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 هائأدا يأسلوب تخطيط أنشطة تمثيل الدور)محكم/ تلقائي( ومستوى االنخراط ف

 )جزئي بالمشاهدة/ كلي بالمشاركة( ببيئة الفصل المعكوس 

 وأثر تفاعلهم على تنمية التحصيل والتعلم المنظم ذاتيًا واالتجاه

 لدى طالب تكنولوجيا التعليم نحو مشاركتها عبر الويب 

 إعداد    

 أسماء السيد محمد عبد الصمدأ.م.د/ 
 بقسم تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد

 جامعة حلوان - كلية التربية

 ستخلص:م 

 ددالإ إلددإ  يدداا أفددر الت اعددب بدديط أسددلوت تيلدديد أ)مددلة ت  يددب الددد   م كم   هدددا الث دد  ال

بال مدا كة( بثيةدة ال  دب ال عكدوا  يبال مداهد/  كلد يا  جزئدئه(  مستوى اال)يراط في أدايتلقائ

علإ تن ية الت  يب  القد / علإ تنظيم الذات  االتجاه ) و مما كة األ)ملة الت  يلية عثر الويد  

( طال   طالثة مط طالت ال ر دة 40لوجيا التعليم،   د تم تلثيق هذا الث   علإ  لدى طالت تكنو

 ذلد  ، 2019 2018جامعدة حلدوان، للعدال الد اسدإ  -كليدة التربيدة -ال ا)ية بقسم تكنولوجيا التعلديم

 يال  ددب الد اسددإ ال ددا)إ،   ددد تددم االعت دداد علددإ ال ددنهل التجريثددإ،  ت  لدد  أد ات الث دد  فدد يفدد

عثدر   يلإ، مقياا التعلم ال نظم ذاتيًا،  مقياا االتجداه ) دو ممدا كة األ)مدلة الت  يليدةاختثا  ت 

 Two –Ways Analysis of“ تددم اسددتيدال أسددلوت ت ليددب التثددايط فنددائي االتجدداه ، الويدد 

Variance”  ، ذل  مط أجب ت قيق أهداا الث د   التولدب لنتائجدو،  التدي أسد رت عدط  جدود 

ت اللالت في القياا الثعدد  لالختثدا  الت  ديلي  مقيداا الدتعلم ال دنظم فرق بيط متوسلي د جا

ذاتيًا  مقياا االتجاه ) و مما كة األ)مدلة الت  يليدة عثدر الويد   ل دالج ال ج وعدة التدي د سد  

بأسلوت ت  يب األد ا  التلقائي، ك ا تولب الث   إلإ عدل  جود فدرق دا  اح دائيًا عندد مسدتوى 

لالختثدا  الت  ديلإ   القيداا الثعدد يإ د جات طالت تكنولوجيا التعليم فد( بيط متوسل0.05≥  

 مقيدداا الددتعلم ال ددنظم ذاتيًددا  مقيدداا االتجدداه ) ددو ممددا كة األ)مددلة الت  يليددة عثددر الويدد  )تيجددة 

بال مددا كة( بثيةددة ال  ددب  يبال مدداهد/  كلدد ياخددتالا مسددتوى اال)يددراط فددي ت  يددب الددد    جزئدد

( بديط 0.05≥  ائل الث   عدط  جدود فدر ق دالدة اح دائيًا عندد مسدتوى ال عكوا، ك ا أس رت )ت

 مقيداا الدتعلم  يلالختثدا  الت  ديل  القياا الثعدد يمتوسلات د جات طالت تكنولوجيا التعليم ف

ال نظم ذاتيًا  مقياا االتجاه ) و مما كة األ)ملة الت  يلية عثر الوي  )تيجدة الت اعدب بديط أسدلوت 

( بثيةددة يكلدد  يهددا  جزئددئ(  مسددتوى اال)يددراط فددي أدايالددد    م كددم  تلقددائتيلدديد أ)مددلة ت  يددب 

بال مدا كة،  يب ستوى اال)يراط الكل يال  ب ال عكوا ل الج أسلوت تيليد ت  يب الد   التلقائ

 أ ل  الثاح ة بضر  / ت عيب استيدال اسدتراتيجية ت  يدب األد ا  لتن يدة مهدا ات الت كيدر العليدا 

اإليجابية ) و التعلم لد  ال تعل ديط بثيةدة ال  دب ال عكدوا،  ذلد  ب دا يت دق مد    تن ية االتجاهات

 طثيعة ال اد/ التعلي ية  كذل  طثيعة األ)ملة ال رتثلة بها.
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، يت  يدب الدد   التلقدائ ت  يب الد   ال  كم،، ألد ا ت  يب ا، ال  ب ال عكوا :الكلمات المفتاحية

، الد اسدإ، الدتعلم ال دنظم  ذاتيًداالت  يب ي بال ما كة، ط الكلاال)يرابال ماهد/،  ياال)يراط الجزئ

 .االتجاه

 :مقدمة
قدد فردر  فال دو / ال عرفيدة  التقددل التكنولدوجإ، بأ)دو عدالم عدالم اليدول بدو يت د  )ظًرا ل ا 

مل مد  توفير )ظال تعلي إ يهدا إلعداد جيب ي تل  أد ات الع ر،  يندد علإ ال ؤسسات التربوية

لدإ أد ات عأسالي  تعلي ية مثتكر/  ائ دة   تزامنًا م  ظهو  يلوعها ليدمتو،  الوجيالتكنو أد ات

،  عكددوام هددول ا)تمددر مددؤخًرا فددي التعلدديم  هددو ال  ددب ال قلددوت أ  ال فقددد بددر التقنيددة ال تنوعددة، 

   الدددذ  ترمدددتق فلسددد تو األساسدددية مدددط مثددددأيط  ئيسدددييط ه دددا الدددتعلم الدددذاتإ ال ثندددإ علدددإ توظيددد

)مدلة خا ج حد د الغدرا ال د ية،  ت قيدق الت اعدب بديط اللدالت مدط خدال  تن يدذ األالتكنولوجيا 

ة،  ) دذ ا اطلعدوا علدإ ال داد/ الد اسدية ال للوبد تتأكد مدط أن اللدالل  ها ال علم للالتي ال  ية 

 ال يتل ة ال رتثلة بها.األ)ملة 

غيدر ال ثا در/ ب دا بديط طدرق التدد يل ال ثا در/   االتعلديم ال عكدوا توا )ًدبيةدة وفر حي  ت

التدي تظهدر ال هدم السدليم لل ثداد   ال يتل دةالتلثيقدات  مط خدال  ،يعلي اللال  فقة أكثر في تعل و

  (.  Strayer, 2007, p.26 األفكا  مط عدمو 

ة الغرفدة ال د يحدد د التكنولوجيدا خدا ج  توظي  ال  ب ال عكوا أسلوت تعلم يعت د علإف

للدالت التربوية علإ الس اح ل  ي تو،  تنعكل ذات الغرفةفي  يتثعو تعلم )مد ل ج وعات لغير/

   ت ركدز حدوبديط التعلديم ال أسدلوت يددمل ، فهوبتلثيق ما يتعل و)و في ال وا   التعلي ية ال يتل ة

 ، سدددددددددددرحان نهدددددددددددا   ،(Snowden,2013  .ال علدددددددددددم  ال ت ركدددددددددددز حدددددددددددو  ال دددددددددددتعلم

 (2015،المرمان؛2015

لددى  يالدتعلم الدذاتإلإ تن يدة مهدا ات ع لية التعلي ية ال يف توظي  ال  ب ال عكوا  يسعإ

إلددإ  مددط متلقدديط سددلثييط همت ددويل ،  ذلدد  مددط خددال  تلثيددة احتياجدداتهم تعلددي همت سدديط اللددالت،  

 هم،مدد  أ ددرا) يددة التعا ) يةالتوالددل هم مهددا ات هم،  بندداخ خثددراتمعددط م دداد  معلومدداته يطبدداح 

، م ددل   ؛ Butt, 2014)؛  Bergmann et al., 2012) م.  تعزيددز الت كيددر النا ددد لددديه

بضددر  / تركيددز ( 2012  ي ددو  م  ددد ( ؛ 2015  ؛  ك ددا أ لددإ الزهرا)ددي(23، ص2015

 ،ألسدلوت ثدب إجدراخ هدذا ا منواللالت لالست اد/  علإ استعدادلل  ب ال عكوا الت  يم التعلي إ 

و( رئيددة  م ا ددرات ال يددديإعددداد أد ات الددتعلم،  ال ددواد،  ال ددوا د،  خالددة ال  ا ددرات ال  

، ل عكدوافدي ال  دب ا الجدا)ثيط اإللكتر )دإ  التقليددى ياالهت دال بت د يم الدتعلم فد،  كذل  بعناية

داخددب   أال يقت ددر األمددر علددإ االهت ددال بالجا)دد  اإللكتر )ددإ،  إه ددا  الجا)دد  ال تعلددق بددالتعلم

 الد اسي. ال  ب

ثيةة ال  ب ال عكوا  تنا لتها مط   ايدا فهناك عديد مط الد اسات التي تلر   بمكب كثير ل

ميتل ددة، إال أن هددذه الد اسددات لددم تتنددا    احددد مددط أهددم ال تغيددرات الثنائيددة داخددب هددذه الثيةددة  هددو 

أسلوت أ)ملة ت  يب األد ا  في الثيةة ال  ية، فقدد أفثتد  الد اسدات ال دي دة، أن الدد اما بقدد  مدا 

تعلديم الكثدا ،  يدرتثد  ييًضدا ي كدط االسدت اد/ منهدا فدهإ  سيد تربوى ي دلج لطط دا ، إال إ)هدا أ

يتم اختيا ه  مستوى  ضاياه  أسالي  حدب ممدكالتو، فهدإ تعدد ال درد للتعامدب  الذ األمر بال و   

                                                 
 American Psychological Associationالسابعمت الباحثة نظام التوثيق الخاص بالجمعية األمريكية لعلم النفس، اإلصدار * استخد

(APA7)  
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مسددتقثاًل مدد  ممدداكب ممددابهو،  ذلدد  مددط خددال  مددا تددوفره مددط فددرص لل مددا كيط بهددا، ليلددو  ا 

ادخدا  الدد اما غيير اتجاهداتهم مدط خدال  ال هدم فأحاسيسهم تجاه مماعر اآلخريط  تمجيعهم علإ ت

 يال ناهل الد اسية تكس  ال تعل يط القد / علإ ت  ب مسةولياتهم  القيدال بدأد ا هم ال قيقيدة فد يف

 (.142، ص2003 حسيط،  مستقثب حياتهم

م دلن   مو د  يفت  يب األد ا هو أحد أسالي  التعليم  التدد ي  التدي ت  دب سدلوًكا حقيقيًدا فد

 هدذا النمداطبترسدند إلديهم ،  يقدول التي و ال و   الوا عإ، حي  يقول ال متركون بأداخ األ)ملة يمث

. ك ددا (2012موسددإ، ؛ 2014 آخددر ن، م  ددد فددرديط أ  أك ددر حسدد  أد ا  ال و دد  التعلي ددإ  

جدم )سدة اأ دا ت )تدائل د ي،  األفدر ال عدا  لل ددخب الدد امإ التعلي د إلدإ د اسدات عديدد/أ ا ت 

رد تن يددة مهددا ات السدد ي( إلددإ فاعليددة بر)ددامل مقتددرح  ددائم علددإ ت  يددب األد ا  فدد2015سدديد    

لنمداط ( إلدإ فاعليدة اسدتيدال ا2012   يال جدول،  تولل  )تائل د اسة الق  إ  إلقاخ األ)ا يد

 تن ية مها ات الت كير العل إ بمكب كثير. يالت  يلإ  لع  األد ا  ف

ملة األ) ت  يلإ أ  الت  يب ال سرحإ"،  هو مط أ)س  يللق علإ ت  يب األد ا "اللع  ال

ر مماع الت  يلية التي يرست اد منها داخب غرفة ال   الد اسي، أل)و يساعد علإ الكم  عط

إلإ   افة جدا)هم بسث  ع لية التق ص التي ي ر ن بها، باإل ي د اف  اللالت،  أيًضا يؤفر ف

 سهمي  هكذا م هول ال تعلم عط ذاتو، يية فلع  األد ا  يؤفر ب و / إيجاب يأن النجاح ف

  اخإ  بهدا  تجا بو  ائوآ  المي ية موا  و عط الكم  يف الد   للع  ال تلوع الج هو 

ثير عط ، ك ا يهدا إلإ إعلاخ اللالت ال رلة للتعالج هو  علإ تعذ  ل ا التو يج مط مزيد

  جهة )ظرهم اليالة.آ ائهم اتجاه اآلخريط، حي  يتق  ون  ي ياتهم  يعثر ن عط 

 ( 80، 2001، القر ي 

 اعيددة، إذ يرعددد أسددلوت ت  يددب األد ا  مددط األسددالي  الت اعليددة ال عت ددد/ علددإ النظريددة االجت 

 التديا د  ين   التركيز فيو علإ كي ية أداخ ال ما كيط ألد ا هم، حي  ير كط ال تعل يط مدط ال و

مددط  أ) سددهم ك ددا يددراهم غيددرهم، فهددو مظهددًراأن يددر ا  ييمددتركون فيهددا بولدد هم  دداد/  أ) دداً ا فدد

ة  ي دتص مظاهر الن و االجت اعإ لدى ال تعل يط ب ا يزيد مط خثراتهم ال سية  ال ركيدة  اللغويد

لت درا اطا اتهم الزائد/  ينقلهم إلإ موا   جديد/ أك ر دافعية ت كدنهم مدط تجريد   دد تهم علدإ 

 (.235، ص2014 جواد، 

 ( أسالي  ت  يب األد ا  إلإ:477، ص2002 يرقسم ع  ان   

د ا  مددط ت  يددب األسددلوت  يددوفر هددذا األ أوالمحكللم: المخطللط تمثيللل األدوار محللدد الهيكللل أو -

لدإ إال يلد مسثقًا مواد مكتوبدة بد دة  د اسدة جيدد/ بي دوص األد ا   ال وا د ، باإل دافة 

 أ)و يستنتل  يثر  االستجابات ال عقد/ مط ال را ثيط.

ة عط منا مد :  يعت د هذا األسلوت علإ مو   ال مكلة الناتليأو التلقائ يورمثيل األدوار الفت -

 ال ج وعة  د ن تيليد مسثق مط  ثب القائد أ  ال ج وعة. 

 د اسة جا   كدوهلر   Lombard and Biglan (2009)فقد أفثت  د اسة لومثرد  بربا ا 

Gao and Koehler (2008)  األد ا  ل  توى التعلم أفضدب ت  يب  يف يإلإ أن التيليد التلقائ

عدد مسدثقًا؛ بين دا أكددت د اسدة   الذمط التيليد ال  كم  ي كم ال تعل ديط فيدو بسدينا يو ميلدد  مر

 .Rankin et al،   د اسدة  ا)كديط  آخدر ن Nelson and Blenkin (2007))يلسدط، بلدنكط 

( 2012  يخ  لدوفد اسة الميحيط أن  يعلإ فاعلية أسلوت ت  يب األد ا  ال يلد، ف (2008)

فإ ت  يدب األد ا  عثدر الويد   يلم تتولب إلإ  جود أى تأفير لكب مط األسلوبيط ال  كم،  التلقائ

علدإ الثنيدة  ي كب  لياغة ال  توى الياص بت  يدب األد ا ، حيد  لدم يكدط له دا تدأفير  ظي د يف
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د اسددات بمددكب  دداط   مددط فدم لددم ت سددم ال، ال عرفيدة لل تددد بيط  ال مهددا ات ال نا مددة اإللكتر )يددة

تن يددة )ددواتل الددتعلم ال يتل ددة،  خاًلددة في ددا يتعلددق بالت  دديب  يأفضددلية أى منه ددا علددإ اآلخددر فدد

  التعلم ال نظم ذاتيًا،  االتجاه.

 ،عل ديط بهداالع لية التعلي ية بد جة كثير/ علإ ا)يدراط ال ت يت  يب األد ا  فيعت د )جاح  

 يب فد ال ت  دفهناك مدط ي دن و إلدإ اال)يدراط السدلوكإ  هو متغيرهال  مرتثد بت  يب األد ا ، 

 يفدد ،  ال ت  ددبي اال)يددراط العدداط  ،أ)مددلة أكادي يددة  اجت اعيددة  افرائيددة يفدد تممددا كة اللددال

 ،لددد اخاتجاهددات ايجابيددة  ت دداعالت ) ددو ال د سددة  ال تعل دديط  الددتعلم  األ التامددتالك اللدد

 دة ذاتيًدا  ية بلريقدة فاعلدة  منظيل ما كات تعل التتن يذ الل ي،  ال ت  ب في اال)يراط ال عرف

 .(2013 يتيم، 

( إلإ  ر  / إد اك أن طثيعة ا)يراط ال تعل ديط تيتلد  149، ص2012   رايمير  

بدداختالا خ ائ ددهم المي ددية  االجت اعيددة  تي  دداتهم  مسددتوياتهم الد اسددية م ددا ي ددر  

ط،  حسدد، ك ددا أكددد يعددة هددذا التنددوع)مددلة األكادي يددة  الجامعيددة لتتناسدد  مدد  طثاأل يالتنددوع فدد

ال)يراط   علم أن يتذكر أن اإلفا /،  جذت ال يب  االهت ال  مط فم الينثغي لأ)و  (92، ص2013

 اسددد ً عدددد عدددامالً حاير  اال)ه ددداك فدددي مه دددات الدددتعلم أ  ال مدددكالت  الظدددواهر ال قيقيدددة الوا عيدددة 

ات باعتثددا ال يو   االهت امدد ب  هددا  ذلدد   ،فددي اسددتك ا   استق دداخ مه ددات الددتعلما  جوهريًدد

 ، يددةالث دد   االستق دداخ  اسددتك ا  ال ه ددات التعلي يلددإ السددير فددخر يغددذى   ب  ابددة الو ددود الددذ

 تللالاا)يراط ، أن (1، ص2013 يتيم،  ، فك ا ذكرال هم  ت سط المعو  ب تعو التعلم ي بالتال

د/ ويدة فاعلدة  ذات جدوم ا سدات ترب يتعلم اعتيادى ليتضد ط ممدا كتهم فد ييتعدى ا تراكهم ف

 تن اللدالم  ال علم،  تعدا  تفي ا يللق عليها ك ير ن مثادىخ التعلم السثعة  هإ: ت اعب اللال

 ،  مسدتوىال هدال التعلي يدة يم   مالئهم،  التعلم النمد،  تقديم تغذية  اجعو،   مط ال كوث ف

التدي   مدط الد اسدات، لم ال واه   طرائدق الدتع ي،  احترال التنوع فمط اللالتتو عات ال علم 

اسدة لدتعلم د افير اال)يراط علإ )واتل التعلم ال يتل دة  تن يدة االتجاهدات االيجابيدة ) دو أفثت  تأ

ظ مسدتوى احت دا ين لال)يراط تأفير  ا ج  مثا ر فإك ا ، (2015ال ربإ،  ؛2013 الزغثإ، 

ل مدكلة ا ات حو  ماهيدة امط تقديم احت االت أ  افتر ما ،  ت كينهم عند مواجهة ممكلةالتالل

، 2013يتديم،   فكا   توسيعها  تلويرهاتو يج األ لت كينهم مط حلها، إ افة ي طريقة الثدخ ف

بإجراخ مزيد مط الد اسات حو  سلوك اال)يدراط  ( 2013  الزغثإ،   د أ ل  د اسة (2ص

متغيراتهدا ال د ية  تتعلق باللال  أ  ال علدم أ  الثيةدة التي عند اللالت،  مدى مساه ة العوامب 

)يدراط ت ديد مستوى اال)يدراط ف  دب هدذه العوامدب تعدد مؤ دًرا دااًل علدإ حدد ث الدتعلم  اال في

 فيو.

 

 متعدد/  هإ كاآلتي:مستويات أن لال)يراط ( 2016ذكر فا ا    د 

 لل دث ال ر  ب.ال تعلم  يماهدال ستوى األ    فيو  -

 .  آخريطمال ر  ب ال دث  : يما ك فيال ستوى ال ا)إ  -

  أيو.إبداخ   : تعليقوال ستوى ال ال   -

 ه.علم ل رحلة ال ساه ة بأفكا تمستوى اإل)تاج،  فيو ي ب ال : ال ستوى الراب   -

  القيدداد/،  هددو أعلددإ مسددتوى لال)يددراط فقائددد ال ج وعددة يقدد : مسددتوى ال سددتوى اليددامل  -

 / ال ج وعة.متابعة تعلم  مالؤه  توجيو التعلم،  إدا  ياألكثر ف خعليو الع 

 : ه ا ك ا يلإ، لال)يراط  سيقت ر الث   ال الإ علإ ال ستوييط األ    ال ا)إ فقد
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د اما فقدد ألحدداث الد يطبدد   ال مداهد  الدذ  يقدول فيدو اللدالت بالمشاهدة: ياالنخراط الجزئ -

 .التعلي ية ال عر  ة

هددم أد ا ت  يددب  يفدد فيددو يقددول اللددالت بال مددا كة مدد   مالئهددم  بالمشللاركة: ياالنخللراط الكللل -

 ة.ال   لة ألحداث الد اما التعلي ية ال عر  

( حددو  أن ال  ددب ال عكددوا يركددز علددإ إفددراخ 2015  ع ددا  ددوخ مددا أ ددا  إليددو  ي فدد

يط التعليم  جعلدو ذى معندإ بتوظيد  التكنولوجيدا  ت كد يت  يب اللالت مط خال  ا)يراطهم ف

إ مددط الت  دديب العل ددالعل يددة، لددذا يرعددد  اللددالت   دد  ال  ددب مددط االسددت اد/ مددط منا مددة ال دداد/

 اال د وإلدإ  ال عيا  الوحيد لنجداح اللالد   )قلدو أل)و   تنا ال الإ يللتعليم فاألهداا الرئيسة 

 تدوى دا / ال إفاعليدة اسدتيدال ال  دب ال عكدوا عثدر )ظدال د استو   أفثت  )تائلحي   ،علإاأل

ي لدلل تعل ديط ل قدر  منظومدة ال اسد  اآلع ب علإ  ياد/ الت  ديب ال عرفدي  الذ ،  كاد كلأ

د فدر ق كدان مدط  )تائجهدا  جدوالتدي  (، 2014  جاد هللا، كذل  د اسة لالت تكنولوجيا التعليمل

يقددة العلددول  الدافعيددة ) وهددا تعددزى إلددإ طر يالت  دديب ال ثا ددر  ال ؤجددب فدد يدالددة اح ددائيًا فدد

يقددة سددوت اللددوحإ، مقا )ًددة باللرالتددد يل ل ددالج اسددتراتيجية الددتعلم ال عكددوا باسددتيدال ال ا

  دب ( علدإ فاعليدة اسدتيدال ال2014التدد يل، ك دا أكددت )تدائل د اسدة المداعر  ياالعتيادية ف

أن  (2017د اسددة عزيددز  وأظهرررت نتررا   اكتسددات ال عرفددة  تلثيقهددا لللددالت،  يال عكددوا فدد
 ،سراالثراني متو في تحصريل االبرات الصرفا واضح   اإيجابي   اأثر   الفصل المعكوسالستراتيجية 

 يفدتد يل اللغة العربية  يف الثيةةبضر  / توظي  هذه  (2017 عابد   عليان أ ل  د اسة 

 التلللدتن يدة الت  ديب  االتجداه ) دوه  يفد اال ستوى الجدامعإ،  ذلد  بعدد الت قدق مدط فاعليتهد

 لددة( لعدددل  جددود فددر ق ذات دال2015؛ بين ددا أ ددا ت )تددائل ال عا ثددة  الجددامعييط بد لددة  لددر

يل اح ائية فإ ت  ديب طدالت ال د  التاسد  فدإ  واعدد اللغدة اإل)جليزيدة تثعًدا ألسدلوت التدد 

 اسدإ أحدد  لذل  يرعد الت  يب الدال ستيدل باستراتيجية ال  ب ال عكوا  اللريقة االعتيادية؛ 

 يل هددذالدديسددعإ الث دد  ال ددالإ لتن يتهددا لدددى طددالت تكنولوجيددا التعلدديم، التددي ال تغيددرات التابعددة 

د ا  بثيةدة ال  دب ال عكدوا بأسدلوبي ت  يدب األد اسدة اللض ان )جاح ال تعلم فدإ ف س  بب أ)و 

إ)دو ف ت  يدب،بال ما كة فإ ال يبال ماهد/،  الكل ي مستوى اال)يراط فيها الجزئ يال  كم  التلقائ

د، فك يددر مددط أ) دداط السددلوك افرأكدد ميجدد  التعددرا علددإ الي ددائص  االسددتعدادات اليالددة بهدد

لع ددب ا  ذلد  ل دعوبة م) سددهأ يطل تعل دديط ال ي كدط تغييرهدا إال مددط خدال  ال تعل دامدكب لددى  ر ال

رد د ال عددب بددعلددإ مرا ثتهددا بمددكب مسددت ر، فددال وا   اليالددة بال مددكالت تددرتثد بمددكب  فيددق 

كدإ ذكدره كدب مدط الق دل  العضدايلة  التر  ،  هو مايس إ ب  دللج تنظديم الدذات،  الدذالذاتية

بأ)ددو ي  ددب تلدد  الجهددود التددي يثددذلها  Ruohotie (2002)ل    هددوتي (  كددذ37،ص 2008 

ط  د األفراد لتعديب ت رفاتهم  سلوكياتهم   غثاتهم في  دوخ تدوخي أهدداا  غايدات م ددد/، ف

 / علدإ  ذلد  مدط خدال  اكسدابهم القدد اللالت  تنظديم الدذاتال ه م الكم   ع ط كي ي ة اكتس ات 

 لاخ فإ تعديب السلوك ال وجو ) و األهداا. مالحظة ال مب  االست اد/ مط األخ

تنا ل  مها ات تنظيم التي  علإ الرغم مط  جود عديد مط الد اسات العربية  األجنثية 

بمكب عال، إال أ)و ما ال  هناك )د / فإ أب اث تكنولوجيا التعليم   الذات لدى طالت الجامعة

عليم،  مط فم هناك حاجة ماسة إلإ فإ تن ية مها ات تنظيم الذات لدى طالت تكنولوجيا الت

اعداد  تلوير مها ات هؤالخ اللالت فإ تنظيم الذات  ت عيلها،  ت سيط اتجاهاتهم ) و 

( علإ  ر  / 2014 آ  فهيد مما كة هذه األ)ملة الت  يلية عثر الوي ، حي  أ ل  د اسة 

) وها  االعت اد التوس  فإ استيدال بيةة ال  ب ال عكوا مط أجب ت سيط اتجاهات اللالت 
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علإ األسلوت غير ال ثا ر فإ تقديم م توى التعلم لللالت،  استغال      ال  ا ر/ بتلثيق 

 علإ بد  ه يؤفر م ا تتللثها ال قر ات ال يتل ةالتي األ)ملة  ت سيط ال  ا اسات الع لية 

 .مئهأدا مستوى

ت  ديب أه يدة ال م إغ دا الي كدط ألب داث تكنولوجيدا التعلدي فإ)دو ال ي كدط مط هدذا ال نللدق 

يددرات الد اسددإ  تنظدديم الددذات  االتجدداه ) ددو ممددا كة األ)مددلة الت  يليددة عثددر الويدد   هددإ ال تغ

 التابعة م ب الد اسة بالث   ال الإ.

أسلوت لتيليد أ)ملة ت  يب  فإ  وخ ما سثق  )تيجة اختالا اآل اخ حو  أ)س  

 /  كلي جزئي بال ماهد ائهراط في أدااألد ا   م كم  تلقائي(،  كذل  أ)س  مستو  لال)ي

 ية؛  مطلتربوحي  إن لكب منهم ما يؤيده مط )تائل الد اسات  التوجهات النظرية ا بال ما كة(،

ب أ)ملة ت  ياأل)س  لتن يذ  األسلوتعلإ للو وا فم )ثع  ال اجة إلجراخ هذا الث   

لإ ع ه االت اعب بين اا أفر  ي ا،ئه مستوى اال)يراط في أدابثيةة ال  ب ال عكوا األدا  

الوي   ية عثرالد اسي  تنظيم الذات  االتجاه ) و مما كة هذه األ)ملة الت  يلتن ية الت  يب 

 لد  طالت تكنولوجيا التعليم.

 مشكلة البحث:   
 :يتآلمط العر  السابق ب قدمة الث   تثيط ا   

اسدات أفثتد  الث دوث  الد  التديأن بيةة ال  دب ال عكدوا إحددى بيةدات الدتعلم ال دي دة،    -

(، Strayer, 2007  ،  مط هذه الد اسدات د اسدةفإ تن ية )واتل التعلم ال يتل ة فاعليتها

 ( ،2014المدداعر  ؛ ( 2014  جدداد هللا( ، 2015   ع ددا ( ، 2015   د اسددة الزهرا)ددإ

 .(2017  ؛ عليان  عابد( 2017  عزيزسة ا د 

ل عكدوا، ابثيةدة ال  دب  أدائهداي كدط  يات الهامة التدترعد أ)ملة ت  يب األد ا  أحد ال تغير -

( 2015  سديد أفثت  عديد مط الد سات فاعليتها فإ الع لية التعلي ية كد اسة )جم   التي 

 (.2014(،  د اسة جواد  2012 ال جولإ ،  د اسة 

 كتوبدةميدوفر مدواد   ال  كم  الدذ األسلوتينقسم ت  يب األد ا  إلإ عد/ أسالي  مط أه ها  -

بد دددة  د اسدددة جيدددد/ بي دددوص األد ا   ال وا ددد  باإل دددافة إلدددإ أ)دددو يسدددتنتل  يثدددر  

يعت ددد   ،  الددذيت  يددب األد ا  التلقددائ أسددلوتاالسددتجابات ال عقددد/ مددط ال ددرا ثيط،  كددذل  

  أعلإ مو   ال مكلة الناتل عط منا مدة ال ج وعدة  د ن تيلديد مسدثق مدط  ثدب القائدد 

 )تائل الد اسات السابقة في حسم )تائجها. ال ج وعة،  هي متغيرات اختل  

ا   لدم التيلديد لت  يدب األد  أسدلوتاختالا )تائل الد اسات  الث وث السابقة حو  تأفير  -

 علدإ اآلخدر،  خالدة في دا يتعلدق بالت  ديب  التنظديم أسدلوتت سم بمكب  اط  أفضدلية 

 الذاتي،  االتجاه ) و مما كة األ)ملة الت  يلية عثر الوي .

احيددة أخددر   لكددإ يقددول اللددالت بددأداخ أد ا هددم بثيةددة ال  ددب ال عكددوا البددد أن مددط ) -

  لقدد ،اخلدةع لية معقد/  متدينيرطوا فإ أداخ هذه األ)ملة الت  يلية، حي  يرعد اال)يراط 

ة بضر  / اهت ال ال ربيط بجعدب ا)يدراط ال تعل ديط فدإ ع ليدمط الد اسات  أ ل  عديد

تعل هم، بدكثدر فدإ توجيدو ال تعل ديط إلدإ الت سد  أن لهم د   أ لوياتهم،  أن يكو التعلم مط

   آخدر ن ها تند ، د اسدة كدب  مدط   Kim and Frick (2011) فريد  كديم كد اسدة

Hartnett et al. (2011) .غيرها الك ير  
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مسددتويات عديددد/ لال)يددراط   ددد ا ت ددر الث دد  ال ددالإ علددإ ال سددتوى األ    هددو يوجددد  -

 يلكلدداال)يددراط اال سددتوى ال ددا)إ  هددو حددداث الت  يليددة،  / لطبال مدداهد ياال)يددرط الجزئدد

ة سدابقة بثيةدهدذه ال سدتويات لدم تتنا لهدا الد اسدات ال بال ما كة فإ الت  يب لهذه األد ا ، 

 ال  ب ال عكوا.

