريبية

 

 بيئة تعلم تكيفية قبئمة على 

 نمط اإلبحبر التكيفى التىجيه المببشر

 بيئة تعلم الكترونية غير تكيفية 
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 (  التصميم التجريبي لمبال 1شكل )

 أدواث البحث
 أواًل: أدوا  جمع البيانا 

 ةائمة بمىارات الفىم القرائى لطالب شعبة المغة اإلنجميزية.

 ثانًيا: أدوا  القياس
 إرتبار الفىم القرائى لطالب شعبة المغة اإلنجميزية  من إعداد الباحلة(.

 ثالثًا: مادة المعالجة
 إلكترونية ةائمة عمىجبيئة تعمم 

 نمط اإلبحار التكيفى التوجيه المباشر.

 هصطلحبث البحث
 أنماط اإلباار التكيف :

تعرفىىىا الباحلىىة إجرائيىىا بأنىىىا مجموعىىة مىىن الاىىاليب التىىى تىىىدف إلىىى توجيىىه المىىتعمم 
ا لمىروابط المنااىىبة لىه فقىىط ولودافىىه الحاليىة وبالتىىالى تقميىل عىىدد الىىروابط والعقىد التىىى يزوروىى

 المتعمم.
 نمط التوجيو المباشر:

تعرفىا الباحلة إجرائيا بأنىا  اىىل  نمىاط اإلبجىار التكيفىى والتىى تقتىرح لممىتعمم النقطىة 
 و ال ىىىىفحة التاليىىىىة التىىىىى اىىىىيزوروا وفقىىىىا لودافىىىىه ومعارفىىىىه الاىىىىابقة المرزنىىىىة فىىىىى نمىىىىولج 

 المتعمم. 
 ميارة الفيم القراج :

رة عمى الىربط بىين الرمىز والمعنىى لمىا يىتم ةرائتىه وفىىم تعرفىا الباحلة إجرائيا بأنىا القد
المعنىىى مىىن الاىىيا  وتنظىىيم مىىا يقىىر  مىىن  فكىىار والقىىدرة عمىىى تىىلكروا وااىىتدعائىا فىىى وةىىت 

 الح . 
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 :اإلطبر النظرٌ والذراسبث املرتبطت
 ينقام اإلطار النظري ف  البحث الحال  إل  ابعة محاور  اااية و ج

 التكيف .: أنماط اإلباار ًأوالً 

 ثانًيا: نمط اإلباار التكيف  التوجيو المباشر.

 ثالثًا: ميارا  الفيم القراج  و القتيا بالمتغير المستقل لمبال.

  Adaptive Navigation Styleنمط اإلباار التكيف ً: أوال
يتنىىاول وىىلا المحىىور نمىىط اإلبحىىار التكيفىىى و لىىرا فىىى تنميىىة مىىىارات الفىىىم القرائىىى لىىدى 

 المغة اإلنجميزية٬ من حيث مفىومه٬ و وميته٬  و لرا عمى نوات  التعمم المرتمفة.طالب 
 مفيوم أنماط اإلباار التكيف :

 نمىاط اإلبحىار التكيفىى بأنىىا مجموعىة  (Brusilovsky, 2004)ويعرف بروايموفاكى
مىىن الاىىاليب التقنيىىة التىىى تىىىدف إلىىى ماىىاعدة الماىىتردمين فىىى الو ىىول لممعمومىىات لات 
ال ىىمة فىىى اىىيا  الىىنص التشىىعبى والواىىائط الفائقىىة وللىى  مىىن رىىالل التكيىىف مىى   وىىدافىم 

قىات الويىب التعميمية وماىتواوم المعرفىى و  ىبحت لات  وميىة متزايىدة فىى العديىد مىن تطبي
التكيفىىى٬ وتبىىرز  وميىىة اإلبحىىار التكيفىىى عنىىدما يضىىطر الماىىتردم فىىى  وةىىات كليىىرة إليجىىاد 
رابط بين العديد من الريارات والبدائل المطروحة فىى ظىل  ىعوبة ارتيىار الىرابط الناىب٬ 
فاإلبحىىار التكيفىىى يقمىىل مىىن عىىدد مىىىن الريىىارات بااىىتردام مرتمىىف  نمىىاط اإلبحىىار الكلىىىر 

    (Brusilovsky, 2003, p.487)شيوعا 
 أىمية أنماط اإلباار التكيف  وأثرىا  م  نوات  التعمم المختمفة

وفى ضو  ما اب  يتضة ان الىىدف الرئياىى مىن  نمىاط اإلبحىار التكيفىى وىو 
الحد من عدد العقد التى تزار دون التقميل من عممية التعمم٬ ويتحق  لل  من رالل 

اشر٬ ترتيب الىروابط٬ إرفىا  الىروابط٬ شىرح الىروابط٬ عدة  االيب منىاج التوجيه المب
 إنشا  الروابط٬ الرريطة التكيفية.

وفى ولا اإلطار يوجد عديد من البحىوث والدرااىات التىى  شىارت نتائجىىا إلىى التىألير 
الفعىىىال لاىىىاليب اإلبحىىىار التكيفىىىى فىىىى تحقيىىى  نىىىوات  الىىىتعمم المرتمفىىىة حيىىىث وىىىدفت درااىىىة 

إلىىى التعىىرف عمىىى فاعميىىة العىىرض التكيفىىى وكىىلل   اىىاليب  (Eryilmaz, 2011)إيرلمىىاز
اإلبحىىىارالتكيفى عمىىىى رفىىىض العىىىب  المعرفىىىى ورضىىىا المتعممىىىين عىىىن منظومىىىة الىىىتعمم مىىىن 
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رىىىالل تطىىىوير لاللىىىة نظىىىم تعميميىىىة مرتمفىىىة عبىىىر الويىىىب٬ المنظومىىىة الولىىىى بىىىدون تكيىىىف٬ 
لىىىة وظىىىف فيىىىىا بعىىىض والمنظومىىىة اللانيىىىة وظىىىف فيىىىىا العىىىرض التكيفىىىى  مىىىا المنظومىىىة اللال

 اىىىاليب اإلبحىىىار التكيفيىىىة٬ وةىىىد تو ىىىمت إلىىىى نتىىىائ  الدرااىىىة إلىىىى وجىىىود فىىىرو  لات داللىىىة 
إح ائية ل الة المنظومة اللانية واللاللة ولكن المنظومىة اللاللىة التىى وظىف فيىىا  اىاليب 
اإلبحىىار التكيفيىىة كانىىت  كلىىر فاعميىىة فىىى رفىىض العىىب  المعرفىىى٬ وزيىىادة رضىىا المتعممىىين 

 المنظومة التعميمية. عن 
إلذذذ  )  (Somyurek& Yalin,2014كذذكلأ ارذذارا دراسذذة سذذوميريأ ويذذالين  

فاىلية توظيف اسذلو  رذرا الذرابى فذ  الذش الترذتا فذ  ابنذا  اخبحذار دااذ  روابذى 

المحتوى وبالتال  يسرا ىملية البحذ  لذدى المتيلمذيني حيذ  تونذلا نتذا ف إلذ  فاىليذة 

ا وفقذذدان اجتجذذامي كمذذا اونذذا الدراسذذة بءذذرور  إجذذرا  هذذكا السذذلو  فذذ  تقليذذ  الترذذت

مزيذذد مذذن البحذذو  التجريبيذذة حذذو  توظيذذف اسذذالي  اخبحذذار التكيليذذة الماتللذذة وميرفذذة 

 ابرها ىل  تيسير ىملية اخبحار لدى المتيلمين.

التذ  اارنذا بذين مقذدار اليذ   الميرفذ   (Zhu, 1999)ككلأ ارارا دراسذة زهذو

روابى لك  ىقذد ي ونذص ااذر يتكذون  7 -3نص تريب  يتكون من  ابنا  تيلم القرا   من

رابى لك  ىقد ي واد تونلا النتا ف إل  ان التيلم كان افء  واا  ف  الي    11-8من 

الميرف  ف  حالة النص التريب  الكى يحتوى ىلذ  روابذى ااذ  لن زيذاد  ىذدد الذروابى 

لمي وبذذكلأ يمكذذن لنمذذاى فذذ  الذذنص الترذذيب  تزيذذد مذذن اليذذ   الميرفذذ  وتءذذيف الذذتي

اخبحذذار التكيلذذ  ان تقلذذ  مذذن اليذذ   الميرفذذ  الوااذذو ىلذذ  المذذتيلم وتوج ذذ  للذذروابى 

 المناسبة لهداف  وبالتال  تقل  من ىدد الروابى واليقد الت  يزورها المتيلم.

إلذ   (Parush, et al,2005)كما تونلا ىديد من الدراساا مب  دراسة بذارو 

نلحاا الوي  الت  تحتوى ىل  روابى كبير  يكون ابىأ مقارنذة  ان البح  البنرى ف 

 بالبح  البنرى ف  نلحاا تحتوى ىل  روابى اا . 

إلى التعرف عمى فاعمية العرض التكيفى   Eryilmaz(2011)كلل  ودفت درااة
و نماط اإلبحار التكيفى عمى رفض العب  المعرفى ورضا المتعممين عن منظومة التعمم 
من رالل لاللة نظم تعميمية مرتمفة عبر الويب ووى لالث مجموعات ؛ الولى نظام 

واللاللة تم تعميمى تقميدى  واللانية تم توظيف العرض التكيفى دارل النظام التعميمى 
توظيف   نماط اإلبحار التكيفى٬ وتو مت النتائ  إلى وجود فرو   لات داللة إح ائية  

انماى اخبحار  ل الة المنظومة اللانية واللاللة٬ ولكن المنظومة اللاللة التى وظف فيىا
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التكيفى كانت  كلر فاعمية فى رفض العب  المعرفى وزيادة رضا المتعممين عن 
 عميمية.المنظومة الت

وونا ظىرت الحاجة لضرورة اإلوتمام بأنماط اإلبحارالتكيفى التى تىدف إلى توجيه 
الماتردم  لنا  عممية اإلبحار إلى الروابط الكلر ومية حيث نت  عن النمو الاري  فى 
حجم الائمة التفاعمية المتاحة لممتعممين عبر الويب مشكمة تشتت م  يياب التوجيه 

ف  االيب اإلبحار التكيفى يزيد من فاعمية التعمم ويقمل من  عوبة الاميم ولكن توظي
 التنقل ويجعل اإلبحار  كلر توجىا وبالتالى يقل وةت التعمم . 
 Direct Guidanceلانًياج نمط اإلبحار اإللكترونى التكيفى التوجيه المباشر 

لتعمم يتناول ولا المحور نمط اإلبحار التكيفى التوجيه المباشر فى بيئات ا
 اإللكترونى من حيث مفىومه ومميزاته و وجه الق ور فيه والنظريات الداعمة له.

                     Direct Guidanceمفىوم نمط التوجيه المباشر
وو  باط  نماط اإلبحار التكيفى بل و كلروا شيوعا وانتشارا٬ يقترح ولا النمط نقطة 

م بزيارتىا ولل  طبقا لوداف الماتردم ومعارفه اإلبحارالتالية  و الفضل لمماتردم ليقو 
 و  ى عوامل  ررى مملمة  فى نمولج الماتردم ويتم ااتردام ولا النمط فى  نظمة 

 (next) (teach me)عمى شكل زر راص مكتوب عميه  ISIS Tutorعديدة ملل 
والموجود عمى كل  فحة تقدم مفىوم  و تعرض مشكمة  و حتى فى  فحة الفىرس 

يقوم ولا الرابط بعرض رابط ديناميكى يامى التالى وعادة مايكون مرتبط بأفضل حيث 
 ( 1كما فى شكل   رابط يجب عمى المتعمم زيارته
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     ISIS Tutor  ( نمط التوجيه المباشر فى نظام 2شكل) 

 Web و  ن يوجىىىه المىىىتعمم تمقائيىىىا إلىىىى  فضىىىل رابىىىط يمكىىىن ااىىىتردامه ملىىىل نظىىىام 

Watcher   والىىىلى يقىىىدم الىىىرابط المو ىىىى بىىىه مىىىن رىىىالل ااىىىتردام بعىىىض اليقونىىىات ملىىىل
(curious eyes)  فالتوجيىىه 3لرشىىارة إلىىى الىىرابط المىىراد الىىتعمم  راللىىه كمىىا فىىى شىىكل ) 

 ويمكنىه بدرااىتىا يبىد   ن يجىب  ىفحة  فضىل ال ىفحة وىى وىلا  ن إدرا  مىن يمكن المىتعمم

 (Rollinger & Pylo, 1999)إليىا بارعة الو ول من

 

 Web Watcher( نمط التوجيو المباشر ف  نظام  3شكل)  

   مميىا  نمط التوجيو المباشر
 يوجد عديد من المميزات نمط التوجيه المباشر وىج 

  نماط اإلبحار التكيفى شيوعا وااترداما.  كلرمن  

 واضة واىل التنفيل.
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الماىىىتردمين المبتىىىدئين الىىىلين مىىىن  كلرالنمىىىاط اىىىىوله فىىىى االاىىىتردام ورا ىىىة مىىى  
يمتمكىىىون معرفىىىة ةميمىىىة لىىىديىم مشىىىاكل فىىىى التعامىىىل مىىى  النمىىىاط الرىىىرى و ن نمىىىط التوجيىىىه 

 المباشر وو الناب لىم.

يعد  اموبا مناابًا لممتعممىين الىلين ال يممكىون معىارف  و ربىرات اىابقة عىن موضىوع 
المنااىب لتحقيى   وىدافىم٬ وةىد  التعمم ويير ةىادرين عمىى اترىال القىرار فيمىا يتعمى  بالماىار

 شارت نتائ  درااىة إلىى فاعميىة  اىموب التوجيىه المباشىر فىى الو ىول إلىى الماىار الكلىر 
 مناابةة لتحقي  الوداف التعميمية. 

 أوجو القصور ف  نمط التوجيو المباشر
 يوجد  ديد من أوجو القصور بنمط التوجيو المباشر ى 

دمين المىىلين ال يريبىىون فىىى اتبىىاع مقترحىىات النظىىام٬ وىىلا الىىنمط ال يقىىدم دعمىىا لمماىىتر
ولكنىه يكىىون  كلىىر إفىىادة عنىىدما نقىدم وىىلا الىىنمط مىى   نمىىاط إبحىار تكيفىىى  رىىرى تكىىون  كلىىر 

 دعما٬ 

 يعتبر ولا النمط شكال من  شكال تتاب   المنى  التقميدية.

النظىىام  ال يقىىدم لممىىتعمم را ىىية الىىتحكم فىىى ماىىار تعممىىه دارىىل بيئىىة الىىتعمم٬ بىىل يحىىدد
 ماارالتعمم دارل البيئة.

 ال يقدم المرونة الكافية لممتعمم فالبد من اتباع النظام وال يمكن تجاول مقترحاته.
 النظريا  الدا مة لنمط التوجيو المباشر

 Attribution Theoryنظرية العىو)السما ( 

نظريدددة العىو)السدددما (  واذذذد ىذذذور جوليذذذان روتذذذر نظريذذذة هايذذذدر فذذذ  اليذذذزو
Attribution Theory مدن خدالل مفيدوم الظدبطlocus of control  يينذ   والدى

المس ولية الت  يءي ا اللرد ف  تلسيرم لألحدا  الت  تقو ل  سذوا  اكانذا إيجابيذة 

 ((Weiner, 2010, p.558او سلبية وتون  إل  نمىين من الءبى وهما: 

انذ  المسذ و   والكى ييتقد فيذ  الرذاص  internal controlالءبى الداال 

 ىن ما يحد  ل  من نتا ف واحدا  او مايقوم ب  من سلوأ.
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واللى يعتقد فيه الفرد  ن ما يحىدث لىه مىن نتىائ   external controlالضبط الرارجى
تسيىر ىليذ  مبذ  الحذظ او نذيوبة   و ما يقوم به من امو  مردا إلى عوامل رارجيىة

  ((Weiner, 2010, p.559الم مة او سيىر  الارين 

وتوءذذه هذذكم النظريذذة إلذذ  ان تجذذو  المذذتيلم دااذذ  بي ذذة الذذتيلم يحذذددم النظذذام 

وبالتال  يكون التحكم ف  هكم الحالة للنظام وليس المتيلم وهو ما يحذد  باسذتادام 

لن  داا  هكا  (191ي ص 2112نمى التوجي  المبارر) وليد يوسفي داليا احمدي 

بي ة التيلمياما المتيلم ف ذو ييذر اذادر ىلذ  النمى يحدد  النظام مسار المتيلم داا  

 التحكم ف  مسار تيلم  داا  بي ة التيلم.

