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يعرف عصرنا الراهن بعصر الثورة التكنولوجية واالنفجار المعرفي، فقد شهد العقد األخير من القرن العشرين  مقدمة: 
وانعكس هذا  ،إلى قرية صغيرة الحديثة العالمالتكنولوجية  طالوسائ المعلومات، وحولتفي مجال تكنولوجيا  هائل   تقدما  

  .كبيرة بصورةويعد التعليم من المجاالت التي استفادت من هذا التطور  ة،مجاالت عديد علىالتطور 

وتعد استراتيجيات التعلم االلكتروني من أهم االستراتيجيات التي القت نجاحا  في النظام التعليمي في اآلونة 
لما لها من نتائج طيبة وجديدة في إحداث نقلة في مجاالت التعلم النشط والتعلم االلكتروني حيث أشارت نتائج  األخيرة،

( إلى فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم االلكتروني المتمثلة 2011) بديع وعماد (2009) الفقي ممدوحدراسة كل من 
على  يااللكترونية، والتدريب االلكترون المحتوى، والمشروعات واستراتيجيات عرض، يفي التعلم التعاوني االلكترون

 .، والتدرب على استخدام محركات البحثالمهاراتالتحصيل الدراسي وتنمية 

بعد، فهي  منإلى أهمية عناصر التعلم بأنها تسهم في تحسين التعلم  (32: 2011)عبد الباسط  حسينويشير 
 وجودتعطي المادة التعليمية الصبغة العالمية بجعلها قابلة إلعادة االستخدام في بيئات تعليمية أخرى، باإلضافة إلى 

 .علم للمحتوى تباإلضافة إلى الحيوية التي تعطيها عناصر ال والصورة،وسائط تعليمية متعددة مثل الصوت 

إلنننى أهنننم  (Degen, 2012) (Parrish, 2014)يشييشننير يديجنننيني  ويبنننار وعننن خصنننائص عناصنننر النننتعلم 
إعنننننننادة و   Accessibleإمكانينننننننة الوصنننننننول ومنهنننننننا : الخصنننننننائص التننننننني يجنننننننب أن تتنننننننوفر فننننننني عناصنننننننر النننننننتعلم 

 .Interactivityالتفاعلية و  Stand aloneاالستقللية  و Adaptableالتكيف و   Reusableاالستخدام

المننتعلم لمهاراتنن  وقدراتنن  إلنجننا  عمليننة  بأننن : اسننتخدام( إلننى التنظننيم الننذاتي 2010) الحسننينانوأشننار إبننرا يم  
وهنننو كنننذلر القننندرة علنننى حنننل  ،النننتعلم بنفسننن  دون مسننناعدة اآلخنننرين والبحنننث عنننن المسننناعدة فننني حالنننة االحتينننا  إليهنننا

 .ألنشطة التعليميةوالمهارة في تنظيم المواقف وا استخدامها،المشكلت، واإللمام بمصادر المعرفة والقدرة على 

ن بيئة التعلم عبر أ( 2011)العزيز طلب   عبد الذاتي بينوعن العلقة بين التعلم االلكتروني ومهارات التنظيم 
الويب تعد من أنسب البيئات لتنشيط وتنمية مهارات التنظيم الذاتي لما تتضمن  هذه البيئة من مثيرات حسية وأنشطة 

كما تستهدف هذه البيئة مساعدة المتعلمين  تعلم ،تعلم من إدارة ومراقبة وتقييم عملية تفاعلية وتغذية راجعة تمكن الم
وعلى المتعلم أن يخطط ويبني ويخصص المحتوى المتاح ل   لهم،على مراقبة وتنظيم عملية تعلمهم وتقديم الدعم 

 آلخر.بحسب احتياجات  المعرفية والتي قد تختلف من متعلم 

والذي يتسم بانفصال  (14 :2014) خميسمحمد جديدا  من أشكال نظم التعليم  شكل  النقال م التعلعد يو   
مصطلح لغوي جديد يشير إلى استخدام األجهزة المحمولة في عملية  نقالالتعلم الو ، مكانيا  و مانيا   المعلم عن المتعلم

هذا المصطلح على استخدام  ويركز ،بعدن مهذا األسلوب متعلق إلى حد كبير بالتعلم اإللكتروني والتعليم  ،التعليم
 .التقنيات المتوفرة بأجهزة االتصاالت اللسلكية لتوصيل المعلومة خار  قاعات التدريس
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، 2009كنننننرانش ) بنننننين ، حيننننثااللكترونينننننة المناقشننننةلتوظينننننف  األمثنننننلويعنننند هنننننذا االسننننتخدام هنننننو االسننننتخدام 
(Krannich  اراو  (98: 2010)البننناتع حسننننو  Zara ,2010)  النقالنننة فننني تطبينننق  األجهنننزةيجنننب االسنننتفادة منننن ( أنننن

تكنننون هنننناة مسننناحة كبينننرة  أنلتوظينننف المناقشنننة االلكترونينننة يجنننب  أن، كمنننا جيات النننتعلم االلكترونننني المختلفنننةاسنننتراتي
 .يدور في عقل  في أي وقت عمااالستفسار  قت حيث يستطيع الطالبللمناقشة في أي و 

وهي الدمج بنين اسنتراتيجيات النتعلم االلكترونني منع تكنولوجينا االتصناالت  ةالحالي دراسةومن هنا جاءت فكرة ال
، ( إلنى للينات توظينف اسنتراتيجيات النتعلم االلكترونني 19 :2009 ) اهنر الغرينبحينث أشنار  المتمثلة في التعلم النقنال

، ويمكننن اسننتخدام اسننتراتيجية المناقشننة عننندما يكننون الهنندف امتسنناب مهننارات التنندريباسننتراتيجية اسننتخدام  حيننث يمكننن 
 التنيو االلكترونية عندما يكون الهدف امتساب معرفة وحقائق علمية والتوصل إلى قناعنات مختلفنة حنول موضنوي معنين 

 اسنننتراتيجيةممنننا يمكنننن اسنننتخدام ، ملفنننات النصنننو  ملفنننات الفينننديو أو يمكنننن تقنننديمها منننن خنننلل ملفنننات الصنننوت، أو
 أو،وامتساب المهارات  وعرضنها بشنكل متتنابع يسنهل فهمهنا واتقانهنا ، ديم الحقائق والمعلومات لتق اإللكترونيةالعروض 
 تعليمنيلتحقينق هندف  عندما يتعناون الطنلب معنا   E-Cooperative Learning التعلم التعاوني اإللكترونياستراتيجية 

-E العصنننف النننذهني اإللكتروننننييجية اسنننتراتأو  ، محننندد ككتابنننة ورقنننة بحثينننة أو البحنننث عنننن مفهنننوم منننا علنننى الشنننبكة

Brainstorming    أو، إذا كنان الهندف إرنارة التفكينر و قندح النذهن وتشنجيع الطنلب لكنى يبننوا علنى أفكنار اآلخنرين 
لجعننل المواقننف التعليميننة تحتننوى علننى مشننكلت تثيننر لنندى المننتعلم   E-Discovery االمتشنناف اإللكترونننياسننتراتيجية 

اسننننننننننننتراتيجية أو  ،فعنننننننننننن  إلننننننننننننى البحننننننننننننث و االستقصنننننننننننناء عننننننننننننن المعلومننننننننننننات و الحقننننننننننننائق شننننننننننننعورا  بننننننننننننالحيرة ، و تد
يصننعب دراسننتها نظننرا لصننعونتها أو ننندرتها أو خطورتهننا فيننتم  التننيلدراسننة المعلومننات والمواقننف  simulation المحامنناة

ونينننة لتفريننند النننتعلم المشنننروعات االلكتر  ةاسنننتراتيجي ، أو  التعليمنننيدراسنننتها دون التعنننرض لاخطنننار المرتبطنننة بنننالموقف 
 .ولتنمية مهارات محددة والخرو  بمنتج نهائي على شكل مشروي الكتروني

 وقد تم رصد المبررات التي بينت وجود مشكلة لدى طلب تكنولوجيا التعليم فيما يلي:

جامعننننة المنوفيننننة  بأشننننمون  القيننننام بدراسننننة اسننننتطلاية علننننى طننننلب الفرقننننة الرابعننننة بكليننننة الترنيننننة النوايننننة  -
طالب( لتحديد أهم األسباب النخفاض األداء المهارى لمهارات إنتا   15 – األولالفصل الدراسي  2016)

،  وقد اشتملت االستبانة علنى أرنعنة محناور رئيسنية هني ) ومهارات التنظيم الذاتي  عناصر التعلم الرقمية 
 –ب علننى مهننارات إنتننا  عناصننر الننتعلم الرقميننة طبيعننة التنندري  -نتننا  عناصننر الننتعلم الرقميننة  إمهننارات 

مهنارات التنظنيم النذاتي ( ، ونيننت نتنائج الدراسنة االسنتطلاية  أن الطنلب  –متابعة الطلب في التدريب 
بين البرمجينات التني تسنتخدم إلنتنا  عناصنر  ايدرسون مقرر إنتا  البرامج الجاهزة وال يستطيعون أن يميزو 

من البرمجيات األخرى وذلر لصنعونة المنادة ألنهنا تحتنوي علنى مفنا يم ومصنطلحات التعلم الرقمية وغيرها 
ومهنارات متقدمنة تحتنا  إلنى الفهنم الجيند لهنا والتندريب المسنتمر والمتابعنة المسنتمرة أيضنا. كمنا بيننت نتنائج 

 خلفية نظرية عن مهارات التنظيم الذاتي. أيالدراسة االستطلاية عدم وجود 

 القياسننية األماديميننة مننع المعننايير اتسنناقا   الرقميننة الننتعلم عناصننر انتننا  مهننارات علننى بلتنندري الطننلب حاجننة -
 خريجنننني يظهنننر أن علننننى نصنننت حيننننث النواينننة الترنيننننة بكلينننات التعلننننيم تكنولوجينننا شنننن بة خريجننني إلعنننداد
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 التصنميم ومبناد  أسنس يحندد أن فينبغي تخصصهم، بمجال المرتبطة المهارات من تمكنا   التعليم تكنولوجيا
 الخنننريج يصنننمم أن يسنننتطيع وكنننذلر بأنواعهنننا، والبنننرامج والمقنننررات الننندرو  إعنننداد فننني ونماذجننن  التعليمننني
 (.287: 2010) القومية المعايير وريقة. التعليمي التصميم لمباد  وفق ا والمقررات الدرو 

لدى ومهارات التنظيم الذاتي الرقمية مهارات إنتا  عناصر التعلم  )تدنىفي  لدراسةتحددت مشكلة ا الدراسة:مشكلة 
 (.التعليمطلب تكنولوجيا 

 التالي:في السؤال  للدراسة يالسؤال الرئيستم صياغة  الدراسة:أسئلة 

هارات إنتا  عناصر تنمية ملعلى التعلم االلكتروني المعز  بالتعلم النقال  قائمتين استراتيجيتيناختلف فاعلية ما 
  :مجموعة من األسئلة الفراية  تكنولوجيا التعليم؟ وينبثق من الذاتي لطلب مالتنظيومهارات التعلم الرقمية 

بننالتعلم النقننال فنني تحصننيل طننلب تكنولوجيننا  االلكترونيننة المعننز ةالعمليننة العننروض  اسننتراتيجيةمننا فاعليننة  -
 الرقمية؟هارات إنتا  عناصر التعلم التعليم للجوانب النظرية لم

فني تنمينة مهنارات إنتنا  عناصنر االلكترونينة المعنز ة بنالتعلم النقنال العملينة العنروض  اسنتراتيجيةما فاعلينة  -
 التعليم؟لطلب تكنولوجيا  التعلم الرقمية

 فني تنمينة مهنارات التنظنيم النذاتيااللكترونينة المعنز ة بنالتعلم النقنال  العملينة العنروض اسنتراتيجيةما فاعلية  -
 التعليم؟لطلب تكنولوجيا 

المشننروعات االلكترونيننة المعننز ة بننالتعلم النقننال فنني تحصننيل طننلب تكنولوجيننا التعلننيم  سننتراتيجيةامننا فاعليننة  -
 الرقمية؟للجوانب النظرية لمهارات إنتا  عناصر التعلم 

المعز ة بالتعلم النقنال فني تنمينة مهنارات إنتنا  عناصنر النتعلم  المشروعات االلكترونية استراتيجيةما فاعلية  -
 التعليم؟لطلب تكنولوجيا  الرقمية

لطلب  المعز ة بالتعلم النقال في تنمية مهارات التنظيم الذاتي المشروعات االلكترونية استراتيجيةما فاعلية  -
 التعليم؟تكنولوجيا 

االلكترونينة فني تحصنيل طنلب  االلكترونينة والمشنروعات العملينة العروض استراتيجيتي بينهل يوجد فرق  -
 الرقمية؟للجوانب النظرية لمهارات إنتا  عناصر التعلم  تكنولوجيا التعليم

والمشننروعات االلكترونيننة فنني تنميننة مهننارات االلكترونيننة  العمليننة اسننتراتيجيتي العننروض بننينهننل يوجنند فننرق  -
  التعليم؟إنتا  عناصر التعلم الرقمية لطلب تكنولوجيا 

والمشننروعات االلكترونيننة فنني تنميننة مهننارات االلكترونيننة العمليننة اسننتراتيجيتي العننروض  بننينهننل يوجنند فننرق  -
  التعليم؟تكنولوجيا  الذاتي لطلبالتنظيم 

 بين االستراتيجيتين في المنتج النهائي لعناصر التعلم الرقمية؟ هل يوجد فرق  -

 إلى: ةالحالي دراسةال تهدف -: دراسةالأهداف 
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بالتعلم النقال في تحصيل طلب تكنولوجينا  االلكترونية المعز ةالعملية العروض  استراتيجية الكشف عن فاعلية -
 الرقمية.التعليم للجوانب النظرية لمهارات إنتا  عناصر التعلم 

النقنننال فننني تنميننة مهنننارات إنتنننا   االلكترونينننة المعنننز ة بننالتعلمالعمليننة العنننروض  اسنننتراتيجيةفاعليننة  الكشننف عنننن -
 التعليم.عناصر التعلم الرقمية لطلب تكنولوجيا 

بننالتعلم النقننال فنني تنميننة مهننارات التنظننيم االلكترونيننة المعننز ة  العمليننة العننروض اسننتراتيجيةعليننة فاالكشننف عننن  -
 التعليم.تكنولوجيا  الذاتي لطلب

فنني تحصننيل طننلب تكنولوجيننا  بننالتعلم النقننال االلكترونيننة المعننز ةالمشننروعات  اسننتراتيجيةفاعليننة  الكشننف عننن -
 الرقمية.التعليم للجوانب النظرية لمهارات إنتا  عناصر التعلم 

المعنز ة بنالتعلم النقنال فني تنمينة مهنارات إنتنا  عناصنر  مشنروعات االلكترونينةال اسنتراتيجيةفاعلينة  الكشف عن -
 التعليم.التعلم الرقمية لطلب تكنولوجيا 

النذاتي بنالتعلم النقنال فني تنمينة مهنارات التنظنيم  ةالمعنز   وعات االلكترونينةمشنر ال اسنتراتيجيةفاعلية  الكشف عن -
 التعليم.تكنولوجيا  لطلب

المشنروعات االلكترونينة  االلكترونينة واسنتراتيجيةالعملية العروض  استراتيجيةاالختلف بين  التحقق من مستوى  -
 الرقمية.ا  عناصر التعلم في تحصيل طلب تكنولوجيا التعليم للجوانب النظرية لمهارات إنت

المشنروعات االلكترونينة  واسنتراتيجية االلكترونينةالعملية العروض  استراتيجيةاالختلف بين مستوى  التحقق من -
 التعليم.في تنمية مهارات إنتا  عناصر التعلم الرقمية لطلب تكنولوجيا 

المشنروعات االلكترونينة  اسنتراتيجيةو  العملية االلكترونينة العروض استراتيجيةاالختلف بين مستوى  التحقق من -
 التعليم.في تنمية مهارات التنظيم الذاتي لطلب تكنولوجيا 

 ؟الفرق بين االستراتيجيتين في بطاقة تقييم جودة انتا  عناصر التعلم الرقميةالكشف عن  -

 التالية: النقاط  في ةالحالي دراسةال تكمن أهمية: دراسةالأهمية 

للنننقص الواضننح فنني مسننتودعات الننتعلم الرقميننة ممننا يننوفر  حننل   ونشننرهاعناصننر الننتعلم الرقميننة قنند يكننون إنتننا   -
 العناصر.الوقت والجهد في البحث عن تلر 

في إمسناب أخصنائي تكنولوجينا التعلنيم مهنارات جديندة تتناسنب منع األدوار المسنتقبلية  ةالحالي دراسةساعد التقد  -
 ل  في ظل التحديات والثورة التكنولوجية الحديثة. 