 ائهدداأد(  مسدتوى اال)يدراط فدإ يالتلقدائ ت  يدب األد ا   ال  كددم  أسدلوتتوجدد عال دة بديط  -

فر فدإ  دد تدؤ ي بالتدال ،( تؤفر فإ ال تعلم بمكب  ظي دإبال ما كة بال ماهد/  كلي يجزئ 

ثددر ت  دديلو   د تددو علددإ تنظدديم الددذات  االتجدداه ) ددو ممددا كة هددذه األ)مددلة الت  يليددة ع

 الت  يلإ بثيةة التعلم ال  ية فإ ال  ب ال عكوا. ئوأداالوي  بعد 

فدإ   اال)يدراطاألد ا   ت  يدب أسدلوتسدتيدال التوجد حاجة لدى طالت تكنولوجيدا التعلديم  -

بثيةددة ال  ددب ال عكددوا  ظهددرت هددذه ال اجددو مددط خددال  عددد/ عوامددب أدت إلددإ و ئددأدا

 اإلحساا ب مكلة الث    هذه العوامب هإ:

/ العل يدة بال لدب مدط  تابدة تقدديم ال داد يمدعر نالحظ  الثاح ة أن معظدم ال تعل ديط  أوالً: 

/ ي كدط )يات   د ات كثيرامكإط أن لديهم لل قر ات الد اسية بمكب تلقينإ ب  ، بالرغم م

ك داخ/ بأدائهدا ي كدط  موا د  د اميدةاستغاللها فإ تجسيد موا   التعلم ال يتل دة علدإ  دكب 

هم أن  فاعليددة،  ال سددي ا أن مقددر  أد ا  أخ ددائإ تكنولوجيددا التعلدديم  ك اياتددو ي تدداج مددن

د)إ مط ون لديهم ال د األسي تهنوها فإ تي  هم حتإ يكالتي يجسد ا األد ا  ال ستقثلية 

وبات أسدثات هدذه ال دعأهدم  للتعدرا علدإ ، ترعد إحدى متللثات هذا ال قر التي الك ايات 

طددالت  امدد  الثاح ددة بددإجراخ د اسددة استكمددافية فددي لددو / مقابلددة مقننددة مدد  عينددة مددط 

هم مددى  عدي(،  تدم سدؤالهم عدط  طالثدة طالد  50،  الدذيط بلدع عدددهم  تكنولوجيا التعليم

م قنندة التدي تد أسد رت )تدائل ال قابلدة ال  تكنولوجيا التعلديم. طييخ ائال ستقثلية كأ همد ا أب

 إجرائها م  اللالت ت  ياًل ك ا يثينها الجد   التالي:

 

 

 

 ونتائجها المقننة المقابلة محاور( 1جدول )

 لمعرفة مدى وعي طالب تكنولوجيا التعليم المقننة المقابلة محاور م

 تكنولوجيا التعليم نييخصائستقبلية كأالم همأدوارب

 االستجابة

 ال نعم

 %80 %20 .خرىالعال ة بيط مجا  تكنولوجيا التعليم  ال جاالت ال سا)د/ األ ت ليب  .1
 %60 %40 .ةبيط أسل الت  يم ال ني  ت  يم م اد  التعليم  التعلم الث ري الربد  .2
 %80 %20 .لي يةبيط )ظريات االت ا   ت  يم ال وا   التع الربد  .3
 %80 %20 .مها ات ت ليب ال مكالت التعلي ية اتقان  .4
 %90 %10 ال واطنة الر  ية  )مر الوعي بها. ب عايير االل ال  .5
 %70 %30 .مها ات اختيا  م اد  التعليم  التعلم  استيدامها إجاد/  .6
 %70 %30 .مها ات استيدال الثيةات التعلي ية التقليدية  اإللكتر )ية إجاد/  .7
ال هدددا ات ال رتثلدددة بددددإدا / ال مدددر عات،   ال  ددداد ،   )ظددددم  إجددداد/  .8

 .اإلتاحة،  ال علومات
30% 70% 

 %90 %10 .معايير إدا / الجوده الماملة في مجا  تكنولوجيا التعليم استيدال  .9

 %80 %20 .مها ات تقويم م اد  التعليم  التعلم بأ)واعها اتقان  .10
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 لمعرفة مدى وعي طالب تكنولوجيا التعليم المقننة المقابلة محاور م

 تكنولوجيا التعليم نييخصائستقبلية كأالم همأدوارب

 االستجابة

 ال نعم

راتيجيات  األسددددالي  ال يتل ددددة لج دددد  مهددددا ات اسددددتيدال االسددددت اتقددددان  .11

 .ال علومات  اتياذ القرا ات
10% 90% 

 %70 %30  .خدمات  برامل  )ظم اإلتاحة ب راكز م اد  التعلم تقييم  .12
 %60 %40 .ممر عات تكنولوجيا التعليم ب ستوياتها ال يتل ة تقييم  .13
عات، ك ايددات العددامليط ب جددا  تكنولوجيددا التعلدديم  مددديرى ال مددر  ت ديددد  .14

 ددداد  الدددتعلم، ممدددديرى مراكدددز -مدددديرى الوحددددات  األ سدددال اال)تاجيدددة

إخ دددددائي تكنولوجيدددددا التعلددددديم،  ال  ددددد  يط  ال لدددددو يط التعل يددددديط، 

 .( ال ساعديط ال نييط

10% 90% 

 %80 %20 .  صلتن ية الذاتية  ال هنية في مجا  التيالقد / علإ التيليد لثرامل ا  .15
 فدددإ ممدددر عات تكنولوجيدددا التعلددديم فددديأه يدددة د اسدددات الجدددد ى  ت ديدددد  .16

 .ال ؤسسات التعلي ية
10% 90% 

 %80 %20 .أه يتها فإ ح ظ التوا ن ال هنإإد اك أخال يات ال هنة  االلتزال ب  .17
 %70 %30 التي ص.القوا)يط  التمريعات ال نظ ة للع ب فإ مجا  االل ال ب  .18
  وافيقالت ا ات  الب قوق ال لكية ال كرية  اللث   النمر في  وخا اإلل ال  .19

 .الد لية ل قوق اللث   النمر
10% 90% 

و فددي  مجددا  العال يدد الهيةددات  ال ؤسسددات  الج عيددات ال  ليددة ب االل ددال  .20

 تي  و.
10% 90% 

 ،ك اياتدو ا  أخ دائإ تكنولوجيدا التعلديم  تعرا علإ الوا   ال الي لتدد يل مقدر  أدالثانيًا: 

 ي ددية م توحددة غيددر مقننددة مدد  عدددد مددط طددالت   ددد تددم ذلدد  مددط خددال  إجددراخ مقددابالت 

معهدم فدإ  تسدتيدلالتي اللرق  فإ تكنولوجيا التعليم بال ر ة ال ا)ية بهدا التعرا علإ آ ائهم

   د دا ت ال قابلة حو  ال  ا   التالية:، د يل هذا ال قر ت

  يسددتيدمها ال عل ددون لعددر  ال  تددوى العل ددإ ل قددر  أد ا  التددي طددرق التددد يل

 كنولوجيا التعليم  ك اياتو.أخ ائإ ت

  فناخ استيدال تل  اللرق.أد   كب مط ال تعلم  ال علم  

   علددإ د جددات مني ضددة فددإ هددذا ال قددر    ددع  اتجاهدداتهم  اللددالتسددث  ح ددو

 اتهم فإ هذا ال قر . ) وه  كذل  فقدهم القد / علإ تنظيم ذ

ة  ن علددإ اللريقددمددط أسدداتذ/ هددذه ال دداد/ يعت ددد إلددإ أن عدددد كثيددرالثاح ددة  خل دد   ددد 

 التددي  تهدتم بددال  ظ، باإل ددافة إلدإ تركيددزهم علدإ أجددزاخ م دددد/ مدط ال قددر  التددي التقليديدة 

اعات ، )تيجدة لعددل  جدود سدترتثد باالمت ان، إلدي جا)د  عددل تلثديقهم الع لدإ لهدذا ال قدر 

 ال ستقثلية. هم ا سة أد ا  للهذا ال قر  التلثيقإ  لجا) معت د/ ل

في دا ييدص التدأفير االيجدابي   ذلد : على نتائج البحلو  والدراسلات السلابقةثالثًا: اإلطالع 

؛  عثدد (2017  ؛ بمدا ات (2020د اسة حدوير   كالت  يب  لل  ب ال عكوا علإ تن ية

الدتعلم  كذل  التأفير االيجابي لل  ب ال عكوا علإ تن ية  (2015  ال مني ؛(2016  الغني

؛ (2017   الع دددر  ؛2016) Strohmyer  ؛(2014الدددذ يخ  ال دددنظم ذاتيًدددا، كد اسدددة 

 كذل  التأفير االيجابي لل  ب ال عكوا علإ تن يدة االتجاهدات االيجابيدة  ؛(2017ال ربي  

 Butt (2014) 2012) )Johnson & Renner, Kathleen,2012 كد اسدددددة

Johnson(2013)   Ball(2013  

 تالية:رة التقريرية الوعلى ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث الحالى، وصياغتها فى العبا   

https://jilrc.com/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/#_ftn16
https://jilrc.com/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/#_ftn16
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ل قر  أد ا  أخ دائي تكنولوجيدا  طالت تكنولوجيا التعليمتد)ي في مستوى ت  يب وجد ي

التعليم،    و  في تعل هم ال نظم ذاتيًا،  بالتدالي دعد  ال اجدة إلجدراخ الث د  ال دالي للتعدرا 

اال)يدراط فدإ  أفر الت اعب بيط أسلوت تيليد أ)ملة ت  يب الد   م كم  تلقدائي(  مسدتوىعلإ 

 جزئي بال ماهد/  كلي بال مدا كة( بثيةدة ال  دب ال عكدوا علدإ تن يدة الت  ديب  الدتعلم أدائها 

 .ال نظم ذاتيًا  االتجاه ) و مما كتها عثر الوي  لدى طالت تكنولوجيا التعليم

 أسئلة البحث:

 :اآلتيحاول هذا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس 

(  مسدتوى اال)يدراط فدي يت  يدب الدد   م كم  تلقدائتيلديد أ)مدلة  أسدلوتما أفر الت اعب بديط 

تن يدة الت  ديب  القدد /  علإبثيةة ال  ب ال عكوا بال ما كة (  يبال ماهد/   كل ي جزئأدائها 

علدإ تنظديم الدذات  االتجداه ) دو ممدا كة األ)مددلة الت  يليدة عثدر الويد  لددى طدالت تكنولوجيددا 

 التعليم؟

 :األتيةل الرئيس األسئلة الفرعية ويتفرع من هذا السؤا

تن يددة  علددإ( بثيةددة ال  ددب ال عكددوا يت  يددب الددد   م كم  تلقددائتيلدديد  أسددلوت أفددرمددا  .1

الت  يب  القدد / علدإ تنظديم الدذات  االتجداه ) دو ممدا كة األ)مدلة الت  يليدة عثدر الويد  

 لدى طالت تكنولوجيا التعليم؟

( بثيةة ال  دب ي بال ما كةكل  بال ماهد/ يئمستوى اال)يراط فإ ت  يب الد    جز أفرما  .2

إ تن ية الت  ديب  القدد / علدإ تنظديم الدذات  االتجداه ) دو ممدا كة األ)مدلة علال عكوا 

 الت  يلية عثر الوي  لدى طالت تكنولوجيا التعليم؟

(  مسدتوى اال)يدراط يت  يب الد   م كم  تلقدائأ)ملة  تيليد أسلوتلت اعب بيط أفر اما  .3

إ تن يدة الت  ديب علد( بثيةة ال  دب ال عكدوا بال ما كة يكل  بال ماهد/ ي جزئأدائها إ ف

 القد / علإ تنظيم الذات  االتجاه ) و مما كة األ)مدلة الت  يليدة عثدر الويد  لددى طدالت 

 تكنولوجيا التعليم؟

 

 أهداف البحث: 
 يهدا الث   ال الإ إلإ:

( بثيةددة ال  ددب يتلقددائ   م كددم ت  يددب الددد   تيلدديد أ)مددلة أسددلوت الكمدد  عددط أفددر .1

)مدلة إ تن ية الت  يب  القد / علإ تنظيم الذات  االتجاه ) دو ممدا كة األعلال عكوا 

 .الت  يلية عثر الوي  لدى طالت تكنولوجيا التعليم

 (ي بال مدا كةكلد  بال مداهد/ يالكم  عط أفر مستوى اال)يراط فدإ ت  يدب الدد    جزئد .2

و   دديب  القددد / علددإ تنظدديم الددذات  االتجدداه ) ددإ تن يددة التعلددبثيةددة ال  ددب ال عكددوا 

  مما كة األ)ملة الت  يلية عثر الوي  لدى طالت تكنولوجيا التعليم؟

(  مسدتوى يت  يب الدد   م كم  تلقدائأ)ملة  تيليد أسلوتالكم  عط أفر الت اعب بيط  .3

 إعلدد( بثيةددة ال  ددب ال عكددوا ي بال مددا كةكلدد  بال مدداهد/ ي جزئددأدائهددا  اال)يددراط فددي

تن ية الت  يب  القد / علإ تنظيم الدذات  االتجداه ) دو ممدا كة األ)مدلة الت  يليدة عثدر 

  الوي  لدى طالت تكنولوجيا التعليم؟

  أهمية البحث: 
 :اآلتيمط ال الإ ي كط أن تنث  أه ية الث   
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ليب ال  ب ال عكوا فإ تذ بيةة د يسهم هذا الث   فإ تعزيز اإلفاد/ مط إمكا)ات  -

 ةة خالً تواجو طالت تكنولوجيا التعليم فإ د اسة بعض ال واد الد اسيالتي ال عوبات 

 مواد التي ص.

عة مط ال عكوا ب ج و ال  ب ةة د ي يد هذا الث   فإ تز يد القائ يط علإ ت  يم بي -

 ها.تؤخذ بعيط االعتثا  عند ت  ي يج  أن التي   ادات ال عيا ية اال

ثاع لإ اتا سات ال يدا)ية في مساعد/ ال عل يط ع د تسهم )تائل الث   علإ مستوى ال   -

 أسل التيليد  الجيد أل)ملة ت  يب الد   بالثيةة ال  ية لل  ب ال عكوا .

توظي ها  لد    د تسهم )تائل الث   في تثني ال ؤسسات التعلي ية ال عنية أل)ملة ت  يب ا  -

 علم.ليم  التالتع تقاخ بع ليتيبثيةة ال  ب ال عكوا لل راحب التعلي ية ال يتل ة، سعيًا لإل 

  البحث: محددات

 ا ت ر الث   ال الإ علإ:

 (.يت  يب األد ا   م كم  تلقائتيليد أ)ملة  أسلوت -

 .(ي بال ما كةكل  بال ماهد/ ي جزئاألد ا ت  يب اال)يراط فإ أداخ مستوى  -

 الت  يب الد اسإ. -

 .تنظيم الذات -

 الوي . االتجا/ ) و مما كة األ)ملة الت  يلية عثر -

 ال  ب الد اسإ ال ا)إ. - 2019 2018العال الد اسإ  -

 .أد ا  اخ ائإ تكنولوجيا التعليم  ك اياتو مقر  -

 معة حلوان.جا –كلية التربية  -ل ر ة ال ا)ية،  عثة تكنولوجيا التعليما -

 فروض البحث: 
 سعى البحث الحالى إلى التحقق من الفروض التالية:

( بيط متوسلإ د جات طالت تكنولوجيا 0.05≥  مستوى يوجد فرق دا  إح ائيًا عند  .1

ت  يب أ)ملة تيليد   أسلوتلالختثا  الت  يلإ )تيجة اختالا   التعليم فإ القياا الثعد

  بال ماهد/ ي جزئأدائها عط مستوى اال)يراط في ب را النظر  (يالد    م كم  تلقائ

 بثيةة ال  ب ال عكوا.( ي بال ما كةكل

( بيط متوسلإ د جات طالت تكنولوجيا 0.05≥   ائيًا عند مستوى يوجد فرق دا  إح .2

 أ)ملة مستوى اال)يراط فيلالختثا  الت  يلإ )تيجة اختالا   التعليم فإ القياا الثعد

ت  يب  تيليد أسلوتعط ب را النظر ( ي بال ما كةكل  بال ماهد/ ي جزئت  يب الد   

   بثيةة ال  ب ال عكوا.  (يالد    م كم  تلقائ

( بدديط متوسددلات د جددات طددالت 0.05≥  توجددد فددر ق دالددة إح ددائيًا عنددد مسددتوى ال  .3

 تيلديد أسدلوت)تيجة الت اعب بديط لالختثا  الت  يلإ   تكنولوجيا التعليم فإ القياا الثعد

ي كلد  بال مداهد/ ي جزئدأدائهدا (  مستوى اال)يراط فدي يالد    م كم  تلقائ ت  يب أ)ملة

 ال عكوا. ب بثيةة ال  ( بال ما كة

( بيط متوسلإ د جات طالت تكنولوجيا 0.05≥  يوجد فرق دا  اح ائيًا عند مستوى  .4

ت  يب  أ)ملةتيليد  أسلوتل قياا تنظيم الذات )تيجة اختالا   التعليم فإ القياا الثعد
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  بال ماهد/ ي جزئأدائها عط مستوى اال)يراط في ب را النظر  (يالد    م كم  تلقائ

 بثيةة ال  ب ال عكوا. ( بال ما كة يكل

( بيط متوسلإ د جات طالت تكنولوجيا 0.05≥  يوجد فرق دا  اح ائيًا عند مستوى  .5

أ)ملة  مستوى اال)يراط فيل قياا تنظيم الذات )تيجة اختالا   التعليم فإ القياا الثعد

ت  يب تيليد  أسلوتعط ب را النظر  ( ي بال ما كةكل  بال ماهد/ ي جزئت  يب الد   

  بثيةة ال  ب ال عكوا.  (يلد    م كم  تلقائا

( بدديط متوسددلات د جددات طددالت 0.05≥  توجددد فددر ق دالددة اح ددائيًا عنددد مسددتوى ال  .6

  تيلديد أسدلوت)تيجة الت اعب بيط ل قياا تنظيم الذات   تكنولوجيا التعليم فإ القياا الثعد

ي كلد  بال مداهد/ ي جزئدأدائهدا (  مستوى اال)يراط فدي يت  يب الد    م كم  تلقائأ)ملة 

 .بثيةة ال  ب ال عكوا( بال ما كة

( بديط متوسدلإ د جدات طدالت تكنولوجيدا 0.05≥  يوجد فرق دا  اح ائيًا عند مسدتوى  .7

ل قياا االتجاه ) و مما كة األ)ملة الت  يليدة عثدر الويد  )تيجدة   التعليم فإ القياا الثعد

عدط مسدتوى ب درا النظدر  (يلقدائت  يدب الدد   م كم  تأ)مدلة تيلديد   أسلوتاختالا 

  بثيةة ال  ب ال عكوا.( ي بال ما كةكل  بال ماهد/ ي جزئأدائها اال)يراط في 

( بيط متوسلإ د جات طالت تكنولوجيا 0.05≥  يوجد فرق دالة اح ائيًا عند مستوى  .8

جة ل قياا االتجاه ) و مما كة األ)ملة الت  يلية عثر الوي  )تي  التعليم فإ القياا الثعد

( ي بال ما كةكل  بال ماهد/ ي جزئت  يب الد   أ)ملة  مستوى اال)يراط في اختالا 

  بثيةة ال  ب ال عكوا.  (يت  يب الد    م كم  تلقائتيليد  أسلوتعط ب را النظر 

( بدديط متوسددلات د جددات طددالت 0.05≥  توجددد فددر ق دالددة اح ددائيًا عنددد مسددتوى ال  .9

ل قيداا االتجداه ) دو ممدا كة األ)مدلة الت  يليدة عثدر   دتكنولوجيا التعليم فإ القيداا الثعد

(  مسددتوى يت  يددب الددد    م كددم  تلقددائ أ)مددلةتيلدديد  أسددلوت)تيجددة الت اعددب بدديط  الويدد 

 . بثيةة ال  ب ال عكوا ( ي بال ما كةكل  بال ماهد/ ي جزئأدائها اال)يراط في 

ولد ي بعض ت  ي ات ال نهل ال تستيدلالتي ينت إ هذا الث   إلإ فةة الث وث :منهج البحث  

ي فدلكتر )دي في مرحلة الد اسة  الت ليب  الت  يم،  ال نهل التجريثي عند  ياا فاعلية التعلديم اإل

 مرحلة التقويم.

  تكو)  متغيرات الث   مطمتغيرات البحث:
 ا ت ب هذا الث   علإ متغيريط مستقليط  ه ا:المتغيرات المستقلة:  .أ

 ه ا:  تنقسم إلإ أسلوبيطالد    ت  يب أ)ملةتيليد  أسلوت 

  م كم.أسلوت  -

 .يتلقائأسلوت  -

  ت  يب الد    ه ا مستوييط:أ)ملة في مستوى اال)يراط 

   بال ماهد/(. ي)يراط جزئا -

  بال ما كة(. ي)يراط كلا -

 ا ت ب هذا الث   علإ فالفة متغيرات تابعة هإ:المتغيرات التابعة: .ب

 الت  يب الد اسإ. -

 تنظيم الذات. -

 ه ) و مما كة األ)ملة الت  يلية عثر الوي .االتجا -
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ل عر ا افإ  وخ ال تغيرات السابقة تم استيدال الت  يم التجريثي التصميم التجريبى للبحث:

ث   ( الت  يم التجريثإ لل2،  يو ج الجد    Factorial Design 2×2باسم الت  يم العاملإ 

 :ال الإ
 عات التجريبية( التصميم التجريبى للبحث والمجمو2جدول )

 

 

 

 

 

 

 أدوات القياس:

 االختثا  الت  يلإ  إعداد الثاح ة(. -

  إعداد الثاح ة(. نظيم الذاتمقياا ت -

  إعداد الثاح ة(. مقياا االتجاه ) و مما كة األ)ملة الت  يلية -

 

 

 البحث: خطوات

 ؛ إجدراخ د اسددة مسدد ية ت ليليددة لطدبيددات العل يدة،  الد اسددات ال رتثلددة ب و ددوع الث دد -

ة  ذل  بهدا إعداد اإلطا  النظدرى للث د ،  االسدتدال  بهدا فدإ توجيدو فر  دو،  منا مد

 )تائجو.

 تددم اختيددا /  مقددر  أد ا   لددياغة األهددداا اإلجرائيددة اليالددة بددال  توى العل ددإ الددذ -

 أخ ائإ تكنولوجيا التعليم  ك اياتو(.

د/، ت ليددب ال  تددوى العل ددإ ال قددر ، ل عرفددة مدددى ك ايددة ال  تددوى لت قيددق األهددداا ال  ددد -

  مدى ا تثاط ال  توى باألهداا.

ل عالجدة اة ال  ب ال عكوا لالستعا)و بها عند ت  يم مدواد إعداد  ائ ة ب عايير ت  يم بية -

 التجريثية.

 إعداد أد ات القياا  اختثا  ت  يلإ، مقياا تنظيم الذات، مقياا االتجاه(. -

 ت  يم السينا يو ال قترح ل عالجات الث  . -

 عر دددها علدددإ خثدددراخ فدددإ مجدددا  تكنولوجيدددا التعلددديم؛  )تددداج مدددواد ال عالجدددة التجريثدددة،إ -

ة  فددق م، فددم إعددداد الثددرامل فددإ لددو تها النهائيددة، بعددد إجددراخ التعددديالت ال قترحددإلجدا ته

 أ اخ الساد/ اليثراخ ال  ك يط.

اا إجددراخ التجربددة االسددتلالعية ل ددواد ال عالجددة التجريثيددة،  أد ات القيدداا؛ بهدددا  يدد -

راخ جددإتواجددو الثاح ددة، أ  أفددراد العينددة عنددد التددي فثاته ددا،  التعددرا علددإ أهددم ال ددعوبات 

 التجربة األساسية.

 اختيا  عينة الث   األساسية. -

                مستوى االنخرط فى            

 تمثيل األدوار

 تخطيط أسلوت

 تمثيل األدوارأنشطة  

 

 يانخراط جزئ

 بالمشاهدة 

 

 يانخراط كل

 بالمشاركة

 (2) مج (1) مج محكم

 (4) مج (3) مج يتلقائ
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 تلثيق ال عالجات علإ أفراد العينة  فق الت  يم التجريثإ للث  . -

 تلثيق أد ات القياا علإ ) ل عينة الث  . -

ها علددإ إجددراخ ال عالجددة اإلح ددائية للنتددائل،  مددط فددم ت ليددب الثيا)ددات،  منا مددتها،  ت سددير -

 ات ال رتثلة،  )ظريات التعلم. وخ اإلطا  النظرى  الد اس

تدددم التولدددب إليهدددا،  ال قترحدددات بدددالث وث التدددي تقدددديم التولددديات علدددإ  دددوخ النتدددائل  -

 ال ستقثلية.

 مصطلحات البحث:
 ام فيهدديددتالتددي إحدددى أ) دداط التعلدديم ال دددمل  ا:ترعددرا إجرائيًددا بأ)هددبيئللة الفصللل المعكللوس:  -

 غرفدددة ال ددد   Edmodoل ت  لدددة فدددإ التندددا ت بددديط التكنولوجيدددا  تلثيقاتهدددا التعلي يدددة ا

 يددتم مددط خاللهددا منا مددة ال و ددوعات  م ا سددة األ)مددلة اليالددة بت  يددبالتددي التقليدددى 

، اتقا)هدااألد ا   اال)يراط فيها للتأكد مط استيعات هذه ال و وعات العل يدة  م ا سدتها  

  تكويط اتجاه ايجابإ ) و مما كتها م  الزمالخ عثر الوي .

م تددالتددي طريقددة ت اعليددة ت  ددب تجسدديد ال و ددوعات  :عددرا إجرائيًددا بأ)ددوير  تمثيللل الللدور: -

لتقليددى مماهدتها فإ الجا)  اإللكتر )إ لثيةدة ال  دب ال عكدوا أدائيًدا  ذلد  فدإ الجا)د  ا

د/، لهددذه الثيةددة، م ددا يسدد ج لللددالت ب  ا سددة هددذه األد ا  لت قيددق أهددداا ال ددنهل ال  ددد

  ينقسم ألسلوبيط ه ا:

 أنشطة تمثيل الدور المحكلم :تخطيط  أسلوبStructured role-playing  يرعدرا 

الددد     فدي هددذا الندوع مدط ت  يدبإجرائيًدا بأ)دو: أسدلوت ت  يددب األد ا  ال يلدد مسدثقًا، 

  ي  دظ كدب تبإعداد )ص مكتوت، تو ع فيدو األد ا  علدإ اللدال تيقول ال علم  اللال

 خريط،  هدذاآلا  مالخهمأمال  منهم د  ه ال ي ص لو،  مط فم يقومون بتجسيد النص

سدوا النماط  د يكون فعّا  للغاية في تز يد اللالت بيثرات مي  دة بعنايدة لكدي ي ا 

أ  ييثددر ا مهددا ات معينددة كال سددا مة  الت ددا    اإللددغاخ  ال الحظددة، إ ددافة إلددإ 

ي فددفرلددة اسددتيدال ال هددا ات التمددا كية  التتددوفير م ددب هددذه الت  يليددات الق ددير/ لللدد

 .دي هافي إبداع ت  يلية مط تألي هم  التد ي  علإ ت  يلها  تأديتها  تقا معً  ع لهم

 :أسلللوب تخطلليط  أنشللطة تمثيللل الللدور التلقللائي  Spontaneous role-playing 

ن تيلديد  يرعرا إجرائيًا : بأ)و ذل  األسلوت الت  يلإ الناتل عط منا مة ال ج وعدة د 

قدديم فدي ت تيتدرك ال علدم ال ريدة الكاملدة لللدالحيد   مسثق مط  ثب القائد أ  ال ج وعة

 ت دي ال علدماليلوات التي سيتم بها تن يذ النماط الد امي  إ)ّ ا يك أن ي ددد ن  ،د   ما

 .بتن يذها م) سهأت البلرح فكر/ مجرد/ يقول الل

أل)مدلة ا: ا)مغا  اللالت ب  ا سة يرعرا إجرائيًا بأ)و مستوى االنخراط فى تمثيل الدور: -

دمهم علي يددة  تن يددذهم لل هددال ال  دددد/  الت اعددب  التوالددب مدد   مالئهددم ب ددا ي قددق تقددالت

ر الت  دديلي  تنظدديم ذ اتهددم  تكددويط اتجدداه ايجددابإ ) ددو ممددا كة األ)مددلة الت  يليددة عثدد

 الوي ،  ينقسم ل ستوييط ه ا:

  سدتوى  يرعدرا إجرائيًدا فدإ )لداق هدذا الث د  بأ)دو  ال  بالمشاهدة: ياالنخراط الجزئ

 ا  داأل باعدداد سدينا يو ت  يدب أ   مالئهدم مد  ال علدمباال دتراك اللالت فيو يقول   الذ

ثدب  مدط   تقول هذه ال ج وعة بد   ال مداهد فقدد ألحدداث الدد اما التعلي يدة ال عر  دة

  مالئهم.
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  الدذوى  يرعرا إجرائيًا فإ )لاق هذا الث   بأ)و ال ست بالمشاركة: ياالنخراط الكل  

تقدول هدذه باعدداد سدينا يو ت  يدب األد ا   أ   مالئهدم ال علم  ب ما كةللالت افيو يقول 

لي يددة بددأد ا هم ال   لددة ألحددداث الددد اما التعال ج وعددة أيًضددا بال مددا كة مدد   مالئهددم 

 ة.ال عر  

ات اكتسدد علددإطددالت تكنولوجيددا التعلدديم   ددد /  يرعددرا إجرائيًددا بأ)ددو  :يالدراسللالتحصلليل  -

التدي د جدة ب قر  أد ا  اخ ائإ تكنولوجيا التعليم  ك اياتدو  يقداا بالال علومات ال تعلقة 

عد لذل .   ي  ب عليها اللال  فإ االختثا  الت  يلإ ال ر

ت لتعددديب تلد  الجهددود التدي يثددذلها اللدال :ترعددرا إجرائيًدا بأ)هددا القلدرة عللى تنظلليم اللذات: -

ل عكوا، اط فيها بثيةة ال  ب ت رفاتهم  سلوكهم   غثاتهم أفناخ ت  يب األدا ا   اال)يرا

 ي  دب عليهدا اللالد  فدإالتدي في  وخ توخي أهداا  غايات مستقثلية،  تقاا بالد جة 

عد لذل .   ال قياا ال ر

  الدذ ال و د  :يرعدرا إجرائيًدا بأ)دو االتجاه نحو مشلاركة األنشلطة التمثيليلة عبلر الويلب: -

يدد  إمددا أل)مددلة الت  يليددة عثددر الويثددديها ) ددو ممددا كة االتددي أ  االسددتجابة  اللالدد يتيددذه 

هدذه بالقثو   ال وافقدة أ  بدالرفض  ال عا  دة  ذلد  )تيجدة مدر  ه بيثدر/ معيندة تدرتثد ب

 .أفناخ ا)يراطو بها ال ما كات

 اإلطار النظرى للبحث والدراسات المرتبطة
ت  يدب تيلديد أ)مدلة  أسدلوتأفدر الت اعدب بديط ل ا كان الث   ال الإ يسعإ إلدإ الكمد  عدط 

بثيةة ال  ب ال عكوا علإ تن يدة الت  ديب  الدتعلم ال دنظم ذاتيًدا أدائها الد    مستوى اال)يراط فإ 

ينقسدم اإلطدا  ، لدذا األ)ملة الت  يلية عثر الوي  لدى طدالت تكنولوجيدا التعلديم  االتجاه ) و مما كة

 :التالية  ا   الالنظرى فإ الث   ال الإ إلإ 

 ويشمل اآلتي: الفصل المعكوسالمحور األول: 

 تعريف الفصل المعكوس: -
ال  دب ال عكدوا بأ)دو أسدلوت تعلي دي يدتم مدط خاللدو تقدديم   Bram(2013عدرا بدرال  

 ، ال عرفة الجديدد/ لللدالت خدا ج الغرفدة ال د ية مدط خدال  ممداهد/ د  ًسدا مسدجلة فدإ ال ندز

ية؛ فهددو  بعدددها يتعددر  اللددالت إلددإ ال نا مددة  ال ددوا   حددب ال مددكالت فددي الغرفددة ال دد 

 عية أ  بأ درطة فيدديو أ  تسدجيالت سد اللدالتاستراتيجية تد يسية غير تقليدية يدتم فيهدا تز يدد 

م ي دا بيدنهب رية، ليتعرفوا علإ ال  اهيم ال للوبة فدي ال ندز ،  يتو د  مدنهم بعدد ذلد  التعدا ن ف

عوه مدا سد مط خال  النقا ات ال نزلية ال ثا ر/ أ  عثر أحد  دثكات التوالدب االجت داعي حدو  

امهم أ  تعل ددوه، فددم اللقدداخ مدد  معل هددم فددي ال دد   منا مددتو حددو  ال ددواد ال سددجلة مسددثقا أ   يدد

اسدتيدال تكنولوجيدا اال)تر)د   ( بأ)دو 12، ص2015  حدوااعرفدو  فدإ حديطب ما ي  ج اعية، 

مددط  لالسددت اد/ مددط الددتعلم فددإ ال  ددو  الد اسددية اليالددة بددال علم حتددإ يددت كط مددط  ضدداخ ال زيددد

 ديو.  فإ الت اعب م  اللالت بداًل مط إلقاخ ال  ا رات باستيدال ال علم أ رطة ال يالو 

الت مط يت اعب اللالتي  الثيةة بأ)و  مط خال  ماسثق ذكرهال  ب ال عكوا   ترعرا الثاح ة

 ط خاللهدا،ينعكل بالضر  / علإ مدا ي ققو)دو مد م اخاللها م  ال اد/ التعلي ية بمكب أك ر ع قًا 

 داعلهم مد  ت  يب األد ا  ي ثج لها معنإ أكثدر  أك در فدراًخا لددى اللدالت )تيجدة لتفم   اتفالنقا

دًا عدط ال اد/ التعلي يدة بمدكب ت  يلدإ منيدرطيط فدإ تجسديد مدا تعل دوه ب  دردهم عثدر المدثكة بعيد

 ي الثيةدةالسل ية التي مط ال  كط أن ينتجها مجرد االسدت اع إلدإ ال علدم  ح دظ ال داد/  فه هدا فد

 تقليدية.ال
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 الفصل المعكوس فى العملية التعليمية: بيئة أهداف توظيف -
؛ Butt (2014بد    ؛Bergmann et al. (2012   آخدر ن برج دانمدط   دد كداًل ير 

 :في ا يلإفإ الع لية التعلي ية  ( أهداا توظي  ال  ب ال عكوا23، ص2015  م ل  

 لتعليم. يمج  علإ االستيدال األفضب للتقنية ال دي ة في مجا  ا 

  .يتيج لللالت إعاد/ الد ا أك ر مط مر/ بناًخا علإ فر  هم ال ردية 

  ./يستغب ال علم ال  ب أك ر للتوجيو  الت  يز  ال ساعد 

  .يض ط االستغال  الجيد لو   ال  ة 

  ي ددنج اللددالت حددافًزا للت ضددير  االسددتعداد  ثددب   دد  ال  ددب،  ذلدد  عددط طريددق إجددراخ

  اجثات   ير/ عثر  ثكة اإل)تر)  . اختثا ات   ير/ أ  كتابة 

  و  اللال  إلإ باح  عط م اد  معلوماتو. ير  

 بدديط  يعددز  الت كيددر النا ددد  الددتعلم الددذاتي  بندداخ اليثددرات  مهددا ات التوالددب  التعددا ن

 اللالت.

