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 بيئة التعلم الشخصي -التحليالتية التعليمية: الكلمات المفتاحية

والتنظيم الذاتي  الدروس اإللكترونية التفاعليةمهارات إنتاج  هدف البحث الحالي إلى تنمية

للتعلم اإللكتروني لدى طالب تكنولوجيا التعليم من خالل توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة 

استخدم هذا البحث ، واستخدم المنهج الوصفي إلعداد اإلطار النظري واألدوات، التعلم الشخصية

التصميم التجريبي المعروف باسم "التصميم القبلي البعدي باستخدام مجموعتين متكافئتين أحدهما 

تجريبية واألخرى ضابطة" حيث يعتمد هذا النوع من التصميم على اختيار أفراد العينة بطريقة 

قسيمهما إلى مجموعتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة، ويتم تطبيق أدوات عشوائية، وت

ً على المجموعتين قبل التجربة ثم تتعرض المجموعة التجريبية فقط للمتغير المستقل  القياس قبليا

( طالباً وطالبة، وقد 60ثم تطبق أدوات القياس بعدياً على المجموعتين، وتكونت عينة البحث من)

إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، بحيث يتوافر لدى جميعهم أجهزة تم تقسيمهم 

كمبيوتر شخصية أو هواتف نقاله تمكنه من فتح البيئة والتطبيق عليها، وتم تقسيم الطالب إلى 

ً وطالبة، وقد استخدمت الباحثة برنامج 30مجموعتين تشمل كل مجموعة على) ( طالبا

Roulette-Wheel of Luck  وهو تطبيق على الهواتف الذكية لالختيار العشوائي، وتم إدخال

ً وطالبة من طالب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا التعليم ومنها يختار التطبيق 60أسماء ) ( طالبا

ً اسم الطالب، ثم يتم تكرار هذه العملية ثالثين مرة فيظهر ) ً بشكل 30عشوائيا ً مختلفا (  اسما

ألسماء المجموعة الضابطة والباقون مثلوا المجموعة التجريبية وتوصلت عشوائي، فتمثلت هذه ا

فاعلية توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية الجوانب نتائج البحث إلى 

 المعرفية واألدائية لمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.

 

 



 

 =3 = 

 2022، فبراير السادس، العدد الثالثالمجلد 

 الرقميالتعليم والتعلم  تكنولوجيامجلة 

Employing educational analytics in the personal learning environment 

and its impact on developing the skills of producing interactive 

electronic lessons and self-regulation of learning among 

educational technology students.   

 

Abstract: 

       he aim of the current research is to develop the skills of producing interactive 

electronic lessons and self-organization for e-learning among educational technology 

students through the use of educational analytics in the personal learning 

environment, and the descriptive approach was used to prepare the theoretical 

framework and tools. One is experimental and the other is control, where this type of 

design depends on selecting the sample members in a random way, dividing them into 

two groups, one experimental and the other controlling, and the measurement tools 

are applied a priori to the two groups before the experiment, then the experimental 

group is exposed only to the independent variable, then the measurement tools are 

applied remotely to the two groups. The research sample consisted of (60) male and 

female students, and they were divided into two groups, one of them is control and the 

other is experimental, so that all of them have personal computers or mobile phones 

that enable him to open the environment and apply to it, and the students were divided 

into two groups, each group includes (30) students As a student, the researcher used 

the Roulette-Wheel of Luck program, which is an application on smartphones, for 

random selection The names of (60) male and female students from the first year of 

the Department of Educational Technology were entered, from which the application 

randomly chooses the name of the student, then this process is repeated thirty times, 

and (30) different names appear randomly, so these names represented the control 

group and the rest represented the experimental group and reached The results of the 

research effectiveness of employing educational analytics in the personal learning 

environment in developing the cognitive and performance aspects of the skills of 

producing interactive electronic lessons and self-regulation of e-learning. 

Keywords: educational analytics - personal learning environment 
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 مقدمة البحث:  
تسااابقت الاانظم التربويااة حااول العااالم فااي تبنااي مشاااريل نشاار تقنيااة المعلومااات وتوظيفهااا فااي 

المؤسسات التعليمية والبحاث عان إيجااد أدوات تعلام تربوياة تعتماد علاى تقنياات اإلنترنات، فظهار 

الجيل األول للتعلم اإللكتروناي وماا يتضامنه مان أدوات تزامنياة وزيار تزامنياة تام توظيفهاا بشاكل 

ف واسل في التعليم، ثم تطاور األمار وظهار مايسامى بالجيال الثااني للاتعلم ايلكتروناي، والاذي هاد

إلى بناء بيئات تعليمية إلكترونية أكثار تفاعلياة وأكثار اجتماعياة مان خاالل البرمجياات اإلجتماعياة 

التي تعزز الشراكة والتواصل بين أطراف العملياة التعليمياة مثال المادونات، والاويكي، والشابكات 

 ايجتماعية ومن أهم هذه البيئات بيئات التعلم الشخصية.
اإللكتروني الشخصية أحد أهم اتجاهات البحث الحديثة التي تتميز وتعد بيئات التعلم  

بالمرونة والقابلية للتغيير ومسايرة روح العصر وتلبية احتياجات المتعلمين، والتفاعلية وجذب 

انتباه الطالب وتحقيق األهداف التعليمية بكفاءة، وذلك من خالل إتاحة كافة المعلومات التي 

ي وقت وأي مكان، كما أنها تعمل على إتاحتها لهم في صورة مشوقة يحتاجها المتعلمين في أ

(. 2020وجذابة مل إمكانية تفاعلهم مل المصادر التعليمية المختلفة داخل البيئة )محمد خميس، 

وتعتبر بيئة التعلم الشخصية بيئة جيدة للتعلم تتصف بالتفاعلية والشمولية والتكامل حيث تشمل 

ي تسهل عملية التعلم، وتراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، كما أنها العديد من األدوات الت

تتميز بسهولة تغيير وتعديل المحتوى، فالبيئة الشخصية بيئة زنية بالمحتوى التكنولوجي التكيفي 

القائم على المستحدثات التكنولوجية من أجل إحداث تغيير في نظم العملية التعليمة، وتغيير 

تعد بيئة التعلم (. كما , p.73  Mulwa et al ,2010لتعليم والتعلم )مخرجات عمليتي ا

ً ألنماط وأساليب وخصائص المتعلمين  الشخصية أحد مصادر التعلم التي يقدم فيها التعلم وفقا

المختلفة، وكذلك وفقاً لطريقة تعلم كل متعلم، تساعد الطالب الذين ي يستطيعون التفرغ للتعلم أن 

ً لقدراتهم الذاتية من أجل مواكبة التقدم التقني وايرتقاء  يتعلموا بمفردهم في منازلهم وفقا

تمثل قواعد بيانات كبيرة بأساليب  بمستواهم المهني وتطوير مهاراتهم، كما أن تحليالت التعلم

، حيث أنها قائمة على تحليل إحصائية تصدر تقارير تنبؤية لتحسين اتخاذ القرار وتحسين التعلم

انات حول السياق التعليمي للمتعلم وتقديم التغذية الراجعة المناسبة يستكمال تحقق جميل البي

 نواتج التعلم بصورة فعالة.

وفي ظال التطاور التكنولاوجي لبيئاات الاتعلم ايلكترونياة، كانات هناال حاجاة إلاى تكنولوجياات 

مطلوباااة وتقااادم وآليااات جديااادة تقااوم بتتبااال الماااتعلم وتسااجل كااال شاايء يفعلاااه وتجميااال البيانااات ال

التوصيات لتحسين النظام، وتمثل تحليالت التعلم أحد أبرز الحلول المثلى لمشااكل التعلايم وتحسان 

األداء، حيث تعمل على إتاحة الفرصة أماام المعلماين للتحدياد الساريل ألنمااط سالول المساتخدمين 

يهتماام األكبار فاي والتعرف على طبيعة مراحل تطور الطلبة، وقد حظيات التحلايالت التعليمياة با

مجاال التعلاايم، نتيجااة للرزبااة فااي الحصااول علاى البيانااات األفضاال وقاادرتها علااى تجمياال البيانااات 

بشكل فوري وتغير هيكل ديناميكية التعلم؛ إذ يستطيل المدرسون استخدام البياناات لتعاديل أسااليب 

 .(lfenthaler & Gosper, p.2014تدريسهم كي تلبي احتياجات الطالب بصورة أفضل)

واسااتخدام تحلاايالت الااتعلم فااي بيئااة الااتعلم الشخصااية يثااري عمليااة الااتعلم ويحقااق قاادراً كبيااراً ماان 

المشاااركة والتفاعليااة، حيااث تساااعد المعلاام علااى تصااميم تعلاام مناسااب للمتعلمااين وتقااديم الرجاال 

ايعتباار والتحسين األلي ألدائهام، فهاي بيئاات تعلام ذكياة علاى دراياة بأسالوب الماتعلم تأخاذ بعاين 

للتطاور العلماي  مستواه المعرفي وبالتالي توفر لاه الماادة العلمياة المناسابة، ومال الظهاور المتزاياد
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ومااا صاااحبه ماان تطااور فااي أجهاازة الحاسااب المكتبيااة والمحمولااة  واسااتخدام تقنياتااه والتكنولااوجي

    ل أنواع وظهور الحاسب اللوحي والهواتف النقالة المتطورة والتي يمكن من خاللها عرض جمي

الوسائط المتعددة الرقمية بوضوح وسرعة عالية، ونتيجاة لتلاك التغيارات المتساارعة ظهارت 

تحويت في نمط تعلم اإلنسان ومنها ظهاور الادروس ايلكترونياة التفاعلياة، لاذلك أصابح مان 

الضروري إكسااب الطاالب الكثيار مان المهاارات ومنهاا مهاارات إنتااج الادروس اإللكترونياة 

 التفاعلية.

أحد أهم مصادر التعلم اإللكتروناي التاي سااعدت  الدروس اإللكترونية التفاعليةعن بعدوتعد 

المصممين التعليميين في التغلب على كثير من القيود ونواحي القصور في العملياة التعليمياة 

حيااث تتمياااز الااادروس اإللكترونياااة بأنهاااا ديناميكياااة وتفاعلياااة، وتساااتطيل أن تزودناااا بااانفس 

المالمح والخصائص الحالية للدروس التقليدية باإلضافة إلي مالمح وخصائص جديدة، فهي 

 (.2013بيئة تعلم تفاعلية متعددة الوسائل تصلح ألنماط كثيرة من التعلم )داليا كامل، ص 

وبما أن حدوث عملية التعلم يتوقف على المتعلم ذاته والنشاطات التي يقاوم بهاا، إذن فاالتعلم 

تية نشطة  يقوم بها المتعلم حياث يكاون فياه إيجابيااً ونشاطاً، يباذل الكثيار مان الجهاد عملية ذا

ليبني معارفه بنفساه، وقاادراً علاى أن ياربط باين معارفاه وخبراتاه الساابقة، وباين ماا يتعلماه 

ويطبقه في الحياة الواقعية، وباين معارفاة وخبراتاه الجديادة، ويتحمال مسائولية عملياة تعلماه 

علااى أن ينقاال مهاراتااه وخبراتااه التااي اكتساابها إلااى الحياااة العمليااة أصاابح أماار  ويكااون قااادراً 

 (.2012ضرورياً وحتمياً لتطوير قدراته وتقدم مجتمعه) آيات رجب، ص

لذا كان مان الضاروري ايهتماام بالعملياات الذاتياة والمهاارات التاي يقاوم بهاا الماتعلم أثنااء  

العوامااال التاااي تسااااعد علاااى تحساااين األداء تعلماااه وتحصااايله للمعرفاااة، وكاااذلك ايهتماااام ب

األكاديمي له، وهو ما يُعرف بمهارات التنظيم الذاتي للاتعلم أو مهاارات الاتعلم المانظم ذاتيااً. 

فايهتمام بمهارات التنظيم الذاتي للاتعلم يجعال الاتعلم أكثار فاعلياة ونشااطاً، ويجعال الطالاب 

ياد أهاداف تعلماه، مساتخدماً ايساتراتيجيات مسئويً عن تعلمه ومستقالً فياه، قاادراً علاي تحد

المناسبة التي تمكنه من مواجهة التحاديات التاي تتطلبهاا المهاام التعليمية)عباد العزياز طلباة، 

(. حيث يشير التعلم المنظم ذاتياً إلى أن المتعلم هو الذي يقوم بعملية تنظيم وإدارة 2011ص

لم ويضاعون أهاداف تعلمهام الخاصاة، تعلمه الشخصي، فالمتعلمون هم الذين يخططاون للاتع

وكااذلك المحتااوى ويااديرون الااتعلم بأنفسااهم ويراقبااون تعلمهاام ذاتياااً، ويتكااون التنظاايم الااذاتي 

للااتعلم ماان العمليااات التاليااةط التخطاايط الااذاتي للااتعلم، التنظاايم الااذاتي للااتعلم، اإلدارة الذاتيااة 

قاااويم الاااذاتي للااتعلم، وفاااي بيئاااة الاااتعلم للااتعلم، المراقباااة الذاتياااة، التوجياااه الااذاتي للاااتعلم، الت

الشخصي للمتعلم هو الذي يقوم بعملية إدارة تعلمه الخاص، وهو الذي يانظم تعلماه ويوجهاه 

 (.2018نحو تحقيق أهدافه الخاصة)محمد خميس، ص

ولذلك يهادف هاذا البحاث إلاى تنمياة مهاارات إنتااج الادروس اإللكترونياة التفاعلياة والتنظايم 

اإللكتروني لدى طالب تكنولوجيا التعليم من خالل توظيف التحليالتية التعليمية الذاتي للتعلم 

 في بيئة التعلم الشخصية .

 اإلحساس بالمشكلة:
 نبل اإلحساس بمشكلة البحث من خالل النقاط اآلتيةط

 أوالا : المالحظة الشخصية للباحثة:
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بقسم تكنولوجيا التعليم ومعلم من خالل طبيعة عمل الباحثة كمدرس بكلية التربية النوعية 

الحاسب اآللي، يحظت الباحثة وجود صعوبات ومشكالت متعددة تواجه طالب الفرقة 

  األولى قسم تكنولوجيا التعليم ترجل إلى طبيعة بعض موضوعات المقرر والتي تبدو معقدة

لعدد كبير من الطالب فضاًل عن شكوى معظم الطالب من ضيق وقت المحاضرة 

المحدد"ساعتان أسبوعيًا" وي يتسل للتفاعل والنقاش وحاجة الطالب لتبادل الخبرات واآلراء 

حول موضوعات المقرر، كما أشارت نتائج طالب قسم تكنولوجيا التعليم في ايختبارات 

التحريرية والشفهية سواء الدورية أو النهائية لمقرر "التعليم عن بعد" في السنوات السابقة إلى 

واضح في نتائج أدائهم المهاري وتحصيلهم المعرفي. فكان يبد من دعم العملية التعليمية  تدني

بالتقنيات الحديثة التي تساعد على اكتساب المتعلم للمعرفة العملية والنظرية مما يتطلب إعادة 

 النظر والبحث عن أساليب جديدة تؤدي إلى اكتساب المعرفة وتجعل الطالب أكثر نشاًطا لتحقيق

 أهداف المقرر.

 ثانياا: الدراسة االستكشافية:
قامت الباحثة بإجراء دراسة استكشافية علاى عيناة مان طاالب كلياة التربياة النوعياة وذلاك مان 

 خالل األدوات األتيةط

( اساتهدفت اساتطالع رأيهام علاى أهمياة 20تطبيق استبيان على عينة من الطالب وعاددهم )-1

الاادروس اإللكترونيااة التفاعليااة والتنظاايم الااذاتي للااتعلم وماادي احتياجاااتهم لمهااارات إنتاااج 

 اإللكتروني.

إجااراء مقابلااة شخصااية ماال أفااراد العينااة وتطبيااق بطاقااة مالحظااة مصااغرة لمهااارات إنتاااج -2

 .articulate story lineالدروس اإللكترونية التفاعلية باستخدام برنامج 

 وأسفرت نتائج الدراسة االستكشافية على:
والتنظاايم  الاادروس اإللكترونيااةوع أفااراد العينااة ي يمتلكااون مهااارات إنتاااج % ماان مجماا95 -1

 الذاتي للتعلم اإللكتروني، ولم يتلقوا أي برامج تدريبية خاصة بها.

 الاادروس اإللكترونيااة% ماان مجمااوع أفااراد العينااة لااديهم إدرال لاابعض مهااارات إنتاااج 5  -2

 والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.

على أن نظم التدريب الحالية تعتمد على المحاضرة والتلقين، وي ياتم توظياف أجمعت العينة -3

 أي من المستحدثات التكنولوجية الحديثة.

الادروس اإللكترونياة هنال حاجة لتدريب طالب تكنولوجيا التعليم على تنمياة مهاارات إنتااج -4

التحليالتيااة خااالل توظيااف ماان  articulate story lineبرنااامج باسااتخدام  التفاعليااة

 التعليمية في بيئة التعلم الشخصية.

وتعد هذه النتيجة مان مباررات قياام الباحثاة ببحثهاا حاول تادريب طاالب تكنولوجياا التعلايم 

على مهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني مان خاالل 

 توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية. 
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 اسات السابقة:ثالثاا: نتائج وتوصيات البحوث والدر 
بضرورة تصميم أدوات للتحليالت التعليمية ببيئة Dyckhoff  2012)دراسة )حيث أوصت 

تعلم افتراضية وتنفيذها وتقويمها بحيث تمكن المعلمين من استكشاف ربط استخدام كائنات 

التعلم وخصائص المتعلم وسلوكه ونتائج التقويم على أساس أدلة رسومية. وهدفت دراسة 

((2012  Leony et al., إلى فاعلية التحليالت التعليمية في تحسين تقدير الذات وتحسين

إلى ضرورة  Abhyanker  (2014الجوانب المعرفية والمهارية. كما اشارت دراسة )

استخدام التحليالت التعليمية في تطوير المحتوى التعليمي التفاعلي لألجهزة النقالة، وتقويمه 

يانات من المتعلمين باستخدام استبيانات وتحليلها وتصميم المحتوى حيث قام الباحث بجمل الب

والتي هدفت إلى استخدام  Ifenthaler (2015في ضوء تلك البيانات. واتفقت معها دراسة )

التحليالت التعليمية لتحسين بيئات التعلم اإللكترونية من خالل جمل كميات هائلة من 

لمتعلم أو بشكل ثانوي من تجميل تلك المدخالت والتي المعلومات التي تأتي أما مباشرة من ا

ً من قبل كما هدفت دراسة وفاء عبد الفتاح) ( بضرورة ايستفادة من 2019توصف أيضا

تحليالت التعلم لتطوير بيئات التعلم اإللكترونية والبيئات الشخصية وبيئات التعلم الذكية 

ت التعليمية لتحليالت التعلم للمساعدة في والبيئات التكيفية، وضرورة تبني الهيئات والمؤسسا

اتخاذ القرارات المناسبة في العملية التعليمية. ومن خالل الدراسات السابقة التي تناولت 

تحليالت التعلم يتضح الدور الهام التي تهدف إليه تحليالت التعلم في تحسين التعلم وتحقيق 

 نواتج التعلم بصورة فعالة 

تناولاااات تطااااوير بيئااااات الااااتعلم الشخصااااية هاااادفت دراسااااة  وماااان حيااااث الدراسااااات التااااي

Drexler(2010)   إلااى التوصاال لنمااوذج تصااميم وبناااء بيئااة تعلاام شخصااية لتنميااة مهااارات

وتتفاق معهاا دراساة البحث العلمي المتمثلة في تنظيم وتجميل المحتوى عبار شابكة اإلنترنات، 

بيئاة الاتعلم الشخصاية لتنميااة والتاي هادفت إلاى التعاارف علاى فعالياة  (2013محماد العباساي )

ايحتياجات المعرفية والمهارات البحثية، وأكدت الدراسة على أهمياة بيئاات الاتعلم الشخصاية 

وما تحتوي مان خادمات ياتم تنظيمهاا وترتيبهاا وإضاافتها وتعاديلها وفاق ايحتياجاات البحثياة، 

علم اإللكترونيااة وأوصاات بضاارورة إعااداد الطااالب فااي كليااات التربيااة للتعاماال ماال بيئااات الاات

الشخصية والمشاركة في المقاررات التاي تطارح للدراساة مان خاللهاا، مهاارات الاتعلم الاذاتي 

إلاى ضارورة اساتخدام بيئاة ( 2016رشاا والاي ) بينماا أوصات دراساةلطالب كلياات التربياة. 

الاتعلم الشخصاية القائمااة علاي تطبيقااات الحوسابة السااحابية ألنهاا حققاات تاأثير كبياار فاي تنميااة 

وهاادفت أيضااا دراسااة رحاااب الدسااوقي التحصاايل المعرفااي لاادى طااالب تكنولوجيااا التعلاايم. 

إلى الكشف عن أثر تصميم بيئة تعلم شخصية قائمة على األنشاطة التشااركية لتنمياة ( 2017)

مهااارات توظياااف تطبيقاااات الهواتاااف الذكياااة لااادى طاااالب كلياااة التربياااة، وأوصااات الدراساااة 

م الشخصاية علاى مساتوى الاتعلم الجاامعي بماا يتماشاى مال كال بضرورة ايهتمام ببيئات الاتعل

تخصص وايستفادة منه في تنمياة العدياد مان المهاارات لادى طاالب التعلايم الجاامعي، وتتفاق 

والتااي هاادفت إلااى الكشااف عاان فاعليااة توظيااف قواعااد ( 2018خالااد العاارود ) معهااا دراسااة

لمقاررات ايلكترونياة لادى معلمااي معلوماات بيئاة الاتعلم الشخصاية فاي تنميااة مهاارات انتااج ا

وأوصات الدراساة بضارورة اساتخدام بيئاات الاتعلم  الحاسوب فاي المملكاة األردنياة الهاشامية،

الشخصااية فاااي تصااميم المقاااررات اإللكترونيااة لماااا لهااا مااان دور فعااال فاااي تحقيااق حاجاااات 

 المتعلمين.
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وفاعلية توظيف ومن خالل عرض الباحثة لنتائج الدراسات السابقة يتضح أهمية  

التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية تلك المهارات حيث أن معظم نتائج 

البحوث والدراسات السابقة أشارت الى ضرورة ايهتمام بتصميم وتطوير بيئات التعلم 

هم، اإللكترونية بحيث تكون أكثر مالئمة لتنمية قدرات الطالب وزيادة ايستجابة يحتياجات

وأهمية استخدام بيئات التعلم الشخصية في عمليتي التعليم والتعلم حيث تمتاز تلك البيئات 

  بمناسبة خصائص

المتعلمين واهتماماتهم وأساليب تعلمهم وتقويمهم، كما تراعي تلك البيئات الفروق الفردية بينهم، 

التعليمية وفي تطوير المحتوى  كما أكدت أهمية استخدام التحليالت التعليمية بشكل عام في العملية

التعليمي التفاعلي، وتقويمه عن طريق جمل البيانات من المتعلمين باستخدام استبيانات وتحليلها 

  وتصميم المحتوى في ضوء تلك البيانات.

ويختلاااف البحاااث الحاااالي عااان الدراساااات والبحاااوث الساااابقة فاااي أناااه يختبااار فاعلياااة توظياااف 

ئااة الاتعلم الشخصااية وماا تشاامله مان تطبيقااات وبارامج وخاادمات حديثااة التحليالتياة التعليميااة فاي بي

لتنميااة مهااارات إنتاااج الاادروس اإللكترونيااة التفاعليااة والتنظاايم الااذاتي للااتعلم اإللكترونااي، وتاارى 

 الباحثة أنه من خالل البحث يمكن إنشاء بيئة تعلم شخصية تيسر التعلم في أي وقت وأي مكان.

الدراسة ايستكشاافية ونتاائج وتوصايات الدراساات الساابقة، تتضاح مما سبق وفي ضوء نتائج  

الحاجة إلى توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية مهارات إنتاج الادروس 

 اإللكترونية التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

 تحديد مشكلة البحث:
مهاارات إنتااج الادروس اإللكترونياة التفاعلياة  لادى تتحدد مشكلة البحث في وجود قصاور فاي 

طالب تكنولوجيا التعليم، وبالتالي توظيف التحليالتية التعليمياة فاي بيئاة الاتعلم الشخصاية لمعالجاة 

 للبحثط يهذا القصور، ويمكن صيازة السؤال الرئيس

ات إنتاج ما أثر توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية مهار

 الدروس اإللكترونية التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم؟

 األسئلة التالية:  يويتفرع من السؤال الرئيس
ما مهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية الالزمة لدى طالب تكنولوجيا  -1

 التعليم؟

التي يجب توافرها لدى طالب ما مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني  -2

 تكنولوجيا التعليم؟

 ما معايير توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية؟ -3

ما التصميم التعليمي لبيئة التعلم الشخصية قائمة على توظيف التحليالتية التعليمية   -4

لم اإللكتروني لدى لتنمية مهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية والتنظيم الذاتي للتع

 طالب تكنولوجيا التعليم؟
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ما أثر توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية الجوانب   -5

المعرفيـة المرتبطة بمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا 

 التعليم؟ 

لم الشخصية القائمة في تنمية ما أثر توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التع -6

الجوانب األدائية المرتبطة بمهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية لدى طالب 

 تكنولوجيا التعليم؟

ما أثر توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تحقيق جودة  -7

 جيا التعليم؟المنتج النهائي للدروس اإللكترونية التفاعلية لدى طالب تكنولو

ما أثر توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية مهارات  -8

 التنظيم الذاتي للتعلم ايلكتروني لدى طالب تكنولوجيا التعليم؟

 أهداف البحث:
يهاادف البحااث الحااالي إلااي تنميااة مهااارات إنتاااج الاادروس ايلكترونيااة التفاعليااة لاادى طااالب 

 م وذلك من خاللطتكنولوجيا التعلي

التعرف على أثر توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية مهارات -1

 إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

التعرف على أثر توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تحقيق جودة -2

 للدروس اإللكترونية التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا التعليم.المنتج النهائي 

 وضل تصميم تعليمي لبيئة تعلم شخصية قائمة على توظيف التحليالتية التعليمية.-3

التعرف على واقل مهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا -4

 التعليم.