   Reading Comprehension Skillsثالًثا: مهارات الفهم القرائى

يتناو  هكا المحور م اراا الل م القرا   وكلذأ مذن حيذ  المل ذومي الهميذةي 

 السسي ي اليمليااي المستوياا.

 ىمفىوم الفىم القرائ
بأنه عممية عقمية يير ةابمة لممالحظة  ى  نه  ٬281 1663يعرفه الحيموانى٬ 

عمميىىة تفكيىىر  ى  ن القىىارى  يفىىىم الىىنص مىىن رىىالل البنىىا  الىىدارمى لممعنىىى ضىىمن 
نطا  الجىاز المعرفى لمقار  عن طري  التفاعل م  الىنص الىلى يقر وىا٬ كمىا عرفىه 

تضمن عمميىات عقميىا عميىا وينىدرج ( بأنه عممية مركبة ومعقدة ت٬11 1663 جاد٬ 
تحتىىىىىا ماىىىىتويات تبىىىىد  بىىىىالفىم الحرفىىىىى لمنىىىىث الفىم المباشىىىىر( واالاىىىىتنتاجى والنقىىىىدى 

( كما و فه  عاشىور ومقىدادى٬ ٬11 1663والتلوةى ورتاما الفىم اإلبداعى جاد٬ 
( بأنه عممية نشطة بنائية وعممية تفكيىر تاىب  الدرااىة وراللىىا وبعىدوا 1660٬76
فاعىىىىل بىىىىين الىىىىنص والاىىىىيا  الىىىىلى تىىىىم ةرا تىىىىه وت ىىىىنف مىاراتىىىىه فىىىىى فىىىىى وتبىىىىين الت

 ماتويات متدرجة فى التعقيد وال عوبة منىا ااتردام التفكير التشعيبى
وتعرفىىىىا الباحلىىىة إجرائيىىىا بأنىىىىا القىىىدرة عمىىىى الىىىربط بىىىين الرمىىىز والمعنىىىى لمىىىا يىىىتم 

عمىىىى تىىىلكروا ةرائتىىىه وفىىىىم المعنىىىى مىىىن الاىىىيا  وتنظىىىيم مىىىا يقىىىر  مىىىن  فكىىىار والقىىىدرة 
 وااتدعائىا فى وةت الح . 

 أىمية الفيم القراج 
لمامىه بمعمومىات  إن الفىم القرائى ضمان لالرتقا  بمغة المىتعمم وتزويىدا بأفكىار لريىة واء
مفيىىدة واكتاىىابه مىىىارات النقىىد فىىى موضىىوعية وتعويىىدا إبىىدا  الىىر ى واء ىىدار الحكىىام عمىىى 
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المقىىرو  بمىىا ي يىىدوا وماىىاعدته عمىىى مالحظىىة الجديىىد لمواجىىىة مىىا ي ىىادفه مىىن مشىىكالت 
 (                                                                 ٬81 1662وتزويدا بما يعينه عمى اإلبداع فضل اهلل٬ 

فىىى   إن الفىىىم القرائىىى ياىىاعد فىىى إيجىىاد ةىىارى  فىىاوم بمىىا يىىدور حولىىه مىىن ماىىتجدات
كافىىة الميىىادين ومتاىىمة بمعرفىىة تحىىتفظ بىىىا لاكرتىىه لمىىدة  طىىول والاىىبيل إلىىى للىى  التىىدريب 

( بقولىمىىا ٬22 1660عمىىى فىىىم المقىىرو  والىىتمكن مىىن مىاراتىىه حيىىث  كىىد الىىدليمى والىىوائمى 
 ن التعمم عن طريى  الحفىظ تفقىدا لاكىرة المىتعمم باىرعة بينمىا يبقىى الىتعمم النىات  عىن الفىىم 

فى لاكرة المتعمم  وولا ي كد  ومية الفىم و لىرا اإليجىابى فىى عمميىة الىتعمم كونىه فترة  طول 
يجعل المقرو  جز  ال يتجز  مىن المعىارف الرا ىة بىالمتعمم. إن الفىىم القرائىى مىن مطالىب 
المغىىة٬ كمىىا انىىه مطمىىب تعميمىى  وتربىىوى؛ للىى  لنىىه يحقىى  وىىدفا  اىىمى مىىن  وىىداف القىىرا ة 

فىى  - م حرة٬ فىىو الغايىة المنشىودة مىن ورائىىا. وفىىم المقىرو  عادة وتدرياا٬ موجىة كانت
لمامىىىه بمعمومىىىات  -مواةىىىف التعمىىىيم ضىىىمان لالرتقىىىا  بمغىىىة المىىىتعمم٬ وتزويىىىدا بأفكارلريىىىة٬ واء

كاىابه لمىىارات النقىد فىى موضىوعية٬ وتعويىد عمىى إبىدا  الىر ى٬ واء ىدار الحكىام  مفيدة٬ واء
ة الجديىد لمواجىىة مىا ي ىادفه مىن مشىكالت٬ المقرونة بما ي يدوا٬ ومااعدته عمى مالحظى
 (.  ٬81 1662وتزويدا بما يعينه عمى اإلبداع فضل اهلل٬ 

(  ,1660Dolitt et alوةىد  شىارت بعىض الدرااىات ومنىىا درااىة دوليىت و رىرون 
إلىىى  ن كليىىىر مىىىن الطىىالب ياىىىتطيعون القىىىرا ة والقميىىل مىىىنىم لديىىىه المعرفىىة بمىىىىارات الفىىىىم 

 داة فعالىىىة لتحاىىىين ماىىىتوى تقىىىدمىم الدرااىىىى فىىىى مرتمىىىف المراحىىىل القرائىىىى٬ حيىىىث تعتبىىىر 
التعميميىىىة. ونظىىىرا لوميىىىة الفىىىىم القرائىىىى فقىىىد نىىىال اوتمىىىام العديىىىد مىىىن الم ااىىىات والىيئىىىات 
العالميىىة والمحميىىة٬ حيىىث  كىىد مركىىز التقىىويم التربىىوى الىىدولى بضىىرورة تنميىىة مىىىارات الفىىىم 

   (Flynn,1989,654)مرتمفةالقرائى لدى تالميل المراحل الدرااية ال
كاىىابىا  وةىىد  كىىدت عديىىد مىىن الدرااىىات عمىىى ضىىرورة اإلوتمىىام بمىىىارة الفىىىم القرائىىى واء

( والتىىى وىىدفت إلىىى تحميىىل  لىىر Gayo et al, 2014لمطىىالب ومنىىىا درااىىة جىىايو  
إاىىتراتيجية وتعميمىىات مىىاورا  المعرفىىة عمىىى عمميىىات وااىىتراتيجيات الفىىىم القرائىىى٬ حيىىث تىىم 

 80طالىىب مىىن ال ىىف الرىىامس و  89طالىىب بواة   98عمىىى عينىىة مكونىىة مىىن تطبيقىىىا 
طالب من ال ف الاادس( وةد تو ىمت الدرااىة إلىى  ن المجموعىة التجريبيىة مىن ال ىف 
الرىىامس ح ىىمت عمىىى درجىىات  عمىىى مىىن المجموعىىة الضىىابطة باالرتبارالبعىىدى والتتبعىىى 

س ح ىىمت عمىىى درجىىات  عمىىى لمفىىىم القرائىىى٬ كمىىا  ن المجموعىىة التجريبيىىة لم ىىف الاىىاد
 من المجموعة الضابطة باالرتبار البعدى والتتبعى فى الترطيط. 
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والتىىى وىىدفت إلىىى التعىىرف عمىىى فاعميىىة ااىىتردام   (Jeong,J,2009 )ودرااىىة جيىىون 
ااتراتيجية التمريص فى تنميىة الفىىم القرائىى والتمرىيص الكتىابى لىدى التالميىل٬ وااىتردمت 

تمميىل مىن تالميىل ال ىف الرابى  مىن 70ريبىى٬ وتكونىت العينىة مىن الدرااة المنى  شبه التج
التعمىىىيم الممتحقىىىين بىىىلالث ف ىىىول درااىىىية مرتمفىىىة تتبىىى  إحىىىدى المىىىدارس بكوريىىىا الجنوبيىىىة. 
ووزعىىت العينىىة عمىىى مجموعىىة تىىدرس بااىىتراتيجيات التمرىىيص٬ ومجموعىىة التىىدريس بطريقىىة 

يقىىىىىة التقميديىىىىىة وااىىىىىتردمت العىىىىىرض المباشىىىىىر٬ والمجموعىىىىىة الضىىىىىابطة التىىىىىى تىىىىىدرس بالطر 
االرتبىىىىىارات التح ىىىىىيمية فىىىىىى الفىىىىىىم القرائىىىىىى لموةىىىىىوف عمىىىىىى فاعميىىىىىة المعالجىىىىىة التجريبيىىىىىة 
الماتردمة وةد تو مت نتائ  الدرااة إلى فاعمية ااىتردام ااىتراتيجية التمرىيص فىى تنميىة 

لعىرض الفىم القرائىى والتمرىيص الكتىابى لىدى التالميىل المشىاركين مقارنىة بااىتردام طريقىة ا
 المباشر والطريقة التقميدية فى التدريس 

( والتىى وىدفت إلىى معرفىة  لىر 1660وكلل  درااة  فا  عبد العزيز محمىد اىمطان 
بعض ااتراتيجيات العمميات اللونية  ااتراتيجية ا ال اللات٬ وااىتراتيجية تركيىز االنتبىاا٬ 

المقىىىرو  لىىىدى تالميىىىىل وااىىىتراتيجية مراةبىىىة االاىىىتيعاب( الم ىىىىاحبة لمتعىىىرف فىىىى ااىىىىتيعاب 
ال ىىىف اللىىىانى اإلعىىىدادى وةىىىد تو ىىىمت نتىىىائ  الدرااىىىة إلىىىى  نىىىه توجىىىد فىىىرو  لات داللىىىة 
إح ىىىىائية بىىىىين متواىىىىطى درجىىىىات تالميىىىىىل المجموعىىىىات الىىىىلالث التىىىىى دراىىىىت بااىىىىىتردام 
ااىىىىتراتيجيات العمميىىىىات اللونية  ااىىىىتراتيجية اىىىى ال الىىىىلات٬ وااىىىىتراتيجية تركيىىىىز االنتبىىىىاا٬ 

ةبة االاىتيعاب( وتالميىل المجموعىة التىى دراىت بااىتردام الطريقىة المعتىادة وااتراتيجية مرا
 فى ارتبار ااتيعاب المقرو  ل الة تالميل المجموعات اللالث. 

( التىىى وىىدفت إلىىى التىىدريب عمىىى 1666باإلضىىافة إلىىى درااىىة عبىىد الحميىىد عبىىد اهلل  
 ل والتمرىيص معىًا حيىث بعض ااتراتيجيات التعمم المعرفية وى التاا ل٬ التمريص٬ التاىا

طالىىب مىىن طىىالب ال ىىف الول اللىىانوى٬ حيىىث ااىىتردم  263تىىم تطبيقىىىا عمىىى عينىىة مىىن 
ارتبىىىىىار موضىىىىىوعى مىىىىىن إعىىىىىداد الباحىىىىىث وةىىىىىد تو ىىىىىمت وىىىىىلا الدرااىىىىىة إلىىىىىى  ن ااىىىىىتردام 

 االاتراتيجيات المعرفية اللالث تاىم فى تنمية مىارات الفىم القرائى. 
( التىىى وىىدفت إلىىى معرفىىة  لىىر إاىىتراتيجية 1623درااىىة  حمىىد ضىىيا  وعمىىر م ىىباح  

افحىىص٬ ااىىأل٬ اةىىر ٬ تأمىىل٬ اىىم ٬ راجىى  فىىى تنميىىة مىىىارات القىىرا ة الجىريىىة عنىىد تالمميىىل 
 10طالىب مىنىم 01ال ف الرامس االبتدائى٬ حيىث تىم تطبيقىىا عمىى عينىة مكونىة مىن   

م الباحىث طالب فىى المجموعىة الضىابطة٬ وةىد ااىترد 17طالب فى المجموعة التجريبية و
ارتبىىىىارا لقيىىىىاس فىىىىىم المقىىىىرو  مىىىىن إعىىىىداد الباحىىىىث وتو ىىىىمت الدرااىىىىة إلىىىىى تفىىىىو  طىىىىالب 
 المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة فى  حة المقرو  وفىم المقرو . 
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إلىىىىى تقيىىىىيم  لىىىىر التىىىىدريس بااىىىىتردام الرريطىىىىة  (1666كىىىىلل  وىىىىدفت درااىىىىة باببىىىىا   
تالميىىىىل لوى االضىىىىطرارات الاىىىىموكية فىىىىى المرحمىىىىة الق  ىىىىية عمىىىىى الفىىىىىم القرائىىىىى لىىىىدى ال

طىىالب مىىن طىىالب الاىىنة الدرااىىية  8االبتدائيىىة٬ حيىىث تىىم تطبيقىىىا عمىىى عينىىة مكونىىة مىىن 
الجامعية الولى حيث ااتردم لالث ارتبىارات تح ىيمية مىنم إعىداد الباحىث٬ وةىد تو ىمت 

ات الطىالب لمفىىم ولا الدرااة إلى  ن التدريس بااتردام الرريطة الق  ية حان من ةىدر 
 القرائى.