 اللدالت  يوفرآلية لتقييم استيعات اللالت، فاالختثا ات  الواجثات الق ير/ التي يجريهدا

اط الضددع   القددو/ فددي اسددتيعابهم لل  تددوى، م ددا يسدداعد ال علددم علددإ هددي مؤ ددرعلإ )قدد

 التعامب معها.

  .يساعد ال علم علإ است  ا      ال  ب بمكب أفضب 

 خ عال ة  وية بيط اللال   ال علميدعم بنا. 

  .ي سط ت  يب اللالت  تلوير استيعابهم 

  .يمج  علإ االستيدال األم ب للتقنية ال دي ة في التعليم 

 ج اللالت ال رلة لالطالع األ لي علإ ال  توى  ثب     ال  ب . ي ن 

  ها.بيوفر ال رية الكاملة لللالت في اختيا  ال كان  الزمان  السرعة التي يتعل ون 

 . يوفر تغذية  اجعة فو ية لللالت مط  ثب ال عل يط في ال  ة داخب ال  ب 

 عدط لدالت القسدر  أ  االختيدا ال ساعد/ في سد ال جو/ ال عرفية التي يسثثها غيدات ال  

 ال  و  الد اسية.

 مميزات توظيف بيئة الفصل المعكوس فى العملية التعليمية:  -
 & Goodwin،  جددود يط، ميلددر  p34) )Fenrich ,2005  يددذكر كددب مددط فنريدد

Miller (2013) pp. 30 : 36) سدامل   &،  برج دانBergmann & Sams (2012, 

p7  في ا يلإ:هذه ال  يزات 

 دو : ف ط أهم س ات اللال  في الع ر الر  دي أمواكبة متطلبات ومعطيات العصر الرقمي(

مت ددب بمددكب  ددثو دائددم باإل)تر)دد  مددط خددال  األجهددز/ ال يتل ددة ب ددا فددي ذلدد  ال اسددوت 

 . الهات  اليلو   األجهز/ اللوحية األخرى

 :ن ال  كدط أ فاللال  الذ  يكون لديو  غد  ا تثاطات ك ير/ في   د  معديط مدط المرونة

/ ب يدد  يقددول ب مدداهد ،يعيددد ترتيدد  جد لددو لكددي يسددت يد مددط أ  ددات ال ددرا  لديددو مددا أمكددط

لدذل  فدي  ال يديوهات التعلي ية مسثقاً كل ا سن   لو ال رلدة لدذل  أل)دو  دد ال يجدد ال رلدة

  الحقًا.الو   ال للوت 

 :ات الدتعلم  كدذل  إمكا)يدمط خال  االست اد/ مط إمكا)يات التعلم اإللكتر )دي  ذل   الفاعلية

 التقليد  ال ثا ر  التي ي  مط سلثيات كب أسلوت إذا ما أخذ من ردًا.
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 اًل د   : ف إ أحسط األحوا  يأخذ اللالت األ دب ت  ديمساعدة الطالب المتعثرين أكاديميًا

وًما بعد ال ست   السلثي ل ا يجر  داخب ال  ة ال  ية بيط ال علم  اللالت ال ت يزيط،  ي

 يددزداد الو دد  سددوًخا ب يدد  تتسدد  ال جددو/ بدديط اللددالت ال ت يددزيط  ال تع ددريط  دد طيددول 

 ال   الواحد.

 :توسددعو  يعنددإ  يدداد/ الت اعددب بدديط ال علددم  اللالدد    زيللادة التفاعللل بللين المعلللم والطالللب

 ليم ب اللالت ال تع ريط ب ا يس ج لل علم القيال بد   جوهر  بمكب أكثر. 

 ة  بيالدد ،فددد   ال علددم ال ي كددط االسددتغناخ عنددو علم العليللا:التركيللز علللى مسللتويات الللت

ال ثا در  لال)تقا  باللالت إلإ مستويات عليا في ال هدم  الت كيدر،  لدذل  فدإن   د  الت اعدب

بددديط ال علدددم  اللالددد   ددد ط التعلددديم ال عكدددوا يكدددون أهدددم جزئيدددة يجددد  التركيدددز عليهدددا 

 المكب ال للوت. التيليد لها بد ة  عناية فائقة لالست اد/ منها ب

  :مساعدة الطالب من كافة المستويات على التفلو  وبخاصلة ملن ذوي الحاجلات الخاصلة

  فاللال  مط ذ   ال اجات اليالة  علإ سثيب ال  ا  مدط لدديهم لدعوبات تعلدم( يسدتلي

اللالد   إعاد/  رح ال اد/ مر/ بعد مر/ حتإ يتقط ال اد/ الد اسية،  هذا  د يي د  مدط  لدق

 ددد  أن ال دداد/ الد اسددية لديدو  ال حاجددة ألن يأخددذ مالحظددات مدط طددالت آخددريط عنددما يعلددم

 .تكون مغلوطة أ  )ا  ة أ  غير  ا  ة

  :دى لد ذلد  )تيجدة لعددل  جدود الو د   الجهدد الكدافي المساعدة في قضية اإلدارة الصلفية

ه ب  دب هددذ لال علدم فدي الدتعلم التقليدد  لدتل ل األسدثات التدي تددف  بهدذا اللالد  أ  ذاك للقيدا

الد  األفعا  فيتم التعامب م  ال مكلة بمكب سل ي إما علإ  كب عقات أ  "م الر/" للل

 و.بأ  تجاهب  جود ممكلة ألالً  بيالة أن ال علم ملزل بجد   ينثغي عليو االلتزال 

 :لتعلي يدة اال عكوا مجاالً أكثر للم افية حو  ما تقول بو ال ؤسسات  ال  بيوفر  الشفافية

، عنددما يللدد  أ ليداخ األمددو  علدإ اللريقدة  ال  تددوى الدذ  يتعددر  لدو أبندداؤهم  بيالدة

علم أ  حتدإ الدت طالبهدم، أك ر مط ذل  أ)دو ت دثج لددى أ ليداخ األمدو  فدرص ل تابعدة تعلدم 

 معهم أفناخ متابعتهم لل يديوهات التعلي ية.

 عا)ة خدال  االسدتمدط   ذل : التغلب على نقص أعداد المعلمين األكفاء وكذلك غياب المعلم

ل لم أن يقوبال يديوهات التي تم تسجيلها مط  ثب معل يط أك ر ك اخ/، كذل  مط ال  كط لل ع

بتسجيب فيدديوهات لمدرح د  ا  ادمدة  دد ال يكدون هدو موجدود حين دا يدأتي  درحها فدي 

 ال د سة.

 الفصل المعكوس: بيئة متطلبات توظيف  -
 :كاآلتي( هذه ال تللثات 3:2، ص ص 2015ي دد م ل    

 أ   ممدا كة ال تعل ديط مسدةوليتهم عدط تعل هدم مدط ال قدر  سدواخ داخدب القاعدة الد اسدية

 خا جها.

  . ت  يز اللالت ) و االست اد/ مط ال قر     ا ال تعل يط عط ال قر 

  .ا تثاط م توى ال قر  ب اجات ال تعل يط ب ي  ت ير ا)تثاهم 

 ز  .عتثا ها م د  التعلم داخب ال نفقة ال تعل يط في م اد  التعلم اإللكتر )ي با 

  ي دا فت  يم موا   تعلي ية تما كية ذات عال ة بي ائص ال تعل يط تدفعهم ) و فقتهم

 يتعل و)و.

 كتر )ي.حاجة ال تعل يط ألسالي  متنوعة لدعم األداخ ال توا ن عثر بيةات التعلم اإلل 

 لتعلم مط ال قر .التعلم الذاتي ي تاج فيو ال تعلم دائً ا إلإ ت  يز ) سو ل 
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 تعلم، توظيدد  اسددتراتيجيات الددتعلم اإللكتر )ددي التددي تقدددل مي ددزات تدددف  ال ددتعلم ) ددو الدد

لدذاتي احي  تيتل  استراتيجيات التعلم في ال قر  ال قلوت في كو)ها تج   بديط الدتعلم 

جيات ال رد   الج اعي ك ا أ)ها تج د  بديط اسدتراتيجيات الدتعلم  جًهدا لوجدو  اسدتراتي

 م القائ ة عل  الوي .التعل

 

 

  :خطوات تنفيذ استراتيجية الفصل المعكوس -

( أن خلدوات تن يدذ 5،ص2017  عابدد  (؛ عليدان9ص  ،2016  الدد بإيذكر كب مدط 

 :كاآلتياستراتيجية ال  ب ال عكوا هإ 

 .ت ديد ال و وع أ  الد ا ال راد تد يسو بلريقة ال  ب ال عكوا 

  ت ليب ال  توى إلإ  يم  معدا ا  مهدا ات كواال  ب ال عت ديد الهدا مط تلثيق  

 . إلإ م اهيم مه ة يج  معرفتها

 دداعلإ  أ ت ديددد األدا/ التعلي يددة ال ناسددثة لل  تددوى مددط ت دد يم ال يددديو التعلي ددإ أ  الت  

 .د ائق 10 رائج الثا  بوين  ب ي  تتض ط ال وت  ال و /  ال تتجا   

 (ديو مدط تر)د  بتوجيدو اللدالت إلدإ ممداهد/ ال يدإ سا  ال اد/ التعلي ية لللالت علإ اإل

 .ى   أاال)تر)  فإ ال نز   فإ 

 ر فدو اطالع اللالت علإ ال اد/ التعل يلة فإ منزلهم  الت اعب معهدا كداًل علدإ حسد  ظ

   د اتو.

  لدتعلم تعل ها اللالت مط ال يدديو فدإ ال  ا در/ مدط خدال  أ)مدلة االتي تلثيق ال  اهيم

 .خ ع لية التعلمالنمد  ال ما ي  إلفرا

 .تقويم تعلم اللالت داخب ال  ا ر/ بأد ات تقويم مناسثة 

 يمكن توظيفها ببيئة الفصل المعكوس : التياألدوات  -

ط التدي تسددتيدل فدي هددذا الندوع مددال ألوفددة بعدض األد ات أن هندداك  (2015ذكدر الدزيط   

،  YouTube, Evernote, Google  Drive, and blogging platformsالدتعلم، م دب

 حددتها في ا يلإ:االخرى بعض األد ات ك ا توجد 

 " Camtasia " أداة .1

لتسدجيب افدي ال ندز ، ي تداج ال علدم بر)دامل  تعند ت  يم أ رطة ال يديو ليمداهدها اللدالف    

قائيًدا ثر)دامل تل تس ج لتسجيب ال ،الر  ي للما ة، هذه األدا/ بديهيًا يستيدمها الجدد مط ال ستيدميط

ال يدديو  لتسجيب بواسلة ال ستيدل،  أهم م يزاتهدا أ)هدا تسد ج إ دافة عنالدر ت اعليدة علدإأ  يتم ا

 دافية الياص بال علم منهدا االختثدا ات الق دير/ ل عرفدة فهدم اللدالت  منهدا الولدالت لل دواد اإل

 .التي يريد أن يقرأها اللالت

 :" Wikispaces " أداة .2

ل مدا ي  فقدد يعلدي ال علدم الواجثدات م دب ا ،لدوأدا/ مجا)ية ت نج ال علم م يزات عديدد/  هإ 

يدو، للال   احد أ  ل ج وعة مط اللدالت،  ي كدط ت  يدب ال  تدوى لللدالت لالطدالع  التعليدق عل

 الت اعددب  مسدداعد/ اللددالت علددإ التعددا ن أيًضددا فددإ تتثدد  ال ددر ق ال رديددة بيددنهم،  ت يددد هددذه األدا/ 

 .ال عكوسةاجهة ت ديات ال  و   بالتالي ت سج ال جا  ل و ،داخب  خا ج ال  ب

 :" EdModo " أداة .3
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 ي كدددط أن يللدددق عليهدددا  دددثكة  ، هدددي مدددط أهدددم األد ات التعلي يدددة ال سدددتيدمة فدددي العدددالم

،  ت  يدددب ال  تدددوى  الواجثدددات "Wikispaces"اجت اعيدددة،  ت تدددو  علدددإ مهدددال ك يدددر/ ألدا/

فة عن ددر اجت دداعي عنددد لللددالت،  ت ددنج فرلددة تثدداد  النقددا   التعليددق بدديط اللددالت، مدد  إ ددا

 يد أن يسددت إمكا)يددة الت اعددب مدد  اللددالت  ال عل دديط اآلخددريط خددا ج ال  ددب ال قددر ،  هددذا يعنددي 

ل علدم اللالت  غيرهم مط ال  توى  الدد  ا التدي أعددها ال علدم ألك در مدط ف دب،  ت دنج األدا/ ا

ة  يددت كط الللثددكي يددة التعددرا علددإ مددط ي تدداج إلددإ ال سدداعد/  كيدد  ي ددثج  فددق ال  ددة منتًجددا، 

 .انفي أ  مك ت  يب أ  بر)امل لهذه األدا/ في األجهز/ النقالة لهم كي يتابعوا تعلي هم بمكب أفضب

 .لىبالبحث الحا تم توظيفها فى الجزء اإللكترونى من الفصل المعكوسالتي وهذه األداة هى 

 :" Moodle " أداة .4

ا/ لهدا  ظي دة لت دثج من دة ن هدذه األدإفد " WikiSpaces "   " EdModo " م ب أداتدي

عل ديط ،  يت كط ال عل ون مط ت  يدب ال  داد  ذات ال دلة مدط  ثدب بقيدة ال ال عكواتعليم لل  ب 

 .الذيط يستيدمون هذه األدا/ لت  يم ال هال  ال ناهل لكب ف ب د اسي

 :" Poll Everywhere " أداة .5

سدتيدل هدذه الراجعدة لللدالت،  تهذه األدا/ تقول بتقديم  تنظيم ال  توى  الواجثات  التغذية 

فندداخ األدا/ علددإ حددد سددواخ لالختثددا ات الق ددير/ ل عرفددة كيدد  يقددول اللددالت بال هددال  األ)مددلة أ

علم فالث ال  ة  ال  و  علإ ال دخالت مط الللثة بمأن التركيز علإ ال  اهيم، إذا كان لدى ال 

 ،ليهداعتدرك لهدم الييدا  للت دوي  يقومدون بهدا الكتمداا فكدر/ معيندة يالتي أفكا  أل)ملة اللالت 

  ي كط أن يمكب ال علم مط اللالت مج وعات كب مج وعة تقول بنماط.

 ، وتشمل اآلتي:تمثيل األدوار ببيئة الفصل المعكوس المحور الثانى: أنشطة 

 تعريف تمثيل األدوار: -
 اكددا/، ترعددرا طريقددة ت  يددب األد ا  بأسدد اخ متعدددد/ كلعدد  األد ا ،  ت  يددب األد ا ،  ال 

ا فدإ ا حقيقيًدي  دب سدلوكً   ت  يب األد ا  أحدد أسدالي  التعلديم  التدد ي  الدذ  يرعد اللع  الت  يلإ 

 ،همترسدند إلديالتدي مو   م لن  يمثو ال و   الدوا عإ، حيد  يقدول ال مدتركون بدأداخ األ)مدلة 

، 2014 م  ددد  آخددر ن،   يقددول بهددذا النمدداط فددرديط أ  أك ددر حسدد  أد ا  ال و دد  التعلي ددإ

 (. 255ص

بدديط األ ددياص يددرتثد ب مددكلة أ  مو دد  أ  حدددث، حيدد  يددتم  يهددو ت اعددب م تددوح تلقددائ 

لتعامدب التعلم، مط خدال  تقليدد األفدراد لل وا د   م اكاتهدا  ا اتالتعامب معو عط طريق مج وع

 ؛2008، 417، ص  يتقدددددول بهدددددا المي دددددية ) سدددددها  عزمدددددالتدددددي معهدددددا بدددددن ل اللريقدددددة 

 (.20، ص2010م ر ا،

أكدت علإ  ر  / تقديم أ)مدلة حقيقيدة  يلع  األد ا  يت ق م  )ظرية التعلم ال قيقإ،  التف 

 ي  بقيقيًا، حي دث فيو التعلم يج  أن يكون   لل تعلم  لها للة بوا   ال يا/، ك ا أن السياق الذ

، 2018ي قق هدا م دد للتعلم مط خال   جود داف   وى ل  ا سة أ)ملتو  األكلثإ  آخدر ن ،

 (.71ص

د اسدة فه دي   د أكدت عديد مط الد اسات علدإ األفدر ال عدا  لل ددخب الدد امإ فدإ التعلديم ك

هدددف  إلددإ  يدداا فاعليددة اسددتيدال لعدد  األد ا  علددإ ت  دديب تالميدد ذ الدد     التددي  (2001 

ال الدد   اإلعددداد  للقواعددد الن ويددة  اتجاهدداتهم ) وهددا،  تولددل  إلددإ  جددود عال ددة ا تثاطيددو 

 د اسددة إبددراهيم    ت  دديب التل يددذات للقواعددد الن ويددة  بدديط اتجاهدداتهط ) وهدد ا،موجثددة بدديط 

تولل  إلدإ فاعليدة اسدتراتيجية ت  يدب األد ا  فدإ تن يدة الت  ديب، ك دا أ دا ت  التي(  2002
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( إلإ فاعلية أسلوت تقديم موا   ت  يب األد ا  فدإ إكسدات اللدالت 2002)تائل د اسة ع  ان  

علم،  تولددل  )تددائل د اسددة الددوهي إ تتددد يل ال رتثلددة بال هددال الجديددد/ للددال عل دديط مهددا ات ال

( إلإ فاعلية أ)ملة ت  يب األد ا  الد امية فإ تسهيب تعلدم اللغدة اال)جليزيدة كلغدة أجنثيدة 2004 

 Boyd etك دا تولدل  د اسدة بويدد  آخدريط  للالت اللغدة اإل)جليزيدة فدإ ال رحلدة الجامعيدة،

al,(2007) مم ا كة اللالت  دافعيتهم في ال دا ا االبتدائية مط خال  لع  الد   إلإ   ي اد /

،  تولددل  كددذل  د اسددة  ) ذجدد ة ال عل دد يط  التوجيهددات ال ثا ددر/ حددو  مهددا ات االت ددا 

( إلدإ فاعليدة ال ددخب الدد امإ فدإ التعلديم،  أ دا ت )تدائل 2012موسدإ   ؛(2011الضالعيط  

ستيدال النمداط الت  يلدإ  لعد  األد ا  فدإ تن يدة مهدا ات ( إلإ فاعلية ا2012ال جولإ   د اسة

( إلإ فاعلية طريقة ت  يدب 2014الت كير العل إ لدى أط ا  الر  ة، ك ا تولل  د اسة جواد  

األد ا  فددإ اكتسددات ال  دداهيم العل يددة  اسددتثقائها فددإ مدداد/ العلددول لدددى تالميددذ ال دد  اليددامل 

  يًضدددا بد اسدددة فاعليدددة ت  يدددب األد ا  د اسدددة م  ددددأهت ددد  أالتدددي االبتددددائإ،  مدددط الد اسدددات 

( عط فاعلية استراتيجية ت  يب األد ا  2015(، ك ا أس رت د اسة الم رى   2014 آخر ن   

سدديد )جددم  فددإ تن يددة مهددا ات الن ددو لدددى طددالت معهددد اللغددة العربيددة،  تولددل  )تددائل د اسددة 

 ا  فدإ تن يدة مهدا ات السدرد الق  دإ ( إلإ فاعلية بر)امل مقترح  ائم علإ ت  يب األد2015 

  إلقاخ األ)ا يد.

 : ببيئة الفصل المعكوس أهداف تمثيل األدوار -
، 2015 سددددديد   )جدددددم ؛(19، ص 2007    ددددداذلإ ؛(478، ص2002  ع  دددددانحددددددد 

 أهداا ت  يب األد ا  كاآلتي: (183ص

 .تهيةة موا   تساعد اللالت علإ حب ممكالتهم اال) عالية 

 ت  تتث  أفكا هم.تق إ مماعر اللال 

 .مساعد/ اللالت علإ تلوير اتجاهاتهم  مها اتهم   ي هم 

  /علإ حب  ممكالتهم الد اسية  ال ياتية. اللالتمساعد 

 تهيةددة موا دد  ي ددا ا فيهددا اللددالت تعلددم ال ددواد  اليثددرات ال تضدد نة فددإ ال قددر ات 

 الد اسية.

  لد  ال تعل يطتن ية أسالي  ت كير. 

  إ  تمجي  ال تعل يط علإ الت كير النا د.إفراخ ال و   التعلي 

 .تن ية   ح الع ب الج اعإ 

 .ال ساعد/ علإ بقاخ أفر التعلم لسنوات طويلة 

 يوا ال ساعد/ فإ التعثير عط مماعر ال تعل يط  ما بداخلهم  تيلي هم مط مماعر ال

  اليجب.

 لددأ وك اليتعل دديط علددإ األداخات ال دد ي ة لل هددال التد يسددية،  تقددويم السددل تددد ي  ال

  تعديلو.

 .مساعد/ ال تعلم علإ فهم أفكا   مماعر اآلخريط 

 .تعلم أسالي  ت كير  معالجات للقضايا  ال مكالت 

   مالحظة متق دية لسدلوك مدط يدراد لعد  د  ه  ت  دص اسدتجاباتو،  تنظي دو لل وا د

  اليثر/.

 .إخ اخ   ثد مماعر اللال   خثراتو  ال يلولة د ن التدخب فيها 
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  اآلخريط بلريقة د يقة  آمنو. عر  أفكا 

  /يؤديهاالتي مساعد/ ال تعلم علإ ت قيق استقاللو عط ال و    اليثر . 

 :  ببيئة الفصل المعكوس خطوات تمثيل األدوار -
 :اآلتيك (40، ص2009الع ا     ذكرها

 ـ مرحلة التخطيط وتتضمن : 1

 .د اسة م توى ال و وع  ت ديد األهداا التي يراد ت قيقها 

 يد األد ا   الو   الال ل لها.ت د 

 .تس ية ال   ليط  تو ي  األد ا  عليهم 

 :  التهيئة الذهنية : )التمهيد(. 2

ال علددم بتهيةددة أذهددان ال تعل دديط عددط طريددق عددر  ال مددكلة  مو ددوع الددد ا(  ا يقددول فيهدد

د أن عدب تعري هم بهدا  إ  دادهم إلدإ مايجد  متابعتدو مدط خدال  ع ليدة الت  يدب  تسد ية ال   لديط 

 . أدائهايعرفهم بأد ا هم  كي ية 

 : .تهيئة المسرح3

 . كافة التجهيزات ال ادية األخرى)ا /  ال قاعد  تم ب اإل

 :  توجيه المشاهدين. 4

ي فددلددإ مايجدد  مالحظتددو  التركيددز عليددو  تد ينددو  مددا يددراد مددنهم لل مددا كة إ يددتم تددوجيههم 

 النقا  بعد إ)تهاخ الت  يب.

  التمثيل:.  5

ص  أن ي در ،خلدأ فدي األداخ حددثيثددأ الت  يدب حسد  األد ا   لل دد ا أن يو  دو إذا  فيو 

 م.علإ النظال  الهد خ إلعلاخ ال رلة لل ماهديط  بقية ال تعل يط( أن يسجلوا مالحظاته

 :  المناقشة والتقويم .6

خ ألدا هددي ع ليددة إلدددا  أحكددال   آ اخ مددط  ثددب ال تعل دديط علددإ أ ددرا)هم ال   لدديط  دافعيددة ا

ا  التدي  م تواها  منا مة ال ؤديط لها  التولب إلإ مقترحات لتلويرهدا  ت سدينها  ت ديدد األد 

 ت تاج الإ إعاد/.

 :  إعادة التمثيل  .7

كدون  تتم في  وخ ال قترحات  ال الحظات التي تم التولدب إليهدا فدي خلدو/ التقدويم   دد ت

 .اإلعاد/ ألك ر مط مر/

 :  التقويم النهائي  .8

طد ا  لدرحلة ي   ال علم ال تعل ديط علدإ إبدداخ آ ائهدم حدو  مددى  ا عيدة األداخ  في هذه ال 

  ت ديد مدى  ا عية النهاية  مدى ج اليتها(.

 إليها.  فيها يتم الولو  إلإ التع ي ات النهائية التي تم التيليد للولو  التعميمات: . 9

  :ل المعكوسببيئة الفص تمثيل األدوارأنشطة معايير استخدام وتنفيذ    -

أن مددددط  أهددددم  (32:31ص ص ،2009الع ددددا ى   (؛ 284، ص 2002  ذكددددر ال يلددددة

 :ما يليال عايير التي ينثغي علإ ال علم مراعاتها في تلثيق هذه االستراتيجية 

 فددي  أن أسددلوت ت  يددب األد ا  هددو أسددلوت يقددول فيددو ال مددا كون بت  يددب أد ا  م دددد/ لهدد م

  كب حالة  ذل  ك  اكا/ الوا  .

  .يكت  السينا يو  ي دد األد ا  التي سيتم ت  يلها 
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  .ي كط االستعا)ة بال ما كيط بكتابة السينا يو 

  تهد د ا ي كط االسدتغناخ عدط كتابدة السدينا يو  االكت داخ بإتاحدة ال رلدة لل مدا كيط كدي يج

 ف ي الت  يب بد ن إلتزال د يق بالنص ال كتوت.

  ل د ما كيطاب،  عدادً/ مدا يكدون هد ؤالخ مد ط األفد راد ييتا  األفراد الذيط سيقومون بالت  ي 

 أ) سهم.

  . تكلي  مج وعة أ  بعض ال ج وعات بالقيال بهذه األد ا 

  .المرح بإيجا  لل ما كيط مو وع ال مهد  األد ا  التي سيقومون بها 

  يذكر لل ما كيط ماذا يريد منهم عند اال)تهاخ مط  ؤية ال مهد الت  يلي. 

   مهد الت  يلي  كذل   مط اإلجابة عط األسةلة التي تتث  ال مهد.ي دد  مط ال 

   اخ م ستعاي رص أن يجسد ال مهد الت  يلي  ا عًا حقيقيًا ال خياليًا،  ي سط استيدال أس / 

 بدالً مط أس ائهم ال قيقية.

  يلل  مط كب م  ب أن يتق ص الدد   ال كلد  بدو ب ددق  أما)دة  إتقدان،  أن يضد  ) سدو 

المي دية التدي ي  لهدا  يتييلهدا بع دق  يت درا بدن ل اللريقدة التدي تت درا  ف ي مكان

  بها.

 .يدخب  يةًا مط ال زاح  ال كاهة  اإلفا / علإ ال مهد 

 . يلل  مط ال ماهديط االلتزال بالهد خ  عدل التعليق علإ األداخ 

  لعدد علددإ ال علددم الددذ  يريددد ألحددد اللددالت أن يلعدد  الددد  ، أن يمددرح لددو بإيجددا  ع ليددة  

 األد ا  مط خال  م ا سة لثعض األفكا  ال  يد/.

