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 :  المقدمة ومشكلة البحث

يشهد العالم اليوم ثورة تكنولوجية وعلمية كبيرة أحدثت تغيرات هائلة في كل مجاالت الحياة، 
التكنولوجية المتزايدة بصفةة مسفتمرة، وتعفد ة فية الفتعلم مما أدى إلى ظهور العديد من المستحدثات 

من األمور الهامة التي شغلت رجفا  الترييفة وجعلفتهم يوح فو  عفن أف فل اللفرا والووفائل لمواجهفة 
 ( 235 :6) .هذا التلور

هناك العديد من اللرا واإلوفتراتيجيات التفي وتفعت مفن اجفل الرةفي بفالتعليم، وةفد أصوح ف
علفففى  فففرا التفففدر ا أو علفففى التمنيفففات التعليميفففة، وةفففد تنفففاو  بع فففها المنفففاه  ركفففز معامهفففا إمفففا 

                                                                                    وتصفميمها.
       (16: 207) 

ولمففد كففا  مففن اللبيعففي أ  تتففأثر عناصففر المناومففة التعليميففة  تلفف  ال ففورة التففي حففدثت فففي 
مجفففا  المسفففتحدثات التكنولوجيفففة، حيفففل تغيفففر دور المعلفففم والمفففتعلم، كمفففا تفففأثرت المنفففاه  بأهفففدافها 
ومحتواها وأنشلتها و را عرتها وتمديمها، كما تغيرت أواليب التعلفيم والفتعلم وظهفرت العديفد مفن 

 (18 :1)التعليم. المةاهيم الحدي ة في ميدا  

ل والسير وفما لمةاهيم ونار ات تريو ة، والحفر  وما يميز المعلم الناجح والمتميز هو العم
على فهم جوانب ومؤثرات العملية التعليمية، وتلبيق إجراءات تساعد المتعلمين على ترويخ المعرفة 
واكسا هم المهارات والخبرات المستهدفة، ومن األمور التي يجب على المعلفم أ  يلفم  هفا هفو معرفتف  

 نفاء وتصفميم الوحفدات التعليميفة وتمفديم الووفائل المناوفوة لل بف   ودرايت  بأنمفا  الفتعلم ليفتممن مفن
 (15 :17). وليا ما يناوو  هو كمعلم

 القائم النشط التعلم باستخدام التدريس تکنولوجيا لمقرر المعرفي التحصيل لتنمية برنامج  " 

 "الرياضية التربية کلية طالبات لدى المبرمج الذاتي التعلم على

 

 ابراهيم السيد فتحي محمد/ د.م  
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وةد أدت التغيرات السر عة ففي مجفا  التمنيفة إلفى ظهفور أنمفا  جديفدة للتعلفيم والفتعلم، الفذ  
ب  اةتفف  وففاعد فففي تروففيخ مةهففوم التعلففيم الةففرد  أو الففذاتي، حيففل يتففابى المففتعلم تعلمفف  علففى حسفف

 (3 :15)وابم . وةدرت  وورعة تعلم ، ووفما لما لدي  من خبرات ومهارات 

وففففي ظفففل هفففذا التلفففور تفففأتي أوفففاليب التفففدر ا الحدي فففة التفففي تجعفففل المفففتعلم محفففور العمليفففة 
 هر السلبي ل  كمسفتمى، وللف  مفن خف   ا تكفار  يعفات تعليميفة تسفاعدو التعليمية، وتلالب بإلغاء الد

وى مشفففاركت  وتسفففهيل البنفففاء النشفففي للمعرففففة، نيفففأتي الفففتعلم النشفففي ليةعفففل عمليتفففي علفففى ارتةفففا  مسفففت
                                                                                 .التعلفيم والفتعلم

       (12 :28) 

م بففف  بشفففمل ففففي السفففنوات األخيفففرة مفففن المفففر  العشفففر ن، و اد االهتمفففا الفففتعلم النشفففي ظهفففروةفففد  
المعاصفرة لات التفأثير اإليجفا ي الكبيفر واتح مى  دايات المر  الحاد  والعشفر ن كأحفد االتجاهفات 

 (25: 7) .على عملية التعلم داخل الحجرة الدراوية وخارجها من جانب  لوة الجامعات

م فيفففتلففتعلم النشففي فلسففة  تريو ففة تعتمففد علففى إيجا يففة المففتعلم فففي الموةفف  التعليمففي، و عففد ا
التعلم من خف   العمفل والوحفل والتجر فب واعتمفاد المفتعلم علفى لاتف  ففي الحصفو  علفى المعلومفات 

 (268: 18)المهارات. واكتساب 

وتتعفدد اوفاليب الفتعلم النشفي حيفل يفتم اوففتخدامها مفن اجفل تعلفيم أف فل لخلفق جيفل يعتمففد 
 (116-115: 2)تي. التعلم الذافي تعلم  على أواليب تساعده في حيات  العملية، ومنها 

و رى بعض التريو ين ا  التعلم الذاتي عملية يموم فيها المتعلمو   تعليم أنةسهم مستخدمين 
التعليميففة او أ  مففواد أخففرى أو مصففادر لاتيففة لتحميففق أهففداا واتففحة دو  مسففاعدة مواشففرة البففرام  

 (97: 3)من المعلم. 

تي المبفرم  والفذ  يفتم  فدو  مسفاعدة مفن أ ر هفا الفتعلم الفذاومفن الفذاتي  التعلمأنما   وتتنو 
المعلم، و موم المفتعلم  نةسف  باكتسفاب ةفدر مفن المعفارا والمهفارات واالتجاهفات وال فيم التفي يحفددها 

تيح هذه البفرام  الةفر  أمفام كفل مفتعلم تالبرنام  الذ   ين يدي  من خ   ووائي وتمنيات التعلم، و 
تغذيفففة راجعفففة مسفففتمرة وتمفففديم التعز فففز المناوفففب لز فففادة   يسفففير وفمفففا لسفففرعت  الذاتيفففة مفففى تفففوافر بفففأ
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                                                                                      الدافعيفة. 
          (9 :12) 

وفي ظل التلورات التكنولوجية المتسارعة ومحاولة مواكوة مؤوسات التعليم الجامعي لهذا 
اجل البناء والتلو ر والسعي الدؤوب لتحميق معايير الجودة الشاملة في التعليم، فمد التلور، ومن 

عمد الواحل إلى اوتخدام التعلم الذاتي المبرم  في تدر ا ممرر تكنولوجيا التدر ا والممرر على 
 الوات الةرةة ال ال ة )شعوة المناه  و را التدر ا(، ولل  للتغلب على العديد من المشم ت 

تي تواج  عملية التدر ا من تزايد ألعداد اللالوات بالمجموعة الواحدة باإلتافة إلي نمص العديد ال
من اإلممانات داخل ةاعات الدراوة، وعدم تنو  أواليب التدر ا المستخدمة واتوا  اللرا التمليدية 

هم ولبيين، في الشرح التي ينت  عنها ملل اللالوات وعدم إشراكهن في العملية التعليمية وجعل
األمر الذ  دعا الواحل إلى ترورة االوتةادة من أواليب  -19COVIDباإلتافة إلى تةشي وياء 

التدر ا الحدي ة واوتخدام الووائل التكنولوجية وتوظيةها في العملية التعليمية، فالتعلم الذاتي 
ان  ويراعي الةوا المبرم  ويجعل المتعلمين نشيلين ولهم دورا إيجا يا في عملية التعلم، كما 

الةردية و دريهم على حل المشم ت، وإيجاد  يعة خصوة لإل دا  واوت ارة الدافى لديهم، كما ويحمق 
لكل  الو  تعلما يناوب ةدراتها وورعتها الذاتية في التعلم، ويالتالي   ادة مستوى التحصيل المعرفي 

تخصصة والدراوات العلمية المرتولة لديهن، ومن خ   ا    الواحل على العديد من المراجى الم
وكذل  شومة المعلومات الدولية، وعلى حد علم الواحل أ  هذه الدراوة لم يتلرا إليها أحدا من 

تصميم  رنام  ةبل في ممرر تكنولوجيا تدر ا التريية الر اتية  وج  خا ، وهذا ما دفى الواحل ل
اوتخدام التعلم الذاتي المبرم  لدى  الوات لتنمية التحصيل المعرفي لممرر تكنولوجيا التدر ا ب

 .كلية التريية الر اتية

 :البحـــــثأهـــــداف 

 رنام  لتنمية التحصيل المعرفي لممرر تكنولوجيا التدر ا تصميم  يهدا الوحل إلى
ةة ال ال ة )ةسم المناه  الةر  الذاتي المبرم  لدى  الواتالنشي المائم على التعلم باوتخدام التعلم 
 جامعة األ هر. ملية التريية الر اتيةب و را التدر ا(

 :البحـــــثفـــــــروض 
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لالوات المجموعة ل ال ياويين )المبلي والوعد (  ين متوولي اإحصائي الةتوجد فروا د -1
 .الوعد متووي ال ياس  لصالح المعرفي تنمية التحصيلالتجر بية في 

توجد فروا دالة إحصائيا  ين متوولي ال ياويين )المبلي والوعد ( للالوات المجموعة  -2
 .لصالح متووي ال ياس الوعد  تنمية التحصيل المعرفيفي  ال ابلة

بية التجر ( للالوات المجموعة الوعديينتوجد فروا دالة إحصائيا  ين متوولي ال ياويين ) -3
 .المجموعة التجر بيةلصالح  تنمية التحصيل المعرفيال ابلة في و 

تنمية في  ال ابلة التجر بية تين ين المجموع ا في نسب التحسنلة إحصائياتوجد فروا د -4
 .لصالح المجموعة التجر بية التحصيل المعرفي

 

 

 مصطلحات البحث:
        Active learning :التعلم النشط

وات التريو ة واإلجراءات التدر سية التي تهدا إلى تةعيل دور المتعلم هو جميى الممار 
متنوعة، تسمح و  يعة تعليمية غنية ومشاركت  في األنشلة والتمار ن بةاعلية كبيره من خ   

مى وجود ، باإلصغاء اإليجا ي، والحوار البناء، والمناةشة ال ر ة، والتةكير الواعي، والتحليل السليم
على تحمل مسعولية تعلم أنةسهم بأنةسهم تحت إشراف  الدةيق و دفعهم الي تحميق  معلم يشجعهم
 )تعريف اجرائي( المللوية للمنه  الممرر. األهداا

        Self-learning programmed :التعلم الذاتي المبرمج

أولوب فرد  يممن الةرد من تعليم نةس   دو  وجود معلم ولل  من خ    فرام  خاصفة أو 
 .ررات صممت وفما إلوتراتيجيات التعليم المبرم  لتحميق نوات  تعلم إيجا ية بمدرات الةرد الذاتيةمم
 )تعريف اجرائي( 
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        Teaching technology Course :تكنولوجيا التدريسمقرر 

، يية الر اتية جامعة األ هرالتر بملية  ال ال ةأحد المواد الدراوية الممررة على  الوات الةرةة 
من خ   التعرا على بعض المعارا  المستحدثات التكنولوجيةالتعامل مى  مبغرض تممينه

 )تعريف اجرائي( .موالمهارات المت منة بالممرر وتنميت  لديه

       Knowledge Achievementالتحصيل المعرفي: 

لتي تم اكتسا ها في إحدى المواد المهارات ا وأ التي تم الحصو  عليها مجموعة المعارا
 (106 :5)الدراوية، والتي عادة تد  عليها درجات االختوار من ةبل المعلم". 