ومىىن ناحيىىة  رىىري يعىىد اإلوتمىىام بىىىلا المىىىارة  مىىرًا الينىىى عنىىه لىىتعمم المغىىة اإلنجميزيىىة 
وللىى  فىىى جميىىى  المراحىىل العمريىىة ورا ىىىة الجامعيىىة حيىىىث يعىىد ة ىىور وىىىلا المىىىارة فىىىى 
المرحمىىة الجامعيىىة مشىىكمة كبيىىرة تواجىىه عديىىد مىىن الطىىالب الجىىامعيين وةىىد  لبتىىت عديىىد مىىن 

 لدرااات ة ور ولا المىارة لدى الطالب الجامعيين ومنىا ج ا
التى وىدفت إلىى اكتشىاف ااىتردام الطىالب (AlSamadani, 2008) درااة ال مدانى

الاىعوديين الاىتراتيجيات القىرا ة و لروىا عمىى الفىىم القرائىى عنىد الطىالب حيىث تىم ااىتردام 
 286عمىىى عينىىة مكونىىة مىىن  المىىنى  المرىىتمط حيىىث تىىم تطبيىى  الجىىز  الكمىىى مىىن الدرااىىة

طالب ااتردم فيىا ااتبانة من إعداد الباحلة بينما القام الكيفى تم ااىتردام المقابمىة لعينىة 
طىىىالب وللىىى  لمتأكىىىد مىىىن مىىىدى معرفىىىة الطىىىالب الاىىىعوديين  26مىىىن الطىىىالب مكونىىىة مىىىن 

مىىى بااىتراتيجيات القىىرا ة المرتمفىة وةىىد تو ىمت وىىلا الدرااىة إلىىى  ن الطىالب الاىىعوديين ع
وعىىى كبيىىر الاىىتراتيجيات الترطىىيط  كلىىر مىىن تطبيىى  االاىىتراتيجية وتقييمىىىا كمىىا تو ىىمت 
نتائ  الدرااة إلى  ن الطالب يرون  ن البيئة من  وم العوامل الم لرة لمفىىم القرائىى وكىلل  
تو ىىىىمت الدرااىىىىة إلىىىىى  نىىىىه ال يوجىىىىد عالةىىىىة بىىىىين ماىىىىتوى الفىىىىىم لىىىىدى الطىىىىالب وااىىىىتردام 

 .  ااتراتيجيات القرا ة
( بعنىىوان مىمىىات تنميىىة مىىىارات االاىىتماع والتحىىدث والقىىرا ة فىىى 1666درااىىة فالتىىة  

 دا  معمىىم المغىىة اإلنجميزيىىة ووىىدفت وىىلا الدرااىىة إلىىى تحديىىد المىمىىات المريوبىىة والموجىىودة 
فىىىى  دا  معمىىىم المغىىىة اإلنجميزيىىىة لتنميىىىة مىىىىارات االاىىىتماع والتحىىىدث والقىىىرا ة لىىىدى تالميىىىل 

وتحديىىىىىد مىىىىىدى ماىىىىىاومة المشىىىىرف التربىىىىىوى فىىىىىى تمكىىىىىين معمىىىىىم المغىىىىىة  المرحمىىىىة المتواىىىىىطة
مىمىىىة لمىىىىارات االاىىىتماع  23اإلنجميزيىىىة مىىىن تمىىى  المىمىىىات٬ عمىىىل الباحىىىث عمىىىى تحديىىىد 

مىمىىىة لمىىىىارات القىىىرا ة ةىىىام بوضىىىعىا فىىىى ااىىىتبانات  20ومىمىىىة لمىىىىارات التحىىىدث  28و
 286المعممىىين بمىىد عىىددوا وتحقىى  مىىن  ىىدةىا وةىىد تىىم توزيىى  االاىىتبانات عمىىى عينىىة مىىن 

وعمىىى جميىىى  المشىىرفين والتربىىىويين فىىى إدارات تعمىىىيم المدينىىة المنىىىورة ومكىىة المكرمىىىة وجىىىدة 
 جىامعتى  م القىرى مشرًفا وعمى جميى  المرت ىين فىى كميىات التربيىة فىى 20البالد عددوم 
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 والممىىىى  عبىىىىد العزيىىىىز وكميىىىىات المعممىىىىين فىىىىى المىىىىدن اللاللىىىىة٬ و ظىىىىىرت نتىىىىائ  الدرااىىىىة  ن
المىمىىىىات المريوبىىىىة فىىىىى  دا  معمىىىىم المغىىىىة اإلنجميزيىىىىة لتنميىىىىة مىىىىىارات االاىىىىتماع والتحىىىىدث 
والقىىرا ة لىىدى تالميىىل المرحمىىة المتواىىطة التىىى تىىم تحديىىدوا مريوبىىة بدرجىىة عاليىىة مىىن وجىىىة 
نظىىىىر المعممىىىىين والمشىىىىرفين والمرت ىىىىين حىىىىول المىمىىىىات المريوبىىىىة فىىىىى  دا  معمىىىىم المغىىىىة 

التحدث والقرا ة لدى تالميىل المرحمىة المتواىطة و نىه يوجىد فىرو   اإلنجميزية لتنمية مىارات
لات داللىىىة إح ىىىائية يشىىىير إلىىىى وجىىىود ارىىىتالف بىىىين وجىىىىات نظىىىر المعممىىىين والمشىىىرفيين 
حىىىول المىمىىىات المريوبىىىة فىىىى  دا  معمىىىم المغىىىة اإلنجميزيىىىة لتنميىىىة مىىىىارات االاىىىتماع لىىىدى 

 مقابل المعممين. تالميل المرحمة المتواطة ولل  ل الة المشرفيين 
من رالل ما اب  ترى الباحلة  ن تنمية مىارة الفىم القرائى تحتىاج لمماراىة الطىالب 
عديد مىن النشىطة القرائيىة المتنوعىة٬ الم ىحوبة بتوجىه ودعىم المعمىم٬ لىلل  ةىد تكىون بيئىة 

وىىلا الىتعمم التكيفىىى بمىىا تقدمىىه مىن نمىىط اإلبحىىار التوجيىىه المباشىروى البيئىىة المالئمىىة لتنميىىة 
 المىارة لدى طالب المرحمة الجامعية. 

  مميا  الفيم القراج :

الفىىىىم القرائىىىى عمميىىىة  اااىىىية ينىىىدرج تحتىىىىا عمميىىىات لانويىىىة تتىىىدارل فيمىىىا بينىىىىا؛ ممىىىا 
 يعكس كل عممية من عممياته فى نجاح العمميات الررى 

تبطىىة ( بىىأن " عمميىىات الفىىىم القرائىىى إمىىا  ن تكىىون مر 2999٬88ووىىلا ما كىىدا عطيىىة  
مىىا  ن تكىىون مرتبطىىة بالموضىىوع٬ ملىىلج   بالقىىارى  كالمىىدركات الحاىىية والتعىىرف والتىىلكر واء
التجريد والتقدير٬ وبعضىا مشتر  بين عمميات القارى ٬ وعمميات الموضىوع ملىلج اإلدرا  

 الترابطى".
( كمىىىا لكىىىر ٬10 1660وتأكيىىىدا لمتفاعىىىل بىىىين عمميىىىات الفىىىىم القرائىىىى  وردت اىىىمطان 

 العمميات الرمس التالية لمفىم القرائىج  orwin وروين 

العمميىىات الجزئيىىةج ووىىى عبىىارة عىىن ارتيىىار وحىىدات  ىىغيرة مىىن الجممىىة لمتىىلكير بىىىا٬ 
 ووى تىتم بفىم الفكرة وارتياروا من الجممة وتلكروا وتتضمن عمميتيت فرعيتين وما ج 

 التركيبج  ى تركيب الكممات م  بعضىا؛ لتكوين جممة  حيحة.

 .يار الجزئىاإلرت -ب

العمميىىىات التكامميىىىةج تعنىىىى بااىىىتنتاج العالةىىىات بىىىين  جىىىزا  الجممىىىة٬ وتتضىىىمن لىىىالث 
 عمميات فرعيةج
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 العائدج ملل  الضمائر و اما  اإلشارة والاما  المو ولة(

 الروابطج العالةات التى تربط  بين  جزا  الجممة مللج الاببية والتمييز والتأكيد(-ب

معمومىات مىىن عالةىات الجمىىل ؛ لتكىوين روابىىط ييىر م ىىرح االاىتنتاجج ااىىتنتاج  -ج
 بىا.

 العمميات الكميةج تحديد طريقة تنظيم النص القرائى٬ وتمري ه

العمميىىات التف ىىيمية المكممىىةج وترىىتص بتقىىديم ااىىتنتاجات ييىىر مقيىىدة بىىىدف الكاتىىب 
 وتتضمن رمس عمميات فرعية وىج 

 افتراض ما ايحدث.
 معتمدة عمى رمفية القارى  المعرفية.اإلكمال بمعمومات اابقة  -ب

 الت ور اللونى اللى يرتص بالتعبيرات المجازية٬  والتعبيرات الحقيقية.

 االاتجابة االنفعالية لممقرو . -د
 ماتوى ااتجابات التفكيرملل التطبي ٬ والتحميل ٬ والتركيب٬ والتقويم.  -ه

الاىىىىىتراتيجية المنااىىىىىبة٬ العمميىىىىىات اللونيىىىىىة الم ىىىىىاحبة  لمتعىىىىىرفج ارتيىىىىىار القىىىىىارى  ل
 وتقويمىا٬ وتعديمىا ليمارس القرا ة بطريقة ياتطي  من راللىا الايطرة عمى درجة فىمه. 

( بأنىىه يمكىىن تنشىىيط وااىىتلارة الىىدواف  لمو ىىول إلىىى الفىىىم ٬803 2998ويىىرى الزيىىات 
 القرائى من رالالالعتماد عمى عدد من المبادى  تتملل فيما يمىج 

ة معرفيىىةج يعتمىىد الفىىىم القرائىىى عمىىى مىىا ياتحضىىرا القىىارى  معرفيىىا الفىىىم القرائىىى عمميىى
رىىىالل موةىىىف القىىىرا ة٬ ويتضىىىمن وىىىلا المبىىىد  ربىىىرات القىىىارى  ورمفيتىىىه المعرفيىىىة والمعرفىىىة 

 المناابة لمترراكيب المغوية القائمة عمى النص موضوع القرا ة.

المعنىى مىن رىالل  الفىىم القرائىى عمميىة لغويىةج الفىىم القرائىى وىو عمميىة الو ىول إلىى
المغة إل ال ياىتطي  القىارى  رىالل عمميىة القىرا ة  ن ياىتكمل عمميىة التفكيىر لمو ىول إلىى 
 رىىر كممىىة  و جممىىة فىىى الىىنص موضىىوع القىىرا ة ٬ وبينمىىا تتحىىر  العينىىان مىىن اليمىىين إلىىى 
الياىىار فىىى ةىىرا ة الىىنص٬ فىىدن العقىىل يتحىىر  بىىالتفكير دائريىىا وماتعرضىىا حتىىى تىىتم عمميىىة 

 ر.التفكي
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الفىم القرائى عممية تفكيرج ونىا  عالةىة وليقىة بىين القىرا ة والتفكيىر٬ والقىرا ة نىوع مىن 
حىىل المشىىىكالت٬  ففىىىى حىىىل المشىىىكالت ياىىتردم الفىىىرد المفىىىاويم٬ ويطىىىورويرتبر الفىىىروض٬ 
ويعىىىدل المفىىىىاويم٬ وياىىىىتنت  المعىىىانى٬ وبىىىىىلا تكىىىىون القىىىىرا ة نىىىوع مىىىىن التفكيىىىىر واالاىىىىتنتاج؛ 

التىى يتضىمنىا الىنص٬ مىن ونىا يمكىن القىول  ن القىرا ة نشىاط لونىى لمو ول إلىى المعىانى 
 موجه. 

الفىم القرائى يتطمب تفاعال نشطا م  الىنصج يجىب  ن يكىون القىارى  إيجابيىا ونشىطا 
رىىىىالل القىىىىرا ة ٬ ومتفىىىىاعال مىىىى  الىىىىنص موضىىىىوع القىىىىرا ة ٬ ويىىىىتم للىىىى  عىىىىن طريىىىى  تىىىىأليف 

 ى النص موضوع القرا ة. وتوظيف رمفيته المعرفية فى المعمومات الواردة ف

الفىىىىم القرائىىىى يعتمىىىد عمىىىى الطالةىىىة اللونيىىىةج تعنىىىى الطالةىىىة فىىىى القىىىرا ة القىىىدرة عمىىىى 
التعىىىرف عمىىىى الكممىىىىات باىىىرعة وةىىىىرا ة الجمىىىل والفقىىىىرات الطويمىىىة بطريقىىىىة مت ىىىمة؛ حتىىىىى 
ياىىىىتكمل المعنىىىىى الكىىىىامن فىىىىى الفقىىىىرات٬  و الن ىىىىوص موضىىىىوع القىىىىرا ة ٬ ااىىىىتنادا عمىىىىى 

 لممتعمم. الحضور اللونى
 مستويا  الفيم القراج :

الفىىىم القرائىىى لىىه عىىدة ماىىتويات٬ ولكىىل ماىىتوى مىىىارات مرتمفىىة٬ ومىىن رىىالل جىىىود 
البىىىاحلين تعىىىددت ت ىىىىنيفات الفىىىىم القرائىىىىى٬ وتناولىىىت الدرااىىىات التربويىىىىة تمىىى  الماىىىىتويات 
ث والمىىىارات بالىىدرس والتحميىىل فىنىىا  بعىىض التىىدارل والتبىىاين فىىى تمىى  الت ىىنيفات مىىن حيىى

عدد الماىتويات وت ىنيفىا وللى  باىبب التبىاين فىى فىىم عمميىة القىرا ة وطبيعىة عمميىة فىىم 
المقرو   و الااس اللى بنى عميىه تقاىيم ماىتويات فىىم المقىرو ؛ فىنىا  ت ىنيفات عديىدة 
لماىىىىىتويات الفىىىىىىم القرائىىىىىى تعىىىىىددت وارتمفىىىىىت نظىىىىىرا لمزاويىىىىىة التىىىىىى يىىىىىتم النظىىىىىر منىىىىىىا لتمىىىىى  

 الت نيفات٬ ومنىاج
: التصددنيل وفددو مسددتو  العمميددا  العقميددة ةيددر الماسوسددة والمسددتدل  مييددا أوال

 بنتاججيا السموكية:
فىىو مىن  كلروىا شىيوعا  (Barrett,1972)ومن  شىىر وىلا الم ىنفات م ىنف باريىت 

وشموال ويغطىى  يمىب ماىتويات الفىىم٬ وفيىه تف ىيل لممىىارات وتوزيى  لىىا عمىى ماىتويات 
( ووىلا الم ىنف ر اىى ربىاعى وماىتويات ٬88 1663مىدة ٬ الفىىم المرتمفة عاشىور والحوا

  الفىم القرائى لديه
 الحرفى  الماتوى

 الماتوى االاتنتاجى
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 المستوى النقدى

 المستوى التكوا 

 ومن الم نفات الر اية ما اةت ر عمى لالث اتوياتج وماتويات الفىم لديهج
 الماتوى الحرفى 

 الماتوى التفايرى 

 الماتوى التطبيقى

٬ 2997 جىىاب اهلل٬  : ىىنفت ماىىتويات الفىىىم القرائىىى إلىىى لىىالث ماىىتويات ووىىى وةىىد
728) 

 ويتضمن مىارات تحديد معنى الكممة٬ وفىم داللتىا٬ وتحديد ضدوا. مستو  الكممة:

ويتضمن مىارات تحديد معانى الجمىل ومكوناتىىا٬ وتحديىد العالةىات  مستو  الجممة:
 بين الجمل.

ت تحديد الفكرة الرئياة٬ وااترالص الفكىار الجزئيىة٬ ويتضمن مىارا مستو  الفقرة:
 وااتنتاج الفكار الضمنية.

 ثانيا: التصنيل وفو التقسيما  العقمية:
فىىى وىىلا الت ىىنيف يىىتم تحميىىل الفىىىم القرائىىى حاىىب تقاىىيمات العمميىىات العقميىىة التىىى 

 (يمىىىر فىىىىم المقىىىرو 2999٬08تىىىدور دارىىىل المىىىو البشىىىرى ومىىىنىم ومىىىنىم مىىىا لكىىىرا ع ىىىر 
برمىس عمميىات ووىىج العمميىات العقميىىة٬ العمميىات التكامميىة٬ العمميىات٬ عمميىة اإلاىىىاب٬ 

( فقىىد ةاىىم ماىىتويات الفىىىم القرائىىى فىىى بنائىىه الىرمىىى 2998مىىا ورا  التعىىرف. امىىا طعيمىىة 
 لمىارات القرا ة عمى النحو التالىج

 ماتوى المىارات العقميةالولية  ااتيعاب(

 الدنيا  نقد(ماتوى المىارات العقمية 

 مستوى الم اراا اليقليةاليليا )تلاى (

 ثالثا: التصنيل وفو نوع أو كيفية القراءة: 
نمذذذوكد  ديبذذذور ودلمذذذن حيذذذ  نذذذنلا اسذذذتييا  الل ذذذة المكتوبذذذة فذذذ  بذذذ   

  83ي2113مستوياا)ىارور والحوامد ي 
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 ارا   السىور -1

 ةرا ة ما بين الاطور

 ةرا ة ما ورا  الاطور 

( ماىىىتويات الفىىىىم القرائىىىى وفقىىىا ل اىىىس 2يمرىىىص الجىىىدول رةىىىم ومىىىن رىىىالل مااىىىب  
 المرتمفةج

 ( مستويا  الفيم القراج  وفقا لألسس المختمفة:1جدول)

 المستو  الثالل المستو  الثان   المستو  األول أساس التصنيل 
مستو  العمميا  

 العقمية
 الفيم الارف  
 الفيم الارف  
 الفيم المباشر

 الفيم التفسير 
الفيم  -الفيم االستنتاج 
 التىوق 
الفيم  -الفيم االستنتاج 
 التىوق 

 الفيم التطبيق 
 الفيم النقد 

 الفيم النقد  اإلبدا  

 قراءة السطور نوع او كيفية القراءة
 قراءة مركىة

 قراءة ما بين السطور
 قراءة تاميمية

 قراءة ماوراء السطور
قراءة  -قراءة ناقدة

 إبدا ية
 تاصيل المعموما  العقميةالعمميا  

 العمميا  الجىجية
مستو  الميارا  

 العقمية
 االولية)استيعا (

 التأمل والتفاص
 -العممية التكاممية
 العمميا  الكمية

مستو  الميارا  
 العقميةالمتوسطة)نقد(

 

 التقييم
 اإلسيا  

مستو  الميارا  
 العقمية العميا)تفا ل(

 من ماتويات الفىم القرائى.وةد تم ااتردام الماتويات اللاللة 
 إجراءا  بناء نمط اإلباار التكيف  التوجيو المباشر وتطبيو تجربة البال

 :وتتضمن المحاور التالية



 

 

 

فاعمية نمط اإلبحار اإللكترونى التكيفى التوجيه المباشر فى تنمية مىارات الفىم القرائى لدى طالب 
 شعبة المغة اإلنجميزية

 

 2018يوليو العدد الخامس      المجمد الرابع والعشرون 
200 

  مراح  بنا  ماد  الميالجة التجريبية )بي ة تيلم الكترونية اا مة ىل  نمى

 اخبحار التكيل  التوجي  المبارر(

جازتىا.  بنا   داة القياس واء

 التجربة االاتطالعية لمبحث.إجرا  

 إجرا  التجربة الاااية لمبحث.