  يد معر  استع ا  لع  الد   بمكب متقط  فعا  لنقب ال علومات  ذل  يساعد ال علم  يجعلو

 بال قة  إ ناع اللالت بالع ب الذ  يقومون بو مط خال  لع  الد  .

   لدد ون  جعلهدد م يع  اهت امدداتهمبيجدد  علددإ ال علددم عنددد لعثددو لددد   أن يكددون جددادًا  مهتً ددا

 بمكب جاد.

 لع  لع  األد ا  يج  أن يكون في الظر ا ال ناسثة  مط خال  إيضاح القواعد التي سد ي

 بها الد  .

  قد ر  يع لية اختيا  لع  الد   هي ع لية مه ة  جاد/  كثير/،  لكط يج  علإ ال علدم أن

 ماذا يريد مط خال  هذا الد  .

 يدمة في ع لية لع  الد  .علإ ال علم أن ييتا  اللغة ال ست 

 األدوار:   تمثيل أساليب -
إ ين ددرد بهددا،  يددوفر خثددرات تؤكددد علددالتددي تتعدددد أ) دداط ت  يددب األد ا  فلكددب )ددوع ميزتددو 

 ال ها ات التما كية  هذه األ) اط هإ:

 هدو عثدا / عدط مج وعدة مدط النمداطات ال در/ غيدر ال  ك دة فدإ: يتمثيل اللدور التلقلائ  

 داد مسثق لها.ت  يب أد ا  د ن إع

 توفر فدإ ي:  فيو ييلد ال علم  اللالت ت  يليات   ير/  تأديتها،   د تمثيل الدور المحكم

بعض األ  ات حوا  حقيقإ مط م د  آخدر،  ي كدط تدألي  )دص،  يقدول بالت  يدب حسد  

ات النص  سياق الق ة،  هذه النماطات  د تكون فعالة  مناسثة فإ تز يدد اللدالت بيثدر

 ة  ديد/ جدًا.ميللة بعناي
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 وات ال  دا  / الكالميدة  كدذل  األلد سدلوت:  تغيد  فدي هدذا األالتمثيل اإليمائى الصامت

 ديلهم  ي كط ت عيب ال وسيقإ فإ الت  يلية ،  لكط ينثغدإ تمدجي  اللدالت علدإ أن يدد   ت 

 .حو  الق ة بكاملها،  مط هذه النماطات ت ا  مها ات الت كير  ال الحظة  اإلبداع

  اع يسدددتيدل هدددذا الندددوع فدددإ تن يدددة القددديم  االتجاهدددات  اإلبدددد :الهلللادف اإلبلللداعىالتمثيلللل

  ال ها ات  النماطات ال  اكية للوا  .

 هدو  يقول فيو فرد  احد  بتقليد عدد/  ي ديات فدإ ال سدرحية،  :  هو الذالتمثيل الفردى 

إ منظدر ج إلدالي تاج إلإ امكا)يات ك ير/، ألن ال   ب يظدب ب البسدو العاديدة، ك دا ال ي تدا

 تو ج  ي يتو.التي  مسرح،  يستعيط ال   ب أفناخ تقليده بثعض األ ياخ 

 لريقة :  هو أن ي  ب كب م  ب علإ    ة مكتوبة فيها د  ه،  هذه الالتمثيل مع القراءة

 لتسهيب الت  يب  ال حاجة لل  ب أن ي  ظ د  ه.

 علإ حس  ما يقتضيو الد  يعت د علإ حركة ال   ب   :  هو الت  يب الذالتمثيل العادى  ،

ا د  ال الخمة بيط ال ركة  ال وت،  يتم إدخا  هذ النوع فإ حجدة الد اسدة بت ويدب ال و

 ، ص2011 حلدل، التعلي ية إلدإ أع دا  ت  يليدة تترسدخ فدإ أذهدا)هم ك   لديط  مت درجيط

 (.279، ص 2002؛ ال يلة،54:53ص

 يئ التلقددا ال  كددمت  يددب األد ا  علددإ أسددلوبإ   ددد ا ت ددرت الثاح ددة فددإ )لدداق هددذا الث دد  

(، 743: 721،  ص ص2004  (؛ ابددددراهيم132،ص1987   فقددددد ات ددددق كددددب مددددط  يتددددونفقد.

( علإ  ر  / ترك حرية التعثير 326، ص2003  (،  يتون95:94، ص ص 2005  ال  يدان

هم تز يدد  ، مدبمكب م كم أ  اإلعداد للد   بأ) سهم يعط الد   للتالميذ أ) سهم، سواخ بمكب تلقائ

 بإ  ادات  توجيو فقد مط معل يهم د ن تدخب مثا ر، فإ حيط ترى د اسات أخرى   در  / أن

/ يكون هناك إعداد مسثق مط ال علم أ  ال مرا األكادي إ،   ر  / اللجوخ إلدإ ) دوص جداهز

فددإ ال كتثددات، أ  ) ددوص تمددترى مددط متي  دديط فددإ هددذا ال جددا ،  لل علددم أن يجددرى بعددض 

 مال  كدلعد  األد ا   أسدلوتهذه الن دوص إذا لدزل األمدر،  ستسدتعر  الثاح دة التعديالت علإ 

 :كاآلتي ي التلقائ

  هددذا  :  يتضدد طببيئللة الفصللل المعكللوس المحكللم الللدورتمثيللل أسلللوب تخطلليط أنشللطة

مي دية، حاالت ميلد لها مسثقًا يتم اختيا ها مط الكتات ال قر ، أ  مط اليثدرات ال األسلوت

، 417 ، ص ي عزمد  يثية،  هذا النوع غالثًدا مدا يركدز علدإ تن يدة ال هدا اتأ  مط ال واد التد

2008.) 

أن ال عرفدة هدإ م  دلة ممدا كة ال دتعلم فدإ مج وعدة مدط  ي ترى )ظريدة الدتعلم ال دو  

أساسدية  ت دث فإ  ا   ال يا/،  أن ال وا   ال قيقية ليس  م يد/ ف س ، بب هإالتي األ)ملة 

تعلددم  م  االد اك يتسدد ان أساًسددا بال و  يددة، ك ددا يع ددب علددإ تعزيددز  ددر  ية، فكدداًل مددط الددتعل

سدة اللالت باالكتماا، فالتعلم ال و  إ يتلل  منهل مؤلد  مدط فدرص مو  يدة لت سديط ال  ا 

 (.72، ص2018الجديد/  األكلثي  آخر ن 

 Cognitiveلت  يددددب األد ا  مدددد  )ظريددددة التنددددافر ال عرفددددي  األسددددلوت يت ددددق هددددذا 

Dissonance دمها عالم الن ل االجت اعي ليون فسدتنجر لتي ا Leon Festinger  مدالؤه  

تددعإ بالتنا دز أ  التندافر التدي ت  ب بعض  وا)يط )ظريدة االتسداق ال عرفدي  التي 1956عال 

حاجدة داخليدة ت  دزهم ) دو االتسداق  األفدرادال عرفي، حيد  يت دق فسدتنجر مد  هايدد  أن لددى 

ا   القيم  ال عتقددات  الرغثدات، فوجدد فسدتنجر أن ال درد عنددما ال عرفي، أ  التمابو في األفك

يجددد ) سددو فددي موا دد  عامددة أ  ت دداعالت اجت اعيددة يتو دد  أ)هددا تت ددق مدد  مددا ي  لددو مددط أفكددا  
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 احتياجات   غثات  مط فم ير اجأ أ)ها تتعدا   معدو، فتظهدر لديدو حالدة مدط التندافر ال عرفدي 

السدتقرا تدفعو ) دو خ دض هدذا التدوتر،  هدذا التدوتر ال الراحدة  ا م ا ييلق لديو  دعوً ا بعددل

 معتقداتدو  وينتهي إال أن ينهي ال رد حالة الن و  ال عرفي،  يتم ذل  عندما يغيدر ال درد مدط  ي د

بديط سدلوك المديص  تو عاتو كدي تنسدجم مد  ال و د  االجت داعي ا  بداألحرى حدد ث توافدق 

 (.(Festinger, 1962   مالخه بد جة كثير/

 اسة تؤيد طريقة ) د لع  األد ا  ال يلد، كدالتي ظهرت عديد مط الد اسات   لقد

and Kelli Kerry (2006)  التي أ     )تائجها أن لع  الد   ال يلد ساعد علإ 

هم د ات تلوير ،  أيًضا علإ ز األط ا   ساعدهم علإ تلوير مها ات القراخ/  الكتابةي  ت

 لت دثافإ األط ا  / تمجي   مساعدال  ب الد اسي،   داخب ال ها ات ال ركية  اإلبداعية

  .ب قة أمال اآلخريط

قيدد فاعلية التيليد ال  Nelson and Blenkin (2007) بلنكط  ك ا  افثت  د اسة )يلسط

اسدة بنص حوا ى مكتوت فإ ت وق اللالثات ال  ر ات أفنداخ ال نا مدة اإللكتر )يدة،  كدذل  د 

للغدة أفثتد  فاعليتدو فدإ تن يدة مهدا / الت ددث باالتدي  Rankin et al. (2008) ا)كيط  آخر ن 

 األجنثية ال ا)ية.

ت وق مج وعة لع  الد    Debra and Tanya (2007) ديثرا  تا)يا  أيدت د اسة

ر ة إ ال ال يلد فإ الت  يب مقا )ةً ب ج وعة ال وا   ال نا مة،  ذل  للالت كلية الل  ف

 ً الت ا   كة  اأيًضا اتاح  فرلة لل ما  أ ب فإ ع لية التعلم،اال لإ،  أ)ها  د استغر     تا

 ) ة  كابيط  مالئهم  تثاد  اليثرات ب و / مثا ر/ علإ عكل استراتيجية ال وا   ال نا م

خرى مط م  جوا)  أاألخرى  أيًضا مواخمتها بيط األد ا   ة ا عية  مواخم ي ياتهم د ا  أ

  ال نهل الد اسي.

 يتض ط  :  هذا النوع الببيئة الفصل المعكوس يالتلقائ الدورتمثيل  أسلوب تخطيط أنشطة

لدم يتدرك ال ع،  تن يدذ النمداط الدد اميحي  يقول اللدالت د ن تيلديد مسدثق بسينا يو مكتوت، 

لدم ت دي ال ع دا يكإ)اليلوات التي سيتم بها   ت ديدد ن  ،في تقديم د   ما تال رية الكاملة لللال

 .بتن يذها م) سهأت الاللبلرح فكر/ مجرد/ يقول 

ت )ظر وجهالترج  )ظرية الت ليب الن سي في ت سير اللع  الت  يلإ إلإ التأفير ال ثا ر 

ر عند ي ال  فر يد( عط اللع  الت  يلإ  خالة اللع  التلقائي، حي  يكون بعضو كثديب للتداع

فراد.   األمالتوالب  الكثا   بعضو األخر كنوع مط الت ريع أ  التلهير أ  كوسيلة مساعد/ علإ

هم (  حي  يسعإ اال)سان دائً ا إلإ خلق  تهيةة عالم مط الو85:84، ص ص 1999 حنا، 

فساد يط إل الييا  لي ا ا فيو خثراتو الثاع ة علإ السر    ال تعة د ن خوا مط تدخب اآلخر

 (79، ص 2004ذل  السر    تل  ال تعة.  علية  حال /، 

يعرفهدا لع  األد ا  فدإ تغييدر السدلوك علدإ أسداا التلقائيدة،    ت سر )ظرية مو ينو تأفير

د د / ال دربأ)ها استجابة مناسثة ل و   جديد، أ  استجابة جديد/  مناسثة ل و    ديم،  تتو د   د

، مددا علددإ د جددة  عيددو بهددا،  حريتددو فددإ االسددتجابة علددإ االسددتجابة ال ناسددثة للقددوى فددإ مو دد 

جهددة / مددط السددلوك،   ددد تعجددز هددذه األ) دداط غالثًددا عددط موافدداألفراد يج ددد ن عنددد أ) دداط  مقددر 

مليكددة،   . سدديلة لزيدداد/  ددد / ال ددرد علددإ معالجتهددا يال مددكالت ال ثا ددر/،  لعدد  األد ا التلقددائ

 (55، ص 2018

، ص 2007  فإ  وخ )ظرية بياجيدة ك دا حددده  داذلإ يلع  الد   التلقائ  ي كط ت سير

تعندإ تمدويو التدي  ن دو  التلدوير،  ه دا اليثدر/  أ  الت  يدب ( بأن هناك ع ليتيط أساسيتيط لل20
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ي ددر بددو ال ددتعلم حتددإ يددتالئم مدد  ميز )ددو ال عرفددإ  ال ا)يددة التكيدد  أ  ال واخمددة   ال و دد  الددذ

   يق دد بهدا تعدديب هددذا ال يدز ن  مدا لديدو مددط معرفدة كدإ يالئدم طثيعددة المد  أ  ال و د  الددذ

هداتيط الع ليتديط ي كدط ت سديره كنمداط معرفدإ يتضد ط  فإن لعد  األد ا   فدق ييواجهو،  بالتال

ع ليتيط األ لإ ت ويب مايتلقاه مط أ ياخ  معلومات إلإ أ ياخ  ) داذج سدلوكية تمدكب جدزًخا مدط 

 ذاتو،  ال ا)ية هإ أ)و يتوافق  يتكي  م  ما ي  لو مط موا   العالم اليا جإ.

تو للع  ذاا هو ااً مط أ) اط اللع   إ) عد ) لعند فيجوتسكي ال ير  (التييليالت  يلي  اللع   

 (86:85، ص ص 1999.  حنا، حي  يثدع الل ب فيو مو  اً تييلياً مط ذخيرتو ال كرية

سياق علإ ال )و لكإ ي دث التعلم البد أن يعت د التد يلأترى )ظرية ال ر )ة ال عرفية ك ا 

كر/ ثب الذا ها مط عندما يتم استدعاؤتع ب كعن ر  احد  التي  ،لتن ية الثنية ال عرفية لدى ال تعلم

 (2013 عثد العزيز ،  .العاملة  مط فم ال ت  ب عثةًا معرفيًا عليو

ر أ  لتغييا ترعد ال ر )ة ال عرفية مط الي ائص ال ردية ال  يز/ للت كير،  تعنإ بإجراخ 

يؤدى  ير ب ي الت ك   فهم ال سالة أ  استراتيجية الع ب أ  التغيير فإ اتجاهأالت سير أ  االستع ا  

رفية ر )ة معز ب يت ي  مكب م ب الت كير، فهذا ال رد الذ ر إلإ الع و  علإ ال ب ال الئم لل و   ال

)تاج  ركية إلة  اليسعإ جاهدًا لت قيق أهدافو مط خال  إمكا)اتو العل ية  اإل) عالي  عقلية هو الذ

 ريمد الك عث ق أهدافو بعيد/ ال دىحلو  متنوعة تجاه مو   معيط،  التيليد ل ستقثلو،  ت قي

 .(42، ص 2015ابراهيم، 

 Laura (1997) لقد أيدت عديد مط الد اسات طريقة ) د لع  األد ا  التلقائي، كد اسة 

  تمجي  العل يةتن ية ال ها ات  تسهيب  توجيو التي أيدت أه ية لع  األد ا  التلقائي فإ 

 .تيدامها فإ ال وا   التعلي ية ال يتل ةجديد/  اسال ها ات  اكتساتعلإ  التالميذ

وخ إلإ أن اختيا  ) د لع  األد ا  التلقائي في   Maier  (2002)ك ا تولل  د اسة

سثهم ا  أكتواجو التالميذ  د حقق )جاًحا كثيرً  التياألهداا التعلي ية  ال وا    ال مكالت 

 يئالتلقا د ا ل استراتيجية لع  األال ها ات العل ية مط خاللها، فقد أس رت النتائل عند استيدا

  ر/.العل ية علإ عكل طريقة ال  ا  استيعات ال علومات فهمتزيد مط  د / التالميذ فإ 

 يئإلإ أن التيليد التلقا and Koehler (2008) Gaoك ا تولل  د اسة جا   كوهلر  

م ي ك  لذيد ايليد ال قفإ ت  يب األد ا   التعثير ع ا تم استيعابو ل  توى التعلم أفضب مط الت

عد مسثقًا.  ال تعل يط فيو بسينا يو ميلد  مر

 فاعلية التيليد Lombard and Biglan (2009) ك ا أفثت  د اسة لومثرد  بربا ا 

 لت  يب األد ا  عثر الوي . يالتلقائ

يم مها ات فقد تولل  إلإ فاعلية ت  يب األد ا  التلقائي في تعل Phei (2010)أما د اسة 

ا أيضً  نلق لطط ا  بلريقة ع وية  تمجيعهم علإ الييا   حب ال مكالت،  تولل  )تائجهاال

ل ه ات داخ اإلإ ت سيط لو / ذاتية إيجابية لدى األط ا    عو هم بالر ا  ال قة بالن ل عند أ

 ال للوبة منهم.

مل ويشل تمثيل األدوار ببيئة الفصل المعكوسأنشطة فى  المحور الثالث: االنخراط

 ايلى:م

 نخراط:التعريف ا -
بنمدداط ذى  ال ددتعلم)يددراط بأ)ددو ا)مددغا  (  م هددول اال229، ص 2013   عرفدد  الزغثددإ

لددلة مثا ددر/ فددإ ع ليددة الددتعلم داخددب غددرا ال دد وا مددط خددال  اال)تثدداه  ال مددا كة  بددذ  

 ال جهود  االلتزال بتعلي ات ال علم.
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ن ؛ إذ يتكدومدط حيد  الثنداخ  الهددا  يعد م هول اال)يراط م هوًما ) سيًا  تربويًا مت اسدًكا

 مط فالفة أبعاد  هإ:

 ال دتعلم  تددف  التي يتض ط ال ماعر  االتجاهات  مد كات بيةة التعلم نفعالى :االنخراط اال

السدت را  ) و ال ثداد / لثددخ )مداط الدتعلم،  ال مدا كة فدإ ال هدال،  األ)مدلة التعلي يدة،  ا

  ما كة  التعا ن م  الزمالخ.)ت اخ  الفيها؛ باإل افة إلإ مماعر اال

 :تهدددا إلددإ كدد  أ) دداط التددي  يتضدد ط اسددتيدال اسددتراتيجيات الددتعلم االنخللراط السلللوكى

 تثعد عط االست را  فإ ع لية التعلم.التي السلوك 

 :ع ليددة الددتعلمالجهددد ب يتضدد ط المددعو  بالك دداخ/  الرغثددة فددإ بددذ  االنخللراط المعرفللى ،

 .( 464، ص 2015لذاتإ أل)ملة التعلم  ال ربإ، باإل افة إلإ التنظيم  التيليد ا

 ويتوقف االنخراط فى بيئة التعلم على أربعة عوامل هى:

 يت  ب مسةولية تعل و.   هو الذلطالب ا -

غ داا فدإ )تمج  اللدالت علدإ االالتي يج  أن ي تل  العديد مط ال  ات    هو الذ المعلم  -

 للالت.ل سنة  التو عات اإليجابية حو  تعلم االتعلم م ب ال اعلية فإ التد يل  القد / ا

 )غ اا فإ التعلم.ال مج  علإ  ياد/ اال المناخ التعليمى  -

الدتعلم  تثعد  فدإ ) دوا اللدالت الرغثدة فدإالتي  عمليات التدريس ومراعاة أساليب التعلم -

   دوان  م  األخذ فإ االعتثا  اهت اماتهم  ميولهم  الع ب علإ دمجها فإ ال و د  التعلي دإ

 (.649، ص2016 آخر ن، 

ال تعل ديط  ا)يدراطبضر  / اهت ال ال ربيط بجعدب  olson (2008)ا لسون   تولإ د اسة

 سدد  أ لويدداتهم،  أن يكددون لهددم د   أكثددر فددإ توجيددو ال تعل دديط إلددإ الت فددإ ع ليددة الددتعلم مددط

م فإ الدتعل )يراطإلإ أن اال  فري  Kim and Frick (2011) م  فري تولب كيبتعل هم، ك ا 

يدراط )ايدر فدإ يزداد عندما يتم تقديم بيةة تعلم إلكتر )يدة  ائ دة علدإ التنظديم الدذاتإ  لهدا د   كث

 إلددإ أن Hartnett et al. (2011) آخدر ن   ال دتعلم فدإ ع ليدة الددتعلم، ك دا أ دا  ها تندد ،

م م ال علدت  دعداال)يراط فإ التعلم ع لية معقد/  متداخلة  فتج بات ال نا مدات  تعددد االختيدا ا

 لو د   كثير فإ ا)يراط ال تعلم فإ ع لية التعلم.

ة ،  ت كيدنهم عندد مواجهدة ممدكلاللدالت)يراط تأفير  ا ج  مثا ر فإ مستوى احت داظ فلال

 مددط تقددديم احت دداالت أ  افترا ددات حددو  ماهيددة ال مددكلة  طريقددة الثدددخ فددإ حلهددا، باإل ددافة

(، حيد  تولدل  د اسدة 2، ص2013ويرها  يتديم، لت كينهم مط تو يج األفكا   توسيعها  تل

وجيدا إلإ  جود عال ة ايجابية  وية بديط اسدتيدال التكنول  Koh Laird and (2005) كو ال د 

ت يط اللدال)يراط فإ ال  ا سدات التعلي يدة ال عالدة م دب الدتعلم النمدد  التعدا )إ  الت اعدب بد اال

علدإ د   التكنولوجيدا  Chenoby (2014)  دنوبإ  أعضاخ هيةة التد يل، ك دا أكددت د اسدة

 التعلم  ت سيط مستوى ت  يلهم األكادي إ. ي)يراط اللالت فاتن ية في 

 ددوخ النظريددة االت ددالية أن ال ددتعلم ي تدداج إلددإ  يفددSiemens (2005)  يددرى سددي ينز 

  )يراط فإ التعلم لطسثات التالية:اال

 .أن جزخ هال مط ع لية التعلم ي دث خا ج ال تعلم 

  يفد  هدذا لدط يت قدق إال ب مدا كة ال دتعلم ،هناك   ابدد  فيقدة بديط م داد  ال علومداتأن 

  ثكات التعلم.

 سدداعده إ)تدداج ال عرفددة  ي ييتضدد ط الددتعلم إ)تدداج ال عرفددة، حيدد  يقددول ال ددتعلم بال سدداه ة فدد

 مه ة إ)تاج  مما كة ال عرفة. يات الو بالمثكات ف
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 نوعة.ل  مط خال  ات الو الدائم بمثكات متحاجو إلإ معرفة حدي ة  يت قق ذ يال تعلم ف 

أسد اها النظريدة التدي )ظريتدو  1984عدال  يفد Alexander Astin  دل الكسند  ا سدتط 

ك يددة  عرفددو بأ)ددو  )يراط الددذسدد ي  في ددا بعددد بدداالالتددي التلويريددة للالدد  الجامعددة  التن ويددة أ 

 ه النظريدة تعت دد هدذ ،األكادي يدة يكرسها اللال  الجدامعإ لليثدر/التي اللا ة الجسدية  الن سية 

 :ياآلت يعلإ خ سة مثادىخ تت  ب ف

 است  ا  اللا ة الجسدية  الن سية لل تعلم. .1

 )يراط مط خال  سلسة مت لة مط األ)ملة.ي دث اال .2

 الثر)امل. ي)يراط فأى بر)امل تعلي إ بنوعية  ك ية اال ييرتثد تعلم اللال  ف .3

،  عثددد ال جيددد )يددراط اللالبددإيددة بالقددد / علددإ االأى م ا سددة تعلي  يتددرتثد ال اعليددة فدد .4

 (.14، ص2014

يتو دد  عليهددا التددي ( إلددإ أن مددط أهددم العوامددب 15ص  ،2014  ددد أ ددا  عثددد ال جيددد  

األخدذ  التعلم مط خال  ي) وا اللالت الرغثة ف يتثع  فالتي اال)يراط هإ ع ليات التد يل 

بالتغذيدة  ال و د  التعلي دإ  تز يددهم ياجهم فماداالعتثا  ميولهم  اهت امتهم  الع ب علإ  يف

مل فعاليددة اسددتيدال بر)دداعلددإ الراجعددة ال و يددة  ال رجددأ/،   ددد هدددف  د اسددتو إلددإ التعددرا 

مددة كسددات معل ددي الريا دديات  ثددب اليداتددد يثي مقتددرح  ددائم علددإ الددتعلم عثددر ال وبايددب علددإ 

لسديا ات   التعرا علدإ  أك در امها ات اال)يراط في التعلم  ت  يم كائنات تعلم    ية،  كذل

 ل قتدرح  ددتأفيًرا علدإ تعلدم الريا ديات عثدر ال وبايدب،   دد أ دا ت النتدائل إلدإ أن الثر)دامل ا

ي مجدا  أسهم في ت سط مستوى مها ات اال)يراط في التعلم،  ت  يم كائنات التعلم الر  ية فد

علدم ثيدر علدإ تالتي لها تدأفير ك ال رتثة األ لإ للسيا ات ي اعلية فلالريا يات، ك ا جاخ سياق ا

 ائم  ( إلإ ت ديد فاعلية بر)امل2016د اسة من و   كذل  هدف  ، الريا يات عثر ال وبايب

لر  يدة اتن يدة ال هدا ات  يعلإ النظرية االت الية باستيدال بعض تلثيقات جوجب الت اعليدة فد

 ديات ال ا)يدة  دعثة  يامط طدالت ال ر دة   طال 35التعلم لدى عينة تكو)  مط ي اال)يراط ف

بكليدددة التربيدددة جامعدددة أسددديوط  تولدددب الث ددد  إلدددإ  جدددود فدددر ق ذات داللدددة اح دددائية بددديط 

  حجدم أفدر كثيدر علدإ  متوسلات د جات طالت مج وعة الث   بيط التلثيدق القثلدإ  الثعدد

 تعلدم يف  علإ تقييم ال نتجات الر  ية  علإ مها ات اال)يراط ،تن ية بعض ال ها ات الر  ية

 ال ها ات الر  ية.

الثيةة  ي( إلإ أن هناك مج وعة مط العنالر إذا ماتوفرت ف26ص ،2016 تمير فا ا   

 :يالتعلم بمكب كثير  ه يالتعلي ية يت قق اال)يراط ف

 يت  ب أه ية كثير/ لللالت سواخ فدالتي عر  ال و وعات ذات ال لة:  هإ ال و وعات  .1

 ال ستقثب. يالو   ال الإ أ  ف

كدذل    ذل  مط خال  توفير أ)ملة ت قق الت اعدب بكافدة أ دكالو مد  ال  تدوى،  كية:التما  .2

 م  ال علم  األ ران.

 علم.اإل)تاج التعا )إ:  ذل  مط خال  إ)تاج ع ب ج اعإ  م ا سة مها ات جديد/ فإ الت .3

تكدون  التغذيدة الراجعدة ال و يدة  ال رجدأ/ حيد  يجد  أن ي د د ال عب ال ست ر/:  تت  ب ف .4

 خ/   ا  ة.بنا

 توفير مناخ  دى:  ذل  مط خال  تعزيز العال ات الودية بيط اللالت. .5

 ج وعدة ت قيق االت ا  الدائم بيط اللالت  معل يهم ال عا  اللالت بأ)هم جزخ هال مدط ال .6

 ال ي كط إغ الو.
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 مستويات االنخراط ببيئة الفصل المعكوس: -
ا كة ي يلون إلإ التعا ن  ال م( أن أغلثية اللالت 642، ص2016 آخر ن     وانذكر 

ألهداا اقيق ت  يف همالتعلم  يساعد يعلإ اال)غ اا ف همم ا سة األ)ملة التعلي ية م ا يمجع يف

ليومية، اتهم حيا يالتعلي ية  يأخذ اللالت إلإ مستويات فهم أع ق ي كنهم مط تلثيق ما تعل وه ف

 :يمستويات اال)يراط كالتال (2016فا ا، فقد أ ا   

 ستوى األ  :  فيو يثدأ ال تعلم ب ماهد/ ال دث.ال  

 .ال ستوى ال ا)إ: مما كة ال دث م  آخريط 

 .ال ستوى ال ال : التعليق أى إبداخ الرأى 

 .ال ستوى الراب : مستوى اإل)تاج،  فيها ي ب ال علم ل رحلة ال ساه ة بأفكا ه 

  لعد خ ج وعدة يقد  عليدو اال ستوى اليامل: القياد/،  هو أعلإ مستوى لال)يدراط فقائدد ال

 متابعة تعلم  مالؤه  توجيو التعلم،  إدا / ال ج وعة. ياألكثر ف

 : ه ا ت ر الث   ال الإ علإ ال ستوييط األ    ال ا)إ فقد،  د ا 

 بالمشاهدة: ينخراط الجزئالمستوى األول: اال 

هددذه   تقددولبإعددداد سددينا يو ت  يددب األد ا  أ  مدد   مالئهددم  فيددو يقددول اللددالت مدد  ال علددم 

 ال ج وعة بد   ال ماهد فقد ألحداث الد اما التعلي ية ال عر  ة.

يلي لت  حي  ييلق هذا ال ستوى المعو  بالتعاط   اال)دماج، فال ت رج يماهد العر  ا

د ا  يعت ألد   تتجاذبو  وتان:  و/ االهت ال  ال ما كة،  التعاط  م  العر  الت  يلي، فت  يب

قود ، م ا يناسثوييط ال ؤد   ال لتقي باختيا  ال تلقي بن سو ما يماهده  ما علإ العال ة ال ية ب

 (10، ص2007إلإ الت اعب ال ست ر بينه ا.  حسيط، 

 جبأ مط ال ماهد، م   الن وذج اليثر/ خال  مط التوالب علإ ك ا أن  د / ال   ب

 التي  علي يةالت الع لية أهداا أبسد  هذا. ما مو وع تجاه  اتجاهاتو أفكا ه يف التغير إحداث

( هنا ل   با  ال تعلم ال علم مابيط اتجاهيط، ذات ع لية باعتثا ها التعليم ع لية إلإ تنظر

 (.10:8ص ص  ،2015 حسيط، . (ال ماهد   ال تعلم

ندإ، الدتعلم ذى ال ع ي)ظريدة أ   بدب فد يمستوى اال)يراط الجزئمط  األسلوت يؤيد هذا 

، ب ال مكلةحاجة إلإ معرفة  فهم  ح ييكون فيو ال رد ف  هو الذ يعرفت يد بأن الداف  ال التي  

يدو سديلر/ عل ينمأ مط الت اعب الدائم بديط ال درد  الع دب لي دثج مدد ًكا ل تللثاتدو   دادً ا علدإ ال

مدط خدال   ياال)يراط الجزئد مستوى(،  هو ما ي ققو 195ص  ،2011، سالمللولو  للهدا  

 ي كدر يالتد اللرائدق معرفدة في علمتال  أعلإ،  مساعد/ ى ستول علمب ستوى ت كير ال ت اال تقاخ

  مط خال  مماهدتهم أفناخ أداخ أد ا هم الت  يلية. مالخه  بها

تدرى  التدي )ظرية التعلم ال ستند إلإ الددما ، أيًضا  ال ستوىتدعم هذا التي  مط النظريات 

هدا تهدا، أل) تثريدر إجاب ل ا يرقددل لدو تلتساؤالال تعلم لأن أفضب  سائب است ا / الت كير هإ طرح 

علومدات لدياغة ال  ك دا أ)هدا ترعيددت  ب    ات إعاد/   ط كهربإ لل علومات الجديدد/  القدي دة، 

ك ددر أالددذاكر/ كددب فتددر/، ك ددا تسدداعد علددإ إعدداد/ الثندداخ ال عرفددإ الددداخلإ ب ددو /  يال وجددود/ فدد

هدط ذ ي ثية، بب  سث  فإ تكوينهدا فدتكاماًل فهإ أحد  سائب تلوير الولالت  التمجيرات الع

 (. 2011، سالم  ال تعل يط

 بالمشاركة: ينخراط الكل: االيالمستولى الثان 
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هددذه  بإعددداد سددينا يو ت  يددب األد ا   تقددولأ  مدد   مالئهددم  فيددو يقددول اللددالت مدد  ال علددم 

 لتعلي يدةاما بال ما كة م   مالئهم بأد ا هم ال   لدة ألحدداث الدد ا باال افة إلإ ذل ال ج وعة 

 ال عر  ة.