، و ماس بالدرجة تكنولوجيا التدر امن معارا تتعلق بممرر  اللالواتممدار ما اكتسبت  
لات  فيت منة الواحل للجوانب المعرنية الم هأعد الذ  التحصيلياالختوار  فيتحصل عليها  التي

 )تعريف اجرائي(           الممرر.

 الدراســـــات المرتبطـــــة:  

 أوال الدراسات العربية:
الدراوة الي التعرا علي تأثير  ، وتهدا(13)م(2020" )نادي زكي ذكي دراسة"  -1

ذاتي متعدد المستو ات علي مستو  اداء مهارات تنا اللاولة، اوتخدام اولوب التعلم ال
 ( خمسة عشر  الوة من15وتم اوتخدام المنه  التجر بي، وعينة عشوائية ةوامها )

 الوات المرحلة اإلعدادية، واوتخدم لجمى البيانات اختوار الذكاء )وتا  فورد  نية 
الذاتي متعدد المستو ات، وكانت النسخة الخامسة(، البرنام  التعليمي بأولوب التعلم 

البرنام  التعليمي بالتلبيق الذاتي متعدد المستو ات واهم بلر مة ايجا ية  أهم النتائ  :
في تحسين مستوى تعلم وأداء مهارات تنا اللاولة، البرنام  التعليمي بأولوب التلبيق 

فعا  أك ر من الذاتي متعدد المستو ات الذ  اوتخدم مى اللالوات ل  تأثير إيجا ي 
التعلم باللر مة المعتادة )الشرح وأداء النمولج( حيل أدى لل  األولوب إلى تحسين 

 مستوى تعلم وأداء مهارات تنا اللاولة. 
وتهدا الدراوة إلى التعرا ، (10)(م2020دراسة" لبني سيد نظمي محمود الهواري" ) -2

م ت السلوكية لأل ةا  على على معرفة أثر مماروة أولوب التعلم الذاتي لممرر المش
اتجاهات  الوات ةسم اللةولة بجامعة األميرة نوره نحو التعلم اإللكتروني الةرد  
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(  الوة من  الوات 120والتعاوني، وتم اوتخدام المنه  التجر بي، وعينة ةوامها )
ت وتم ل المستو  الخاما بمسم اللةولة بملية التريية تم اختيارهم باللر مة العشوائية،

وكانت أهم النتائ   أدوات الدراوة في: اختوار اتجاهات اللالوات نحو التعلم اإللكتروني،
وجود تأثير فعا  الوتخدام اوتراتيجية التعلم الذاتي لممرر المشم ت السلوكية : 

لأل ةا  على اتجاهات  الوات ةسم اللةولة بجامعة األميرة نورة نحو التعلم اإللكتروني 
التواين لل ياس الوعد  على الدرجة الكلية لم ياس اتجاهات اللالوات من خ   تحليل 

وجود فروا دالة إحصائًيا  ين المجموعة التجر بية والمجموعة  ،نحو التعلم اإللكتروني
ال ابلة لصالح المجموعة التجر بية على ال ياس الوعد  لم ياس اتجاهات اللالوات 

 نحو التعلم اإللكتروني.
الدراوة إلى الكش   ، وتهدا(14)(م2020دراسة" هادي محمود محمد غريب علي" ) -3

عن أثر اخت ا نملي الدعم  بيعة التعلم المعموس في تنمية مهارات التعلم الذاتي 
والتمبل التكنولوجي لدى   ب كلية التريية األواوية بالكو ت، وتم اوتخدام المنه  

حوث والدراوات السابمة والمنه  شو  التجر بي، الوالوصةي التحليلي لوص  وتحليل 
لمتم لة في أثر اخت ا نمي تمديم الدعم  بيعة التعلم المعرفة أثر المتغيرات المستملة و 

المعموس على المتغيرات التابعة والمتم لة في مهارات التعلم الذاتي ومستوى التمبل 
ألواوية بالكو ت، وتم لت ( من   ب كلية التريية ا40التكنولوجي، وعينة ةوامها)

أدوات الدراوة في: اختوار تحصيلي، ويلاةة م حاة، وم ياس التمبل التكنولوجي، 
وكانت أهم النتائ  : وجود فروا لات داللة إحصائية  ين متوولي درجات الل ب في 
كل مجموعة على حده في التلبيمين المبلي والوعد  ل ختوار التحصيلي لصالح 

   في كل من المجموعتين. التلبيق الوعد
لى تعرا فاعلية إالدراوة  ، وتهدا(4)م(2020دراسة" شرين السيد ابراهيم محمد" ) -4

 رنام  تعليمي ةائم على التعلم الذاتي باوتخدام إدارة  يعة تعلم الكترونية متم لة في: 
تمنيات حدي ة في المجا  على تعرا ال(، ولل   هدا Moodle” )المود ”ناام 
ر سي والتعلم المستمبلي متم لة في: تمنية الهولوجرام، واالتجاه نحو اوتخدامها في التد

التدر ا، وتم اوتخدام شو  التجر بي لو التصميم التجر بي للمجموعة الواحدة، وعينة 
(  الوا من الل ب المعلمين بالةرةة الرابعة بشعبتي البيولوجي وعلم النةا 160ةوامها)

المنصورة، وتم لت أدوات الدراوة في: اوتوانة بأهم االحتياجات  بملية التريية جامعة
التعليمية لتنمية المعرفة  تمنية الهولوجرام واالتجاه نحو اوتخدامها في التدر ا، ويلاةة 
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خلوات التصميم التعليمي من حيل )التحليل، معايير تمييم البرنام  التعليمي، واوتخدام 
تلبيق، والتمو م( إلعداد البرنام ، وتم إعداد أداتي والتصميم، واإلنتاج، والعرض وال

الوحل متم لة في: اختوار المعرفة  تمنية الهولوجرام وم ياس االتجاه نحو اوتخدام تمنية 
الهولوجرام في التدر ا، وكانت أهم النتائ  : وجود فروا دالة إحصائًيا  ين متوولي 

بلي والوعد  في أداتي الوحل لصالح درجات الل ب المعلمين عينة الوحل بالتلبيق الم
التلبيق الوعد ، كما أثبتت النتائ  عدم وجود فروا  ين متوولي درجات الل ب 
المعلمين شعوة البيولوجي وشعوة علم النةا بالتلبيق الوعد  في أداتي الوحل، مما 

اه نحو يد  على أ  البرنام  كا  ل  فاعلية في تنمية المعرفة  تمنية الهولوجرام واالتج
اوتخدامها في التدر ا لدى الل ب المعلمين بملية التريية شعبتي البيولوجي وعلم 

 النةا.

 

 ثانيا: الدراسات األجنبية:
وتهدا الدراوة  ،(19) مVrnadakis& Eleni& Andreas " (2008)"دراسة  -5

ي  واولة الكمبيوتر واللر مة التعرا على اثر اوتخدام وويل  تعليمية للتعلم الذات
التمليدية و ر مة الدم )تجميى اللر متين( لتعليم مهارة التصو ب في كرة السلة، واوتخدم 

( مشاركا من المرحلة 75الواحل المنه  التجر بي، وتكونت عينة الوحل من عدد )
ت، المتوولة للص  السابى وال امن وتم تو  عهم عشوائيا، وتم اوتخدام ث ث مجموعا

ومن اهم النتائ : ا  مجموعة الدم  كا  لديها اتجاه إيجا ي نحو  ر مة اوتخدام 
 . واولة الكمبيوتر عن اللر مة التمليدية للتعلم الذاتي الوويلة التعليمية

 خطة وإجراءات البحث:  

 منهج البحث:

هما الوعفففد ( لمجمفففوعتين إحففففدا  -لو ال ياوفففين )المبلفففي اوفففتخدم الواحفففل المفففنه  التجر بفففي 
  تجر بية اوتخدمت التعلم الذاتي المبرم ، واألخرى تابلة اوتخدمت اللر مة التمليدية.
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 البحث: مجتمع
اشفففتمل مجتمفففى الوحفففل علفففى  الوفففات الةرةفففة ال ال فففة )ةسفففم المنفففاه  و فففرا التفففدر ا( بمليفففة 

/  2019) جامعفففة األ هفففر، والمميفففدات بسفففج ت الكليفففة للعفففام الجفففامعي -الترييفففة الر اتفففية للبنفففات
 (  الوة.128م(، والوالغ عددهم )2020

 :عينة البحث
 الوفففات الةرةفففة ال ال فففة )ةسفففم اختفففار الواحفففل عينفففة الوحفففل باللر مفففة العمديفففة العشفففوائية مفففن 

( 20) ، حيففل  لففغ عففددهمجامعففة األ هففر -المنففاه  و ففرا التففدر ا( بمليففة الترييففة الر اتففية للبنففات
، واألخفرى ات(  الوف10مفوعتين إحفداهما تجر بيفة ممونفة مفن )بالتساو  علفى مجتم تمسيمهم ،   الو

وتم اوتخدام مجموعة اوتل عية مفن نةفا مجتمفى الوحفل ومفن  ات،(  الو10تابلة ممونة من )
ولتجر فب  لحسفاب المعفام ت العلميفة ل ختوفار  الوات،( 10خارج عينة الوحل األواوية وعددها )

 (:1رةم ) التالي ، كما هو موتح بالجدو البرمجية

 

 (1جدول )

  توصيف مجتمع وعينة البحث

 العينة األساسية العينة االستطالعية عينة البحث مجتمع البحث

 النسبة الضابطة النسبة التجريبية النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

128 
100

% 
30 23.44% 10 

7.81

% 
10 

7.81

% 
10 

7.81

% 
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 (1) شكل

  توصيف مجتمع وعينة البحث

 تجانس وتكافؤ عينة البحث في المتغيرات األساسية:

الففذكاء(، والتكففافؤ فففي  –ةففام الواحففل بففإجراء التجففانا فففي متغيففرات الوحففل األواوففية )السففن 
  (:3،2رةم ) التاليين بالجدولينمعرفي( كما هفو موتفح )المتغير ال
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 (2جدول )

 الذكاء( -)السن  ي تجانس عينة البحث في متغير 

 20ن=     

 المتغيرات

 المتوسط  وحدة القياس

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 
 المعياري 

 معامل االلتواء

 0.442- 0.503 20.00 19.60 السنة السن

 0.839- 0.875 65.00 65.15 درجةال الذكاء

أنهفا  أ  (0.839-، 0.442-هفي )( أ  قفيم معفام ت االلتفواء 2يت ح من الجدو  رةفم )
)السففن، والففذكاء( ةففد وةعففت    ( ممففا يففد  علففى أ  قياوففات العينففة فففي متغيففر 3±انحصففرت مففا  ففين )