تطنوير خطنط وننرامج تكنولوجينا التعلنيم بمنا  إلنىتكنولوجينا التعلنيم  وأقسنامتواية القنائمين علنى التعلنيم الجنامعي  -
 المختلفة.روني واستراتيجيات  يتواءم مع تطور التعلم االلكت

النوايننة بكليننة الترنيننة تخصننص تكنولوجيننا التعلننيم الفرقننة الرابعننة  علننى: طننلب الدراسننة تقتصننر ا-: دراسددةالحددد   
 طالبا  وطالبة.( 84)وعددهم  األولم المسجلين في الفصل الدراسي 2019/ 2018 المنوفيةجامعة بأشمون 

  االلكترونية(  العملية العروض استراتيجيةو  -االلكترونية المشروعات  )استراتيجيةوهما  استراتيجيتيناستخدام
  .عناصر التعلم الرقمية ومهارات التنظيم الذاتيإنتا  مهارات  تنمية في
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 البحث  –المساعدة الكترونيا  طلب -)وضع األهداف مهارات التنظيم الذاتي على المهارات التالية  تقتصر ا
 عناصر التعلم الرقميةقرنها من مهارات تصميم وإنتا  لوذلر  الذاتي( التقييم -المراقبة والتنظيم  - االلكتروني

 اآلخر.كل منهما  ويفيدمما يحدث نوعا  من التكامل بين المهارات 

 محمندنمنوذ  ل وفقنا   تالقنائم علنى أسنلوب تطنوير المنظومنا اسنتخدمت الدراسنة مننهج البحنوث التطويرينة الدراسدة:منهج 
تحديد خصائص المتعلمين وتحديند المعنايير والمهنارات في يضم المنهج الوصفي  والذي (163-126: 2007)خميس 

 التجريبي. والمنهج شب الل مة إلنتا  عناصر التعلم الرقمية، 

تننندر  مهنننارات إنتنننا  عناصنننر النننتعلم الرقمينننة بالطريقنننة المتبعنننة فننني كلينننة الترنينننة الضنننابطة: األولنننى المجموعنننة  -
  المنوفية مع االعتماد على التطبيقين القبلي والبعدي.النواية جامعة 

  النقال.بالتعلم  ةالمعز   االلكترونية العروض استراتيجيةتدر  باستخدام األولى: المجموعة الثانية التجريبية  -

 النقال.المشروعات االلكترونية المعز ة بالتعلم  استراتيجيةتدر  باستخدام  الثانية:ثة التجريبية المجموعة الثال -

 ( التصميم التجريبي1جدول )

 البعدي االختبار تجريبية معالجة القبلي االختبار المجموعات

 O1 X1 O2  الضابطة المجموعة

 O1 X2 O2 األ لي التجريبية المجموعة

 O1 X3 O2 الثانية التجريبية المجموعة

 السابق ما يلي: الجدولمن  ويتضح -
- O1 .القيا  القبلي 
- O2 .القيا  البعدي 
- X1 تقليدي  م)المعالجة الضابطة( تعلي 

طالبا  من طلب الفرقة الرابعة تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية الترنية ( 75) من دراسةالعينة  تتكون الدراسة:عينة 
األولى  تجريبيةالو  ا  ( طالب25) متساوية في العدد الضابطة مجموعات رلث إلىتم تقسيمهم  المنوفية،بجامعة النواية 

 الطلب. أسماءعشوائيا  من قائمة  تعينهموتم  طالبا ،( 25والتجريبية الثانية ) ا  ( طالب25)

 الباحث( هي:إعداد  )من على مجموعة من أدوات القيا  ةالحالي دراسةال تعتمدا : دراسةالأ  ات 

 الرقمية.عناصر التعلم إنتا  مهارات لالجانب المعرفي اختبار تحصيل -1
 الرقمية.عناصر التعلم إنتا   ملحظة مهاراتبطاقة -2
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  .نتاجهاإبطاقة تقييم منتج لتقييم عناصر التعلم الرقمية التي يتم -3

 الذاتي.ا  مهارات التنظيم يالتنظيم الذاتي لقمقيا  -4
  الدراسة:مصطلحات 

عناصننر  إنتننا اسننتراتيجيات الننتعلم االلكتروننني فنني تنميننة مهننارات األرننر االيجننابي الننذي يحدرنن  الننتعلم بواسننطة  فاعليددة:ال
التنظنيم  التحصيل ومقينا واختبار الملحظة  قةتطبيق بطابعد  اتمجموعومقدار الفروق الحاصلة بين ال التعلم الرقمية

 المعدلة لبلير. نسبة الكسبوتقا  بمعادلة  الذاتي

علننى عننرض وأداء بعننل العمليننات والمهننارات أمننام  ةقائمنن طريقننة تدريبيننةااللكتر نيددة:  العمليددة العددر   اسددتراتيجية
تنمينة مهنارات إنتنا   بهدفتوظف فيها كافة موارد وإمكانات االنترنت شتمل على الصوت والصورة والفيديو و الطلب وي

 تكنولوجيا التعليم.عناصر التعلم الرقمية لدى طلب 

مرتبنة فني تسلسنل معنين والتني تسناعد خطة محنددة تشنتمل علنى اهنداف وخطنوات  االلكتر نية: المشر عات استراتيجية
نتنا  عناصنر تعلنم إمهنارات  تنمينةداخنل بيئنة عمنل الكترونينة تمكننهم منن بخبرات المرور  طلب تكنولوجيا التعليم على

 رقمي.إلى منتج نهائي على شكل مشروي الكتروني يمثل عنصر تعلم  لوصولرقمية وا

متزامنننننة مننننن خننننلل الغيننننر و اسننننتخدام األجهننننزة النقالننننة الذكيننننة لتفعيننننل المناقشننننة االلكترونيننننة المتزامنننننة  النقددددا :الددددتعل  
الرقمينننة  ارات إنتنننا  عناصنننر النننتعلماألسنننس المعرفينننة والنظرينننة لمهننن تنمينننة( بهننندف  وات سننناب)   whatsappجبرننننام

 لدى طلب تكنولوجيا التعليم. ومهارات التنظيم الذاتي

طنلب تكنولوجيننا  نماهناالعملينة التني  األدلءاتالمعنارف النظرينة و مجموعنة منن : مهدارات ننتداع عنا در الدتعل  الر ميدة
بالدرجة التي يحصل  التعليم من خلل التعلم باستراتيجيتي العروض العملية االلكترونية والمشروعات االلكترونية وتقا 

 نطاقة الملحظة ونطاقة تقييم منج.االختبار التحصيلي و عليها الطالب في 

النتعلم طنلب تكنولوجينا التعلنيم منن خنلل  نماهنامجموعنة منن العملينات العقلينة واالدائينة والتني مهارات التنظي  الذاتي: 
وطلنب المسناعدة االلكترونينة  األهندافالعروض العملية االلكترونية والمشروعات االلكترونية وهني )وضنع  باستراتيجيتي

 الطالب في مقيا  التنظيم الذاتي. ويقا  بالدرجة التي يحصل عليها الذاتي(والبحث االلكتروني والمراقبة والتقييم 

 نننص شننكل علننى معلومننات علننى يحتننوي  الكتروننني وعنناء: Digital Learning Objects الر ميددة الددتعل  عنا ددر
 اسننتراتيجيتي وناسننتخدام محننددة لمعننايير وفقننا   إنتاجهننا يننتم والتنني فيننديو ومقنناطع ومتحركننة رابتننة ورسننوم وصننورة وصننوت
 االلكترونية. والمشروعات االلكترونية العملية العروض

 :التالية الخطوات الباحث اتبع الفروض صحة واختبار دراسةال أسئلة عن لإلجابة -: الدراسة إجراءات
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 والنتعلم االلكتروني، التعلم واستراتيجيات الرقمية، التعلم عناصر إنتا  مجال في السابقة والبحوث الدراسات مراجعة( 1)
 ومتطلبننات النقننال والننتعلم المختلفننة، واسننتراتيجيات  االلكتروننني الننتعلم يتننناول نظننري  إطننار تقننديمو  الننذاتي والتنظننيم النقننال،
 .الذاتي التنظيم ومهارات الرقمية، التعلم عناصر إنتا  ومهارات تطبيق ،

 رننم فيهننا الننرأي إلبننداء المحكمننين مننن مجموعننة علننى وعرضننها الرقميننة الننتعلم عناصننر إنتننا  بمعننايير قائمننة ضننع( و 2) 
 . النهائية صورتها في وضعها

 النرأي إلبنداء المحكمنين منن مجموعنة علنى وعرضنها الرقمينة النتعلم عناصنر إلنتنا  الل منة بالمهنارات قائمنة وضع( 3)
 .النهائية صورتها في وضعها رم فيها

 .النهائية صورتها في وضعها رم فيها الرأي إلبداء المحكمين على وعرضها الذاتي التنظيم بمهارات قائمة وضع( 4)

االلكترونينننننة والمشنننننروعات االلكترونينننننة اسنننننتراتيجيتي العنننننروض العملينننننة ) وهننننني التجريبينننننة المعالجنننننة منننننادة تصنننننميم( 5)
تم بناء وتصميم موقع الكتروني يتضمن االستراتيجيتين كما تم إنشاء مجموعنات  ذلر ولتحقيق المعز تين بالتعلم النقال(

 للمناقشة على برنامج الواتس اب ولكل استراتيجية مجموعة خاصة بها. 

 منن مجموعنة علنى وعرضن  الرقمينة النتعلم عناصنر إلنتنا   مةالل النظرية بالجوانب خا  تحصيلي اختبار إعداد( 6)
 .النهائية صورت  في وضع  رم المحكمين أراء ضوء في وتعديل  المحكمين

 تحكيمها تم التي المهارات قائمة ضوء في الرقمية التعلم عناصر إنتا  بمهارات الخاصة الملحظة بطاقة إعداد( 7)
 .النهائية صورتها في وضعها رم المحكمين آلراء وفقا   وتعديلها فيها الرأي إلبداء المحكمين من مجموعة على وعرضها

 المحكمين من مجموعة على وعرض  تحكيمها تم التي المهارات قائمة ضوء في الذاتي التنظيم مقيا  إعداد( 8)
 .النهائية صورت  في ووضع  تعديل  رم علي  والملحظات الرأي إلبداء

 وتعديلها المحكمين من مجموعة على وعرضها الرقمية التعلم عناصر إنتا  لمعايير وفقا   منتج تقييم قائمة إعداد( 9)
 .النهائية صورتها في ووضعها ملحظاتهم ضوء في

 .دواتاأل لتطبيق الل م الزمن ومعرفة البحث أدوات وربات صدق من للتأمد االستطلاية بالتجرنة القيام( 10)

 تدر ( ضابطة األولى)متساوية في العدد  مجموعات( 3) إلى وتقسيمها عشوائيا   وتعينها الدراسة عينة تحديد( 11)
 العروض باستراتيجية تدر ( أولى تجريبية) والثانية المنوفية، جامعة النواية الترنية كلية في المتبعة التقليدية بالطريقة
  .االلكترونية المشروعات باستراتيجية تدر  (رانية تجريبية) والثالثة االلكترونية العملية

 المجموعات. تكافؤ من للتأمد قبليا   المجموعات على دراسةال أدوات تطبيق (12)

 النظرية الجوانب الطلب إلمساب المتزامنة وغير المتزامنة المناقشة لتفعيل ساب وات برنامج على جروب إنشاء( 13)
 .الرقمية التعلم عناصر إنتا  لمهارات
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 .الرقمية التعلم عناصر إنتا  بمهارات الخا  االلكتروني الدليل وإعداد تصميم( 14)

 في المتضمنتين االلكتروني التعلم استراتيجيتي باستخدام بالتدريس للقيام االنترنت على الكتروني موقع حجز( 15)
 دراسة الحالية.ال

  Statistical Package for the Socialبرنامج  استخدامو  بعديا   المجموعات على البحث أدوات تطبيق( 71) 

) (SPSS Sciencesاختبار لكل المناسبة والمعادالت االختبارات باستخدام النتائج لتحليل . 

 .الدراسة نتائج ضوء في والمقترحات التوصيات تقديمو  ومناقشتها النتائج تفسير( 18)

 فروض الدراسة: 

 -بنننين متوسنننطي درجنننات طنننلب المجمنننوعتين )الضنننابطة  (0.05≥يوجننند فنننرق ذو داللنننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى ) -
 التجريبية األولى( في التطبيق البعدي للختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية األولى.

 -( بنننين متوسنننطي درجنننات طنننلب المجمنننوعتين )الضنننابطة 0.05≥يوجننند فنننرق ذو داللنننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى ) -
 لبطاقة الملحظة لصالح المجموعة التجريبية األولى.التجريبية األولى( في التطبيق البعدي 

 -( بنننين متوسنننطي درجنننات طنننلب المجمنننوعتين )الضنننابطة 0.05≥يوجننند فنننرق ذو داللنننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى ) -
 التجريبية األولى( في التطبيق البعدي لمقيا  التنظيم الذاتي لصالح المجموعة التجريبية األولى.

 -( بنننين متوسنننطي درجنننات طنننلب المجمنننوعتين )الضنننابطة 0.05≥نننند مسنننتوى )يوجننند فنننرق ذو داللنننة إحصنننائية ع  -
 التجريبية الثانية( في التطبيق البعدي للختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

 -( بنننين متوسنننطي درجنننات طنننلب المجمنننوعتين )الضنننابطة 0.05≥يوجننند فنننرق ذو داللنننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى ) -
 في التطبيق البعدي لبطاقة الملحظة لصالح المجموعة التجريبية الثانية. التجريبية الثانية(

 –( بنننين متوسنننطي درجنننات طنننلب المجمنننوعتين )الضنننابطة 0.05≥يوجننند فنننرق ذو داللنننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى ) -
 التجريبية الثانية( في التطبيق البعدي لمقيا  التنظيم الذاتي   لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

التجريبية الثانية( في  -وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلب المجموعتين )التجريبية األولىال ي -
 التطبيق البعدي للختبار التحصيلي.

التجريبينة الثانينة(  -ال يوجند فنرق ذو داللنة إحصنائية بنين متوسنطي درجنات طنلب المجمنوعتين )التجريبينة األولنى  -
 قة الملحظة. في التطبيق البعدي لبطا

التجريبية الثانية( في  -ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلب المجموعتين )التجريبية األولى -
 التطبيق البعدي لمقيا  التنظيم الذاتي  

تين التجنريبيتين فني التطبينق البعندي لبطاقنة متوسطي درجنات طنلب المجمنوع بينيوجد فرق ذو داللة إحصائية ال  -
 .قييم منتجت
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 :اإلطار النظري 

 م( بأن : ذلر النوي من التعليم الذي يعتمد على استخدا9: 2015) محمودوصف  رنيع  تعريف التعل  االلكتر ني:
 الوسائط االلكترونية في االتصال بين المعلمين والمتعلمين، ونين المتعلمين والمؤسسة التعليمية.