حيىىث  ADDIEةامىىت الباحلىىة ببنىىا  بيئىىة الىىتعمم التكيفىى  بنوعيىىىا وفقىىا لمنمىىولج العىىام 
يعىىىد الاىىىاس لجميىىى  نمىىىالج الت ىىىميم التعميمىىىى وتنبلىىى  منىىىه جميىىى  النمىىىالج فقىىىد ارتارتىىىه 

لىىى  لنىىىه يشىىىتمل عمىىىى جميىىى  العمميىىىىات الباحلىىىة لبنىىىا  بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة وتطبيقىىىىا٬ ول
المتضمنة فى النمالج الرىرى٬ كمىا  نىه يت ىف بالاىىولة والشىمول والوضىوح بشىكل كبيىر 
مقارنىىة بالنمىىالج الرىىرى وةىىد  جىىرت الباحلىىة بعىىض التعىىديالت عميىىه ليتنااىىب مىى  طبيعىىة 

ا ىرا٬ وفيمىا البحث الحالى و لل  لنه يتميز بالمرونىة والباىاطة والتىألير المتبىادل بىين عن
 يمى عرض لت ميم بيئة التعمم التكيفية ومحتوياتىا وفًقا لىلا النمولج.

 مرامة التاميل 1/1

 وتشمل ىىه المرامة الخطوا  التالية:
 تاديد اليدل العام من البال 1/1/1

 لىىىر نمىىىط اإلبحىىىار التكيفىىىى فىىىى بيئىىىة الىىىتعمم ويتملىىىل وىىىدف البحىىىث العىىىام فىىىى معرفىىىة 
 مىارة الفىم القرائى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية.الكترونية عمى تنمية 

 تاميل المشكمة وتاديدىا وتقدير الااجا : 1/1/2
وةد اب  فى الف ل الول تحديد مشكمة البحث الحالى فىى  وجىود مشىكمة فىى مىىارة 

 الفىم القرائى لدى الطالب المعممين بشعبة المغة اإلنجميزية  من راللج
حاااىا بالمشكمة  لنا  فترة درااتىا .درااة الباحلة بلا  -  ت الشعبة واء
المقابالت الشر ية شبه المبنية م  عدد من طالب الفرةة اللانية فى كميىة التربيىة  -

طالىب(  واتضىة منىىا جوانىب الضىعف فىى وىلا المىىارة . 16-16شعبة المغة اإلنجميزيىة  
ىىارة الفىىم القرائىى٬ وةىد وةد تم إجىرا  وىلا المقىابالت بىىدف التأكىد مىن وجىود ضىعف فىى م



 

 

 

فاعمية نمط اإلبحار اإللكترونى التكيفى التوجيه المباشر فى تنمية مىارات الفىم القرائى لدى طالب 
 شعبة المغة اإلنجميزية

 

 2018يوليو العدد الخامس      المجمد الرابع والعشرون 
201 

 شىىارت نتىىائ  المقىىابالت إلىىى  ن الطىىالب تىىواجىىم عديىىد مىىن مىىن المشىىاكل فىىى تعمىىم المغىىة 
 وكان من ضمن إجاباتىم ج 

 عوبة الن وص القرائيىة المقدمىة إلىيىم حيىث تحتىوى عمىى العديىد مىن الم ىطمحات 
 الغامضة وكلل  الفكار المركبة.

الن وص القرائية نتيجىة تعىدد التفاىيرات مىن ةبىل  ازدواجية المعنى اللى تقدمه بعض
 كل طالب.

 عدم وجود المىارات الكافية لديىم والتى تمكنىم من فىم الن وص القرائية. 
اطىىىىالع الباحلىىىىة عمىىىىى مجموعىىىىة مىىىىن الدرااىىىىات والبحىىىىوث التىىىىى  جريىىىىت فىىىىى مجىىىىال 

لفىىم القرائىى تكنولوجيا التعميم وكلل  فى مجال المغىة التىى  كىدت وجىود ة ىور فىى مىىارة ا
 لدى الطالب شعبة المغة اإلنجميزية بكميات التربية . 

  TOEFLاطالع الباحلة عمى نتائ  بعض الطالب الرريجين بعىد إجتيىازوم المتحىان 
 وةد  شارت النتائ  إلى  ن ونا  ضعف فى مىارة الفىم القرائى .

 وفيما سبو يمكن تاديد مشكمة البال ف  : 
بة المغة اإلنجميزية فى مىىارات الفىىم القرائىى٬ مماترتىب وجود ة ور لدى طالب شع 

 عمية ضعف فى المىارات المغوية الررى. 
وللل  ياع  البحث الحال   لت ميم بيئة  تعمم إلكترونية متكاممىة تتضىمن عديىد مىن 
النشىىطة  فىىى إطىىار نمىىط اإلبحىىار التكيفى التوجيىىه المباشىىر( وللىى  باالفىىادة مىىن  مميىىزات 

التكيفىىى بمىىا تتضىىمنه مىىن    دوات والتىىى ةىىد يكىىون لىىىا  لىىر إيجىىاب  عمىىى تنميىىة  بيئىىة الىىتعمم
 مىارة الفىم القرائى لدى الطالب مما له  لرًا كبيرًا عمى تعممىم وتنمية ولا المىارة لديىم . 

 تاميل الميارا  التعميمية:  3/ 1/1
ل وىىىداف  تىىىىدف وىىىلا الرطىىىوة إلىىىى تحديىىىد المىىىىارات الاااىىىية وكىىىلل  الفرعيىىىة وفقىىىا

التعميمية العامة والفرعية المراد تحقيقىا٬ حيث ةامت الباحلة بتحميل المىىارات العامىة لمفىىم 
 القرائى ووىج 

 مىارات الفىم القرائى الحرفى

 مىارات الفىم القرائى اإلاتنتاجى

 مىارات الفىم القرائى النقدى.
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 مىارات الفىم القرائى اإلبداعى

 القرا ة دارل النص المقرو  مىارات ااتردام ااتراتيجيات

لىىم تحميىىل وىىلا المىىىارات العامىىة إلىىى مىىىارات فرعيىىة٬ وةىىد ةامىىت الباحلىىة بدعىىداد ةائمىىة 
 مىىىارة فرعيىىة٬ وةىىد 22مىىىارات رئياىىية تشىىتمل عمىىى  0بمىىىارات الفىىىم القرائىىى تكونىىت مىىنم 

ةامىىىت الباحلىىىة بعىىىرض ةائمىىىة المىىىىارات عمىىىى مجموعىىىة مىىىن المحكمىىىين المتر  ىىىين فىىى  
 مناو  وطر  تدريس المغة اإلنجميزية وةد ةامت الباحلة بدجرا  ولا التعديالت. مجال 
 تاميل خصاجص المتعممين المستيدفين وسموكيم المدخمي: 1/1/4

إن الىىىىدف مىىىن وىىىلا التحميىىىل وىىىو التعىىىرف عمىىىى الطىىىالب الموجىىىه لىىىىم نمىىىط اإلبحىىىار 
وللىىى  مىىىن رىىىالل تحديىىىد  -مىىىادة المعالجىىىة التجريبيىىىة  –التكيفىىىى فىىىى بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة

نفىس  –وجدانيىة  –المرحمة العمرية الماتىدفة٬ وجوانب النمو المرتمفة لممتعممىين  معرفيىة 
حركية (٬ والمىارات والقدرات الرا ىة بىىم٬ ومعرفىة ماىتوى الاىمو  المىدرم  لىىم٬ ومىدى 

 ما لديىم من معمومات عن المحتوى التعميم  المقّدم من رالل ولا البرام .
قىىد تىىم ارتيىىار طمبىىة الفرةىىة اللانيىىة كميىىة التربيىىة شىىعبة المغىىة اإلنجميزيىىة  عينىىىة لىىلل  ف

البحث(٬ الىلين يقومىون بدرااىة مقىرر القىرا ة كميىة التربيىة بجامعىة حمىوان بالف ىل الدرااىى 
٬ وةىىىىد تمىىىىت مقابمىىىىة وىىىى ال  الطىىىىالب لمناةشىىىىتىم فىىىى  1628/1629الول بالعىىىىام الدرااىىىى  

ة بتطبيىىى  البحىىىث الحىىىىال ٬ وةىىىد  شىىىىارت نتىىىائ  وىىىىلا بعىىىض الموضىىىوعات التىىىى  لىىىىا عالةىىىى
المقىىىابالت إلىىىى  ن الطىىىالب  الىىىلين يممكىىىون  جىىىىزة كمبيىىىوتر تحىىىت ت ىىىرفىم اىىىوا   كانىىىت 

%(٬ وبتحميىىىىىل الاىىىىىمو  المىىىىىدرم  81.36بىىىىىالمنزل  و المدينىىىىىة الجامعىىىىىة بمغىىىىىت ناىىىىىبتىم  
 ى مقىرر٬ وىلا لمطالب تبين عدم ةيامىم بالتعمم من رالل بيئات تعمم تكيفيىة مىن ةبىل فىى 

 فضاًل عن ظىور ريبتىم الكبيرة ف  التعمم من راللىا.
 تحميل الموارد والقيود ف  البيئة التعميميةج  2/2/0

نظًرا لن الباحبذة اامذا بتىبيذج تجربذة البحذ  بكليذة التربيذة اسذم تكنولوجيذا 

جبذد مذن التيليم مو ى   اللراة البانية كلية التربية ريبة الل ذة اخنجليزيذةي فكذان 

التأكد ىل  وجود جميو اخمكانياا ال زمة الاانة بتىبيج تجربذة البحذ ي كذكلأ 

التيرف ىل  إمكانياا الميام  من اج ز  ومدى م  مت ا لتىبيذج تجربذة البحذ ي 

 لكلأ ااما الباحبة برند هكم اخمكانياا والميوااا الموجود  بالكلية كما يل :

 ية: )ا( تحلي  الموارد والقيود البرر
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 فقد تم تحميل ر ائص المتعممين فى ضو  العنا ر التاليةج
 جامعة حموان. –كمية التربية  –شعبة المغة اإلنجميزية  -طالب الفرةة اللانية -
الطىىىىىالب الىىىىىلين تتىىىىىوافر لىىىىىديىم متطمبىىىىىات الدرااىىىىىة عبىىىىىر اإلنترنىىىىىت٬ وتتملىىىىىل تمىىىىى   -

ت ىىال باإلنترنىىت٬ فضىىاًل المتطمبىات فىىى إمىىتال  كىىل طالىب جىىىاز كمبيىىوتر مىى  إمكانيىة اإل
 عن توافر بعض مىارات ااتردام ردمات شبكة اإلنترنت.

 ) ( تاميل الموارد والقيود المادية: 
ومابىىىىا مىىىن  aleamira.com/amira2ةامىىىت الباحلىىىة بت ىىىميم  بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة 

ل محتوى و نشطة ٬ كىلل  لىم يكىن لىدى الطىالب مشىكمة فىى االت ىال ببيئىة الىتعمم  والتفاعى
مىىىن راللىىىىا  حيىىىث يتىىىوافر لىىىدى جميىىى  الطىىىالب  جىىىىزة كمبيىىىوتر بىىىالمنزل مت ىىىمة بشىىىبكة 
االنترنىىت فىىائ  الاىىرعة لىىلل  لىىم تكىىن ونىىا  ةيىىود را ىىة ببيئىىة الىىتعمم  لات تىىالير واضىىة 
عمىىى إجىىرا  تجربىىة البحىىث. إال  ن الباحلىىة ةامىىت بالتأكىىد مىىن وجىىود معمىىل مالئىىم بالكميىىة 

ولكىىن  التكيفيىىة  وكيفيىىة ااىىتردامىا إلجىىرا  تجربىىة البحىىث٬ وللىى  لشىىرح طبيعىىة بيئىىة الىىتعمم
 بىىدى بعىىض الطىىالب ةمقىىىم عىىن ارتبىىاط درجىىات االرتبىىارات بارتبىىارات ن ىىف العىىام٬ وةىىد 
 كىىدت لىىىم الباحلىىة  ن وىىلا الىىدرجات ليىىراض البحىىث العممىىى فقىىط ولىىيس لىىىا  ى عالةىىة 

 بدرجات ارتبار ن ف العام. 
 مرامة التصميم:  1/2

لا المرحمىىة بو ىىف المبىىادو النظريىىة واإلجىىرا ات العمميىىة المتعمقىىة بكيفيىىة وتتعمىى  وىى 
ت ميم نمط اإلبحار التكيفى التوجيه المباشر فى  بيئة التعمم التكيفية  بشكل يكفىل تحقيى  

 الوداف التعميمية المراد تحقيقىا٬ وتتضمن ولا المرحمة الرطوات التاليةج
 ة وتاميميا:   مميا  تصميم األىدال التعميمي 1/2/1

يىرتبط نجىاح بيئىة الىتعمم التكيفيىة ارتباًطىىا وليًقىا بتحديىد الوىداف وت ىميمىا٬ حيىىث  ن 
تحديىىد الوىىداف ياىىاعد عمىىى ارتيىىار الربىىرات التعميميىىة المنااىىبة٬ وارتيىىار م ىىادر الىىتعمم 
يم والنشطة الت  تااعد بدوروا فى  تقىديم الربىرات التعميميىة لمتالميىل٬ وكىلل   اىاليب التقىو 

وةيىىاس نىىوات  الىىىتعمم بعىىد االنتىىىىا  مىىن شىىبكة الويىىىب اإلجتماعيىىة٬ كمىىىا  ن التحديىىد الىىىدةي  
ل وىىىداف التعميميىىىة فىىىى بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة ياىىىاعد عمىىىى توضىىىية ماىىىتوى الىىىتعمم والدا  

 المطموب٬ وي دي إلى النجاح ف  تحقي  تم  الوداف. 
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وكية٬ وتىىم  ىىياية الوىىداف وتحىت الىىىدف العىىام تحىددت مجموعىىة مىىن الوىىداف الاىم
الاىىىىموكية التىىىى  تاىىىىعى بيئىىىىة الىىىىتعمم التكيفيىىىىة لتحقيقىىىىىا٬ وةىىىىد روعىىىى  فىىىى  تحديىىىىد الوىىىىداف 

 الاموكية المعايير التاليةج 
 . ال ياية ف  عبارات واضحة ومحددة -

 ان تكون واايية ويس   م حظت ا واياس ا.  -

 ان يتءمن ك  هدف ناتجاً تيليمًيا واحًدا وليس مجموىة من النواتف.  -

 تنظيم هكم الهداف في تسلس  هرمي من البسيى إل  المرك .  -

 صياةة األىدال السموكية لبيجة التعمم التكيفية: 1/2/1/1
اىذذدا الباحبذذة اا مذذة ب ذذكم الهذذداف فذذي نذذورت ا المبد يذذةي واامذذا بيرءذذ ا 

المحكمين المتاننين في مجا  منذاهف وىذرج تذدريس الل ذة ىلي مجموىة من 

اخنجليزية وايءا كلية الدا  اسم الل ذة اخنجليزيذة وكلذأ ب ذدف اسذتى ه راي ذم 

 في ما يلي : 

لذ  مذن  - مدي تحقيذج ىبذار  كذ  هذدف للسذلوأ التيليمذي المذراد تحقيقذ ي وى 

اكان ال ذدف يحقذج ( في الاانة التي تيبر ىن راي  سوا  المحكم وءو ى مة )

 السلوأ ام ج يحقق .