 ه المتغيرات.تحت المنحنى االعتدالي وهذا يد  على تجانا أفراد العينة في هذ

 (3جدول )

 تكافؤ عينة البحث في المتغير المعرفي قيد البحث

 10=  2= ن 1ن

 االختبارات  المتغيرات
معامل  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 االلتواء
 قيمة "ت"

 ع± س ع± س

 1.756 0.18- 0.738 11.90 0.516 12.40 معرفية االختبار المعرفي

 2.262= 0.05لية عند مستوى معنوية قيمة "ت" الجدو 

قيمة )ت( المحسوية في المتغير المعرفي ةيد الوحل  ين  ( أ 3جدو  )يت ح أي ا من 
( 0.05( وهي أةل من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )1.756المجموعتين التجر بية وال ابلة )

 لمعرفي ةيد الوحل.الوحل في المتغير ا وهذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي 2.262والتي  لغت 

 :لبياناتا جمع أدواتوسائل و 
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 المواد واألدوات التالية: ادعدقام الباحث بإ

 المادة التعليمية متمثلة في: -1

 .البرمجية التعليمية باوتخدام التعلم الذاتي لممرر تكنولوجيا التدر ا -

 

 أداة القياس متمثلة في: -2

لففدى  تكنولوجيففا التففدر انففب المعرنيففة لممففرر ل يففاس الجوا المعرفففي اإللكترونففيختوففار الا -
 -للبنففات  الر اتففيةبمليففة الترييففة  ال ال ففة )ةسففم المنففاه  و ففرا التففدر ا( الوففات الةرةففة 
، وتم عرت  على الخبفراء ففي مجفا  تكنولوجيفا التعلفيم، و فرا (9مرفق ) جامعة األ هر،

 (1مرفق )تدر ا التريية الر اتية. 

فاروا عبفد الةتفاح مووفى، وتفم  رمجفة االختوفار  لفونة فأك ر،  17اختوار المدرة العملية  -
، وةفد  بفق للتجفانا  فين (2017)وجعل  إلكترونيا من إعداد "محمد فتحي السيد إ فراهيم" 

، و هففدا هففذا االختوففار إلففى قيففاس ماففاهر المففدرة العمليففة العامففة مجمفوعتي عينففة الوحففل
المجفاالت األخفرى المشففا هة، و ممفن تةسفير درجففات اللالوفات فففي ففي النجفاح الدراوففي و 

هففففذا االختوففففار علففففى اعتوففففار أنهففففا مؤشففففرات علففففى المففففدرة العمليففففة العامففففة أو االوففففتعداد 
                                                                          . الدراوفي

 (2مرفق)             

 )إعداد الباحث(: تكنولوجيا التدريسلمقرر  اإللكتروني عرفياالختبار التحصيلي الم

 الهدف من االختبار: -

يهفففففدا هفففففذا االختوفففففار إلفففففى قيفففففاس مسفففففتوى التحصفففففيل لللالوفففففات عينفففففة الوحفففففل للمعفففففارا 
 والمعلومات المت منة بممرر تكنولوجيا التدر ا، من خ   التدر ا عبر التعلم الذاتي المبرم .

 ختبار:اال وى اعداد تخطيط عام لمحت -

ةام الواحل  تحليل المحتوى الدراوي "المنه  الممرر" لمادة تكنولوجيفا التفدر ا، والفذ  تمفوم 
 دراوففت  عينففة الوحففل، وفففي تففوء أهففداا االختوففار تففم اإلعففداد مففن خفف   الرجففو  للمصففادر العلميففة 

 لحصر األبعاد الرئيسية التي يت منها البرنام  التعليمي.
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ى تحديفد المفادة العلميففة التفي اشفتمل عليهفا االختوفار ففي وفتة محففاور وةفد توصفل الواحفل إلف
الففففتعلم  الففففتعلم عففففن بعففففد، ،المسففففتحدثات التكنولوجيففففة رئيسففففية هففففي: التكنولوجيففففا التلففففور والمةهففففوم،

 االختوارات اإللكترونية، الحاووب. اإللكتروني،

لمعرففففي، ةفففام الواحفففل بعفففد تحديفففد المفففادة العلميفففة ل ختوفففار والمتم لفففة ففففي محفففاور االختوفففار ا
مرفـق الر اتفية بعرض تل  المحاور على الخبراء في مجا  تكنولوجيا التعليم، و را تدر ا الترييفة 

رةفم تحديد األهمية النسبية لكل محور من الستة محفاور كمفا هفو موتفح بالجفدو  التفالي   هدا (1)
(4:) 

 

 (4) جدول

 االهمية النسبية لمحاور اختبار التحصيل المعرفي

 االهمية النسبية محاور االختبار م

%8.32 التكنولوجيا التطور والمفهوم 1  

ةالمستحدثات التكنولوجي 2  11.67%  

%11.67 التعلم عن بعد 3  

%35.00 التعلم اإللكتروني 4  

%16.67 االختبارات اإللكترونية 5  

%16.67 الحاسوب 6  

%100 المجموع  

الفتعلم  (: تواين النسب المعو ة لمحاور االختوفار، حيفل حصفل محفور "4يت ح من جدو  ) 
االختوفففففارات  (،  ينمفففففا حصفففففل محفففففور  "%35.00اإللكترونفففففي" علفففففى أعلفففففى نسفففففوة معو فففففة وةفففففدرها )

"، ةالمسفتحدثات التكنولوجيفف (، ومحففور  "%16.67الحاوفوب " علففى نسفو  وةفدرها ) اإللكترونيفة"، و"
التكنولوجيا التلفور والمةهفوم" علفى نسفوة  (، ومحور"%11.67"التعلم عن بعد" على نسو  وةدرها )و

 (.%8.32وةدرها )
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 :أسئلة االختبار ومستوياته المعرفيةتحديد  -

حيل تعتبر من نوعية األوعلة الهامة  االختيار من متعددأوعلة الصواب والخلأ و اوتخدام تم 
ن نتففائ  الففتعلم المبنيففة علففى العمليففات العمليففة العليففا، وتتميففز هففذه فففي قيففاس التحصففيل التففي تت ففم

النوعيففففة بإممانيففففة رصففففد نتائجهففففا  دةففففة ووففففرعة، باإلتففففافة إلففففى الموتففففوعية الكاملففففة فففففي تصففففحيح 
د من أوهل أنفوا  االختوفارات ل يفاس تع ا، باإلتافة إلى انه مةرداتها، حيل يتم تصحيحها الكترونيا

 وثواتا، كما انها تغلي كما كبيرا من المادة التعليمية وت يا المعرفة والةهم التحصيل، وأك رها صدةا
مجففففا  لل Bloomوفمففففا لتصففففني   لففففوم  وال الففففل اختيففففار المسففففتو  األو  وال فففاني وةففففد تففففم والتلبيفففق،

 عينة الوحل.للالوات  اتالمستو  هذه( ولل  لم ئمة ، التلبيقالمعرفي وهما )المعرفة، الةهم

 االختبار: تتحليل مفردا 

والغرض من تحليل مةردات االختوار هو تلبيم  على عينة مصغره من مجتمفى الوحفل مفن 
 خارج العينة األصلية )العينة االوتل عية(، ولل  بغرض الوةوا على وهولة وصعوية المةردات.

والع ةففففة  ففففين السففففهولة والصففففعوية عمسففففية مواشففففرة، بمعنففففى أ  مجمففففوعهم يسففففاو  الواحففففد 
 الصحيح. 

  مهامل السهولة -1معامل الصعوية = معامل الصعوية            -1معامل السهولة = 

 

 :معادلة التمييز التاليةالواحل  اوتخدمما بالنسوة لمعامل التمييز فمد أ

التففي يتففوافر  (المةردات)وةد تففم ةبففو  العوففاراتمعامففل الصفعوية. xمعامففل السففهولة  = معامفل التمييففز
 ن:فيها الشر ين التاليي

 (0.70-0.30) ا  يمو  معامل الصعوية  ين -

 (0.21)ا  يمو  معامل التمييز أك ر من  -

 صعوية والتمييز لمةردات االختوارقيم معام ت السهولة وال (5رةم )التالي  و وتح الجدو 
 :المعرفي
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 (5جدول )

 (20)ن =  معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار المعرفي

 م

 

معامل 
 ولةالسه

معامل 
 الصعوبة

 معامل

 التمييز

معامل  م
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

معامل  م
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

معامل  م
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1 0.500 0.500 0.250 16 0.400 0.600 0.240 31 0.567 0.433 0.246 46 0.500 0.500 0.250 

2 0.433 0.567 0.246 17 0.500 0.500 0.250 32 0.600 0.400 0.240 47 0.500 0.500 0.250 

3 0.400 0.600 0.240 18 0.400 0.600 0.240 33 0.400 0.600 0.240 48 0.633 0.367 0.232 

4 0.467 0.533 0.249 19 0.533 0.467 0.249 34 0.500 0.500 0.250 49 0.467 0.533 0.249 

5 0.567 0.433 0.246 20 0.367 0.633 0.232 35 0.500 0.500 0.250 50 0.400 0.600 0.240 

6 0.633 0.367 0.232 21 0.400 0.600 0.240 36 0.633 0.367 0.232 51 0.467 0.533 0.249 

7 0.467 0.533 0.249 22 0.400 0.600 0.240 37 0.467 0.533 0.249 52 0.533 0.467 0.249 

8 0.567 0.433 0.246 23 0.467 0.533 0.249 38 0.400 0.600 0.240 53 0.500 0.500 0.250 

9 0.533 0.467 0.249 24 0.500 0.500 0.250 39 0.467 0.533 0.249 54 0.467 0.533 0.249 

10 0.400 0.600 0.240 25 0.600 0.400 0.240 40 0.467 0.533 0.249 55 0.567 0.433 0.246 

11 0.500 0.500 0.250 26 0.567 0.433 0.246 41 0.500 0.500 0.250 56 0.500 0.500 0.250 

12 0.467 0.533 0.249 27 0.633 0.367 0.232 42 0.400 0.600 0.240 57 0.467 0.533 0.249 

13 0.500 0.500 0.250 28 0.467 0.533 0.249 43 0.533 0.467 0.249 58 0.500 0.500 0.250 

14 0.467 0.533 0.249 29 0.433 0.567 0.246 44 0.400 0.600 0.240 59 0.467 0.533 0.249 

15 0.400 0.600 0.240 30 0.400 0.600 0.240 45 0.633 0.367 0.232 60 0.633 0.367 0.232 

أ  أوعلة االختوار تتمتى بمعام ت وهولة وصعوية وتمييز  درجة مناووة،  (5جدو  )يت ح من 
 ه( عوار 60من ) ذل  يصوح االختوار في صورت  النهائية يتكو  
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 الخصائص السيكومترية لالختبار التحصيلي:

عففن  ر ففق تلبيمفف  علففى عينففة اوففتل عية ةوامهففا  تففم التحمففق مففن صففدا وثوففات االختوففار،    
بمليفة الترييفة الر اتفية  ل ال فة )ةسفم المنفاه  و فرا التفدر ا(من  الوات الةرةفة اوات (  ال10)

 تالي:جامعة األ هر بخ ا العينة األواوية على النحو ال

 معامل الصدق:أوال: 

 صدق االختبار:       -1

 وقد تم حساب صدق االختبار بعدة طرق ومنها:  

 صدق المحكمين:

 الخبفففراء ففففي مجفففا  تكنولوجيفففا التعلفففيم، و فففرا تفففدر ا مفففن تفففم عفففرض االوفففتمارة علفففى عفففدد
أجلهفا. ى مفن وةد أشفاروا بصفدا االختوفار وانف  ي فيا الجوانفب المختلةفة التفي وتف ،التريية الر اتية

  (1مرفق )

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار:

وللتأكففد مففن اتسففاا االختوففار داخليففًا ةففام الواحففل بحسففاب معففام ت االرتوففا   ففين درجففة كففل 
 عوفففففففارة مفففففففن عوفففففففارات االختوفففففففار ودرجفففففففة االختوفففففففار الكليفففففففة بعفففففففد تلبيفففففففق االختوفففففففار علفففففففى العينفففففففة 

 (:6رةم ) كما هو موتح بالجدو  التالياالوتل عية، 
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 (6جدول )

)ن     معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االختبار ودرجة االختبار الكلية   
=20) 

 االرتباط  الفقرات االرتباط  الفقرات االرتباط  الفقرات االرتباط  الفقرات

1 0.845** 17 0.796** 33 0.974** 49 0.916** 

2 0.951** 18 0.841** 34 0.896** 50 0.846** 

3 0.799** 19 0.869** 35 0.882** 51 0.923** 

4 0.911** 20 0.824** 36 0.874** 52 0.942** 

5 0.845** 21 0.897** 37 0.863** 53 0.968** 

6 0.896** 22 0.888** 38 0.912** 54 0.813** 

7 0.931** 23 0.834** 39 0.873** 55 0.843** 

8 0.847** 24 0.813** 40 0.859** 56 0.876** 

9 0.799** 25 0.872** 41 0.932** 57 0.894** 

10 0.936** 26 0.912** 42 0.893** 58 0.913** 

11 0.823** 27 0.962** 43 0.975** 59 0.923** 

12 0.975** 28 0.802** 44 0.812** 60 0.836** 

13 0.832** 29 0.869** 45 0.932**  

 

 0‚05** دال عند مستوى 

14 0.836** 30 0.900** 46 0.943** 

15 0.842** 31 0.945** 47 0.790** 

16 0.952** 32 0.934** 48 0.803** 

( ممفا يفد  علفى 0‚05( أ  عوارات االختوفار دالفة عنفد مسفتوى داللفة )6يت ح من جدو  )
 االتساا الداخلي ل ختوار.

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

237 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 062) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 :ارثبات االختبثانيا: 

 االختبار بعدة طرق ومنها: ثباتوقد تم حساب   

 :Alpha Cronbach Methodحساب الثبات بمعامل ألفا كرونباك  -أ

ألةفففا" وفمفففا لتعفففديل كرونوفففا  “تفففم حسفففاب معامفففل ثوفففات االختوفففار المعرففففي باوفففتخدام معامفففل 
 يوتح قيم معام ت ال وات:( 7رةم ) التالي والجدو 

 (7جدول )

                                                                                                    (20)ن= ل ألفا كرونباخ لمحاور االختبار المعرفي          معام          

 قيم معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات م

*0.946 5 التكنولوجيا التطور والمفهوم  

ةالمستحدثات التكنولوجي  7 0.880*  

*0.972 7 التعلم عن بعد  
*0.963 21 التعلم اإللكتروني  

*0.932 10 االختبارات اإللكترونية  

*0.975 10 الحاسوب  

 (0.433= )( 0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )

جميى محاور االختوار المعرفي تتمتى ب يم عالية لمعامل ألةا مما  أ  (7جدول )يتضح من 
 ثوات االختوار.يد  على 

 :Test-Retestحساب الثبات بطريقة إعادة تطبيق االختبار  -ب
تففم إعففادة تلبيففق االختوففار علففى نةففا المجموعففة االوففتل عية تحففت ظففروا مشففا ه  

والجفدو  وفتخدم معامفل ارتوفا  مناوفب  فين نتفائ  التلبيفق ففي المفرتين، تم او  ةدر اإلمما ،
  :يوتح لل  (8رةم ) التالي

 (8جدول )

 (10)ن=       معامل االرتباط بين الدرجات بطريقة بيرسون لالختبار المعرفي            

 قيمة "ر" التطبيق الثاني التطبيق األول المتغيرات
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 ع م ع م

 **0.829 0.788 12.10 0.725 12.00 االختبار المعرفي

 (0.602( = )0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )

دا  إحصائيًا  (، وأن 0.829أ  معامل االرتوا   ين التلبيمين  لغ ) (8)جدو  يت ح من ال
 ولل  يؤكد ثوات االختوار، و شير إلى اوتمرار درجات  وأن  صالح للتلبيق.

  تحويل االختبار إلى الصورة اإللكترونية: -

و ل ، تم تحتكنولوجيا التدر التدر ا ممرر  التعلم الذاتي المبرم في توء اوتخدام 
 :األتيلكترونية باوتخدام اإلصورة الاالختوار المعرفي إلى 

 

- . Google Forms 

 ممن للمستخدم من خ لها و ، التي تتميز بسهولة انشائها وتعبعتهاهو أحد تلبيمات جوجل و 
لكترونيففففة للحصففففو  علففففى تغذيففففة راجعففففة، أو إنشففففاء اختوففففارات إلكترونيففففة، أو اإلوففففتبيانات الإنشففففاء ا

بسفرعة كبيفرة وكةفاءة عاليفة، وهفو مفن التلبيمفات المتصفلة بخدمفة التخفز ن و فتم للف   ، اوتل   رأ
 رابففي خففا  بفف  يففتم نشففره الكترونيففا مففن خ لفف ، Formو مففو  لكففل  (،Google Drive) يالسفحا 

االنتهاء من وةت   تجميعها في مما  واحد فور Google Formsوعند وجود ردود وإجابات، يموم 
(، الفذ  يممككنفن المسفتخدم مفن تحليفل النتفائ  مفن Google Sheetsداو  جوجفل )، وهفو جفاالختوفار

 البيانات الخا  بالمعلم.خ   خيار ملخص الردود في جدو  

التعامفل التوتيح لكيفيفة  مى مراعاة المعرفي اإللكتروني، تعليمات ل ختوارالتم وتى ةد و  
 الخبففففراءوعرتفففف  علففففى السففففادة  ،ترونيففففةبعففففد االنتهففففاء مففففن تحو لفففف  إلففففى الصففففورة اإللكوللفففف    ،معفففف

، وفففي تكنولوجيففا التعلففيم، حيففل أشففادوا تففدر ا الترييففة الر اتففيةمنففاه  و ففرا الالمتخصصففين فففي 
 اإللكتروني. بمةاءة االختوار
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 حساب زمن االختبار:

وتففم  هتففم احتسففاب الففزمن المناوففب مففن خفف   جمففى الففزمن الففذ  اوففتغرة  أو  و خففر مختبففر 
تخراج المتووففي الحسففا ي لففزمن االختوففار المعرفففي المناوففب كمففا هففو موتففح ( الوفف2ةسففمت  علففى )
 (:9رةم ) بالجدو  التالي

 (9جدول )

 زمن تطبيق االختبار المعرفي في صورته النهائية

 

 زمن االختبار

 الزمن المناسب المجموع الزمن التجريبي لالختبار

  إجابة آخر مختبره إجابة أول مختبره

 ق 56

 

 ق 30 ق 26 ق 28

متووي  من اإلجابة على عوارات االختوار المعرففي ففي صفورت  أ   (9)جدول يت ح من 
 دقيمة. (28)عوارة هو  (60)النهائية لعدد 

 تصحيح االختبار: -

تم تصحيح االختوار بلر مة إلكترونية، بحيل تحصل اللالوة على )درجة واحدة( على كل 
( على كل وؤ  تجيب عن  إجابة خا عة، ويذل  تكو  وؤا  تجيب عن  إجابة صحيحة، و)صةر

  .( درجة، وتاهر نتيجة اللالوة فور االنتهاء من االختوار اإللكتروني60الدرجة الكلية ل ختوار )

تم تجر ب اإلختوار على مجموع  اوتل عية من  الوات الةرةة ال ال ة )ةسم المناه  
ج العينة األواوية، ولل   هدا التأكد من (  الوات، ومن خار 10و را التدر ا( وعددهن )

وهولة أدائ ، والتعرا على مناووة الخلفيات ونو  الخي والبني المستخدم، والتعرا أي ا على 
مدى مناووة البرنام  التعليمي المعد باوتخدام التعلم الذاتي المبرم ، وةد تم مراعاة كافة 

 هز للتلبيق على عينة الوحل التجر بية.الم حاات وتعديل ما هو مللوب ليصوح االختوار جا
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 البرنامج التعليمي:

 -تحديد الهدف من البرنامج التعليمي: 

تصففميم  رنففام  لتنميففة التحصففيل المعرفففي لممففرر تكنولوجيففا التففدر ا إلففى وففعى هففذا الوحففل 
المنففاه  الففذاتي المبففرم  لففدى  الوففات الةرةففة ال ال ففة )ةسففم النشففي المففائم علففى الففتعلم باوففتخدام الففتعلم 

 جامعة األ هر. للبنات و را التدر ا( بملية التريية الر اتية

 التصميم التعليمي: 

يففرى الواحففل بففالرغم مففن تعففدد نمففالج التصففميم التعليمففي إال أنهففا تتشففاب  إلففى حففد كبيففر فففي   
ذ إ ارهفففا العفففام، فففف  يمفففاد يخلفففو نمفففولج مفففن المراحفففل التاليفففة: " الدراوفففة والتحليفففل، التصفففميم، التنةيففف

التلو ر" غير أ  تل  النمالج تختل  في المهام الخاصة بمل مرحلة، ولل  وفمًا و واإلنتاج، التمو م، 
 للهدا األواوي الذ  يسعى النمولج لتح يم .