بأننننننن : طريقننننننة للتعلننننننيم والننننننتعلم باسننننننتخدام الوسننننننائط االلكترونيننننننة فنننننني ( 21: 2014) عزمننننننيبينمننننننا وصننننننف  نبيننننننل  -
عمليننننة نقننننل وإيصننننال المعلومننننات بننننين المعلننننم والمننننتعلم مثننننل الحواسننننيب والشننننبكات والوسننننائط مثننننل الصننننوت والصننننورة 

 .واالنترنتوالمكتبات االلكترونية  والرسومات

: 2014) عزمي( ونبيل 26: 2009)  اهرات الغريب تناولت عديد من المؤلفات والدراساإللكتر ني: التعل   مميزات
وقد تم حصر مجموعة من  ( مميزات التعلم االلكتروني وتحدرت عنها بالتفصيل،19: 2018)( ومحمد خميس 29

 المميزات التي تناولتها الدراسات في النقاط التالية:

مثنل مجنالس النقناا، البريند  تطبيقنات،ويتم ذلر من خلل عدة فرص االتصا  بين الطالب  بعضه  البعض: زيا ة  -
 ن االتصال متزامن أو غير متزامن.الحوار، وقد يكو غرف  اإللكتروني،

المنتديات الفورية مثل مجالس النقاا وغرف الحوار تتيح التعامل مع  يعر  الطالب  جهات نظره  المختلفة: -
 ية التي يدرسها الطلب.ة التعليموالمادالمطروحة  ضوعاتفر  لتبادل وجهات النظر في المو 

الفرصة كاملة للطالب هذا النوي يتيح  تتوافر الفر  الكاملة للطالب لكي يتعلم حيثشعور الطالب بالمسا اة:  -
 .الحوارإرسال رأي  وصوت  من خلل أدوات االتصال المتاحة من بريد إلكتروني ومجالس النقاا وغرف ب
إمكانية الوصول إلى المعلم في أي وقت وفي أي  مان من خلل توافر وسائل  المعل :سهولة الو و  نلى  -

 وية بينهما ويساعد في فهم الطلب.االتصال المتعددة بين الطالب والمعلم مما يعز  بناء العلقات الق
قد تناولت من الخصائص والسمات التي تميز التعلم االلكتروني و  كثيرال شر أن هناة خصائص التعل  اإللكتر ني: 

( 38: 2009)  اهروالغريب ( 42: 2009)عديد من الدراسات والمؤلفات هذه الخصائص منها دراسة حسن شحات  
 تم تجميع مجموعة من الخصائص في النقاط التالية: وقد( 31: 2018)ونبيل عزمي ومروة المحمدي 

  .دروس  في الوقت والزمان المناسبين ل وتتمثل في قدرة الطالب ورغبت  في مراجعة : Flexibilityالمر نة:  -
بيئة التعلم االلكتروني تحقق الملئمة لكل من المعلم والمتعلم فالكل يتقدم على حسب  :Convenienceالمالئمة:  -

 المتعلمين. أنوايقدرات  الشخصية فهو ملئم لكل 
 بمعنى أن لكل متعلم الفرصة الكاملة للتعلم : Equityالتكافؤ:  -
 ومشارة.تتميز بيئات التعلم االلكترونية بالفاعلية فالمتعلم نشط وفعال : Effectivenessالفاعلية:  -
تنمنني بيئننة الننتعلم االلكتروننني مننن فننر  التننرابط القننوي بننين المتعلمننين ونعضننهم الننبعل : Connectivityالتددراب :  -

 ردشة ونين المتعلمين والمعلم من خلل طرح وجهات النظر المختلفة في غرف الحوار والد
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يتم باستخدام األجهزة المحمولة  الذيالتعلم  ( بأن :11: 2009)عرف  صلح الدين حسيني النقا :  التعل  تعريف
وتشمل هذه األجهزة الحاسونية: الهواتف الذكية  Small/Portable Computing Devicesالصغيرة 

Smartphonesواألجهزة المحمولة باليد ،Devices.  Hand- Held 
السلكية  على االتصاالتتعليمي إلكتروني يقوم  بأن : نظام( 2010) يونسومجدي الدهشان بينما عرف  جمال  -

 مكانوأي المواد التعليمية والمحاضرات والندوات في أي  مان  إلىبحيث يمكن للمتعلم الوصول  واللسلكية،
المحمولة  واألجهزة Mobile Devicesاألجهزة المتحركة  استخدام: بأن  (60: 2014)ابتسام الكحيلي   وتعرف -

، Laptopsالمحمولة ، والحاسبات Mobile Phonesوالهواتف النقالة  Handheld IT Devicesباليد 
 في التدريس والتعلم.Tablet PCsالشخصية الصغيرة  والحاسبات

  النقا : خصائص  سمات التعل 
ن هذا النوي من التعليم قائم على تقنية االتصاالت اللسلكية إحيث  كل مكان:في في كل   ت    يحدث النقا  التعل  -

 فهو بذلر متاح في أي وقت وفي أي  مان.
في ، يتم االتصال باإلنترنت في التعلم النقال السلكيا   يسهل عملية التوا ل السريع مع االنترنت: حيث النقا  التعل  -

 مكان.أي وقت وفي أي  مان، فمن الممكن استقبال رسالة والرد عليها في أي وقت أو أي 
أسعارها  التليفون المحمول الذكية بانخفاضحيث تتمتع غالبية أجهزة  التكلفة المنخفضة نسبيًا لهذه التقنية: -

 واللب توب. مقارنة بأجهزة الحاسب
تتصف بصغر حجمها،  فمعظم األجهزة المحمولة بصفة عامة ا:يسهل عملية التنقل به  غر حج  األجهزة مما -

من  كون أخف و نا وأصغر حجما وأسهل حمل  يل المذكرات والكتب اإللكترونية يتحموقدرتها على التخزين ف
، هذه السهولة في التنقل تسهم في تسهيل الحقائب المليئة بالملفات والكتب أو من الحاسبات المحمولة أيضا  

 تعلمها.علم على الخبرات التعليمية التي يرغب في حصول المت
حينما يكون الهدف هو التعلم، فيجب تيسير وتسهيل الموقف  المساهمة في توفير نموذع جديد للعملية التعليمية: -

التعليمي على المتعلم، وقد تساعد األجهزة النقالة على تسهيل هذا الموقف التعليمي من خلل وجود األجهزة 
 ع المتعلم في كل وقت، فهو بذلر يقدم نموذجا  جديدا  للتعلم.النقالة م

ت عديد من الدراسات كثير من الفوائد الترنوية بين العملية التعليمية: في نقالةالفوائد التربوية من استخدام األجهزة ال
أحمد عبد العظيم ودراسة ( 2012) الشرنينيدراسة  ينب منها الستخدام األجهزة النقالة الذكية في العملية التعليمية 

 الفوائد الترنوية ومنها: بعل  الدراسات تم استخل  هذه ( على2016)

 Large Monitorsمن االختباء وراء الشاشات الكبيرة  نعضهم البعل ومع المعلم بدال  الطلب و مع   يادة التفاعل -
 الموجودة في المعامل والمدار  والجامعات.

 .Desktopsالمكتبية  سبأجهزة الحا على العكس منالفصل الدراسي  فيالمتنقلة يسهل وضع الكثير من األجهزة  -
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م التقليدي، يتيجيات التعلراتيجيات التعلم االلكتروني كما هو الحال في استااستر  تتعدداستراتيجيات التعلم االلكتروني: 
داخل النظام التعليمي التقليدي تصلح للتعلم االلكتروني مع اختلف  ةالموجودالتعليمية  االستراتيجياتفهناة العديد من 

 النظامين، ومن هذه االستراتيجيات استراتيجية المشروعات االلكترونية. كل منمكونات العناصر في 
نشاط أو مجموعة من ( بأنها: 106: 2009)تعرفها سلمى الناشف تعريف استراتيجية المشروعات االلكترونية: 

  .لم من أجل تحقيق األهداف المحددةاألنشطة اليدوية والذهنية التي يمارسها المتعلمون في جو تفاعلي ونتوجي  من المع

أي عمل ميداني يقوم ب  الطالب ويتسم بالناحية اإلجرائية وتحت إشراف المعلنم  ابأنه  (Hou,2010) هوو بينما عرفها
 التعليمية.ويخدم المادة  ويكون هادفا  

   الفرد ويتسم بالناحية العملية.: أي عمل ميداني يقوم با( بأنه309: 2010)مما عرفها خالد السعود 

المشننروعات االلكترونينة مننن خنلل نتننائج بيمكنن اسننتخل  ممينزات النتعلم مميززات الززتعلم بالمشززروعات االلكترونيززة: 
 ما يلي:  الدراسات والبحوث التي اعتمدت على توظيف هذه االستراتيجية ومنها

العديننند منننن المزاينننا االلكترونينننة وفنننر  النننتعلم القنننائم علنننى المشنننروعات ( أن2009)أمننندت نتنننائج دراسنننة سنننمر الشنننين  -
 التعليم. يادة االعتماد على الذات وتحمل المسئولية وتحسين االتجاه نحو  منها:للطلب والمعلمين 

 أرنعة أنواي:المشروعات الى ( 2013)قسم نبيل السيد أنواع المشر عات: 

 تصميم ونناء موقع تعليمي الكتروني.وهي مشروعات ذات صبغة علمية مثل  المشر عات البنائية )اإلنشائية(: -
 .وهي مشروعات تعليمية ترفيهية يتعلم فيها الطلب من خلل المتعة التي تقدمها لهم المشر عات الترفيهية: -
المشروعات إلى مسناعدة الطنلب علنى التفكينر منن خنلل : تهدف هذه المشر عات التي تكون في  ورة مشكالت -

 عرض مشكلة عليهم ودفعهم لمحاولة البحث عن حلول لمسببات المشكلة، وخطوات التغلب عليها.
: وهنذا الننوي منن المشنروعات هنو منا نقصنده فني هنذه الدراسنة، المشر عات التي تهدف الى اكتساب مهارات معينة -

 .متعددة من المهارات أنوايمهارة عقلية أو الجمع بين  أداءنب النظرية في من خلل توظيف المعارف والجوا

التنندريب مننن خننلل االنترنننت نافننذة متجننددة لتقننديم البننرامج التدريبيننة  ليمثنن االلكتر نيددة:اسددتراتيجية العددر   العمليددة 
 .وذلر ألن  يحقق مزايا عديدة القدرات،المتعلقة بتنمية المهارات وتنمية  واألنشطة

عملنني يقننوم بنن  المعلننم  ( بأنهننا: بيننان2010)عرفهننا جمننال الزعننانين االلكتر نيددة:  العددر   العمليددة تعريددف اسددتراتيجية
 .النظري مصحونا بالشرح 

نها: طريقة تعليمية تستخدم الوسائط البصرية لشرح التتابع الخا  بأ ها( فقد عرف259: 2014) عزميأما نبيل  -
 لمعلم والملحظة من جانب المتعلم.العرض من جانب ابالحقائق والمفا يم وتعتمد على 

ودواعي  أسبابتناولت عديد من الدراسات والمؤلفات االلكتر نية في التعلي :   اعي استخدام العر   العملية 
( حيث 263: 2014)( ونبيل عزمي 2012)العقاد  دراسة أسماءاستخدام العروض االلكترونية في التدريس مثل 
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قد لخصت الدراسة الحالية و  المجاالت، تدريس في العديد مننالكإحدى طرق االلكترونية تستخدم العروض العملية 
 االلكترونية:استخدام العروض العملية  دواعي

عن  في الفهم من القراءة  تعتبر رؤية الشيء األصلي أمثر عونا  طريقة مبسطة لتوضيح الحقائق  اثبات القوانين:  -
 المتعلمين على فهم الحقائق العلمية  الرقمية تساعد خلل وسائل العروض مننااللكترونية العملينة  والعروض

 والمعلومات، تستخدم في تنمية قدرات التلميذ على تفسير البيانات حيثاستخالص العال ات  النتائج:  -
 والحقائق.واستخل  القواعد والتعميمات 

يلجأ المعلم إلى العروض العملية  اسدتخدام األ  ات  األجهدزة:التصمي    ة نكساب الطلبة بعض المهارات كمهدار  -
 العناصر عن طريق المز  والتركيب. بعل وإنتا  األشياءتصميم بعل  كيفية لب حينما يرغب في تعليم ط

الظواهر  استخدام العروض العملية في توضيح الننواحي التطبيقينة لنبعل يمكنالعملية: توضيح التطبيقات  -
 العلمية.القوانين  للحقائق أو والتطبيقات العملية

م االلكتروني في هذه الدراسة قد دمج هذه التقنية مع التعل أصبح التعلم النقال، ممن خلل العرض السابق لمفهو و 
ثير من التفاعل يضيف لها الكثير من القوة والفاعلية فالدمج بين التقنيات الحاسونية والتقنيات اللسلكية قد يحدث الك

 طلب تكنولوجيا التعليم. تنميتها لدى الىية التعلم واتقان المهارات التي تسعى الدراسة الحالية مما ينعكس على عمل

اختلفت االتجاهات والمؤلفات التي حاولت وضع تعريف لعناصر  LO Learning Objects تعريف عنا ر التعل :
 التالية:التعلم، ويتضح ذلر من خلل التعريفات 

ي بأنها ي عناصر رقمية يمكن تقديمها عبر اإلنترنت ممنا يعنني أن أعندادا  كبينرة 2005عرفها هارمان وكوهانج   -
من المتعلمين يمكنها أن تحصل عليها وتستخدمها في أي وقت وفي أي مكان خلفا  للوسائط التقليدية والتي ال 

 . (Harman& koohang,2005)يمكن أن تجدها إال في مكنان محدد وفي وقت محددي
ي فننني دراسنننت  بأنهنننا يوسنننائط المعلومنننات المسنننتقلة والقابلنننة إلعنننادة االسنننتخدام فننني جمنننع 2008يحنننددها يمنننابلن  -

 .(Kaplan,2008)ي.المعلومات التي تستخدم بوصفها لبنة في بناء محتوى وحدات التعليم االلكتروني

( McGreal, 2014مامجريلي )و ي(Sek,Law.Lau.2012 )سير والو ولو يشير الر مية:  مميزات عنا ر التعل 
 :إلى أهم مميزات عناصر التعلم بأنها

ن بعد ومن خلل الشبكة، فهي بذلر تضيف على المادة lتسهم في تحسين عملية التعلم التي يمكن تنفيذها  -
 التعليمة الصبغة العالمية.