وس ايلكترونية التفاعلية لدى طالب تحديد اسباب القصور في مهارات إنتاج الدر -5

 تكنولوجيا التعليم.

التعرف على أثر توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية التنظيم -6

 الذاتي للتعلم اإللكتروني لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

 

 أهمية البحث:

 قد يفيد البحث الحالي في اآلتيط

لى توظيف التحليالتية التعليمياة فاي بيئاة الاتعلم الشخصاية بماا يساهل توجيه أنظار المعلمين إ•

 العملية التعليمية.

اإلسهام في تهيئة المؤسسات التعليمية لمواجهه احتياجات الطالب المتزايدة فاي اينتقاال إلاى •

 بيئة شخصية قائمة على التحليالتية التعليمية تتسم بالتفاعلية والمرونة.
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ية  قائمااة علااى التحليالتيااة التعليميااة تنمااى مهااارات إنتاااج الاادروس تقااديم بيئااة تعلاام شخصاا•

 ايلكترونية التفاعلية لدى طالب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا التعليم.

 تقديم قائمة بمهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية لتدريب الطالب عليها.•

و المعرفي لديهم واكتسااب المهاارات فتح األفق أمام المتعلمين نحو تعلم أفضل يسهم في النم•

 الالزمة للتعليم.

تنمياة مهاارات طاالب تكنولوجياا التعلايم فااي إنتااج الادروس ايلكترونياة التفاعلياة مماا يعااود •

 بالنفل على المنظومة التعليمية، كما يسمح لهم بالمنافسة في سوق العمل.

به فاي تصاميم دروس الكترونياة تقديم نموذج للدروس ايلكترونية التفاعلية يمكن أن يحتذي •

 مماثلة لتحقيق بعض نواتج التعلم التي تتضمنها المقررات في قسم تكنولوجيا التعليم.

قد تفيد نتائج البحث في تزويد مصممي ومطوري برامج التعلايم بالوساائط التعليمياة وبارامج •

ايلكترونية، وذلك فيماا التعليم اإللكتروني بمجموعة من اإلرشادات عند تصميم دروسهم 

 يتصل بتصميم واجهة التفاعل للدرس ايلكتروني.

إثراء مجال تصميم وإنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية فاي التعلايم الجاامعي، كخطاوة نحاو •

تطااوير التعلاايم اإللكترونااي ضاامن المؤسسااات األكاديميااة، والتغلااب علااى بعااض معوقااات 

ي التعلايم الجاامعي، والمتمثلااة فاي عاادم تاوافر كتااب تطبياق منظوماة التعلاايم اإللكتروناي فاا

إلكترونياة مالئماة علاى مساتوى الكام والكياف، يسايما فيماا يتعلاق بالموضاوعات الحديثااة 

 المرتبطة بالمناهج الجامعية بشقيها النظري والتقني.

 محددات البحث:
 اقتصر البحث الحالي على الحدود التاليةط

النوعياااة الفرقاااة األولاااى قساام تكنولوجياااا التعلااايم جامعاااة عينااة مااان طاااالب كلياااة التربيااة  1

 بورسعيد.

 توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية. 2

تنميااة الجوانااب المعرفيااة واألدائيااة لمهااارات إنتاااج الاادروس اإللكترونيااة التفاعليااة لاادى  3

 الطالب.

 لكترونية التفاعلية.في إنتاج الدروس اإل articulate story line استخدام برنامج  4

 منهج البحث:

 لتحقيق أهداف البحث الحالي استخدمت الباحثة كال منط

ط إلعداد اإلطار النظري والبحوث  والدراساات الساابقة ذات الصالة المنهج الوصفي التحليلي

بمشاكلة البحااث والمرتبطااة بالمحاااور العلميااة التاي اشااتمل عليهااا البحااث، وتحلياال المهااارات 

بإنتاااج الاادروس ايلكترونيااة التفاعليااة، ومعااايير التصااميم التعليمااي لبيئااة الااتعلم المرتبطااة 

 الشخصية ووصف وبناء أدوات البحث، وتفسير النتائج ومناقشتها.
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لتحديد مدى فاعلية المتغير المستقل) توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة  طالمنهج التجريبي 

التعلم الشخصية( على المتغير التابل )تنمية مهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية 

 والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني( لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

 متغيرات البحث:
 المتغيرات اآلتيةطاشتمل البحث علي 

 توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية.المتغير المستقل:  -1

 متمثلة فيطالمتغيرات التابعة:  -2

 الجوانب المعرفية لمهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية.  •

 الجوانب األدائية لمهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية.  •

 هائي.جودة المنتج الن •

 مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني. •

  أدوات البحث والقياس:
 :التالية األدوات الحالي استخدم البحث

 أدوات جمع البيانات: -أ

 استبانة بمهارات إنتاج الدروس ايلكترونية التفاعلية.

 أدوات القياس: -ب

الاادروس مهااارات إنتاااج المرتبطااة ب لقياااس الجوانااب المعرفيااة اختبااار تحصاايلي -1

 .اإللكترونية التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا التعليم

بمهاااـارات إنتااااج  المرتبطاااة لقياااـاس الجواناااب األدائياااة بطاقـــــاااـة مالحظــــاااـة -2

 .الدروس اإللكترونية التفاعلية لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 لمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية.بطاقة تقييم منتج  -3

مهارات التنظايم الاذاتي للاتعلم اإللكتروناي لادى طاالب تكنولوجياا اس مقياس لقي -4

 التعليم.

 عينة البحث:

( طالب وطالبة من طالب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا التعليم 60تم اختيار عينة البحث ) 

( طالب 30بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد وتم تقسيمهم الى مجموعتين كل منها )

 وطالبة.

 التصميم التجريبي للبحث:
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التجريبي المعروف باسم "التصميم القبلي البعدي باستخدام  استخدم هذا البحث التصميم

مجموعتين متكافئتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة" حيث يعتمد هذا النوع من التصميم 

يبية على اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية، وتقسيمهما إلى مجموعتين أحدهما تجر

واألخرى ضابطة، ويتم تطبيق أدوات القياس قبلياً على المجموعتين قبل التجربة ثم تتعرض 

 المجموعة التجريبية فقط للمتغير المستقل ثم تطبق أدوات القياس بعدياً على المجموعتين.

 

 ( التصميم التجريبي للبحث1شكل)                                              

 البحث:فروض 
( بين متوساطي درجاات طاالب المجموعاة 0.05يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) 1

 التجريبية في ايختبار التحصيلي في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

( بااااين متوسااااطي درجااااات طااااالب 0.05يوجااااد فاااارق دال إحصااااائياً عنااااد مسااااتوى ) 2

التطبياااق البعااادي لالختباااار التحصااايلي لصاااالح المجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة فاااي 

 المجموعة التجريبية.

( بين متوساطي درجاات طاالب المجموعاة 0.05يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) 3

 التجريبية في بطاقة المالحظة في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

درجااااات طااااالب  ( بااااين متوسااااطي0.05يوجااااد فاااارق دال إحصااااائياً عنااااد مسااااتوى ) 4

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظاة لصاالح المجموعاة 

 التجريبية.
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( بااااين متوسااااطي درجااااات طااااالب 0.05يوجااااد فاااارق دال إحصااااائياً عنااااد مسااااتوى ) 5

لصاااالح  المجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة فاااي التطبياااق البعااادي لبطاقاااة تقيااايم المناااتج

 .المجموعة التجريبية

( بين متوساطي درجاات طاالب المجموعاة 0.05يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) 6

 التجريبية لمقياس التنظيم الذاتي في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

( بااااين متوسااااطي درجااااات طااااالب 0.05يوجااااد فاااارق دال إحصااااائياً عنااااد مسااااتوى ) 7

لبعاادي لمقياااس التنظاايم الااذاتي لصااالح المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي التطبيااق ا

 المجموعة التجريبية.

  مصطلحات البحث:

 بيئات التعلم الشخصية : 
بيئات التعلم الشخصية بأنها أدوات وخدمات الويب  Sahin& Uiuyol( 2016يُعرف )

والتي تسمح للمتعلمين بالوصول إلى المعرفة والمحتوى التعليمي الذي يناسب حاجاتهم  0,2

مل إمكانية بنائه وإدارته وتشاركه. و يمكن تعريفها إجرائيا بأنهاط بيئة تعليمية قائمة على دمج 

لطالب كلية التربية النوعية )الفرقة األولى قسم  بشكل يتيح  0,2مجموعة من أدوات الويب 

ً يحتياجاتهم المختلفة وذلك من أجل تلبية  تكنولوجيا التعليم( التحكم في تعلمهم، والتعلم وفقا

 حاجاتهم وتيسير عملية التعلم.

 تحليالت التعلم: 
السياقات ( التحليالت التعليمية بأنها قياس بيانات حول المتعلم و2016يُعرف محمد خميس)

التعليمية وتجميعها وتحليلها وتقريرها بهدف فهم التعلم والبنية التي يحدث فيها وتحسينها. 

ويمكن تعريفها إجرائيا بأنهاط جمل البيانات وتحليلها وايستخدام الذكي لها بهدف تعديل 

أساليب تدريس طالب تكنولوجيا التعليم للوقوف على مستوى أدائهم ومعرفة مستوىاتهم 

درجات تحصيلهم ومناطق الضعف والقصور لديهم كي تُلبي احتياجاتهم التعليمية بصورة و

 أفضل.

 الدروس اإللكترونية:
( بأنها برامج الحاسب التي تتكامل فيها عدة وسائط لالتصال 2016يُعرفها أسامة هنداوي) 

متحركة، مثل النص والصور الثابتة والمتحركة، والصوت والموسيقى، والصور الثابتة وال

والتي يتعامل معها المستخدم بشكل تفاعلي. ويمكن تعريفها إجرائيا بأنهاط قدرة طالب 

تكنولوجيا التعليم على استخدام أحد برامج تأليف الوسائط المتعددة إلنتاج مجموعة من 

الشرائح التي تتضمن النصوص والرسومات واألصوات والفيديو مل إمكانية دعمها 

 والحركية لتحقيق أهداف تعليمية محددة خالل الوقت المحدد بدقة عالية. بالمؤثرات الصوتية 

 التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني:
( التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني بأنه عملية نشطة فعالة 2011يُعرف عبد العزيز طلبة )

ً بالسيطرة والتحكم في بيئة تعلمه عبر الويب، و يكون على دراية يقوم بها المتعلم إلكترونيا

وعلم بأهداف تعلمه متمكناً من تخطيط وتوجيه وتنظيم معارفة وسلوكياته واهتماماته من أجل 



 

 =14 = 

 2022، فبراير السادس، العدد الثالثالمجلد 

 الرقميالتعليم والتعلم  تكنولوجيامجلة 

تحقيق تلك األهداف. ويمكن تعريفه إجرائيا بأنهط مجموعـة الطـرق واإلجراءات التي يسلكها 

تعلم المنظم ذاتياً، المتعلم أثناء عملية تعلمه والتي تمكنه من ايستخدام الذاتي يستراتيجيات ال

من أجل تحقيق األهداف المنشودة، من خالل بيئة تعلم شخصية حيث يتوافق مل سرعته 

 وقدراته الخاصة وإمكاناته المتاحة.

 اإلطار النظري للبحث
التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية ودورها في تنمية مهارات إنتاج الدروس 

 والتنظيم الذاتي للتعلمااللكترونية التفاعلية 

 ينقسم اإلطار النظري للبحث الحالي إلى أربعة محاور هيط

 المحور األولط التحليالتية التعليمية.

  المحور الثاني ط بيئة التعلم الشخصية.

 المحور الثالثط الدروس ايلكترونية التفاعلية.

 المحور الرابلط التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.

 االول: التحليالتية التعليميةالمحور 
حوز حالياً التحليالت التعليمية على ايهتمام األكبار فاي مجاال التعلايم, حياث تقادم منظاوراً ت

جديااداً لفهاام عمليااات الااتعلم ماان أجاال تحسااينها، وذلااك ماان خااالل تحلياال البيانااات وفهاام وتمثياال 

جدياادة لفهام المتعلمااين وايسااتفادة البياناات المرتبطااة بالعملياات التعليميااة، كماا أنهااا تقاادم طرقااً 

بشكل فعال مان ماواردهم، وتازداد كمياة البياناات يومااً تلاو األخار عان المتعلماين، األمار الاذي 

يعطااي الفرصااة إلزدهااار األنشااطة والمجااايت المرتبطااة بتحلاايالت الااتعلم. وتنطااوي تحلاايالت 

لفهام وتحساين   Big Data Analysisالتعلم على استخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضاخمة 

أداء المؤسسات التعليمية في تقدم التعليم، حيث تستخدم تحليالت الاتعلم قياساات ألنشاطة الاتعلم 

على شبكة اإلنترنت وإعداد تقارير حول تعلام الطاالب بهادف مسااعدة المعلماين علاى اكتسااب 

لتادريس والتعلايم، معارفهم ومهاراتهم مما يزيد من إمكانات تعلام الطاالب مال تعزياز أسااليب ا

حيث تختلف نوعية البيانات الضاخمة التاي يمكان جمعهاا مان بيئاات الاتعلم، فهناال بياناات عان 

المتعلمين، خبرات التعلم لديهم، بيانات متعمقة داخل بيئات التعلم، والتفاعالت ايجتماعية بهاا، 

 بيانات منفصلة عن أنشطة التعلم من نصوص ووسائط متعددة.

على أنها العمليات التي تركز علاى الوصاول إلاى األنمااط أو  Johnson  (2014)ويعرف 

ايتجاهات عبار مجموعاات البياناات المتعلقاة باالطالب أو عبار مجموعاات كبيارة مان البياناات 

 التعليمية للحفاظ على تطوير أنظمة التعليم العالي التكميلية والشخصية.

نات حول الماتعلم والساياقات التعليمياة ( بأنها قياس بيا2016ويعرفها محمد عطية خميس ) 

 وتجميعها وتحليلها وتقريرها بهدف فهم التعلم والبنية التي يحدث فيها وتحسينها. 

( بأنهااا أداة مهمااة لتقيايم أداء المتعلمااين وعملياة تعلمهاام حيااث 2016وتعرفهاا ريهااام الغاول)

عليمي للمتعلماين مان أجال يُعرف على أنه قياس وجمل وتحليل وتقرير البيانات حول السياق الت

 تحقيق األهداف المرجوة في بيئات التعلم ايجتماعي القائم على الويب.

ويمكن تعريف تحليالت التعلم إجرائيا بأنهاط "جمل البيانات وتحليلها وايستخدام الذكي لها 

نوعية بهدف تعديل أساليب تدريس طالب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية ال

للوقوف على مستوى أدائهم ومعرفة مستوياتهم ودرجات تحصيلهم ومناطق الضعف 

 والقصور لديهم كي تُلبي احتياجاتهم التعليمية بصورة أفضل".
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( 2019 ؛ وفااء عبادالفتاح،  2018؛ زيناب خليفاة،  2017ويشير كال مان ) أحماد فخاري، 

 أن أهمية تحليالت التعلم فيط

ط من خالل تقديم المحتوى الذي يناسب مل كال ماتعلم، والاذي يعاالج شخصنة التعلم وتفريده -1

 الفجوة المعرفية للمتعلمين بما يساعد في تركيز مبدأ الشخصية في العملية التعليمية.

زيااادة الدافعياااة للمتعلماااينط وذلاااك لتاااوفير معلوماااات مناسااابة للمتعلماااين حاااول أدائهااام وأداء -2

 زمالئهم في العملية التعليمية.

 الدعم والمساعدة في الوقت المناسب للمتعلمين.تقديم -3

تقديم الرجل المناسب للمعلمين األمر الذي يساعدهم على تحسين فاعلية المقاررات وعملياة -4

 التعليم والتفاعالت التعليمية بما يؤدي إلى تحسين أداء المعلمين.

المتعلماين تنظيم وقت المعلمين وذلك من خالل تقديم معلومات تساعدهم فاي التعارف علاى -5

 الذين يحتاجون للمساعدة.

تساعد تحليالت التعلم على دمج المتعلمين في العملية التعليميةط حيث تركز على المتعلماين -6

 وعلى العمليات التعليمية ونتائج التعلم، بحيث يكون المتعلمين محور نشاط التعلم.

 ل المناسبة.استخدامها في التعلم التشاركي التكيفي لتحدد استراتيجيات التشار-7

 استخدامها في أنظمة التعلم التكيفية لتقديم الرجل والتحسين اآللي.-8

 تقديم التغذية الراجعة التكيفية والفورية بشكل فعال لتحسين عملية التعلم.-9

توفر تحليالت الاتعلم تمثيال شاامل عان مساتوي تحصايل المتعلماين فاي العملياة التعليمياة؛ -10

تتطلاااب النظااار علاااى نطااااق واسااال؛ لفهااام المتعلماااين حياااث إن عملياااة التقيااايم المتكاملاااة 

 وتفاعالتهم بالبرامج التعليمية.

(  أنه  يتم استخدام تحليالت التعلم للتنبؤ األفضل بنتائج أداء كل 2013وأكدت هيام حايك)

طالب على حده في الفصل أو المشروع أو ايختبار حيث يُمكن المدرسين التكيف مل أساليب 

ها التكنولوجيا والشبكات ايجتماعية، للوقوف على أداء الطالب ومعرفة التدريس التي أحدثت

مستوياتهم ودرجات تحصيلهم ومناطق الضعف والقصور لديهم فمن خالل األسئلة متعددة 

ايختيار المقدمة للطالب يمكن التعرف على هذه المناطق بسهولة، كما يمكن تحديد سرعة أسماء 

دورة الدراسية أو الطالب الذين سجلوا أداء ضعيفاً، ثم تنبيه الطالب المهددين بالفشل في ال

الطالب بوضعهم، وما إذا كانوا مهددين بالفشل )إشارة حمراء( أو أدائهم ضعيف )إشارة 

صفراء( أو أدائهم جيد )إشارة خضراء(، وتزويد أعضاء هيئة التدريس باألدوات الضرورية 

 أعضاء هيئة التدريس والطالب لتوفير دعم أفضل.لتصحيح مسار الطالب، وكيفية التواصل بين 

 (أن تحليالت التعلم  تتميز بعدة خصائص تتمثل فيط2015كما أشارت ريهام الغول )

قائمة على المنصات والتطبيقات التكنولوجية حيث إن أعداد مستخدمي التطبيقات -1

ي تقدم ايجتماعية كبير يتفاعلون مل بعضهم البعض عبر المنصات ايجتماعية الت

 مساحة للعمل التشاركي الفعال، وتيسر النشر والتوثيق والتتبل للمتعلمين.
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حيث تتيح الوصول للمحتوى  Open Sourceوالمفتوح المصدر  Freeاينتقال للمجانية -2

 اإللكتروني ولمصادر التعلم مفتوحة المصدر عبر الحوسبة السحابية.

تأثير األدوات والتطبيقات ايجتماعية )مثل التحول الثقافي في القيم ايجتماعيةط وتعني -3

 ( في قيم وثقافة المتعلمين. 2.0تطبيقات وأدوات الويب 

تنمي اإلبداع وايبتكار لدى المتعلمين حيث أن التعلم ايجتماعي عبر الويب يدعم العديد -4

 من أساليب التعلم المختلفة ويتيح مستوى متقدم من التفاعل عبر الشبكة بين المتعلمين،

 وأيضاً يساعدهم في بناء بيئة التعلم الخاصة بهم وتحمل مسئولية تعلمه.

؛ هيام الحايك، 2015وتتعدد طرق تحليالت التعلم كما وضحها كالً من ) ريهام الغول، 

 (ط 2018 ؛ زينب خليفة،2018

والتي يتم فيها تحليل  Content analysis methodطريقة تحليل محتوي التعلم:  

المعارف والمهارات، وقد تحتوي على معلومات عن تدفق العمل والمشاركين واألدوار، 

وتستخدم يختيار وتوثيق وانتقاء الوسائط اإللكترونية، مل توجيه المتعلمين لمصادر متعددة 

فرد ومتنوعة، كما تقدم توصيات بالمصادر التي تكون معدة في ضوء احتياجات المتعلم ك

وكذلك احتياجات المجموعات فالمحتوى قد يشمل نصوص، رسوم) ثابتة أو متحركة(، صور 

 )ثابتة، متحركة(، صوت) تعليق، موسيقي، مؤثر صوتي(. 

والتي  Social Learning analytics methodطريقة تحليل التعلم االجتماعي: 

وجيا ايتصال والمعلومات من يتم فيها تحليل الشبكة ايجتماعية؛ حيث يتضمن استخدام تكنول

ً بين المتعلمين  أجل تعزيز ترابط المتعلمين والمعلمين، والمتعلمين بعضهم البعض وأيضا

حيث يتم زيادة المعرفة عبر اإلنترنت وبيئات التعلم، وبين المتعلمين ومصادر التعلم المختلفة. 

ومنتديات النقاش، الويكي،  من خالل العديد من المنصات واألدوات ايجتماعية مثلط

والمدونات، وأشرطة الفيديو المشتركة من قبل المساهمين، والتي أصبحت مصدراً هاماً لعملية 

 التعلم وللمتعلمين.

والتي يتم فيها استخدام  Learners Analytics methodطريقة تحليل المتعلمين: 

يث أنها تعتمد في فكرتها البيانات التي يجمعها النظام عن المتعلم بهدف التكيف مل حاجاته؛ ح

على رصد ونمذجة تفاعالت المتعلم وتحليالته أثناء عملية التعلم. ومن أدوات تحليل المتعلمينط 

ELLl ( Effective Lifelong Learning Inventory) وهي عبارة عن استبانة تقرير ،

ايستجابات ذاتي، حيث يطلب فيها من المتعلمين استجابة حديثة ومحددة مما تعلمه، وهذه 

 تستخدم إلنتاج ملف تعليمي له، لذا فهي تصور وتمثيل رسومي لتقرير المتعلمين عن ذواتهم.

وتعتمد على تحديد    A Groups Analysis Method طريقة تحليل المجموعات:

مجموعة من المتعلمين، الذين يتشاركون في الخصائص والسلول، وهذا المدخل الديناميكي 

يستخدم بشكل واسل في فلترة المجموعات التشاركية، ويقدم توصياته؛ لذلك وفق هذه الطريقة 

 فهي تقدم إمكانيات كبيرة للتدريب التكيفي.

 Adaptive Analysis Methodطريقة التحليل التكيفية: ِ•

وتعتمد على وصف وتحليل البيانات المستخدمة في تنفيذ قرارات التكيف، التي تحكم سير  

 ووقت السلول، وكل طرائق المواصفات العامة للعالقات المنطقية بين كائنات النظام.
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 Electronic Dialogue Analysis  طريقة تحليل الحوار اإللكتروني:

Method وتعتمد على تجميل لعدة مداخل متنوعة لتحليل سلسلة من أحداث ايتصال

والتواصل، بعض هذه المداخل من الصعب توظيفها في تحليل التواصل عبر التعلم الشبكي 

Online  ألنها تركز على التفاعل وجهاً لوجه أي يتطلب تحليل كيفي، وبعض المداخل األخرى

والمناقشات النصية المولدة في المقررات اإللكترونية  تقدم طريقة جديدة لفهم المشاركات

 والمؤتمرات من بعد.

وهي إحدى الخدمات التي يقدمها  Wikiومن أدوات تحليل الحوار اإللكترونيط الويكي 

الجيل الثاني للويب، وهي تستخدم النص حيث إنه تسمح للمستخدمين بتأليف مجموعة وثائق 

 ويب بشكل تعاوني .

حيث   Learning Context Analysis Methodسياقات التعلم: طريقة تحليل 

يمكن تطبيق تحليالت التعلم المختلفة على سياقات تعليمية مختلفة سواء كانت رسمية 

سواء تم التعلم بطريقة فردية أو   M-Learningجامعات( أو زير رسمية  -كليات -)مدارس

تحليل التعلم أثناء عملية التعلم لتجميل  في مجموعات عمل أو شبكة اجتماعية )التشبيك(، ويتم

معلومات عن كل متعلم من أجل قياس الخبرات المكتسبة وتقديم الدعم الفردي والشخصي. 

وبعد عملية التعلم لجمل بيانات عن المتعلمين من أجل التقويم والتطوير ) في تصميم التعلم( 

 والوصول للجودة المطلوبة.