داة نياية ك  هدف من اهداف القا مذةي وكلذأ بذااتراا النذياية المناسذبة  -

 فوج الهداف التي يري المحكم ان ا تحتاد إلي تيدي  في النياية .

 نتاج  التاكيم  مي قاجمة األىدال السموكية: 1/2/1/2
اب الناىىبة المئويىىة لمىىدي تحقيىى  كىىل لىىم تىىم معالجىىة إجابىىات المحكمىىين إح ىىائًيا بحاىى

وىىدف لماىىىمو  التعميمىىى  المىىىراد٬ وتقىىىرر اعتبىىىار الىىىدف الىىىلي يجمىىى  عمىىى  تحقيقىىىه لماىىىمو  
% مىىىىن المحكمىىىىين ال يحقىىى  الاىىىىمو  التعميمىىىى  بالشىىىىكل المطمىىىىوب 86التعميمىىى   ةىىىىل مىىىىن 

 وبالتال  يتطمب إعادة  يايته وف  توجيىات الاادة المحكمين
ي  الوداف بالقائمة لماىمو  التعميمىى المطمىوب  كلىر مىن وةد جا ت نابة تحقي  جم

% إال  ن ونىىا  بعىىض التعىىديالت فىىى  ىىياية بعىىض الوىىداف اتفىى  عميىىىا  كلىىر مىىن 86
 محكم وةامت الباحلة بتعديمىا وف  آرا  الاادة المحكمين.
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وبعىد اإلنتىىا  مىن إجىىرا  التعىديالت الالزمىة عمىىى ةائمىة الوىداف وفىى  مىا اتفى  عميىىه 
 الاادة المحكمون ةامت الباحلة بدعداد ةائمة بالوداف التعميمية فى  ورتىا النىائية 

 تاميل الماتو  واألنشطة التعميمية: 1/2/2
 ىىىياية المحتىىىوى ومىىىن رىىىالل تحديىىىد الوىىىداف التعميميىىىة فىىى   ىىىورتىا النىائيىىىة٬ تىىىم 
حيىىث تىىم تزويىىد بيئىىة  الرىىاص بتنميىىة مىىىارة الفىىىم القرائىىى مىىن رىىالل بيئىىة الىىتعمم التكيفيىىة ٬

الىتعمم التكيفيىة بىالمحتوى والنشىطة المنااىبة وبنىىاً ا عمىى مىا اىب   عىدت الباحلىة النشىىطة 
التعميميىىىىىة فىىىىى   ىىىىىورتىا المبدئيىىىىىة٬ لىىىىىم ةامىىىىىت بعرضىىىىىىا عمىىىىىى مجموعىىىىىة مىىىىىن المحكمىىىىىين 

فىى  مجىىال منىىاو  وطىىر  تىىدريس المغىىة اإلنجميزيىىة٬ والمتر  ىىين فىىى كميىىة  المتر  ىىين
 الداب ولل  لمتعرف عمى آرائىم فيما يم ج

مدى ارتباط المحتوى التعميمى بالوداف التعميمية الموضوعة لىه؛ وللى  بوضى      -
 يير مرتبط.  و مرتبط  كان اوا  المحكم٬ ر ي عن تعبر الت  الرانة ف ( √عالمة  
دى كفايىىىة المحتىىىوى لتحقيىىى  الوىىىداف التعميميىىىة الموضىىىوعة لىىىه؛ وللىىى  بوضىىى  مىىى -
 .مرتبط يير  و مرتبط  كان اوا  المحكم٬ ر ي عن تعبر الت  الرانة ف ( √عالمة  
 التىى الرانىة فىى( √مدى مالئمة النشىطة لتحقيى  الوىداف وللى  بوضى  عالمىة   -
 مالئم.الئم  و يير م  كان اوا  المحكم٬ ر ى عن تعبر

تم عقب لل  المعالجة اإلح ائية إلجابىات الاىادة المحكمىين بحاىاب الناىبة المئويىة 
لمىىدى ارتبىىاط المحتىىوى التعميمىى  بالوىىداف٬ وتقىىرر اعتبىىار المحتىىوى التعميمىى  الىىلي يجمىى  

% مىىىن المحكمىىين ال يحقىى  الىىىدف بالشىىكل المطمىىىوب٬ 86عمىىى تحقيقىىه لمىىىدف  ةىىل مىىن 
 ظر فيه بنا  عمى توجيىاتىم.وبالتال  ياتوجب إعادة الن

كمىىىا تمىىىت المعالجىىىة اإلح ىىىائية إلجابىىىات المحكمىىىين بحاىىىاب الناىىىبة المئويىىىة لمىىىدى 
كفاية المحتوى لتحقي  الوىداف التعميميىة٬ وتقىرر اعتبىار المحتىوى الىلي يجمى  المحكمىون 

% ييىىىىر كىىىىاف لتحقيىىىى  الوىىىىداف بالشىىىىكل 86عمىىىىى كفايتىىىىه لتحقيىىىى  الوىىىىداف  ةىىىىل مىىىىن 
 لتال  ياتوجب إعادة النظر فيه بنا  عمى توجيىات الاادة المحكمين.المطموب٬ وبا

 وقد أسفر  آراء السادة الخبراء والماكمين  م  ما يمي:
%٬ 86جميىى  محىىاور المحتىىوى التعميمىى  جىىا ت ناىىبة ارتباطىىىا بالوىىداف  كلىىر مىىن 

كىىلل  جميىى  محىىاور المحتىىوى التعميمىى  جىىا ت ناىىبة كفايتىىىا لتحقيىى  الوىىداف  كلىىر مىىن 
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% ممىا 86%٬ كلل  جمي  النشطة جا ت نابة مالئمتىا لتحقي  الوداف  كلىر مىن 86
 شطة لتحقي  الوداف الاموكية عاليةيعن   ن نابة االتفا  عمى مدى مالئمة الن

تمىيىىًدا لالاىىتعانة بىىه عنىىد بنىىا   لىىم تىىم إعىىداد المحتىىوى التعميمىى  فىىى  ىىورته النىائيىىة
 الايناريو الااا  لبيئة التعمم التكيفية.

 تصميم إستراتيجية تنظيم الماتو  وتتابع العرض: 1/2/3
طقىىى حيىىث تىىم تحديىىىد اتبعىىت الباحلىىة فىى  تنظىىيم عىىرض المحتىىوى طريقىىة التتىىاب  المن

المىىىام الاااىىية لتىىدريب الطىىالب عمىىى مىىىارات الفىىىم القرائىىى فىىى اىىب  مىىىام تتضىىمن كىىل 
 منىا مجموعة النشطة المرتبطة بتحقي  تم  المىام ووى كالتالى ج

 تحديد الفكرة الرئياية لمنص المقرو .-2

 تحديد التفا يل الرا ة بالنص المقرو .-1

 المقرو . يحدد عنوانا مناابا لمنص-3

 يفار الترمينات دارل النص المقرو .-8

 يميز بين الحقائ  والرا  دارل النص القرائى.-0

 يحدد ودف الكاتب من النص القرائى-0

 يتوة  الحداث بنا ا عمى فروض معينة دارل النص القرائى.-7
 دارل النص القرائى.   skimmingياتردم ااتراتيجية -8
 دارل النص القرائى.   Scanningياتردم ااتراتيجية-9
 دارل النص القرائى.   asking&answering questionsياتردم ااتراتيجية -26
 دارل النص القرائى.  paraphrasingياتردم ااتراتيجية -22

 تحديد طبيعة التفاعالت التعميميةج 2/1/8
دى٬ وةىىىد تقىىىوم التفىىىاعالت التعميميىىىة فىىىى بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة عمىىىى  اىىىاس الىىىتعمم الفىىىر 

اشىىىتممت بيئىىىة الىىىتعمم الكيفيىىىة عمىىىى وجىىىود لاللىىىة  نمىىىاط مىىىن التفىىىاعالت التعاليميىىىة  ٬ ووىىىى 
 كالتالى ج 

 التفاعل م  بيئة التعمم وواجىة االاتردام
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ويىىتم التفاعىىل مىىن رىىالل  تعامىىل المىىتعمم مىى  واجىىىة الماىىتردم الرئياىىية والىىدرول إلىىى 
 الرا ة بالبيئة.البيئة والتعامل م  كل الروابط واليقونات 

 التفاعل  بين المتعمم والمعمم 

ويىىتم للىى  مىىن رىىالل البريىىد االلكترونىىى الرىىاص ببيئىىة الىىتعمم التكيفيىىة حيىىث ياىىتطي  
ويقىوم المعمىم بىالرد عمىى  helpالمتعمم إراال اى ااتفاارات إلى المتعمم من رالل  فحة 

 اىىئمة المتعممىىين مىىن رىىالل البريىىد االلكترونىىى٬ ويوضىىة الشىىكل التىىالى نمىىط تفاعىىل المىىتعمم 
 م  المعممج

 ( يو ح نمط تفا ل المتعمم مع المعمم2شكل )

 التفاعل م  المتعمم وبيئة التعمم

 ويتم لل  من راللج

 شاشات المحتوى التعميمى والتنقل من راللىا.

 والواائط اإللكترونية.الم ادر 

 إنجاز مىام التعمم و نشطته.

 إبحار المتعمم دارل  فحات بيئة التعمم التكيفية

وتىىىتم عمميىىىىة التكيىىىىف دارىىىىل بيئىىىة الىىىىتعمم التكيفيىىىىة بنوعيىىىىىا مىىىن رىىىىالل مجموعىىىىة مىىىىن 
اليقونات الموجودة  عمى ال فحات المرتبطة تشىعبيا  ب ىفحات بيئىة الىتعمم التكيفيىة٬ ممىا 

 الطالب التجول بين  فحات بيئة التعمم التكيفية٬ وتملمت ولا اليقونات فىجياىل عمى 
 Home ال فحة الرئياية(ج ومن رالل الضغط عمى ولا اليقونىة يىتم االنتقىال إلىى  

 ال فحة الرئياية لبيئة التعمم التكيفية.
Objectives االوداف(ج ومن رالل الضغط عمى ولا اليقونة يتم االنتقىال ل ىفحة  

  وداف بيئة التعمم التكيفية
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Userguide :)ومن رالل الضغط عمى وىلا اليقونىة يىتم االنتقىال  ) دليل المستخدم
إلىىىى  ىىىفحة دليىىىل الماىىىتردم التىىىى تشىىىرح كيفيىىىة ااىىىتردام بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة ومابىىىىا مىىىن 

  دوات.
Help  :)لكترونىىى ومىىن رىىالل الضىىغط عميىىىا يىىتم االنتقىىال إلىىى البريىىد اال)المسددا دة

 ووى ال حة التى تمكن المتعمم من التاعل م  المعمم.

Control panel  :)ومىىن رىىالل الضىىغط عميىىىاا يىىتم االنتقىىال إلىىى ) لواددة الددتاكم

  فحة التفاعل م  المحتوى.
 ويوضة الشكل التالى نمط ت ميم  يقونات اإلبحار دارل ال فحاتج

 داخل الصفاا ( يو ح نمط تصميم أيقونا  اإلباار 2شكل )
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 تصميم استراتيجية التعميم العامة: 1/2/5
االاتراتيجية التعميميىة وىى رطىة عامىة تتكىون مىن مجموعىة مىن اإلجىرا ات التعميميىة 
مرتبىىة فىىى تاماىىل منااىىب لتحقيىى  الوىىداف التعميميىىة المحىىددة فىىى فتىىرة زمنيىىة محىىددة وةىىد 

اعاتىىىا عنىىد ت ىىميم حىىدد محمىىد عطيىىة رمىىيس مجموعىىة مىىن الرطىىوات يجىىب اتباعىىىا ومر 
 ااتراتيجية التعميم العامة ووىج

 ااتلارة دافعية المتعمم ولل  من راللج-
 جلب انتباا المتعمم لمتعمم.-

 تعريف المتعمم بأوداف التعمم.-

 ااتدعا  التعمم الااب  -

 تقديم التعميم الجديد عن طري  عرض المعمومات والملمة.-

 توجيه المتعمم.-

 المنااب لممتعممين  التغلية الراجعة(.تقديم التعزيز -

 ةياس الدا  والتشريص والعالج.-

ولت ميم ااتراتيجية التعميم العامة ببيئىة الىتعمم التكيفيىة٬ ةىام الباحىث باتبىاع الرطىوات 
 التاليةج

 جاستثارة دافعية المتعمم لمتعمم وىلك من خالل
 جى  انتباه المتعمم لمتعمم:

ة تمىيديىىىة مىىى  الطىىىالب عينىىىة البحىىىث لتعىىىريفىم ببيئىىىة حيىىىث ةامىىىت الباحلىىىة بعقىىىد جماىىى
مكانيتىا والنف  العائد عمى ماتردميىا.   التعمم التكيفية ومميزات ااتردامىا واء

 تعريل المتعمم بأىدال التعمم:

حيىىث تىىم تحديىىد الوىىداف  التعميميىىة العامىىة لممىىتعمم وكىىلل  الوىىداف الاىىموكية التىىى 
 نتىا  من الدرااة دارل بيئة التعمم التكيفية.ايتعممىا ويكتابىا الطالب بعد اال

 استد اء التعمم السابو:



 

 

 

فاعمية نمط اإلبحار اإللكترونى التكيفى التوجيه المباشر فى تنمية مىارات الفىم القرائى لدى طالب 
 شعبة المغة اإلنجميزية

 

 2018يوليو العدد الخامس      المجمد الرابع والعشرون 
210 

ويتم لل  من رالل التىيئة لكل موضوع تعمم جديد مىن رىالل ااىتدعا  الموضىوعات 
 القبديمة حيث ترتبط بعض الموضوعات المراد تعممىا بالموضوعات الااب  تعممىا.

 األمثمةتقديم التعميم الجديد  ن طريو  رض المعموما  و 
عنىىد تقىىديم الموضىىوعات الجديىىدة فىىى الىىتعمم٬ يراعىىى تقىىديم بعىىض الاىىئمة والتىىدريبات 

 الرا ة بالمىارة لم ااتنتاج   الموضوع الجديد المراد تعممه لم شرحه.
 توجيو المتعمم

حيىىىث يىىىتم توجيىىىه المىىىتعمم واإلشىىىراف عميىىىه  لنىىىا  عمميىىىة الىىىتعمم والتوا ىىىل مىىى  المىىىتعمم 
 اارات  و حل  ى مشكمة يتعرض إليىا  لنا  التعمم.لرجابة عمى  ى ااتف

 تقديم التعىيى المناس  لممتعممين) التغىية الراجعة(.

يىىتم تقىىديم التغليىىة الراجعىىة لممىىتعمم بعىىد االنتىىىا  مىىن  دا  النشىىطة والتىىدريبات دارىىل 
 بيئة التعمم التكيفية.