  .في جذب الكثير من المتعلمين ساعدتنوي عناصر التعلم الحتوائها على عناصر الصوت والصورة والفيديو  -

في نبيل عزمي  (Parrish, 2014)( ويباريشي Degen, 2012يديجيني ) أشارالر مية:  عنا ر التعل  خصائص
 :منها إلى أهم الخصائص التي يجب أن تتوفر في عناصر التعلم( 328: 2014)

 .الوصول لعنصر التعلم من خلل محركات البحث ةسهول :Accessible :الو و نمكانية  -
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متعددة، يجب أن يتوفر في عناصر التعلم خاصية إعادة استخدامها ألغراض  :Reusableنعا ة االستخدام -
 هنا إلى وجود مصطلحين هامين يجب التفرقة بينهما: اإلشارة ويجب

تعد التفاعلية من أهم سمات عناصر التعلم والتي تتيح للمتعلم التفاعل مع  :Interactivityالتفاعلية  -
 .المختلفةالمحتوى بطرق متعددة، وهذه يشب  حركات السحب واإلفلت التي توجد في الملفات 

يمكن استنتا  أهمية عناصر التعلم في التعليم من خلل نتائج  توظيف عناصر التعلم في التعليم:وأهمية فاعلية 
 التي أجريت حول توظيف عناصر التعلم في العملية التعليمية ومنها ما يلي:  واألبحاثالدراسات 

 (هدفت دراسة يسالسي ويايلسيSalas & Ellis, 2006 إلى الكشف عن فاعلية التدريس باستخدام عناصر )
 وجود فاعلية كبيرة لعناصر التعلم في تحسين التعلم وكذلر تقليل الوقت الل م للتعلم. التعلم، ونينت النتائج

 وهدفت دراسة يمايي ويمناةي (Kay &Knack, 2007) استخدام عناصر التعلم في  أررالكشف عن  ىإل
ي الستخدام التدريس بالمدار  الثانوية في مقرر الرياضيات ومقرر العلوم، ونينت النتائج وجود تأرير ايجاب

 .كذلر المهارات الخاصة بالمقرراتعناصر التعلم في التحصيل و 

 وهدفت دراسة يماريي ويهيرناند يMari Carmen& Hernandez, 2009) إلى قيا  مدى فاعلية )
دراسة إلى وجود فاعلي  كبيرة الستخدام عناصر التعلم الاستخدام عناصر التعلم في جامعة المكسير، وكشفت 

 .يل المعرفي واألدائي لدى الطلبةالمدعمة بالوسائط المتعددة في  يادة التحص
إال أننا  النتعلم،كثير من النظريات العلمية في  الذاتي تناولت التنظيم أن مفهوم من بالرغم  تعريف التنظي  الذاتي للتعل :

كان يشرح العمليات األساسية  يرك ِّز إما على وصف الظاهرة، أو أنن  الذاتي كانالتنظيم  أنَّ تعريفيمكن ملحظة 
، بمعنى أن  يصف مفهوما  وصفيا   الذاتي بكون التنظيم ين على تناول المتضمنة في ، حيث ركَّز بعل الباحث
 منها:  ( 2010المحكات )خولة الدبا ،من خلل عدد من  ذاتيا  خصائص المتعلمين المنظمين لتعلمهم 

 المشكلت.  ونراعة وحنكة في تنناول خططا  ذوو رقة مرتفعة يمتلكون  -

 يمارسون ردود أفعال تجاه نواتج أدائهم للمهام.   -

 التنظيم(.   التفاصنيل،على علم باالستراتيجيات المعرفية وكيفية استخدامها )التسميع، استخدام  -

ط  -  ويوج  عمليات  العقلية نحو التحصنيل وتحقينق أهدافن  الشخصية )ما وراء المعرفة(.  ويتحكميعرف كيف يخط ِّ

والبيئية في  والداف يةياالستخدام الفعال للمكونات المعرفية وما وراء المعرفية ( بأن  23: 2016) انرشو عرف  رنيع مما 
 التعليميةي  مواجهة المهنام

التنظيم الذاتي للتعلم من نتائج الدراسات التي أجريت علي  مثل دراسة  أهميةتضح التنظي  الذاتي للتعل : أهمية 
(169 ،2008 :Zimmerman)  علم.التنظيم الذاتي للت أهمية عننتائج الكشفت  ثهاشم وايمان سمير حيرشا و 

( إلنى دور بيئنة النتعلم عبنر 2011)يشنير محمند خمنيس العال ة بين مهارات التنظي  الذاتي  بيئات التعل  االلكتر نية: 
الوينننب فننني اهتمامهنننا بشخصننننة النننتعلم بمعننننى أن التعلنننيم منننن خنننلل هنننذه البيئنننة يكنننون مركنننزا  حنننول المنننتعلم الشخصننني، 

 .واستراتيجيات التدريس واألنشطةوالمحتوى والمصادر  األهدافواستقللية المتعلم وجعل  محور االهتمام من حيث 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Gonzalez-Videgaray+MariCarmen%22
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وضننعت نمنناذ  التصننميم التعليمنني لتحنندد المنهجيننة واألسننلوب والخطننوات التنني يلتننزم بهننا  التعليمددي:نمددوذع التصددمي  
 التالية:  ( لاسباب2008)تم اختيار نموذ  محمد خميس  وقد أخطاء،الباحثون في عملية التصميم ولتفادي الوقوي في 

ب مناسو ةوالمروننننن والبساطة والوضوحل بالشمو يتسنننمو  لتعليمياوخطوات التصميم ل مراح منننلعلى ل يشتم -
  .كما تم تطبيق مراحل النموذ  حتى مرحلة اإلنتا  االستراتيجيتين،لطبيعة 

 
 (2007( نموذ  محمد عطية خميس )1شكل رقم )

 : التحصيلي االختبار: أ ال الدراسة: أ  اتبناء 

 عناصر التعلم الرقمية. للجانب المعرفي المرتبط بمهارات إنتا طلب القيا  تحصيل  إلىهدف  :االختبار من الهدف

 ( مفردة. 133ويتكون من )نمط أسئلة االختيار من متعدد: من تم تحديد نوي مفردات االختبار :  عد ها األسئلة نوع

 صفحات .تم وضع تعليمات للختبار بالصفحة األولى من  ياغة مفر ات االختبار: 

تم عرض االختبار على عدد من المحكمين المتخصصين في مجال  دق االختبار عن طريق  دق المحكمين: 
 حيث اتفق معظم المحكمين على مجموعة من التعديلت ومنها:المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم 
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 ( فقرة من االختبار. 16حذف بعل األسئلة المتكررة والتي تقيس نفس الهدف حيث تم حذف ) 

 ( صنفحة منن خنلل االعتمناد علنى ننوي لخنر منن األسنئلة 32ث كنان عندد الصنفحات )تقليل عدد صفحات االختبنار حين
 بدال  من االعتماد على نوي أسئلة االختيار من متعدد فقط.

خنر منن األسنئلة وهنو أسنئلة الصنواب لتم إعادة بناء االختبار واالعتماد على نوي  التحصيلي:الصورة النهائية لالختبار 
والخطننأ بجانننب أسننئلة االختيننار مننن متعنندد لتقليننل عنندد صننفحات االختبننار، وتصننحيح مننا بنن  مننن أخطنناء وحننذف األسننئلة 

( سنؤال 40( سؤال من نوي الصواب والخطنأ و)77( سؤال مو عة كالتالي )117المتكررة حتى وصل عدد األسئلة الى )
 والجدول التالي يوضح تو يع األهداف على الموديوالت. من نوي االختيار من متعدد. 

 النهائية صورت  في التحصيلي للختبار المواصفات وجدول النسبي الو ن ( 2) جدول
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16.6 1 6 األ  
% 

1 16.6% --  1 16.6% 3 50% 5.12% 

 %12.82 %13.3 2  -- %40 6 %40 6 %6.6 1 15 الثاني

 %6.83 %62.5 5 %37.5 3  -  -  -- 8 الثالث

 %9.40 27.27 3  --- %18.18 2 %54.5 6  -- 11 الرابع

 %8.54 %70 7 %10 1  - %20 2  -- 10 الخامس

28.5 4 14 السا س
% 

6 42.8% 4 28.5% --  --  11.96% 

36.3 4 11  السابع
% 

--  2 18.18% 1 9.09% 4 36.3% 9.40% 

18.8 2 11 الثامن
% 

3 27.2% --  --  6 54.5% 9.40% 

 %8.54 %30 3  -- %20 2 %50 5  -- 10 التاسع

 %11.11  -- %38.4 5 %38.4 5 %15.3 2 %7.6 1 13 العاشر
 الحا ي
 عشر

8 --  -  --  --  8 100% 6.83% 



 
 
 
 
 

16 
 

11.11 13 117 المجموع
% 

31 26.49% 21 17.94% 11 9.40% 41 35.04% 100% 

ويقصد ب  يقوة االرتباط بين درجات كل مستوى من مستويات األهداف ودرجة : الداخلي االتساق صدق -
االختبنار الكلنيي حيث تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقنرات االختبار والدرجة 

 وأربتت النتائج ان كل فقرات االختبار متسقة مع البعد الذي تنتمي إلي  كل فقرة.الكلية ل  

لى نصفين إتم حساب  من االختبار عن طريق تقسيم طلب العينة االستطلاية : االختبار زمن تحديد -
( طلب، وتم حساب متوسط الزمن 4( طلب والنصف الثاني يتكون من )5النصف األول يتكون من )

( دقيقة 70( دقيقة ومتوسط  من طلب القسم الثاني )80الذي استغرق  طلب النصف األول فكان )
 ( دقيقة.75يصبح الزمن النهائي للختبار )ل 2ساب مجموي الزمنين والقسمة على ونح

قام الباحث بتنصحيح االختبار حيث حددت درجة واحدة لكل فقرة، ونذلر تكون  :االختبار أسئلة تصحيح -
 .( درجة117-الدرجة التي حنصل عليهنا الطلب محصورة بين )صفر

 فقرات لجميعalpha  Cronbach's كرونباخ ألفا معامل خدامباستالثبات  تم حساب: االختبار ثبات -
 االختبار أن على يدل وهذا( 0,89) قيمت  بلغت كرونباخ ألفا معامل أن النتائج وكانت التحصيلي االختبار
  عاليا ، رباتا   يحقق

كما تم  51.)تم حساب معامل الصعوبة لفرات االختبار التحصيلي حيث بلغت ) :يزيوالتممعامل الصعوبة  -

 ( 058بلغ ) ثحساب معامل التميز حي

 الر مية:  التعل  عنا ر انتاع لمهارات اال ائي الجانب مالحظة بطا ة  تصمي  بناء: ثانياً 

  .عناصر التعلم الرقميةطلب لمهارات إنتا  التهدف إلى قيا  أداء  :المالحظة بطا ة بناء من الهدف تحديد -أ

صننياغة األداء علننى شننكل هنندف تننم تحدينند األداءات مننن خننلل  البطا ددة: تتضددمنهاالتددي  الجوانددب األ ائيددة تحديددد -ب
  .وتشتمل األهداف على مجموعة من المهارات األساسية يتفري من كل مهارة أساسية مجموعة من المهارات الفراية

أدى المهنارة بشنكل  –بشنكل ممتنا  لناداء: )أدى المهنارة خينارات  أرننعالبطاقنة علنى  اشنتملتالطدالب:  أ اءتقددير  -جد
 لم يؤدِّ المهارة(. -أدى المهارة بشكل جيد ونها خطأ ولم يكتشف   –جيد ونها خطأ وامتشف  بنفس  

 بشكل ممتا ( = رلث درجات  الخيار )أدى المهارة- 

 بشكل متوسط ونها خطأ وقام بامتشاف  بنفس ( = درجتان الخيار )أدى المهارة -

 مهارة ونها خطأ ولم يكتشف  بنفس ( = درجة واحدة   الخيار )أدى ال -

 الخيار )لم يؤدِّ المهارة(، يحصل على الدرجة صفر  -
المهننارات بطاقننة الملحظننة وتحليننل ل الجوانننب األدائيننةاالنتهنناء مننن تحدينند  بعنند: المالحظددة لبطا ددة األ ليددة الصددورة-  

 .( مهارة فراية133( مهارة رئيسية و)11من )تكونت و في صورتها األولية  بطاقةالة تمت صياغة يالرئيس

 ملحظ ألي ويسر بسهولة استخدامها يمكن بحيث البطاقة الستخدام تعليمات وضع تم: المالحظة بطا ة تعليمات- ه
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يقصند بعملينة ضنبط بطاقنة الملحظنة التحقنق منن صندق البطاقنة ورباتهنا، وقند تنم نحصدائيًا:  ضب  بطا ة المالحظدة- 
 وفق اإلجراءات التالية:التحقق من ذلر 

عنرض البطاقنة علنى مجموعنة منن المحكمنين من خلل تم حساب الصدق الظاهري  :) دق المحكمين(  دق البطا ة
المتخصصنننين فننني مجنننال )المنننناهج وطنننرق التننندريس وتكنولوجينننا التعلنننيم( بهننندف التأمننند منننن سنننلمة الصنننياغة لمفنننردات 

 .يرونها تعديلت أي وإبداء المهارات، ملحظة وإمكانيةالبطاقة، ووضوحها، 
 مجال كل بين الداخلي االتساق صدق حساب طريق عن للبطاقة البنائي الصدق حساب تم :للبطا ة البنائي الصدق
 وذلر للتأمد من البطاقة تم بنائها وصياغة فقراتها بطريقة متسقة وسليمة. البطاقة لفقرات الكلي والمجموي رئيسي

 الداخلي االتساق صدق لحساب االرتباط معاملت قيم( 3) جدول

 الداللة قيمة معامل االرتباط المجا  الرئيسي م

  ا  CS5  . 0.73مهارات التعامل مع الواجهة األساسية لبرنامج الفلا  1

  ا  0.81 مهارات الرسم األساسية لعنصر التعلم.  2

  ا  0.80 مهارات تصميم االشكال المختلفة لعناصر التعلم.  3

  ا  Time Line . 0.92مهارات استخدام شريط الزمن  4

  ا  0.81 مهارات إضافة حركات بسيطة لعنصر التعلم.  5

  ا  AS2  . 0.76مهارات برمجة أمشن اسكريبت  6

  ا  0.80 مهارات تصميم االمواد البرمجية المتقدمة لعنصر التعلم.  7

  ا  0.82 مهارات توظيف االشكال الجاهزة في تصميم عناصر التعلم  8

  ا  0.85 مهارات تصميم عنصر التعلم إلعادة استخدام  مرة أخرى.  9

  ا  0.80 مهارات نشر عنصر التعلم وفقا  للمعايير القياسية.  10

  ا  0.79 مهارات استخدام عنصر التعلم بالنسبة للمعلم والمتعلم.  11

 .(0.01) مستوى  عند دالة االرتباط معاملت جميع نأ السابق الجدول من ويتضح
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ربات الفامرونبناخ والجندول  بمعاملالملحظة مما تم حساب ربات بطاقة  حساب الثبات باستخدام معامل الفا كر نباخ:
 التالي يوضح معامل ربات كل مجال من مجاالت البطاقة كما يوضح معامل الثبات الكلي:

 ( قيمة الثبات الكلي لمجاالت بطاقة الملحظة4جدول )

 معامل الثبات المجا  الرئيسي م

 CS5  . 0.93مهارات التعامل مع الواجهة األساسية لبرنامج الفلا  1

 0.91 مهارات الرسم األساسية لعنصر التعلم.  2

 0.89 مهارات تصميم االشكال المختلفة لعناصر التعلم.  3

 Time Line . 0.90مهارات استخدام شريط الزمن  4

 0.91 مهارات إضافة حركات بسيطة لعنصر التعلم.  5

 AS2  . 0.86مهارات برمجة أمشن اسكريبت  6

 0.81 مهارات تصميم االمواد البرمجية المتقدمة لعنصر التعلم.  7

 0.87 مهارات توظيف االشكال الجاهزة في تصميم عناصر التعلم  8

 0.88 مهارات تصميم عنصر التعلم إلعادة استخدام  مرة أخرى.  9

 0.90 مهارات نشر عنصر التعلم وفقا  للمعايير القياسية.  10

 0.89 مهارات استخدام عنصر التعلم بالنسبة للمعلم والمتعلم.  11

 88.63 معامل الثبات لجميع مجاالت البطا ة 

 ( 88.63ن معامل الثبات الكلي بلغ )أن كل مجاالت البطاقة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، كما أويتضح من الجدول 
االنتهاء من ضبط البطاقنة أصنبحت بنذلر فني صنورتها النهائينة مكوننة منن  بعد: المالحظةالصورة النهائية لبطا ة  -ز
 .( درجة399ة )ونلغت الدرجة النهائية للبطاق( مهارة فراية، 133( مهارة رئيسة، )11)