من العوامل التي عززت اهتمام المؤسسات بتحليالت  مما سبق يتضح أن هنال العديد

، والتي أصبحت تعد أحد أبرز الحلول المثلى لمشاكل التعليم Learning Analyticsالتعلم 

وتحسن األداء، نظرا لقدرتها على إتاحة الفرصة أمام المعلمين للتحديد السريل ألنماط سلول 

الطلبة، باإلضافة إلى قدرتها على توفير المستخدمين والتعرف على طبيعة مراحل تطور 

البيانات األفضل وتجميل البيانات بشكل فوري؛ و قياس وتحليل بيانات المتعلمين وسياقاتها 

بهدف فهم عملية التعلم والبيئات التي يحدث فيها التعلم، إذ تعتبر تحليالت التعلم نوع من 

يثة لتحسين المساءلة في جميل مستويات ايستخدام الذكي للبيانات، وأحد أهم ايتجاهات الحد

التدريب، كما توفر برامج تحليل التعلم أساليب متنوعة لمراقبة أداء المتعلمين باإلضافة إلى 

توفير األدوات التي تشجل التحسين المستمر، ويُعتبر التركيز األساسي لتحليالت التعلم هو 

الدعم التعليمي وزير ذلك من  تطوير الهياكل التي تساعد على ضبط المحتوى ومستويات

الخدمات المخصصة من خالل إلتقاط البيانات ومعالجتها وإعداد التقارير عنها والعمل وفقًا 

لها، ولذلك سوف يتم توظيفها داخل بيئة التعلم الشخصية لتنمية مهارات إنتاج الكتب التفاعلية 

 م.والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني لطالب تكنولوجيا التعلي

( Intelliboard ,Snapp ,Samوقد اقتصر البحث الحالي على تناول األدوات التالية )

حيث أن هذه األدوات مجانية ومفتوحة المصدر، وتوفر هذه األدوات عملية التحليل بصورة 

متكاملة للعملية التعليمية، كما توفر إحصائيات وبيانات بشكل أكثر تفصيالً، وتعمل على 

علم لكل متعلم ثم تقديم المحتوى واألنشطة وايستراتيجيات المناسبة ألسلوب تحديد أسلوب الت

تعلمه، باإلضافة إلى تحديد الحالة المعرفية للمتعلم ثم تقديم التغذية الراجعة وتقديم توصيات 

له بالجوانب التي يتوجب عليه العمل عليها لتحسين أدائه خاللها، وتقديم تقارير مفصلة عن 

فة إلى تقارير مقارنيه للمقارنة بين المتعلمين وإعالم المتعلم بأدائه، لذلك قامت أدائه باإلضا

 الباحثة بتصميم بيئة تعلم شخصية قائمة على تحليالت التعلم.
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 Personal Learning Environments المحور الثاني: بيئة التعلم الشخصية 

(PLE)  

أدى ظهور مفهوم الجيل الثاني للتعليم اإللكتروني إلى التحول من مصطلح بيئات التعلم 

 Future Virtual Learningايفتراضية إلى بيئات التعلم ايفتراضية المستقبلية 

Environment  ًوالتي تعتمد على تكامل عدة أنظمة على اإلنترنت مل بعضها البعض وفقا

ً واحداً، والتي يطلق عليها بيئات التعلم الشخصية  لحاجات المستخدم وليس نظا ما

(Personal Learning Environment )PLE 

وتمثل بيئات التعلم اإللكتروني الشخصية أحد أنواع البيئات التعليمية التي تسمح من خاللها  ،

 للمتعلم بنقل وتخزين ومعالجة المعلومات المختلفة وكذلك التفاعل مل زيره من المتعلمين

عبر بيئاتهم اإللكترونية الشخصية، كما تسمح بتفاعله مل األدوات والمكونات اإللكترونية 

 والوسائط المتنوعة والمختلفة بغرض تسهيل عملية التعلم والتطوير الذاتي.

بأنهاا بيئاة تمكان الطاالب مان تاولي مسائولية  Mcoughlin and  Lee (2010)ويعرفهاا 

تعلمهاام وتعاازز اختيااارهم لااألدوات والمصااادر المسااتخدمة إلنشاااء وتنظاايم وتحاازيم محتويااات 

المتعلماااين مااان أجااال الاااتعلم بكفااااءة وفاعلياااة. كماااا أشاااار كاااال مااان إساااماعيل محماااد و ريهاااام 

قاائم علاى تطبيقاات وأدوات ( إلى أن بيئة التعلم الشخصية تمثل نظام تعلم تفاعلي 2014الغول)

الشبكات ايجتماعية، حيث يقوم المتعلم بتكوينها وتنظيم هذه األدوات والتطبيقات لبناء محتاوى 

تعلمااه وإدارتااه وفااق احتياجاتااه الفعليااة وإمكاناتااه وقدرتااه الشخصااية فااي ضااوء دعاام وإرشاااد 

( 2018طياة خمايس )وتوجيه المعلم والمصادر اإللكترونية التي يوفرهاا لاه. ويعرفهاا محماد ع

بأنها ليست برنامجاً أو تطبيقاً واحداً أو تكنولوجياا محاددة، ولكنهاا مفهاوم لتنظايم عملياة الاتعلم، 

المحاددة،  2,0من خالل التنسيق بين مجموعة من التكنولوجياات أو األدوات وتطبيقاات الوياب 

لياة تعلماه الخاصاة التي يجمعها المتعلم وينظمهاا، لبنااء المحتاوى الخااص باه، والاتحكم فاي عم

 وتنظيمها وإدارتها وايتصال باألخرين.

وتعتبر بيئاة الاتعلم الشخصاية نظاام فرياد مان الاتعلم اإللكتروناي حياث يادعم المساتخدم فاي  

الوصول إلى مجموعة متنوعة مان المصاادر التعليمياة، وكاذلك يادعم الوصاول إلاى المتعلماين 

مختلفاة، وماان األساباب التاي دفعات بظهااور  اآلخارين والمعلماين الاذين يسااتخدمون بيئاات تعلام

 (ط Hibberson , 2013؛ Drexler,2010 بيئات التعلم الشخصية كما أوضحها كال من ) 

احتياجات المتعلمين مادى الحيااة لنظاام يصالح ألنظماة تعلام إلكترونياة مؤسساية مختلفاة -1

فياة تسمح بالحصول على المعلومات عبار المؤسساات، لرفال مساتوى المهاارات المعر

 لديهم.

استجابة للنهج التربوي التي ترى أن أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني ي تراعي احتياجات -2

 المتعلمين بالشكل المطلوب.

اسااتجابة لمسااألة الااتحكم تبعاااً لاابعض النظريااات التربويااة التااي تتطلااب ماان أنظمااة الااتعلم -3

 اإللكترونية أن تكون تحت سيطرة المتعلمين أنفسهم.

اجات المتعلمين الذين يقومون في بعض األحيان بأنشطة تعلم بدون إنترنات مراعاة احتي-4

وذلك لوجودهم في بيئاات فقيارة فاي ايتصاال بالشابكة أو مواكباة التطاور المتمثال فاي 

 استخدام أجهزة الهاتف المحمول واألجهزة المتنقلة األخرى.
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 لعمل والتعلم.خلق مزيد من فرص العمل والرزبة في خلق تواصل بين األشخاص في ا-5

اإلقبااال المتزايااد علااى المعرفااة إذ أصاابحت قاعاادة عامااة وشاااملة لالقتصاااد ماان خااالل -6

استثمار اإلنسان وتنمية مهاراتاه ومعارفاه وباذلك أصابح ايساتثمار فاي تعلايم اإلنساان 

يحقاق فوائاد جماة واعتماااد المتعلماين علاى ايسااتعانة بالمسااعدات التعليمياة والوسااائل 

يصعب على كل طالب أن تكاون بحوزتاه وبااألخص الوساائل السامعية  التعليمية والتي

 والبصرية ومراعاة الفروق الفردية لكل متعلم لتحقيق الذات في ايستخدام.

 Mcloughlin & Leeوتوجد عده خصائص لبيئات التعلم الشخصية ذكرها كالً من )

 ا يليط( فيم  Fournier & kop 2011؛ Martindale & Dowdy ,2010؛  2010,

 شخصنة التعليم لتلبية ايحتياجات للمتعلم. -1

 التمركز حول المتعلم. -2

 تدعم التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة. -3

 التطوير والمرونة بما يتالئم مل حاجة المتعلمين. -4

 سهولة التعامل واستخدام واجهة التفاعل. -5

 تخصيص البيئة وتشخيصها اعتماداً على أسلوب التعلم. -6

 لمعلمين والطالب،  والطالب بعضهم البعض.التواصل بين ا -7

 ايتجاه من أسفل إلى أعلى مقابل من أعلى إلى أسفل. -8

سهولة ايستخدام حيث تمكن المستخدم من إنشاء المحتوى وتخزينه وتبادله مل األخرين  -9

 بسهولة.

 مركزية التعلم والتعليم مقابل مركزية المؤسسات التعليمية.  -10

 زيادة تحكم ومسئولية وإدارة المتعلم لتعلمه مقابل تحكم المعلم والمؤسسات التعليمية.  -11

 األدوات الالزمة لبناء بيئة التعلم اإللكتروني الشخصية.
تتعدد األدوات المستخدمة في بيئات التعلم الشخصية حسب تفضيالت المتعلم الخاصة، وحسب 

ايطالع على ما ذكر كال من                       شيوع استخدامها، وانتشارها بين الطالب وب

(Velasco,2010 تبين أن األدوات الالزمة 2018 ,؛ محمد عطية خميس2017,؛  نهير طه )

 لبناء بيئة التعلم الشخصية كاآلتيط 

ط ومن األدوات التي تساعد وتدخل في بناء * أدوات تساعد في تكوين المحتوى التعليمي

 محتوى   بيئات التعلم الشخصيةط 

 مواقل المفضالت ايجتماعية مثل موقل ديليشوس. -

 مواقل الصور مثل موقل فلكر. -

 مواقل الفيديو وأشهرها موقل اليوتيوب. -
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 المدونات مثل موقل البلجر. -

 الويكي مثل موقل الويكيبيديا وزيرها. -

ط  وهى التطبيقات التي تسمح بالتفاعل المتزامن وزير المتزامن ت تساعد على التواصلأدوا* 

 بين األفراد  مثل بريد جوجل، والرسائل الفورية، تويتر.

ط وهي خدمات تساعد على ربط األشخاص بعضهم أدوات تساعد على التشابك االجتماعي* 

 واتطببعض لتبادل الخبرات والمعلومات، ومن أمثلة هذه األد

 .Facebookموقل  -

 .My Spaceموقل  -

 وتتمثل في ط أدوات تساعد على فاعلية األدوات السابقة:* 

 .Rssاستخدام خالصات الموقل  -

 لتوصيف المصادر السابقة. Tagsاستخدام الرسوم  -

( إلي أن بيئة التعلم 2014وقد أشار كال من إسماعيل محمد، ريهام الغول )         

الشخصية تتيح للمتعلم أدوات وتطبيقات تفاعلية يستطل من خاللها بناء بيئة تعلمه الشخصي 

بشكل يتيح له المشاركة وإقامة عالقات اجتماعية مل المتعلمين اآلخرين، مما يحقق مستوى 

ل والتعاون ويؤدي إلي إنتاج محتوى جيد ومنظم, فهي تتعدد وتتنوع وفق عالي من التفاع

احتياجات المتعلم وميوله، وتساعد المتعلم علي أن يخطط ويخصص المحتوى حسب 

 احتياجاته المعرفية في بيئة خاصة به، والتي تختلف من متعلم آلخر. 

ونظراً ألن المتعلم ي يمكنه القيام بأنشطة تعلمه المفضلة إي في ظل وجود حيز كبير من   

الحرية، لذا يجب توفير أكبر عدد ممكن من بدائل أنشطة التعلم في بيئة التعلم الشخصية والتي 

تساعده على اينخراط في شبكات التعلم والمشاركة فيها وايستفادة منها، ومن خالل العرض 

لسابق ألدوات بيئة التعلم الشخصية نجد أنها تعدد من فليكر ومدونات وفيس بول ومفضلة ا

  ( ط2, ومنتديات, ملفات إنجاز, كما وضحها شكل )Rssاجتماعية وخدمات 

  
 ( أدوات بيئة التعلم الشخصية2شكل )

أسهمت نظريات التعلم في بناء نماذج التصميم التعليمي المختلفة، ومن أشهر نظريات وقد  

التي طبقت في مجال التصميم التعليميط النظرية السلوكية، والنظرية المعرفية،  التعلم

أدوات 
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2
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ومن النظريات الحديثة التي ارتبطت بالتطور التكنولوجي المعاصر النظرية ايتصالية والنظرية البنائية، 

  تي تسعى لوضل التعلم عبر الشبكات في إطار اجتماعي فعال.ال

 

 المحور الثالث: الدروس االلكترونية التفاعلية
التااي تقااوم بإمااداد المااتعلم  أحااد أشااكال التعلاايم اإللكترونااي تعااد الاادروس ايلكترونيااة التفاعليااة

الادروس بمدخل للمعلومات والمحتاوى المطلاوب يساتكمال مهاام الاتعلم عبار الشابكة، حياث تتخاذ 

أشكال عديدة جذابة كنتيجة لنظم التاأليف اإللكترونياة المتطاورة التاي تمكنناا مان إنتااج  ايلكترونية

ياتم مان خاللهاا تحويال الادروس مان حياث  الدروس ايلكترونية بكم متنوع من العناصر التفاعلية،

صااورتها التقليديااة إلااى دروس إلكترونيااة بصاايغة رقميااة منسااقة بشااكل معااين بحيااث ي تتغياار ماان 

جهااااز إلاااى آخااار، وتجمااال هاااذه الااادروس اإللكترونياااة باااين الااانص المكتاااوب والرساااوم والصاااور 

إلنترنات، وينبغاي واألشكال، وتنسخ على األقراص المدمجة، كما يمكن اساتقبالها وقراءتهاا عبار ا

أن تتميز هذه الدروس اإللكترونية بمبدأ التفاعلية حيث تتايح للطالاب فارص متنوعاة للاتعلم بتاوفير 

أنشااطة تعليميااة متنوعااة مدعومااة بالوسااائط المتعااددة، والصااور، ولقطااات الفيااديو، وكااذلك بنقاااط 

 .إلنترنتالتي تربط الطالب بمعلومات فرعية أو بمواقل عبر ا (Hyperlinks) التوصيل

وهناااال الكثيااار مااان المفااااهيم التاااي عرضاااها المفكااارون والبااااحثون لتعرياااف مفهاااوم الااادروس 

( علاى أناه محتاوى رقماي 2010اإللكترونية التفاعلياة ومنهاا تعرياف نبيال جااد ومحماد المرادناي)

متاح عبر الشبكة يتكون من سلسلة من الصفحات المتتابعاة التفاعلياة فائقاة التشاعب، تحتاوي علاى 

صر الوسائط المتعددة المثيرة لالنتباه، وعلى األدوات الخاصاة بالتفاعال مال محتواهاا وبنيتهاا، عنا

( الاادرس 2016وعلااى الاادعامات البنائيااة الخاصااة بتيسااير عمليااة الااتعلم. ويعاارف أسااامة هنااداوي)

اإللكتروني بأنه إحدى مصادر المعلومات ومصادر التعلم اإللكترونية وزالباً ما تكاون فاي صاورة 

ملفاااات إلكترونياااة تتضااامن محتاااوى نصاااي مااادعوماً بوساااائل تعليمياااة متعاااددة كالصاااور الثابتاااة 

والمتحركااة والرسااوم بأنواعهااا المختلفااة إضااافة إلااى الصااوت، وتتميااز بإمكانيااة تقااديمها ساااكنة أو 

تفاعلية ويمكن لمصمم الادروس اإللكترونياة ايساتفادة مان متغيارات التصاميم واإلنتااج والعارض 

 لزيادة كفاءته وفاعليته كمصدر أساسي من مصادر المعلومات اإللكترونية.المختلفة 

 وتتضح خصائص استخدام الدروس اإللكترونية في العملية التعليمية في العناصر التاليةط

تضمن مراعاة أساليب التعلم والفروق الفردية المختلفة بين المتعلمين، بما يوفره من  -1

 وسائل متعددة متنوعة ومتكاملة.

تقوم على مدخل الوسائط المتعددة التعليمية التفاعلية، وتكامل هذه الوسائل بما يحقق  -2

 الكفاءة والفاعلية لعمليتي التعليم والتعلم.

توفر أنشطة تفاعلية وتغذية راجعة فورية وهي مقومات أساسية لها دور مهم في إثراء  -3

 عملية التعلم.

 قت والجهد للمتعلم.طريقة سهلة للبحث عن المعلومات مما يوفر الو -4

 قله التكاليف وتوفير الحيز المكاني. -5

 يتميز الدرس اإللكتروني بروابط فائقة للربط بين أجزاء الدرس بعضها ببعض. -6
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 يتيح الدرس اإللكتروني استخدام أنماط مختلفة من اإلبحار والتجول داخله. -7

 Beer& Wagner)وتتباين مزايا الدروس اإللكترونية تبعاً ألهدافها ومكوناتها وطبيعة محتواها 

( فيما  2014 ,؛ هويدا محمد  Fenwick, et al , 2013؛   Binas, et al ,2012 ؛ 2011 

 يليط 

 ط حيث يمكن إتاحة الدروس ايلكترونية بشكل سريل وبصور متعددة.اإلتاحة -1

ويقصد بها سهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة بواسطة البحث ط السهولة والسرعة -2

 . Hyperlinksأو استخدام الروابط التشعبية 

ط فالدروس اإللكترونية تحوي طاقة اختزان عالية للمعلومات دون أن المساحة التخزينية -3

 تشغل حيزاً مادياً كبيراً بفضل طبيعتها الرقمية.

الدروس اإللكترونية خاصية البحث في كامل محتوياتها ط حيث تتوافر في إمكانية البحث -4

 المختلفة.

ط فالدروس اإللكترونية توفر بيئة تفاعلية تتيح التحكم في طريقة عرض البيئة التفاعلية -5

الدرس، إضافة إلى العديد من األدوات مثل) تدوين المالحظات، إضافة التعليقات، الدراسات 

 التمارين، ايختبارات، األنشطة(. ايستقصائية، المختبرات التفاعلية،

ط إذ يمكن تحديث محتويات الدروس اإللكترونية بسهولة متناهية التحديث والتعديل -6

وبصورة مستمرة متوافقة مل التطورات العلمية واألكاديمية، إذ بإمكان المستخدم للدرس 

نسخته الخاصة  اإللكتروني التحديث مباشرة، كما يمكنه من التعديل أو إضافة مالحظاته على

 بها وكل هذا يتم بدون المساس بمحتوى الدرس األساسي.

ط يمكن للمستخدم طباعة محتويات الدرس اإللكتروني أو جزء منه كما الطباعة والنسخ -7

 يستطيل عمل نسخة زير رقمية.

ط إذ تقدم الدروس اإللكترونية خدماتها ألزراض التعليم عن بعد، الخدمات التعليمية -8

د من المرونة على العملية التعليمية، حيث توفر مزايا إضافية للبيئة التعليمية وإضفاء المزي

تتمثل في انتقال أكثر فاعلية للمعلومات من المعلم إلى المتعلمين من جهة، ومن الطالب 

أنفسهم من جهة أخرى، إضافة إلى تقديم التوجيه والدعم المستمر للطالب أثناء استخدامهم 

التي تتحلى بالعديد من اإلمكانيات الهائلة لزيادة تعلم الطالب ضمن بيئة  الدروس اإللكترونية

 تفاعلية والتواصل ايجتماعي عبر الشبكات المختلفة، مما يجعلها بيئة داعمة للتعلم.

 

أناه علاى  (2013,محماود أباو الادهب و سايد ياونس  ؛2011 ,يري كالً من )محمد على ولكن 

الاارزم ماان الممياازات المتعااددة واإلمكانااات المتطااورة التااي تتمتاال بهااا الاادروس اإللكترونيااة عاان 

نظيرها التقليدي إي أنها تحمل العديد من العياوب، شاأنها فاي ذلاك شاأن المساتحدثات الحديثاة التاي 

العياوب ماا  تحتاج إلى فترة من الزمن للتخلص من معوقاتها وتفادي األخطااء بهاا ومان أبارز هاذه

 يليط
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حاجة النشر اإللكتروني إلى تكنولوجيا أكثر تقدماً، وأكثر ترفيهاً وأكثر راحة للقراء، وبساطة -1

 في ايستخدام.

 إمكانية انتهال حقوق الملكية الفكرية للدروس اإللكترونية.-2

 المقاومة من جانب البعض لعمليات التحول نحو استخدام الدروس اإللكترونية.-3

 وضوح النص في الدروسكتب اإللكترونية. انخفاض درجة-4

 أن التكلفة عالي إلى حد ما بما يتعلق بايختزان أو استرجاع المعلومات.-5

وتناولت العديد من الدراسات وايدبيات معايير إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية والتي    

؛ إيمان 2012؛  منصور العمري، 2011؛ أميرة حجازي،2010أوردها كال من )أحمد سيد،

؛ هاني 2014؛ هويدا محمد، 2013؛ محمود أبو الدهب و سيد يونس، 2013صالح الدين،

 ( منهاط2016رمزي، 

 تنظيم المادة التعليمية في صورة وحدات صغيرة متتابعة. -

 صيازة أهداف الدرس اإللكتروني بطريقة واضحة. -

 والتعليمات.توجيه الطالب نحو تحقيق األهداف بدقة باستخدام اإلرشادات  -

 مناسبة محتوى الدروس اإللكترونية لمستوى المتعلمين. -

 التكامل بين المعرفة الحالية والسابقة داخل الدرس اإللكتروني. -

 تحديد مستوى أو معيار التمكن الذي يجب أن يصل إليه المتعلم. -

 حرية تقدم المتعلم في دراسته وفقاً لقدراته. -

 منطقية متتابعة. سير المتعلم في تعلمه وفقاً لخطوات -

 توفير عدد كافي من األنشطة والبدائل التعليمية. -

 تزويد الطالب بمواد تعلم بديلة. -

 تعدد استراتيجيات التعلم وتشعب المسارات التعليمية داخل الدرس اإللكتروني. -

 إعداد أدوات التقويم التكويني أثناء دراسة الدروس اإللكترونية. -

 أخفق في دراسة جزء من أجزاء الدروس.توفير خطة عالجية للطالب للذي  -

 إتاحة وسائل ايتصال بين كل من الطالب بعضهم البعض. -

مما سبق يتضح أن الدروس اإللكترونية التفاعلية وسيلة من أكثر الوسائل التعليمية فاعلية في 

ل توفير بيئة تعليمية تعمل على تحسين عرض المحتوى باستخدام وسائط متعددة تفاعلية، كما يعم

الدرس اإللكتروني التفاعلي على تبسيط المادة التعلمية من خالل تصوير المفاهيم العلمية 

المجردة، ومحاكاة الواقل، وي يمكن للمتعلم إدراكها بالطرق التقليدية، ويتيح للمتعلم التعلم في أي 

لتعامله مل أكثر وقت وفي أي مكان، كما يساهم في جعل المادة التعليمية أكثر تشويقاً وجذباً وذلك 

من حاسة في نفس الوقت، كما تعمل الدروس اإللكترونية التفاعلية على إنشاء بيئة تفاعلية بين 

المعلم والمتعلم من جهة، وبين المتعلم والمادة التعليمية من جهة أخرى، من خالل التحكم في 

وإمكانيات  محتويات الدرس من نصوص وصور ومقاطل فيديو وأدوات، بما يتناسب مل قدرات

 المتعلمين، وما يوفره من أدوات للتقويم الذاتي وتزويد المتعلمين مباشرةً بالتغذية الراجعة. 
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 المحور الرابع: التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني
تكمن أهمية التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني على قدرته على دعم التعلم الناجح ومساهميه في 

صيازة وبناء بيئات تعلم شخصية تعتمد فيها المعرفة والمهارات وايتجاهات على قدرات الفرد 

ي يؤدي ومهاراته الفردية والجماعية، مما يعطي شعوراً للمتعلم بحسن األداء والفاعلية األمر الذ

لزيادة الدافعية لديه. وأثبتت الكثير من الدراسات أن التنظيم الذاتي للتعلم يؤدي إلى رفل الكفاءة 

ً مل أداء المتعلم األكاديمي والنشاطات التي يمارسها؛ حيث  ً عضويا الذاتية التي ترتبط ارتباطا

ديهم استعداد أكبر للمشاركة يوصف المتعلمين ذو التعلم المنظم ذاتياً بأنهم ذو دافعية عالية ألن ل

والمثابرة لفترة زمنية أطول عند أداء المهام التعليمية ويبذلون جهداً أكبر من أولئك الذين ليس 

لديهم تنظيم ذاتي، حيث يركز التنظيم الذاتي على حرية المتعلم وفرديته، اعتماداً على نفسه في 

يه التعاون مل وجود مستوى عال من اتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية في التعلم ويزيد ف

 التفاعل بين المجموعات كما يستخدم فيه الطالب أنماطاً متنوعة من التفكير. 

 أوالا: مفهوم التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.