الباحث نموذج مقترح يناسب البحث  ينتهجوفي ضوء دراسة نماذج التصميم التعليمي وتحليلها 
  :(2) رةم لشملباكما هو موتح الحالي 
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 تصميم البرنام  التعليمي :ونيما يلي اإلجراءات التي تم إتواعها في 

       مرحلة الدراسة والتحليل:                 -1

 وتت من هذه المرحلة الخلوات التالية:

 :للبرنامج التعليميدف العام تحديد اله  -
تصفففميم  رنفففام  لتنميفففة التحصفففيل المعرففففي لممفففرر تكنولوجيفففا : يتم فففل الهفففدا العفففام الحفففالي

التدر ا باوتخدام الفتعلم الفذاتي المبفرم  لفدى  الوفات الةرةفة ال ال فة )ةسفم المنفاه  و فرا التفدر ا( 
 .بملية التريية الر اتية للبنات جامعة األ هر

 تعلم:وصف بيئة ال  -
مفففن خففف   جهفففا   البرنفففام  التعليمفففي باوفففتخدام الفففتعلم الفففذاتي المبفففرم تمفففت عمليفففة دراوفففة 

 وةدراتها الذاتية. هاسرعتل اوفم مع الحاووب الخا  بمل  الو ، مى التعامل 

 تحديد المحتوى التعليمي:  -
 وحفدهن كفل ت فمت،  ينمفا وحفداتم تمديم هذا المحتفوى ففي صفورة وتتم تحديد المحتوى التعليمي، 

للبرنفففام  موتفففوعًا مفففن موتفففوعات الممفففرر الدراوفففي والتفففي تغلفففى واحفففدًا أو أك فففر مفففن األهفففداا العامفففة 
 .التعليمي

 مرحلة التصميم التعليمي:     -2

 وتشتمل هذه المرحلة على الخلوات التالية:

 صياغة األهداف التعليمية العامة:  -
ةفام الواحفل بصفياغة األهفداا  ،تفم تحديفده والفذ  للبرنفام  التعليمفيمن خ   الهدا العفام 

 ، وتم صياغتها وكتا تها ةبل  داية كل وحدة من الوحدات. بصورة محددة ل التعليمية اإلجرائية 

 تحديد عناصر المحتوى التعليمي: -

وةففد راعففى  ،العامففةتففم االعتمففاد فففي تحديففد عناصففر المحتففوى التعليمففي علففى األهففداا التعليميففة 
 على العناصر اآلتية:  مشتملوحده كل  الواحل أ  يمو  
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 .عنوا  الوحدة 
 .األهداا التعليمية للوحدة 
  .المحتوى التعليمي للوحدة 

 صياغة األهداف التعليمية اإلجرائية: -
 وحفده، تفم تحديفد األهفداا اإلجرائيفة داخفل كفل للبرنفام  التعليمفيفي توء األهداا العامة 

 وةد روعي عند صياغة كل هدا: ،التي ويتم إنتاجها وحداتمن ال

 .ا  يمو  واتحًا ومحددًا 
   اللالوةيص  السلوك المللوب من ا. 
   يص  نات  التعلم المللوب  دةة.ا 
   يممن قياو  وم حات .ا 
 عينة الدراوة(. اللالواتناوب لمستوى ا  ي( 

 مرحلة تصميم التفاعل:                 -3

 وات التالية:وت منت هذه المرحلة الخل

 :البرنامج التعليميمع  الطالبةتحديد أنماط تفاعل  -
 يوجففد العديففد مففن أنمففا  تةاعففل اللالوففات، وةففد تففم اختيففار مففا يسففمى  ففنمي التةاعففل الرجعففى

Reactive Interaction،  ونيفف  يعففرض الحاوففوب علففى اللالوففة العديففد مففن المحةففزات والم يففرات
و مففو  علففى اللالوففة أ  تسففتجيب لهففذه الم يففرات باوففتجابات  ،العمليففة التعليميففةفففي  اأثنففاء وففيره

سففففتجيب تالمز ففففد مففففن الم يففففرات، وتسففففتليى اللالوففففة أ   البرنففففام  التعليمففففي اصففففحيحة، و مففففدم لهفففف
للم يففرات المختلةففة باوففتخدام الةفففأرة، حيففل تسففتليى اإلجابفففة علففى أوففعلة معينفففة عففن  ر ففق النمفففر 

 نمر بالةأرة على أيمونات معينة.تائل، أو بالةأرة على االختيار الصحيح  ين عدة  د

 تحديد خريطة المفاهيم: -

، وتعتبفففر مفففن األوفففاليب الةعالفففة تعتمفففد خفففر ي المةفففاهيم علفففى التةر عفففات المتشفففعوة والفففروابي 
لتناففيم األفكففار، وةففد اوففتخدمها الواحففل كخر لففة اوترشففادية لمسففاعدة اللالوففات فففي تحديففد المةففاهيم 

  ا، وتم وتعها بمل الوحدات ووميت بخر لة الوحدة.الرئيسية والع ةات  ينه
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 :البرنامج التعليميتحديد خريطة السير في  -
م ل موةى المماروة واالختوفارات، كمفا يت فح  اللالوةعرض لها تتترتيب المواة  التي وتم 

لوففة البرنففام  التعليمففي، ففف  تسففتليى اللامنهففا نمففا  البدايففة والنهايففة والتةر عففات التففي وففتحدث فففي 
 . االنتما  إلى جزء معين إال بعد أ  تنتهي من الجزء الذ  ةبل 

 تصميم واجهة التفاعل:  -
واجهة التةاعل هي كل ما يتةاعل مع  اللالب على شاشة الكمبيوتر أثناء عملية التعلم، لذل  راعى 

تخدام وجففذب الواحففل أثنففاء تصففميم الواجهففات التةاعليففة أ  تتميففز بالوسففا ة والوتففوح وةا ليتهففا ل وفف
انتواه الل ب بما يتناوب مى األهداا التعليمية والمحتوى التعليمي وفي توء معفايير  نفاء البفرام  
التعليمية، ولل  من خ   تصميم الشاشات واأل رار التي تحمق نو  الفتحمم المناوفب لللف ب، وةفد 

 تي:ةام الواحل  تنو  التةاعل داخل البرنام  التعليمي للجموا  ليشمل اآل

 التفاعل بين المتعلم والمحتوى: -1
 ويتم هذا التفاعل من خالل األساليب اآلتية: 

  . التجو   ين شاشات البرنام 

  .اإلجابة عن أوعلة التمو م الذاتي 
 التجول بين شاشات البرنامج: -أ

يمففففين  علففففىراعففففى الواحففففل عنففففد تصففففميم شاشففففات البرنففففام  أ  تحتففففو  علففففى شففففر ي أدوات  
بحيل يستليى اللالب  واولت  التنمفل  فين وحفدات البرنفام ، وأ  تحتفو  كفل صفةحة ففي الصةحة، 

 نهايتها على  ر للخروج من البرنام .

 اإلجابة عن أسئلة التقويم الذاتي: -ب
راعى الواحل عند تصميم أوعلة التمو م الذاتي تمديم تغذية راجعة فور ة الوفتجابة اللالفب دو   

جيففب اللالففب إجابففة صففحيحة علففى أحففد األوففعلة ياهففر لفف  روففالة تخبففره بصففحة تففدخل المعلففم، فعنففدما ي
إجا تفف ، وعنففدما يجيففب إجابففة خا عففة علففى أحففد األوففعلة تاهففر لفف  روففالة تخبففره بعففدم صففحة إجا تفف  مففى 

 التدعيم الصوتي لذل .
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 التفاعل بين المتعلم والمعلم: -2
)البر ففففد اإللكترونففففي، رةففففم التليةففففو ، ومففففن األدوات التففففي تحمففففق التةاعففففل  ففففين المعلففففم والمففففتعلم  

 والمناةشات(.

 التفاعل بين المتعلم وواجهة التفاعل الرسومية: -3
هي كفل مفا يفراه  Graphical User Interfaceبواجهة التفاعل الرسومية يمصد الواحل  

اللالففب مففن عناصففر روففومية علففى شاشففة الكمبيففوتر كففاأل رار والمففوائم واالرتوا ففات، وةففام الواحففل 
 تصفففميم األ رار بحيفففل يمفففو  ممتفففوب علفففى كفففل  ر اوفففم الشاشفففة، ومفففن وظائةهفففا عفففرض الم يفففرات 
المختلةففة للمففتعلم واوففت وا  اوففتجا ت ، وتمففديم التغذيففة الرجعيففة الةور ففة وللفف  كمففا فففي التمففو م الففذاتي، 

 .وهناك أي ا التةاعل النصي كما يحدث عند كتابة كلمة المرور

 على ورق )إعداد السيناريو(: للتعلم الذاتي المبرمجالبرنامج التعليمي تصميم  -
 ولكي تتم عملية كتابة السينار و فهناك بعض المعايير يجب مراعاتها منها: 

    . تسلسل عرض المادة التعليمية على حسب الموتو 
  .عدم ا دحام الشاشة 
 . مراعاة التزامن  ين الجانب المرئي والمسمو 
 ألهداا التعليمية المحددة مسومًا. أ  يشتمل على جميى ا 
  البرنام  التعليمي ا رارمراعاة وتوح . 
 .تمسيم المحتوى العلمي إلى عدة أجزاء 
 .تحديد المادة التعليمية 
 المسافات(. –)األحجام  ةمراعاة تصميم الشاش 

مففففن صففففور  مففففيالبرنففففام  التعليويعفففد حصففففو  الواحففففل علففففى المففففواد المسففففتخدمة فففففي إنتففففاج 
 ولملات فيديو، تمت كتابة السينار و.

 Productionمرحلة اإلنتاج:  -4

الصفوت والصفور  -يمصد باإلنتاج هو انشفاء عناصفر الووفائي المتعفددة " الفنص الممتفوب 
والروفومات ال ا تففة والمتحركفة والةيففديو" المت فمنة فففي البرنففام  وتجميعهفا فففي  رنفام  تعليمففي واحففد، 
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لوا ما يموم فر ق مفن المتخصصفين بإنتفاج هفذه العناصفر، وتبفدأ عمليفة اإلنتفاج بعفد االنتهفاء مفن وغا
  كافة إجراءات التصميم وكتابة السينار و.

 وتمر مرحلة اإلنتاج بعدة خطوات هي: 

 :تحديد لغات البرمجة المناسبة 
 وهي:ةام الواحل باوتخدام مجموعة من البرام  في  ناء البرنام  التعليمي 

 Author ware 7.0 

 Macromedia Flash CS8. 

 إلنتاج الملةات الخاصة بالمادة العلمية ويناء الة شات الخاصة  وعض ملةات المادة العلمية.

 Adobe Animate CC 2016  

 إلنتاج ملةات الصور الموجودة بالبرنام .

 Microsoft Word 2016  

                                                  لتصميم وتنةيذ واجهات التةاعل.