  :الذاتي التنظي  مقياس  تصمي  بناء: ثالثاً 
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للمهنارات المتضنمنة فني إلنى قينا  أداء طنلب تكنولوجينا التعلنيم  يهندفمقياس التنظدي  الدذاتي:  من الهدف تحديد -أ
 . وضع األهداف والتخطيط لها والبحث االلكتروني وطلب المساعدة االلكترونية والتقييم الذاتي االلكتروني

 تمثنل المهنارات الرئيسنية، ( أبعناد رئيسنية للمقينا 5تنم تحديند ) :يتضدمنها المقيداسالتدي  الجواندب األ ائيدة تحديد -ب
 ابارة تقريرية خبرية.تم صياغة األداء على شكل  ويشتمل كل بعد على مجموعة من الفقرات التي تمثل مهارات كما

تنطبننق  –ليكننرت الثلرنني لتقنندير أداء الطننلب )تنطبننق علننى تمامننا  تننم االعتمنناد علننى مقيننا   الطددالب: أ اءتقدددير  -ع
بعناد الخمسنة النى قسنمين، ( ابنارة مو عنة علنى األ56تقسنيم ابنارات المقينا  وعنددها )و ال تنطبنق علني(  –على قلنيل  

 ة كالتالي:  وو عت الدرجات في ال بارات الموجبسالبة، ( ابارة 28( ابارة موجبة، والقسم الثاني )28القسم األول )

الخيننار )ال تنطبننق علنني( = و درجتننان، تنطبننق علننى قلننيل ( = ) درجننات، والخيننارتنطبننق علننى تمامننا ( = رننلث الخيننار )-
واحنندة تنطبننق علننى تمامننا ( = درجننة الخيننار ) درجننة واحنندة   أمننا فنني حالننة ال بننارات السننالبة فننتم تو يننع النندرجات كالتننالي:

 الخيار )ال تنطبق علي( = رلث درجات    و  درجتان،تنطبق على قليل ( = ) الخيار
بعناد الرئيسنية وال بنارات التني يشنتمل عليهنا كنل األبعند االنتهناء منن تحديند  مقياس التنظدي  الدذاتي:ل األ لية الصورة- 

 بعد تم بناء مقيا  التنظيم الذاتي في صورت  األولية كالتالي: 
 ( ابارة 15البعد األول: وضع األهداف والتخطيط لها ويشتمل على ) -

  ( ابارة11البعد الثاني: البحث االلكتروني عن المعلومات عبر الويب ويشتمل على ) -

 ( ابارات.10البعد الثالث: طلب العون والمساعدة إلكترونيا  ويشتمل على ) -

   ( ابارات.10: ويشتمل على )البعد الرابع: إدارة وقت التعلم االلكتروني -

 ( ابارات.10البعد الخامس: التقييم الذاتي للتعلم االلكتروني ويشتمل على ) -

 اإلجابة.في الصفحة األولى من  موضحا  عليها طريقة  تعليماتال وضع تم: المقياس تعليمات- ه

 التحقق من ذلر وفق اإلجراءات التالية: تمو وربات ،   لتحقق من صدقل المقيا  ضبطهي عملية المقياس: ضب  - 

علننى مجموعننة مننن المحكمننين المتخصصننين فنني  مقيننا عننرض البتننم حسنناب الصنندق الظنناهري،  :) دددق المحكمددين( 
 فيها.الرأي وإبداء  ، ووضوحها، بارات المقيا ( بهدف التأمد من سلمة الصياغة اإلجرائية لعلم النفس الترنوي مجال )

 البعد، وإعادةحذف بعل ال بارات لعدم اتساقها مع  المحكمين على مجموعة من التعديالت  منها:حيث اتفق معظ       
  .وقد تم القيام بعمل التعديلت المطلونة وحذف ال بارات التي ال تنتمي للبعد المقيا ،فقرات صياغة بعل 

 بعد كل بين الداخلي االتساق صدق حساب طريق عن للمقيا  البنائي الصدق حساب تم: مقياسلل البنائي الصدق 
 :ذلر يوضح التالي والجدول لي إ تنتمي الذي بالبعد ابارة كل ارتباط ودرجة بعاداأل من
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 المقيا  ألبعاد الداخلي االتساق صدق( 5) جدول

 الداللة عد  العبارات  قيمة معامل االرتباط األبعا   م

  ا  15 0.83 وضع األهداف والتخطيط لها  1

  ا  11 0.82 البحث االلكتروني عن المعلومات عبر الويب  2

  ا  10 0.84 طلب العون والمساعدة إلكترونيا   3

  ا  10 0.83 إدارة وقت التعلم االلكتروني    4

  ا  10 0.78 التقييم الذاتي للتعلم االلكتروني  5

منن  بعندوالجندول التنالي يوضنح معامنل ربنات كنل  معامنل ربنات الفامرونبناخب المقينا تنم حسناب ربنات  ثبات المقيداس:
 كما يوضح معامل الثبات الكلي: أبعاد المقيا 

 ألبعاد المقيا  ( قيمة الثبات الكلي 6جدول )

 معامل الثبات األبعا  م

 0.90 وضع األهداف والتخطيط لها  1

 0.82 البحث االلكتروني عن المعلومات عبر الويب  2

 0.86 طلب العون والمساعدة إلكترونيا   3

 0.85 إدارة وقت التعلم االلكتروني    4

 0.90 التقييم الذاتي للتعلم االلكتروني  5

 88.63 معامل الثبات الكلي 

( 86.6ن معامننل الثبننات الكلنني بلننغ )أتتمتننع بدرجننة عاليننة مننن الثبننات، كمننا  األبعننادن كننل أويتضنح مننن الجنندول السننابق 
 مما يؤكد على صلحية المقيا  للتطبيق.وهي نسبة عالية 
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 أبعناد( 5منن ) صنبح بنذلر فني صنورت  النهائينة مكنون أ مقيا االنتهاء من ضبط البعد لمقياس: الصورة النهائية ل -ز
 ابارة بعد حذف ال بارات التي أشار إليها المحكمين ( 52رئيسة، )

  :الر ميبناء بطا ة تقيي  عنصر التعل   رابعًا:

 عناصر التعلم الرقمية قيا  جودة إنتا  إلى هدفت تحديد الهدف من البطا ة: -أ

                                                                            :                             مستويات لدرجة توافر عناصر الحكم على الجودة، وهي كالتاليأرنعة تم تحديد  ضع نظام تقدير الدرجات: -ب 

 التقدير الكمي للدرجات لبطاقة تقييم جودة إنتا  عناصر التعلم الرقمية:( 7جدول )

 

 

 

 

 

 

البيانننات  –التفاعليننة  –( معننايير هنني )المحتننوى 3اشننتملت قائمننة المعننايير علننى ) نعدددا  الصددورة األ ليددة للبطا ددة:-جددد
 .الجودة عنصر من أمثر على ال بارة اشتمال عدم روعيو مؤشرا لاداء، ( 22) الفوقية( و

تم التحقق من صدق البطاقة بعرضها على عدد من المحكمين المتخصصنين فني مجنال  التحقق من  دق البطا ة:- 
 .ابارة كل أهمية ومدى للمحور، ال بارات انتماء مدى من للتأمد)المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم(، 

خننا   أحندهما البطاقنة علنى لناداء مؤشنران إضنافة حيدث اتفدق معظد  المحكمدين علدى مجموعدة مددن التعدديالت  منهدا:  
 .ال بارات لبعل اللغوية الصياغة الفوقية، تعديل بالبيانات خا  واألخر التفاعلية بم يار
بطاقة بأسلوب تعدد القنائمين بعملينة التقينيم التم حساب ربات جو ة ننتاع عنا ر التعل  الر مية: ثبات بطا ة تقيي  -هد

رنم حسنناب معامنل االتفناق بننين تقنديرهم لدرجنة تنوافر عناصننر الجنودة، وتمنت االسننتعانة بننفس النزملء فنني  المننتج،علنى 
ل منن تنم تطبينق البطاقنة عنن طرينق تقينيم جنودة رلرنة أعمنا علنيهم،مرحلة ملحظة أداء الطنلب، ونعند عنرض البطاقنة 

 .رم حساب معامل االتفاق لكل تصميم باستخدام معادلة كونر لعناصر التعلم الرقمية،إنتا  الطلب 

 عناصر التعلم الرقمية( معامل االتفاق بين القائمين بعملية تقييم إنتا  8جدول )

لعنصر  االتفاق معامل األوللعنصر التعلم  االتفاق معامل

 الثاني التعلم

لعنصر  االتفاق معامل

 الثالث التعلم
 االتفاق  متوسط معامل 

 الدرجة الخاصية التوافر مدى

 دقيقزززة بصززورة المزززتعلم أداء فززي الجزززودة عنصززر تززوافر كبيرة

 وصحيحة

 درجات3

 درجة 2 .دقيقة غير بصورة المتعلم أداء في الجودة عنصر توافر متوسطة

 درجة 1 قليل الجودة عنصر توافر قليلة

 صفر الجودة عنصر وجود عدم متوفرة غير
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85% 87% 90% 3.87% 

الثلرنة يسناوى  عناصنر النتعلم الرقمينةيتضح من الجدول أن متوسط معامل اتفاق القائمين بعملية تقييم جنودة إنتنا      
 .للتطبيق البطاقة صلحية يعنى وهذا ،ةالحالي دراسةال في المستخدمة التقييم بطاقة ربات ارتفاي على يدل مما( 87.3)

بعند االنتهناء منن تقندير صندق بطاقنة تقينيم المننتج  عنا ر التعل  الر ميدة:الشكل النهائي لبطا ة تقيي  جو ة ننتاع - 
عناصنر النتعلم لقيا  جودة إنتنا   ( معايير3) النهائي وحساب رباتها، أصبحت البطاقة في صورتها النهائية مكونة من

 ( درجة.72ونلغت الدرجة النهائية للبطاقة )( مؤشرا لاداء 24)في النهاية  داءمؤشرات األوصار عدد  الرقمية

 مرت عملية تطبيق التجرنة الميدانية بعدة مراحل هي: :ميدانيةنجراء التجربة ال

 التنظيم ومهارات الرقمية التعلم عناصر إنتا  مهارات تنمية إلى التجرنة تهدف األساسية:الهدف من التجربة  -
 يتضمن إلكتروني موقع باستخدام وذلر Flash Cs5 برنامج خلل من التعليم تكنولوجيا طلب لدي الذاتي

 من الرقمية، التعلم عناصر إنتا  لمهارات التعليم تكنولوجيا طلب إتقان مدى من والتحقق االستراتيجيتين،
 (.منتج جودة تقييم بطاقة - ملحظة بطاقة – بالمهارات المرتبط المعرفي التحصيل اختبار) خلل

تم اختيار عينة الدراسة من طلب الفرقة الرابعة تكنولوجيا التعليم حيث تم دراسة: اختيار  تقسي  عينة ال -
إبلغهم ببدء االلتحاق بالتجرنة بهدف تنمية مهارات إنتا  عناصر التعلم الرقمية وقد بلغ عدد الطلب 

( طالبا  بعد استبعاد المشاركين في التجرنة االستطلاية وتم تقسيمهم إلى رلث 75)المتقدمين للتجرنة النهائية 
( طالبا ، كما تم إعداد دليل للموقع وذلر إلعلمهم بأهداف الموقع وطبيعة 25مجموعات، قوام كل مجموعة )

 نشطة.التعلم، وكيفية السير في الموقع والتعامل مع ، وكيفية تحقيق مستوى اإلتقان، وأداء األ
 التالية: لإلجراءات ا  تم تنفيذ التجرنة وفق ضع الخطة الزمنية للتطبيق:  -
تم الحصول على موافقة السادة المشرفين على السماح للباحث بالتطبيق وأخذ موافقة رسمية بذلر وتقديمها إلنى  -

 قسم تكنولوجيا التعليم(. –جامعة المنوفية  –جهة التطبيق )ملية الترنية النواية 
 الحصول على موافقة عميد الكلية وموافقة ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم لتسهيل مهمة الباحث.تم  -
 .( بالدور االول بالكلية والذي يتوافر ب  كل اإلمكانات المطلونة33تم توفير معمل الكمبيوتر التعليمي ) -
لتفعيننل المناقشننة االلكترونيننة  تجهيننز )الموقننع اإللكتروننني(، والجننروب الننذي تننم انشننائ  علننى برنننامج الواتسنناب تننم -

، وكننذلر flash playerالمتزامنننة وغيننر المتزامنننة، وتننم تحميننل البننرامج الل مننة لتشننغيل الموقننع ومنهننا: برنننامج 
 كافي. مقيا  التنظيم الذاتي( بعدد -بطاقة الملحظة–طبع أدوات البحث )اختبار التحصيل 

وتم التأمد من كفاءة أجهزة الحاسب االلي، والتأمند منن  الكلية،تجهيز المعمل لتطبيق التجرنة: تم تجهيز معمل  -
 .اتصالها بشبكة اإلنترنت، وتزويد األجهزة بسماعات حتى يتسنى للطالب متابعة المادة العلمية بدون تشويش

 مواعيند الجندول العملني منن خنلل التجرننة األساسنية نطنلقاموعد بمسبقا  من أفراد العينة علم جميع الطلب إ  -
  .لوحة اإلعلنات بالقسم والمعلق داخل
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 التنظيم مقيا  -الملحظة بطاقة-التحصيلي االختبار) بالدراسة الخاصة األدوات تطبيق تمالقبلي لأل  ات:  قالتطبي
 .التجرنة تنفيذ قبل المجموعات تكافؤ من لتأمدوذلر ل الدراسة، مجموعات على قبليا  ( الذاتي

 One Way األحننادي التبنناين تحليننل اختبننار اجننراء تننم: المعرفددي التحصدديل فددي المجموعددات كددافؤت مددن لتحقددقا -أ

ANOVA ذلر التالي الجدول ويوضح التجريب قبل المجموعات تكافؤ من للتأمد: 

 ( نتائج تحليل التباين على عينة الدراسة في التطبيق القبلي الختبار التحصيل المعرفي9جدول )
ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

 Between تحصيل_ضابطة_قبلي

Groups 

24.389 5 4.878 .583 .713 

Within Groups 159.003 19 8.369   

Total 183.392 24    

بليتحصيل_تجريبية_اولى_ق  Between 

Groups 

2.544 5 .509 .199 .959 

Within Groups 48.532 19 2.554   

Total 51.076 24    

قبليتحصيل_تجريبية_ثانية_  Between 

Groups 

4.913 5 .983 .403 .840 

Within Groups 46.296 19 2.437   

Total 51.209 24    

 ؛(0.05) مستوى  عند إحصائيا   دالة غير أنها نجد الثلرة المجموعات في السابق بالجدول( ف) قيمة إلى بالنظر
 يدل مما( 0.05) الداللة مستوى  من أمبر فهو المجموعات من مجموعة لكل الداللة مستوى  قيمة من ذلر ويتضح
 .التحصيلي للختبار القبلي التطبيق في الثلث المجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم على

تنم اسنتخدام اختبنار تحلينل التبناين األحنادي للتأمند منن  :المجموعات فدي متوسد  أ اء المهدارات تكافؤالتحقق من  -جد
  تكافؤ المجموعات قبل التجريب ويوضح الجدول التالي ذلر:

 ( نتائج تحليل التباين على عينة الدراسة في القيا  القبلي لبطاقة الملحظة10جدول )

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

بليقمالحظة_ضابطة_  Between 

Groups 

75.193 11 6.836 1.709 .178 
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Within 

Groups 

51.995 13 4.000 
  

Total 127.188 24    

 Between مالحظة_تجريبية_أولى_قبلي

Groups 

17.473 11 1.588 1.020 .480 

Within 

Groups 

20.254 13 1.558 
  

Total 37.728 24    

 Between مالحظة_تجريبة_ثانية_قبلي

Groups 

27.730 11 2.521 1.173 .387 

Within 

Groups 

27.942 13 2.149 
  

Total 55.672 24    

 ؛(0.05) مستوى  عند إحصائيا   دالة غير أنها نجد الثلرة المجموعات في السابق بالجدول( ف) قيمة إلى بالنظر   
 يدل مما( 0.05) الداللة مستوى  من أمبر فهو المجموعات من مجموعة لكل الداللة مستوى  قيمة من ذلر ويتضح
 .الملحظة لبطاقة القبلي التطبيق في الثلث المجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم على

 .الذاتي التنظي  مهارات في المجموعات كافؤت من التحقق -د

 الذاتي التنظيم مقيا  في الثلث للمجموعات األحادي التباين تحليل( 11) جدول

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 Between تنظيم_ضابطة_قبلي

Groups 

51.857 11 4.714 1.645 .195 

Within Groups 37.255 13 2.866   

Total 89.112 24    

بليتنظيم_تجريبية_اولى_ق  Between 

Groups 

26.444 11 2.404 .222 .991 

Within Groups 141.039 13 10.849   

Total 167.482 24    

_قبليتنظيم_تجريبية_ثانية  Between 

Groups 

13.264 11 1.206 .500 .871 

Within Groups 31.327 13 2.410   

Total 44.590 24    

 ؛(0.05) مستوى  عند إحصائيا   دالة غير أنها نجد الثلرة المجموعات في السابق بالجدول( ف) قيمة إلى بالنظر
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 يدل مما( 0.05) الداللة مستوى  من أمبر فهو المجموعات من مجموعة لكل الداللة مستوى  قيمة من ذلر ويتضح
 .الذاتي التنظيم لمقيا  القبلي التطبيق في الثلث المجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم على

 ثالثًا: النتائج الخا ة بفر   الدراسة: 

( بننين متوسننطي درجننات طنننلب α≤0.05مسنننتوى)يوجننند فننرق ذو داللننة إحصننائية عننند ينننص الفننرض األول علننى أننن  ي
التجريبينننة األولنننى( فننني التطبينننق البعننندي للختبنننار التحصنننيلي لصنننالح المجموعنننة التجريبينننة  -المجمنننوعتين )الضنننابطة 

  Paired Sample T Testي وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار يتي لعينتين مرتبطتين األولى

 نتائج التطبيق البعدي للختبار التحصيلي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية األولى  (12جدول )

 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  3.32 107.72 25 األ لى التجريبية 

24 
 دال     0.000 71.723**

 1.56 49.59 25 الضابطة 

 (0.000) تشير الى ان قيمة ت دالة عند مستوى **

 االختبار التحصيلي بعد تطبيق  االولى يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية     
المتوسط ، بينما في المجموعة الضابطة بلغت قيمة (3.32 )، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري  (107.72 )بلغت قيمت 
ونعد مقارنة قيمة ( 71.723)يتي، بينما بلغت قيمة ( 1.56) ، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري (49.59 )الحسابي

مما يدل على تفوق طلب ( 0.000عند مستوى داللة )دالة إحصائيا   يتي الجدولة بقيمة يتي المحسونة يتضح أنها
 التطبيق البعدي للختبار التحصيلي.في  عروض العملية االلكترونية األولى الذين درسوا بطريقة ال المجموعة التجريبية

ى عدة أسباب منها: أن المناقشة االلكترونية المتزامنة وغير المتزامنة على برنامج ذلر إلويرجع السبب في         
إجابات مقنعة ومفيدة واتس اب ساعد الطلب على االستزادة من المعارف النظرية والخبرات المعرفية، والتوصل الى 

مساحة كبيرة من النقاا في  توفير لهم من خلل األسئلة التي يطرحونها على الجروب، ، كما ساعد هذا الجروب على
أي وقت واالطمئنان الى تلقي الرسائل واالجابة عن األسئلة التي يطرحها الطلب من قبل الباحث، وهذا كان من أهم 

شارت نتائج الدراسة االستطلاية األولى أن الطلب بحاجة أى وجودها من قبل حيث األسباب التي افتقر الطلب ال
الى مساحة كبيرة وحرية في التعبير وطرح األسئلة واالستفسار ، ومن ناحية أخرى فقد ساعدت الروابط االلكترونية 

يم الخاصة بعناصر التعلم فا نترنت والتوصل الى شرح تفصيلي للممرسلة على الجروب الى التصفح واإلبحار في اإلال
أن األسئلة التي طرحها الطلب أرناء التطبيق العملي لمهارات إنتا  عناصر التعلم الرقمية ساعدت  اكم الرقمية،

وتتفق  ، الطلب بشكل كبير على تأميد المعارف وترسيخ المفا يم لديهم ورنط المعارف النظرية باالداءات العملية
اد  النظرية البنائية والبنائية االجتمااية التي تبنتها الدراسة الحالية ، حيث أن النظرية البنائية نتائج هذا الفرض مع مب
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أمدت على استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي كمطلب أساسي لبناء المعرفة الحديثة ، ومن هذه التطبيقات برنامج 
ى أن المتعلم هو محور العملية التعليمية فهو نشط الواتس لب المستخدم في الدراسة الحالية ، كما أنها أمدت عل

ومتطلع وناحث عن المعلومة ويستشير ويسأل عما يدور في ذهن  ، وهذا ما تم فعل  على تطبيق الواتس لب ، وقد 
( التي بينت وجود فرق ذو داللة إحصائية في 2012)اتفقت نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة كل من حنان خليل 

( 2018)نتائج دراسة مجدي عقل و بعدي للختبار التحصيلي الخا  بمهارات إنتا  عناصر التعلم الرقمية،التطبيق ال
والتي بينت وجود فرق في التحصيل المعرفي بين التطبيقين القبلي والبعدي لعينة الدراسة لصالح التطبيق البعدي. 

 من القانون التالي: ة لبليرالكسب المعدلنسبة تم استخدام معادلة ية فاعلالولحساب 

 / ن(  1م  -2م   )        (   +   1-/  ن 1م - 2م)=           ةالكسب المعدلنسبة 

 ر.متوسط التطبيق القبلي، ن الحد األقصى لدرجة االختبا 1متوسط التطبيق البعدي، م 2حيث م

 التجريبية األولىفي التحصيل المعرفي لدى طلب المجموعة لبلير الكسب المعدلة  ة( نسب13جدول )

عد  
 الطالب

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 القبلي

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 البعدي

الدرجة النهائية 
 لالختبار

نسبة الكسب 
 المعدلة

25 39.77 107.72 117 1.16 

ي ( وهن1.16)للختبار التحصيلي بلغنت  لمحسوب لنسبة الكسب المعدلة لبليريتضح من الجدول السابق أن المتوسط ا
( وهننذا ينندل علننى أن اسننتراتيجية 1.20 -1.00لتحدينند الفاعليننة وهنني تتننراوح بننين ) تقننع ضننمن القيمننة التنني حننددها بليننر

 العروض العملية االلكترونية أربتت فاعلية في تنمية الجوانب المعرفية لمهارات إنتا  عناصر التعلم الرقمية.

( α≤0.05مسنتوى)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عنند  ينص الفرض الثاني على أن  ي :بالفر  الثانيالنتائج المتعلقة 
التجريبية األولى( في التطبيق البعدي لبطاقنة الملحظنة لصنالح  -بين متوسطي درجات طلب المجموعتين )الضابطة 

 .ار يتي لعينتين مرتبطتيني وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبالمجموعة التجريبية األولى.

 نتائج التطبيق البعدي لبطاقة الملحظة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية األولى  (14جدول ) 

 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  2.66 384.13 25 األ لى التجريبية 

24 
 دال     0.000 41.76**

 2.31 100.39 25 الضابطة 
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بلغت  بطاقة الملحظةبعد تطبيق  االولى يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
، بينما في المجموعة الضابطة بلغت قيمة المتوسط (2.66 )، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري  (384.13 )قيمت 

، ومن خلل النظر  ( 41.76)يتي، بينما بلغت قيمة ( 2.31)االنحراف الم ياري  ، ونلغت قيمة(100.39 )الحسابي
إلى قيمة المتوسط الحسابي للمجموعتين يتضح وجود فرق كبير بين المتوسطين، ونعد مقارنة قيمة يتي الجدولة بقيمة 

 لب المجموعة التجريبيةمما يدل على تفوق ط( 0.000عند مستوى داللة )دالة إحصائيا   يتي المحسونة يتضح أنها
 التطبيق البعدي لبطاقة الملحظة.في األولى الذين درسوا بطريقة العروض العملية االلكترونية 

: أن طلب هذه المجموعة كانوا يشاهدون األداء العملي لكل مهارة من مهارات إنتا  عناصر  ذلرويرجع السبب في 
ب كان المباشرة ساعدت الطلب على أداء المهارات بدقة حيث أن كل طالوالمشاهدة ، التعلم الرقمية بطريقة مباشرة 

داء رم يقوم بتطبيق  على جها  الكمبيوتر الخا  ب  ، كما أن هذه العروض تم رفعها على الموقع الخا  يشاهد األ
عب علي  بطلب هذه المجموعة لكي يتمكن كل طالب من مشاهدة العرض أمثر من مرة ومراجعة المهارات التي يص

مما أن متابعة الباحث ألداء الطلب على أجهزة الكمبيوتر ساعد ، تنفيذها ، وتكسب الطلب الدقة في أداء المهارات
 ء أداء الطلب مكنت الطلب من االلتزامالطلب على االتقان وامتشاف األخطاء وتحسين األداء، فالمتابعة أرنا

ي تكسب العنصر القيمة الترنوية والفنية الجيدة. وقد اتفقت نتائج هذا الفرض والتركيز واالهتمام بالنقاط التفصيلية الت
 ة لبلير.الكسب المعدلنسبة فاعلية تم استخدام معادلة ال (. ولحساب2012)مع نتائج دراسة صلح صديق 

 التجريبية األ لىنتاع عنا ر التعل  الر مية لدى طالب المجموعة نالكسب المعدلة في مهارات  ة( نسب15جد   )

عد  
 الطالب

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 القبلي

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 البعدي

الدرجة النهائية 
 للبطا ة

نسبة الكسب 
 المعدلة

25 99.46 384.13 399 1.42 

 ينرالتني حنددها بل ( وهي أمبر من القيمة1.42)يتضح من الجدول أن المتوسط المحسوب لنسبة الكسب المعدلة بلغت 
 نتا  عناصر التعلم الرقمية.إربتت فاعلية في تنمية مهارات أوهذا يعني أن استراتيجية العروض العملية االلكترونية 

( α≤0.05مسنتوى)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  ينص الفرض الثالث على أن  ي :الثالثالنتائج المتعلقة بالفر  
التجريبينة األولنى( فني التطبينق البعندي لمقينا  التنظنيم النذاتي  -المجمنوعتين )الضنابطة بين متوسنطي درجنات طنلب 

ي وللتحقنننق منننن صنننحة هنننذا الفنننرض تنننم اسنننتخدام اختبنننار يتي لعينتنننين منننرتبطتين لصنننالح المجموعنننة التجريبينننة األولنننى.
Paired Sample T Test .والجدول التالي يوضح نتائج هذا االختبار 

 نتائج التطبيق البعدي لمقيا  التنظيم الذاتي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية األولى  (16جدول ) 

 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت
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  2.15 145.80 25 األ لى التجريبية 

24 
 دال     0.000 43.21**

 2.11 50.84 25 الضابطة 

 مقيا  التنظيم الذاتيبعد تطبيق  االولى يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
، بينما في المجموعة الضابطة بلغت قيمة المتوسط (2.15 )، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري  (145.80 )بلغت قيمت 
ويتضح من خلل  (43.21)يتي، بينما بلغت قيمة ( 2.11) ، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري (50.84)الحسابي

ونعد مقارنة قيمة يتي الجدولة بقيمة يتي  األولى ، ةالمتوسطات وجود فرق كبير لصالح طلب المجموعة التجريبي
األولى  مما يدل على تفوق طلب المجموعة التجريبية( 0.000عند مستوى داللة )دالة إحصائيا   المحسونة يتضح أنها

 التطبيق البعدي لمقيا  التنظيم الذاتي.في  الذين درسوا بطريقة العروض العملية االلكترونية

الى عدة أسباب منها: أن طبيعة التدريب على مهارات إنتا  عناصر التعلم الرقمية  ذلرويرجع السبب في       
لتخطيط لها ، كما أن الطلب أ تيحت ساعد الطلب على إتقان مهارات وضع األهداف وا ةباستخدام هذه االستراتيجي

لهم الفرصة في طلب العون والمساعدة االلكترونية في حالة االخفاق في أداء بعل المهارات ، وتنظيم وقت التعلم 
وااللتزام بالوقت المحدد ألداء المهارة ، والتدرب على أدائها في الوقت المخصص لذلر ، كما أن متابعة هؤالء الطلب 

دائي في المهارات مما ساعدهم على تنمية لى وضع تقدير وتقييم لمستواهم األخطاء وتصحيحها ساعدهم عوامتشاف األ
مهارات التقييم الذاتي ، كما ساعدت الروابط االلكترونية الى تصفح هؤالء الطلب لهذه الروابط والدخول على محركات 

البحث االلكتروني عبر الويب، وقد اتفقت نتائج هذا البحث المتضمنة داخل الموقع مما ساعدهم على تنمية مهارات 
( والتي بينت نتائجها فاعلية استراتيجية للتعلم االلكتروني في تنمية 2011)الفرض مع نتائج دراسة عبد العزيز طلب 
مهارات ولحساب فاعلية استراتيجية العروض العملية االلكترونية في تنمية مهارات التعلم االلكتروني المنظم ذاتيا ، 

 والجدول التالي يوضح ذلر. ة لبليرالكسب المعدلنسبة التنظيم الذاتي تم استخدام معادلة 

 الكسب المعدلة في مهارات التنظيم الذاتي لدى طلب المجموعة التجريبية األولى ة( نسب17جدول )

عد  
 الطالب

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 القبلي

 متوس   رجات الطالب في التطبيق
 البعدي

الدرجة النهائية 
 للمقياس

نسبة الكسب 
 المعدلة

25 52.48 145.80 156 1.20 

للدرجننة الكليننة لمقيننا  التنظننيم الننذاتي  لمحسننوب لنسننبة الكسننب المعدلننة لبليننريتضننح مننن الجنندول السننابق أن المتوسننط ا
ن اسنتراتيجية العنروض العملينة أ( وهنذا يعنني 1.20لتحديند الفاعلينة ) ير( وهي تعادل أمبر قيمة حددها بل1.20)بلغت 

 ربتت فاعلية في تنمية مهارات التنظيم الذاتي.اااللكترونية التي در  بها طلب المجموعة التجريبية األولى 
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( α ≤0.05وى )يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مست ينص الفرض الرابع على أن  ي :الرابعالنتائج المتعلقة بالفر  
التجريبية الثانية( في التطبيق البعدي للختبار التحصيلي  -بين متوسطي درجات طلب المجموعتين )الضابطة 

 .ي وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار يتي لعينتين مرتبطتينلصالح المجموعة التجريبية الثانية.