و د ، ) دل ال يحي  يتيج لع  األد ا  لللالت ال ما كيط فيو الت كير  االحساا  ال عب فد

 ال و   الدد امإ،  يتعرفدون علدإ أ) سدهم مدط خدال  ت  يدبي حي  يندمجون بكب   ي ياتهم ف

ا عدط يكو)وهدالتدي د   الميص اآلخر،  ي  لون ما ي كط أن يقومدوا بدو عدط طريدق ت دو اتهم 

لتولدب اال)يراط فإ ال و   الت  يلإ إلإ د جة تجعلهم يت نون معرفدة ا يذل  الميص،  بالتال

ها يجسدد التدي  وخ معليات المي دية  يتق  أمال اتياذ القرا  فالتي إلإ  را ،  ال عوبات 

 (.55، ص 2008 مليكة، 

 يالت الوسائبفال تعلم ليل مجرد مماهد سلثإ يتلقي التعلي ات  ال كم  غير ذل  مط 

،  لت  يلييج  أن يتيلص منها ب جرد دخولو ال و   االتي ت يلو بقيود األ امر  اإلحثاطات 

ل تن يال يينللق فيو خيالو  إحساسو ) و كب ما يج   يرغ  ف  ي تر  أن ال كان الذ  الذ

 (122، ص2007عثد ال نعم،   (Suzanna,  2008, P107)عنو. 

 :يف تت  ب مها ات اللال  ين ي أن    الضر مط يكون ذل   المتالك

 طع ال عثر/ ال و / يستك ب حتإ تو   حد د د ن األداخ يف االست را  علإ القد / .1

 .الج هو  أمال يلرحها التي ال كر/

 اعيةاالجت  ال يا/ مط لو   تذكر استرجاع مها / خال  مط ال وا   بناخ علإ القد / .2

 .اتيالذ اإلحساا مط ا)لال ا  ليل اليومية،

 مالأ يمي و الذ  ال و   يناس  ما يال عرف ميز )و مط السري  اال)تقاخ علإ القد / .3

 (127:105، ص ص 2005  ثكة ت قي  اآل ران،  .الج هو 

علدإ  ي وخ )ظرية التنافر ال عرفد يف يالكلاال)يراط Kretchmar ( 2014  كرتم ر ي سر

 خال   طف مرغوبة، )تائل علإ لل  و  سا /  ةمه ال رد في ا)يراط التنافر تست ير التي األمو  أن

 سديكون ندافر الت النمداط، اال)يراط بذل  عدل إلإ بال رد يؤد  فهذا سا ، غير ما )ماًطا أن  معرفتو

 عندد ردعليهدا ال د سي  ب التي النواتل جود/ في ال ثالغة طريق التنافر عط خ ض هنا  ي كط أكثر،

 معا ا متسقة. فةإ ا هنا تعتثر حي  النماط، هذا أداخ

 علددإ الددتعلم اعت دددت اعت ددادًا مثا ددًراالتددي ك ددا يدددعم هددذا االتجدداه النظريددة الثنائيددة االجت اعيددة 

بهددا،  ي ددرالتددي اليثراتددإ النمددد، فددال تعلم يسددعإ دائ ددا الكتسددات ال عنددإ،  لكددط مددط خددال  اليثددرات 

عقلددإ ال ددرد لطسدداا ال  لدديل مددط خددال  مايقدمددو لددو ال علددم،  بددذل  ي ددثج الددتعلم هددو إعدداد/ تنظدديم

 دتعلم علدإ  در  / أن ي ديع الهدذه النظريدة لو ليتناس  م  اليثر/ الجديدد/، حيد  تؤكدد  ي ال عرف

دًما وجًها  مقلن سو معنإ كب خثر/ مر بها لي ب بذل  إلإ ال عنإ ال راد، لذل  كان د   ال علم هنا م

  سدات األسداليليدات الداخليدة  م ا لدة اكتتساعد ال تعلم علإ التكي   فهدم الع التي للتغذية الراجعة 

الد    يف ق التعاال)يراط   يف تركيزه تساعد علإ هذا التكي  مط خال  تأمب ال تعلم التي األدائية 

 .بناخ خثراتو الجديد/  ي،  االست اد/ منو فوئيقول بأدا  الذ

 علددإ  ددر  / تؤكددد التدديالنظريددة ال عرفيددة االجت اعيددة،  ك ددا يدددعم هددذا األسددلوت أيًضددا  

ط مددال ددتعلم مددط خددال  التركيددز علددإ مايددد   داخددب عقددب  الددتعلم يجديددد/ فدداسددتيدال اسددتراتيجيات 

ط ع ليددات معرفيددة افترا ددية يسددتد  عليهددا مددط ظهددو  السددلوك لت سددر بددذل  الددتعلم عثددر عددددًا مدد

ت دداعإ جال  ا سددات  التلثيقددات التربويددة  الدددمل بدديط الجوا)دد  االجت اعيددة  القددد /  التدددعيم اال

 (. 94ص ،2011، سالم  ي ابليات ال رد للتعلم ال عرف ي  ياا أفره ف
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( ذات 30، ص2007اليا )ددا     الزعدا)يط  أ دا  إليهدا ع ا)دة يك ا ترعد )ظرية الت اعدب التد

لع ليدات ،  تؤكدد علدإ تدأفير ابدال و   ال   دبأفر كثير علإ السلوك  األ  داع العقليدة ال رتثلدة 

 ليدات تقد    اخ اإلد اك ال مدترك ألفرادهدا، حيد  تدتم تلد  الع ي وعات التدال ج يالال عو ية ف

 بالت اعب المي إ ال ريج بيط أعضاخ ال ج وعة.

ر/ النظريددة السددلوكية علددإ أ)ددو البددد مددط التركيددز علددإ االسددتجابة الظدداه ييؤكددد  اطسددون فدد 

را دية داخليدة االفتي  زها،  عددل ال اجدة  للتركيدز علدإ الع ليدات ال   علإ خ ائص ال  ير الذ

لتدذكر، ال ي كط ت ديدها بد دة،   دد بدرهط علدإ ذلد  بعددل  دد / ال علدم علدإ مالحظدة ع ليدة االتي 

 (.2018 الكلثي  آخر ن،  لكط ي كط االستدال  عليها م ا يتذكره اللال 

 لذا فقد دع  د اسات عديد/ إلدإ  در  / االهت دال بت قيدق مسدتوى ا)يدراط اللدالت بمدكب 

 Kinzie & kult, 2004, p.223)   ت  يم بيةات التعلم ال ناسثة لت قيقو كد اسةمط خال يكل

Nahl, 2010 Baxter, Connolly &  Stansfield, 2011)  

المحور الرابع: العالقة بين أسلوب تخطليط أنشلطة تمثيلل اللدور ومسلتوى االنخلراط 

 الدراسى:التحصيل  ببيئة الفصل المعكوس وتأثيرهم على تنمية أدائهافي 
بثيةددة ال  ددب ال عكددوا  أدائهدداأمدا في ددا يتعلددق بالعال ددة بدديط ت  يددب األد ا   اال)يدراط فددي 

 ,Kitchener, Murphy كتمددنر، مددو في، ليثددانكأحددد مددداخب الددتعلم ال دددمل فقددد أ ددا  

Lebans (2011) الدتعلم،  مدط فدم  ي يداد/ ا)يدراط اللدالت فد يإلدإ فاعليدة التعلديم ال ددمل فد

مرت د  فدإ الت  ديب الد اسدإ للدالت جامعدة يدو ك بكنددا، ك دا أ دا ت )تدائل  ت قيق مستوى

 يدداد/ ا)يددراط اللددالت  ي( إلددإ فاعليددة بيةددة الددتعلم ال دددمل فدد2012د اسددة م  ددد    ددو إ   

هدا ت ديدد االسدتراتيجية األ)سد  لت د يم بيةدات اسدت  فدإ ب  ه دا الدذال عل يط بكلية التربية، 

اخليدددة دال عل ددديط بكليدددة التربيدددة ذ ى  جهتدددإ الضدددثد ال   التالدددتعلم ال ددددمل ال الئ دددة لللددد

 ،الدائدإ ل هدا ات الت د يم التعلي دإا اليا جية في ا يتعلق بتأفيره دا علدإ الجا)د  ال عرفدإ  

 د  عال ددة بدديط ت  يددب الدد مددط فددم فددإن هندداك ، بيةددة الددتعلم ال دددمل ي مدددى ا)يددراط اللددالت فدد

 إلدإ أن  Haseman (1991) يمدير هاسد ان  بثيةدة ال  دب ال عكدوا، حيد  اال)يدراط فيدو

  ديف تدد يل، منهجيدة كو)هدا إلدإ ةإ دافً  د اسدتها يتعيط مو وع هإ التعليم إطا  في الد اما

 مدط ال مدا كون يدت كط بهدا التدي اللريقدة هو األحيان مط ك ير في تقديره يتم ما كلتا ال التيط،

  األفعدا  اإلمكا)دات الستكمداا )سدثيًا مندةآ في بيةدة  الت اعب خيالية، سيا ات في بأد ا  القيال

مد   الدد اما  تقاسدم الق دة    ايدة الدد   أخذ م هول الرئيسية تم ب الجوا) حي    العوا  ،

 م تدوح،  لكط منظم، اللالت بمكب مما كة  تعز  ،) س ي غير أ   س ي بمكب( ج هو ال

 اال)يدراط، حيد  ي كدط مسدتويات ا ت داع للدد اما  احت دا  الت داعلي اللداب  الدنص خلدق فدي

 فدي للدتعلم عديدد/  يدزاتم مدط تسدت يد بداعي التدياال لال)يراط ال رص توفير الد اما لع ليات

 اليالدة، هدويتهم جوا)د  بعدض مدطه مسدتقا أد ا  فدي خدال  اال)يدراط ف ط الر  ي، الع ر

 بلدرق  مهدا اتمعدا ا  لثنداخ مت  سديط كدو)هم متلو /؛ د اما في ال ساه ة ي كط لللالت

 د ن مثكدر،   د  فدي بداعيدةاال فدي الع ليدات ال سداه ة علدإ  داد  ن أ)هدم ك دا مغدزى، ذات

هدذه  إلدإ ينتقلدوا أن  ثدب ال و دوع فدي اأساسديً  اتعليً د أك لدوا  دد حتدإ يكو)دوا لال)تظا  ال اجة

 .ال رحلة

 بمدكب عدال  بيةدة يرعد الت  يب الد اسدي ذ  أه يدة كثيدر/ فدي الع ليدة التعلي يدة التربويدة 

كو)ددو مددط أهددم ميرجددات التعلدديم التددي يسددعإ إليهددا ال تعل ددون،  ال  ددب ال عكددوا بمددكب خدداص

 يعتثددر الت  دديب الد اسددي مددط ال و ددوعات الهامددة التددي حظيدد  باهت ددال اآلبدداخ  ال ددربييط 
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باعتثا ه أحد األهداا التربوية التي تسعإ إلإ تز يد ال رد بالعلول  ال عا ا التي تن ي مدا كدو 

مط خدال   ) وا اللالت يا  لمي يتو لتن و ) ًوا ل يً ا  غرا القيم اإليجابية ف ت سج ال ج

إ ثاع ال اجات الن سية التي يسعإ إليها الدا سون  في حالة عدل إ ثاع هذه ال اجدة فإ)هدا تدؤد  

إلإ  عو  اللال  باإلحثاط الدذ  يندتل عندو اسدتجابات عد ا)يدة  دد تدؤد  إلدإ إ دلرات النظدال 

 ط أه يدة الت  ديب الد اسدي فدي الع ليدة التعل يدة فدي كو)دو يرعدالل ك عيدا  لقيداا  تك الد اسي،

 يمدددى ك دداخ/ الع ليددة التعل يددة،  مدددى ك ائتددو فددي تن يددة ميتلدد  ال واهدد   القددد ات ال تددوفر/ فدد

 )95:94، ص2010أح د، (.ال جت   م ا ي هد الستغال  هذه القد ات

فددر ق ذات داللددة إح ددائية عنددد  جددودإلددإ  ( 2020تولددل  )تددائل د اسددة حددوير   فقددد 

( بدديط متوسددلات ت  دديب د جددات ال ج وعددة التجريثيددة التددي د سدد  0.05مسددتوى الداللددة  

ي  متوسدلات ت  ديب ال ج وعدة الضدابلة التد ADDIE بلريقة التعلُّم ال عكوا  فقاً لن دوذج

  توجدد فدر ق ذاتالختثا  الثعد  ل الج ال ج وعة التجريثيدة. الا  د س  باللريقة التقليدية في

( بديط متوسدلات ت  ديب د جدات طدالت ال ج وعدة 0.05داللة إح ائية عند مستوى الداللدة  

تغير التي دص تعزى ل  ADDIE  التجريثية التي د س  بلريقة التعلُّم ال عكوا  فقاً لن وذج

  عل ي، أدبي(. 

لدتعلُّم اسدتراتيجية ( فوجود أفدر السدتيدال ا2017  بما ات  بين ا كان مط أهم )تائل  د اسة

م هدول الدذات الريا دي لدديهم   ت  يب طلثدة ال د  العا در األساسدي،  علدإ  علإ  ال عكوا

 .ل الج ال ج وعة التجريثية التي تم تد يسها باستيدال استراتيجية التعلُّم ال عكوا

 (  جدود فدر ق ذات داللدة إح دائية بديط متوسدد2016  عثدد الغنديد اسدة  بين  )تائل ك ا

 ت طالت ال ج وعدة التجريثيدة  طدالت ال ج وعدة الضدابلة فدي التلثيدق الثعدد  الختثدا د جا

ة بديط ال توجدد فدر ق ذات داللدة إح دائيبين دا  الت  يب الد اسي ل الج ال ج وعة التجريثيدة، 

متوسددد د جددات طددالت ال ج وعددة التجريثيددة فددي التلثيددق الثعددد  الختثددا  الت  دديب الد اسددي 

ب لن ل االختثا  متوسد د جاتهم في ا  .لتلثيق ال ؤجَّ

 جدود فدر ق دالدة إح دائياً عندد مسدتوى  هدافقدد أظهدرت )تائج (2015   أما د اسة ال مني

( بدديط متوسددلات د جددات طلثددة ال دد  السدداب  األساسددي فددي اختثددا  الت  دديب 0.05الداللددة  

 ل الج ال ج وعة التجريثية في ماد/ العلول.

 ق ذات داللة إح دايية بديط متوسدلي  جود فر إلإ( 2014د اسة آ  فهيد   ك ا تولل 

ود ال ج وعتيط التجريثيدة  الضدابلة ل دالج ال ج وعدة التجريثيدة، كدذل   جد د جات طالثات

ود بدديط اتجاهددات طالثددات الثددرامل الت ضدديرية بجامعددة االمددال م  ددد بددط سددع عال ددة ا تثاطيددة

 الثيةة ال  ية الجامعية  الت  يب الد اسي. االسالمية ) و

خدتالا جدوهر  إلدإ عددل  جدود ا )تائجهاتولل  ف  Howell (2013) ويبد اسة ه أما

علددول ال د  التاسد  فدي ال طدالتبديط اللريقدة ال عتداد/  طريقدة الدتعلُّم ال عكدوا فدي ت  ديب 

 ية.اللثيعية في ال دا ا الري ية بوالية )و ث كا  لينا في الواليات ال ت د/ األمريك

أن الددتعلُّم  Johnson& Renner (2012) أظهددرت د اسددة جو)سددون   ينددر بين ددا

ا ال عكددوا لددم يظهددر ت سددناً مل وسدداً فددي ت  دديب الللثددة فددي مدداد/ ال اسددوت التلثيقددي،  عددز

 الثاح ان )تائجه ا إلإ   و  الك ايات اإلبداعية  الرغثة ال ردية عند ال علم.

 يفد  ترى الثاح ة أن الت اعب بيط أسلوت تيليد أ)ملة ت  يدب الدد    مسدتوى اال)يدراط

تعدز  التدي  دد / ال علدم علدإ ت د يم األ)مدلة التعلي يدة  يبثيةة ال  ب ال عكوا يت  دب فدأدائها 

ت قيق األهداا ال نهجية  ال  دد/ مسثقًا لهذه االسدتراتيجية، لتلثيدة احتياجدات اللدالت،  ت قيدق 

https://jilrc.com/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/#_ftn16
https://jilrc.com/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/#_ftn16
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عل ددو، الت اعليددة بدديط ال تعل دديط  م تددوى األ)مددلة،  ت قيددق التنددوع فددإ طددرق تقددديم ال  تددوى  ت

، باإل ددافة إلددإ  يدداد/ ذاتيًددا ل قددر   تنظدديم تعل هددم  مددط فددم  يدداد/ ت  دديب اللددالت  فه هددم 

ة هذه األ)ملة الت  يليدة عثدر الوي ،م دا يولدد لدديهم ال قدة بالدذات ) و مما ك اتجاهاتهم االيجابية

 ، جيرالدددد(Howell, 2013)أكدتدددو د اسدددة د اسدددة هدددو    هدددو مدددا  ت قيدددق ك ددداخ/ الدددتعلم،

 (Gerald,2014   (،  د اسة لديط  هدوا)ل   2016،  د اسة عثد اللليLin & Hwang, 

2016). 

العالقة بين أسلوب تخطيط أنشطة تمثيل الدور ومستوى االنخلراط  المحور الخامس:

 :التعلم المنظم ذاتيًا ويشمل اآلتي ببيئة الفصل المعكوس وتأثيرهم على أدائهافي 
  ل عكدوا حيداتيًا مها / ي كط اكتسابها عثر بيةة ال  ب اترعد القد / علإ تنظيم التعلم ذ

تللد  يأن هدذا  ك دا تنقب ال ه ة الرئيسية في بناخ ال عرفة لل تعلم لت قيق )تائل التعلم ال رجو/،

ةدة بثي  اعليدةدا تهدا بإت هدم طثيعدة الثيةدة ال د ية القائ دة علدإ الدتعلم النمدد،  كي يدة مط ال علدم 

ذ  ك ددر/ )مدداطهم،  ت دداعلهم معددا أفندداخ تن يدد اللددالتيدداد/ حركددة ، فددي ظددب  ال  ددب ال عكددوا

 .التعلي ية ال تعدد/  ال هال التلثيقية ال تنوعة األ)ملة

حيد ا/  يفدأساسد يًا  ال تعلم ال  نظم ذاتي ًا ل و  ي  ة كثي ر/؛ حي   أ) و يلعد   د ً ا مه د ًا  

ال امد ة،  ال هد يق ول به ا ب د  ة علتي اكب ال ه ال  ي)جا  ال رد فايؤدى إلإ ا ت اع  فهوال رد، 

 ل تعل دد ة؛م تدد وى ال د اد/ ا ياألكادي يدة ب د  ة خالدد ة، ك د ا يدد ؤدى إلد إ ا)د دماج اللدد ال  فد 

و ة، ك دا أ)دإلد إ اكتسد ات ال عرفد ة،  اتيد اذ القدرا ات،  ال هدا ات االجت اعيد ي ي ؤدى بالتد ال

 إلدإ تلدوير األحك ال  االسدتقاللية م دا يدؤد يلع  د ً ا مهً ا في تلوير الق د / عل إ إل دا  

 (.365، ص2015 الهيالت  آخر ن، توكيد الذات

 

 تعريف تنظيم الذات: -
ع ليدة  يبأ)و مدى مما كة اللال  ب اعلية فد Zimmerman (1989,p329)ذكره  ي رمان 

 لة.جعة النمتعل و الذاتإ مط الناحية السلوكية  الدافعية  ما  اخ ال عرفة مط خال  التغذية الرا

علم الع لية التي يضد  مدط خاللهدا ال دت بأ)و Bembenutty (2006, P3 ك ا عرفو بامثنوتي 

 وهعرفدف( 588، ص 2009عثد الدرا ق    ،  يرا   تعل و،  ينظ و،  يت كم فيو، أما  يداناأهدافً 

ذل  بددن ال تعل ديط بو دد  أهدداا لددتعل هم مدط خاللهددا  ي دا لو يبأ)دو ع ليددة بنائيدة )مددلة تت  دب فدد

ثيةيدة؛ هددافهم  مقيدديط بالي داص الأمرا ثة معرفتهم  سلوكهم  تنظي هدا  الدت كم فيهدا مدوجهيط ب

 تنثد   ( أن التنظيم الدذاتإ ع ليدة تنظي يدة لج يد  جوا)د  المي دية لل درد2012بين ا يرى سعيد  

قدإ ال مط داخب ذاتو  تتض ط  د تدو علدإ مرا ثدة  تقيديم  تعزيدز الدذات  ت ديدد الهددا،  ذكدرت 

ا لددذات  مرا ثتهدداتسددتيدل إلدا / التددي ( أن التنظدديم الددذاتإ مج وعددة مددط اللددرق 16، ص2013 

  تقيي ها  تعزيزها  ت ديد األهداا  ا  ة ال عالم  لواًل ل يا/ أفضب.

ت يدز )ظريدة التدي ( إلإ أن التنظيم الذاتإ مط ال  ددات الهامدة 21، ص2016   يا /  ا  أ 

أ ددا  إليهددا با)ددد  ا  هددإ خالددية ين ددرد بهددا اإل)سددان عددط طريددق ترتيدد   يالتددالددتعلم االجت دداعإ 

ي كدط ا دتقا ها مدط هدذه التدي ال تغيرات ال و  ية،  ابتكدا  أسدل معرفيدة  إ)تداج اآلفدا  ال رغوبدة 

 مدط فدم الت اعدب ال سدت ر  النداجج مد  الثيةدة، فاأل دياص يسدتليعون  ،ال تغيرات الثيةية ال و  يدة

د كثيددر عددط طريددق ت ددو  النتددائل  ت سددير الك يددر مددط التغيددرات ال  دداحثة تنظدديم سددلوكهم إلددإ حدد

إلجراخات اال تراط عط طريق التنظيم الذاتإ  ليل عدط طريدق الرابلدة بديط ال  يدر  االسدتجابة، 

ط ك دتالتدي ن تنظيم الذات هو م د  إدا ك ال رد للقدوى المي دية ألنظرية ا مط فم اعتثرت هذه 
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 لكدط أيًضدا يتضد ط ال عرفدة  ،و ال يقت ر علإ ال هدا / السدلوكية فقددجوهر إحساسو بذاتو فه يف

  المعو  بالقد / المي ية علإ استيدال تل  ال ها / ب ا يتالخل م  ال و   الراهط.

  مكونات تنظيم الذات:  -

 ال را ثدة  هناك عديد مط ال كو)ات ال يتل ة لتنظيم الذات منهدا إعدداد األهدداا، تعزيدز الدذات،

 Marques et al آخددر ن   فقددد تولددل  د اسددة مددا كيز ،للددذات،  تقيدديم الددذات ال سددت ر/

إلي  جود خ سة عوامب  هي : السلوك االيجابي  ال ت  دب فدي النمداطات الهادفدة ل دب  (2005)

 اإلحسدداا بال مدداعر االيجابيددة   تجندد  ال مدداعر السددلثية ،  القددد / علددي الددت كم  ،ال مددكالت

لتعثيددر عددط ال مدداعر  ال اجددات،  التوكيديددة  ت ددال ال قددة بددالن ل  ا ،الددداخلي ل دداالت ال ددزاج

  االستقاللية، الث   عط السلوكات الثديلة.

 ( أن التعلم ال نظم ذاتيًا يتض ط أ بعة مكو)ات هي: 98، ص2013  الع ر رى ي 

   دددد / اللالددد  علدددإ   ددد  أهدددداا عامدددة،  أخدددرى خالدددة، فدددي  يت  دددب : وضلللع الهلللدف 

 .ااد    مني م دد،  القيال باأل)ملة ال رتثلة بت قيق تل  األهد التيليد لها  فق ج

   ي يقدول  دد / اللالد  علدإ مرا ثدة النمداطات التدفدي  تت  ب : االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

  بها لت قيق األهداا،  تسجيلها،  تسجيب النتائل التي يتولب إليها.

   ل دداد/ عدط طريددق تسد يعها ب ددو /  ددد / اللالد  علددإ ح دظ افدي :  تت  ددب التسلميع والحفل

  .جهرية أ  لامتة

  ديط، أ  :  تت  ب بلجدوخ اللالد  إلدإ أحدد أفدراد األسدر/، أ  ال علطلب المساعدة االجتماعية 

  .الزمالخ لل  و  علإ ال ساعد/ في فهم ال اد/ التعلي ية، أ  أداخ الواجثات

 مهارات تنظيم الذات: -
أخدذ تلية تنظيم الذات  الت كم فيهدا يجد  أن يت ق مج وعة مط العل اخ علي أن أ  ع 

 بعيط االعتثا  ال راحب األساسية التالية: 

الكافيددة  : إذ يددتعلم ال ددرد كيدد  يالحددظ ذاتددو  يرا دد  أفعالددو  يعليهددا األه يددةمراقبللة الللذات .1

 للتعامب معها  ت ليلها.

وك السددل :  الق ددد منددو ت  يددز  إفابددة الددذات علددي ال جاهددد/  ال قا مددة  فددقتعزيللز الللذات .2

 أفيًرا فديعد مرحلدة التعزيدز ال رحلدة األك در تدتر ال  يج بالتركيز علي التعزيز الداخلي،  

 اليا جي.استراتيجية الت كم الذاتي باختالا أ) اط التعزيز ال اد   ال عنو ، الداخلي  

 ات لد ي ة:  تعد ب  ابة ال راجعة ال نتظ ة ل ا تم ا)جا ه  ت ثيتو مدط سدلوكيتقويم الذات .3

 (.635: 583، ص ص 2009عثد الرا ق،  يدان  

لدذاتإ اتن ية القدد / علدإ التنظديم  يأكدت علإ فاعلية ال  ب ال عكوا فالتي  مط الد اسات 

ائل أظهدرت )تد ، ك دا)2016أح دد   د اسدة ال ندان  :ال راحب الد اسدية ال يتل دة يلدى اللالت ف

بديط (  = 05.0) ىعندد مسدتو ئيةإح دا جدود فدر ق دالدة ( 2018لالف دة  ال  الر يلدي د اسة

ل دددالج الدددتعلم ال دددنظم ذاتيًدددا مقيددداا  علدددإ  الضدددابلة التجريثيتدددة  طدددالت ال ج دددوعتيطد جدددات 

 . ال  ب ال عكوا الستيدال خضع  التيالتجريثية  ال ج وعة

أله يدددة ت ددد يم ال قدددر ات الد اسدددية  فدددق  Alamry( (2017 تولدددل  د اسدددة الع دددر  

تعلم لتعزيددز  دعددم الددتعلم ال ددنظم ذاتيًددا  ذلدد  مددط خددال  تمددجي  الدد اسددتراتيجية ال  ددب ال عكددوا

 .ال ستقب،  ت سيط مما كة اللالت في التعلم،  ت قيق ال ر )ة في  مط  طرق تعلم اللالت

باستق دداخ فاعليددة اسددتيدال الددتعلم ال قلددوت لتددد يل مدداد/  (2017  اهت دد  د اسددة ال ربددي 

لدددى  االفرائيددةمهددا ات الددتعلم الددذاتي  تنظدديم الثيةددة  جت اعيددة  الوطنيددة فددي تن يددةاالالد اسددات 
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بيةدددة ال  دددب تدددوفر اإلحسددداخ، حيددد  ال دددا)و  ب  افظدددة  األ  اللالثدددات ال وهوبدددات فدددي ال ددد  

 .بيةة ت اعلية سواخ م  ذاتها أ  م  ال عل ةلللالثات  ال عكوا

 ال عكدوابيةدة ال  دب أظهرت النتدائل أن فقد Strohmyer (2016) أما د اسة ستر ه اير 

ط ت ددو ات اللالدد  عدد ت  ددو ت  أك ددر  ددد / علددإ تنظدديم الددتعلم ذاتيددا  أكادي يددا، جعلدد  اللددالت

ال قددل   تدوى إلدإ ال هدم ال تع دق لل باإل افة، اللالتبيط  الت اعالت ياد/ في  هذه الثيةةاستيدال 

 تي. ، ك ا يؤد  استيدامو إلإ  ياد/  د / اللال  علإ تنظيم التعلم الذابهذه  الثيةة

 الددتعلم الددذاتي لدددى طالثددات ات ت سددط مهددافقددد بيندد    (2014 د اسددة الددذ يخ أمددا )تددائل 

 ل قلدوتبيةة ال  دب اطالثات ال ستوى ال ال  في مقر  ال اسوت، ك ا أن  مط ال ج وعة التجريثية

ات ال ددر ق ال رديددة بدديط اللالثددات  تمددويقهط للددتعلم، ك ددا فضددل  معظددم اللالثدد راعددا/ أسدده   ب

 .في التعلم ال  ب ال عكوا بيةةال استيد

المحلللور السلللادس : العالقلللة بلللين أسللللوب تخطللليط أنشلللطة تمثيلللل اللللدور ومسلللتوى 

 :يببيئة الفصل المعكوس وتأثيرهم على االتجاه وتشمل اآلت أدائهااالنخراط في 

 تعريف االتجاه: -

يص أ  االتجدداه م ددللج يمددير إلددإ ذلدد  التنظدديم أ  النسددق ال ريددد الددذ  يضددم  معددا ا المدد

فقدة ض، ال واو أ  ت رفاتو، التي تتيذ طداب  القثدو  أ  الدرفكمعلوماتو،  د افعو أ  ا) عاالتو  سلو

 (.55، ص 1992السيد،   أ  ال عا  ة ل و وع معيط  أبو حل  

  حددي  أ االتجاه هو ال و   الذ  يتيدذه ال درد أ  االسدتجابة التدي يثدديها إ اخ  ديخ معديط 

  ب كدم ا بدالقثو  أ  الدرفض أ  ال عا  دة، )تيجدة ل در  ه بيثدر/ معيندة أمعيط أ   ضية معينة إمد

تددوافر ظددر ا أ   ددر ط تتعلددق بددذل  المدديخ أ  ال دددث أ  القضددية،  هددو م هددول يعكددل مج ددوع 

) دو  استجابات ال رد، إما تت  ب في سدلوكو ) دو ال و دوعات  ال وا د  االجت اعيدة التدي تيتلد 

يهدا فل و وعات أ  ال وا د  تكدون جدليدة بالضدر  / أ  تيتلد  استجابات األفراد ب كم أن هذه ا

 ة أيًضدا جهات النظر،  تتسم استجابة ال درد بدالقثو  بدد جات متثايندة أ  بدالرفض بدد جات متثايند

ة االتجاه بأ)و )زعة  جدا)يد (262، ص2007   عرا سراياير  ، (16، ص2003النجا ،     اتة 

رات ينددة بددالقثو  أ  الددرفض )تيجددة مددر  ه بعدددد مددط اليثدديثددديها ال ددرد تجدداه  ضددية أ  ظدداهر/ مع

  ال وا  . 