( التنظيم الذاتي للتعلم بأنه عملية نشطة فعالة يقوم بها 2011ويعرف عبد العزيز طلبة )

ً بالس يطرة والتحكم في بيئة تعلمه عبر الويب، ويكون على دراية وعلم بأهداف المتعلم إلكترونيا

ً من تخطيط وتوجيه وتنظيم معارفة وسلوكياته واهتماماته من أجل تحقيق تلك  تعلمه متمكنا

على أنه العمليات التي يستخدمها األفراد لتكييف سلوكيات  Calkins(2015)األهداف. ويعرفه 

وتخطيط هذه السلوكيات، فهو استخدام استراتيجي للمهارات  موجهة نحو تحقيق هدف معين

الذاتية من أجل تعزيز السلول المستهدف. ويتميز الطالب المنظمون ذاتياً بالعديد من الخصائص  

 ( منهاط2013، حلمي الفيل، 2011؛ عبدالعزيز طلبه،2011كما ذكرها )سهير السعيد،

ً يستخدمون -1 أساليب واستراتيجيات تعلم تمكنهم من تحقيق أهدافهم أن الطالب المنظمون ذاتيا

 كالبحث والدافعية وايستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية.

 لديهم القدرة على تحديد أهدافهم والتخطيط لتحقيقها.-2

 لديهم القدرة على المراقبة الذاتية لتعلمهم في ظل وجود التغذية الراجعة.-3

المعلومات الخارجية عندما يحتاجون إليها، أو عندما يواجهون لديهم القدرة على البحث عن -4

 مواقف صعبة، والتكيف والمرونة في تغيير السلول طبقاً لمتطلبات الموقف.

 لديهم دافعية عالية للمشاركة والمثابرة وبذل الجهد لفترات طويلة خالل تنفيذ مهمات التعلم.-5

بيئة تعلمهم، والسعي للمساعدة ايجتماعية لديهم القدرة على تنظيم أنفسهم، ومعلوماتهم، و-6

 كطلب العون من األقران، المدرسين أو زيرهم.

 لديهم القدرة على اإلدارة الذاتية ألوقاتهم، والتقييم والتقويم الذاتي. -7

أن الطلبة المنظمين ذاتياً يتميزون بالكثير من الصفات التي   Shih et al. (2010)وأشار 

طلبة، فمن ناحية العمليات المعرفية يتميزون بأنهم مشاركون فعاليون تميزهم عن زيرهم من ال

لديهم القدرة على التخطيط، ووضل األهداف ألنفسهم وتنظيم أنشطتهم، والضبط الذاتي باإلضافة 

( أن التنظيم الذاتي 2013إلى التقويم الذاتي خالل عملية اكتساب المعرفة. وأضاف حلمي الفيل)

ن نفسه، متعلم مجتهد متقن لعمله، متعلم بارع واسل الحيلة، شخص مثابر، يجعل المتعلم واثق م

متعلم هادف له زايات محددة، يمتلك القدرة على تعديل أدائه في ضوء نتائج تقويمه لذاته، شخص 

قادر على إحداث وتوجيه خبراته التعليمية، شخصية استراتيجية بارع في التخطيط، لديه القدرة 

 تيجية تعلم لمعالجة المشكلة المطروحة، لديه الدافعية لالندماج في موقف التعلم. على اختيار استرا
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ا: أهمية التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني:  ثالثا

للتنظيم الذاتي ضرورة يتطلبها تعلم كل فرد، لما لها من أهمية قصوى في تحسين العملية 

ً في العصر الحال ي الذي أصبح التغير المستمر سمة التعليمية ورفل كفاءة طالبها، خصوصا

؛  فهد 2011؛ عبد العزيز طلبة،  Shih et al. 2010بارزة من سماته، ويشير كل من )

 ( إلى أهمية التنظيم الذاتي فيما يليط2019الردادي،

أن الطالب القادر على التنظيم الذاتي لتعلمه هو القادر على ترقية مهاراته من خالل هذا   -1

 تعليم الطالب استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً يعكس هدف التعلم مدى الحياة. التنظيم، لذا فإن

يؤدى دور مهم وأساسي في حياة الطالب، ألنه يؤدي إلى ارتفاع إنجاز الفرد في كل  -2

المهام التي يقوم بها بصفة عامة، ويؤدى إلى اندماج الطالب في محتوى المادة التعليمية، 

 ر المفاهيم بشكل أكبر.واكتساب المعرفة والتغيي

 يمكن ان يتعلمه الطالب في أي مرحلة عمرية. -3

يجعل الطالب يظهر مزيداً من الوعي بمسئوليته في جعل التعلم ذي معني ومراقباً ألدائه  -4

الذاتي، وينظر إلى المشكالت التعليمية باعتبارها تحديات يرزب في مواجهتها وايستمتاع 

 بالتعلم من خاللها.

تفعيل جوانب وعمليات متعددة لعملية التعلم، حيث يوجد تفاعالً بين العمليات يسهم في  -5

 الشخصية والسلوكية والبيئية، بما ينشط الطالب سلوكياً ومعرفياً ودافعياً.

يُعبر عن القدرة على التخطيط والتوجيه وانتقاء أنشطة تجهيز المعلومات، ويشجل  -6

حكم في دراستهم أكثر من ايعتماد على توجيهات الطالب للحصول على المسئولية األولية للت

 المعلم.

يعد أحد الحلول المناسبة لتحقيق جودة التعلم المنشودة، إذ أن آليات التنظيم الذاتي للتعلم  -7

تساعد الطالب على التمييز الدقيق بين المادة التي تم تعلمها بشكل جيد والمادة التي تم تعلمها 

 ينظمون دراستهم بشكل أكثر فعالية. بشكل أقل جودة، وبالتالي سوف

يُنشط عملية التعلم ويسهم في بناء معلومات ما وراء المعرفة ومعتقدات حول المعرفة،  -8

 والبحث الذاتي عنها ومواصلة القراءة والدراسة.

يتقنون استخدام عدد من ايستراتيجيات المعرفية) الحفظ، اإلتقان، التنظيم( التي تساعهم  -9

ويل وتنظيم وإتقان المعلومات، يعرفون كيف يخططون ويتحكمون   على استرجاع وتح

 ويواجهون عملياتهم العقلية من أجل إنجاز أهدافهم الشخصية.  

يخططـــــون ويتحكمـــون في الوقـــت والجهــــد المستخـــدم في إتمام المهمـــة   -10

تعلــــم، مثــــل إيجــاد مكان المطلوبـــة، ويعرفون كيــــف يهيئــــون بيئــــات ميســـرة لل

 مالئم للدراسة، طلب المساعدة من المدرسين والزمالء.

يبذلــــون جهــــداً للمشاركـــة والتحكـم في تنظيم المهام األكاديمية والبيئة والمناخ  -11

 المدرسي.

قــــادرون عن تجنب التشتت الداخلي والخارجــــي، والحفـــاظ على تركيزهــــم،  -12

 ـــرار بــــذل       واستم

 الجهد والدافعية أثناء المهام ايكاديمية المطلوبة منهم.      

 مسئولــــون عن تعلمهـــــم، ومعتمـدون على أنفسهم أكثر من اعتمادهــــم على معلميهم، -13

 ممـــــا  يسهم في حل مشكلة الدروس الخصوصية. 
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ً نحو ( أن أهمية التنظ2011وقد حددت سهير السعيد) يم الذاتي تكمن في أن يكون موجها

أهداف التعليم ويمكن أن يتعلمه الطالب في أي مرحلة عمرية، كما تكمن أهميته في نوع الطالب 

ً يظهر مزيداً من الوعي بمسئوليته وينظر إلى  الذين يسعي إلى تكوينهم، فالمتعلم المنظم ذاتيا

واجهتها وايستمتاع بالتعلم من خالله، كما المشكالت التعليمية باعتبارها تحديات يرزب في م

يكسب الطالب القدرة على التعلم، ويدعم معارفهم وسلوكياتهم ووجدانهم كم خالل ضبط تفكيرهم 

عند اكتساب المعرفة والمهارات، كما يساعدهم على تصميم بيئات تعلم جديدة تتسم بالفاعلية في 

 تنمية المهارات. 

ن الوعي بالمعرفة والسلول والدافعية وضبط المصادر، مما يتطلب والتعلم المنظم ذاتياً يتضم

استخدام عدد من ايستراتيجيات تساعد المتعلم في تحقيق هدفه بطريقة مستقلة، ويزيد من الفاعلية 

الذاتية والتي تتصل مباشرة بتحقيق الهدف، لذا تعتبر استراتيجيات التعلم هي جوهر عملية التعلم 

( فيما  2012(تمثل أهم استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً كما حددها عصام الطيب المنظم ذاتياً، وت

 يليط

 ط وتشير إلى قيام المتعلم بقويم جودة ما يؤديه من أعمال.التقويم الذاتي-1

ط وتشير إلى قيام المتعلم بإعادة ترتيب صريح أو ضمني للمواد التعليمية التنظيم والتحويل-2

 ليحن من تعلمه.

ط وتشير إلى قيام المتعلم بوضل أهداف تعليمية أو أهداف فرعية، الهدف أو التخطيطتحديد -3

 والتخطيط من أجل تتابل وتزامن واستكمال األنشطة المرتبطة بتلك األهداف.

ط وتشير إلى الجهود التي بذلها المتعلم لتأمين حصوله على المعلومات البحث عن المعلومات-4

 المرتبطة بالمهمة المستقبلية.

ط وتشير إلى بذل المتعلم للجهود من أجل تسجيل األحداث االحتفاظ بالسجالت والمراقبة-5

 والنتائج.

ط وتشير إلى بذل المتعلم للجهود من أجل تنظيم بيئة تعلمه لجعل تعلمه أكثر يسراً البنية البيئية-6

 وسهولة.

 تبين على نجاحة أو فشله.ط وتشير إلى قيام المتعلم بتخيل المكافأة أو العقاب المترمتابعة الذات-7

ط وتشير إلى بذل الطالب لجهود من أجل تذكر بعض لمواد، وذلك من خالل التسميع والتذكر-8

 ممارسات صريحة أو ضمنية.

ط وتشير إلى الجهود التي يبذلها المتعلم يلتماس العون من األقران البحث عن عون ومساعدة-9

 والمدرسين.

التي يبذلها المتعلم من أجل إعادة ومراجعة المذكرات ط وتشير إلى الجهود مراجعة السجالت-10

 والكتب.

ومن خالل ما سبق تتضح أهمية ودور كل استراتيجية في إرساء مبادئ التنظيم الذاتي 

للتعلم اإللكتروني لدى المتعلم، وقد استفادت الباحثة من هذه ايستراتيجيات في توظيف 
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صية لتتمكن من تنميتها لدي المتعلم، وكذلك ايستفادة التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخ

 منها في إعداد مقياس مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني والُمستخدم في البحث الحالي.

 

 

 إجراءات البحث 

 أوالا: اشتقاق قائمة المهارات والمعارف:
قامت الباحثة بإعداد قائمة مهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية باستخدام برنامج 

articulate story line  التي ينبغي إكسابها لطالب تكنولوجيا التعليم وقد مر بناء القائمة

 بالخطوات اآلتيةط 

 articulate storyتحديد مهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية باستخدام برنامج  -1

line :من خالل 

ايطالع على األدبيات والدراسات المتعلقة بمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية *  

 التفاعلية التفاعلية.

 articulate story line   * دراسة وتحليل القوائم المنسدلة وأشرطة األدوات ببرنامج 

إلى جانب ايطالع على مقاطل فيديو المستخدم في إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية  

 تعليمية خاصة بذلك.

 articulate story   * أداء الباحثة وتطبيقها لجميل المهارات الخاصة باستخدام ببرنامج 

line  موضوع البحث والمستخدمة إلنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية باستخدام الكمبيوتر

 ز في ضوء األهداف العامة.لمعرفة طبيعة األدوات الفعلية على الجها

 إعداد الصورة المبدئية للقائمة: -2

توصلت الباحثة من خالل المصادر السابقة إلى وضل الصورة المبدئية لقائمة مهارات إنتاج 

حيث قامت الباحثة articulate story line  الدروس اإللكترونية التفاعلية باستخدام برنامج 

كل مهارة رئيسية إلى مجموعة من المهارات الفرعية وتم  تنظيم بإعداد قائمة المهارات، وقسمت 

( مهارة 17( مهارة رئيسية، و)5وترتيب تلك المهارات وتضمنت القائمة في صورتها المبدئية )

 (، وذلك في ضوء مقياس ثالثي لدرجة األهمية.90فرعية وبلغ إجمال األداءات بها)

 الصورة النهائية لقائمة المهارات: -3

إعداد القائمة في صورتها المبدئية أصبحت قابلة للتحكيم، وذلك للتوصل إلى صورتها بعد 

النهائية، لذلك تم عرض الصورة المبدئية لقائمة المهارات على مجموعة من الخبراء 

 والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، وقد أبدى الخبراء والمتخصصين بعض التعديالت

 (.2.وبذلك أصبحت القائمة في صورتها النهائية ملحق )المهاراتوتم تعديل صياغة بعض 

ا: إعداد قائمة مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.  ثانيا
 لتحديد قائمة مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني، قامت الباحثة بما يليط 

 تحليل األدبيات والبحوث والدراسات السابقة-1

ط ومان خاالل الخطاوة الساابقة أمكان التوصال إلاى قائماة مبدئياة تكونات المبدئياةتحديد القائمة  -2

 ( مهارة فرعية.54( مهارة رئيسية و)10من) 
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تاام عاارض القائمااة علااى مجموعااة ماان السااادة المحكمااين الخبااراء صاادق القائمااة:  -3

( للتأكااد ماان صاادقها، وقااد أباادى السااادة 4والمتخصصااين فااي تكنولوجيااا التعلاايم ملحااق )

كمين آلرائهم ومقترحاتهم، وقامت الباحثة بأخذ التعاديالت بعاين ايعتباار وتام تعاديل المح

( مهااارة 47( مهااارة رئيسااية و)9المهااارات لتصاابح فااي شااكلها النهااائي واشااتملت علااى )

 (.7فرعية ملحق )

 ثالثا:ا تحديد معايير توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية.
 قائمة معايير تصميم بيئة التعلم الشخصية بالخطوات التاليةطمرت عملية إعداد 

التوصال إلاى المعاايير التصاميمية لبيئاة  تحديد الهدف العاام مان بنااء قائماة المعاايير وهاو -1

 التعلم الشخصية الخاص بالبحث.

مان خاالل تحليال الدراساات والبحاوث الساابقة ذات الصالة  إعداد وبناء قائماة المعاايير-3

(، رشاااا والاااي 2013دراساااة محماااد العباساااي )بمعاااايير تصاااميم بيئاااة الاااتعلم الشخصاااية مثااال 

 (2018ساهام إباراهيم ) ،(2017(، دراساة أميار شااهين )2017(، رحاب الدساوقي )2016)

ضوء مقيااس ثناائي لدرجاة  ( معياًرا، وذلك في15وقد تضمنت القائمة في صورتها المبدئية )

التوافر، وقد اشتمل كل معيار علاى مجموعاة مان مؤشارات األداء موزعاة علاى النحاو اآلتاي 

 .(1كما في جدول )

 

 
 ( توزيع مؤشرات األداء على المعايير1جدول)
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قابلاة للتحكاايم، وذلاك للتوصال إلاى الصااورة بعاد إعاداد القائماة فاي صااورتها المبدئياة أصابحت ر: 

النهائية لقائمة المعايير، وللتأكد مان صادق هاذه المعاايير قامات الباحثاة باساتطالع رأي المحكماين 

ماان األساااتذة فااي مجااال تكنولوجيااا التعلاايم. وبعااد دراسااة أراء السااادة المحكمااين أصاابحت قائمااة 

 ( مؤشر أداء.137اًرا، و)( معي18المعايير في صورتها النهائية تشتمل على )

ا: مراحل تصميم بيئة التعلم الشخصية القائمة علاى تحلايالت الاتعلم وفاق نماو ج  رابعا

 (.2014عبد اللطيف الجزار)
للتصاااميم التعليماااي لتوظياااف  (Elgazzar,2014)عباااد اللطياااف الجااازار تبنااات الباحثاااة نماااوذج 

، وذلك للمبررات التي سبق اإلشارة اليهاا، وفيماا يلاي التحليالتية التعليمي في بيئة التعلم الشخصية

 وصف تفصيلي لإلجراءات التي اتبعت في كل مرحلة من تلك المراحلط 

 : وتشملAnalysisالمرحلة األولي: مرحلة الدراسة و التحليل 

 تحديد المتعلمين وخصائصهم وحاجاتهم التعليمية 1-1

التعلاايم، بكليااة التربيااة النوعيااة جامعااة بورسااعيد، وهاام طااالب الفرقااة األولااى قساام تكنولوجيااا  

والدارسين لمقرر التعليم عن بعد، ممن تتوافر لديهم متطلبات الدراسة عبر بيئة التعلم اإللكتروناي 

الشخصية، وتتمثل تلك المتطلبات في جهاز كمبيوتر مل إمكانية ايتصال باإلنترنات، حتاى يتسانى 

اسابه. كمااا تاام تحليال الخباارة السااابقة للمتعلماين، فيمااا يخااص لهام الااتعلم فاي أي وقاات وأي مكااان ين

قادراتهم علاى التعامال مال خادمات اإلنترناات ومحتاوى المواقال، ويتطلاب وصاف المقارر اكتساااب 

 الجانب المعرفي والمهارى لبرامج إنتاج الدروس اإللكترونية والتفاعلية.

 

وظيااف التحليالتياة التعليميااة فااي نظاًرا ألن تدراساة واقااع الماوارد والمصااادر التعليميااة:  1-3

بيئااة الااتعلم الشخصااية تتطلااب التعاماال ماال أدوات الويااب المختلفااة لااذا فإنااه ي يحتاااج إلااى قاعااات 

دراسية كما في التعلُّم التقليدي، حيث يستطيل المتعلمين الدراسة ببيئة الاتعلم الشخصاية دون التقياد 

تنوعة وفقاً يختيار كل متعلم وذلاك فاي ضاوء بمكان أو زمان محدد، وبالتالي سوف تكون البيئة م

المواصفات التي تحددها الباحثاة لألجهازة المناسابة لتشاغيل البيئاة، أماا بالنسابة المتعلماين الاذين ي 

يمتلكااون أجهاازة كمبيااوتر متصاالة باإلنترناات فيمكاانهم إنجاااز مهااام الااتعلُّم وأنشااطته داخاال معماال 

 الحاسب األلى بالكلية أو في مكان عملهم.

تم بناء وحدات التعلُّم التاي تتعلاق بتنمياة مهاارات إنتااج  (:LOsتحليل كائنات التعلُّم المتاحة )

الدروس اإللكترونية التفاعلية في أشكال متعاددة منهاا وحادات تعلُّام نصاية،  لقطاات فياديو، صاور 

 ثابتة، كما يليط 

 Adobe وحدات التعلُّم النصيةط حيث استخدمت الباحثة برامج التأليف -

Dreamweaver CC  المستخدم لكتابة النصوص، كما راعت الباحثة فيها معايير الجودة

والتوافق بين حجم الشاشة ككل والمساحة المخصصة لعرض النص على الشاشة، كذلك 

 معايير الجودة المتعلقة بنمط وحجم النصوص وألوانها وتنسيقها. 

 يديو مرتبطة بالمحتوى.وحدات تعلُّم الفيديوط وتمثلت في لقطات الف -

 Adobeالصاااور الثابتاااةط وذلاااك عااان طرياااق تصاااميم الصاااور مااان خاااالل برناااامج  -

photoshop CC( كما تم البحاث عان بعاض الصاور مان خاالل شابكة اإلنترنات ،Internet )
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( على الجهاز، ثم حفظهاا فاي ملفاات خاصاة بهاا فاي ظال نظاام Downloadوعمل تنزيل لها )

 (.Windows 10التشغيل )

 Moodelواعتمدت الباحثة عند تصميم بيئة التعلم الشخصية  على اختيار نظام الموودل 

وتم اختياره؛ نظراً ألنه نظام مفتوح المصدر واحتوائه على أدوات تواصل متزامنة  2.7إصدار 

وزير متزامنة ويتيح للباحثة إمكانية تتبل الطالب ورفل المحتوي من خالله، وتصميم قاعدة 

ة بالطالب، وتسجيل تقارير الطالب الخاصة به، وإمكانية إنشاء وتصميم ايختبار بيانات خاص

ً حسب  التحصيلي القبلي والبعدي من خالله، ورصد وتسجيل درجات الطالب أوتوماتيكيا

المعايير التي تحددها الباحثة، باإلضافة إلى التمكن من إضافة تعليق على إجابات الطالب ورفل 

 متزامنة.  األنشطة بطريقة زير

 وتشمل هذه المرحلة على ما يليط :Designالمرحلة الثانية: مرحلة التصميم 

قامااات الباحثاااة باااالخطوات التالياااة فاااي صااايازة األهاااداف صاااياغة األهاااداف التعليمياااة:  2-1

 التعليميةط

 تصنيف األهداف التعليمية:  2-1-1

األهاداف لبيئاة المقترحاة، وفاق  وقاد تام تحدياد األهاداف المعرفياة لقائماةاألهداف المعرفية:  -أ

( أهاداف لمساتوي 5( هادف لمساتوي التاذكر، )9( هدفًا معرفيًا مقسمة إلى )25تصنيف بلوم إلى )

 ( هدف لمستوي التحليل.2( هدف لمستوى التطبيق،)6( هدف لمستوي التقويم،)3الفهم،)

 ( هدفًا.35وعددها )وقد تم تحديد األهداف المهارية للبيئة المقترحة األهداف المهارية:  -ب

وعرضااااها علااااى السااااادة المحكمااااين إعااااداد الصااااورة النهائيااااة لقائمااااة األهااااداف:  2-1-2

والمتخصصااين فااي مجااال تكنولوجيااا التعلاايم، وقااد اتفااق السااادة المحكمااون علااى تعااديل بعااض 

الصاايازات، وقاماات الباحثااة بالتعااديالت الالزمااة وأصاابحت قائمااة األهااداف فااي صااورتها النهائيااة 

 (. 4قم)ملحق ر

قامات تحديد عناصار المحتاوى التعليماي ببيئاة الاتعلم الشخصاية فاي دروس ووحادات:  2-2 
الباحثااة فااي هااذه الخطااوة بتنظاايم عناصاار المحتااوى ووضااعه فااي تسلساال مناسااب وفقًااا لترتيااب 
األهداف، وذلك لتحقيق األهداف التعليمية بحيث تصاف سالول الماتعلم، ويكاون هاذا السالول قاابالً 

والقياس. كما اتخذت الباحثة أثناء عرض المحتوى التدرج مان العاام إلاى الخااص ومان للمالحظة 
 السهل إلى الصعب.

إذ يتضمن كل موديول اختبار تصميم وبناء أدوات القياس واالختبارات محكية المرجع:  2-3

 قبلااي واختبااار بعاادي، وي يمكاان للمااتعلم اينتقااال إلااى دراسااة موديااول أخاار إي بعااد حصااوله علااى

%( في الموديل الحالي، باإلضافة يختبارات التقويم الاذاتي لكال مودياول، وهاي 90درجة تمكن )

تقدم للمتعلم أثناء دراسة المحتوى التعليماي، ومان ثام يقاوم باإلجاباة عليهاا وإعطائاه تغذياة راجعاة 

ت مناسابة، كااذلك اختبااار تحصايلي معرفااي قبلااي واختباار بعاادي لقياااس الجواناب المعرفيااة لمهااارا

إنتااج الاادروس اإللكترونياة التفاعليااة، وبطاقاة تقياايم للمنااتج النهاائي ومقياااس التنظايم الااذاتي للااتعلم 

اإللكتروني، هذا وسوف تتناول الباحثة شرح بالتفصيل إعاداد األدوات فاي الجازء الخااص بإعاداد 

 أدوات البحث.

نوعااة داخاال بيئااة الااتعلم اهتماات الباحثااة بتقااديم خباارات تعليميااة متتصااميم خباارات الااتعلُّم:  2-4

 الشخصية، مناسبة لألهداف التعليمية المطلوب تحقيقها في البحث وهي كالتاليط
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خبرات مجردةط تمثلت في تفاعل األعضاء مل األنشطة ودليل ايستخدام، واإلجابة عن  -

 بعض األسئلة.

بقاراءة ناص خبرات بديلةط تمثلت في تفاعل األعضاء مال البيئاة، والاذي قاد يكاون إماا  -

مكتوب أو بمشاهدة رسم تخطيطي أو صورة ثابتة أو لقطة فيديو، أو باإلجاباة علاى ساؤال، 

 ويتضح نوعية هذه الخبرات في الخطوة التالية من النموذج.

للوسااائط المصااادر واألنشااطة  Storyboardsتصااميم الرسااالة واللوحااات القصصااية  2-5

ظيف التحليالتية التعليمياة فاي بيئاة الاتعلم الشخصاية، قامت الباحثة بتصميم سيناريو لتوالمختارة: 

وذلك في ضوء قائمة المعاايير التاي تام إعادادها وتحكيمهاا، وبعاد اينتهااء مان بنااء السايناريو فاي 

صيغته المبدئية، تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين الخبراء والمتخصصين فاي مجاال 

 المحكماون الساادة أبادي ة(، وذلاك يساتطالع أرائهام، وقادالبرمجاة التعليميا –)تكنولوجيا التعلايم 

(، 12الهامة، وتم القياام بجميال التعاديالت، وإعاداد السايناريو ملحاق ) والتعديالت التعليقات بعض

الخاص بصفحات المحتوى في الصورة النهائية، لياتم علاي أثاره توظياف التحليالتياة التعليمياة فاي 

 بيئة التعلم الشخصية.