 

 التحصيلي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية الثانية رنتائج التطبيق البعدي للختبا (18جدول )

 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  2.86 108.32 25 الثانيةالتجريبية 

24 
 دال     0.000 81.670**

 1.56 49.59 25 الضابطة 

بعديا   االختبار التحصيلي بعد تطبيق  الثانية المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبيةيتضح من الجدول السابق أن قيمة 
، بينما في المجموعة الضابطة بلغت قيمة المتوسط (2.86 )، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري  (108.32 )بلغت قيمت 
ونعد مقارنة قيمة يتي ( 81.67)يتي، بينما بلغت قيمة ( 1.56) ، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري (49.59)الحسابي

مما يدل على تفوق طلب ( 0.000عند مستوى داللة )دالة إحصائيا   الجدولة بقيمة يتي المحسونة يتضح أنها
 التطبيق البعدي للختبار التحصيلي.في الثانية الذين درسوا بطريقة المشروعات االلكترونية  المجموعة التجريبية

لمجموعة التجريبية الثانية التي درست بطريقة المشروعات االلكترونية إلى عدة أسباب ويرجع السبب في تفوق طلب ا
منها: أن هؤالء الطلب استفادوا بشكل كبير من المناقشة المتزامنة وغير المتزامنة على الجروب الذي تم انشائ  على 

وامتساب المعارف النظرية والمعرفية  تطبيق الواتس اب، وساعدهم هذا الجروب على تلقي االجابات حول استفساراتهم
، كما أن الروابط االلكترونية التي تم تحميلها على الجروب ساعدت ةالخاصة بمهارات إنتا  عناصر التعلم الرقمي

هؤالء الطلب في اإلبحار والتصفح وامتساب العديد من المعارف والمصطلحات والمفا يم الخاصة بمهارات إنتا  
المشروعات  ةية ، ويرجع السبب أيضا  في تفوق طلب هذه المجموعة الى طبيعة استراتيجيعناصر التعلم الرقم

االلكترونية والتي أتاحت للطلب فرصة كبيرة للتوصل الى المعلومات والمعارف بأنفسهم ، فعملية تنفيذ المشروي 
وي على الشكل األمثل ، وقد اتفقت وإنتاج  تتطلب من الطلب البحث عن كل معلومة والتأمد منها لضمان إنتا  المشر 

نتائج هذا الفرض مع مباد  النظرية البنائية التي تؤكد أن بناء المعرفة ينبع من المتعلم فهو المصدر األساسي لها هو 
الذي يتفاعل ويشارة ويبحث ويتوصل الى نتائج وقناعات وهذا يتفق تماما مع طبيعة استراتيجية المشروعات 

(، 2010)( ودراسة  يفاء الصيعري 2013)تفقت نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة محمود الرنتيسي االلكترونية. وقد ا
نتا  عناصر التعلم الرقمية إولحساب فاعلية استراتيجية المشروعات االلكترونية في تنمية التحصيل المعرفي لمهارات 

 والجدول التالي يوضح ذلر.  ة لبليرالكسب المعدلنسبة تم استخدام معادلة 
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 الكسب المعدلة في التحصيل المعرفي لدى طلب المجموعة التجريبية الثانية ة( نسب19جدول )

عد  
 الطالب

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 القبلي

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 البعدي

الدرجة النهائية 
 لالختبار

نسبة الكسب 
 المعدلة

25 40.14 108.32 117 1.17 

للدرجنة الكلينة للختبنار التحصنيلي بلغنت  لمحسوب لنسبة الكسب المعدلة لبلينريتضح من الجدول السابق أن المتوسط ا
لتحدينند الفاعليننة وهننذا يعننني أن اسننتراتيجية المشننروعات االلكترونيننة  يننر( وهنني تقننع ضننمن القيمننة التنني حننددها بل1.17)
 المعرفية لمهارات إنتا  عناصر التعلم الرقمية.ربتت فاعلية في تنمية الجوانب أ

 αيوجند فنرق ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى ) يننص الفنرض الخنامس علنى أنن  ي :الخدامسالنتدائج المتعلقدة بدالفر  

التجريبية الثانية( في التطبيق البعدي لبطاقة الملحظة  -( بين متوسطي درجات طلب المجموعتين )الضابطة 0.05≥
ي وللتحقنننق منننن صنننحة هنننذا الفنننرض تنننم اسنننتخدام اختبنننار يتي لعينتنننين منننرتبطتين المجموعنننة التجريبينننة الثانينننة..لصنننالح 

 والجدول التالي يوضح نتائج هذا االختبار.

 نتائج التطبيق البعدي لبطاقة الملحظة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية الثانية  (20جدول ) 

 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  2.21 385.86 25 الثانية التجريبية 

24 
 دال     0.000 54.26**

 2.31 100.39 25 الضابطة 

بلغت  بطاقة الملحظةبعد تطبيق  الثانية يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
، بينما في المجموعة الضابطة بلغت قيمة المتوسط (2.21 )الم ياري  االنحراف، ونلغت قيمة  (385.86 )قيمت 

ونعد مقارنة قيمة يتي ( 54.26)يتي، بينما بلغت قيمة (2.31)، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري (100.39 )الحسابي
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مما يدل على تفوق طلب ( 0.000عند مستوى داللة )دالة إحصائيا   الجدولة بقيمة يتي المحسونة يتضح أنها
 التطبيق البعدي لبطاقة الملحظة. فيالثانية الذين درسوا بطريقة المشروعات االلكترونية  المجموعة التجريبية

إلى عدة أسباب منها : أن هؤالء الطلب اعتمدوا على الروابط االلكترونية والتصفح ومشاهدة  في ذلرويرجع السبب 
طع الفيديو التي تشرح مهارات إنتا  عناصر التعلم ، واعتمد كل طالب من هؤالء الطلب على قدرات  الخاصة في مقا

ميع أمبر قدر ممكن من تحديد الهدف من مشروع  الذي يمثل عنصر تعلم رقمي فقام بالتصفح والبحث واالبحار وتج
ا ساعدت الروابط االلكترونية التي يشتمل عليها كل موديول دائية ليتمكن من أداء المهارات بشكل متقن ، كمالخلفية األ

مهارات إنتا  عنصر التعلم الرقمي ، وقد اتفقت نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة  يفاء  إتقانتعليمي الى 
المشكلت ( والتي أربتت نتائجها فاعلية استراتيجية التعلم بالمشاريع االلكترونية في تنمية مهارات حل 2010)الصيعري 

( والتي اربتت فاعلية استراتيجية التعلم بالمشاريع االلكترونية في 2013)،مما اتفقت مع نتائج دراسة محمود الرنتيسي
ولحساب فاعلية استراتيجية المشروعات االلكترونية في  شر األساسي.الدارات لطلبة الصف العاتنمية مهارات تصميم 

 والجدول التالي يوضح ذلر.  نسبة الكسب المعدل لبليررقمية تم استخدام معادلة نتا  عناصر التعلم الإتنمية مهارات 

 المجموعة التجريبية الثانية الكسب المعدلة في بطاقة الملحظة لدى طلب ة( نسب21جدول )

عد  
 الطالب

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 القبلي

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 البعدي

النهائية الدرجة 
 للبطا ة

نسبة الكسب 
 المعدلة

25 99.14 385.86 399 1.43 

( وهنني 1.43)يتضنح منن الجندول أن المتوسنط المحسنوب لنسنبة الكسنب المعدلنة للدرجنة الكلينة لبطاقنة الملحظنة بلغنت 
ربتننت أترونيننة ن اسننتراتيجية المشننروعات االلكأ( وهننذا يعننني 1.20لتحدينند الفاعليننة ) يننرأمبننر مننن القيمننة التنني حننددها بل

 نتا  عناصر التعلم الرقمية.إفاعلية في تنمية مهارات 

 αيوجنند فنرق ذو داللنة إحصننائية عنند مسننتوى ) يننص الفنرض السنناد  علنى أنن  ي النتدائج المتعلقددة بدالفر  السددا س:

التنظنيم  التجريبية الثانينة( فني التطبينق البعندي لمقينا  –( بين متوسطي درجات طلب المجموعتين )الضابطة 0.05≥
 .ي وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار يتي لعينتين مرتبطتينالذاتي لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

  نتائج التطبيق البعدي لمقيا  التنظيم الذاتي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية الثانية (22جدول ) 

 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  3.51 148.56 25 الثانية التجريبية 

24 
 دال     0.000 122.50**

 2.11 50.84 25 الضابطة 
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  مقيا  التنظيم الذاتيبعد تطبيق  الثانية يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
، بينما في المجموعة الضابطة بلغت قيمة المتوسط (3.51 )، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري  (148.56 )بلغت قيمت 
ونعد مقارنة قيمة يتي ( 122.50)يتي، بينما بلغت قيمة (2.11)، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري (50.84)الحسابي

مما يدل على تفوق طلب ( 0.000عند مستوى داللة )دالة إحصائيا   الجدولة بقيمة يتي المحسونة يتضح أنها
التطبيق البعدي لمقيا  التنظيم الذاتي. في الثانية الذين درسوا بطريقة المشروعات االلكترونية  المجموعة التجريبية
الى عدة أسباب منها : أن هؤالء الطلب استخدموا مهارات التنظيم الذاتي بشكل جيد حيث  ذلرويرجع السبب في 

ى استخدام محركات البحث للبحث عن معلومات محددة حول مهارات إنتا  عناصر التعلم اعتمد هؤالء الطلب عل
الرقمية ، كما أنهم قاموا بالتدرب على وضع األهداف والتخطيط لها من خلل تحديد الهدف من عنصر التعلم الرقمي 

المساعدة االلكترونية مع وضع ، وقد استفاد هؤالء الطلب من روابط اإلبحار االلكترونية في عمليات البحث وطلب 
تقيم ذاتي لهم من خلل ما أنتجوه من عناصر التعلم الرقمية، ويمكن القول أن طلب هذه المجموعة امتسبوا مهارات 
التنظيم الذاتي أمثر من المجموعات األخرى ويرجع ذلر الى طبيعة استراتيجية المشروعات االلكترونية والتي تعطي 

في تحديد أهداف  واالبحار والحصول على المعلومات من مصادر موروقة وتنظيم وقت التعلم مساحة وحرية للطالب 
تقان مهارات البحث والترتيب والتنظيم ..وقد اتفقت نتائج هذا الفرض إنترنت واالستفادة من هذه المصادر في على اإل

فاعلية تم استخدام الولحساب  (.2009)( ونتائج دراسة سمر الشين2014)مع نتائج دراسة رشا هاشم وايمان سمير
 والجدول التالي يوضح ذلر. يرلبل ةالكسب المعدلنسبة معادلة 

 الكسب المعدلة في مهارات التنظيم الذاتي لدى طلب المجموعة التجريبية الثانية ة( نسب23جدول )

عد  
 الطالب

متوس   رجات الطالب في التطبيق 
 القبلي

التطبيق متوس   رجات الطالب في 
 البعدي

الدرجة النهائية 
 للمقياس

نسبة الكسب 
 المعدلة

25 53.69 148.56 156 1.22 

يتضننح مننن الجنندول السننابق أن المتوسننط المحسننوب لنسننبة الكسننب المعدلننة لننبلة للدرجننة الكليننة لمقيننا  التنظننيم الننذاتي 
ن اسنتراتيجية المشنروعات أ( وهنذا يعنني 1.20لتحديند الفاعلينة ) لينرحنددها بالتني ( وهي أمبر منن القيمنة 1.22)بلغت 

 االلكترونية التي در  بها طلب المجموعة التجريبية الثانية اربتت فاعلية في تنمية مهارات التنظيم الذاتي.

ال يوجنند فننرق ذو داللننة إحصننائية بننين متوسننطي  ينننص الفننرض السننابع علننى أننن  ي :النتددائج المتعلقددة بددالفر  السددابع
وللتحقنق منن  التجريبية الثانية( في التطبينق البعندي للختبنار التحصنيلي -درجات طلب المجموعتين )التجريبية األولى

 .صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار يتي لعينتين مرتبطتين

 المجموعتين التجريبية األولى والتجريبية الثانية( نتائج التطبيق البعدي للختبار التحصيلي بين 24جدول )
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 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  3.32 107.72 25 األ لى التجريبية 

24 
1.176 

غير     0.251
 2.86 108.32 25  التجريبية الثانية  دالة

 االختبار التحصيلي بعد تطبيق  األولى قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبيةيتضح من الجدول السابق أن 
بلغت قيمة  الثانية ةالتجريبي، بينما في المجموعة (3.32)الم ياري ونلغت قيمة االنحراف  (،107.72)قيمت  بلغت 

 ويتضح أنها( 1.176)يتي، بينما بلغت قيمة (2.86)الم ياري ، ونلغت قيمة االنحراف (108.32)الحسابي المتوسط 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةمما يدل على ( 0.05عند مستوى داللة )دالة إحصائيا  غير 

األولى الذين درسوا بطريقة العروض العملية االلكترونية ودرجات  طلب المجموعة التجريبية بين متوسطي درجات 
التطبيق البعدي للختبار  ية الذين درسوا باستراتيجية المشروعات االلكترونية فيطلب المجموعة التجريبية الثان

المعارف النظرية من خلل مجموعات  ان طلب المجموعتين امتسبو أالتحصيلي ويرجع ذلر الى عدة أسباب منها : 
د منها كل من طلب الواتس اب فاألسئلة والمعلومات والروابط التي تم تحميلها على برنامج الواتس اب استفا

ن النقاشات بين الطلب ونعضهم البعل كانت نتائجها متشابهة الى حد ما ، وقام الباحث أالمجموعتين ، كما 
بتصحيح بعل المفا يم الخاطئة والمعارف التي يشونها بعل األخطاء في كل من المجموعتين مما ساعد طلب 

رر في عدم وجود فروق بينهم في التحصيل لتشاب  أان ل  المجموعتين على امتساب المعرفة بشكل صحيح مما ك
 طريقة التعلم .ونذلر يتم قبول الفرض الصفري ورفل الفرض البديل. 