 يان فدترى أن هناك دائً ا توا ن أ  عدل تدو  ي وخ )ظرية التوا ن ال عرف يفاالتجاهات ف

ندداك ال و دد ، أى أن ه ي)سددق االتجاهددات فددالتوا ن ع ليددة التجددا)ل بدديط كددب العنالددر الداخليددة فدد

ت سدر  تتمدابة  عزلهدا عدط بعضدها، بين دا التدي تتعا   التي )زعة بيط األفراد ل  ب االتجاهات 

  ددوخ )ظريددة الددتعلم االجت دداعإ علددإ أن االتجاهددات متعل ددة مددط خددال  الن ددوذج ياالتجاهددات فدد

 (.2008، لوالدان أ  ال د سة أ   سائب اإلعالل ال يتل ة  مهدمط ااالجت اعإ لل  اكا/ سواخ 

 مكونات االتجاه: -
د جات ت لالتجاه  ي تر  عل اخ الن ل  جدود عال دة بديط هدذه ال كو)دات بدهناك فالث مكو)ا      

 دا يلدي ن )سدتعر  هدذه ال كو)دات كأميتل ة  يتمكب االتجاه عندما تترابد هذه ال كو)ات،  ي كدط 

 ( :265، ص2007 سرايا، 

 :Cognitive Component( المكون المعرفي )الفكري -1

 ،، حي  ال يكون لل رد أ  اتجاهات حيا  أ  مو وع يتض ط معتقدات ال رد ) و األ ياخ       

بال دداد/  ا فيقًددا إال إذا كا)دد  لديددو   ثددب كددب  دديخ معرفددة عنددو، ك ددا أن )ددوع االتجدداه مددرتثد ا تثاًطدد



 

 =332 = 

 2021و يوني -( 17)مسلسل العدد  -األول العدد  -التاسع المجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

الد اسية التي يتعل ها، فاالتجاهات هإ ح يلة ما اكتسدثو ال درد مدط اليثدرات  اآل اخ  ال عتقددات 

 االجت اعية، فاالتجاهات أ) اط سدلوكية ي كدط اكتسدابها  تعدديلها  مط خال  ت اعلو م  بيةتو ال ادية

بالتعلم  التعليم،  تتكون  تن و  تتلو  لدى ال تعلم مدط خدال  ت اعلدو مد  الثيةدة  الثيد   ال د سدة 

 ال جت دد (  بالتددالي فهددي متعل ددة معرفيددة يكتسددثها ال ددتعلم بالتربيددة  الددتعلم عثددر الع ليددة التربويددة 

ت اعيددة،  لددذل  تولدد  بأ)هددا )تدداج الددتعلم،  مددط هنددا يثددر  د   ال علددم فددي تكوينهددا  التنمددةة االج

  تن يتها لدى ال تعلم. 

 : Affective Component المكون الوجداني )االنفعالي( -2

لدق  هو  دعو  عدال يدؤفر فدي اسدتجابة القثدو  أ  الدرفض ل و دوع االتجداه  يمدير إلدإ مدا يتع  

 عنددإ بط يددة  ا) عاليدة(، أ   جدا)يدة تظهددر فدي سددلوك ال دتعلم، بالمديخ أ  ال و دوع مددط )دواح  عا

و  كيدد  يمددعر ال ددرد إذا تعامددب مدد  هددذا ال و ددوع هددب يمددعر بالسددعاد/ أل ال؟  طثيعددة هددذا المددع

ج هدذا تو   علإ طثيعة العال ة بيط ال و وع  األهداا األخرى التي يراها ال درد مه دة،  ي دثت

 ج. كان يؤد  بد  ه إلإ ت قيق أهداا أخرى  العكل ل يالمعو  إيجابيًا تجاه ال و وع إذا 

 :  Behavioral Component المكون السلوكي -3

ال درد  هدذا ال كدون ج يد  االسدتعدادات السدلوكية التدي تدرتثد باالتجداه فعنددما ي تلد   يتض ط

ا إذ ، أمددااتجاًهدا إيجابيًددا ) دو  دديخ مدا أ  مو ددوع مدا فإ)ددو يسدعإ إلددإ مسدا)د/  تدددعيم هدذا االتجدداه

مدديخ أ  ال) ددو مو ددوع أ   دديخ مددا فإ)ددو يرظهددر سددلوًكا معاديًددا لهددذا  اامتلدد  ال ددرد اتجاًهددا سددلثيً 

 ال و وع .

تن يدة االتجاهدات اإليجابيدة  يأكددت علدإ فاعليدة ال  دب ال عكدوا فدالتدي  مط الد اسدات 

 & Johnson ((2012 ل راحددب الد اسددية ال يتل ددة د اسددة جو)سددون   )ددربالدددى اللددالت 

Renner د اسة كافليط  Kathleen (2012)  ،د اسة جو)سون Johnson (2013) د اسدة  ،

 التدي أكدد معظدم اللدالتAnna (2013  اسدة  د،  Butt ( 2014) ،  د اسدةBall (2013بب  

أن التعلم ال قلوت دعم طريقة تعل هم،   فر لهم فرًلا أك ر مط حي  الت اعب م  أ درا)هم  مد   بها

أن اتجاهدات معل دي  )تائجهداأظهدرت فقد ( 2014 أما د اسة أبو مغنم  ، م )ملةال علم في بيةة تعل

ال  دب الد اسات االجت اعية بال رحلة ال توسلة بال  لكة العربية السعودية ايجابية ) دو التدد يل 

  ال عكوا.

 اإلجراءات المنهجية للبحث: وتضمن المحاور التالية  

 .ت  يم بيةة ال  ب ال عكوا  تلويرها 

 جا تها.إناخ أد ات القياا  ب 

 .  التجربة االستلالعية للث 

 .  التجربة األساسية للث 

 التصميم التعليمى لبيئة الفصل المعكوس لطالب تكنولوجيا التعليم:  .1
لي ) ددوذج لت دد يم ال عالجددات التجريثيددة  فقًددا للت دد يم التجريثددي للث دد  تثنددي الث دد  ال ددا     

تدم   عيتدو حيد تعلي ي لثيةة ال  ب ال عكوا ألسثات عديد/ منهدا :  االت  يم العال لثناخ الت  يم ال

ات تلثيقددو فددي العديددد مددط الد اسددات  أفثتدد  النتددائل فعاليتددو، بسدداطة ت دد ي و فددي عددر  الع ليدد

 ليدب، ال للوبة  العال ات بينها م ا يسهب فه و،  يتض ط الن وذج خ ل مراحدب  ئيسدة  هدي: الت

 :اآلتيالتقويم، ك ا هو مو ج بالمكب الت  يم، التلوير، التن يذ، 
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 ( نموذج التصميم التعليمى العام1شكل )

  سوا يتم عر  هذه ال راحب علي الن و التالي :

 :مرحلة التحليل1/1

ت د يم  يهدا إلإ     خلة الت ليب هو )قلة الثداية في ع لية الت  يم  التلوير التعلي ي، 

 :اآلتية مثدئية ل و وع الد اسة ككب،   د ا ت ل  هذه ال رحلة علي مج وعة مط الع ليات

 تحليل المشكلة وتقدير الحاجات : 1/1/1

ةدة بثي و،ئدأدا ي)يدراط فد مسدتوى اال يدب الدد  ،ت   أسدلوتيرتكز الث د  ال دالي علدي ت ديدد 

تيلدديد أ)مددلة ت  يددب فددي  منه ددا األ)سدد )تيجددة اخددتالا اآل اخ حددو  ذلدد   ، ال  ددب ال عكددوا

 مدط فدم  حي  إن لكب منهم مدا يؤيدده مدط )تدائل الد اسدات  التوجهدات النظريدة التربويدة؛، األد ا 

  بثيةدة أل)سد  لتن يدذ أ)مدلة ت  يدب األدا)ثع  ال اجة إلجراخ هذا الث   للو وا علدإ األسدلوت ا

ت  ديب ،   يداا أفدر الت اعدب بينه دا علدإ تن يدة الأدائهدا ال  ب ال عكوا  مستوى اال)يراط في 

ت الد اسددي  تنظدديم الددذات  االتجدداه ) ددو ممددا كة هددذه األ)مددلة الت  يليددة عثددر الويدد  لددد  طددال

 تكنولوجيا التعليم.

  تحديد األهداف العامة:1/1/2

ز الث دد  ال ددالي علددي بعددض ال و ددوعات التعلي يددة لل قددر  الد اسددي اليدداص بددأد ا  ا تكدد

ربيدة كليدة التبأخ ائإ تكنولوجيدا التعلديم  ك اياتدو للدالت ال ر دة ال ا)يدة بقسدم تكنولوجيدا التعلديم 

 جامعة حلوان،   د تم     هذه ال و دوعات اليالدة بدال قر   التدي   دعها  سدم تكنولوجيدا

  ذالدإ لل قدر    لت ديدد ال  تدوى التعلي دالتربية جامعة حلوان  فقًا لالئ ة الكلية، التعليم بكلية 

ئإ تنا لد  مقدر  أد ا  أخ داالتدي ت ق  هدا الث   ال الإ تم الرجوع للتولدي   لطدبيدات ي

ي بعدض تكنولوجيا التعليم  ك اياتو، مط أجب تلوير ال قر   في سدثيب ذلد  اسدتقرت الثاح دة علد

 :يتم ت ديدها في أ بعة د  ا مط ال قر   هي كالتال التيال و وعات،  

 .الكفايات العامة والمهنية ألخصائى تكنولوجيا التعليم 

 نشلللر اللللوعى التكنوللللوجى واالسلللتخدام األمثلللل  يدورأخصلللائى تكنولوجيلللا التعلللليم فللل

 للتكنولوجيا والحماية من مخاطرها.

 ب.التدريب عبر الوي يدور أخصائى تكنولوجيا التعليم ف 

 تصللميم المقللررات اإللكترونيللة والتخطلليط لطللر   يدور أخصللائى تكنولوجيللا التعللليم فلل

 تدريسها.

تدا /،   د استيدم  الثاح ة أسلوت الت ليب الهرمي في ت ليب م تو  الد  ا األ بعة ال ي

وعات حي  تم االعت اد علي )اتل  ميرجات اليلو/ السابقة مط ت ديد األهداا العامة  مو 

ت ديددد مو ددوعات فرعيددة لكددب مو ددوع مددط ال و ددوعات الرئيسددية ك ددا سددثق  الددد  ا فددي

 .ت ديده

 :كالتاليثم تم تحديد األهداف العامة لهذه الدروس األربعة وهي 

 ت ديد الك ايات العامة  ال هنية ألخ ائإ تكنولوجيا التعليم . -

 ددب األم )مددر الددوعإ التكنولددوجإ  االسددتيدال يإبددرا  د  أخ ددائإ تكنولوجيددا التعلدديم فدد -

 للتكنولوجيا  ال  اية مط مياطرها.

 التد ي  عثر الوي . يالكم  عط د   أخ ائإ تكنولوجيا التعليم ف -
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د ت دد يم ال قددر ات اإللكتر )يددة  التيلددي يتو دديج د   أخ ددائإ تكنولوجيددا التعلدديم فدد -

 للرق تد يسها.

  للتأكدددد مدددط لددددق ت ليدددب ال و دددوعات تدددم عر دددها علدددي مج وعدددة مدددط ال  ك ددديط     

(، حيددد  عر ددد  الثاح دددة علددديهم 1ال تي  ددديط فدددي مجدددا  تكنولوجيدددا التعلددديم أ)ظدددر  مل دددق 

ال و ددوعات األ بعددة مدد  ال و ددوعات ال رعيددة،  ذلدد  بهدددا اسددتلالع  أيهددم فددي مددد  لدد ة 

اح ددة الت ليددب،  مددد  ك ايددة هددذه ال و ددوعات لت قيددق األهددداا العامددة لل قددر ،   ددد اسددتيدم  الث

 عد   لد جات في بلا ة استلالع  أ  اليثدراخ فدي ت ليدب ال هدال، حيد  أسلوت التقدير الك ي با

 -بالنسدثة لكدب د ا  هدي : مهدم جددًا ”Rubric“الد جات  فق أ بعة مستويات علي سدلم متدد ج 

د تقر  اختيا  ال و وعات التي ي ب الو ن النسثي الت داق ال  ك ديط غير مهم،    -متوسد -مهم

 % .80عليها أك ر مط 

 التالي:  د جاخت )تائل الت كيم علإ ال و وعات ك: للمحتوى الخاصة بالمقررتحكيم نتائج ال

 در مدط ج ي  ال و وعات بالقائ ة جداخت )سدثة ت قيقهدا للسدلوك التعلي دي ال للدوت أك  -

80%. 

 كذل  كا)  هناك تعديالت عدد/ فدي لدياغة بعدض ال و دوعات ات دق عليهدا أك در مدط  -

  .ا  فق آ اخ ال  ك يطم كم،  ام  الثاح ة بتعديله

داد ون، تدم إعد بعد اال)تهاخ مط إجراخ التعديالت التي ات دق عليهدا السداد/ اليثدراخ  ال  ك د     

   (،  بدذل  ألدث2 ائ ة ال  توى  فقًا ل و دوعات ال قدر  فدي لدو تها النهائيدة أ)ظدر  مل دق 

سددية ا)ث ددق منهددا ( مو ددوعات  ئي4 ائ ددة ال و ددوعات فددي لددو تها النهائيددة حيدد  تكو)دد  مددط  

 ( مو وع فرعإ :12 

 ( مو وعات فرعية.3ا ت ب علي   الموضوع األول : -

 ( مو وعات فرعية. 3ا ت ب علي   الموضوع الثانى : -

 ( مو وعات فرعية.3ا ت ب علإ  الموضوع الثالث:  -

 ( مو وعات فرعية.3ا ت ب علإ   الموضوع الرابع: -

ا  هددم طددالت تكنولوجيدد ،ة ال سددتهدفة للث دد تددم ت ديددد العينددتحليللل خصللائص المتعلمللين:1/1/3

لتعلديم ولوجيدا االتعليم بال ر دة ال ا)يدة بكليدة التربيدة  الدذيط  داموا بد اسدة مقدر  أد ا  أخ دائإ تكن

 .2019  2018 ك اياتو بال  ب الد اسي ال ا)إ بالعال الد اسي 

بو دددد   لقددددد  امدددد  الثاح ددددة تحليللللل المللللوارد والقيللللود فللللي بيئللللة الفصللللل المعكللللوس:1/1/4

 هاعلدي حسدابال و وعات األ بعدة م دب الث د  ال دالي  مو دوعاتها ال رعيدة   فعهدا أسدثوعيًا 

ال مدا كة للت د ج  العدر ( فقدد    إتاحد ”Edmodo “  يداص بمدثكة التوالدب االجت داعيال

تعلق بالجا)  اإللكتر )إ لثيةة ال  ب ال عكوا، حتإ يدت كط يلتلثيق ما   -عينة الث   –لللالت 

  للجدد  ات مط االطالع ماتم تقدي و مط معلومات خالة بكب مو وع مط ال و وعات  فقً اللال

هدتو، ا تدم ممداالثيةة ال  ية  ت  يدب األد ا  ل د يال  دد لهم، حتإ يتسنإ لهم منا متها م  ال علم ف

لددخو    د تأكدت الثاح ة مدط أن ج يد  اللدالت عيندة الث د  ي تلكدون أجهدز/ ك ثيدوتر أ  تابلد  ل

 ذل .  يليها مط منا لهم ،  ال توجد أى  يود فع

 تصميم البيئة التعليمية للفصل المعكوس:  1/2

مط خال  اليلوات السابقة، أمكدط التولدب إلدي ت ديدد  إعداد قائمة األهداف التعليمية :1/2/1

حيد  د اسدتو،  تدماألهداا الرئيسة،  في  وخ ت ديد العنالر األساسية لل  توى التعلي دي الدذ  
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تم لياغة األهداا التعلي ية للثر)امل في عثا ات سلوكية ت دد بد دة التغييدر ال للدوت إحدافدو فدي 

موجهددات لضددثد سددير  لتكددونسددلوك ال ددتعلم، ب يدد  تكددون  ابلددة لل الحظددة  القيدداا ب و ددوعية، 

 اختثا  فاعلية متغيرات الث   ال الي،  في اختيا  أد ات القياا  التقويم ال الئ ة  إعدادها.

لددإ  ائ ددة بهددذه األهددداا فددي لددو تها ال ثدئيددة،   امدد  بعر ددها ع ة  ددد أعدددت الثاح دد       

 مج وعة مط ال  ك ديط ال تي  ديط فدي مجدا  تكنولوجيدا التعلديم،  ذلد  بهددا اسدتلالع  أيهدم

 في ا يلي:

 اا  لل  توى العل ي.الد ة العل ية  اللغوية لطهد -

 .مدى مناسثة األهداا لل قر  الد اسي  -

 ألهداا  مدى ا تثاطو بها.امدى ك اية ال  توى لت قيق  -

 التعلي ية لل  تو  التعلي ي . األ)ملةمدى مناسثة  -

)دة التدي ( في ال كان ال ناس  بالجد   ال رفق،  في اليا ذل  مط خال      عالم ة         

 اغة فددي )هايددةتعثددر عددط  أ  ال  ك دديط، فددم ا تددراح مددا ير )ددو فددي حاجددة إلددإ تعددديب فددي ال ددي

 الجد  .

هدددا  فددم تددم معالجددة إجابددات ال  ك دديط إح ددائيًا ب سددات النسددثة ال ةويددة ل دددى ت قيددق كددب      

 ي أ دب مدطللسلوك التعلي ي ال راد،  تقر  اعتثا  الهدا الذ  يج   علإ ت قيقو للسدلوك التعلي د

ياغتو يتلل  إعاد/ لد% مط ال  ك يط ال ي قق السلوك التعلي ي بالمكب ال للوت،  بالتالي 80

  فق توجيهات ال  ك يط.

 لي:  د جاخت )تائل الت كيم علإ األهداا كالتا ،لألهداف الخاصة بالمقررنتائج التحكيم 

%، حيد  80 ي  األهداا بالقائ ة جاخت )سثة ت قيقها للسلوك التعلي دي ال للدوت أك در مدط ج -

 ات ق عليها أك ر مط م كم.

ق عليهدا أك در مدط م كدم،  امد  عد/ في لياغة بعض األهداا ات دكذل  كا)  هناك تعديالت  -

 .الثاح ة بتعديلها  فق آ اخ ال  ك يط

اد ، تدم إعدد بعد اال)تهاخ مدط إجدراخ التعدديالت التدي ات دق عليهدا السداد/ اليثدراخ  ال  ك دون     

بدذل   (، 3 ائ ة األهداا السلوكية  فقًا ل و وعات ال قر  في لو تها النهائية أ)ظدر  مل دق 

( أهددداا عامددة ا)ث ددق منهددا 4ألددث    ائ ددة األهددداا فددي لددو تها النهائيددة حيدد  تكو)دد  مددط  

 ( هدا سلوكإ :24 

 ( أهداا سلوكية .3ا ت ب علي   الهدف األول : -

 ( أهداا سلوكية 4ا ت ب علي   الهدف الثانى : -

 ( أهداا سلوكية.3ا ت ب علإ  الهداف الثالث:  -

 ( هدا سلوكإ.14إ  ا ت ب عل الهدف الرابع:  -

  تددو  فددي  دددوخ التددم ت ديددد تصللميم اسللتراتيجية تنظلليم المحتللوي وتتللابع عرضللله :1/2/2

األهدددداا التعلي يدددة السدددابق ت ديددددها،   امددد  الثاح دددة بعدددر  هدددذا ال  تدددوى علدددي اليثدددراخ 

لسداد/ ا ال تي  يط في مجا  تكنولوجيا التعليم؛   د أعق  ذل  ال عالجدة اإلح دائية إلجابدات 

ثددا   ك دديط ب سددات النسددثة ال ةويددة ل ددد  ا تثدداط ال  تددو  التعلي ددي باألهددداا،  تقددر  اعتال 

 % مدط ال  ك ديط ال ي قدق الهددا بالمدكب80ال  تو  الذ  يج   علي ت قيقدو للهددا أ دب مدط 

 ال للوت،  بالتالي يستوج  إعاد/ النظر فيو بناخ علإ توجيهاتهم .

 ما يلي :عمحكمين وقد أسفرت آراء السادة الخبراء وال   
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 % ، كدذل 80ج ي  م دا   ال  تدو  التعلي دي جداخت )سدثة ا تثاطهدا باألهدداا أك در مدط  -

 دا م%، 80ج ي  م ا   ال  تو  التعلي ي جاخت )سثة ك ايتها لت قيدق األهدداا أك در مدط 

 يعني أن )سثة االت اق علي مد  ك اية ال  تو  لت قيق األهداا السلوكية عالية.

؛  ك ديط علدي اخت دا  بعدض النقداط التدي تدم تنا لهدا بأسدهات داخدب ال قدر ات ق بعض ال  -

  ذل  حتي ال يؤد  ذل  ل لب ال تعل يط أ  حد ث سوخ فهم لديهم .

د ، تدم إعددا بعد اال)تهاخ مط إجراخ التعديالت التي ات ق عليها الساد/ اليثدراخ  ال  ك دون

 .عا)ة بو عند بناخ السينا يوال  تو  التعلي ي في لو تو النهائية ت هيدًا لالست

الي ل ددا كا)دد  متغيددرات الث دد  ال دد :تصللميم االسللتراتيجية التعليميللة وأنمللاط الللتعلم 1/2/3

)يدراط (  مسدتوى االيب األد ا  م كدم، تلقدائيدت   أسدلوت الهادفة للتعرا علي أفر الت اعدب بديط 

ت  يليدة ممدا كة األ)مدلة ال( لتن يدة الت  ديب  تنظديم الدذات  االتجداه ) دو ي، كلديو  جزئدئدأدا يف

ت لددذا فقددد تددم عقددد لقدداخ مسددثق مدد  طددالت ال ج وعددالدددى طددالت تكنولوجيددا التعلدديم؛  عثددر الويدد 

 استها ال  ب ال عكوا مط حي  األهداا،  اليلة ال و وعة لد بيةةالتجريثية لتعري هم بلثيعة 

  أد اتها.  Edmodo تد يثهم علي استيدال  ثكة التوالب االجت اعإ 

ر)د  هو ) وذج تربدو  يرمدي إلدإ اسدتيدال التقنيدات ال دي دة    دثكة اإل)تل  ب ال عكوا فا

 ا عددط طريددق مقدداط  فيددديو أ  مل ددات لددوتية أ  غيرهددا مددط بلريقددة تسدد ج لل علددم بإعددداد الددد 

وات هم الوسائد، ليلل  عليها اللدالت فدي مندا لهم أ  فدي أ  مكدان آخدر باسدتع ا  حواسديثهم أ  هد

فددي حدديط يري ددص   دد  ال  ا ددر/ لل نا مددات  ،هددزتهم اللوحيددة  ثددب حضددو  الددد االذكيددة أ  أج

  يقددول مددط التعلدديم حيدد األسددلوتفددي هددذا  ا يعتثددر ال يددديو عن ددرا أساسدديً  ، ال مددا ي   التددد يثات

وا دد  د ددائق   يمددا كو مدد  اللددالت فددي أحددد م 10إلددإ  5ال علددم بإعددداد مقلدد  فيددديو مدتددو مددا بدديط 

ثيدر  هكدذا فدإّن م هدول ال  دب ال قلدوت يضد ط إلدإ حدد ك، الب االجت داعيال وي  أ   ثكات التو

فدم  ية ال  ةاالس تغال  األم ب لو   ال علم أفناخ ال  ة، حي  يقيّم ال علم مستوى اللالت في بدا

ير ددّ م األ)مددلة داخددب ال دد  مددط خددال  التركيددز علددإ تو دديج ال  دداهيم  ت ثيدد  ال عددا ا   

تكددون  إ أ)مددلتهم  يقدددلر الدددعم ال ناسدد  لل تع ددريط مددنهم  بالتددالي مددط فددّم يمددرا علدد ،ال هددا ات

 . يطط ال تعلمستويات ال هم  الت  يب الع ل ي عاليةً جداً، ألن ال علم  اعإ ال ر  ات ال ردية بي

 :التالي    د اعت دت الثاح ة ت ديد استراتيجية التعلم في كب مج وعة تجريثية علي الن و     

 :  فيهددا يقددولبالمشللاهدة يخللراط جزئللان: تمثيللل الللدور المحكللم مللع مسللتوى المجموعللة األولللى  -

ى الجا)دد  اإللكتر )ددإ فددم يددأتون لل دد  التقليددد يم تددوى الددتعلم فدد بددو اللددالت ب مدداهد/ فيددديو

 2مدل  ي ينا مون ما  اموا ب ماهدتو فم يقومون بنماط يتمدا كون فيدو مد  ال علدم  مد   مالئهدم فد

د  ا  بمددكب ميلددد  مسددثق  تقددول هددذه ال ج وعددة بددد   ال مدداهد فقددباعددداد سددينا يو ت  يددب األد

  عداده.إألحداث الد اما التعلي ية ال عر  ة  فقًا للسينا يو الذيط  اموا ب

للدالت ا:  فيهدا يقدول بالمشلاركة ينخراط كللاالمجموعة الثانية: تمثيل الدور المحكم مع مستوى  -

مدون مدا لكتر )دإ فدم يدأتون لل د  التقليددى  ينا الجا)د  اإل يب ماهد/ فيدديو بدو م تدوى الدتعلم فد

ينا يو سدباعدداد 1مدل ي اموا ب ماهدتو فم يقومون بنماط يتما كون فيو م  ال علم   م   مالئهم ف

هددم ت  يددب أد ا  يت  يددب األد ا  بمددكب ميلددد  مسددثق  تقددول هددذه ال ج وعددة أيًضددا بال مددا كة فدد

 ال   لة ألحداث الد اما التعلي ية ال عر  ة.

 فيهددا يقددول  :بالمشللاهدة ينخللراط جزئللامللع مسللتوى  يتمثيللل الللدور التلقللائ: المجموعللة الثالثللة -

الجا)د  اإللكتر )دإ، فدم يدأتون لل د  التقليددى  يبو م توى التعلم ف  اللالت ب ماهد/ ال يديو الذ
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الت  يددب عددط طريددق  يب سدداعد/  مالئهددم فدد  ينا مددون مددا  دداموا ب مدداهدتو،  تقددول هددذه ال ج وعددة

 تقول هذه ال ج وعة بد   ال ماهد  فكر/ ي كط ت  يلها بمكب ل ظإ د ن تيليد مسثق يت كير فال

 .4فقد ألحداث الد اما التعلي ية ال عر  ة مط  ثب مل 

اللدالت   فيها يقول :بالمشاركة ينخراط كلامع مستوى  ي: تمثيل الدور التلقائالمجموعة الرابعة -

مدون مدا الجا)د  اإللكتر )دإ فدم يدأتون لل د  التقليددى  ينا  يب ماهد/ فيدديو بدو م تدوى الدتعلم فد

و سينا ي بد ن ي اموا ب ماهدتو فم يقومون بد  هم الت  يلإ بد ن تيليد مسثق بينهم  بمكب تلقائ

 .3 هو ما تماهده مل أدائها ميلد، ألحداث الد اما التعلي ية ال للوت 

ي تؤكدد عية  التدة علي النظرية الثنائية االجت ا  د ا تكزت الثاح ة في بناخ االستراتيجية التعلي ي

 لتعلم.علي  ر  / أن يكون ال تعلم عن ًرا  ئيًسا لع ليات الت اعب التي تتم داخب بيةة ا

 تأسدلو:  تضد ن  بيةدة الدتعلم القائ دة علدي ال  دب ال عكدوا، بداختالا تصميم التفاعلل 4 2 1

 لت اعدب مدطت التجريثية بها، أسالي  عد/ لو لل ج وعائأدا يت  يب األد ا   مستوى اإل)يراط ف

 بينها :

 "الت اعدددب بددديط ال دددتعلم  ال  تدددو  :  تدددم ذلددد  مدددط خدددال  ال  ددداد  التعلي يدددة اإللكتر )يدددة  -

توفر  دد  مدط الت اعدب مد  ال  تدو   التي  تض ط ال  توى الياص بكب مو وع  "فيديوهات

ةدة بي يلدو فدعلق بال و دوع ال دراد ت  يالتعلي ي  ال  اد  التعلي ية لل تعلم، حتإ يلم بكدب مدايت

 . يال  ب ال 

عديدد/  الت اعب بيط ال تعل يط  بديط ال علدم  ال دتعلم :   دد تدم ذلد  عدط طريدق اسدتيدال طدرق -

  اعإ ) سهاالتعليقات داخب  ثكة التوالب االجت للت اعب  االت ا  منها الثريد االلكتر )ي، 

edomodoعلديم بلدة  جًهدا لوجدو  هدو الجدزخ ال ك دب للت،  مط خال  المق التقليددى فدإ ال قا

 اإللكتر )إ بثيةة ال  ب ال عكوا.

الجددزخ اليدداص  ي: سددوا تتعددر  لهددا الثاح ددة بالت  دديب فدد تصللميم أدوات التقللويم 5 /1/2

 بإعداد أد ات القياا 

 مرحلة التطوير/ اإلنتاج : وقد اشتملت على1/3
ا بعديدد مدط اليلدوات ي كدط تليي دهمرت مرحلة إ)تداج ال و د  التخطيط لإلنتاج: 1/3/1

 في ا يلي :

  تحديللد نظللام عللرض المقللرر فيمللا يتعلللق بالجللاني اإللكترونللى لبيئللة الفصللل المعكللوس: 

)ظددًرا لإلمكا)يددات  Edmodo حيدد  اسددتعا)  الثاح ددة بإحددد  من ددات التعلدديم اإللكتر )ددي 

فدي  fcebookeت داعإ مثكة التولدب االجل ممابهو األد ات العديد/ التي تتي ها  خاًلة أ)ها 

 دات تد يل ال قر  حي  ترعد مدط أك در التلثيقدات سدهولة  مر )دة فدي التن يدذ ك دا تدم   د  مل

ل ت  لدة  ثب ال جد  لثيةدة ال د  التقليديدة ا بمكب ميلد ال قر  لللالت عليها الطالعهم عليها

  اعة الد اسة بالكلية. يف

 عكدوا فالمدقة الدتعلم ال ةهذا الث   هإ بيبيةة التعلم في  التطوير )اإلنتاج الفعلي( :1/3/2

 Edmodo اإللكتر )إ تم   عو لللالت علإ من ة التعليم اإللكتر )ي 

بعد اال)تهاخ مط ع ليات التقدويم الثندائي،  إجدراخ  التعديل واإلخراج النهائي للموقع :1/3/3

ت بدايدة مدط لدث   ال ن دة جداهز/ للعدر   التلثيدق ال علدي علدي اللدالأالتعديالت الال مة، 

،  تم https://www.edmodo.com/homمو    ( علي2019 2 6األسثوع ال ا)إ للد اسة  
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 /الدددخو  عليددو مددط خددال  هددذا العنددوان ،  بددذل  فقددد ألددث   من ددة الددتعلم اإللكتر )ددإ جدداهزً 

 (.4للتلثيق، أ)ظر سينا يو ال ن ة  مل ق 

 

 

 

  تضم ال رحلتيط التاليتيط :مرحلة التنفيذ 1/4

 د  فدي   دد ت د  إتاحدة ال و حلة األولي : إتاحة موقلع المنصلة اإللكترونيلة للطلالب :المر

لدإ ع كلو النهائي للالت عينة الث   فقدد لثددخ تجربدة الث د   اإلت داق مد  عيندة الث د  

 )ظال الع ب بثيةة ال  ب ال عكوا.