 قياس األداء والتشخيص والعالج

القرائىى لطىالب المغىة اإلنجميزيىة ةبىل وبعىد الدرااىة دارىل بيئىة تم تطبي  ارتبار الفىىم 
الىىىتعمم التكيفىىى  لقيىىىاس مىىىاتم تعممىىىه وبالتىىىالى عىىىالج بعىىىض المشىىىكالت التىىىى يتعىىىرض إليىىىىا 

 الطالب.
 اختيار مصادر التعمم المتعددة: 2/1/0

 عىىىدت الباحلىىىة م ىىىىادر الىىىتعمم لبيئىىىة الىىىىتعمم التكيفيىىىة فىىى  ضىىىىو  الوىىىداف التعميميىىىىة 
موب المنااىىىىب لكىىىىل وىىىىدف٬ بحيىىىىث ترىىىىدم المحتىىىىوى التعميمىىىىى الىىىىلي اىىىىب  ارتيىىىىارا والاىىىى

وتحديىىدا. وةىىد روعىى  فىى  تمىى  الواىىائل  ن تكىىون متعىىددة ومتنوعىىة لتراعىىى الفىىرو  الفرديىىة 
بين المتعممين٬ وكلل  لتلير اوتمامىم وتزيد من دافعيىتىم لمدرااىة فىى بيئىة الىتعمم التكيفىى٬ 

تاىىاعد فىى  تحقيىى   وىىداف البيئىىة المقترحىىةج برنىىام  معالجىىة ومىىن الواىىائل التعميميىىة التىى  
لكتابىىة جميىى  ال ىىفحات الرا ىىة بالوىىداف   office word  microsoftالن ىىوص

التعميميىىىىة والمحتىىىىوى التعميمىىىىى والنشىىىىطة والتىىىىدريبات و يضىىىىًا برنىىىىام  العىىىىروض التقديميىىىىة 
office powerpoint  microsoft   المقدمىة دارىل  لتقىديم جميى  العىروض التقديميىة

بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة وكىىىلل  بعىىىض مقىىىاط  الفيىىىديو مىىىن رىىىالل االنترنىىىت وتعىىىديمىا إلا لىىىزم 
 Wondershare Video Editor المرمن رالل برنام 
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 تصميم أدوا  القياس: 1/2/7
 اوف يتم تناول ولا المرحمة بالتف يل الحًقا.

   تصميم السيناريوىا : 1/2/8
ناريو الرىىىىاص ببيئىىىىة الىىىىتعمم التكيفيىىىىة بنىىىىا ا عمىىىىى الوىىىىداف ةىىىىام الباحىىىىث بكتابىىىىة الاىىىىي

التعميمية وكلل  المحتوى التعميمى لبيئىة الىتعمم التكيفيىة القائمىة عمىى نمىط اإلبحىار التكيفىى 
 التوجيه المباشر( من رالل  ربعة  عمدة رئيايةج

 وفيىا يتم تحديد  رةام  فحات بيئة التعمم التكيفية رقم اإلطار:-1

ويىتم فيىىا عىرض مىا يظىىر فىى اإلطىار مىن ن ىوص وراىومات الجان  المرجد : -2
 ومقاط  فيديو

 ويتم فيىا عرض ما يظىر فى اإلطارمن   وات  و موايقى  الجان  المسموع:-3

ويتم فيىا و ف كل ما يظىرعمى ال فحة باإلضافة إلىى  اىاليب وصل اإلطار: -4

 التفاعل والروابط الفائقة.

 ويوضح الشكل التبلى تصميم السينبريو الخبص ببيئة التعلم التكيفية

 ( ت ميم الايناريو الراص ببيئة التعمم التكيفية3شكل 
التكيفية٬ تىم عرضىه عمىى وبعد إعداد الباحلة  لمايناريو التعميمى الراص ببيئة التعمم 

 الاادة المحكمين الاتطالع  رائىم فيما يمىج
 مدى تحقي  الايناريول وداف التعميمية الموضوعة.

 مدى  حة الم طمحات العممية والفنية الماتردمة فى الايناريو.
 وةد  افرت نتائ  التحكيم عنج

 
 وصل اإلطار

 

 
 الجان  المسموع

 
 الجان  المرج 

 
 رقم اإلطار
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الاىىيناريو  %عمىىى  ىىالحية76اتفىى  الاىىادة المحكىىين بناىىبة اتفىىا  بمغىىت  كلىىر مىىن -
 التعميمى الراص ببيئة التعمم التكيفية.

 تعديل  ياية بعض العبارات المغوية -

 وةد ةامت الباحلة بدجرا  التعديالت. 
 مرامة التطوير:  1/3
 إنتاج الوساجط المتعددة الت  تت منيا بيجة التعمم التكيفية: 1/3/1

لىىىرا  المحتىىىوى التعميمىىىى تتضىىىمنت بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة بعىىىض الواىىىائط المتعىىىددة٬ إل
المقىىدم لممتعممىىين مىى  مراعىىاة مبىىادى  نظريىىة العىىب  المعرفىىى٬ وتملمىىت تمىى  الواىىائط فيمىىا 

 يمىج
 النصوص المكتوبة-

تىىىىىم إنتىىىىىاج جميىىىىى  الن ىىىىىوص دارىىىىىل  ىىىىىفحات بيئىىىىىة الىىىىىتعمم التكيفيىىىىىة بااىىىىىتردام لغىىىىىة 
 نشىىطة اىىوا ا كانىىت  ىىفحات المحتىىوى  و  اىىئمة االرتبىىار  و   htmlالن ىىوص الفائقىىة 

 التعمم٬ م  مراعاة مبادى  كتابة النص.
 الصور والرسوما -

تىىىم إنتىىىاج بعىىىض ال ىىىور اللابتىىىة دارىىىل بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة لتوضىىىية بعىىىض جوانىىىب 
المحتوى التعميمى المقدم لممتعمم  و شرح كيفية ااىتردام البيئىة عىن طريى  ت ىوير الشاشىة 

print screen  ٬ كمىا تىم الح ىول عمىى بعىض ال ىور الجىاوزة مىن رىالل محىر  البحىث
google 

 مقاطع الفيديو -

تىىم إدراج عىىدة مىىن مقىىاط  الفيىىديو دارىىل بيئىىة الىىتعمم التكيفيىىة لتوضىىية بعىىض مىىىارات 
 برنىىام   و تعىىديل بعىىض المقىىاط  مىىن رىىالل youtubeالفىىىم القرائىىى مىىن رىىالل موةىى  

Wondershare Video Editor 
 إنتاج بيجة التعمم: 1/3/2

 اختيار نظم التأليل ولغا  البرمجة 1/3/2/1
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وةد ةامت الباحلة بعرض كيفية برمجة بيئة التعمم التكيفيىة القائمىة عمىى نمىط اإلبحىار 
نتاج مكونات بيئة التعمم٬ ووى كالتالىج   التكيفى التوجيه المباشر٬ واء

 الىدف منه البرنام 
Php editor تكويد المواقع 

Wordpress platform  تصميم بيجة التعمم التكيفية 
Wondershare Video Editor تعديل بعض مقاطع الفيديو 

Microsoft word 2010  كتابة الماتو  وتنسيقو والتعامل معو داخل بيجة
 التعمم التكيفية

Microsoft powerpoint  2010  مل العروض التقديمية وتنسيقيا داخل بيجة 
 تكيفيةالتعمم ال

Internet explorer 8.0/ firefox/ 
google chrome 

مستعر ا  الوي  الت  تتيح الوصول إل  بيجة 
 التعمم التكيفية 

 جمع الوساجط المتااة 1/3/2/2
وةد ةامت الباحلة بجم  كل الواائط المتاحة دارىل بيئىة الىتعمم التكيفيىة مىن ن ىوص 

جىاوزة  و تىم التعىديل عميىىا دارىل بيئىة الىتعمم اىوا  كانىت  وكتابتىا  و ور ومقاط  فيىديو
 التكيفية.
 تطوير نمط اإلباار التكيف : 1/3/3

ةامىت الباحلىة ببنىا  بيئىة الىتعمم التكيفيىىة  القائمىة عمىى نمىط اإلبحىار التكيفىى  التوجيىىه 
المباشر( بحيث يتم توجيه المتعمم إلى  ول  فحة يجىب عمىى المىتعمم  ن يبىد  منىىا درااىة 

والضىىىغط عمىىىى زر  التىىىالى( لالنتقىىىال إلىىىى ال ىىىفحة التاليىىىة ٬ وللىىى  بعىىىد اإلجابىىىة المحتىىىوى 
 عمى  ائمة االرتبار٬ ويوضحىا الشكل التالىج
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 ( يو ح نمط اإلباار التكيف  التوجيو المباشر4شكل)

 تطوير نموىج المستخدم   1/3/4
بىالمتعممين وحفظىىا وةد تىم تطىوير نمىولج الماىتردم لترىزين جميى  البيانىات الرا ىة 

ملىىل االاىىم٬ البريىىد اإللكترونىىى٬ النىىوع٬ تىىاريو المىىيالد٬ كممىىة المىىرور لمىىدرول لبيئىىة الىىتعمم 
التكيفية القائمة عمى نمط اإلبحار التكيفى٬ الدرجة التى ح ل عميىىا فىى االرتبىار الولىى 

ة مىرة ارىري لمدرول فى البيئة دارل نمولج المتعمم٬ وعند تاجيل المىتعمم لمىدرول فىى البيئى
يىىىتم ااىىىتدعا  كىىىل البيانىىىات الرا ىىىة بىىىالمتعمم والتعامىىىل معىىىىا وعىىىرض المحتىىىوى المطمىىىوب 

 تعممه ويوضحىا الشكل التالىج
( يو ح نموىج المستخدم5شكل )  

 تقويم بيجة التعمم:  1/3/5

بعىىد بنىىا  بيئىىة الىىتعمم التكيفيىىة القائمىىة عمىىى نمىىط اإلبحىىار التكيفىىى التوجيىىه المباشىىر تىىم 
والتحقىىى  مىىىن  ىىىالحيتىا٬ وللىىى  بعرضىىىىا عمىىىى مجموعىىىة مىىىن المحكمىىىين إلبىىىدا  ضىىىبطىا 

  رائىم حول المحتوى والنشطة دارل البيئة.
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وةىىد  بىىدى الاىىادة المحكمىىين بعىىض المالحظىىات التىىى وضىىعت فىىى االعتبارعنىىد إعىىداد 
فىى  بيئة التعمم بشكل نىائى وةد  رلت الباحلة بأرا  المحكمين وتعىديل بيئىة الىتعمم التكيفيىة

  ورتىا النىائية
 اإلخراج النياج  لبيجة التعمم: 1/3/6

جىىرا  التعىىديالت المنااىىبة٬ تىىم إعىىداد بيئىىة الىىتعمم  بعىىد االنتىىىا  مىىن عمميىىات التقىىويم واء
التكيفيىىىىة القائمىىىىة عمىىىىى نمىىىىط اإلبحىىىىار التكيفىىىىى  التوجيىىىىه المباشىىىىر( فىىىىى  ىىىىورتىا النىائيىىىىة 

 وتجىيزوا لمعرض
 مرامة التنفيى: 1/4
 اة بيجة التعمم  بر االنترن إتا 1/4/1

حيىث تىم التعاةىد server وةد ةامت الباحلة برف  بيئة التعمم التكيفية عمى  حىد الرىوادم 
ووىى  وتىم حجىز عنىوان لبيئىة     http://ae.godaddy.comمى   حىد شىركات االاتضىافة

 ٬وةد روعى فيه البااطة والوضوح٬ كما يمىج domainالتعمم التكيفية 
 لتعمم التكيفية القائمة عمى نمط اإلبحار التكيفى التوجيه المباشرجعنوان بيئة ا

http://www.aleamira.com/amira2 

 تطبيو بيجة التعمم  1/4/2
تقوم الباحلة بتوضية ولا المرحمىة الحقىا بشىكل  كلىر تف ىيال ووضىوحا فىى إجىرا ات 

 تجربة البحث

http://www.aleamira.com/amira2
http://www.aleamira.com/amira2


 

 

 

فاعمية نمط اإلبحار اإللكترونى التكيفى التوجيه المباشر فى تنمية مىارات الفىم القرائى لدى طالب 
 شعبة المغة اإلنجميزية

 

 2018يوليو العدد الخامس      المجمد الرابع والعشرون 
216 

 مرامة التقويم: 1/5

 تقويم جوان  التعمم لماتو  بيجة التعمم 1/5/1

تىىىم تقىىىويم جوانىىىب الىىىتعمم المعرفيىىىة بعىىىد درااىىىة الطىىىالب لمحتىىىوى بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة 
 القائمة عمى نمط اإلبحار التكيفى التوجيه المباشر٬ ولل  من رالل ارتبار الفىم القرائى

 سيرىاتاميل النتاج  ومناقشتيا وتف 1/5/2
 اوف تقوم الباحلة بشرح ولا الجز  الحقا فى ولا البحث
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جاىتيا: -2  بناء أداة القياس وا 

 تملمت  داوت القياس لبيئة التعمم اإللكترونية القائمة عمى نمط التوجيه المباشرفىج
 إختبارالفيم القراج .-

 ارتبار الفىم القرائىج  2/-1
ببيئىىىىة الىىىىتعمم النشىىىىطة التعميميىىىىة الرا ىىىىة  عمىىىىى ضىىىىو  الوىىىىداف التعميميىىىىة وتحديىىىىد
وبنىىًا  عمىىى تحديىىد الجوانىىب المعرفيىىة التىىى  اإللكترونيىىة القائمىىة عمىىى نمىىط التوجيىىه المباشىىر

طبى  ةبمًيىا و  اوف تقياىا  ائمة اإلرتبار ةامت الباحلىة بت ىميم إرتبىارالفىم القرائىى الىلى
 بعدًيا واارت إجرا ات ت ميمه وف  الرطوات التاليةج

 ىدل اإلختبار 2/1/1
يىىىدف وىىلا اإلرتبىىار إلىىى الح ىىول عمىىى مقيىىاس لابىىت و ىىاد  لقيىىاس  لىىر المعالجىىة 
التجريبية التى تناولىا البحث الحالى عمى مىارة الفىم القرائى لمطىالب عينىة البحىث٬ حيىث 

شىىىىعبة المغىىىىة  –يقىىىىيس اإلرتبىىىىار مىىىىىارات الفىىىىىم القرائىىىىى الرا ىىىىة بطىىىىالب الفرةىىىىة اللانيىىىىة 
 كمية التربية  - اإلنجميزية

 تاديد نوع األسجمة و ددىا وصياةة مفرداتيا:   2/1/2
جا ت جمي  الائمة من نوع اإلرتيار من متعىدد٬ تبى  كىل اى ال  ربعىة بىدائل يرتىار 
منىىا الطالىىب اإلجابىىة ال ىىحيحة وجىا  كىىل اىى ال يقىىيس وىدف مىىن الوىىداف الاىىابقة حيىىث  

 ا اال. 60شمل اإلرتبار كمه 
 يما  االختبار :و ع تعم  2/1/3

تعد تعميمات اإلرتبار بملابة المرشد اللي ياىاعد الىدارس عمىى فىىم طبيعىة االرتبىار٬ 
مىن لىىم حر ىىت الباحلىىة عنىد  ىىياية تعميمىىات اإلرتبىىار عمىى  ن تكىىون واضىىحة ومباشىىرة٬ 

 تشتمل عمى تحديد الىدف من اإلرتباروتحث عمى عدم تر  مفردة دون إجابة.
 تصايح االختبار: 2/1/4
امىىت الباحلىىة بت ىىحية مفىىردات االرتبىىار٬ وروعىى  عنىىد الت ىىحية  ن تعطىىى درجىىة ة