ال يوجنند فننرق ذو داللننة إحصننائية بننين متوسننطي  علننى أننن  ي ثننامنينننص الفننرض ال :الثددامنالنتددائج المتعلقددة بددالفر  
ي وللتحقنق منن  التجريبية الثانية( في التطبينق البعندي لبطاقنة الملحظنة -درجات طلب المجموعتين )التجريبية األولى 

 .صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار يتي لعينتين مرتبطتين

 نتائج التطبيق البعدي لبطاقة الملحظة بين المجموعتين التجريبية االولى والتجريبية الثانية (25جدول )

 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  2.66 384.13 25 التجريبية اال لى

24 
3.330 

غير     0.303
 2.21 385.86 25 الثانية التجريبية  ةدال

( ونلغت قيمة االنحراف 384.13للمجموعة التجريبية األولى ) يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي
، ونلغت  (385.86)قيمت  بلغت  بطاقة الملحظةبعد تطبيق  الثانية التجريبية( بينما في المجموعة 2.66الم ياري )
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عند مستوى داللة دالة إحصائيا  غير  ويتضح أنها( 3.330)يتي، بينما بلغت قيمة (2.21 )قيمة االنحراف الم ياري 
مما يدل على ( 0.05( وهو أمبر من مستوى الداللة )0.303( حيث بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب )0.05)

درسوا بطريقة  األولى الذين طلب المجموعة التجريبية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 
العروض العملية االلكترونية ودرجات طلب المجموعة التجريبية الثانية الذين درسوا باستراتيجية المشروعات 

ن الطلب في أإلى عدة أسباب منها: ذلر التطبيق البعدي لبطاقة الملحظة ويرجع السبب في  االلكترونية في
معارف النظرية بنفس الطريقة التي امتسب بها طلب مجموعة ال امجموعة العروض العملية االلكترونية امتسبو 

المشروعات االلكترونية وفي مرحلة التطبيق واألداء الفعلي للمهارة شاهد طلب مجموعة العروض العملية االلكترونية 
وا من العروض مما ساعدهم على اتقان كل مهارة على حدة ، اما طلب مجموعة المشروعات االلكترونية فقد استفاد

اإلبحار في االنترنت من خلل الروابط االلكترونية على كل موديول ، ومشاهدة مقاطع الفيديو واالستفادة مما شاهدوه 
عناصر التعلم  إنتا وامتسبوه من خلل عملية اإلبحار مما ساعد على عدم وجود فروق بينهما نظرا إلتقان مهارات 

 ر يتم قبول الفرض الصفري ورفل الفرض البديل.  ن اختلفت مصادر تعلم هذه المهارة، ونذلإو 

ال يوجنند فننرق ذو داللننة إحصننائية بننين متوسننطي  ينننص الفننرض التاسننع علننى أننن  ي :التاسددعالنتددائج المتعلقددة بددالفر  
النذاتي ي وللتحقنق التجريبية الثانية( في التطبيق البعندي لمقينا  التنظنيم  -درجات طلب المجموعتين )التجريبية األولى

 .صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار يتي لعينتين مرتبطتين من

 نتائج التطبيق البعدي لمقيا  التنظيم الذاتي بين المجموعتين التجريبية األولى والتجريبية الثانية   (26جدول ) 

 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  2.15 145.80 25 األ لى التجريبية 

24 
 دال     0.001 3.680*

 3.51 148.56 25  لتجريبية الثانية ا

 0.001تشير الى ان قيمة ت دالة عند مستوى *

 مقيا  التنظيم الذاتيبعد تطبيق  ولىاأل يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
بلغت قيمة  التجريبية الثانية ، بينما في المجموعة (2.15 )، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري  (145.80)قيمت  بلغت 

ونعد مقارنة ( 3.680)يتي، بينما بلغت قيمة (3.51الم ياري)، ونلغت قيمة االنحراف (148.56)المتوسط الحسابي
مما يدل على تفوق ( 0.001داللة ) عند مستوى دالة إحصائيا   قيمة يتي الجدولة بقيمة يتي المحسونة يتضح أنها

األولى  ةالثانية الذين درسوا بطريقة المشروعات االلكترونية على طلب المجموعة التجريبي طلب المجموعة التجريبية
السبب في ذلر  ع، ويرج التطبيق البعدي لمقيا  التنظيم الذاتيفي الذين درسوا بطريقة العروض العملية االلكترونية 

الى أن طلب مجموعة المشروعات االلكترونية كانت لهم الفرصة أمبر في امتساب هذه المهارات حيث أتيحت لهم 
الحرية في البحث عن المعلومات واستخدام محركات البحث وطلب المساعدة االلكترونية في حالة اخفاقهم في الوصول 
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ا أنهم استفادوا كثيرا  من عملية التقييم الذاتي فكل طالب من طلب الى مصدر موروق ب  للحصول على المعلومة كم
المجموعة يستطيع أن يحكم على مدى تعلم  من خلل بحث  واتقان  للمهارات. ونذلر يتم رفل الفرض الصفري وقبول 

 المجموعتين.الفرض البديل لوجود فروق لها داللة إحصائية بين 

متوسننطي  بننينيوجنند فننرق ذو داللننة إحصننائية ال  ينننص الفننرض العاشننر علننى أننن  ي :العاشددرالنتددائج المتعلقددة بددالفر  
تين التجننريبيتين فنني التطبيننق البعنندي لبطاقننة تقيننيم منننتج ي وللتحقننق مننن صننحة هننذا الفننرض تننم درجننات طننلب المجمننوع

 ختبار.والجدول التالي يوضح نتائج هذا اال Paired Sample T Testاستخدام اختبار يتي لعينتين مرتبطتين 

 

 نتائج التطبيق البعدي لبطاقة تقييم منتج بين المجموعتين التجريبية األولى والتجريبية الثانية   (27جدول ) 

 المجموعتين 
 االنحراف المعياري  المتوس  العد 

 رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة  قيمة ت

  3.09 63.56 25 األ لى التجريبية 

24 
 غير دالة 0.145 1.507

 3.12 64.72 25  لتجريبية الثانية ا

قيمت  بلغت  في بطاقة تقييم منتج االولى يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
بلغت قيمة المتوسط التجريبية الثانية ، بينما في المجموعة (3.09 )، ونلغت قيمة االنحراف الم ياري  (63.56)

وهي أمبر من مستوى ( 1.507)يتي، بينما بلغت قيمة (3.21الم ياري)، ونلغت قيمة االنحراف (64.72)الحسابي
مما يدل على عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين وهذه النتيجة منطقية حيث اربتت مما يدل على (  0.05الداللة )

نتائج الفرض الثامن عدم وجود فروق بين المجموعتين في التطبيق البعدي لبطاقة الملحظة مما يدل على أن 
ب المجموعتين ونذلر نتجها طلأالمجموعتين متشابهتين في مستوى أداء المهارات ومستوى جودة عناصر التعلم التي 

 يتم قبول الفرض الصفري ورفل الفرض البديل. 

 تو لت الدراسة الحالية الى مجموعة من النتائج منها: ملخص نتائج الدراسة:

 التطبيق البعدي وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلب المجموعات الثلث في -
 يبيتين لصالح المجموعتين التجر لختبار التحصيلي ل

وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلب المجموعات الثلث في التطبيق البعدي  -
 لبطاقة الملحظة لصالح المجموعتين التجريبيتين 

وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلب المجموعات الثلث في التطبيق البعدي  -
 لمقيا  التنظيم الذاتي لصالح المجموعتين التجريبيتين 
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وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية األولى والتجريبية الثانية في التطبيق البعدي لمقيا   -
 المجموعة التجريبية الثانية  التنظيم الذاتي لصالح

 المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم منتج ال توجد فروق بين -

 في ضوء ما توصلت الي  الدراسة من نتائج توصي الدراسة بما يلي:: التو يات 

إلعداد وتصميم المقررات  نتا  عناصر التعلم الرقمية دعما  إاستحداث وحدات نواية تخصصية إلنشاء و  -
 اإللكترونية.

إدرا  التدريب على مهارات التنظيم الذاتي ضمن مصفوفة البرامج التدريبية في برامج األماديمية المهنية  -
 للمعلمين ومرامز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

ابي في عملية التعلم االعتماد بشكل كبير على التعلم النقال في المرحلة الجام ية لما ل  من أرر إيج -
 وامتساب المعارف النظرية والمصطلحات والمفا يم.

 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الدراسة اجراء الدراسات التالية المقترحات:

المشروعات التعليمية والعروض التعليمية وأررها في  ةاستراتيجيتصميم بيئات للتعلم المعكو  قائمة على   -
 طلب تكنولوجيا التعليم تنمية التقبل التكنولوجي ومهارات التفكير االبتكاري لدى 

لدى طلب  مهارات انتا  المقررات االلكترونية ة المشروعات االلكترونية في تنميةدراسة فاعلية استراتيجي -
 تكنولوجيا التعليم.

التصميم التعليمي القائم على  مهاراتة تنمياستراتيجية العروض العملية االلكترونية في  دراسة فاعلية -
  المدخل المنظومي لدى طلب تكنولوجيا التعليم.

 والتعلم النقال  دراسة عن واقع استفادة طلب تكنولوجيا التعليم من استراتيجيات التعلم االلكتروني -
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 المراجع:

 المراجع العربية: 

 والتو يع.الزمان للنشر  دار المنورة: ة، المدينالتعل  النقا   الفصو  المقلوبة (:2014سعود الكحيلي ) ابتسام -

(: استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  وعلقتها بالتحصيل والتخصص والمستوى 2010إبرا يم عبد هللا الحسينان ) -
المفضل للتعلم، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االجتمااية، جامعة االمام محمد بن سعود  واألسلوبالدراسي 

 اإلسلمية، الرياض.
(: فاعلية استراتيجية الفصول المقلوبة القائمة على األجهزة المتنقلة في 2016)أحمد عبد العظيم أحمد  -

جستير غير منشورة، معهد الدراسات تحصيل طالب الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحو المادة، رسالة ما

 والبحوث العربية، جامعة القاهرة.

في تنمية الوعي ببعل  SMSفاعلية التعلم المتنقل باستخدام الرسائل القصيرة  (:2012بدر )محمد أحمد  -
مجلة كلية التربية  المتنقل،مصطلحات تكنولوجيا التعليم لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم واالتجاه نحو التعلم 

 .202-153 (، 90)2مصر ،  ،ببنها
، جامعة بيروت مج مجلة كلية التربية(: التعلم االلكتروني والتحديات المعاصرة، 2012أسماء عبد هللا العقاد ) -

 .2، عدد 1

استراتيجيتي الخارطة المخروطية والعروض االلكترونية في تحسين  ة(: فاعلي2010) نجمال سالم الزعاني -
مجلة الدولية لطلب الصف الثامن األساسي،  TIMSSالعملي والمهارات المتضمنة في اختبارات  األداء

 .8(، 24)، مجلد جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية

، صيغة جديدة  Mobile Learningالتعليم بالمحمول  (:2010ومجدى محمد يونس ) الدهشان،جمال على  -
،  ند ة العلمية األ لى لقس  التربية المقارنة  اإل ارة التعليمية بكلية التربيةبحث مقدم نلى الللتعليم عن بعد ، 
 القاهرة . ،جامعة كفر الشيخ 

 التصميم التعليمي عبر االنترنت من السلوكية إلى البنائية نماذج وتطبيقات،(: 2010حسن الباتع محمد ) -

 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
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 ، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.االلكتر ني  تحرير العقل التعليم(: 2009حسن شحات  ) -

 ، القاهرة: عالم الكتاب. حدات التعل  الر مية(: 2011حسين أحمد عبد الباسط ) -

 ، عمان، األردن: دار المجتمع العرني.تكنولوجيا   سائل التعلي   فاعليتها(: 2010)خالد عبد هللا السعود  -
(: الفروق في مهارات التعلم المنظم ذاتيا  بين طلبة الجامعة وطلبة المرحلة 2010)خولة عبد الحليم الدبا   -

 (.6( الجزء )144، العدد )مجلة كلية التربية جامعة االزهرالثانوية في تخصصات علمية وأدبية، 
، نماذع   راسات معا رة جازاإلنالتعل  المنظ  ذاتيًا  توجهات أهداف (: 2016رنيع عبده أحمد رشوان ) -

 القاهرة: عالم الكتب.

 ، عمان، األردن: دار اليا وري للطباعة والنشر.أساليب التعلي  االلكتر ني(: 2015رنيع محمود محمد ) -

(: نموذ  تدريسي مقترح قائم على التعلم االستراتيجي 2014رشا هاشم عبد الحميد وإيمان سمير حمدي ) -
مجلة الثانوي،  األوليل ومهارات التنظيم الذاتي الرياضي لدى طلب الصف وفاعليت  في تنمية التحص

 ، كلية الترنية، جامعة بنها. تربويات الرياضيات

(: فاعلية تكنولوجيا التعلم النقال لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تصميم 2012 ينب حسن الشرنيني ) -
 كلية الترنية، جامعة المنصورة.المحتوى االلكتروني ونشره، رسالة دكتوراه، 

  ، عمان، األردن: دار المنها .المفاهي  العلمية  طرائق التدريس(: 2009)سلمى مراد الناشف  -
(: فاعلية نموذ  قائم على المشروعات في تنمية مهارات التنظيم الذاتي واألداء 2009)سمر محمد الشين  -

كلية الترنية جامعة عين شمس، العدد  للمناهج  طرق التدريس،الجمعية المصرية األماديمي في الرياضيات، 
(151     ،)135-167. 

(: تصور مقترح الستخدام التعليم النقال في التعليم الجامعي المفتوح، 2009صلح الدين محمد حسيني ) -
 .23-22، مار  مؤتمر المعلوماتية   ضايا التنمية العربية

أرر االختلف في تصميم بيئة التعلم القائم على الويب باستخدام  :(2011)الحميد عبد العزيز طلب  عبد  -
مستودي وحدات التعلم الرقمية في مقرر تكنولوجيا التعليم على التحصيل وإنتا  برمجيات الوسائط المتعددة 

 (.2)( الجزء 65)العدد  .مجلة الجمعية المصرية للمناهج  طرق التدريسلدى طلب كلية الترنية. 

(: أرر تصميم استراتيجية للتعلم االلكتروني قائمة على التوليف بين 2011)الحميد يز طلب  عبد عبد العز  -
أساليب التعلم النشط عبر الويب ومهارات التنظيم الذاتي للتعلم على كل من التحصيل واستراتيجيات التعلم 

( 75)، العدد بية جامعة المنصورةمجلة كلية التر االلكتروني المنظم ذاتيا  وتنمية مهارات التفكير التأملي، 
 (.2)الجزء 

(: فعالية التعلم االلكتروني للمقررات االلكترونية في تنمية التحصيل لدى طلب قسم 2011عماد بديع خيري ) -
 تكنولوجيا التعليم بكليات الترنية النواية، رسالة دكتوراه، كلية البنات جامعة عين شمس.

 ، القاهرة: عالم الكتب. عل  االلكتر ني من التطبيق نلى االحتراف  الجو ةالت(: 2009الغريب  اهر إسماعيل ) -

، تقويمها -تطبيقها –نشرها -انتاجها  -(: المقررات االلكتر نية: تصميمها2009) إسماعيلالغريب  اهر  -
 القاهرة: عالم الكتب.
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في تطبيقات تقنية  األ لىالند ة (: نحو نظرية شاملة للتعليم االلكتروني، 2008)خميس محمد عطية  -
 ابريل. 14-12، جامعة الملر سعود، الرياض، المعلومات  االتصاالت في التعل   التدريب

، القاهرة: دار النظرية  التاريخية لتكنولوجيا التعل  االلكتر ني  األ و(: 2011)خميس محمد عطية  -
 السحاب للنشر والتو يع.

، القاهرة: دار السحاب االفرا   الوسائ  األ  مصا ر التعل  االلكتر ني، الجزء (: 2014)خميس محمد عطية  -
 للنشر والتو يع.

 ، القاهرة: دار السحاب للنشر والتو يع.بيئات التعل  االلكتر ني(: 2018)خميس محمد عطية  -

على (: منظومة الكترونية مقترحة لتدريب أخصائي تكنولوجيا التعليم 2009ممدوح سالم الفقي ) -

مهارات تصميم مهارات التعلم التفاعلية المعتمدة على االنترنت، رسالة دكتوراه، معهد 

 الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

 مارس. 5-2، الرياض، تعلم مبتكر لمستقبل واعد(: 2015المؤتمر الدولي الرابع للتعليم االلكتروني ) -

 القاهرة: دار الفكر العرني.، بيئات التعل  التفاعلية(: 2014نبيل جاد عزمي ) -

 ، القاهرة: دار الفكر العرني.تكنولوجيا التعلي  االلكتر ني(: 2014نبيل جاد عزمي ) -

 ، القاهرة: دار الفلح.بيئات التعل  التكيفية(: 2018نبيل جاد عزمي ومروة المحمدي ) -
(: تصميم حقيبة الكترونية وفق التعلم القائم على المشروعات لتنمية مهارات حل 2013نبيل محمد السيد ) -

 (، جامعة بنها.9العدد ) مجلة كلية التربية النوعية،المشكلت لدى طلب تكنولوجيا التعليم، 
 المراجع األجنبية:
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