راتيجية االسددت  ددد تددم تن يددذ  المرحلللة الثانيللة :تنفيللذ االسللتراتيجية التعليميللة المقترحللة :

التعلي يددددددة ال قترحددددددة للد اسددددددة علددددددي ال ج وعددددددات التجريثيددددددة خددددددال  ال تددددددر/ مددددددط 

 (،  تم تي يص األسدثوعيط األخيدريط2019 5 15(  حتي  ال الفاخ 2019 2 6 ال الفاخ

لتسدددليم التكلي دددات الع ليدددة، حيددد  خ  ددد  األسدددابي  األ لدددإ لل  دددب الد اسدددي لتلثيدددق 

ية ية،  ال دو  التاليدة تو دج طريقدة تن يدذ اسدتراتيجال  توى علي ال ج وعدة االسدتلالع

 :يبجا)ثيها اإللكتر )ي  ال   ال  ب ال عكوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edmodoبمنصة  المواطنة الرقمية موضوع لروابط بعض الملفات لمحتوىمثال ( 2شكل )
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 الصفية على شكل تقديم لقاء تليفزيونى فى البيئة المحكم( نموذج لتمثيل الدور 3شكل )

 للتعريف بمفهوم المواطنة الرقمية ونشر الوعى به

اص : تتنا   الثاح ة خلوات هذه ال رحلدة بمدكب ت  ديلي فدي الجدزخ اليدمرحلة التقويم1/5

 بثناخ أد ات القياا  إجراخ التجربة األساسية.

ات ا الث دد  فددي فالفددة أد ت  لدد  أد ات القيدداا بهددذ :بنللاء أدوات القيللاس وإجازتهللا  .2

 ا التعلدديماالختثددا  الت  دديلإ ل  دداهيم مقددر  أد ا  أخ ددائإ تكنولوجيدد يأعدددتها الثاح ددة، مت  لددة فدد

ر   يليدة عثد ك اياتو،  مقيداا الدتعلم ال دنظم ذاتيًدا،  مقيداا االتجاهدات ) دو ممدا كة األ)مدلة الت

 الوي ،  في ا يلإ  رح ت  يلإ لكب مط هذه األد ات:

 بار التحصيلى:االخت2/1
 هددو  يدداا ال عددا ا  ال  دداهيم األساسددية اليالددة االختبللار التحصلليلى: مللن الهللدف2/1/1

 .ب قر  أد ا  أخ ائإ تكنولوجيا التعليم  ك اياتو

تددم إعددداد اختثددا  ت  دديلإ ل  دداهيم مقددر  أد ا  أخ ددائإ  وصللف االختبللار التحصلليلى:2/1/2

رفيدة داا ال عتكنولوجيا التعليم  ك اياتو  لياغة النتاجات التعلي يدة  فقًدا ل سدتويات بلدول لطهد

 ل علومداتا  التذكر  ال عرفة، ال هم  االستيعات، الت ليب(، ب ي  تكون متوائ دة مد  ال  داهيم 

 (5   دها في ال  توى، أ)ظر  مل ق  التي تم ح رها  منسج ة م  مستوى

   د تم االكت اخ بال ستويات الد الث األ لدإ لتناسدثها  ا تثاطهدا بالغايدة مدط االختثدا  الت  ديلي  

( فددي مسددتوى التددذكر 8( )تاًجددا منهددا:  24لقيدداا هددذه ال  دداهيم،   ددد بلددع إج ددالي النتاجددات  
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( فددي 4%،   50تيعات بنسددثة ( فددي مسددتوى ال هددم  االسدد12% %،   33.3 ال عرفددة بنسددثة 

%، حيددد  فدددم تدددم إعدددداد جدددد   بال والددد ات  األ  ان النسدددثية 16.7مسدددتوى الت ليدددب بنسدددثة 

  لالختثددا  الت  دديلإ لقيدداا م دداهيم مقددر  أد ا  أخ ددائإ تكنولوجيددا التعلدديم  ك اياتددو،  الددذ

 :ييو  و الجد   التال
 لى( المواصفات واألوزان النسبية لالختبار التحصي3جدول )

 لقياس مفاهيم مقرر  أدوار أخصائى تكنولوجيا التعليم كفاياته

 

 

 

 

 ل

 

 موضوعات المحتوى

 

 مستويات األهداف

 

مجموع 

 األهداف

مجموع 

األوزان 

النسبية 

 لألهداف

 اتذكر والمعرفة
الفهم 

 واالستيعاب
 24 تحليل

 

 

100% 
 ع

% 

 ع

% 

 ع

% 

تحديللللللد الكفايللللللات العامللللللة  1

والمهنيللللللللللللة ألخصللللللللللللائى 

 تكنولوجيا التعليم

 اإللكترونية 

3 

12.5% 

0 

---- 

 

0 

---- 

 

3 

 

 

12.5% 

إبلللللللللللللراز دورأخصلللللللللللللائى  2

نشللر  يتكنولوجيللا التعللليم فلل

الللللللللللللوعى التكنولللللللللللللوجى 

واالسلللللللللللللتخدام األمثلللللللللللللل 

للتكنولوجيلللا والحمايلللة ملللن 

 مخاطرها

1 

4.2% 

2 

8.33% 

 

1 

4.2% 
4 16.7% 

الكشلللف علللن دور أخصلللائى  3

 يتكنولوجيللللللا التعللللللليم فلللللل

 يب عبر الويب.التدر

1 

4.2% 

1 

4.2% 

1 

4.2% 
3 12.5% 

توضللللللللليا دور أخصلللللللللائى  4

 يتكنولوجيللللللا التعللللللليم فلللللل

تصميم المقررات والتخطيط 

 لطر  تدريسها.

3 

12.5% 

9 

37.5% 

2 

8.33% 
14 3.36% 

 %100 24 4 12 8 مجموع األهداف

 %100 %100 16.7 50 33.3 مجموع األوزان النسبية

 (4ط مدد جدو  هدو مقدالإ 20 بد  السدؤا  األ   :أسدةلة 6  يلإ مط االختثا  الت   أسةلةتكو 

)قددداط كدددب )قلدددو 3د جدددو مكدددون مدددط 30 بددد د جدددات  السدددؤا  التدددا)إ  5  )قددداط كدددب )قلدددة بددد

بد  د جدات،  السدؤا  الرا10 بد د جات،  السدؤا  التالد  مقدالإ تكدون مدط )قلدة  احدد/، 10 ب

د جددة إج ددااًل،  السددؤا  15 مقددالإ تكددون مددط فالفددة )قدداط  كددب )قلددة بي ددل د جددات  عليددو

د جددات 10اليددامل عثددا / عددط لددج  خلددأ تكددون مددط عمددر/ )قدداط كددب )قلددة بد جددة  عليددو 

د جددات  إج ددالإ د جاتددو 5)قدداط كددب )قلددو ت3إج ددااًل،  السددؤا  السددادا مقددالإ عثددا / عددط 

 أد)ددإ د جددة م ت لددة هددي د جددة، ( 100فددإن أعلددإ د جددة م ت لددة هددي   يد جددو،  بالتددال15

 (6 مل ق  ل ر(، أ)ظر

 هدددم   دددد تدددم اال ت دددا  علدددإ ال سدددتويات ال عرفيدددة ال الفدددة التاليدددة  التدددذكر  ال عرفدددة، ال 

  وخ أهداا ال قر  . يتم لياغتها ف ي االستيعات، الت ليب(  الت
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ر  امدد  الثاح ددة بددالت قق مددط تددوافالخصللائص السلليكومترية الختبللار التحصلليل المعرفللي: 2/1/3

معامددددب السددددهولة  –ال ثدددات  –  ال دددددق  ي،  ال ت  لدددة فددددالسدددديكومترية لالختثددددا  الي دددائص

 ي :كاآلت (معامب الت ييز – ال عوبة 

 :ثبات االختبار2/1/3/1

ا يددعإ مديرعد ال ثات مط المر ط السيكومترية الهامة التي تعثر عط د ة االختثدا  فدي  يداا 

ية، تجزئدة الن د  ياسدو،   دد تدم حسدات فثدات االختثدا  بعدد/ طدرق  هدي معامدب ال دا كر )ثداخ  ال

  إعاد/ تلثيق االختثا  ك ا يلي:

   ذل  استيدم  الثاح ة هذه اللريقة في حسات فثات االختثا معامل الفا كرونباخ :2/1/3/1/1

ال ا)يدة،  ( طال   طالثة مدط طدالت  سدم تكنولوجيدا التعلديم بال ر دة30بتلثيقو علإ عينة  وامها  

 . 0.847تثا  ككب إلإ   د  لل   ي ة معامب ال ا كر )ثاخ لالخ

 ، ية: ك دا تدم حسدات معامدب فثدات االختثدا  بلريقدة التجزئدة الن د التجزئة النصفية2/1/3/1/2

سدتيدال ، فدم تدم ا 0.860حي   لل   ي ة معامب ال ثات بلريقة التجزئة الن  ية لالختثا  إلدي 

 . 0.892معادلة جوت ان   لب فيها معامب ال ثات إلي 

Test-تم حسدات فثدات االختثدا  بلريقدة التلثيدق  إعداد/ التلثيدق  : تطبيقإعادة ال 2/1/3/1/3

Retest    طال   طالثة ( مدط طدالت  30، حي   ام  الثاح ة بإعاد/ تلثيق االختثا  علإ عدد

ال  ب الد اسإ ال دا)إ ، حيد   لدل   ي دة  2019 2018 سم تكنولوجيا التعليم العال الد اسي 

 0.905التلثيق لالختثا  إلي  معامب ال ثات بلريقة إعاد/

للدالت  تد  هذه القيم علإ أن االختثا  يت ت  بد جة مناسدثة مدط ال ثدات لقيداا ت  ديب ا

ن أذا يعني مقر  أد ا  أخ ائإ تكنولوجيا التعليم  ك اياتو ،  مط فم فثات االختثا  ككب،  ه يف

 ق.القيم مناسثة ي كط الوفوق بها  تد  علإ لالحية االختثا  للتلثي

 صد  االختبار2/1/3/2

ذا عرا لدق االختثدا  بدأن االختثدا  يقديل مدا   د  لقياسدو،   دد اعت ددت الثاح دة فدي هدير 

الث   علدإ لددق ال  ك ديط للتأكيدد علدإ لددق ال  تدوى،  كدذل  ال ددق الت ييدز ،  لددق 

 االتساق،  في ا يلي تو يج لذل :

  فددي لددو تو األ ليددة علددإ عدددد  امدد  الثاح ددة بعددر  االختثدداصللد  المحكمللين : 2/1/3/2/1

 ( مددط ال تي  دديط فددي مجددا  تكنولوجيددا التعلدديم ؛  ذلدد  إلبددداخ الددرأ  حددو  مدددى مالئ ددة10 

كدرا ، ت،  ال  ردات لكب مستوى،  ما  د يوجد بها مط تدداخب أ  ،األبعاد لظاهر/ مو   القياا

    دا يلدي جددال  ك ديط،  في بناًخا علإ أ ائهم  ام  الثاح ة بإجراخ التعديالت التي ات ق عليهدا 

 ( يو ج )س  ات اق ال  ك يط علإ أبعاد االختثا :3 
 ( نسب االتفا  بين المحكمين على اختبار التحصيل المعرفي4جدول )

 إبداء الرأي حول م
النسبة المئوية  المحكمين االتفا  بين

 غير موافق موافق للموافقة

1 
 مدى قياس مفردات كل مستوى لما 

 قياسهاوضعت ل
10 0 100% 

2 
مدى صحة ووضوح الصياغة اللغوية في 

 مفردات االختبار
9 1 90% 

 %90 1 9 مدى مناسبة نظام تقدير الدرجات 3

 %90 1 9 مدى مناسبة المفردات للفئة العمرية 4

 %100 0 10 مدى الصحة العلمية لمفردات االختبار 5

 %94 3 47 المجموع
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اغة أ دا  إليهدا السداد/ ال  ك دون  التدي تضد ن  تعدديب فدي لدي بعد إجراخ التعديالت التدي 

 ( م رد/.24بعض م ردات االختثا ، فقد ألثج االختثا  في لو تو النهائية مكون مط  

  تقددول هددذه اللريقددة فددي جوهرهددا علددإ الصللد  التمييللزي )صللد  المقارنللة الطرفيللة(:2/1/3/2/2

لدد جات بال ج وعدات التدي ح دل  علدإ مقا )ة متوسلات ال ج وعات التي ح ل  علإ أعلدإ ا

لددة  ددب الددد جات فددم حسددات داللددة ال ددر ق بدديط هددذه ال توسددلات،  عندددما ت ددثج لتلدد  ال ددر ق دالأ

 إح ائية  ا  ة ي كط القو  بأن االختثا  حقق  دً ا مل ةنا ل دق االختثا  . 
معرفي( داللة الفرو  بين متوسطات المجموعات الطرفية الختبار التحصيل ال5جدول )  

 المتغيرات

 مرتفع التحصيل

 8ن = 

 منخفض التحصيل

 قيمة 8ن = 

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 

مستوى 

 الداللة
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

التحصيل 

 المعرفي
12.50 100.00 4.50 36.00 0.000 36.000 -3.398 0.001 

تثدا ؛  ( للد جة الكليدة لالخ0.05الة عند مستوى  ( دUيتضج مط الجد   السابق أن  ي ة  

ت تدد   م ددا يددد  علددإ الت ييددز بدديط اللددالت مرت عددي  مني ضددي الددد جات عليددو  هددذا يددد  علددإ

 االختثا  بد جة عالية مط ال دق  ال ثات .

خدال    ام  الثاح ة ب سات االتساق الداخلي لالختثدا ،  ذلد  مدطاالتسا  الداخلي :2/1/3/2/3

ل ي النتدائالت اال تثاط بيط الد جة علي ال  رد/  الد جدة الكليدة لالختثدا ،  في دا يلدحسات معام

 التي ح ل  عليها الثاح ة:
 ( قيم معامالت حساب معامالت االرتباط بين الدرجة6جدول )

 علي المفردة والدرجة الكلية لالختبار المعرفي

 المفردة
معامل االرتباط بالدرجة الكلية 

 لالختبار
 المفردة

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 

 لالختبار

1 0.380* 13 0.500** 

2 0.675** 14 0.333* 

3 0.615** 15 0.347* 

4 0.370* 16 0.318* 

5 0.473** 17 0.501** 

6 0.483** 18 0.631** 

7 0.341* 19 0.412** 

8 0.614** 20 0.625** 

9 0.356* 21 0.379* 

10 0.337* 22 0.327* 

11 0.456** 23 0.431** 

12 0.718** 24 0.619** 

 (0.01)**( دالة عند مستوى )

 (0.05)*( دالة عند مستوى )



 

 =344 = 

 2021و يوني -( 17)مسلسل العدد  -األول العدد  -التاسع المجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

لدي اتسداق ( أن ج ي  معامالت اال تثاط دالة إح ائياً، األمر الذ  يمدير إ5يتضج مط )تائل جد   

 االختثا ،  مط فم لالحيتو لالستيدال.

 حساب معامل الصعوبة 2/1/3/3

ح ددة ب سددات معامددب لددعوبة ال  ددرد/ مددط خددال  حسددات )سددثة مددط أجددابوا عددط  امدد  الثا 

لي يثديط ال  رد/ إجابة ل ي ة بالنسدثة إلدي العددد الكلدي ل دط أجدات عدط ال  درد/ ،  الجدد   التدا

 مؤ ر لعوبة ال  ردات ك ا يلي :
 ( قيم معامالت الصعوبة لمفردات اختبار التحصيل المعرفي7جدول )                

 معامل الصعوبة المفردة معامل الصعوبة فردةالم

1 .65 13 .55 

2 .70 14 .54 

3 .48 15 .50 

4 .64 16 .64 

5 .68 17 .64 

6 .62 18 .33 

7 .64 19 .35 

8 .62 20 .70 

9 .41 21 .62 

10 .56 22 .64 

11 .54 23 .37 

12 .62 24 .34 

( ،  هدي 70 – 0.34ترا ح  بديط   يتضج مط الجد   السابق أن معامالت ال عوبة  د

(  مددط فددم تمددير تلدد  0.51معددامالت لددعوبة جيددد/، ك ددا بلددع معامددب لددعوبة االختثددا  ككددب  

 النتائل إلي لالحية االختثا  لالستيدال.

 حساب معامل التمييز : 2/1/3/4

ات  يق د بت ييز م ردات االختثدا  هدو مددى  د تدو علدإ الت ييدز بديط اللدالت ذ   القدد 

 تثا  : ية  اللالت ذ   القد ات ال ني ضة،  الجد   التالي يثيط معامالت الت ييز لالخالعال
 ( قيم معامالت التمييز لمفردات اختبار التحصيل المعرفي8جدول )              

 معامل التمييز المفردة معامل التمييز المفردة

1 0.50 13 0.48 

2 0.73 14 0.42 

3 0.78 15 0.67 

4 0.90 16 0.55 

5 0.48 17 0.73 

6 0.90 18 0.71 

7 0.76 19 0.48 

8 0.57 20 0.66 

9 0.63 21 0.47 

10 0.47 22 0.90 

11 0.88 23 0.73 

12 0.76 24 0.75 
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يم مقثولدة تدد   د(  هي  0.90 -  0.42مط خال  الجد   السابق )جد أن القيم ترا ح  بيط   

لنهائيدة  مدط فدم تدم اليدر ج باالختثدا  فدي لدو تو ا ،للالتعلإ  د / ال  ردات علإ الت ييز بيط ا

لنتدائل إلدي ( ،  مدط فدم تمدير تلد  ا0.65بعد التعديالت ، هذا   د بلع معامب ت ييدز االختثدا  ككدب  

 لالحية االختثا  لالستيدال.

 مقياس التعلم المنظم ذاتيًا:2/2
لإ تنظيم عالت تكنولوجيا التعليم هو  ياا  د / طالهدف من مقياس التعلم المنظم ذاتيًا: 2/2/1

لدذاتي لت اعدب افر التعلم  اأتعل يهم مط خال  التيليد  ت ديد األهداا التعلي ية  التنظيم  ا)تقا  

يدة عدة  دافعم  م اد  ال علومات  التقويم الدذاتي  ال سداعد/ االجت اعيدة  ت ليدب النتدائل  ال تاب

 .التعلم

ثدا /    د  ( ع60تكون مقياا التعلم ال نظم ذاتيًا مط   ا:وصف مقياس التعلم المنظم ذاتيً 2/2/2

 ( أبعاد هإ ك ا يلإ:7  يف

 10:1 ت ب علإ أ  ال العثا ات مط ا : البعد األول: التخطيط وتحديد األهداف التعليمية

  20:11 ت ب علإ أ  ال العثا ات مط ا البعد الثانى :التنظيم وانتقال اثر التعلم: 

 26:21ط  ت ب علإ أ  ال العثا ات ما ، اعل الذاتي مع مصادر المعلوماتالبعد الثالث: التف

 35:27 ت ب علإ أ  ال العثا ات مط ا البعد الرابع: التقويم الذاتي، 

 43:36 ت ب علإ أ  ال العثا ات مط ا البعد الخامس: المساعدة االجتماعية، 

 48:44العثا ات مط   ت ب علإ أ  الا البعد السادس: تحليل النتائج والمتابعة، 

 60:49 ت ب علإ أ  ال العثا ات مط ا البعد السابع: دافعية التعلم، 

ق،غير خ سة مستويات هإ  موافق بمد/، موافق، موافق ل د ما، غيدر موافد ي تق  اإلجابة ف    

الفدة موافق بمد/(،  تقد  موافق بمد/ بي ل د جات،  موافق بأ بعة د جات، موافق ل د مدا ب 

 دإ  غير موافق بد جتان،  غير موافق بمد/ بد جة  احد/،  بذل  تكون الد جة العظ د جات،

 د جة،  تد  الد جة ال رت عدة علدإ تنظديم 60د جة،  الد جة ال غرى هإ   300لل قياا هإ

 .(7لو تو النهائية أ)ظر  مل ق  يعا  للذات،  بذا تم     ال قياا ف

 :المنظم ذاتيًا الخصائص السيكومترية لمقياس التعلم2/2/3

ال ثددات ( لل قيدداا  – امدد  الثاح ددة بددالت قق مددط تددوافر المددر ط السدديكومترية   ال دددق 

 كاآلتي :

 ثبات المقياس 2/2/3/1

/ تددم حسددات فثددات ال قيدداا بعددد/ طددرق  هددي معامددب ال ددا كر )ثدداخ  التجزئددة الن دد ية،  إعدداد

  :التلثيق ك ا يلي

 ،ااالثاح دة هدذه اللريقدة فدي حسدات فثدات ال قيد: اسدتيدم   معامل الفلا كرونبلاخ2/2/3/1/1

ال ر دة ب( طال   طالثة مدط طدالت  سدم تكنولوجيدا التعلديم 30 ذل  بتلثيقو علإ عينة  وامها  

لكليددة ال ا)يددة،  يو ددج الجددد   معددامالت ال ثددات لكددب بعددد مددط أبعدداد ال قيدداا  كددذل  الد جددة ا

د لدي: فدي بعداخ لطبعداد علدإ التدوالي ك دا يباستيدال معامب ال ا،   د كا)  معامالت ال ا كر )ثد

مدا أ،  0.686فدر الدتعلم كدان أ،  في بعد التنظيم  ا)تقا   0.773التيليد  ت ديد األهداا كان 

مدا أ، 0.835،  فدي بعدد التقدويم الدذاتي كدان  0.669بعد الت اعب الذاتي م  م اد  الدتعلم كدان 

بعددد ،   0.796عددد ت ليددب النتددائل كددان ، فددي حدديط أن ب0.811بعددد ال سدداعد/ االجت اعيددة كددان 

 .0.775بين ا  ي ة معامب ال ا كر )ثاخ لل قياا ككب كا)  ،  0.800دافعية التعلم كان 
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 د ية، : ك ا تم حسات معامدب فثدات ال قيداا بلريقدة التجزئدة الن التجزئة النصفية2/2/3/1/2

ي يو دج ،   الجد   التدال0.838فم تم استيدال معادلة جوت ان   لب فيها معامب ال ثات إلي 

  :معامالت ال ثات
 ( قيم معامل الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس تنظيم الذات وللمقياس ككل9جدول )

 األبعاد
عدد 

 العبارات

معامل الفا 

 كرونباخ

معامل التجزئة 

 النصفية

معامل 

 جوتمان

 0.801 0.795 0.773 10 التخطيط وتحديد األهداف

 0.785 0.722 0.686 10 لتعلمالتنظيم وانتقال اثر ا

التفاعل الذاتي مع مصادر 

 التعلم
6 0.669 0.701 0.733 

 0.867 0.861 0.835 9 التقويم الذاتي

 0.875 0.838 0.811 8 المساعدة االجتماعية

 0.827 0.811 0.796 5 تحليل النتائج

 0.834 0.820 0.800 12 دافعية التعلم

 0.838 0.810 0.775 60 المقياس ككل

-Testتم حسات فثدات ال قيداا بلريقدة التلثيدق  إعداد/ التلثيدق  : إعادة التطبيق2/2/3/1/3

retest    طال   طالثة ( مدط طدالت  30، حي   ام  الثاح ة بإعاد/ تلثيق ال قياا علإ عدد

، حي   لل   ي ة معامدب ال ثدات بلريقدة  2019 2018 سم تكنولوجيا التعليم  العال الد اسي

 .0.930التلثيق لل قياا إلي  إعاد/

ال دنظم   تد  هذه القيم علإ أن ال قياا يت تد  بد جدة مناسدثة مدط ال ثدات لقيداا  الدتعلم

تدد  علدإ ذاتيًا،  مدط فدم فثدات ال قيداا ككدب،  هدذا يعندي أن القديم مناسدثة ي كدط الوفدوق بهدا  

 لالحية ال قياا للتلثيق.

 صد  المقياس 2/2/3/2

 ا الث د  علدإ لددق ال  ك ديط للتأكيدد علدإ لددق ال  تدوى ،  كدذل اعت دت الثاح ة فدي هدذ

 االتساق الداخلي ،  ال دق الت ييز  ،  في ا يلي تو يج لذل  :

 امد  الثاح دة بعدر  ال قيداا فدي لدو تو األ ليدة علدإ عدددد  صلد  المحكملين :2/2/3/2/1

بدداخ  سية؛  ذلد  إل( مط ال تي  يط في مجا  تكنولوجيا التعليم  علم الن ل  ال  ة الن15 

ط تدداخب الرأ  حو  مدى مالئ ة األبعاد لظاهر/ مو   القياا،  العثا ات  ما  د يوجد بها م

  دد  ل  ك يط ،اعلإ أ ائهم  ام  الثاح ة بإجراخ التعديالت التي ات ق عليها  اأ  تكرا  ،  بناخً 

فدأك ر،  %80 ديط بنسدثة استثق  الثاح ة علإ العثا ات التي ات ق علإ لالحيتها السداد/ ال  ك

 ( يو ج )س  ات اق ال  ك يط علإ ال قياا  عثا اتو.9 في ا يلي جد    
 ( نسب االتفا  بين المحكمين على مقياس تنظيم الذات10جدول )             

 أبعاد المقياس م
 االتفا  بين المحكمين

 نسبة االتفا 
 غير موافق موافق

 %93.3 1 14 التخطيط وتحديد األهداف 1

 %86.7 2 13 التنظيم وانتقال اثر التعلم 2

 %100 0 15 التفاعل الذاتي مع مصادر التعلم 3

 %100 0 15 التقويم الذاتي 4

 %80 3 12 المساعدة االجتماعية 5

 %93.3 1 14 تحليل النتائج 6

 %100 0 15 دافعية التعلم 7
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 أبعاد المقياس م
 االتفا  بين المحكمين

 نسبة االتفا 
 غير موافق موافق

 %93.3 7 98 المجموع   

 أ ددا  إليهددا السدداد/ ال  ك ددون  التددي تضدد ن  تعددديب فددي  بعددد إجددراخ التعددديالت التددي

ت لددياغة بعددد عثددا ات ال قيدداا ، فقددد ألددثج ال قيدداا فددي لددو تو النهائيددة بعددد إجددراخ تعددديال

ط مد( عثدا / ، يدتم اسدتجابة ال   ولديط علدإ عثدا ات ال قيداا 60الساد/ ال  ك يط مكون مط  

يدر موافدق غ –غير موافق  –ق الإ حد ما مواف –وافق م –خال  خ سة استجابات   موافق بمد/ 

 ( .1-2-3-4-5بمد/ (  

 االتسا  الداخلي : 2/2/3/2/2

 قيداا علدإتم الت قق مط االتساق الداخلي ل قياا التنظديم الدذاتي مدط خدال  التلثيدق الدذ  تدم لل 

 ( طال   طالثة ك ا يلي :30العينة االستلالعية التي  وامها  

للى عرتباط بين مفردات المقيلاس والدرجلة الكليلة لألبعلاد كلل حساب معامالت اال2/2/3/2/2/1

 حدده معامالت اال تثداط بديط م دردات ال قيداا  الد جدة الكليدة لطبعداد كدب علدإتم حسات حده :

 :ي يثيط ذل  الجد   التال
 دهودرجات األبعاد كل بعد على ح التنظيم الذاتي ( معامالت االرتباط بين مفردات مقياس11جدول )

خطيط الت

وتحديد 

 األهداف

التنظيم وانتقال 

 اثر التعلم

التفاعل الذاتي 

مع مصادر 

 التعلم

 التقويم

 الذاتي 

المساعدة 

 االجتماعية

تحليل 

 النتائج
 دافعية التعلم

العبارة
 

ط 
ل ارتبا

معام

جة 
العبارة بالدر

الكلية للبعد
 

العبارة
 

ط 
ل ارتبا

معام

جة 
العبارة بالدر

الكلية للبعد
 

العبارة
 

ل
معام

 
ط 
ارتبا

جة 
العبارة بالدر

الكلية للبعد
 

العبارة
 

ط 
ل ارتبا

معام

جة 
العبارة بالدر

الكلية للبعد
 

العبارة
 

ط 
ل ارتبا

معام

جة 
العبارة بالدر

الكلية للبعد
 

العبارة
 

ط 
ل ارتبا

معام

جة 
العبارة بالدر

الكلية للبعد
 

العبارة
 

ط 
ل ارتبا

معام

جة 
العبارة بالدر

الكلية للبعد
 

1 
0.516*

* 
1 

0.554*

* 
1 

0.602*

* 

1 0.500*

* 

1 0.525*

* 

1 0.45

5** 

1 0.76

6** 

2 
0.456*

* 
2 

0.456*

* 
2 

0.754*

* 

2 0.522*

* 

2 0.756*

* 

2 0.65

6** 

2 0.75

2** 

3 
0.612*

* 
3 

0.587*

* 
3 

0.506*

* 

3 0.530*

* 

3 0.560*

* 

3 0.87

0** 

3 0.43

8** 

4 
0.669*

* 
4 

0.506*

* 
4 

0.437*

* 

4 0.621*

* 

4 0.576*

* 

4 0.75

0** 

4 0.55

8** 

5 
0.707*

* 
5 

0.602*

* 
5 

0.483*

* 

5 0.701*

* 

5 0.448*

* 

5 0.52

1** 

5 0.43

5** 

6 
0.728*

* 
6 

0.483*

* 
6 

0.506*

* 

6 0.777*

* 

6 0.561*

* 

  6 0.55

8** 

7 
0.456*

* 
7 

0.456*

* 

 

7 0.801*

* 

7 0.490*

* 

7 0.60

0** 

8 
0.456*

* 
8 

0.506*

* 

8 0.555*

* 

8 0.492*

* 

8 0.49

3** 

9 
0.635*

* 
9 

0.456*

* 

9 0.731*

* 

  9 0.72

0** 

10 
0.554*

* 

1

0 

0.870*

* 

  10 0.80

1** 

  
11 0.82

5** 
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خطيط الت

وتحديد 

 األهداف

التنظيم وانتقال 

 اثر التعلم

التفاعل الذاتي 

مع مصادر 

 التعلم

 التقويم

 الذاتي 

المساعدة 

 االجتماعية

تحليل 

 النتائج
 دافعية التعلم

12 0.55

6** 

 (0.01دالة عند مستوى )

لدو  يتضج مدط الجدد   السدابق أن معدامالت اال تثداط بديط م دردات ال قيداا  الد جدة الكليدة

 . 0.01(  ج يعها دالة إح ائية عند مستوى 0.870( ،    0.435ترا ح  ما بيط  

حسللللاب معللللامالت االرتبللللاط بللللين الدرجللللة الكليللللة لكللللل بعللللد والدرجللللة الكليللللة 2/2/3/2/2/2

 :ي يو ج ذل  الجد   التالللمقياس:
 من أبعاد ( معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد12جدول )

 مقياس التنظيم الذاتي والدرجة الكلية للمقياس

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد المقياس م

 0.01 **0.901 التخطيط وتحديد األهداف 1

 0.01 **0.900 التنظيم وانتقال اثر التعلم 2

 0.01 **0.895 التفاعل الذاتي مع مصادر التعلم 3

 0.01 **0.867 التقويم الذاتي 4

 0.01 **0.910 المساعدة االجتماعية 5

 0.01 **0.894 تحليل النتائج 6

 0.01 **0.850 دافعية التعلم 7

ة لكدب يتضج مط الجد ليط السابقيط أن معامالت اال تثاطات بديط ال  دردات  الد جدة الكليد

وى عندد مسدت بعد علإ حده ،  كذل  بيط الد جة الكلية لكب بعد  الد جة الكلية لل قياا كلها دالدة

تدد   األبعدداد؛ م ددا يددد  علددإ أن ال قيدداا يت (  هددذا يددد  علددإ تددرابد  ت اسدد  العثددا ات 0.01 

 باتساق داخلي .