التااي تتاايح للمااتعلم سااهولة  أساااليب اإلبحااار والااتحكم التعليمااي وواجهااة المااتعلم: تصااميم 2-6

التعامل مل البيئة والتعلم من خاللها، وذلك من خاالل ايلتازام بقائماة المعاايير المصاممة لتوظياف 

التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية، وخاصة المعايير الخاصة بواجهاة التفاعال وأسااليب 

بحاار، حيااث ياتم ايعتماااد علااى القاوائم الرئيسااية فااي التنقال واإلبحااار داخاال البيئاة. كمااا راعاات اإل

الباحثااة فااي تصااميم بيئااة الااتعلم الشخصااية أن تكااون منظمااةً ومبسااطةً، تظهاار فيهااا قااوائم اإلبحااار 

األفقية والرأسية بشكل متناسق، مل إتباع اسلوب موحد في عرض المثيرات، كما تضمنت واجهاة 

تفاعل للبيئة على عدة مفاتيح للتنقل، وقوائم إبحار رأساية، وأدوات للتفاعال وايتصاال التعليماي، ال

 ساعدت المتعلمين في استخدام البيئة بطريقة أكثر إيجابية وتفاعلية نحو تحقيق األهداف التعليمية.

 تصميم تحليالت التعلم ببيئة التعلم الشخصية.  2-7

 .Intelliboard ت التعلم أوالا: استخدام أداة تحليال

تحليل سياقات التعلم التي تحدث في بيئة التعلم الشخصية، كما تزود  الهدف من استخدامها: -

المعلم بالتغذية الراجعة فيما يتعلق باألنشطة والتدريبات التي نفذها المتعلمين أو شاركوا فيها أثناء 

بناء التعليمي لدراستهم على شبكة عملية التعلم، وبالتالي تساعد على تحسين المحتوى وال

اإلنترنت، حيث تعتبر منصة تقارير شاملة توفر مراقبة في الوقت الفعلي ولوحة تحكم واحدة مل 

عروض بيانية للبيانات وخيارات متعددة لتكوين التقارير، فهي تساعد المعلم على تتبل تفاعل 

ارير عن أدائه وترسل إشعارات المتعلم ومعدل نجاحه، كما تساعد المتعلم على إمداده بتق

 وإخطارات له كما تساعده علي التقييم الذاتي.

يتم تركيب األداة بالبيئة لتتبل مشاركات المتعلم في كل نشاط للمحتوى كيفية استخدامها:  -

اإللكتروني، وتتبل تفاعالت المتعلم ببيئة التعلم الشخصية) عدد زيارات المحتوي، الوقت 

المحتوى، عدد زيارات الفيديوهات والصور والنصوص والصوت، عدد المستغرق في زيارة 

زيارات الملخص، عدد زيارات األسئلة، عدد زيارات األنشطة، عدد زيارات المنتدى، الوقت 

المستغرق في زيارة المنتدى، عدد البوستات والتفاعالت معها، تخطي اإلبحار( من أجل تحديد 
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راجعه مناسبة لتقدمهم ثم تقديم توصيات ومقترحات  ومعرفة أسلوب تعلمه ثم تقديم تغذية

 للمتعلمين بالمحتوى والمصادر التي تتناسب مل أسلوب تعلمه.

ا: استخدام أداة تحليالت التعلم   SNAPP (Social Networks Adaptingثانيا

Pedagogical Practice.) 

 الشخصية.ط تحليل مشاركات المتعلمين ببيئة التعلم الهدف من استخدامها -

ط تم تركيب أداة تحليالت التعلم على النظام، حيث تقوم بتحليل كيفية استخدامها -

مشاركات المتعلمين في المنتدي) عدد البوستات، المشاهدات، التعليقات، اإلعجاب، عدد 

مرات الدخول، الزمن المستغرق( وذلك بهدف مساعد المعلم على تحديد سلول المتعلمين 

حل تطورهم، باإلضافة إلى تحديد من يناقش ويسأل ويتفاعل ويرد وما هي والتعرف على مرا

 النقاط األساسية للنقاش وذلك من أجل مساعدة الباحثة في متابعة مشاركة المتعلمين.

ا: استخدام اداة تحليالت التعلم )  .SAM (Student Activity Monitorثالثا

المتعلمين في بيئات التعلم  أداة مخصصة لمراقبة نشاطالهدف من استخدامها:  -

 الشخصية.

تم تركيب أداة تحليالت التعلم على النظام، حيث تقوم بمراقبة نشاط كيفية استخدامها:  -

المتعلم داخل البيئة وأدائه التكليفات المطلوبة ورفعها على البيئة أو التي شاركوا فيها أثناء 

لذاتي بين المعلم والمتعلمين فهي تهتم عملية التعلم، كما تعمل على زيادة الوعي والتأمل ا

بأنشطة التعلم الذاتي والمراقبة والمتابعة وذلك من أجل تنمية مهاراتهم للتنظيم الذاتي للتعلم 

  اإللكتروني داخل بيئة التعلم الشخصية.

ونتيجة استخدام أدوات تحليالت التعلم ببيئة التعلم الشخصية تتم عملية تحليل البيانات  

عن تفاعل الطالب مل عناصر بيئة التعلم الشخصية ومحتواها ومكوناتها وينتج عن الناتجة 

ذلك تقارير بصورة أكثر تفصيالً وتوضيحاً بمعرفة أداء الطالب ومستواها ودرجات تحصيله 

والطالب الذي لم يحقق المستوي المطلوب في كل هدف تعليمي موجود داخل الموديول يتم 

 Learning Planوفق حالته المعرفية وتوجد على النظام باسم  توليد خريطة معرفية جديدة

 ويطُلب منه دراسة خطط التعلم الجديدة له بإضافة محتوي أو تدريب 

قاماات الباحثااة بوضاال تصااور لكيفيااة تصااميم اسااتراتيجيات تنفيااذ التاادريب : الااتعلم:  2-8

بيقاات التشااركية الخاصاة توظيف التحليالتية التعليمية في بيئاة الاتعلم الشخصاية وتوظياف التط

داخل البيئة، وذلك لتحقيق األهاداف التعليمياة المرجاوة، والتاي مان الواجاب أن  Web 2.0بالـ 

يكااون فيااه تاارابط وتتااابل لعناصاار عمليااة الااتعلُّم ماال األهااداف والوسااائل التعليميااة المسااتخدمة 

 ة التعلم الشخصية طوتحديد دور كل من المعلم والمتعلم وفيما يلي الخطوات اإلجرائية لبيئ

 اإلجابة على ايختبار التحصيلي قبل الدخول  في دراسة الموديويت. -1

قراءة الهدف العام واألهاداف التعليمياة الخاصاة باالمحتوى، حتاي يكاون علاى دراياة  -2

 بما سيتدرب عليه من المحتوى.

لتعليماي وأداء استخدام الموديويت التعليمية التي يوفرهاا الموقال لدراساة المحتاوى ا -3

 اينشطة الموجودة داخل المحتوي والتي تساعد في اكتساب المهارة.

يتعلم كل متعلم بمفردة وفقاً لقدرته وحاجاته التدريبية وميوله واساتعداداته المعرفياة،  -4

 حيث يكون المتدرب إيجابياً نشطاً في الحصول على التعلم من خالل اطالعه على البيئة.
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باألنشطة واإلجابة على ايختبارات، كال ذلاك بمسااعدة المعلام والتفاعال قيام المتعلم  -5

مال أقراناه مان خااالل أدوات ايتصاال المتاحاة داخال البيئااة، لالساتفادة مان خباراتهم بهاادف 

الوصول إلى أكبر مستوى من التحصيل واإلتقان ويتم عرض المهاارات بالشارح والصاور 

على البيئة للتدريب على هذه المهاارات ومشااهدة  ولقطات الفيديو والسماح للمتعلم بالدخول

 شرح المهارة أكثر من مرة.

ايستعانة بموقل التواصل ايجتماعي فيس باول ورفال األنشاطة مان خاللاه وتلقاي الارد  -6

وايستفسارات سواء كان بين المعلم أو المتعلم أو باين المتعلماين ساواء كانات بطريقاة تزامنياة 

 شات الموقل. أو زير تزامنية من خالل

 تحديد وتصميم أدوات االتصال المتزامنة وغير المتزامنة ببيئة التعلم الشخصية. 2-9

استخدمت الباحثة العديد مان طارق التفاعال وايتصاال المتزامناة وزيار المتزامناة مال الطاالب 

 Web     ، اتصال بناا، تطبيقاات  Board News، لوحاة األخباار Messagesالرسائل  منهاط

واليوتياوب و الباود كاسات(،  المختلفة مثل )المدونة والويكي  والفيس باول والتاويتر والفليكار 2.0

وتاام توظيفهااا داخاال بيئااة الااتعلم حيااث يقااوم كاال مااتعلم بنشاار أعمالااه ومنتجاتااه داخلهااا للباحثااة، 

 وعرضها للنقاش مل زمالئه.    

 وتوفير نظام الدعم لهم.تصميم طريقة تسجيل المتعلمين، وإدارتهم، وتجميعهم،  2-10

تام تطبياق بيئاة الاتعلم الشخصاية نظام التسجيل وتسجيل الدخول في بيئة التعلم الشخصاية:  -أ

على عينة من طالب قسم تكنولوجيا التعليم، لذا حرصت الباحثة علاى وجاود نظاام تساجيل دخاول 

ر، وقااد قاماات داخال البيئااة ماان خاالل بيانااات فرياادة لكاال ماتعلم وهااي اساام المسااتخدم وكلماة الماارو

 الباحثة بتوزيعها على المتعلمين أول يوٍم في التطبيق العملي.

تضمنت بيئة التعلم الشخصية صفحة تحتوي على المعلوماات الصفحة الشخصية للمتعلم:  -ب

الشخصااية للمااتعلم يتواصاال ماان خاللهااا ماال زمالئااه، ويجااب علااى المااتعلم الاادخول لهااذه الصاافحة 

 ل واإلبحار داخل البيئة.وكتابة بياناته أوًي قبل التجو

تكااوين المجموعااات خاصااية أساسااية فااي بيئااة الااتعلم الشخصااية تتاايح تكااوين المجموعااات:  -ج

أداة للمتعلم تكوين مجموعات بكال حرياة وتتعااون وتتشاارل هاذه المجموعاات داخال بيئاة العمال. 

تتاايح هااذه األداة إرسااال دعااوة لمجموعااة ماان األصاادقاء لالشااترال دعااوة االنااامام للمجموعااات: 

 التعرف وايشترال داخل المجموعات.المتعلمين داخل المجموعات، وذلك تسهياًل على 

استخدمت الباحثة العديد من أدوات الدعم نظام الدعم داخل بيئة التعلم الشخصية:  -ه

وايتصال المتزامنة وزير المتزامنة مل  والتواصل بينها وبين أفراد العينة، وطرق التفاعل

 الطالب.

 :Production and Constructionالمرحلة الثالثة: مرحلة اإلنشاء واإلنتاج 

تام فاي هاذه المرحلاة تنفياذ السايناريو لبيئاة الاتعلم إنتااج مكوناات بيئاة الاتعلم الشخصاية:  :3-1

الساايناريو، وذلااك باسااتخدام األدوات الشخصااية، وإنتاااج العناصاار التعليميااة التااي يشااتمل عليهااا 

 المناسبة لكل عنصر، وقد تم التنفيذ وفقًا لإلجراءات التاليةط

إنتاج الصور الثابتةط وذلك عن طرياق البحاث عنهاا علاى شابكة اإلنترنات وعمال تنزيال لهاا •

(Download علااى الجهاااز، ثاام حفظهااا فااي ملفااات خاصااة بهااا فااي ظاال نظااام التشااغيل )

(Windows 10.) 

 (.Photoshop CCمن خالل استخدام برنامج ) :معالجة الصور الفوتوزرافية الثابتةتم •
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إنتاج لقطات الفيديوط وذلاك لشارح بعاض المهاارات الخاصاة بتطبيقاات جوجال، عان طرياق •

( علااى Download( وعماال تنزياال لهااا )Internetالبحااث عنهااا علااى شاابكة اإلنترناات )

 الجهاز، ثم حفظها في ملفات خاصة بها.

والذي تم إنشاء ايختباارات القبلياة والبعدياة  2.7إصدار  Moodelاختيار نظام الموودل  تم•

من خالله وإنشاء وإدارة المحتوى اإللكتروني حيث تم رفال المحتاوى مان خاللاه ؛ نظاراً 

ألنه نظام مفتوح المصدر ولساهولة اساتخدامه مان قبال المعلام والطاالب وإمكاناتاه القوياة 

العربية واحتوائه علاى أدوات تواصال متزامناة وزيار متزامناة ويتايح ودعمة الكامل للغة 

للباحثة إمكانية تتبل المتعلمين، وتصميم قاعدة بيانات خاصة بالمتعلمين، وتساجيل تقاارير 

الماتعلم الخاصاة باه، ورصاد وتساجيل درجااات الطاالب أوتوماتيكيااً حساب المعاايير التااي 

 إضافة تعليقات على أداء الطالب. تحددها الباحثة، باإلضافة إلى التمكن من

فااي ضااوء الخطااوات تحوياال عناصاار الوسااائط إلااى شااكل رقمااي، وتخزينهااا: :3-2

السابقة، تم الحصول على بعض الرسوم والصاور ولقطاات الفياديو التاي تام إنتاجهاا، وقاد 

قاماات الباحثااة بتصااميم وبرمجااة بيئااة الااتعلم الشخصااية، كااذلك قاماات بتصااميم وتحوياال 

التعليماااي إلاااى محتاااوى إلكتروناااي وفاااق المواصااافات الفنياااة والتربوياااة، وقاااد المحتاااوى 

استخدمت الباحثة العديد من البارامج والتقنياات المتقدماة فاي برمجاة بيئاة التادريب، وهاي 

 كالتاليط

 . Adobe Photoshop CCبرنامج معالجة الصور والرسومات •

 .Snagit 12 تربرنامج لتسجيل الصور والفيديوهات من شاشة جهاز الكمبيو•

 .PHP  5.3استخدمت الباحثة لغة برمجة•

 .MySQL 5.6استخدمت الباحثة قاعدة بيانات •

 لعمل التأثيرات الحركية على موقل الويب. Jqueryاستخدمت الباحثة تقنيات •

 .PHPكإضافات برمجية إلى لغة  Ajax ،  XMLاستخدمت الباحثة تقنية •

قامت الباحثة بتصميم وبرمجة بيئاة الاتعلم إنتاج بيئة التعلم الشخصية وشكل المكونات:  :3-3

الشخصية لتنمية مهارات إنتاج الدروس اإللكترونياة التفاعلياة والتنظايم الاذاتي للاتعلم اإللكتروناي، 

في ضوء المخطط والسيناريو الخاص بكل مودياول، بحياث تام تخصايص واجهاه تفاعال تضامنت 

يل الااادخول، صاافحة المحتاااوى التعليمااي الموديااويت الدراساااية، صاافحات محتاااوى صاافحة تسااج

 الموديول، صفحات ايختبار وأنشطة الموديول.

عرضااها علااى مجموعااة ماان السااادة إنتاااج النمااو ج األولااي لبيئااة الااتعلم الشخصااية و :3-4

ساادة الخباراء المحكمين من السادة أعضاء هيئة التدريس تخصص تكنولوجيا التعليم، وقاد أشاار ال

والمتخصصون في مجال تكنولوجيا التعلايم وزيارهم باإجراء التعاديالت المقترحاة وأصابحت بيئاة 

 التعلم في صورتها النهائية صالحاً للتطبيق.

بعاد اينتهااء مان رفع أو ربط مكونات بيئة التعلم الشخصية، أو روابطها الخارجياة:  :3-4-1

النسخة النهائية لبيئة التعلم الشخصاية القائماة علاى تحلايالت  المرحلة السابقة، قامت الباحثة بإعداد

التعلم، وفق مالحظات السادة المحكمين وتجهيزها للعارض، حياث تام اإلخاراج النهاائي للبيئاة فاي 

 ضوء مقترحاتهم.
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 إعداد الدروس والموديوالت، ووسائل االتصال، وتسجيل الطالب والمجموعات. :3-4-2

المتضاامن ببيئااة الااتعلم الشخصااية، وتحديااد المهااارات المطلااوب  تحديااد المحتااوى التعليمااي -أ

تنميتها من خاللها، ويندرج تحت كل مهاارة مان المهاارات األساساية عادد مان المهاارات الفرعياة 

(، هاذا وقاد اشاتقت الباحثاة المهاارات 5التي تؤدى في مجملها تحقيق المهارات األساسية، ملحاق )

 ات السابقة.الفرعية من خالل األدبيات والدراس

وفقًا يحتياجات البحث ومتطلباته، كما اتخذت الباحثة أثنااء عارض  تحديد تتابع المحتوى -ب

 المحتوى التدرج من العام إلى الخاص ومن السهل إلى الصعب.

استخدمت الباحثة العديد من أدوات الدعم والتواصل بينها وبين أفراد  وسائل االتصال -د

 وايتصال المتزامنة وزير المتزامنة مل الطالب.العينة، وطرق التفاعل 

 عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور فريدة لكل طالب.تسجيل الطالب والمجموعات:  -ه

 إجراء تلخيص شامل: تقييم نهائي إلنهاء التطوير التعليمي. :3-4-3

التعليمياة فاي راعت الباحثة في مرحلة اإلنتاج كافة المعايير والمواصفات بتوظياف التحليالتياة 

بيئااة  الااتعلم الشخصاااية فااي تنميااة إنتااااج الاادروس اإللكترونيااة التفاعلياااة والتنظاايم الااذاتي للاااتعلم 

اإللكتروناي، والتاي سابق ذكرهاا، باإلضاافة إلاى اعتباارات برمجياة أخارى، تحقاق أعلاى قادر مان 

 لم، ومن أهمهاطعوامل األمان والحماية ألجهزة الحاسب األلى للمتعلمين المشتركين في بيئة التع

ساهولة الاادخول إلااى البيئاة ماان خااالل كتاباة اساام المسااتخدم وكلماة الماارور المخصصااة لكاال •

 متعلم مشترل في البيئة دون دفل أي رسوم أو اشتراكات أو تعقيدات برمجية.

 Googleيتوافااق تصااافح بيئااة الاااتعلم الشخصاااية ماال متصااافحات الوياااب الشااهيرة، مثااال •

Chrome، Firefox، Internet Explore وي توجاد أياة تجهيازات زيار موجاودة أو ،

 باهظة التكاليف، يحتاجها المتعلم.

جميل الملفات التي تم رفعها خالية من الفيروسات، وجميل الروابط والوصالت تعمل بكفااءة •

 وي يتسبب عنها أية مشاكل.

 :Evaluationالمرحلة الرابعة: مرحلة التقويم 
" مرحلة التحليل، مرحلة التصاميم، مرحلاة اإلنشااء واإلنتااجالسابقة "بعد اينتهاء من المراحل 

تأتى مرحلة التقويم وتتضمن هذه المرحلة مرحلتين فارعيتين وهماا "إجاراء التقيايم التكاويني علاى 

 –مجموعات صغيرة أو بشاكل فاردي لتقيايم بيئاة الاتعلم الشخصاية والموافقاة عليهاا وفقااً للمعاايير 

 ائي.إجراء تقييم موسل نه

إجراء التقييم التكويني على مجموعات صغيرة أو بشكل فردي لتقييم البيئة والموافقة  :4-1 

ا للمعايير.  عليها وفقا

إلجراء هذه الخطوة قامت الباحثة بعرض الموقال علاى مجموعاة مان المتخصصاين فاي مجاال 

التعاديالت منهاا تكبيار حجام تكنولوجيا التعليم، إلبداء رأيهم، وقاد اقتارح الساادة المحكماون بعاض 

النصوص داخل الشاشات، إضاافة بعاض التعليماات، تغييار ألاوان مفااتيح ايساتخدام عناد الضاغط 

 عليها للتنقل بين الشاشات، حذف بعض الصور المتحركة لغير ارتباطها بالموضوع.

 إجراء تقييم موسع نهائي. :4-2

ن طاالب تكنولوجياا التعلايم )مان زيار قامت الباحثة بإجراء تجربة استطالعية على مجموعة م

 (، وقد استهدفت التجربة ايستطالعية ما يليط5عينة البحث األساسية(، وبلغ عددهم )
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ضبط أداوت البحث، وبالتحديد معامالت السهولة والصعوبة، والتمييز، لكال مفاردة مان  •

 مفردات ايختبار التحصيلي، وكذلك حساب زمنه.

لموقاال، وتحقيااق المحتااوى لألهااداف المرجااوة منااه، التأكااد ماان ماادى وضااوح أهااداف ا •

ومالءمتهااا لمسااتوى الطااالب، وهاال يعاارض المحتااوى بطريقااة شاايقة وممتعااة؟ مااادى 

وضوح النصوص، هل يستطيل المتعلم التعامل مل الموقال والتفاعال معاه؟ هال يساتطيل 

ة إرسال واستقبال رسائل خالل البريد اإللكتروني؟ هل يستطيل إنشاء مجموعاات دراساي

 واينضمام لها بكل سهولة؟

 أسفرت نتائج الدراسة ايستطالعية عما يليط

ط تام ضابط أدوات البحاث وهاي ايختباار التحصاايلي مان حياث تحدياد الازمن المناسااب أوالا 

لالختبااار، حساااب معااامالت السااهولة والصااعوبة والتمييااز لكاال مفااردة ماان مفااردات ايختبااار 

 التحصيلي.

تام التأكاد مان وضاوح أهاداف الموقال، وتحقياق المحتاوى لألهاداف المرجاوة منااه،  ثانيااا:

 ومالءمتها لمستوى الطالب، وكان هنال بعض الروابط زير النشطة في الموقل تم تنشيطها.

 وقامت الباحثة بإجراء التعديالت وأصبح الموقل في صورته النهائية للتطبيق.

 :Useاالستخدام النشر و المرحلة الخامسة: مرحلة
بعد اينتهاء من مرحلة : االستخدام الميداني والتنفيذ الكامل لبيئة التعلم الشخصية :5-1

، وتحديد عنوان الموقل قامات الباحثاة بتحدياد اسام المساتخدم التقويم وتحميل الموقل على اإلنترنت

User Name وكلمة المرور ،Password  لكل متعلم من أفراد عينة البحاث وذلاك لعادم الساماح

للدخول لغير هاؤيء األفاراد، وكاذلك تعرياف كال طالاب باسام المساتخدم وكلماة السار الخاصاة باه 

 وذلك في اللقاء األول مل المتعلمين.

بعد تطبيق الباحثة في نهاية : الرصد المستمر، والدعم، والتطوير لبيئة التعلم الشخصية :5-2

البرنامج ايختبار التحصايلي الاذي يقايس الجواناب المعرفياة لمهاارات إنتااج الادروس اإللكترونياة 

الااادروس التفاعلياااة، باإلضاااافة إلاااى بطاقاااة المالحظاااة التاااي تقااايس الجواناااب األدائياااة لمهاااارات 

 ب.، تم رصد درجات تقييم الطالعينة البحثعلى  اإللكترونية التفاعلية

بعد رصد درجات تقييم المتعلمين من خالل البياناات التاي حصالت المعالجة اإلحصائية:  :5-3

 ، والممثلاة فاي ايختباارعيناة البحاثعليها الباحثة من التطبيق البعدي ألدوات البحث على طاالب 

المعالجااات التحصاايلي، بطاقااة المالحظااة، بطاقااة تقياايم المنااتج، مقياااس التنظاايم الااذاتي تاام إجااراء 

 SPSS 20، وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلاوم ايجتماعياة اإلحصائية المناسبة لها

 . يختبار صحة فروض البحث

استخدمت الباحثة العديد من أدوات الدعم وطارق أدوات الدعم المستخدمة داخل البيئة:  :5-4

طاالب عيناة البحاث، والمتمثلاة فاي "بنااء التفاعل وايتصال سواًء المتزامناة وزيار المتزامناة مال 

نظاااام للرساااائل داخااال البيئاااة، لوحاااة األخباااار حياااث ياااتم إرساااال بعاااض اإلرشاااادات والتعليماااات 

المتعلمااين، اسااتخدام زرفااة حااوار، اسااتخدام موقاال التواصاال ايجتماااعي الفاايس بااول، بناااء نظااام 

نااء البيئاة علاى أنظماة تواصال منتدى تفاعلي داخل البيئة للتواصل مل أفراد عيناة البحاث، كاذلك ب

 وتفاعل بين المتعلمين بعضهم البعض، وبين الباحثة والمتعلمين".

ا: إعداد أدوات البحث وتشمل:  خامسا

 * االختبار التحصيلي للجوانب المعرفية لمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية.
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لبيئة التعلم الشخصية تم تصاميم وبنااء في ضوء األهداف العامة واإلجرائية، والمحتوى التعليمي 

 اختبار تحصيلي موضوعي، وقد مر ايختبار التحصيلي في إعداده بالمراحل التاليةط

يهاادف ايختبااار إلااى قياااس مسااتوى عينااة البحااث فااي الجوانااب تحديااد الهاادف ماان االختبااار:  -1

 المعرفية لمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية.