 إنتاج الوسائط السمعية والبصرية:     

  لقطات الصور المتحركة "الفيديو":

 Camtasia تصو رها باوتخدام  رنام  ، تمالبرنام  التعليميلملات الةيديو المستخدمة في 
Studio2019 مانات م ل إتافة أو حذا وهو  رنام  وهل االوتخدام، كما يوفر العديد من اإلم

شر ي التحمم أوةل الةيديو، وإممانية دم  الصوت مى الةيديو في وةت واحد، وكذل  إممانية التحمم 
في حجم اإل ار المللوب، و ممن من خ ل  عمل تسجيل وشفرح أل  شفيء يفتم عملف  علفى شاشفة 

تم حةظ هذه اللملات يكما  الكمبيوتر بالصوت، من خ   التعليق بالميمرفو  أثناء تصو ر الشاشة،
 بما يتةق مى  بيعة  رنام  التألي  المستخدم.( WMV) بامتداد

 الصور الثابتة:

وإدخالهففففا إلففففى الحاوففففوب باوففففتخدام الماوففففح  جففففامعيوالكتففففاب ال ،تففففم تجميعهففففا مففففن اإلنترنففففت
( حيل تم Adobe Photoshop2019وتم معالجة الصور باوتخدام  رنام  ) ،(Scannerال وئي )

 ليى بعض أجزاء الصور. تم
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 :النصوص المكتوبة

تفففم كتابفففة النصفففو  الخاصفففة بشاشفففات البرنفففام  علفففى جهفففا  الحاوفففوب باوفففتخدام  رنفففام   
(Microsoft Office Word 2019 .) 

  التعليق الصوتي والمؤثرات الصوتية:

حتى لللالوة مة تم اختيار المملوعات المناووة، واختيار المؤثرات الصوتية الخاصة بالتعز زات الممد
 دراوة الممرر.أثناء  اللالوةال يؤدى   ادتها إلى تشتيت انتواه 

   Codingكتابة أكواد البرنامج: 

للريي  ين الملةات المختلةة ويين واجهات  +C)حيل تم كتابة أكواد البرنام  باوتخدام لغة )
 التةاعل وعناصر البرنام  المختلةة.

  السمعية والبصرية:إنتاج البرنامج ودمج الوسائط 
في هذه المرحلة تم تحو ل السينار و األواوي إلفى  رنفام  كامفل ففي صفورت  األوليفة، حيفل 
راعى الواحل عند إنتفاج البرنفام  أ  يتميفز بالوسفا ة وعفدم اإلك فار مفن التةصفي ت الزائفدة، كمفا تفم 

عيدًا عن التشفو   علفى مراعاة أ  يمو  شمل الشاشة مر حًا للعين، وأ  يتوافر  ها عنصر الجذب ب
المفففادة العلميفففة المت فففمنة ففففي البرنفففام  مفففى الوسفففا ة والوحفففدة والتفففوا    فففين ألفففوا  الشاشفففة والخلفيفففة 

 والخلو  والمؤثرات.  

 التقويم:        التجريب و  مرحلة -5

ةبفل  للبرنفام  التعليمفيوةد ت منت هذه المرحلة إجراء التجر ب المصغر لعمل تمو م  نائي 
 )التجرية األواوية(، وةد مرت عملية التجر ب المصغر بالخلوات التالية: االواويلتجر ب إجراء ا
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 :الخبراءعلى مجموعة من  البرنامج التعليميعرض  -أ
ةام الواحل بعفرض البرنفام  الممتفرح علفى مجموعفة مفن الخبفراء والمتخصصفين ففي مجفا  تكنولوجيفا 

  وذلك بهدف التعرف على: التعلم الذاتي المبرم خ   اوتمارة تمييم  رنام   من (6)مرفق التعليم 

 .مدى م ءمة الصور ولملات الةيديو وغيرها من العناصر واتساةها مى المحتوى الممدم 

 .مدى دةة التناوق  ين ألوا  وحجم الخلو  والع ةة  ينهم ويين الخلفية الخاصة بمل درس 

بإجراء جميع التعديالت على البرنامج المقترح بناًء على آراء السادة  وقد قام الباحث
 الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم.

 :للبرنامج التعليميالتجربة االستطالعية   -
تم تجر و  على عينة  البرنام  التعليميعلى  خبراءبعد إجراء التعدي ت التي اةترحها السادة ال

ا  الهدا من التجرية االوتل عية هو التأكفد مفن وتفوح المفادة العلميفة المت فمنة اوتل عية، وك
، ومفففدى مناوفففوة محتفففوى هفففذه الوحفففدات لهفففم، وكفففذل  مفففدى وتفففوح للالوفففات عينفففة الوحفففلبالنسفففوة 

، البرنففام  التعليمففي اتوغيرهففا مففن عناصففر تصففميم شاشفف ،األشففما  والخلففو  والروففوم ويففني الكتابففة
 تعديل هذه الوحدات ةبل تنةيذ التجرية األواوية. حتى يتممن الواحل من

 التوزيع الزمني للبرنامج التعليمي:

ومحتواه كما هو  تكنولوجيا التدر اةام الواحل بالتو  ى الزمني للبرنام  التعليمي لممرر 
 (:11،10موتح بالجدولين التاليين )

 (10جدول )

 (التعلم الذاتي المبرمج)التوزيع الزمني لمحتوى البرنامج التعليمي 

 التوزيع الزمني المحتوى  م

 ( شهر 2) .التعلم الذاتي المبرمجمدة تطبيق برنامج  1

 ( أسابيع8) عدد األسابيع. 2

 ( محاضرة2) عدد المحاضرات )الدروس( في األسبوع. 3
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 ( محاضرة16) العدد الكلي للمحاضرات. 4

 ( دقيقة60) زمن المحاضرة الواحدة. 5

 ق.960=16×ق60) الزمن الكلي للمحاضرات. 6

 (11جدول )

 (التعلم الذاتي المبرمجالتوزيع الزمني للبرنامج التعليمي )

 زمن المحاضرة عدد المحاضرات محتويات البرنامج

 60 2 التكنولوجيا التطور والمفهوم
 60 2 ةالمستحدثات التكنولوجي

 60 2 التعلم عن بعد
 60 4 إللكترونيالتعلم ا

 60 3 االختبارات اإللكترونية
 60 3 الحاسوب

 القياس القبلي:

الواحففل بففإجراء ال يففاس المبلففي علففى مجمففوعتي الوحففل التجر بيففة وال ففابلة، حيففل تففم ةففام 
ــــــــــاء( إلففففففففففى يففففففففففوم م26/10/2020) قيففففففففففاس التحصففففففففففيل المعرفففففففففففي لهففففففففففم يففففففففففوم االثنففففففففففين  الثالث

 م(.27/10/2020)

 التجربة األساسية:
الفتعلم الفذاتي لبيق التجرية األواوية للوحل على مجموعتي الوحل التجر بية باوتخدام تم ت
( أوفا يى ففي الةتفرة 8، وال ابلة باوتخدام اللر مة التمليدية، وةفد اوفتغرا تلبيفق البرنفام  )المبرم 
 م(. 23/11/2020) األربعاءإلى يوم  (م1/11/2020) األحدمن يوم 

 لقياس البعدي:ا
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الموافففففق  الســــب  تففففم اجففففراء ال يففففاس الوعففففد  للمجمففففوعتين التجر بيففففة وال ففففابلة وللفففف  يففففوم
 م(،26/12/2020)

 المعالجات اإلحصائية: 

 SPSSالمناووة للبيعة الوحل، ولل  باوتخدام  رنام   اإلحصائيةاوتخدم الواحل المعالجات 
 -االنحفففراا المعيفففار   - الووفففيي -سفففا يلحسفففاب المعفففام ت اإلحصفففائية التاليفففة: المتووفففي الح

 -معامل السهولة والصفعوية والتمييفز –معامل االرتوا   - معامل ألةا كرونوا  -معامل االلتواء
 النسب المعو ة لمعدالت التحسن. – ."ت"اختوار

 عــرض النتائج ومناقشتهـــا: 

 أوال: عــــرض ومناقشة نتــائــج الفـــرض األول:

 (12جدول )

 البعدي( للمجموعة التجريبية  -الفروق بين متوسطي القياسيين )القبلي داللة

 في المتغير المعرفي 

   =  10 

 المتغيرات

 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط  قيمة "ت"
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 126.637 0.632 49.20 0.516 12.40 االختبار المعرفي

 2.262= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية 

فروا لات داللة إحصائية  ين ك  من درجات ال يفاس  ( وجود12رةم )يت ح من الجدو  
في مستوى  بالتعلم الذاتي المبرم والتي تم التدر ا لها  للمجموعة التجريبيةالمبلي وال ياس الوعد  

 الوعد .التحصيل المعرفي ولصالح ال ياس 
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 (3شكل )
 الفرق بين متوسط درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 تكنولوجيا التدريسلمقرر  المعرفي التحصيل الختبار

 قشة نتائج الفرض األول:منا -

( تففم م حاففة وجففود فففروا لات داللففة 3( والشففمل رةففم )12باوففتعراض نتففائ  الجففدو  رةففم )
والتي تم التدر ا للمجموعة التجريبية إحصائية  ين ك  من درجات ال ياس المبلي وال ياس الوعد  

ال ياس الوعد ، حيل أ   على تنمية التحصيل المعرفي ولصالحالتعلم الذاتي المبرم  لها باوتخدام 
 .0.05قيم "ت" المحسوية ةد فاةت قيمتها الجدولية عند مستوى معنو ة 

لففى البرنففام  التعليمففي المعففد باوففتخدام الففتعلم الففذاتي المبففرم  إو رجففى الواحففل هففذا التحسففن 
ام  والةروا الةرديفة  يفنهم، باإلتفافة إلفى تميفز البرنف لالواتوالذ  راعى مستوى وةدرات وحاجات ال

بففالمحتوى التعليمففي الجيففد المتكامففل مففن حيففل اوففتخدام الووففائي، ممففا وففاعد علففى تنشففيي المففدرات 
 .اللالوةجميى حواس  تم فيها اشراكالعملية وتمو م الذات داخل  يعة تعليمية 

المبففرم  يتميففز بمراعففاة الةففروا الةرديففة والسففرعة الذاتيففة لللالوففات، باإلتففافة  فففالتعلم الففذاتي
التعز فففز الةففور  والتغذيفففة الراجعفففة، يففف  الففذاتي والمفففدرة علففى اتخفففال المفففرارات، كمففا انففف  يففوفر إلففى التوج

  (244: 8)لى تنمية التحصيل المعرفي لديهم. إو  ادة حافز عملية التعلم مما أدى  دوره 

ةفففد أتفففاح التعليمفففي كمفففا يعفففزو الواحفففل وفففبب تةفففوا المجموعفففة التجر بيفففة إلفففى أ  البرنفففام  
 فففة ففففي اختيفففار  ر مفففة االنتمفففا  واإلبحفففار والتجفففو  داخفففل البرنفففام  والسفففرعة البرمجيفففة الحر  لللالوفففات
عنهففا تففوفير تغذيففة راجعففة فور ففة، هففذا باإلتففافة إلففى مففا يففوفره البرنففام  أ والتففي ينشفف اللالوففة،ألوامففر 
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لية الفتعلم للتعليم والتعلم، فتمود اللالوة إلى اتما  ما تعلمت  مما يز د من فاعمن  يعة مشوةة  لللالوة
ويالتالي تنمية مستوى التحصفيل المعرففي لفديهن، و تةفق للف  مفى من حيل الةهم واإلدراك والتحليل، 
لبنـــي ســـيد نظمـــي محمـــود الهـــواري ، م(2020)نـــادي زكـــي ذكـــي مفففا أشفففار اليففف  دراوفففة كففف  مفففن 

تعلففيم نةسفف  بمففا يتوافففق مففى ميولفف   م( ا  الففتعلم الففذاتي المبففرم  يسففتليى المففتعلم مففن خ لفف 2020)
واهتماماتف  ويالتفالي تحفدث اإليجا يفة والمشفاركة ففي الفتعلم، األمفر الفذ  يز فد مفن اثفارة الدافعيفة لففدى 

 المتعلمين ورفى مستوى لكائهم وةدراتهم الذاتية على التعلم.