لابتىىة لكىىل إجابىىة  ىىحيحة ووىى  درجىىة واحىىدة وتعطىىى  ىىفر لكىىل إجابىىة راطئىىة وبالتىىال  
 درجة(. 60تكون الدرجة الكمية لالرتبار  
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 صدو االختبار: 2/1/5
بعىرض اإلرتبىار ااتردمت الباحلة طريقة  د  المحتىوى الظىاورى لررتبىار٬ وللى  

عمىىىى مجموعىىىة مىىىن الاىىىادة الربىىىرا  و المحكمىىىين فىىى  مجىىىال منىىىاو  وطىىىر  تىىىدريس المغىىىة 
 .اإلنجميزية٬ وكلل  الربرا  فى مجال المغويات والدب اإلنجميزى فى كمية الداب

 اسا  ثبا  إختبار اإلستماع لمفيم : 2/1/6
جربىىة اإلاىىتطالعية ةامىىت الباحلىىة بحاىىاب لبىىات اإلرتبىىار التح ىىيم  بعىىد تطبيىى  الت

" Spearman( طالىب بااىتردام طريقىة التجزئىة الن ىفية لاىبيرمان "36عمى عينه ةوامىىا  
 "٬ Brawnوبراون "

  0.594وةد بمد معامل اإلرتباط بين الدرجات الفردية والزوجية لمفردات اإلرتبار 
 اسا  معامل السيولة 2/1/7
 مفردة من مفردات االرتبار ةامت الباحلة بحااب معامل الاىولة الراص بكل  
اسا  معامل السيولة المصاح من أثر التخمين بكدل مفدردة مدن مفدردا   2/1/8
 :اإلختبار

ةامت الباحلة بحااب معامالت الاىولة الم ىححة مىن  لىر الترمىين لكىل مفىردة مىن 
مفىىردات االرتبىىىار٬ وةىىىد وةعىىىت معىىىامالت الاىىىىولة الم ىىىححة مىىىن  لىىىر الترمىىىين لمفىىىردات 

( وو  ةيم متواطة لمعامالت الاىىولة؛ لنىىا 6.78 - 6.16ف  الفترة المغمقة  اإلرتبار 
 (.6.86- 6.16تق  دارل الفترة المغمقة  

 اسا  معامال  التمييى لكل مفردة من مفردا  اإلختبار:  2/1/9
 .(6.70 -6.10جا ت معظم معامالت التمييز بقيم متواطة كونىا تق  بين  

 اإلختبار ككل: اسا  معامل سيولة 2/1/10
%( وبعىد التحقى  65( =  0,65وةد بمد معامىل اىىولة االرتبىار ككىل وفًقىا لممعادلىة  

 من ضبط االرتبار بمراحمه المرتمفة   بة جاوًزا ف   ورته النىائية
 تاديد ىمن االختبار: 2/1/11
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تىىم حاىىاب متواىىط الىىزمن الىىلي ااىىتغرةه التالميىىل عنىىد اإلجابىىة عمىىى اإلرتبىىار٬ وللىى  
بجمى  الىىزمن الىىلي ااىىتغرةه كىىل طالىىب عمىى حىىدة لدا  اإلرتبىىار وةاىىمة النىىات  عمىىى عىىدد 

 ( دةيقة.206الطالب٬ وبمد متواط الزمن لدا  اإلرتبار حوال   
 التجربة االستطال ية لمبال:  -3
 اليدل من التجربة االستطال ية:  3/1
اللانيىىة شىىعبة المغىىة تىىم إجىىرا  التجربىىة االاىىتطالعية عمىىى عينىىة مىىن طىىالب الفرةىىة   

( طالىىىب ارتيىىىروا بطريقىىىة عشىىىوائية فىىى  الف ىىىل الدرااىىى  36اإلنجميزيىىىة عىىىام  بمىىىد ةوامىىىىا  
وممىىىن  27/22/1628حتىىىى  22/22/1628فىىى  الفتىىىرة مىىىن  1628/1629الول لمعىىىام 

لياىىىت لىىىديىم معرفىىىة ماىىىبقة بمىىىا اىىىيقدم فىىىى بيئىىىة الىىىتعمم التكيفيىىىة٬ ٬ بحيىىىث تىىىدرس ولوىىىه 
مىىط التوجيىىه المباشىىر دارىىل بيئىىة الىىتعمم التكيفيىىة ٬ حيىىث تىىم تطبيىى  المجموعىىة بااىىتردام ن

 دوات  القياس المتملمة ف  ارتبار الفىم القرائى ةبمًيىا وبعىدًيا ووىدفت التجربىة اإلاىتطالعية 
 إلىج

التأكىىد مىىن وضىىوح االمىىادة العمميىىة والنشىىطة التعميميىىة الموجىىودة دارىىل بيئىىة الىىتعمم  -
 طالب.التكيفية ومدى مناابتىا لم

تحديىىد الىىزمن التقىىديري الىىالزم لمدرااىىة دارىىل بيئىىة الىىتعمم التكيفيىىة القائمىىة عمىىى نمىىط  -
 اإلبحار التكيفى التوجيه المباشر.

 تحديد ال عوبات الت  ةد تواجه الباحلة فى  لنا  تنفيل التجربة الاااية. -
ا  التجربىة اكتااب الباحلىة ربىرة تطبيى  التجربىة٬ والتىدريب عميىىا٬ بمىا يضىمن إجىر  -

 الاااية لمدرااة الحالية بكفا ة.
 التأكد من مناابة المكان المر ص إلجرا  التجربة الاااية. -
 التحق  من االمة الجىزة  لنا  التجريب. -
 ضبط  اإلرتبار التح يم   -

الحظت الباحلة اوتمام الطمبىة بالتجربىة ومحاولىة اإلاىتفادة بأة ىى درجىة ممكنىة مىن 
والمشاركة التى كىانوا يحر ىون عميىىا٬ وكانىت وىلا النتىائ  مطمئنىة ومىي ئىة  رالل التفاعل

 إلجرا  التجربة الاااية لمبحث.
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 التجربة األساسية لمبال: -4
  ينة البال: 4/1

تكونىىت عينىىة البحىىث مىىن عينىىة عشىىوائية طبقيىىة مىىن طىىالب الفرةىىة اللانيىىة شىىعبة المغىىة 
بشىىىىكل عشىىىىوائى لممجموعىىىىة التجريبيىىىىة وفًقىىىىا  ( طالىىىىب وطالبىىىىة تىىىىم ارتيىىىىاروم36اإلنجميزيىىىىة 

 لمت ميم التجريب  لمبحث. 
 االستعداد لمتجري :  4/2

ةامىىىىت الباحلىىىىة بمقابمىىىىة طىىىىالب المجموعىىىىات  التجريبيىىىىة بالفرةىىىىة اللانيىىىىة شىىىىعبة المغىىىىة 
اإلنجميزيىىة عىىام  وتعىىريفىم بماويىىة بيئىىات الىىتعمم التكيفيىىة الماىىتردمة وكيفيىىة التعامىىل معىىىا 

 دةيقة. 06ىا وكيفية الاير بدارمىا ٬ وةد ااتغرةت ولا المقابمة حوالى والدرول إلي
 تطبيو اختبار الفيم القراج  قبمًيا: 4/3

ةامىىت الباحلىىة بتطبيىى  اإلرتبىىار٬ وللىى  لممجموعىىة التجريبيىىة وللىى  لحاىىاب الىىدرجات 
ا ور ىدوا القبمية لمىارات الفىم القرائى المتضمنة فى  بيئىة الىتعمم التكيفيىة٬ ومىن لىم تفريغىى

 ف  كشوف را ة تمىيدًا لمعالجتىا إح ائًيا.

 تطبيو المعالجة التجريبية )نمط اإلباار التكيف  التوجيو المباشر( : 4/4
/ دارىل 9/21/1628إلى  29/22/1628تم تطبي  التجربة الاااية فى الفترة من 

ج الطمبىىة لوجىىود ولكىىن لىىن يحتىىا ٬معمىىل الكمبيىىوتر بقاىىم تكنولوجيىىا التعمىىيم فىىى كميىىة التربيىىة
ولا المعمل فى تطبي  تجربة البحىث لن الطىالب اىتتعامل مى  بيئىة الىتعمم التكيفىى دارىل 

 منازلىم.  
 مالاظا  البااثة  م  الطمبة  ينة البال:

الحظىت الباحلىىة عالمىىات الرضىىا عمىى طىىالب فىىى  لنىىا  التعامىل دارىىل بيئىىة الىىتعمم  -
 الكيفى.

التالميىىىىل كىىىىان لىىىىديىم ريبىىىىة فىىىىى اإلت ىىىىال والىىىىتعمم والتفاعىىىىل مىىىىن رىىىىالل النشىىىىطة  -
 المرتمفة دارل بيئة التعمم. 

 تطبيو أداة القياس بعدًيا: 4/5
ةامىىت الباحلىىة بتطبيىى  اإلرتبىىار بعىىدًيا لىىم ةامىىت الباحلىىة بت ىىحية اإلرتبىىارومن لىىم  -

 ا.تفريد الدرجات ور دوا فى كشوف تمىيدا لمعالجتىا إح ائي
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 :نتبئج البحث وتفسريهب والتىصيبث
 :تم عرض نتائ  البحث وتفايروا من رالل اإلجابة عمى  ائمة البحث كما يم 

 :إجابة السؤال األول لمبال-1
مىىا فاعميىىة نمىىط اإلبحىىار التكيفىىى التوجيىىه المباشىىر  :يىىنص الاىى ال الول لمبحىىث عمىىى

فىىى بيئىىات الىىتعمم اإللكترونىى  عمىىى تنميىىة مىىىارات الفىىىم القرائىىى لىىدى طىىالب شىىعبة المغىىة 
 اإلنجميزية؟ 

 وتمت اإلجابة عن ولا الا ال من راللج
 دددرض النتددداج  الخاصدددة بالمقارندددة بدددين المجمدددو تين التجريبيدددة واال دددابطة فدددي 

 قراج  وتفسيرىاميارا  الفيم ال
لتحقىىىىى  مىىىىىن  ىىىىىحة الفىىىىىرض الول الرىىىىىاص بالمقارنىىىىىة بىىىىىين المجمىىىىىوعتين التجريبيىىىىىة 

 والضابطة ولل  فيما يتعم  بتنمية مىارات الفىم القرائى.
وةىىىىد تىىىىم ااىىىىتردام ارتبىىىىار  ت( لعينتىىىىين ماىىىىتقمتين لتحديىىىىد مىىىىدى تكىىىىاف  المجمىىىىوعتين 

لجىىىدول التىىىال  المتواىىىطات التجريبيىىىة والضىىىابطة فىىى  ماىىىتوى التح ىىىيل القبمىىى  ويوضىىىة ا
واالنحرافىىات المعياريىىة وةيمىىة ت وةيمىىة الداللىىة وماىىتواوا فىى  التطبيىى  القبمىى  لممجمىىوعتين 

( نتىىائ  ارتبىىار 1التجريبيىىة والضىىابطة فىى  تنميىىة مىىىارات الفىىىم القرائىىى٬ ويوضىىة جىىدول  
 "ت" لفراد مجموعت  البحث.

 

  الداللة في التطبيو القبمي لممجمو تين ( المتوسطا  واالنارافا  المعيارية ومستو 2جدول )
التجريبية وال ابطة في التاصيل المعرفي لميارا  الفيم القراج   باستخدام اختبار   لاسا  التكافؤ 

 بين المجمو تين
االنحراف  المتواط العدد المجموعة

 المعياري

درجات 
 الحرية

ةيمة  ةيمة ت
 الداللة

ماتوى 
 الداللة

المجموعة 
 التجريبية

ةير دالة  0.354 0.935 58 0.837 3.70 30
 ند 

مستو  
≤0.05 

المجموعة 
 الضابطة

30 3.50 0.820 
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( يوضىىة داللىىة الفىىر  بىىين متواىىط  درجىىات تح ىىيل الطىىالب فىى  التطبيىى  0شىىكل  
 القبم  لممجموعتين التجريبية والضابطة

 ≥وةىىىد  شىىىارت وىىىلا النتىىىائ  إلىىىى  ن الفىىىر  بىىىين المجمىىىوعتين ييىىىر دال عنىىىد ماىىىتوى 
 تكىىىاف  إلىىىى يشىىىير ممىىىا والضىىىابطة٬ التجريبيىىىة المجمىىىوعتين تكىىىاف  عمىىىى يىىىدل ووىىىلا 6.60
 تعىود التجربىة بعىد تظىىر فىرو   يىة و ن التجربىة٬ إجىرا  ةبل التح يل ف  الطالب ماتوى
لحىىال ٬ ولياىىت إلىىى ارتالفىىات موجىىودة بالفعىىل ةبىىل ا البحىىث موضىى  الماىىتقل المتغيىىر إلىىى

 إجرا  التجربة بين المجموعتين.
 الفرض األول وينص  م :

 اإلبحىار نمىط تاىتردم التى( 201 ≥توجد فاعمية لممجموعة التجريبية عند ماتوى -2
 القرائىىىى٬ الفىىىم مىىىارات تنميىىىة فىىى اإللكترونىىى الىىىتعمم بيئىىات فىىى المباشىىىر التوجيىىه التكيفىىى

   وفقا لنابة الكاب المعدلة لبي . ولل
 قياس قوة تأثير المعالجة:-

 .تم حااب ةوة تألير المعالجة فى تح يل الجانب المعرفى لمىارات الفىم القرائى
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 ( قوة تأثير المعالجة ف  تاصيل الجان  المعرف  لميارا  الفيم القراج 3جدول )

حجم  η2مرب  إيتا  درجة الحرية 1 ةيمة ت ةيمة ت
 التألير

 كبير 6.9988 19 06609.83108 113.701

 اسا  نسبة معدل الكس  لبميك:-
تىىىم حاىىىاب ناىىىبة الكاىىىب المعدلىىىة لبميىىى  لتح ىىىيل الجانىىىب المعرفىىىى لمىىىىارات الفىىىىم 

 ( يبين لل ج4القرائى والجدول  
 ( نسبة معدل الكس  لبميك لتاصيل الجان  المعرف  لميارا  الفيم القراج 4جدول )

الدرجات متواط 
 القبمية

 متواط
 الدرجات البعدية

النىاية      
العظمى 
 لالرتبار

نابة الكاب 
 المعدل بمي (

 الداللة ةيمة الداللة

دالة عند  6.66 2.3 06 88.96 20.86
ماتوى 

≤6.60 

 من الجدولين الاابقين يتضة مايمىج
ممىا يىدل ( ٬ ووىلا ناىبة مرتفعىه 6.9988(  ن حجم اللر بمىد  3يتضة من جدول  

عمىىى  ن اإلاىىتراتيجية التعميميىىة القائمىىة عمىىى نمىىط اإلبحىىار التكيفىىى  التوجيىىه المباشىىر( فىىى 
بيئىىات الىىتعمم اإللكترونىىى كىىان لىىىا فاعميىىة فىى  تنميىىة مىىىارات الفىىىم القرائىىى لىىدى المجموعىىة 

 التجريبية.
( ووىىى  2.36(  ن ةيمىىة معىىدل ناىىبة الكاىىب لىىبال  تاىىاوى   8يتضىىة مىىن جىىدول  

( ٬ ممىا يىدل عمىى  ن نمىط اإلبحىار التكيفىى 2.1عن  الحد الفا ل اللى حددا ووو  تزيد 
 التوجيىىه المباشىىر( فىىى بيئىىات الىىتعمم اإللكترونىىى كىىان لىىه فاعميىىة فىى  تنميىىة مىىىارات الفىىىم 

 القرائى لدى المجموعة التجريبية.
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"توجذد فاىليذة للمجموىذة التجريبيذة    وبىلك يثب  صداة الفدرض األول أي أندو:
 الىتعمم بيئىات فىى المباشر التوجيه التكيفى اإلبحار نمط تاتردم التى( 201 ≥ماتوى ىند 

   ي ".لبم المعدلة الكاب لنابة وفقا ولل  القرائى٬ الفىم ارتبار فى اإللكترونى

نمىط اإلبحىار التكيفىى التوجيىه المباشىر يىىدف  وترجع البااثة ىىه النتيجة إلد  أن:
إلىىىىى ماىىىىاعدة الماىىىىتردمين فىىىىى الو ىىىىول لممعمومىىىىات لات ال ىىىىمة فىىىىى اىىىىيا  الىىىىنص 
التشىىىعبى والواىىىائط الفائقىىىة وللىىى  مىىىن رىىىالل التكيىىىف مىىى   وىىىدافىم التعميميىىىة وماىىىتواوم 

م فىىو المعرفى باإلضافة إلى الحد من عدد العقد التى تىزار دون التقميىل مىن عمميىة الىتعم
من باط  نماط اإلبحىار التكيفىى٬ ولمىا كانىت تنميىة مىىارة الفىىم القرائىى تحتىاج لمماراىة 
الطالب عديد من النشطة القرائية المتنوعىة٬ الم ىحوبة بتوجىه ودعىم المعمىم٬ لىلل  فقىد 
تكون بيئة التعمم التكيفى بما تقدمه من نمط اإلبحار التوجيىه المباشىراللى يىتم فيىه توجيىه 

لم ىىىىفحات لات ال ىىىىمة بالمىمىىىىة التعميميىىىىة وللىىىى  فىىىىى ضىىىىو   وىىىىداف المىىىىتعمم  المىىىىتعمم
ومعرفتىىه وييروىىا مىىن المعمومىىات المرزنىىة فىىى ةاعىىدة بيانىىات نمىىولج الماىىتردم وىىو البيئىىة 

 المناابة لتنمية مىارات الفىم القر ائى. 
 وخمص البال الاال  من ىىه النتيجة إل  أن:

ر  لىىر تىىأليرا كبيىىرا فىىى عمميىىة الىىتعمم كمىىا  دى نمىىط اإلبحىىار التكيفىىى التوجيىىه المباشىى-
للىىى  إلىىىى تياىىىير عمميىىىة الىىىتعمم وجعمىىىىا  كلىىىر عمقىىىا وفعاليىىىة وااىىىتدامة٬ ووىىىلا المىىىر كىىىان 

 ي عب تحقيقه فى بيئات التعمم اإللكترونية الغير تكيفية.