يهاادف هااذا ايختبااار إلااى قياااس األهااداف تعليميااة التااي يقيسااها االختبااار: تحديااد األهااداف ال -2

 التعليمية التي تضمنتها الموديويت الخمس.

 تم تحديد نوع مفردات ايختبار كالتاليطتحديد نوع المفردة:  -3

 نمط أسئلة ايختيار من متعدد. -

 نمط أسئلة الصواب والخطأ. -

 صياغة الصورة المبدئية لالختبار: -4

تم إعاداد ايختباار التحصايلي لمهاارات إنتااج الادروس اإللكترونياة صياغة مفردات االختبار:  -أ

 التفاعلية باستخدام أسئلة ايختيار من متعدد، وكذلك أسئلة الصواب والخطأ

فاااي ضاااوء ذلاااك قامااات الباحثاااة بصااايازة مفاااردات ايختباااار التحصااايلي بنااااء االختباااار:   -ب

تغطاى جميال الجواناب المعرفياة لمهاارات إنتااج الادروس الموضوعي في صاورته األولياة بحياث 

( مفااردة بأساالوب 30( مفااردة تاام تصاانيفها كالتاااليط )60اإللكترونيااة التفاعليااة، وبلغاات مفرداتااه )

 ( مفردة بأسلوب ايختيار من متعدد.30الصواب والخطأ، )

يختباار، وهي عبارة عن دليل يوضح للمتعلم كيفياة اساتخدام اصياغة تعليمات االختبار:  -ج

 وكيفية األداء عليه.

تام وضال درجاة لكال مفاردة مان مفاردات ايختباار تقدير الادرجات وطريقاة التصاحي :   -ح

( درجاة يحصال عليهاا الطالاب إذا أجااب 60وبالتالي كان مجموع درجات ايختباار التحصايلي )

 إجابة صحيحة على جميل أسئلة ايختبار )ايختيار من متعدد / الصواب والخطأ(.

 اغة الصورة النهائية لالختبار:صي -5

لتحديااد صادق ايختبااار قاماات الباحثاة بعرضااها علاى مجموعااة ماان تحدياد صاادق االختباار:  -أ

السادة المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، وذلك إلبداء آرائهام ومقترحااتهم، وقاد 

لك أصاابح ايختبااار (، وبااذ9( مفااردة ملحااق )60أعيااد صاايازة ايختبااار ماارة ثانيااة ليتكااون ماان )

 صالًحا للتطبيق على العينة ايستطالعية.

قامت الباحثة بإعداد جدول المواصافات لالختباار كأحاد إعداد جدول المواصفات لالختبار:  -6

أدوات تحديد صدق المحتوى، ويتضمن هذا الجدول عدد المفاردات التاي يشاملها ايختباار بالنسابة 

 البرنامج التعليمي. لكل هدف من األهداف العامة لموديويت

 التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلي: -ب

قامت الباحثة بإجراء التجربة ايستطالعية لالختبار، حياث تام تطبياق ايختباار التحصايلي فاي 

صااورته النهائيااة علااى عينااة عشااوائية ماان طااالب قساام تكنولوجيااا التعلاايم بكليااة التربيااة النوعيااة، 

متعلماين مان زيار عيناة البحاث األساساية، وفيماا يلاي عارض لنتاائج ( 5جامعة بورساعيد قوامهاا )

 التجربة ايستطالعيةط

قامات الباحثاة برصاد الازمن الاذي اساتغرقه تحديد الازمن الاالزم لاجاباة علاى االختباار:  -1

( دقيقة وعلى ذلك تم تحدياد زمان 48( دقيقة، والزمن الذي استغرقه أبطأ متعلم )42أسرع متعلم )

 ( دقيقة.45صيلي )ايختبار التح
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وقااد تااراوح معاماال السااهولة حساااب معااامالت السااهولة والصااعوبة مفااردات االختبااار:  -2

( وهاذا يعاد مؤشااراً علاى مناسابة قاايم 0.8( و )0.2ومعامال الصاعوبة لمفااردات ايختباار ماا بااين )

 معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة ايختبار لمستوى أفراد عينة البحث.

 التميز لمفردات االختبار:حساب معامل  -3

تم حساب معامل التميز لمفردات ايختباار التحصايلي إلاى التعارف علاى قادرة كال مفاردة  

ماان مفااردات ايختبااار علااى التميااز بااين األداء المرتفاال واألداء الماانخفض ألفااراد عينااة التجربااة 

( وهاو  0,8ط  0,2)ايستطالعية، وبحساب معامل التميز لمفردات ايختبار وجد أنهاا تتاراوح باين

 يعد مؤشر على أن مفردات ايختبار ذات قدرة تمييزية مناسبة.

اساتخدمت الباحثاة معادلاة "معامال حساب درجة ثباات االختباار ودرجاة االتسااق الداخلياة: -4

لحسااب ثباات ايختباار وذلاك عان طرياق   Coefficient – Alpha Cronbachألفاا كرونبااخ"

 (.2وبتطبيق المعادلة تم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول )ايتساق الداخلي لالختبار. 
 

 حساب درجة ثبات االختبار ودرجة االتساق الداخلية( 2جدول )

 معامل الفا عدد المفردات عدد العينة

5 60 0.787 

( ارتفاااع قيمااة معاماال ثبااات ايختبااار التحصاايلي، حيااث بلغاات قيمتااه 2ويتضااح ماان جاادول )

القيمااة دالااة علااى ثبااات ايختبااار واتساااقه الااداخلي وأن ايختبااار علااى درجااة ( وتعااد هااذه 0.787)

مقبولة من الثبات. ومن خالل تطبيق ايختبار على العينة ايساتطالعية اطمأنات الباحثاة إلاى عادم 

وجود مشكالت في القراءة أو الغموض في ايسئلة، وبالتالي أصبح ايختبار فاي صاورته النهائياة 

 ا للتحويل إلى صورته اإللكترونية والرقمية.(، جاهزً 9ملحق)

 * بطاقة المالحظة الجوانب األدائية لمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية.

 اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية في إعداد تلك البطاقةط

استهدفت هذه البطاقة قيااس مساتوى أداء طاالب تحديد الهدف من بناء بطاقة المالحظة:  -1

 قبل وبعد دراسة المعالجة التجريبية. الدروس اإللكترونية التفاعليةتكنولوجيا التعليم إنتاج 

تاام تحديااد األداءات ماان خااالل تحديااد األداءات التااي تتااامنها بطاقااة المالحظااة:  -2

صال إليهاا، حياث صايغت فقارات ايعتماد على الصورة النهائية لقائمة المهارات التي تام التو

البطاقة بشكل يتفق مل أهدافها وطبيعتها، وبشاكل أخار يوضاح العالقاة باين المهاارة الرئيساية 

 ومكوناتها الفرعية من ناحية واألداء المراد تقويمه من ناحية أخرى، 

 تم استخدام التقدير الكمي لبطاقة المالحظة كالتاليط :الدرجات تقدير نظام وضع -3

 البطاقة على مستويين )أدى، لم يؤد(اشتملت  •

 تم توزيل درجات التقييم لمستويات األداء وفق التقدير التاليط •
 

 ( التقدير الكمي لمستويات األداء في بطاقة المالحظة3جدول )

 مستوى األداء

 لم يؤد أدي

  بمسا بنفسه
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 عدة  

   2 1 0 

يحصاال علااى درجتااين، وإذا المسااتوى أدىط إذا قااام المااتعلم بااأداء المهااارة بنفسااه  -أ

 أداها بمساعدة أخرين يحصل على درجة.

 المستوى لم يؤدط في حالة عدم قدرة المتعلم على أداء المهارة. -ب

أمام مستوى أداء المهارة وبتجميل هذه )√( وتم تسجيل أداء المتعلمين للمهارات بوضل عالمة 

خاللها تم الحكم على أدائه فيما يتعلاق الدرجات تم الحصول على الدرجة الكلية للمتعلم، والتي من 

( 196بالمهااارات المدونااة بالبطاقااة، ولهااذا يكااون مجمااوع الاادرجات ببطاقااة المالحظااة يساااوى )

 درجة.

تمات صايازة تعليماات بطاقاة المالحظاة بدقاة ووضاوح، إعداد تعليمات بطاقاة المالحظاة:  -2

تقدير الكمي لكل مستوي، ووصف واشتملت  التعليمات على خيارات األداء ومستويات األداء، وال

 احتمايت أداء المهارة.

بعد اينتهاء من تحديد الهدف من بناء بطاقاة المالحظاة الصورة األولية لبطاقة المالحظة:  -3

وتحلياال المحاااور الرئيسااية إلااى المهااارات الفرعيااة المكونااة لهااا واألداءات المتضاامنة فيهااا تماات 

( مهاارة 15( مهارة رئيساية و)6األولية، والتي تكونت من )صيازة بطاقة المالحظة في صورتها 

 ( .98فرعية و بلغ عدد األداءات المتضمنة بها )

 الصورة النهائية لبطاقة المالحظة: -4

 صدق بطاقة المالحظة: -أ

للتحقق من صدق بطاقة المالحظة تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة مان الخباراء 

( إلبااداء آرائهاام، وقااد تاام إجااراء التعااديالت 6التعلاايم، ملحااق ) والمحكمااين فااي مجااال تكنولوجيااا

 (.6المطلوبة، وبذلك توصلت الباحثة إلى الشكل النهائي لبطاقة المالحظة ملحق )

ط تم التأكد من الثباات الاداخلي لبطاقاة المالحظاة بواساطة قيااس ثبات بطاقة المالحظة -ب

(، (SPSSمعامل ايتساق الداخلي ألفا كرونباخ، وذلاك باساتخدام حزماة البارامج اإلحصاائية 

 وذلك على درجات التطبيق للعينة ايستطالعية على النحو التاليط 

 
 المالحظة( نتائج حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ لبطاقة 4جدول )

  aمعامل  اآلداءات عدد العينة

5 98 0.88 

، وذلاك يادل 0.88( أن ارتفاع معامل ثبات بطاقة المالحظة حياث بلغات 4ويتضح من جدول )

 على دقة البطاقة في القياس واتساقه.

 * بطاقة تقييم المنتج النهائي:
ط هدفت البطاقة لقياس جودة إنتااج المناتج تحديد الهدف من بطاقه تقييم المنتج النهائي -1     

الااذي ساايقوم  طااالب الفرقااة األولااى قساام تكنولوجيااا التعلاايم بعااد دراسااتهم للمحتااوى ببيئااة الااتعلم 

 الشخصااية، لمعرفااة ماادى اكتسااابهم لمهااارات إنتاااج الاادروس اإللكترونيااة التفاعليااة ببرنااامج 

articulate story line. 
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ط تكونات البطاقاة مان مجموعاة مان النهاائي فاي صاورتها األولياة بناء بطاقة تقييم المناتج -2

( 53) الادروس اإللكترونياة التفاعلياةالمهام المطلوب مان الطاالب إنتاجهاا وتشامل مهاارات إنتااج 

 بنداً أو عنصراً للتقييم.

 ط تم استخدام التقدير الكماي لتقيايم المناتجالتقدير الكمي لعناصر بطاقة تقييم المنتج النهائي -3

النهائي وتم تحديد مستويان لدرجة توافر المعيارط) متوافرة = درجة واحدة، زير متوافر= صافر( 

( درجااة، ماال العلاام أنااه ساايتم التقياايم ماان خااالل وضاال 50حيااث بلغاات الدرجااة النهائيااة للبطاقااة)

 أمام درجة توافر المعيار. √()عالمه

البطاقااة تاام عرضااها فااي  للتحقااق ماان صاادقحساااب صاادق بطاقااة تقياايم المنااتج النهااائي:  -4

( 11صورتها األولية على مجموعة من الخبراء والمحكماين فاي مجاال تكنولوجياا التعلايم، ملحاق)

إلبااداء آرائهاام، وقااد تاام إجااراء التعااديالت المطلوبااة، وبااذلك توصاالت الباحثااة إلااى الشااكل النهااائي 

 (.11للبطاقة ملحق )

قامت الباحثة بالتأكد من ثبات بطاقة تقييم المنتج التحقق من ثبات البطاقة:  -5

 ، والجدولSPSSمستخدماً برنامج بواسطة قياس معامل ايتساق الداخلي ألفا كرونباخ 

 التالي يوضح نتائج حساب الثبات.

 ( حساب ثبات بطاقة تقييم المنتج5جدول )

 aمعامل  األداءات عدد العينة

 5 50 0.87 

 ( وهي قيم مناسبة ألزراض البحث.0.87أن معامل الثبات للمقياس ) ويتضح من الجدول

 * مقياس مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.
 تم إعداد مقياس مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني وفق الخطوات التاليةط

اساااتهدف المقيااااس قيااااس مهاااارات التنظااايم الاااذاتي للاااتعلم تحدياااد الهااادف مااان المقيااااس:  -1

 اإللكتروني لدى طالب تكنولوجيا التعليم الفرقة الثانية. 

هذا المقياس بعد ايطالع على األدبيات السابقة في هذا  تم إعدادصياغة عبارات المقياس:  -2

فهااا فااي مجااال المجااال، حيااث اسااتفادت منهااا الباحثااة فااي صاايازه بعااض عبااارات المقياااس وتوظي

( مهاارة فرعياة، وياتم 47( مهارة رئيسية و )9التعليم اإللكتروني، وتكونت  مهارات المقاس من )

تصاحيح المهاارات وفااق مقيااس متاادرج ثالثاي األبعاااد، تقابال كال مهااارة كماا يلااي) تنطباق تماماااً، 

اساتجابة واحادة تنطبق قلايالً، ي تنطباق أباداً( ويجااب علاي كال مهاارة مان هاذه المهاارات باختياار 

 ( درجة.94( وبالتالي تكون الدرجة الكلية للمقياس )0، 1، 2وتكون الدرجات) 

ط تام توزيال مهاارات المقيااس فاي ضاوء المهاارات التاي يساتخدمها جدول مهارات المقياس -3

 (ط6المتعلم في تنظيم تعلمه الذاتي وذلك كما يوضحها الجدول )
 ي للتعلم اإللكتروني( مقياس مهارات التنظيم الذات6جدول )

ال أرقام المهارة المهارة م

 عدد

 النسبة

12.8 6 6-5-4-3-2-1 التخطيط ووضل األهداف 1

% 

10.6 5 11-10-9-8-7 الضبط البيئي 2

% 

10.6 5 16-15-14-13-12 البحث اإللكتروني عن المعلومات 3

% 
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10.6 5 21-20-19-18-17 تنظيم المعلومات 4

% 

10.6 5 26-25-24-23-22 اإللكترونيإدارة وقت التعلم  5

% 

6  ً 12.8 6 32-31-30-29-28-27 طلب العون والمساعدة إلكترونيا

% 

12.8 6 38-37-36-35-34-33 التقويم الذاتي للتعلم اإللكتروني 7

% 

12.8 6 44-43-42-41-40-39 المالحظة الذاتية للتعلم اإللكتروني 8

% 

.6.4 3 47-46-45 مكافأة الذات 9

% 

4  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

7 

100

% 

 

اعتماادت الباحثااة علااى صاادق المحكمااين حيااث تاام عاارض المقياااس علااى صاادق المقياااس:  -4

بعض األساتذة المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم إلبداء رأيهم في صحة صيازة المفاردات 

لها وتحقيقها الهدف المرجو قياساه، وقاد أبادي الساادة  ومدى ارتباط كل مفردة بالمهارة التي تنتمي

المحكمون بعض المالحظاات كحاذف المهاارات المكاررة، وإعاادة صايازة بعاض المهاارات، وتام 

إجراء التعاديالت المطلوباة، وباذلك تام التوصال إلاى الشاكل النهاائي لمقيااس التنظايم الاذاتي للاتعلم 

 اإللكتروني.

بااات المقياااس عاان طريااق حساااب ثبااات ايتساااق تاام التأكااد ماان ثثبااات المقياااس:  -6

( 7، والجاادول )SPSSالااداخلي)معامل ألفااا كرونباااخ للمقياااس ككاال( مسااتخدماً برنااامج 

 التالي يوضح نتائج حساب الثبات.
 ( حساب ثبات مقياس التنظيم الذاتي التعلم اإللكتروني7جدول )

 aمعامل  عدد المفردات عدد العينة

 5 47 0.82 

 ( وهي قيم مناسبة ألزراض البحث.0.82أن معامل الثبات للمقياس ككل) الجدولويتضح من 

ا: التجربة االستطالعية:  سادسا
( مان طاالب الفرقاة األولاى قسام تكنولوجياا 5تم اختبار عيناه التجرباة ايساتطالعية وعاددهم )

البيئاة ومناسابة  التعليم وكان الهدف من التجربة هو التأكد من وضوح المادة العلمية التي تتضامنها

المحتوى لهم، وكذلك مدى وضوح الكتابة والصور ولقطات الفيديو وعناصر تصميم الشاشة، وقد 

اجتمعت الباحثاة مال أفاراد العيناة ايساتطالعية وشارحت لهام الهادف مان البحاث، وأوضاحت لهام 

ما تم رصاد كيفية دراسة المحتوى ببيئة التعلم الشخصية وتم تسليمهم اسم مستخدم وكلمة مرور، ك

وتسااجيل المالحظااات أثناااء دراسااتهم للبيئااة والتعاارف علااى المعوقااات التااي واجهاات الطااالب فااي 

 دراسة البيئة، وقد سجلت الباحثة بعض المالحظات أثناء التجربة ايستطالعية وهيط

 سهولة دراسة محتوى البيئة في الوقت المناسب دون ارتباط بمواعيد محددة للمتعلم. -1

 لى وضوح المحتوى المتوافر داخل البيئة وأهمية هذا الموضوع بالنسبة لهم.اجمعوا ع -2

 يحظت الباحثة اهتمام الطالب بالتجربة ومحاولة ايستفادة منها بأقصى درجة ممكنة.-3
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ا: التجربة األساسية للبحث  سابعا
علااى بعااد اينتهاااء ماان تصااميم وبناااء أدوات البحااث وتصااميم بيئااة الااتعلم الشخصااية القائمااة 

 تحليالت التعلم، شرعت الباحثة في إجراء التجربة األساسية للبحث واتبعت الخطوات التاليةط

 التصميم التجريبي للبحث:  -1

اسااتخدم هااذا البحااث التصااميم التجريبااي المعااروف باساام "التصااميم القبلااي البعاادي باسااتخدام 

هذا النوع من التصميم علاى مجموعتين متكافئتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة" حيث يعتمد 

اختيااار أفااراد العينااة بطريقااة عشااوائية، وتقساايمهما إلااى مجمااوعتين أحاادهما تجريبيااة واألخاارى 

ضاابطة، وياتم تطبياق أدوات القياااس قبليااً علاى المجماوعتين قباال التجرباة ثام تتعارض المجموعااة 

موعتين، وتمت اإلشارة إليه التجريبية فقط للمتغير المستقل ثم تطبق أدوات القياس بعدياً على المج

 (.1في شكل )

 تحاير البرنامج واألدوات: -2

قامات الباحثاة بتجهياز البرناامج برفعاه علاى موقال علاى اإلنترنات، كماا تام تجهيااز أدوات    

البحااث وهااي ايختبااار التحصاايلي المعرفااي، وبطاقااة المالحظااة، وبطاقااه تقياايم المنااتج، و 

 م اإللكتروني.مقياس مهارات التنظيم الذاتي للتعل

 

 

 اختيار عينة البحث:  -3

قامت الباحثة باختيار عينة البحث من طالب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا التعليم بكلياة التربياة 

م، وعنااد اختيااار العينااة راعاات الباحثااة أن 2021/2022النوعيااة جامعااة بورسااعيد للعااام الجااامعي 

الكمبيااوتر وكااذلك لااديهم مهااارات التعاماال ماال يااتمكن جمياال أفااراد العينااة ماان مهااارات اسااتخدام 

 اإلنترنت، وتحميل البرامج التي تساعدهم على تشغيل المحتوي بشكل صحيح.

( طالباً وطالبة، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة 60وقد قامت الباحثة باختيار )

هواتف نقاله تمكناه مان  واألخرى تجريبية، بحيث يتوافر لدى جميعهم أجهزة كمبيوتر شخصية أو

( طالبااً 30فتح البيئة والتطبيق عليها، وتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين تشمل كل مجموعة علاى)

وهو تطبيق علاى الهواتاف  Roulette-Wheel of Luckوطالبة، وقد استخدمت الباحثة برنامج 

ب الفرقاة الثانياة شاعبة ( طالبااً وطالباة مان طاال60الذكية لالختيار العشوائي، وتام إدخاال أساماء )

 Roulette-Wheel of Luck  ( وتام تادوير43تعلايم أساساي علاوم كماا هاو موضاح فاي شاكل)

(  30ومنها يختار التطبياق عشاوائياً اسام الطالاب، ثام ياتم تكارار هاذه العملياة ثالثاين مارة فيظهار )

مثلاوا المجموعاة  اسماً مختلفاً بشكل عشوائي، فتمثلت هاذه األساماء المجموعاة الضاابطة والبااقون

 التجريبية. 

ا  -4  طتطبيق أدوات البحث قبليا

مقيااااس  -بطاقاااة المالحظاااة –باادأ تطبياااق أدوات البحاااث المتمثلاااة فاااي) ايختبااار التحصااايلي  

مهاااارات التنظااايم الاااذاتي( قبليااااً علاااى مجماااوعتي البحاااث اعتبااااراً مااان ياااوم األثناااين الموافاااق 

تكافؤ المجموعتين قامت الباحثة بتطبيق األدوات وللتأكد من  ولمدة شهر تقريباً، 1/11/2021

 قبلياً والجداول التالية توضح تلك النتائجط
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اختبار "ت" للعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين ( 8جدول )

إنتاج الدروس اإللكترونية الاابطة والتجريبية في التطبيق القبلي الختبار التحصيلي المعرفي المرتبط بمهارات 

 التفاعلية مع بيان حجم التأثير

 

   
   

 

 

( يتضااح عاادم وجااود فاارق دال إحصااائياً بااين المجموعااة الضااابطة 8) وبتحلياال نتااائج الجاادول     

والمجموعاااة التجريبياااة فاااي ايختباااار التحصااايل المعرفاااي، وبنااااء علياااه ياااتم التأكاااد مااان تكاااافؤ 

المجمااوعتين فااي التطبيااق القبلااي لالختبااار التحصاايل المعرفااي  وأن الحصااول علااى فااروق بااين 

 سيكون راجعاً للمتغير المستقل.المجموعتين بعد إجراء المعالجة التجريبية 

 
 ( اختبار "ت" للعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين9جدول )

الاابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية مع بيان 

 حجم التأثير

 المتوسط  ن التطبيق االختبار
االنحراف 

 المعياري

قيمة)ت( 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

الدرجة 

 الكلية

 التجريبية 
30 

66.10 17.012 
1. 58 

 زير

 14.398 56.00 الضابطة دالة 

 

( يتضااح عاادم وجااود فاارق دال إحصااائياً بااين المجموعااة الضااابطة 9وبتحلياال نتااائج الجاادول )

في المهارات الرئيسية لبطاقة مالحظة مهاارات إنتااج الادروس اإللكترونياة والمجموعة التجريبية 

التفاعلية وبنااء علياه ياتم التأكاد مان تكاافؤ المجماوعتين فاي التطبياق القبلاي لبطاقاة المالحظاة وأن 

الحصااول علااى فااروق بااين المجمااوعتين بعااد إجااراء المعالجااة التجريبيااة ساايكون راجعاااً للمتغياار 

 المستقل.
اختبار "ت" للعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين ( 10جدول )

 الاابطة والتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني مع بيان حجم التأثير

 

 المتوسط  ن التطبيق االختبار
االنحراف 

 المعياري

قيمة)ت( 

 وبةالمحس

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

الدرجة 

 الكلية

 التجريبية 
30 

56.13 7.422 
1. 58 

 زير

 7.738 53.30 الضابطة دالة 
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( يتضااح عادم وجااود فارق دال إحصااائياً باين المجموعااة الضااابطة 10وبتحليال نتااائج الجادول )

والمجموعة التجريبية في مقياس مهارات التنظايم الاذاتي للاتعلم اإللكتروناي وبنااء علياه ياتم التأكاد 

من تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبلي للمقياس وأن الحصول على فروق بين المجماوعتين بعاد 

 راء المعالجة التجريبية سيكون راجعاً للمتغير المستقل.إج

 تنفيذ التجربة األساسية للبحث: -5

بعد اينتهاء من التطبيق القبلي ألدوات البحاث، والتأكاد مان تجاانس المجماوعتين فاي الجواناب 

 لإلجراءات األتيةطالمعرفية واألدائية ومقياس التنظيم الذاتي تم تنفيذ التجربة األساسية للبحث فقاً 

ط استهدفت تجربة البحث الحالي الحصول على بيانات للحكم * تحديد الهدف من تجربة البحث

على فاعلية توظيف التحليالتية التعليمية فاي تنمياة إنتااج الادروس اإللكترونياة التفاعلياة و التنظايم 

 الذاتي للتعلم اإللكتروني لدى طالب تكنولوجيا التعليم.