 ولهذا يتحقق الفرض األول الذي ينص على:

( للالوففات المجموعففة القبلــي والبعــديال ياوففيين )توجففد فففروا دالففة إحصففائيا  ففين متووففلي "
 ".لصالح متووي ال ياس الوعد   التحصيل المعرفيالتجر بية في تنمية 

 

 نتــائــج الفـــرض الثاني: ومناقشة ثانيا: عــــرض

 (13جدول )

 البعدي( للمجموعة الضابطة -داللة الفروق بين متوسطي القياسيين )القبلي

 في المتغير المعرفي

     =  10 

 المتغيرات

 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط  قيمة "ت"
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 35.218 1.792 32.90 0.738 11.90 االختبار المعرفي

 2.262= 0.05عند مستوى معنوية  قيمة "ت" الجدولية
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فروا لات داللة إحصائية  ين ك  من درجفات ال يفاس  ( وجود13الجدو  رةم )يت ح من  
 علفى التمليديفةلر مفة الوالتفي تفم التفدر ا لهفا باوفتخدام  للمجموعـة الضـابطةالمبلي وال ياس الوعد  

 لصالح ال ياس الوعد . لمعرفي مستوى التحصيل اتنمية 

 (4شكل )

 ة ضابطالفرق بين متوسط درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة ال
 لمقرر تكنولوجيا التدريس المعرفي التحصيل الختبار

 مناقشة نتائج الفرض الثاني: -

وجففود فففروا لات داللففة  ( تففم م حاففة4( والشففمل رةففم )13باوففتعراض نتففائ  الجففدو  رةففم )
والتفي تفم التفدر ا  للمجموعة الضابطةإحصائية  ين كل من درجات ال ياس المبلي وال ياس الوعد  

ولصفالح ال يفاس الوعفد ، حيفل أ  قفيم باللر مة التمليدية على تنميفة مسفتوى التحصفيل المعرففي لها 
 .0.05عند مستوى معنو ة  "ت" المحسوية ةد فاةت قيمتها الجدولية

و رجى الواحفل الةفرا  فين ال ياوفين المبلفي والوعفد  للمجموعفة ال فابلة إلفى تفأثير اللر مفة 
 على تنمية التحصيل المعرفي لللالوات في ممرر تكنولوجيا التدر ا. تواعد تيالتمليدية ال

ةبفل المعلففم،  فهفذه اللر مفة تعتمفد علففى الشفرح النافر  وتصففحيح مسفارات الفتعلم لللالوففة مفن
والفففذ   فففدوره يمفففوم باتخفففال جميفففى المفففرارات الخاصفففة بالعمليفففة التعليميفففة، كتنةيفففذ كفففل جفففزء مفففن أجفففزاء 
الوحفدة، وكفذل  تمفديم التغذيفة الراجعفة، وهفذا  ف  شف  يفوفر لهفم فرصفة جيفدة للفتعلم، ممفا يفؤثر  ففدور 

 راوت  لهن.إيجا ي على تكو ن ةدر من المعرفة العلمية الخاصة بالممرر الذ  يتم د

 ولهذا يتحقق الفرض الثاني الذي ينص على:
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( للالوات المجموعفة ال فابلة القبلي والبعديتوجد فروا دالة إحصائيا  ين متوولي ال ياويين )" 
 ".لصالح متووي ال ياس الوعد   التحصيل المعرفيفي تنمية 

 نتــائــج الفـــرض الثالث:ة ثالثا: عــــرض ومناقش

 (14جدول )

 ة الفروق بين متوسطي القياسيين )البعديين( للمجموعتين التجريبية والضابطةدالل

   في المتغير المعرفي

   1   =2  =10 

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسط  قيمة "ت"
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 27.125 0.632 49.20 1.792 32.90 االختبار المعرفي

 2.093= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية 

( وجفففود ففففروا لات داللفففة إحصففففائية  فففين كففف  مفففن درجففففات 14يت فففح مفففن الجفففدو  رةففففم )
للمجموعة التجريبية والتي تم التدريس لها بالتعلم الـذاتي المبـرمج، والمجموعـة ال ياوين الوعديين 

علففى تنميففة مسففتوى التحصففيل المعرفففي لصففالح باللر مففة التمليديففة ر ا لهففا والتففي تففم التففدالضــابطة 
المجموعففففففة التجر بيففففففة، حيففففففل أ  قففففففيم "ت" المحسففففففوية ةففففففد فاةففففففت قيمتهففففففا الجدوليففففففة عنففففففد مسففففففتوى 

 .  0.05معنو ة
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 (5شكل )

 لدي المجموعتين الضابطة والتجريبية القياسات )البعدية( الفروق بين متوسط درجات

 تكنولوجيا التدريسلمقرر  المعرفي التحصيل الختبار

( يت ففففح وجففففود فففففروا لات داللففففة 5( والشففففمل رةففففم )14باوففففتعراض نتففففائ  الجففففدو  رةففففم )
تحصفففيل المعرففففي ولصفففالح إحصفففائية  فففين مجمفففوعتي الوحفففل ففففي نتفففائ  ال يفففاس الوعفففد  الختوفففار ال

 المجموعة التجر بية.

و رجففى الواحففل تةففوا المجموعففة التجر بيففة عففن المجموعففة ال ففابلة فففي مسففتوى التحصففيل 
لى التعلم الذاتي المبرم  نارا لما يتميز ب  من مميزات ومنها اوفتخدام  ألك فر مفن حاوفة إالمعرفي 

ية والوصففر ة، وللفف  مففن خفف    ففرا وووففائي أثنففاء التعلففيم، ومراعاتفف  لنمففا  تعلففيم اللالوففات السففمع
التعلفيم المسفتخدمة المصفحوية بالصفور والروفومات، وممفا ى الةيفديو، والمفؤثرات الصفوتية، وإممانيففة 

ثار التعليم وتساعد  اال    عليها وتكراراها في أ  وةت، مما يمو  الوص ت العصبية التي ت بت 
ة التحصفيل الدراوفي لفدى اللالوفات، وتفوفير  يعفة تةاعليفة على تنمية التذكر والةهم واالوتيعاب و  اد

مسففتمرة تحففافظ علففى اوففتمرار ة دافعيففتهن، ورغبففتهن فففي التعلففيم المسففتمر، كمففا تمففدم التغذيففة الراجعففة 
التي من شفانها أ  تسفاعد اللالوفات امفا علفى التمفدم ففي التعلفيم إلا كانفت االوفتجابات صفحيحة، أو 

من م يرات واوتجابات تساعد على الةهم واالوتيعاب والحةظ والتذكر، ت  ، و أتعديلها إلا كانت خل
، فكفل للف  وفاهم ووفاعد ففي ومن ثم تساعد على   ادة التحصيل الدراوي و  فادة الربوفة ففي التعلفيم

 تنمية التحصيل المعرفي. 
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لى إشارت أوالتي م( 2020)شرين السيد ابراهيم محمد وتتةق هذه النتائ  مى نتائ  دراوة 
مدى التأثير اإليجا ي من اوتخدام التعلم الذاتي اإللكتروني على تنمية التحصيل المعرفي للل ب 

 في العملية التعليمية. 

 

 

 ولهذا يتحقق الفرض الثالث الذي ينص على:

ــــديينتوجففففد فففففروا دالففففة إحصففففائيا  ففففين متووففففلي ال ياوففففيين )"  ( للالوففففات المجموعففففة البع
 ".لصالح المجموعة التجر بية  التحصيل المعرفيالتجر بية وال ابلة في تنمية 

 :لرابعا نتــائــج الفـــرضة عــــرض ومناقش: رابعا

 (15جدول )

مجموعتين التجريبية لل بين درجات القياسين)القبلي/البعدي(تحسن ال المئوية لمقدار نسبال
 عرفيمستوى التحصيل المفي  والضابطة

   1   =2  =10 

 المتغيرات
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 نسبة التحسن بعدي قبلي نسبة التحسن بعدي قبلي

 %296.77 49.20 12.40 %176.47 32.90 11.90 االختبار المعرفي

ال ابلة أفراد المجموعة التجر بية على أفراد المجموعة  ( تةوا 15الجدو  رةم )يت ح من 
 في نسب تحسن ال ياس الوعد  عن ال ياس المبلي في مستوى التحصيل المعرفي.
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 (6شكل )

 النسب المئوية لمقدار التحسن لدى المجموعتين التجريبية والضابطة

 تكنولوجيا التدريسلمقرر  المعرفي التحصيل الختبار

( ا  المجموعففة التجر بيففة حممففت نسففوة تحسففن 6( وشففمل رةففم )15) يت ففح مففن الجففدو  رةففم
اعلى من المجموعة ال ابلة في مستوى التحصفيل المعرففي، حيفل  لغفت نسفوة التحسفن للمجموعفة 

 (.%176.47(، ونسوة التحسن للمجموعة ال ابلة )%296.77التجر بية )

لففففى البرنففففام  إ بيففففة و عففففزو الواحففففل نسففففب التحسففففن الحادثففففة لففففدى  الوففففات المجموعففففة التجر 
اعففل وفمففا لمعففد  تعلمهففا التةالتعليمففي الممتففرح باوففتخدام الففتعلم الففذاتي المبففرم  حيففل يسففمح لللالوففة ب

لفى أنفف  يفوفر الوةففت والجهفد، كمففا انف  يمففدم التغذيفة الراجعففة الةور ففة، إالخفا  مففى ةفدراتها، باإلتففافة 
و الفففتعلم و نمفففي الربوفففة نحفففو المعرففففة نحفففتهفففا كمفففا يعمفففل علفففى إثار  يهاو نمفففي المفففدرات اال تكار فففة لفففد

المعلومففات أك ففر مففن مففره مففن اجففل اجتيففا  حففد االتمففا  وهففو  ففذل   تمففرأ هففايجعل ويالتففاليواالكتشففاا، 
 .ثراً أيجعل التعليم أبمي 

  ففادة مسفتوى التحصففيل المعرففي تةففوا مففا  علفىففالتعلم الففذاتي المبفرم  أثففر بصفورة إيجا يففة 
ة اك فففر لالوفف مفففة التمليديففة حيفففل ا  الففتعلم الفففذاتي المبففرم  جعفففل الحممتفف  المجموعفففة ال ففابلة باللر 

تةاع  ونشا ا أثنفاء الفتعلم، كمفا انف  عمفل علفى مراعفاة الةفروا الةرديفة ، حيفل يفتم التعامفل مفى كفل 
اك ر  المحاترة تكراري الوة على حسب ةدرتها الخاصة، و عمل على االةتصاد في الوةت والجهد و 

خلفوة بخلفوة عفن  ر فق التغذيفة  تمفدمها، فاللالوفة تسفتليى ا  تعفرا نتيجفة امن مرة واتما  جوانبه
واالختوفارات التةاعليفة بالبرنفام ، وتحملهفا خف   التفدر وات ولل  من الراجعة وتمديم التعز ز الةور ، 

 المسؤولية من خ   المشاركة الةعالة في الموة  التعليمي مما يؤد  إلى   ادة دافعية التعلم.