نمط اإلبحار التكيفى التوجيه المباشر لبت فاعمية كبيرة فىى تح ىيل الطىالب وتنميىة -
 ت الفىم القرائى لديىم.مىارا

وتتلج هكم النتيجة مو ىديد من الدراساا والبحو  الت  اببتذا فاىليذة انمذاى 

 اإلبحار التكيفى عامة والتوجيه المباشر را ة مللج 
التىىىىى تو ىىىىمت إلىىىىى وجىىىىود فىىىىرو  لات داللىىىىة  (Eryilmaz, 2011)درااىىىىة إيرلمىىىىاز

لاللىىىة  ااىىىاليب االبحىىىار التكيفىىىى( إح ىىىائية ل ىىىالة المنظومىىىة اللانيىىىة العرض التكيفىىىى( وال
ولكىىن المنظومىىة اللاللىىة التىىى وظىىف فيىىىا  اىىاليب اإلبحىىار التكيفيىىة كانىىت  كلىىر فاعميىىة فىىى 

 رفض العب  المعرفى٬ وزيادة رضا المتعممين عن المنظومة التعميمية. 
التىى تو ىمت إلىى  ن الىتعمم كىان  فضىل و ةىل فىى  (Zhu, 1999)وكىلل   درااىة زوىو

 فى فى حالة النص التشعبى اللى يحتوى عمى روابط  ةل.العب  المعر 
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إلىى  ن  (Parush, et al,2005)كمىا تو ىمت عديىد مىن الدرااىات ملىل درااىة بىاروش
البحىىث الب ىىرى فىىى  ىىفحات الويىىب التىىى تحتىىوى عمىىى روابىىط كليىىرة يكىىون  بطىىأ مقارنىىة 

 بالبحث الب رى فى  فحات تحتوى عمى روابط  ةل. 
 ن ااىىتردام  اىىموب التوجيىىه  (Prusilovsky & Pesin, 1998)درااىىة  و ضىىحت

المباشىىر ياىىاعدعمى توجيىىه الماىىتردم لمماىىار المنااىىب لتعممىىه وفقىىا لممعمومىىات الموجىىودة 
بنمىىىولج الماىىىتردم ممىىىا يىىى دى إلىىىى تقميىىىل الحمىىىل المعرفىىىى والتغمىىىب عمىىىى مشىىىكمة التشىىىتت 

 والضياع دارل متوى المقرر. 

إلىى  وميىة ااىتردام التوجيىه   (Hasio et al, 2010)و شىارت درااىة وااىيو و رىرون 
 المباشر لتوجيه الماتردم إلى الا ال المنااب فى ارتبارات التقييم الشر ى  

كىىىلل  تتفىىى  وىىىلا النتىىىائ  مىىى  مبىىىادى  وتوجىىىىات نظريىىىة  وزبىىىل؛ حيىىىث تعىىىد معرفىىىة  
المىىىتعمم وربراتىىىه الاىىىابقة مىىىن المكونىىىات الاااىىىية فىىىى نمىىىولج الماىىىتردم فىىىى نظىىىم الىىىتعمم 
التكيفية وولا يتف  م  ر يىة  وزبىل عىن الىتعمم بأنىه عمميىة إحىداث عالةىات وارتباطىات بىين 

لبنىىا  المعرفىىى لممىىتعمم ومىىا يقىىدم لىىه مىىن معمومىىات جديىىدة المعمومىىات الموجىىودة بالفعىىل فىىى ا
وللل  ت دى البنية المعرفية لممتعمم بما تشممىا من معرفة  و معمومىات  و  فكىار و مبىادى  
 و عالةىىىات دورا رئياىىىيا فىىىى عمميىىىة الىىىتعمم؛ حيىىىث تعىىىد وىىىلا المعمومىىىات والمعىىىارف بملابىىىة 

مىىه لممىىتعمم.   مىىال  ىىاد  وفىى اد  بىىو الاىىس التىىى نعتمىىد عميىىىا فىىى إضىىافة مىىا نريىىد تقدي
 (.  ٬16 ص2998؛  نور محمد الشرةاوى2990٬حطب٬ 

كما تتف  م  نظرية روبرت جانييه؛ حيث ينظم المحتوى فى نمىولج المجىال فىى نظىم 
الىىتعمم التكيفيىىة عبىىر الويىىب فىىى شىىكل ورمىىى٬ ومراعىىاة المتطمىىب الاىىاب  لىىتعمم كىىل مىىىارة٬ 

ناىىىي  المحتىىىوى؛ حيىىىث يىىىرى جانييىىىه انىىىه يىىىتم تناىىىي  ووىىىلا يتفىىى  مىىى  ر يىىىة جانييىىىه حىىىول ت
المحتىىوى فىىى ناىى  ورمىىى بىىد ا مىىن الماىىتوى الباىىيط فىىى ةاعىىدة الىىىرم وانتىىىا ا بالماىىتوى 
الكلىىىر تعقيىىىدا٬ ويعىىىد كىىىل ماىىىتوى متطمىىىب ةبمىىىى  و شىىىرطى لىىىتعمم الجىىىزا  الموجىىىودة فىىىى 

قيىام بتحميىل المىىام عنىد الماتويات العميىا لمبنيىة المعرفيىة الىرميىة لممحتىوى٬ ووىلا يتطمىب ال
 (.٬06٬02 ص ص2998الترطيط لممحتوى.   ناى محمد  حمد٬ 
 ورال ة نتائ  البحث تتملل فى ج 

 اإلبحىىار نمىىط تاىىتردم التىىى( 201 ≥وجىىود فاعميىىة لممجموعىىة التجريبيىىة عنىىد ماىىتوى 
  وفقىا اإللكترونىى فىى ارتبىار الفىىم القرائىى٬ وللى الىتعمم بيئات فى المباشر التوجيه التكيفى

 لنابة الكاب المعدلة لبمي ".  
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 :تىصيبث البحث
 :من رالل النتائ  إل  تم التو ل إليىا فدنه يمكننا ااترالص التو يات التالية

را ىىىة إلا مادعمىىىت البحىىىوث  ٬اإلفىىىادة مىىىن نتىىىائ  البحىىىث عمىىىى الماىىىتوى التطبيقىىىى-
 الماتقبمية ولا النتائ .

اإلفىىىادة مىىىن نتىىىائ  الدرااىىىات والبحىىىوث الاىىىابقة التىىىى تناولىىىت درااىىىة  نمىىىاط اإلبحىىىار -
نتاجىا.   التكيفى عند ت ميم بيئات التعمم التكيفية واء

وضىى  مجموعىىة مىىن الاىىس والمعىىايير العامىىة الواجىىب اتباعىىىا عنىىد ت ىىميم بيئىىات -
 التعمم التكيفية.

التعمم القائمة عمىى الويىب بشىكل عىام ضرورة الرل بعين االعتبارعند ت ميم بيئات -
وبيئىىىات الىىىىتعمم التكيفيىىىة بشىىىىكل رىىىىاص احتياجىىىات المتعممىىىىين و وىىىدافىم وميىىىىولىم و اىىىىاليب 

 تعممىم.

االاىىتفادة مىىن بيئىىات الىىتعمم التكيفيىىة القائمىىة عمىىى  نمىىاط اإلبحىىار التكيفىىى فىىى جميىى  -
 المراحل الدرااية وفى جمي  التر  ات.

 ستقبمية:رابعًا : مقتراا  بباول م
 يمكىىىىىن اةتىىىىىراح البحىىىىىوث  ٬والنتىىىىىائ  التىىىىىى  اىىىىىفر عنىىىىىىا ٬فىىىىىى ضىىىىىو   وىىىىىداف البحىىىىىث

 والدرااات التاليةج
اةت ىىر البحىىث الحىىالى عمىىى تنىىاول تىىألير  نمىىاط اإلبحىىار التكيفىىى عمىىى تنميىىة بعىىض 
المىىارات المغويىة ورفىىض العىب  المعرفىى٬ لىىلل  فمىن الممكىن إجىىرا  درااىات ممالمىة لىىىلا 

 نماط   ررى لربحار التكيفى .البحث تتناول  
مىىن الممكىىن إجىىرا  درااىىات تتنىىاول  لىىر التفاعىىل بىىين  نمىىاط اإلبحىىار التكيفىىى و اىىاليب 

 التعمم المرتمفة.  
 إجرا  درااات ممالمة لىلا البحث تتناول مىارات لغويىة مرتمفىة ملىل التحىدث والكتابىة 

ا الرىىتالف المىىىارة المطمىىوب فربمىىا ترتمىىف نتىىائ  وىىلا الدرااىىات عىىن الدرااىىة الحاليىىة تبًعىى
 تدريب الطالب عميىا. 

اةت ر البحث الحالى عمىى تنىاول تىألير متغيراتىه الماىتقمة عمىى طىالب الفرةىة اللانيىة 
المت يذذراا  لىىلل  فمىن الممكىىن  ن تتنىىاول البحىوث الماىىتقبمية وىلا ٬شىعبة المغىىة اإلنجميزيىة
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تىىىائ  نظىىىرًا الرىىىتالف العمىىىر فمىىىن المحتمىىىل ارىىىتالف الن ٬فىىىى إطىىىار مراحىىىل تعميميىىىة  رىىىرى
   وماتوى الربرة.

 املراجع
 أواًل: المراجع العربية

(.مىمات تنمية مىارات االاتماع والتحدث والقرا ة فى  دا  1666 حمد بكر  دم فالتة 
 يير منشورة(٬ كمية التربية ٬ جامعة  م رسالة ماجستيرمعمم المغة اإلنجميزية٬ 
 القرى٬ مكة المكرمة.

. ٬2 طمناى  تدريس المغة العربية بالتعميم األساس (. 2998 حمد رشدى طعيمة 
 القاورةج دار     الفكر العربى

(.  لر ااتراتيجية افحص٬  األ٬ اةر ٬ 1623 حمد ضيا  عبد اهلل مجيد٬ عمر م باح 
٬ العرا ٬ مجمة العموم التربوية والنفسيةتأمل٬ ام ٬ راج  فى الفىم القرائى. 

 .  98ع

٬ مكتبة النجمو  ٬0 ط مم النفس التربو (. 2990 مال  اد ٬ ف اد  بو حطب.  
 الم رية٬ القاورة.

٬ مركزاإلاكندرية لمكتاب٬  مم نفس التعمم(. 2998 ناى محمد  حمد ةاام. 
 اإلاكندرية. 

٬ مكتبة النجمو  0"٬ طالتعمم" نظريا  وتطبيقا (. 2998 نور محمد الشرةاوى. 
 ة. الم رية٬ القاور 
(جفعالية ااتراتيجية الرريطة الداللية فى تنمية مىارات الفىم 2999جمال اميمان عطية  

 يير منشورة(٬ كمية رسالة ماجستيرالقرائى لدى تالميل المرحمة االعدادية٬ 
 التربية ببنىا٬ جامعة الزةازي .

٬ اإلاكندريةج المكتب العربى القراءة وتعمميا(ج 2999حانى عبد البارى ع ر 
 الحديث.

أسالي  ندريس المغة العربية بين (ج 1663راتب ةاام عاشور٬ محمد ف اد الحوامدة  
 ٬عمان٬ دار المايرة.2.طالنظرية والتطبيو
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(.  لر بعض ااتراتيجيات العمميات اللونية 1660 فا  عبد العزيز محمد امطان  
الم احبة لمتعرف فى ااتيعاب المقرو  لدى لدى تالميل ال ف اللانى 

 يير منشورة(٬ كمية التربية٬ رسالة دكتوراهاالعدادى وفى تعبيروم الكتابى٬ 
 جامعة حموان.

اتجاىا  اديثة ف  تدريس المغة (. 1660طه عمى الدليمى٬ اعاد عبد الكريم الوائمى 
 ٬ عمانج دار الكتب الحديلة.٬2 طالعربية

(. فعالية ااتراتيجيات معرفية معينة فى تنمية 1666عبد الحميد عبد اهلل عبد الحميد 
مجمة بعض المىارات العميا لمفىم فى القرا ة لدى طالب ال ف الول اللانوى. 

(٬ الجمعية الم رية لمقرا  ة والمعرفة٬ القاورة٬ ٬1 العدد  القراءة والمعرفة
 132 -291جامعة عين شمس ٬كمية التربية٬ ص ص 

(. تنمية بعض مىارات الفىم القرائى لدى طالب ال ف 2997عمى اعد جاب اهلل  
٬ جامعة االمارات العربية المتحدة٬ مجمة كمية التربيةاللانى  اللانوى العام. 

 بحوث م تمر تربية الغد فى العالم العربى٬ المجمد اللانى
أساسيا  تعميم (. 2982فتحى عمى يونس٬ محمد كامل الناةة٬ عمى  حمد مدكور  

 ٬ القاورةج دار اللقافة.المغة العربية والتربية الدينية
صعوبا  التعمم االسس النظرية والتشخيصية (. 2998فتحى م طفى  الزيات 

   ٬2ط٬8 امامة عمم النفس المعرفى. القاورة ٬ دار النشر لمجامعات٬ جوالعالجية
(ج ماتويات الفىم القرائى ومىاراته الالزمة لائمة كتب المغة 1662محمد فضل اهلل  

العربية مراحل التعميم العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة درااة تجريبية(٬ 
٬ الجمعية الم رية لمقرا ة والمعرفة ٬ كمية التربية٬ جامعة مجمة القراءة والمعرفة
 يونيو. (7٬عين شمس٬ العدد 

(ج تقويم  ائمة تعميم القرا ة فى ضو  مىارات الفىم وماتوياته 2990محمد محمد عبيد  
 يير رسالة ماجستيرفى المرحمة االعدادية بدولة االمارات العربية المتحدة٬ 

 منشورة(٬ كمية التربية٬ جامعة عين شمس
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