ط قامات الباحثاة باإلعااداد إلجاراء تجرباة البحاث وفقااً للخطااوات تجرباة البحاث* اإلعاداد ل

 األتيةط

 الحصول على موافقة من السادة المشرفين على البحث بالتطبيق. -

قامت الباحثة بجلسة تنظيمية مل طالب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية  -

م بأهداف البيئة، وكيفية ايستفادة منها، وأخذ أسماء النوعية جامعة بورسعيد، بهدف إخباره

الطالب الذين لديهم القابلية للتعلم عن طريق األنترنت ولديهم أجهزة كمبيوتر؛ لتساعد على 

، لديهم إنترنت Team Viewer 10، وبرنامج articulate story lineتسطيب برنامج 

 إلمكانية الدراسة ببيئة التعلم الشخصية.

الباحثة في تلك الجلسة بتسطيب البرامج كتجربة، لتتعرف على ماهية البيئة التعليمية في قامت  -

(؛ حيث إن هذا المعمل يتوفر به عديد من أجهزة الكمبيوتر المتصلة ictpمعمل الحاسب األلي )

 باإلنترنت، بعد ذلك قامت بالتأكد من صالحية جميل ايجهزة.

على   Roulette-Wheel of Luck طالب على برنامجثم قامت الباحثة بإدخال أسماء ال -

هاتفها الخاص وقامت باختيار أي من الطالب يمثل المجموعة الضابطة وأي منهم يمثل 

المجموعة التجريبية، وفي نهاية الجلسة تم تحديد مواعيد الدراسة مل مجموعتي البحث، 

لبحث في التعلم في وقت وحرصت الباحثة على أن وقت التعلم واحد؛ بحيث تسير مجموعتا ا

 واحد؛ لتحقيق الضبط البيئي.

قامت الباحثة بتسجيل بيانات الطالب )عينه البحث( علي البيئة، وتمثلت في اسم الطالب،  -

 القسم، الرقم السري الخاص بكل طالب، والذي يستطيل من خالله الدخول للبيئة.

الفايس باول؛ بهادف إخباارهم بأهاداف  ثم قامت الباحثة بالتواصل مل المجموعة التجريبية علاى -

بيئة التعلم الشخصية وخطوات الدخول عليها وإمكانية تغير اسام المساتخدم وكاذلك كلماة المارور 

الخاصاة باه مان خاالل الملااف الشخصاي مان داخال الموقاال الخااص بكال ماتعلم واسااتخدام أدوات 

القياام بهاا مان خاالل عمال  ايتصال المتاحة وكيفية الوصول إلى محتوي البيئة واألنشاطة الماراد

الفاارد أو المجموعااة وكيفيااة رفاال أعمااال الفاارد أو المجموعااة  عباار المنتاادى أو عباار المااودل أو 

المتاحاة وكاذلك اساتخدم أدوات الادعم والمسااعدة  2إرسالها إلى الباحثة عبار موقال أدوات الوياب

 طالب خطوة بخطوة.لمتابعة أداء ال Team Viewer 10داخل الموقل، وإعطائهم لينك برنامج 

ثم يتم تحميل برنامج إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية إلتمام التجربة على أجهزة الطالب،  -

 .Team Viewer 10مل متابعة آدائهم من قبل الباحثة باستخدام برنامج 
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 * تطبيق البيئة على مجموعة البحث التجريبية:

القبلي ألدوات البحث، بتنفياذ التجرباة األساساية الخاصاة قامت الباحثة بعد اينتهاء من التطبيق 

بالبحث، وذلك بالسماح للمتعلمين باستخدام بيئة التعلم الشخصية حيث قامت الباحثة بتوزيال ) اسام 

 الموقل، اسم المستخدم، كلمة المرور( على كل مستخدم، وشرحت لهم كيفية التعامل على البيئة.

ا: -6  تطبيق أدوات البحث بعديا

بعد اينتهاء من دراسة كافة موديويت المحتوي التعليمي قامت الباحثة بغلاق هاذه المودياويت 

، ثاام طبقاات أدوات البحااث بعاادياً والمتمثلااة فااي 22/11/2021الدراسااية فااي يااوم ايثنااين الموفااق 

ة مان )ايختبار التحصيلي، بطاقة المالحظة، بطاقة تقييم المنتج، مقيااس التنظايم الاذاتي( فاي الفتار

؛ بهااادف التعااارف علاااى مااادى إلماااام الطاااالب بمهاااارات إنتااااج 30/5/2021حتاااى 23/11/2021

           الدروس اإللكترونية التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني نتيجة تطبيق البيئة عليهم.

ا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:  ثامنا

ي كاالً مان ايختباار التحصايلي لقيااس الجواناب قامت الباحثة برصد تقييم أفراد عيناة البحاث فا

المعرفياة لمهااارات إنتاااج الادروس اإللكترونيااة التفاعليااة، بطاقااة مالحظاة الجوانااب األدائيااة إنتاااج 

الااادروس اإللكترونياااة التفاعلياااة، بطاقاااة تقيااايم المناااتج، مقيااااس مهاااارات التنظااايم الاااذاتي للاااتعلم 

مهيااداً إلجااراء المعالجااة اإلحصااائية لتحديااد ماادى اإللكترونااي، ووضاال هااذه البيانااات فااي جااداول ت

فاعليااة توظيااف التحليالتيااة التعليميااة فااي بيئااة الااتعلم الشااخية فااي تنميااة مهااارات إنتاااج الاادروس 

 اإللكترونية التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني لدى أفراد عينة البحث.

الباحثة، وذلك باستخدام حزماة البارامج  وتمت المعالجة اإلحصائية للبيانات التي حصلت عليها

يختبااار صااحة فااروض البحااث، وقااد تاام اسااتخدام  SPSS 20اإلحصااائية للعلااوم ايجتماعيااة 

 األساليب اإلحصائية التاليةط

 أساليب اإلحصاء الوصفي )المتوسط واينحراف المعياري(. •

لبحااث ديلااة الفااروق بااين  Paired-Samples T-Testالمترابطااة اختبااار "ت" للعينااات  •

 متوسطي درجات مجموعة البحث.

 . One Sample T-Testالواحدة للعينة "اختبار "ت  •

 معدل الكسب لبليك لحساب الفاعلية. •

 حساب حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التابل. •

 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

 نتائج البحث:
فبعااد اينتهاااء ماان الجانااب التجريبااي النهااائي لتوظيااف التحليالتيااة التعليميااة فااي بيئااة الااتعلم 

بطاقااة  -بطاقااة المالحظااة –)ايختبااار التحصاايلي الشخصااية، وتطبيااق أدوات البحااث المتمثلااة فااي 

ئج علاى أفاراد عيناة البحاث، تام رصاد نتاامقياس التنظيم الذاتي للاتعلم اإللكتروناي(،  -تقييم المنتج 

، واختباار -المتوساط واينحاراف المعيااري  –عينة البحث واساتخدام أسااليب اإلحصااء الوصافي 

"ت" لديلة الفروق بين المتوسطات، ولحساب فاعلية توظيف التحليالتية التعليمياة فاي بيئاة الاتعلم 

ائي الشخصية تم حسابها من خالل معدل الكسب لبليك، وذلاك بايساتعانة ببرناامج التحليال اإلحصا

 ( وفيما يلي خطوات التحليل اإلحصائي لبيانات التجربة ونتائجها.SPSS 20للعلوم ايجتماعية )
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 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث:ط أوالا 

 فيط عينة البحث( قيم المتوسط اينحراف المعياري لدرجات أفراد 11يعرض الجدول )

 التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي. -1

 التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة. -2

 التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج. -3

 التطبيق القبلي والبعدي لمقياس التنظيم الذاتي. -5

 ( المتوسط واالنحراف المعياري لدرجات أفراد مجموعتي البحث في التطبيق القبلي والبعدي.11جدول )

 االختبار م
القيا

 س

  الاابطة      التجريبية

 المتوسط
االنحرا

 ف المعياري

االنحرا المتوسط  

ف 

 المعياري

التطبيق لالختبار  1

 التحصيلي 

 5.387 23.50 5.785 26.33 قبلي

 5.634 24.44 3.126 53.13 بعدي

التطبياااق لبطاقاااة  2

 المالحظة 
 17.012 66.10 قبلي

56.00 14.39

8 

 15.781 170.17 بعدي
62.83 14.71

6 

3 
تقياااااااايم بطاقااااااااة 

 المنتج

 

 بعدي
46.36 1.866 

 

37.97 

 

3.469 

4 
التطبيااق لمقياااس 

 التنظيم الذاتي

 قبلي

 بعدي

56.13 

88.53 

7.422 

2.849 

53.30 

56.63 

7.738 

7.509 

 ثانياا: عرض نتائج البحث
 في ضوء أسئلة البحث تم اإلجابة عنها كالتالي:

إنتاج الدروس اإللكترونية  ما مهارات : والذي نص علىلاجابة عن السؤال األول:   

 التفاعلية الالزم توافرها لدى طالب تكنولوجيا التعليم؟

تم التوصل إلي قائمة المهارات الواجب توافرها لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وذلك من خالل 

ايطالع علي األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت مهارات إنتاج الدروس الإللكترونية 

الواجب  فاعلية، وتوصلت الباحثة إلى قائمة مهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعليةالت

توافرها لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وتم عرضها على مجموعة من السادة المحكمين وإجراء 

التعديالت المطلوبة والتوصل إلى الصورة النهائية لقائمة المهارات وقد تضمنت في صورتها 

 (.5( مهارة فرعية، ملحق رقم)15( مهارة رئيسية، و)6النهائية )

مااا مهااارات التنظاايم الااذاتي للااتعلم والااذي نااص علااى : ني: لاجابااة عاان السااؤال الثااا 

اإللكتروني في بيئة التعلم الشخصية القائمة على التحليالتية التعليمياة التاي يجاب توافرهاا لادي 

 طالب تكنولوجيا التعليم؟
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تم التوصل إلي قائمة المهارات الواجب توافرها لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وذلك من خالل 

علي األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت مهارات التنظيم الذاتي للتعلم  ايطالع

اإللكتروني، وتوصلت الباحثة إلى قائمة المهارات الواجب توافرها لدى طالب تكنولوجيا التعليم، 

وتم عرضها على مجموعة من السادة المحكمين وإجراء التعديالت المطلوبة والتوصل إلى 

( 47( مهارة رئيسية، و)9ائية لقائمة المهارات وقد تضمنت في صورتها النهائية )الصورة النه

 (7مهارة فرعية وتم عرض ذلك بالتفصيل في فصل اإلجراءات. ملحق رقم)

ما معايير توظيف التحليالتية ط والذي نص علي لاجابة عن السؤال الثالث: -9

تاج الدروس اإللكترونية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية مهارات إن

 التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني لدى طالب تكنولوجيا التعليم؟

ً استطالع آراء     من خالل ايطالع على الدراسات واألدبيات ذات الصلة، وأيضا

السادة المحكمين من الخبراء في مجال تكنولوجيا التعليم، وقد تم توضيح ذلك تفصيالً في 

)إجراءات البحث(، وتم التوصل إلي قائمة بمعايير توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة 

 (.3( مؤشر أداء، ملحق رقم )137( معياراً، و)18التعلم الشخصية وتكونت القائمة من )

لتوظياااف ماااا التصاااميم التعليماااي  طوالاااذي ناااص علاااي لاجاباااة عااان الساااؤال الراباااع: -10

بيئااة الااتعلم الشخصااية فااي تنميااة مهااارات إنتاااج الااادروس التحليالتيااة التعليميااة فااي 

 االلكترونية التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني لدى طالب تكنولوجيا التعليم ؟

تم دراسة وتحليال نمااذج التصاميم التعليماي لبيئاات الاتعلم والتادريب عبار اإلنترنات، وتام تبناي 

( لكونااه مناسااباً لبيئااة الااتعلم الشخصااية ولسااهولة اسااتخدامه 2014) عبااد اللطيااف الجاازارنمااوذج 

 وحداثته.

ماا فاعلياة توظياف التحليالتياة  طوالذي نص علاي لاجابة عن السؤال الخامس: -11

التعليميااة فااي بيئااة الااتعلم الشخصااية فااي تنميااة الجوانااب المعرفيااـة المرتبطااة بمهااارات 

 ب تكنولوجيا التعليم ؟ إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية لدى طال

قامت الباحثة باختبار صحة كال من  الفرض األول و الثاني من الفروض البحثية          

 لتقديم اإلجابة على هذا السؤال.

ا عند مستوى * ويختبار صحة الفرض األول والذي نص على ط" يوجد فرق دال إحصائيا

في االختبار التحصيلي في التطبيقين  ( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية0.05)

 القبلي والبعدي لصال  التطبيق البعدي".

المرتبطااة لمعرفااة ديلااة الفاارق بااين متوسااط " للعينااات "t-testتاام اسااتخدام اختبااار "ت"        

درجات المجموعاة التجريبياة فاي التطبيقاين القبلاي والبعادي لالختباار التحصايلي المعرفاي، وذلاك 

 يوضح ذلكط (18، والجدول )"SPSS"البرامج اإلحصائية باستخدام حزمة 

اختبار "ت" للعينات المرتبطة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط درجات المجموعة ( 12جدول )

التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج 

 التفاعلية مع بيان حجم التأثير الدروس اإللكترونية
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( ارتفاع متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في درجته الكلياة، 12يتضح من الجدول )     

( فاي التطبياق البعادي عان متوساطها فاي التطبياق القبلاي؛ 53.12(، حياث كانات)60حياث كانات )

(،وحياث أن هاذه 29( عناد درجاات حرياة)20.556(، وأن قيمة "ت" كانات )26.33حيث كانت )

" تكااون لصااالح المتوسااط األعلااى، أي لصااالح التطبيااق  ت( فااإن قيمااة " 0.05الديلااة أقاال ماان )

( وهاو حجام تاأثير كبيار لاذلك ياتم قباول الفارض البحثاي الاذي 0.936البعدي، وكان حجم التأثير )

ا عنااد مسااتوى )ياانص علااى أنااه"  ( بااين متوسااطي درجااات طااالب 0.05يوجااد فاارق دال إحصااائيا

المجموعااة التجريبيااة فااي االختبااار التحصاايلي فااي التطبيقااين القبلااي والبعاادي لصااال  التطبيااق 

 البعدي".

ا عند مستوى  * والختبار صحة الفرض الثاني والذي نص على أنه" يوجد فرق دال إحصائيا

( بااين متوسااطي درجااات طااالب المجمااوعتين التجريبيااة والاااابطة فااي التطبيااق البعاادي 0.05)

 لتحصيلي لصال  المجموعة التجريبية".لالختبار ا

المستقلة لمعرفة ديلاة الفارق باين متوساطي درجاات للعينات   ""t-test"ت" تم تطبيق اختبار 

المجموعااة التجريبيااة  ومتوسااطي درجااات المجموعااة الضااابطة فااي التطبيااق البعاادي لالختبااار 

التحصيلي لقياس الجانب المعرفي المارتبط بمهاارات إنتااج الادروس اإللكترونياة التفاعلياة، وذلاك 

 يوضح ذلكط (13ل ) ، والجدو"SPSS"باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

اختبار "ت" للعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسط درجات المجموعة ( 13جدول )

التجريبية  ومتوسط درجات المجموعة الاابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي 

 مع بيان حجم التأثير المرتبط بمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية

( ارتفاااع متوسااط درجااات أفااراد المجموعااة التجريبيااة ايختبااار 13يتضااح ماان  نتااائج الجاادول )   

التحصاااايلي لقياااااس الجانااااب المعرفااااي الماااارتبط بمهااااارات إنتاااااج الكتااااب التفاعليااااة ودرجتاااااه 

درجاات ( عند 24.480(، وأن قيمة "ت" المحسوبة في ايختبار التحصيلي تساوي)53.13الكلية)

(، فإن قيمة "ت" تكون دالة لصالح المتوسط األعلاى، أي 0.05(، وحيث أنها دالة عند)58حرية )

(، 0.912لصالح المجموعة التجريبية، كماا يتضاح أيضااً أن حجام التاأثير لدرجاة ايختباار الكلياة)

يوجااد فاارق دال  وهااو حجاام تااأثير كبياار، لااذلك يااتم قبااول الفاارض البحثااي الااذي ياانص علااى أنااه"

( بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فاي 0.05حصائياً عند مستوى )إ

التطبيااق البعاادي لالختبااار التحصاايلي لصااالح المجموعااة التجريبيااة"؛ لااذا تتضااح فعاليااة توظيااف 

التحليالتيااة التعليميااة فااي بيئااة الااتعلم الشخصااية فااي تنميااة مهااارات إنتاااج الكتااب التفاعليااة علااى 

 ة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة وعلى ذلك يتم قبول الفرض الثاني.المجموع
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ما فاعلية توظيف التحليالتية  طوالذي نص علي لاجابة عن السؤال السادس: -12

التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية الجوانب األدائية المرتبطة بمهارات إنتاج 

 تكنولوجيا التعليم؟ الدروس االلكترونية التفاعلية لدى طالب

قامت الباحثة باختبار صحة كال من الفرضين الثالث والرابع لتقديم اإلجابة عن هذا    

 السؤال.

ا عند مساتوى  "نص على أنه * والختبار صحة الفرض الثالث والذى يوجد فرق دال إحصائيا

لتطبيقاين ( بين متوساطي درجاات طاالب المجموعاة التجريبياة فاي بطاقاة المالحظاة فاي ا0.05)

 القبلي والبعدي لصال  التطبيق البعدي".

المرتبطة لمعرفة ديلة الفرق بين متوساطي درجاات للعينات   ""t-test"ت" تم تطبيق اختبار 

طااالب المجموعااة التجريبيااة  فااي التطبيقااين القبلااي والبعاادي لبطاقااة المالحظااة الجانااب األدائااي 

المرتبط بمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية، وذلك باساتخدام حزماة البارامج اإلحصاائية 

"SPSS"( 14، والجدول) يوضح ذلكط 

اختبار "ت" للعينات المرتبطة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات طالب ( 14جدول )

المجموعة التجريبية  في التطبيقين القبلي و البعدي لبطاقة مالحظة مهارات إنتاج الدروس اإللكترونية 

 التفاعلية مع بيان حجم التأثير

 

( ارتفاع متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في بطاقة 14يتضح من  نتائج الجدول )    

المالحظة الجانب األدائي المرتبط بمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية ودرجته 

( في التطبيق البعدي عن متوسطها في التطبيق 170.17(، حيث كانت )198الكلية)

( وحيث أنها داله عند 29(  عند درجة حرية )26.219"ت" كانت) (؛ وأن قيمة66.01القبلي)

(، فإن قيمة "ت" تكون داله لصالح المتوسط األعلى، أي لصالح التطبيق البعدي وكان 0.05)

" يوجد فرق دال  حجم التأثير كبيراً، ولذلك يتم قبول الفرض البحثي الذي ينص على أنهط

ً عند مستوى ) درجات طالب المجموعة التجريبية في بطاقة  ( بين متوسطي0.05إحصائيا

 المالحظة في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي".

ا عناد مساتوى  *والختبار صحة الفرض الرابع والذى نص على أنه" يوجد فرق دال إحصائيا

( بااين متوسااطي درجااات طااالب المجمااوعتين التجريبيااة والاااابطة فااي التطبيااق البعاادي 0.05)

 لبطاقة المالحظة لصال  المجموعة التجريبية".

المستقلة، لمعرفة ديلة الفرق بين متوساطي درجاات للعينات   ""t-test"ت" تم تطبيق اختبار 

المجموعة التجريبية ومتوسطي درجات المجموعة الضابطة في التطبياق البعادي لبطاقاة مالحظاة 
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مهاااارات إنتااااج الااادروس اإللكترونياااة التفاعلياااة، وذلاااك باساااتخدام حزماااة البااارامج اإلحصاااائية 

"SPSS"( 15، والجدول) يوضح ذلكط 

"ت" للعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة  اختبار( 15جدول )

التجريبية  ومتوسطي درجات المجموعة الاابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات إنتاج الدروس 

 اإللكترونية التفاعلية مع بيان حجم التأثير

أفراد المجموعة التجريبية فاي التطبياق ( ارتفاع متوسط درجات 15يتضح من  نتائج الجدول )

البعاادي لبطاقااة المالحظااة  لقياااس الجانااب األدائااي الماارتبط بمهااارات إنتاااج الاادروس اإللكترونيااة 

( 27.045(، وأن قيمة "ت" المحسوبة في بطاقة المالحظاة تسااوي)198التفاعلية ودرجته الكلية)

قيمة "ت" تكون دالة لصاالح المتوساط (، فإن 0.05( وحيث أنها دالة عند)58عند درجات حرية )

األعلى، أي لصالح المجموعة التجريبية، كما يتضح أيضاً أن حجم التأثير لدرجة بطاقة المالحظة 

يوجاد  (، وهو حجم تأثير كبير، لذلك يتم قبول الفرض البحثي الذي ينص على أناه"0.928الكلية) 

ا عنااد مسااتوى ) ت طااالب المجمااوعتين التجريبيااة ( بااين متوسااطي درجااا0.05فاارق دال إحصااائيا

 والاابطة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة لصال  المجموعة التجريبية.

ما فاعلية توظيف التحليالتية التعليمية في  طوالذي نص علي لاجابة عن السؤال السابع: -13

لدى بيئة التعلم الشخصية في تحقيق جودة المنتج النهائي للدروس اإللكترونية التفاعلية 

 طالب تكنولوجيا التعليم؟

ا  قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الخامس و الذي نص على أنه" يوجد فرق دال إحصائيا

( باااين متوساااطي درجاااات طاااالب المجماااوعتين التجريبياااة والااااابطة فاااي 0.05عناااد مساااتوى )

 التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المنتج لصال  المجموعة التجريبية ".

المسااتقلة، لمعرفااة ديلااة للعينااات   ""t-test"ت" ويختبااار صااحة الفاارض تاام تطبيااق اختبااار 

الفارق بااين متوساطي درجااات المجموعاة التجريبيااة ومتوساطي درجااات المجموعاة الضااابطة فااي 

التطبيق البعدي لبطاقة تقييم منتج الادروس اإللكترونياة التفاعلياة، وذلاك باساتخدام حزماة البارامج 

 يوضح ذلكط (16، والجدول )"SPSS"اإلحصائية 

"ت" للعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة  راختبا( 16جدول )

 التجريبية  ومتوسطي درجات المجموعة الاابطة في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم منتج الدروس اإللكترونية 

 متوسط ال ن التطبيق االختبار
االنحراف 

 المعياري

قيمة)ت( 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
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 متوسط ال ن التطبيق االختبار
االنحراف 

 المعياري

قيمة)ت( 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الدرجة 

 الكلية

 التجريبية  
30 

46.37 1.866 
11.681 58 

 دالة عند

 3.469 37.97 الضابطة 0.05

( ارتفاع متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية فاي التطبياق 16يتضح من  نتائج الجدول )

(، وأن قيمااة "ت" 50الاادروس اإللكترونيااة التفاعليااة ودرجتااه الكليااة)البعاادي لبطاقااة تقياايم منااتج 

(، وحياااث أنهاااا دالاااة 58( عناااد درجاااات حرياااة )11.681المحساااوبة فاااي بطاقاااة التقيااايم تسااااوي) 

(، فإن قيمة "ت" تكون دالة لصالح المتوسط األعلى، أي لصالح المجموعة التجريبياة، 0.05عند)

ا عند مستوى ) نص على أنه"لذلك يتم قبول الفرض البحثي الذي ي ( 0.05يوجد فرق دال إحصائيا

بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والاابطة في التطبيق البعدي لبطاقاة تقيايم 

 المنتج لصال  المجموعة التجريبية.

ما فاعلية توظيف التحليالتياة التعليمياة فاي  طوالذي نص علي لاجابة عن السؤال الثامن: -14

الاتعلم الشخصاية فاي تنمياة مهاارات التنظايم الاذاتي للاتعلم االلكتروناي لادى طاالب بيئاة 

 تكنولوجيا التعليم؟

 قامت الباحثة باختبار كل من الفرضين السادس والسابع لتقديم اإلجابة عن هذا السؤال.

ا عنااد  * والختبااار صااحة الفاارض السااادس والااذي نااص علااى أنااه" يوجااد فاارق دال إحصااائيا

( بين متوسطي درجات طاالب المجموعاة التجريبياة لمقيااس التنظايم الاذاتي فاي 0.05مستوى )

 التطبيقين القبلي والبعدي لصال  التطبيق البعدي". 