م( والتفي أشفارت إلفى 2020)هادي محمـود محمـد غريـب علـي تةق مى نتائ  دراوفة وهذا ي
ا  البرنففام  التعليمففي يعمففل علففى اوففت ارة كافففة الحففواس، والتعز ففز الةففور  والتغذيففة الراجعففة بعففد كففل 

 أثناء التعلم، باإلتافة إلى مراعاة الةروا الةردية. متعلمخلوة، كما راعى السرعة الذاتية لكل 
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 الذي ينص على: رابعيتحقق الفرض ال يبالتالو 

توجففد فففروا دالففة إحصفففائيا فففي نسففب التحسففن  فففين المجمففوعتين التجر بيففة ال ففابلة ففففي " 
 ".لصالح المجموعة التجر بية  التحصيل المعرفيتنمية 

 االستنتاجات والتوصيات:

 أوال: االستنتاجــــــــــات:

االعتماد على نتائ  األولوب اإلحصائي المستخدم في توء عينة الوحل وهدف  وفروت  و 

 تية:لى االوتنتاجات اآلإتوصل الواحل 

تةففوا المجموعففة التجر بيففة التففي اوففتخدمت الففتعلم الففذاتي المبففرم  علففى المجموعففة ال ففابلة التففي  -1

م الفففذاتي المبفففرم  وتفففأثيره علفففى تنميفففة اوفففتخدمت اللر مفففة التمليديفففة، ممفففا يفففد  علفففى فاعليفففة الفففتعل

 .التحصيل المعرفي لللالوات عينة الوحل

وففاهم بلر مففة إيجا يففة فففي اكتسففاب اللالوففات  الففتعلم الففذاتي المبففرم البرنففام  التعليمففي باوففتخدام  -2

التففففالي تحسففففين مسففففتوى التحصففففيل المعرفففففي للمعلومففففات والمعففففارا لممففففرر تكنولوجيففففا التففففدر ا وي

 .لديهن

تةفففوا المجموعفففة التجر بيفففة علفففى المجموعفففة ال فففابلة ففففي نسفففب التحسفففن ففففي مسفففتوى التحصفففيل  -3

 المعرفي.

اوففتخدام الففتعلم الففذاتي المبففرم  عمففل علففى   ففادة مشففاركة اللالوففات فففي اكتسففاب المعرفففة و  ففادة  -4

 دافعية التعلم لديهن.

 ــــــــات:ثانيا: التوصيــــ

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

259 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 062) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 شارت الي  نتائ  الوحل يوصي الواحل باآلتي:أاوتنادا إلى ما 

ترورة تلبيق التعلم الذاتي المبرم  على  الوات كلية التريية الر اتية لما ل  من تأثير  -1

 إيجا ي على العملية التعليمية.

واليب التدر سية ةسام المناه  و را التدر ا بمليات التريية الر اتية بإدخا  األأاهتمام  -2

الحدي ة واالوتةادة من التمدم التكنولوجي الهائل الذ  غزى العالم، ولل   توظية  تمن 

  رام  تدر ا الممررات الدراوية، للتغلب على المشم ت التي تواج  عملية التعليم.

برم ، تشجيى المائمين على تدر ا ممررات التريية الر اتية على اوتخدام التعلم الذاتي الم -3

 .والذ  ينمي التةكير الناةد لدى المتعلمين و ساعدهم على تحمل مسؤولية التعلم

إجراء دراوات مماثلة على عينات مختلةة وممررات أخرى ل رتماء بالعملية التعليمية ومواكوة  -4

 التلور الحادث بالدو  المتمدمة.

هم عن كيفية االوتةادة من التعلم الذاتي ترورة عمل ورش ألع اء هيعة التدر ا ومعاوني -5

المبرم  وكيفية انتاج  لتدر ا ممرراتهم لمسايرة التلورات والمستجدات في العملية 

 .التعليمية
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 المراجع العربية: 

احمــد بــن عبــد ي الــدريوي ،   -1
 :رجاء علي عبد العليــــــــــــــــــــم

، دار الةكر 1جية والتجديد التريو ،  المستحدثات التكنولو 
 .2017العريي، الماهرة،

ـــاس   -2 اســـامه محمـــد ســـيد، عب
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، دار العلففففم وااليمففففا  1اوفففاليب التعلففففيم والففففتعلم النشففففي،  
 .2016للنشر والتو  ى، دووا،

، المفاهرة، دار الكتففاب 1 فرا تففدر ا تكنولوجيفا التعلففيم،   :نـــــــــــــــــــــــــــسعاد احمد شاهي  -3
 .2015الحديل، 

 رنفففام  تعليمفففي ةفففائم علفففى الفففتعلم الفففذاتي باوفففتخدام نافففام  :شرين السيد ابراهيم محمد  -4
لتنمية المعرفة  تمنية الهولوجرام واالتجفاه  Moodleالمود 

لمفين بمليفة نحو اوتخدامها ففي التفدر ا لفدى اللف ب المع
الترييفففة، المجلففففة التريو ففففة، كليففففة الترييففففة، جامعففففة وففففوهاج، 

 .2020، 74العدد

، عفففالم الكتفففب، 1ليمترونفففي وصفففعويات الففتعلم،  الففتعلم اإل :عادل محمد العــــــــــــــــــــــــــــــدل  -5
 .2016الماهرة،

عبد العزيز طلبه عبد الحميد،   -6
 :امـــــــــــــتسنيم داود محمد صي

داللفففففففة  يعفففففففات الفففففففتعلم التكيفيفففففففة وتأثيرهفففففففا علفففففففى التمفففففففو م 
، دار السفففحاب للنشفففر والتو  فففى، المفففاهرة، 1اإللكترونفففي،  

2018. 

عبــــد ي بــــن خمــــيس أمبــــو   -7
ســـــعيدي، هـــــدى بنـــــ  علـــــى 

 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحوسني

ار المسفففففففيرة للنشفففففففر ، د1اوفففففففتراتيجيات الفففففففتعلم النشفففففففي،  
 .2016والتو  ى، عما ، 
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ـــــــــد ي   -8 ـــــــــة محمـــــــــد عب فوزي
 :األنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 

 

 

أثففففر الففففتعلم النشففففي علففففى الففففتعلم الففففذاتي، مجلففففة االوففففتواء، 
جامعفففففففففة ةنفففففففففاة السفففففففففو ا، مركفففففففففز الوحفففففففففوث والدراوفففففففففات 

 .2017، 5األندونيسية، العدد

بــــدير، هنــــاء  محمــــد كريمــــان  -9
 :مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحي

، عفالم 1التعلم الفذاتي رؤ فة تلبي يفة تكنولوجيفة متمدمفة،  
 .2014الكتاب، الماهرة، 

لبنـــــي ســـــيد نظمـــــي محمـــــود   -10
 :الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري 

 

فاعليفففة اوفففتخدام إوفففتراتيجية الفففتعلم الفففذاتي علفففى اتجاهفففات 
 الوففففات ةسففففم اللةولففففة بجامعففففة األميففففرة نففففورة نحففففو الففففتعلم 

جلة اللةولفة والترييفة، كليفة ر فاض األ ةفا ، اإللكتروني، م
 .2020،44، العدد 12جامعة اإلومندر ة، المجلد

 :محمـــد فتحـــي الســـيد إبـــراهيم  -11
 

فعاليفففة اوفففتخدام خفففرائي المةفففاهيم علفففى مسفففتوى التحصفففيل 
لففففففوعض مهففففففارات الجموففففففا  الةنففففففي للفففففف ب كليففففففة الترييففففففة 

ة، كليفة الر اتية للبنين جامعة األ هر، دكتوراه غير منشور 
 .2017التريية الر اتية  نات، جامعة اإلومندر ة، 

 :منــــــــــال حســــــــــن رمضــــــــــان  -12
 

 

 

 

، دار األكفففاديميو  للنشفففر 1اوفففتراتيجيات الفففتعلم النشفففي،  
 .2016والتو  ى، عما ، 

 نـــــــــــــادي زكـــــــــــــي ذكـــــــــــــي:  -13
 

فاعليفففة أوفففلوب الفففتعلم الفففذاتي متعففففدد المستو فففففات علفففى تعلفففم 
تنا اللاولة للالوات المرحلفة بعض المهارات األواوية في 

اإلعداديفففة، ماجسفففتير، كليفففة الترييفففة الر اتفففية، جامعفففة  نفففي 
 .2020وو  ، 

هـــادي محمـــود محمـــد غريـــب   -14
 :يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل

أثر اخت ا نملي الدعم  بيعة الفتعلم المعمفوس ففي تنميفة 
لم الذاتي والتمبفل التكنولفوجي لفدى  ف ب كليفة مهارات التع

الترييففففة األواوففففية بالكو ففففت، روففففالة دكتففففوراه، كليففففة الترييففففة 
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 .2020النوعية، جامعة  نها، 

هنـــــــد مؤيـــــــد عبـــــــد الـــــــرازق   -15
 :الدليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

للنشففففففففر ، دار السففففففففحاب 1 يعففففففففات الففففففففتعلم االفتراتففففففففية،  
 .2018والتو  ى، الماهرة، 

ــــثم عــــاطف حســــن، رهــــام   -16 هي
 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسن طلب

تكنولوجيفففا العفففالم االفتراتفففي والواةفففى المعفففز  ففففي التعلفففيم، 
، المركفففففففففففز األكفففففففففففاديمي العريفففففففففففي للنشفففففففففففر والتو  فففففففففففى، 1 

 2018الماهرة،

وسام صالح عبد الحسين،  -17
 :مير حمــــــــــــــــــوديلمى س

ــــــــــــــــــــــــق  -18 ــــــــــــــــــــــــد رفي ولي
 العياصــــــــــــــــــرة:

، دار 1أنمفففا  الفففتعلم وتلبيماتففف   فففين المعلفففم والمفففتعلم،  
 . 2019الرتوا  للنشر والتو  ى، عما ، 

، دار أوفففامة 1تكنولوجيفففا التعلفففيم والتعلفففيم اإللكترونفففي،  
 .2017للنشر والتو  ى، األرد ، 

 نبية:المراجع األج
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