المرتبطة لمعرفة ديلة الفرق بين متوساطي درجاات للعينات   ""t-test"ت" تم تطبيق اختبار 

طالب المجموعة التجريبية  في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروناي 

 يوضح ذلكط (17، والجدول )"SPSS"وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

 

 

اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات طالب  اختبار "ت" للعينات المرتبطة، وداللتها( 17جدول )

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي و البعدي لمقياس التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني مع بيان حجم 
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 التأثير

( ارتفاع متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في مقياس 17يتضح من  نتائج الجدول )

( في التطبيق البعدي 88.53(، حيث كانت )94وني ودرجته الكلية)التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتر

(  عند درجة 21.780( ؛ وأن قيمة "ت"  المحسوبة)56.13عن متوسطها في التطبيق القبلي)

(، فإن قيمة "ت" تكون داله لصالح المتوسط األعلى، أي 0.05( وحيث أنها دالة عند )29حرية )

ثير كبيراً، ولذلك يتم قبول الفرض البحثي الذي ينص على لصالح التطبيق البعدي وكان حجم التأ

ا عند مستوى )"  أنهط ( بين متوسطي درجات طالب المجموعة 0.05يوجد فرق دال إحصائيا

 ".التجريبية لمقياس التنظيم الذاتي في التطبيقين القبلي والبعدي لصال  التطبيق البعدي

ا عنااد * والختبااار صااحة الفاارض السااابع  والااذي نااص علااى  أنااه" يوجااد فاارق دال إحصااائيا

( بااين متوسااطي درجااات طااالب المجمااوعتين التجريبيااة والاااابطة فااي التطبيااق 0.05مسااتوى )

 البعدي لمقياس التنظيم الذاتي لصال  المجموعة التجريبية.

المستقلة، لمعرفة ديلة الفرق بين متوساطي درجاات للعينات   ""t-test"ت" تم تطبيق اختبار 

لتجريبية ومتوسطي درجات المجموعة الضابطة فاي التطبياق البعادي لمقيااس التنظايم المجموعة ا

 (18، والجادول )"SPSS"الذاتي للاتعلم اإللكتروناي، وذلاك باساتخدام حزماة البارامج اإلحصاائية 

 يوضح ذلكط

المجموعة اختبار "ت" للعينات المستقلة، وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات ( 18جدول )

التجريبية  ومتوسطي درجات المجموعة الاابطة في التطبيق البعدي لمقياس التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني 

 مع بيان حجم التأثير

( ارتفاع متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق 18يتضح من  نتائج الجدول )

(، وهي 88.53( حيث كانت)94اإللكتروني ودرجته الكلية)البعدي لمقياس التنظيم الذاتي للتعلم 

(، وأن قيمة "ت" المحسوبة 56.63أعلي من متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة)

(، فإن قيمة "ت" تكون 0.05(، وحيث أنها دالة عند)58( عند درجات حرية )21.756تساوي)

ً أن حجم التأثير دالة لصالح المتوسط األعلى، أي لصالح المجموعة التجريبية ، كما يتضح أيضا

(، وهو حجم تأثير كبير، لذلك يتم قبول الفرض البحثي الذي ينص 0.891لدرجة المقياس الكلية)

ا عند مستوى ) على أنه" ( بين متوسطي درجات طالب 0.05يوجد فرق دال إحصائيا
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لصال  المجموعة  المجموعتين التجريبية والاابطة في التطبيق البعدي لمقياس التنظيم الذاتي

 التجريبية.

ا: تفسير نتائج البحث ومناقشتها:   ثانيا
تري الباحثة أنه يمكن إرجاع النتائج السابقة لفاعلية توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة  

التعلم الشخصية في تنمية الجوانب المعرفية والجوانب األدائية لمهارات إنتاج الدروس 

موعة اإللكترونية التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني لدى طالب تكنولوجيا التعليم إلي مج

 من األسباب التاليةط 

 أوالا: فيما يتعلق بالجوانب المعرفية لمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية.

* استخدام الوسائط المتعددة في بيئة التعلم الشخصية القائمة على التحليالتية التعليمة) 

 لقطات فيديو( التي تتوافق مل األهداف التعليمية. -نصوص –صور 

أنماط التفاعل داخل البيئة والتي تشمل تفاعل الطالب مل الطالب، تفاعل الطالب * تنوع 

 مل المحتوى، تفاعل الطالب مل المعلم.

 * دقه تحديد المحتوى وتسلسله بطرق تُسهل على المتعلم إتقانها.

* توافر األنشطة التعليمية لكل موديول تعليمي والتي شملت أنشطة وتكليفات أتاحت 

لتشارل والحوار المتبادل واألراء عبر المنتدى وأدوات بيئة التعلم الشخصية التواصل وا

 المتاحة )الويكي، المدونة، الفيس بول، الفليكر( مما أدى إلى إثراء عملية التعلم.

 * تقديم تغذية راجعة ألداء الطالب، وتشجيعهم وإعطائهم الدافل للبقاء في المهمة.

حتوى للموديول، وإمكانية إعادة أي جزء من * تحكم الطالب في عرض عناصر الم

 المحتوى مما يساعد على فهم الموضوعات وإتقانها.

* الدور اإليجابي للطالب وتفاعلهم مل البيئة، من خالل األنشطة والتكليفات وإرسالها 

 للمعلم.

 * التعلم الفردي الذي توفره البيئة بكل طالب يتعلم وفق قدراته وسرعته الذاتية، ويمكنه

دراسة المحتوى اإللكتروني أكثر من مرة تماشياً مل قدراته إذا لم يحقق مستوى ايتقان، حيث 

 تراعي البيئة الفروق الفردية بين الطالب.

* البيئة تتيح للطالب ايطالع عليها في أي وقت وأي مكان دون التقيد بحدود الزمان 

مكن للطالب الوصول الفوري والمكان، مما أدى إلى سرعة ومرونة أفضل للتعلم، حيث ت

 للمعلومة.

( رشا 2013محمد العباسي ) ،Drexler( (2010وهذه النتيجة تتفق مل دراسة كال من 

( سهام 2018(، خالد العرود )2017(، أمير شاهين )2017(، رحاب الدسوقي )2016والي )

عبد العزيز طلبة كما تتفق مل دراسة ( على تنمية الجوانب المعرفية للمهارات، 2018إبراهيم )

ب( التي أكدت على أن حصول المتعلمين على فرص متساوية في تعلم المحتوى التدريبي 2009)

 ببرامج التدريب القائمة على الويب، يؤدي إلى وجود فروق في نتائج تحصيلهم.

ا: فيما يتعلق بالجوانب األدائية لمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية.   ثانيا
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سر ذلك بأن توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية نتيجة لقدرتها في ويُف* 

السماح للمتدرب بالمرونة وحرية التجول داخل البيئة، واختيار المسار الحر في دراسة 

ً وجود مجموعة من الوسائط المتعددة من) صوت   -صورة –المحتوى التدريبي وأيضا

جعلها فعالة في زيادة إكساب وتنمية المهارات العملية لدى مقاطل فيديو( كل ذلك  -نصوص

المتعلمين مل السرعة في دراسة المحتوى التعليمي، حيث يسير الطالب بما يتفق مل خطوه 

 الذاتي وتزويده بالتغذية الراجعة الفورية، مما يجعلها فعالة في التعلم الذاتي.

سة كل موديول من موديويت البيئة تصميم المحتوى ساعد الطالب على التقدم في درا* 

إلكساب المهارات مهارة تلو األخرى، حيث تم تنظيم تلك المهارات في صورة مهارات 

بسيطة متتابعة ومترابطة، لتحقيق أهداف محددة بدقة، وربما لالرتباط الشديد بين أهداف 

 البيئة وبما هو قائم فعالً عند أداء المهارة.

ئة التعلم وقيام الطالب بالعديد من األنشطة يكتساب المهارات، * التفاعل بين المعلم وبي

جعل عملية تخزين المهارات في الذاكرة بعيدة المدى تتم بأسلوب أكثر تنظيم وفاعلية وجعل 

 عملية تطبيق الطالب لتلك المهارات في المواقف التي تتطلب تطبيقها تتم بصورة تلقائية.

تقديم تلك المهارات والتي تشتمل على العديد من المثيرات ومن * البيئة التي تم من خاللها 

أهمها لقطات الفيديو الرقمية المصحوبة بالصوت، والتي كان لها دوراً كبيراً في تعلم وتدريب 

هذه المهارات حيث تعد لقطة الفيديو بمثابة نمذجة ألداء المهارة بشكل تفصيلي انعكس بدورة 

 بطاقة المالحظة في التطبيق البعدي. على أداء المتعلمين لمهارات

* الجمل بين الدراسة الفردية والتشاركية والتقويم الذاتي ومعرفة النتائج باستمرار ساعد 

 في زيادة دافل اإلنجاز وروح المنافسة، مما أدى لتحقيق أعلي مستوىات اإلتقان للمهارات.

صية التغلب على عامل الخوف * ساعد توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخ

والخجل الذي يشعر به الطالب أثناء تعلم وأداء المهارة الخطأ، حيث ساعد المقرر على إتاحة 

فرصة ألداء المهارات ذاتياً، والقيام بها أكثر من مرة، حتى يتم تحقيق مستوى األداء 

 المطلوب دون الشعور بالخجل والخوف.

بيئة التعلم الشخصية قد ساعدت على اكتساب الطالب وقد ثبت من خالل النتائج أن     

مهارات إنتاج الدروس التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني بشكل فعال، وهذا يتفق مل 

(، خالد العرود 2017أمير شاهين )(،2017(، رحاب الدسوقي)2013دراسة محمد العباسي)

على فاعلية بيئة التعلم الشخصية في تنمية ( 2018، سهام إبراهيم)(2018( أسماء حامد )2018)

أحمد إبراهيم ، Ifenthaler (2015)الجوانب األدائية للمهارات، بينما أكدت دراسة كال من 

على فاعلية تحليالت التعلم في تنمية الجوانب األدائية ( 2019(، وفاء عبد الفتاح)2017)

 للمهارات. 

ا: فيما يتعلق بالنتائج المرتبطة   بالتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.ثالثا

* إن توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية شجعت الطالب على المشاركة 

 والتواصل والتفاعل، وهذا يعكس استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.

المعالجة التجريبية كتنشيط * إن ايهتمام بالتصميم التعليمي لمهارات التنظيم الذاتي في 

الخلفية السابقة للطالب، وتشجيعهم على التفكير فيما لديهم من معلومات سابقة لموضوعات 



 

 =55 = 

 2022، فبراير السادس، العدد الثالثالمجلد 

 الرقميالتعليم والتعلم  تكنولوجيامجلة 

البحث، كما تساعد على تشجيعهم على ايهتمام بالمناقشات والحوارات ومتابعتها وتقديم 

الصحيحة عكس التغذية الراجعة وتدعيم األفكار الصحيحة وتصحيح األفكار واألداءات زير 

 ذلك على استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.

* يكون التعلم داخل البيئة متمركزاً حول الطالب ويكون هو محور ايهتمام، فهو الذي 

يدير عملية تعلمه، المسئول عن تعلمه، مما يتيح يستخدام الطالب استراتيجيات التنظيم الذاتي 

 للتعلم اإللكتروني.

عدت البيئة الطالب على تحديد أهداف التعلم والتحكم في عملية التعلم والمتابعة * سا

 الذاتية لألداء، وهذا يوضح استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.

* تتيح البيئة مصادر للمعلومات ذات الصلة بموضوع التعلم، حيث يستطيل الطالب 

الحاجة للبحث العام على اإلنترنت، وذلك أتاح  البحث عن تلك المصادر داخل البيئة دون

 الفرصة لظهور وإبراز استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.

ويتضح مما سبق أن نتائج البحث أكدت فاعلية توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم      

وتتفق هذه النتائج مل نتائج  الشخصية في تنمية مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني،

الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة مهارات التنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني ومن هذه 

 Catherine,M.& Mark,J،  (2014 )  Ohrt ,Webster & De La 2010)الدراسات )

Gaza ،(2017(، صفا عبد اللطيف)2015نفين محمد عبد العزيز) ،( 2018شرين جودة). 

يتضح مما سبق عرضه فاعلية توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعلم الشخصية في تنمية و

الجوانب المعرفية واألدائية لمهارات إنتاج الدروس اإللكترونية التفاعلية والتنظيم الذاتي للتعلم 

 اإللكتروني.

ا: توصيات البحث:  رابعا
 توصي الباحثة بالتوصيات األتية:في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج 

ايساااتفادة مااان التحليالتياااة التعليمياااة لتطاااوير بيئاااات الاااتعلم اإللكتروناااي وبيئاااات الاااتعلم  

الشخصية وتبنى الهيئات والمؤسسات التعليمية لها للمساعدة في اتخااذ القارارات المناسابة فاي 

 العملية التعليمية.

 م الشخصية لتنمية العديد من المهارات المختلفة.توظيف التحليالتية التعليمية في بيئة التعل 

ايسااتعانة بقائمااة المعااايير التااي تاام التوصاال إليهااا لتوظيااف التحليالتيااة التعليميااة فااي بيئااة  

 التعلم الشخصية. 

ايهتمام بتوعية القائمين على العملياة التعليمياة بأهمياة الادروس اإللكترونياة التفاعلياة لماا  

 العملية التعليمية.لها من أثر فعال في 

ايهتمااام بتطبيااق الااتعلم باسااتخدام الاادروس اإللكترونيااة التفاعليااة فااي المراحاال التعليميااة  

 المختلفة.

التركيااز علااى البناااء المعرفااي للمااتعلم ومساااعدته فااي دعاام وتطااوير أدائااه وتشااجيعه علااى  -

 التعلم الذاتي والتنظيم الذاتي للتعلم اإللكتروني.

 المراجع:

 المراجع العربية:أوالا : 
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(. نمط التغذية الراجعة القائمة علاى التحلايالت التعليمياة ببيئاة تعلام إلكترونياة 2017) .إبراهيم أحمد فخري

مجلاة تكنولوجياا . لتنمية مهارات إنتاج المواقل اإللكترونية والتنظيم الذاتي لادى تالمياذ الحلقاة ايبتدائياة

 .33التربية، ع 

 (. الكتاب اإللكتروني إنتاجه ونشره. الرياضط مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية. 2010أحمد سيد سيد)

والهواتف  2.0تصميم بيئة تعلم شخصية قائمة على الدمج بين تطبيقات الويب(. 2018أسماء مسعد حامد)
رسااالة . لتاادريسالذكيااة لتنميااة مهااارات إدارة المقااررات اإللكترونيااة لاادى معاااوني أعضاااء هيئااة ا

 . جامعة المنصورةط كلية التربية..ماجستير غير منشورة

(. فاعلية بعض متغيرات تصميم وعرض الدروس اإللكترونياة فاي التحصايل 2016أسامة سعيد هنداوي)

بحاوث عربياة فاي مجااالت التربياة وتنمية الدافعياة نحاو الاتعلم لادى طاالب شاعبة تكنولوجياا التعلايم، 

 .4، ع النوعية

أثر التفاعل بين بنية اإلبحار داخل الكتاب اإللكتروني واألساليب المعرفياة (. 2011أميرة سمير حجازي )
. جامعاة عاين شامسط كلياة التربياة رساالة ماجساتير غيار منشاورةفي تنمية مهارات حل المشكالت. 

 النوعية..

رل المعرفااة والجانااب تصااميم بيئااة تعلاام شخصااية لتنميااة مهااارات تشااا(. 2017أمياار أبااو المجااد شاااهين)
. رسالة دكتوراه غير منشورة. ( لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية3.0المعرفي للويب) ويب 

 جامعة طنطاط كلية التربية.

فاعليااة الااتعلم القااائم علااى المشااكلة فااي تنميااة مهااارات العماال بالمشااروعات (. 2012آيااات الساايد رجااب)
رسااالة ماجسااتير غياار . لاادى طااالب الثااانوي التجاااري المتقاادم الصااغيرة وايتجاااه نحااو العماال الحاار

 . جامعة المنصورةط  كلية التربية.منشورة

(. أثاار اخااتالف التطبيقااات التفاعليااة ببيئااات الاااتعلم 2014إسااماعيل محمااد حساان، ريهااام محمااد الغااول)

إللكتروناي الشخصية المصممة في ضوء استراتيجية إدارة المعرفة في تنمية بعض مهاارات التيساير ا

 .17، ع دراسات عربية في التربية وعلم النفسلدى طالب الدراسات العليا واتجاههم نحوها، 

(. أثر التفاعل باين التلميحاات البصارية واألسالوب المعرفاي فاي الكتااب 2013إيمان صالح الدين صالح )

ياذ المرحلاة الثانياة اإللكتروني على التحصيل المعرفاي واألداء المهاارى وساهولة ايساتخدام لادى تالم

 .1، ع23،  مجسلسلة دراسات وبحوث،  مجلة تكنولوجيا التعليممن التعليم األساسي. 

 (. التعليم اإللكتروني المنظم ذاتياً. متاح على الرابط 2013حلمي محمد الفيل)

http://www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=3466 

قواعاد معلوماات بيئاة الاتعلم الشخصاية فاي تنمياة مهاارات فاعلياة توظياف (. 2018خالد إباراهيم العارود)
رسالة دكتوراه غير . انتاج المقررات اإللكترونية لدى معلمي الحاسوب في المملكة األردنية الهاشمية

 . جامعة المنصورةط كلية التربية.منشورة

فاي التحصايل المعرفاي (. أثار اخاتالف أداة اإلبحاار والتوجياه بالكتاب اإللكترونياة 2013داليا أحمد كامل)

للبحاوث التربويااة   مجلاة كلياة التربياةوقابلياة اساتخدام هاذه الكتاب لادى تالمياذ المرحلاة اإلعدادياة. 

 .2ج  152. جامعة األزهرط كلية التربية، ، ع والنفسية واالجتماعية

، اإللكتروناايمجلاة التعلايم  ،(. تحلايالت الاتعلم ايجتماااعي القاائم علاى الوياب2016ريهاام محماد الغاول )

 .15جامعة المنصورة، ع 

تصااميم بيئاة تعلاام شخصاية قائمااة علااى األنشاطة اإللكترونيااة لتنميااة (. 2017رحااب الدسااوقي أباو اليزيااد)
. جامعاااة رسااالة ماجسااتير منشااورة. مهااارات تطبيقااات الهواتااف الذكيااة لاادى طااالب كليااة التربيااة

 المنصورةط كلية التربية.

بيئااة تعلاام شخصااية قائمااة علااى تطبيقااات الحوساابة  السااحابية لتنميااة  تصااميم(. 2016رشااا الساايد والااي)
. جامعاة المنصاورةط ماجستير غير منشاورة. مهارات التصميم التعليمي لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 كلية التربية..

المااؤتمر العلمااي السااادس للجمعيااة المصاارية (. تكنولوجيااا تحلاايالت الااتعلم. 2018زينااب محمااد خليفااة)
. جامعاة بورساعيدط كلياة التربياة مساتحدثات تكنولوجياا التعلايم وتحاديات الواقاعوتر التعليمايط للكمبي

 يوليو. 19-18النوعية 
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أثر التفاعل بين تنظيمات أدوات بيئات التعلم الشخصية واألسالوب المعرفاي (. 2018سهام لطفي إبراهيم)
رساالة دكتاوراه تكنولوجياا التعلايم .في تنمياة مهاارات إنتااج الرساوم التعليمياة المتحركاة لادى طاالب 

 . جامعة بنهاط كلية التربية النوعية..منشورة

(. استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيااً وعالقتهاا بمهاارات حال المشاكالت لادى 2011سهير السعيد إسماعيل)

 .دمياط، جامعة مجلة كلية التربيةطالب المرحلة الثانوية. 

م اساتراتيجيات الاتعلم المانظم ذاتيااً فاي تادريس الرياضايات لتنميااة اساتخدا(. 2018شارين جاودة إباراهيم )
رساالة دكتاوراه غيار . مهارات البرهان الهندسي والترابطات الرياضية لادى طاالب المرحلاة الثانوياة

 . جامعة الفيومط  كلية التربية.منشورة

صاوتية( القائماة علاى  -مقارنة أثر نمطي لتقاديم التغذياة الراجعاة) نصاية(. 2017صفا محمد عبداللطيف)
تكنولوجيا التعليم النقال في بيئة تعلم إلكتروني على تنمية الدافعية للتعلم ومهاارات التنظايم الاذاتي لادى 

 . جامعة عين شمسط كلية البنات لآلداب والعلوم التربية.رسالة ماجستير غير منشورة. الطالب

(.أثار تصاميم اساتراتيجية للاتعلم اإللكتروناي قائماة علاى التولياف باين 2011عبد العزيز طلبة عبد الحمياد)

أساليب التعلم النشط عبر الويب ومهارات التنظيم الذاتي للتعلم علاى كال مان التحصايل واساتراتيجيات 

. جامعاة المنصاورة، ة التربيةمجلة كليالتعلم اإللكتروني المنظم ذاتياً وتنمية مهارات التفكير التأملي. 

2(75.) 

ا. مدخل معاصار مان أجال االتقاان(. 2012عصام على الطيب) . القااهرةط استراتيجيات التعلم المنظم  اتيا

 عالم الكتب.

ا والتحصيل الدراسي. المديناة المناورة(. 2019فهد بن عابد الردادي) ط الناساخ العلماي التعلم المنظم  اتيا

 للطباعة والتصوير.

، مجلاة تكنولوجياا التعلايم ،(. ايتجاهات الحديثة في بحوث تكنولوجيا التعلايم2016د عطية خميس )محم

 .35ع

القاااهرةط دار الساحاب للطباعااة  بيئااات الاتعلم اإللكترونااي) الجازء األول(.(. 2018محماد عطيااة خمايس )

 والنشر والتوزيل.

، القاااهرةط دار السااحاب والوسااائط مصااادر الااتعلم اإللكترونااي: األفااراد (. 2015محمااد عطيااة خماايس)

 للطباعة والنشر والتوزيل.

توظيااف بيئااة الااتعلم اإللكترونااي الشخصااية لتلبيااة ايحتياجااات المعرفيااة (. 2013محمااد أحمااد العباسااي)
رساالة دكتاوراه غيار . والمهارات البحثية لدى طالب الدراسات العليا بكلياة التربياة واتجاهااتهم نحاوه

 ة. جامعة المنصورة.. كلية التربيمنشورة

. عماانط دار المسايرة اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التادريس(. 2011محمد على السيد)

 للطباعة والنشر.

(. فاعليااة اخااتالف بعااض أنماااط تصااميم الكتاااب 2013محمااود محمااد أبااو الاادهب، ساايد شااعبان يااونس )

مقااررات اإللكترونيااة لاادى معلمااي الحاسااب اإللكترونااي التفاااعلي فااي تنميااة مهااارات تصااميم وإنتاااج ال

 .41، عدراسات عربية في التربية وعلم النفساآللي، 

(. فاعليااة اسااتخدام كتاااب إلكترونااي فااي مااادة المطالعااة علااى التحصاايل 2012منصااور محمااد العمااري )

 .133، عمجلة القراءة والمعرفة ،الدراسي لدى طالب الصف األول الثانوي

( أثر التفاعل بين أنماط مختلفة مان دعاماات الاتعلم البنائياة داخال 2010نبيل جاد عزمي، محمد المرداني)

مجلااة الكتاااب اإللكترونااي فااي التحصاايل وكفاااءة الااتعلم لاادى طااالب الدراسااات العليااا بكليااات التربيااة، 

 (. 16)3،دراسات تربوية واجتماعية

فتراضااية تكيفيااة قائمااة علااى الوسااائط التشاااركية لتنميااة تصااميم بيئااة ا(. 2015نفااين محمااد عبااد العزيااز)
رساالة دكتاوراه . مهارات إدارة المعرفة والتعلم اإللكتروني المنظم ذاتياً لدى طاالب المرحلاة الثانوياة

 . كلية التربية. جامعة المنصورة.غير منشورة

ات التعلايم اإللكترونيااة ( أثار التفاعال باين أنماااط التفاعال ونمطاي ايتصاال فاي بيئا2017نهيار طاه محماد)

الشخصاية علاى تنميااة مهاارات تصااميم واجهاة التفاعاال اإللكتروناي وايتجاااه نحاو مااادة البرمجاة لاادى 

 (. 57،ع)مجلة دراسات تربوية واجتماعيةطالب كلية التربية النوعية، 
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لكتااب (. أثر اخاتالف أدوات بيئاات الاتعلم الشخصاية فاي تنمياة مهاارات إنتااج ا2016هاني شفيق رمزى)

مجلاة دراساات عربياة فاي التربيااة . اإللكتروناي لادى طاالب تكنولوجياا التعلايم بكلياة التربيااة النوعياة

 .79، السعودية، عوعلم النفس

(. تقويم الكتاب اإللكتروني في اللغة العربياة للصاف الثالاث ايبتادائي فاي ضاوء 2014هويدا السيد محمد)

 (.45)2، وعلم النفس. دراسات عربية في التربية معايير الجودة

(. تحليالت التعلم ط حلول تحسين معديت نجاح الطالب. مدونة نسيج ، متااح 2013هيام إبراهيم الحايك )

  http://blog.naseej.com. على الرابطط 

تجرباة الاتعلم اإللكتروناي . مدوناة (. كيف تسااعد تحلايالت الاتعلم فاي تعزياز 2018هيام إبراهيم الحايك )

      http://blog.naseej.com نسيج ، متاح على الرابط

تصاميم تادريب تكيفاي متنقال قاائم علاى تحلايالت الاتعلم لتنمياة مهاارات (. 2019وفاء محماود عبادالفتاح )
. )رساالة دكتاوراه زيار الدراساات العلياا بكلياة التربياةإدارة المعرفة بالبيئات ايفتراضاية لادى طاالب 

 منشورة(. كلية التربية جامعة المنصورة.

(. تطااوير بيئااات الااتعلم اإللكترونااي التكيفيااة فااي ضااوء تحلاايالت الااتعلم، 2019وفاااء محمااود عباادالفتاح )

 .1ع7، م المجلة المصرية للكمبيوتر التعليمي، المجلة العلمية المحكمة
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