 امدد  الثاح دددة ب سدددات ال دددق الدددذاتي لل قيدداا باالعت ددداد علدددإ الصللد  اللللذاتي : 2/2/3/2/3

اا كر )ثداخ، ب سدات ال ددق الدذاتي ل قيد معامالت فثات ال قياا التدي اسدتيرج  بلريقدة ال دا

  0.880ي ل عامب فثات ال قياا، فقد  جد أ)و تنظيم الذات  ذل  عط طريق حسات الجذ  التربيع

 مقياس االتجاه نحو مشاركة األنشطة التمثيلية:2/3
سدل   ياا اتجاهات طدالت تكنولوجيدا التعلديم سدواخ بال هوالهدف من مقياس االتجاهات: 2/3/1

 .بثيةة ال  ب ال عكوا أدائهاب اموا التي أ  اإليجات ) و مما كة األ)ملة الت  يلية 

تددم لددياغة مج وعددة مددط العثددا ات ت  ددب سددلوًكا ل ظيًددا وصللف مقيللاس االتجاهللات: 2/3/2

تعلم إجرائيًدا ي داكإ السدلوك ال علددإ لل درد عندد مواجهتدو لددثعض ال وا د  ال رتثلدة ب و دوع الدد

  العوامب ال ؤفر/ فيها.

 /  ( عثدددا17( عثدددا / منهدددا،  30ال دددو / ال ثدئيدددة لل قيددداا   ي  دددد بلدددع عددددد العثدددا ات فددد     

 ( عثا / سالثة،   د   عي عند لياغة عثا ات ال قياا األمو  التالية :13موجثة،    

 .بساطة ال ياغة لسهولة االستجابة 

 .ا تثاطها ب و وع  مجا  ال قياا 

 ./و  كب عثا / علي فكر/  احد   
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الفدة فالفدة مسدتويات هدإ  موافدق ، م ايدد، غيدر موافدق(،  تقدد  موافدق ب  ي تق  اإلجابة ف

ا ،  م ايد بد جتان،  غير موافق بد جدة  احدد/،  بدذل  تكدون الد جدة العظ دإ لل قيداد جات

لدو تو النهائيدة  يد جة،  بدذا تدم   د  ال قيداا فد 30د جة،  الد جة ال غرى هإ  90هإ 

 (8أ)ظر  مل ق 

ط  امد  الثاح دة بدالت قق مدط تدوافر المدر الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاهلات :2/3/3

 ل ثات ( لل قياا كاآلتي :ا –ة   ال دق السيكومتري

 :ثبات المقياس 2/3/3/1

لتلثيدق اتم حسات فثات ال قياا بعد/ طرق  هي معامب ال ا كر )ثاخ  التجزئة الن  ية،  إعاد/ 

  :ك ا يلي

 ذلد   : استيدم  الثاح ة هذه اللريقة في حسات فثات ال قيداا معامل الفا كرونباخ2/3/3/1/1

ي ددة ( طالدد   طالثددة مددط  سددم تكنولوجيددا التعلدديم ،   ددد  لددل   30 وامهددا   بتلثيقددو علددإ عينددة

 . 0.880معامب ال ا كر )ثاخ لل قياا ككب إلإ 

ية ك ددا تددم حسددات معامددب فثددات ال قيدداا بلريقددة التجزئددة الن دد  التجزئللة النصللفية :2/3/3/1/2

تيدال ، فدم تدم اسد 0.898حي   لل   ي ة معامب ال ثات بلريقة التجزئة الن  ية لل قيداا إلدي 

 . 0.933معادلة جوت ان   لب فيها معامب ال ثات إلي 

-Testتدم حسدات فثددات ال قيداا بلريقدة التلثيدق  إعداد/ التلثيددق  إعلادة التطبيلق :2/3/3/1/3

retest    طالد   طالثدة ( مدط طدالت  30، حي   ام  الثاح ة بإعاد/ تلثيق ال قياا علدإ عددد

ال  ب الد اسدإ ال دا)إ ، حيد   2019 2018جيا التعليم العال الد اسيال ر ة ال ا)ية بقسم تكنولو

 .0.945 لل   ي ة معامب ال ثات بلريقة إعاد/ التلثيق لل قياا إلي 

للدالت  تد  هذه القيم علإ أن ال قياا يت ت  بد جدة مناسدثة مدط ال ثدات لقيداا اتجاهدات ا

لقدديم ل قيدداا ككددب ،  هددذا يعنددي أن ا) ددو ممددا كة األد ا  ال   لددة عثددر الويدد ،  مددط فددم فثددات ا

 .مناسثة ي كط الوفوق بها  تد  علإ لالحية ال قياا للتلثيق

 

 :صد  المقياس2/3/3/2

اعت دددت الثاح ددة فددي هددذا الث دد  علددإ لدددق ال  ك دديط للتأكيددد علددإ لدددق ال  تددوى،  كددذل  

 االتساق الداخلي،  ال دق الت ييز ،  في ا يلي تو يج لذل  :

 امدد  الثاح ددة بعددر  ال قيدداا فددي لددو تو األ ليددة علددإ عدددد  لمحكمللين :صللد  ا2/3/3/2/1

مددى  ( مط ال تي  يط في مجا  تكنولوجيا التعليم  علم الن ل ؛  ذل  إلبداخ الدرأ  حدو 15 

 ا،  بنداخً مالئ ة األبعاد لظاهر/ مو   القياا،  العثا ات  ما  د يوجد بهدا مدط تدداخب أ  تكدرا 

الثاح دة  بدإجراخ التعدديالت التدي ات دق عليهدا ال  ك ديط ،   دد اسدتثق  ائهدم  امد  الثاح دة آعلإ 

جدد    % فدأك ر،  في دا يلدي80علإ العثا ات التي ات ق علإ لالحيتها الساد/ ال  ك يط بنسثة 

 :( يو ج )س  ات اق ال  ك يط علإ ال قياا  عثا اتو12 
 نسب االتفا  بين المحكمين على مقياس االتجاهات (13جدول )

 بارات المقياسع م
 االتفاق بين المحكمين

 نسبة االتفاق
 غير موافق موافق

 %93.3 1 14 (1العبارة ) 1

 %86.7 2 13 (2العبارة ) 2

 %100 0 15 (3العبارة ) 3

 %100 0 15 (4العبارة ) 4
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 بارات المقياسع م
 االتفاق بين المحكمين

 نسبة االتفاق
 غير موافق موافق

 %80 3 12 (5العبارة ) 5

 %93.3 1 14 (6العبارة ) 6

 %100 0 15 (7العبارة ) 7

 %100 0 15 (8)العبارة  8

 %86.7 2 13 (9العبارة ) 9

 %100 0 15 (10العبارة ) 10

 %93.3 1 14 (11العبارة ) 11

 %100 0 15 (12العبارة ) 12

 %86.7 2 13 (13العبارة ) 13

 %100 0 15 (14العبارة ) 14

 %80 3 12 (15العبارة ) 15

 %80 3 12 (16العبارة ) 16

 %100 0 15 (17العبارة ) 17

 %86.7 2 13 (18العبارة ) 18

 %100 0 15 (19العبارة ) 19

 %80 3 12 (20العبارة ) 20

 %86.7 2 13 (21العبارة ) 21

 %93.3 1 14 (22العبارة ) 22

 %86.7 2 13 (23العبارة ) 23

 %86.7 2 13 (24العبارة ) 24

 %100 0 15 (25العبارة ) 25

 %93.3 1 14 (26العبارة ) 26

 %93.3 1 14 (27ارة )العب 27

 %93.3 1 14 (28العبارة ) 28

 %86.7 2 13 (29العبارة ) 29

 %86.7 2 13 (30العبارة ) 30

 %91.78 37 413 المجموع

لدياغة   بعد إجراخ التعديالت التي أ ا  إليها الساد/ ال  ك ون  التي تض ن  تعديب في

اد/ نهائيددة بعددد إجددراخ تعددديالت السددبعددد عثددا ات ال قيدداا، فقددد ألددثج ال قيدداا فددي لددو تو ال

  ( عثا / ، يتم استجابة ال   وليط علدإ عثدا ات ال قيداا مدط خدال30ال  ك يط مكون مط  

 ( .1-2-3ير موافق (  غ –وافق الإ حد ما م –فالفة استجابات   موافق 

 االتسا  الداخلي : 2/3/3/2/2

خددال  حسددات معددامالت  امدد  الثاح ددة ب سددات االتسدداق الددداخلي لل قيدداا،  ذلدد  مددط 

ي ح ددل  النتددائل التدداال تثدداط بدديط الد جددة علددي العثددا /  الد جددة الكليددة لل قيدداا،  في ددا يلددي 

 .عليها الثاح ة
 س مقيالة لقيم معامالت حساب معامالت االرتباط بين الدرجةعلي العبارة والدرجة الكلي (14جدول )

 ربامعامل االرتباط بالدرجة الكلية لالخت مفردةال ربامعامل االرتباط بالدرجة الكلية لالخت المفردة

1 0.664** 16 0.335* 
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 ربامعامل االرتباط بالدرجة الكلية لالخت مفردةال ربامعامل االرتباط بالدرجة الكلية لالخت المفردة

2 0.657** 17 0.631** 

3 0.550** 18 0.336* 

4 0.330* 19 0.706** 

5 0.432** 20 0.688** 

6 0.613** 21 0.750** 

7 0.725** 22 0.655** 

8 0.633** 23 0.470** 

9 0.457** 24 0.755** 

10 0.700** 25 0.640* 

11 0.333* 26 0.555** 

12 0.331* 27 0.651** 

13 0.751** 28 0.758** 

14 0.735** 29 0.655** 

15 0.681** 30 0.781** 

 (0.01)**( دالة عند مستوى )

 (0.05)*( دالة عند مستوى )

مدير ، األمدر الدذ  يا( أن ج يد  معدامالت اال تثداط دالدة إح دائيً 13  يتضج مط )تائل جدد  

 اتساق ال قياا،  مط فم لالحيتو لالستيدال. إلي

إ  امدد  الثاح ددة ب سددات ال دددق الددذاتي لل قيدداا باالعت دداد علددالصللد  الللذاتي : 2/3/3/2/3

اا معامالت فثات ال قيداا التدي اسدتيرج  بلريقدة ال اكر )ثداخ ، ب سدات ال ددق الدذاتي ل قيد

 0.938)دو أال قيداا، فقدد  جدد االتجاهات  ذل  عط طريق حسات الجذ  التربيعي ل عامب فثات 

. 

 :  امدد  الثاح ددة بددإجراخ تجربددة اسددتلالعية علددي عينددة مددط ) ددل التجربللة االسللتطالعية .3

فدي  ( طالثًدا بمدكب مك د   30طالت  عثة تكنولوجيا التعليم  مط ) ل مجت   الث    عدددهم  

قدق حيد  تدم الت ، 2019 2018األسثوعيط األ لييط في ال  دب الد اسدي ال دا)إ للعدال الد اسدإ 

 العددال الد اسددإ السددابق إلجددراخ التجربددة يمددط لدددق  فثددات أد ات الث دد ،  ذلدد  بتلثيقهددا فدد

ساسددية األ  ة الث ددبدداألساسددية،حتإ ي  ددب هددؤالخ اللددالت ) ددل سدد ات  خ ددائص طددالت تجر

واجدو تيليدو،  ذلد  للتعدرا علدي ال دعوبات التدي  دد   العدال الد اسدإ الدذ يتم تلثيقهدا فد ي الت

 ة في أفناخ التجربة األساسية للث  .الثاح 

ذتيًدا،   مقيداا الدتعلم ال دنظم ،  د كم   التجربة االستلالعية عط فثات االختثدا  الت  ديلإ

 مقياا االتجاهات   هو تم عر دو فدي إعدداد أد ات الث د (، ك دا كمد   عدط لدالحية مدواد 

جدود    ب ال عكدوا(  عددل بثيةة ال Edomodoال عالجة التجريثية  من ة التعلم اإللكتر )ية 

 ممكالت ذات تأفير  ا ج علي تلثيق التجربة األساسية للث  .

ية مدواد بعد اال)تهاخ مط التجربدة االسدتلالعية،  التأكدد مدط لدالح :التجربة األساسية .4

بددة ( للتجريدد  النهددائي، تددم إجددراخ التجرedomodoال عالجددة التجريثيددة  ال ن ددة اإللكتر )يددة

 2019 2018 عثة تكنولوجيدا التعلديم خدال  العدال الد اسدي   ال ا)يةت ال ر ة األساسية علي طال

 امعة حلوان   د مرت اليلوات التالية:ج –ال  ب الد اسإ ال ا)إ بكلية التربية 
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ت لت ديددد ال ج وعددات التجريثيددة للث دد  أتثعدد  الثاح ددة اإلجددراخاتحديللد عينللة البحللث: 4/1

 التالية :

 لتعليم.طال   طالثة( مط طالت تكنولوجيا ا 40سية للث    وامها  تم اختيا  العينة االسا 

تجريثدي تم تقسيم طالت كب مج وعة تجريثية  فقًدا للت د يم ال التصميم التجريبي للبحث :4/2

 للث   ك ا يلي :

ت :  فيهدا يقدول اللداليخلراط جزئلانالمجموعة األولى : تمثيل الدور المحكلم ملع مسلتوى  -

ينا مدون  الجا)  اإللكتر )إ فم يأتون لل د  التقليددى  يتوى التعلم فب ماهد/ فيديو بو م 

 2مددل  يمددا  دداموا ب مدداهدتو فددم يقومددون بنمدداط يتمددا كون فيددو مدد  ال علددم  مدد   مالئهددم فدد

هد باعداد سينا يو ت  يدب األد ا  بمدكب ميلدد  مسدثق  تقدول هدذه ال ج وعدة بدد   ال مدا

  عداده.إ فقًا للسينا يو الذيط  اموا بفقد ألحداث الد اما التعلي ية ال عر  ة 

ت :  فيهددا يقددول اللددالينخللراط كلللاالمجموعللة الثانيللة: تمثيللل الللدور المحكللم مللع مسللتوى  -

ينا مدون  الجا)  اإللكتر )إ فم يأتون لل د  التقليددى  يب ماهد/ فيديو بو م توى التعلم ف

باعدداد 1مل يم   مالئهم فما  اموا ب ماهدتو فم يقومون بنماط يتما كون فيو م  ال علم   

 يسددينا يو ت  يددب األد ا  بمددكب ميلددد  مسددثق  تقددول هددذه ال ج وعددة أيًضددا بال مددا كة فدد

 ت  يب أد ا هم ال   لة ألحداث الد اما التعلي ية ال عر  ة.

الت  فيهدا يقدول اللد :ينخلراط جزئلاملع مسلتوى  يتمثيلل اللدور التلقلائ: المجموعة الثالثة -

لتقليددى الجا)د  اإللكتر )دإ، فدم يدأتون لل د  ا يبو م تدوى الدتعلم فد  ب ماهد/ ال يديو الذ

ط الت  يددب عدد يب سدداعد/  مالئهددم فدد  ينا مددون مددا  دداموا ب مدداهدتو،  تقددول هددذه ال ج وعددة

وعدة  تقول هذه ال ج  فكر/ ي كط ت  يلها بمكب ل ظإ د ن تيليد مسثق يطريق الت كير ف

 .4ية ال عر  ة مط  ثب مل بد   ال ماهد فقد ألحداث الد اما التعلي 

ت  فيهددا يقددول اللددال :ينخللراط كلللامللع مسللتوى  ي: تمثيللل الللدور التلقللائالمجموعللة الرابعللة -

  مدون مدا ينا  الجا)  اإللكتر )إ فم يأتون لل د  التقليدد يب ماهد/ فيديو بو م توى التعلم ف

 ن بددد يب تلقدائ داموا ب مداهدتو فدم يقومدون بدد  هم الت  يلدإ بددد ن تيلديد مسدثق بيدنهم  بمدك

 .3 هو ما تماهده مل أدائها سينا يو ميلد، ألحداث الد اما التعلي ية ال للوت 

فؤ د مدط تكداتم التلثيق القثلدي ل قيداا تقددير الدذات بهددا التأكد تطبيق أدوات البحث قبليًا : 4/3

تيًدا، ذا كدب مدط االختثدا  الت  ديلإ،  مقيداا الدتعلم ال دنظم يال ج وعات التجريثية األ بعدة فد

 . مقياا االتجاهات

ثيددق تددم ت ليددب )تددائل كددب مددط اختثددا  الت  دديب فددي التلتكللافؤ المجموعللات التجريبيللة : 4/3/1

ذلد  بهددا القثلي،  مقياا تنظيم الذات في التلثيق القثلدي، لل ج وعدات التجريثيدة األ بعدة،  

ي دا ل ج وعات فالتعرا علإ مدى تكافؤ ال ج وعات  ثب التجربة،  ذل  ب سات ال ر ق بيط ا

    التدالييتعلق بد جات التلثيق القثلي لكب مط الت  يب  الدتعلم ال دنظم ذاتيًدا،  يو دج الجدد

 داللة ال ر ق بيط ال ج وعات األ بعة في د جات التلثيق القثلي كالتالي:
 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمجموعات التجريبية 15جدول )

 التحصيل ومقياس تنظيم الذات  في التطبيق القبلي الختبار

 المجموعات
 مقياس تنظيم الذات اختبار التحصيل

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط االنحراف المعياري الحسابي المتوسط

 32.512 90.70 4.962 25.20 (1المجموعة التجربيبة )
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 23.087 82.90 6.096 26.60 (2المجموعة التجربيبة )

 22.489 85.20 5.587 24.90 (3يبة )المجموعة التجرب

 21.040 79.70 7.361 27.20 (4المجموعة التجربيبة )

يتضددج مددط الجددد   السددابق أن متوسددلات ال ج وعددات التجريثيددة األ بعددة فددي التلثيددق 

ا جدداخت القثلددي الختثددا  الت  دديب جدداخت متقا بددة،  كددذل  بالنسددثة ل قيدداا الددتعلم ال ددنظم ذاتيًدد

 .ا يد  علإ تكافؤ ال ج وعات األ بعةم  ،متقا بة أيًضا

 ة إح دائيا لتأكيد النتيجة السابقة تم اسدتيدال ت ليدب التثدايط، لت ديدد مددى  جدود فدر ق دالد

 بيط متوسلات د جات اللالت في ال ج وعدات األ بعدة فدي اختثدا  الت  ديب  مقيداا تنظديم

 ي يو ج ذل  :الذات حي  تم ت ديد م د  التثايط  حسات  ي ة  ت(  الجد   التال
 التحصيل وتنظيم الذات  الدرجات القبلية لكل من ( داللة الفرو  بين المجموعات في16جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات
درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

 التحصيل

 بين المجموعات

 المجموعات داخل

 الكلي 

36.475 

1324.500 

1360.975 

3 
36 

39 

12.158 

36.792 

 

0.330 0.803 

تنظيم 

 الذات

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 الكلي 

644.675 

22846.700 

23491.375 

3 
36 

39 

214.892 

634.631 

 

0.339 0.798 

 بعددة فددي أليتضددج مددط الجددد   السددابق أ)ددو ال توجددد فددر ق بدديط ال ج وعددات التجريثيددة ا

لغد  ب  مقيداا الدتعلم ال دنظم ذتيًدا  مقيداا االتجاهدات حيد  بد جات كب مدط اختثدا  الت  دي

( ،  بلغدد   ي ددة 0.05 هددي غيددر دالددة عنددد مسددتوى   0.330 ي ددة  ا( فددي اختثددا  الت  دديب 

مدير ي( ؛ م دا 0.05 هدي غيدر دالدة عندد مسدتوى   0.339 ا( في مقياا التعلم ال دنظم ذاتيًدا 

 ق تظهدر ثددخ فدي إجدراخ التجربدة ،  ان أ  فدرإلإ تكافؤ ال ج وعات التجريثية اال بعة  ثب ال

وجدود/ مبعد التجربة ترج  إلإ اختالا في ال تغيرات ال ستقلة للث د  ،  لديل إلدي اختالفدات 

 بيط ال ج وعات  ثب إجراخ التجربة.

بدددأت الثاح ددة فددي تددد يل مو ددوعات ال قددر  بلريقددة  تللدريس موضللوعات المقللرر:  4/4

ط ، بداية مد  edomodoر/ علإ من ة التعلم اإللكتر )يةال  ب ال عكوا  تم  ف  كب م ا 

 .2019 2018األسثوع ال ال  للد اسة، بال  ب الد اسإ ال ا)إ للعال الجامعإ 

 تددم عقددد لقدداخ مدد  طددالت ال ج وعددات تطبيللق المعالجللات التجريبيللة علللي المجموعللات: 4/5  

ط خدال  مداا ال  تدوى ال قددل التجريثية األ بعة، في األسثوع ال ا)إ مط الد اسة لتو يج أهدد

 بيةة ال  ب ال عكوا  كي ية تن يذه  كي ية التعامب م  مو   ال ن ة اإللكتر )ية.

الجدزخ  أما في ا يتعلق بلثيعة سير الد  ا لل ج وعات التجريثيدة فقدد سدثق تو دي و فدي      

ن ة علي ال  الدخو الياص بت ديد االستراتيجية التعلي ية  أ) اط التعلم، ك ا إلتزم  الثاح ة ب

كلددة لهددم، اإللكتر )يددة،   الثريددد اإللكتر )ددي لل و دد ، ل تابعددة تقدددل اللددالت فددي األ)مددلة ال و

 ست سا اتهم  توجيههم. ا معرفة آ ائهم حو  التجربة ككب،  كذل  الرد علي 

ل بعددد د اسددة اللددالت لج يدد  الددد  ا  تن يددذ ج يدد  ال هددا تطبيللق أدوات البحللث بعللديًا:6 4

ألساسدية لة ال وكلة لهدم تدم تلثيدق أد ات الث د  بعدديًا،   دد اسدتغرق تلثيدق التجربدة ا األ)م

 .2018 5 15إلي ال الفاخ  2018 2 6أسثوع د اسإ بداية مط ال الفاخ  15للث   حوالي 

هدات اا االتجا  د تم التلثيق الثعد  لالختثا  الت  يلإ،  مقياا التعلم ال دنظم ذاتيًدا،  مقيد  

  ج وعات التجريثية األ بعة.علي طالت ال
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 Two –Ways“: تدددم اسدددتيدال ت ليدددب التثدددايط فندددائي االتجددداه   المعالجلللة اإلحصلللائية4/7

Analysis of Variance”  ذلدد  علددي اعتثددا  أ)ددو أك ددر األسددالي  اإلح ددائية مناسددثة  ،

ل ل عالجة الثيا)ات في  وخ الت  يم التجريثدي للث د ، حيد  اسدتيدم  الثاح دة حزمدة الثدرام

،  في دا يلدي عدر  للنتدائل SPSS-18ال عر فة باسدم ال زمدة اإلح دائية للعلدول االجت اعيدة 

التي أس ر عنها الت ليب اإلح ائي للثيا)ات  فق تسلسب عر  ال در   التدي ت د  لدياغتها 

 في ا سثق.

 نتائج البحث وتفسيرها:     
  :ياختبار صحة الفروض البحثية الثالثة المرتبطة بالتحصيل الدراس

 . تحديد اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة بالنسبة لالختبار التحصيلى : 1

 تم تلثيق اإلح اخ الول ي لل ج وعات األ بعة في اختثا  الت  يب،  الجد   التالي 

 يو ج ال توسلات  اال) رافات ال عيا ية للتلثيق الثعد  لالختثا :
 ات المعيارية الختبار التحصيل( حساب المتوسطات واالنحراف17جدول )        

 المتغير

 مستوى االنخراط في أنشطة تمثيل األدوار

 المجموع
 بالمشاركة يانخراط كل انخراط جزئي بالمشاهدة

 تمثيل األدوار أسلوب

 محكم

 72.30ل  = 

 9.719ع = 

 10ن = 

 63.60ل  = 

 9.419ع = 

 10ن = 

 67.95ل  = 

 10.329ع = 

 20ن = 

 تلقائي

 81.90ل  = 

 13.527ع = 

 10ن = 

 97.20ل  = 

 2.573ع = 

 10ن = 

 89.55ل  = 

 12.305ع = 

 20ن = 

 المجموع

 77.10ل  = 

 12.477ع = 

 20ن = 

 80.40ل  = 

 18.50ع = 

 20ن = 

 78.75ل  = 

 15.664ع = 

 40ن = 

  يو ددج الجددد   السددابق )تددائل اإلح دداخ الولدد ي لل ج وعددات األ بعددة بالنسددثة الختثددا 

 ب،  يالحددظ أن هندداك فر ًددا  ا ددً ا بدديط متوسددلات د جددات الكسدد  بالنسددثة لل تغيددرالت  ددي

بلددع  تلقددائي( حيدد  -ت  يددب الددد    م كددم  أسددلوتال سددتقب األ   مو دد  الث دد  ال ددالي،  هددو 

 ت  يدب األد ا  ال  كدم ب سدتوى أسدلوتمتوسد د جة الكسد  فدي اختثدا  الت  ديب ل ج وعدة 

ط ت  يدب األد ا  ال  كدم ب سدتوى ا)يدرا أسدلوتمج وعدة  ، بين دا بلغد 72.30ا)يراط جزئي 

،  81.90د ا  التلقائي ب سدتوى ا)يدراط جزئدي كدان ت  يب األ أسلوتفي حيط أن  63.60كلي 

،  97.20ت  يددب االد ا  التلقددائي ب سددتوى ا)يددراط كلددي كددان متوسددد مج وعتددو  أسددلوتبين ددا 

  اآلتي: هو ما يتضج مط خال  المكب 
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 الختبار التحصيل ( متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة في التطبيق البعدي4) شكل

 *** عرض النتائج االستداللية بالنسبة الختبار التحصيل :

 ، تدم الذات داللدة إح دائية بديط هدذه ال توسدلات أل  ا للتعرا علإ ما إذا كا)  هنداك فر  ًد

راد د جات أفدلد،  الجد   التالي يو ج )تائل ذل  الت ليب استيدال ت ليب التثايط ال نائي ال تال ل

 عينة الث   في اختثا  الت  يب :
 يللدرجات أفراد العينة على اختبار التحص (2×2( نتائج تحليل التباين ثنائي االتجاه )18جدول )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة
 آيتا مربع

حجم 

 األثر

تمثيل  أسلوت

 األدوار

4665.60
0 

 كثير 0.582 0.000 50.063 4665.600 1

 لغير 0.031 0.287 1.169 108.900 1 108.900 مستوى االنخراط

 التفاعل بينهما
1440.00

0 
 كثير 0.300 0.000 15.452 1440.000 1

 الخطأ
3355.00

0 
36 93.194     

 الكلي
257632.
000 

40      

 ≥يوجلد فلر  دال احصلائيًا عنلد مسلتوى )دو " أ)ص علدإ    الذ: لتحقق من الفرض األولا

حصيلى لالختبار الت يالقياس البعد ي( بين متوسطى درجات طالب تكنولوجيا التعليم ف0.05)

( بصللرف النظللر عللن مسللتوى يتمثيللل الللدور )محكللم/ تلقللائالتخطلليط ل أسلللوبنتيجللة اخللتالف 

 ( ببيئة الفصل المعكوس"يكل /ي)جزئ هئأدا االنخراط في

ن  ي دة أت  يدب األد ا  يتضدج  بأسدلوت***  باستقراخ النتائل  بالت ديد في السلر ال درتثد 

جدود   ( ،  هذا يمير إلإ 0.05(؛ حي  أن هذه القي ة دالة عند مستوى   50.063 ا( بلغ   

 جدات اختثدا  ( بديط مج وعدات الد اسدة فدي متوسدد د0.05عندد مسدتوى  ا فرق دا  إح ائيً 

 لقائي (.ت –ت  يب األد ا    م كم التيليد ل أسلوتالت  يب  اجعة إلإ تأفير 

 ***  تميرهذه النتيجة إلإ  جود فرق بيط متوسلي د جدات اللدالت فدي اختثدا  الت  ديب

 . فيو ت  يب األد ا  ب را النظر عط مستوى اال)يراطالتيليد ل أسلوت اج  إلإ تأفير 

حيد   ت  يب األد ا  جاخ كثيدر أسلوت( إلإ أن حجم تأفير 17ئل جد    *** ك ا أ ا ت )تا

 ا  فدي ت  يدب األد سدلوت هو ما يد  علإ التدأفير الكثيدر أل 0.582 لل   ي ة مرب  آيتا إلي 

 تن ية الت  يب لدى عينة الث   .

 حي  أن م هول حجم التأفير يركز علي ال رق أ  حجم اال تثداط بغدض النظدر عدط مدد  ال قدة

 مدا إذا كدان لدغيراً أ  متوسدلاً أ  كثيدراً مدط  ،التي )ضعها في النتدائل ،  يت ددد حجدم التدأفير

 (59، 1997، من و الجد   التالي  
 ( الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير19جدول )

ً  صغيراً  حجم التأثير  كبيراً  متوسطا

                                                 
 ( حجم التأثير الوجه المكمل للداللة اإلحصا ية ، 1997منصور، رشدي فام . )16 ، ع 7، م  يةالمجلة المصرية للدراسات النفس ،

 . 75 -57ص ص
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 0.01 0.06 0.14 ( 2قيمة ) 

ال ر  األ   الذ  )ص علإ أ)دو " يوجدد فدرق دا  اح دائيًا   ثو إ ما تقدل تم ***  بناخ عل

  القيدداا الثعددد ي( بدديط متوسددلإ د جددات طددالت تكنولوجيددا التعلدديم فدد0.05≥  عنددد مسددتوى 

( ب درا النظدر عددط يت  يددب الدد    م كدم  تلقدائ أسدلوتلالختثدا  الت  ديلإ )تيجدة اخدتالا 

 ثيةة ال  ب ال عكوا".( بيكل  يمستوى اال)يراط فيو  جزئ

( بدديط 0.05≥  يوجددد فددرق دا  اح ددائيًا عنددد مسددتوى " حيدد  أفثتدد  )تيجددة الث دد  أ)ددو

)تيجدددة  يلالختثددا  الت  دديل  متوسددلإ د جددات طددالت تكنولوجيدددا التعلدديم ا القيدداا الثعدددد

  ي( ب را النظر عط مستوى اال)يراط فيو  جزئيت  يب الد    م كم  تلقائ أسلوتاختالا 

 يةة ال  ب ال عكوا".( بثيكل

 ***  لت ديد اتجاه ال رق تم حسات متوسلات د جات طدالت ال ج وعدات التجريثيدة ؛ حيد 

( 67.95ت  يدب األد ا  ال  كدم  التيليد ل أسلوتبلغ   ي ة متوسلات د جات اللالت ذ   

لدإ جدة إ(،  تمدير هدذه النتي89.55ت  يدب األد ا  التلقدائي  التيلديد ل أسدلوت،  اللالت ذ   

تمثيلل  أسللوبلصلالا ذوي  جود فدرق بديط متوسدلي د جدات اللدالت فدي اختثدا  الت  ديب 

 . ائوأد يف ب را النظر عط مستوى اال)يراط األدوار التلقائي

كددت علدإ فاعليدة ال ددخب الدد امإ فدإ تن يدة أالتدي  تت ق هذه النتيجة م  عديد مدط الد اسدات  -

 عثدددد العظددديم (،  د اسدددة يدددو)ل 1996  إكدددا )   د اسدددة القددداعودكالقدددد / علدددإ الت  ددديب 

 ،  د اسدة علديUla (2008)(،  د اسدة 2002 ملر (،  د اسة 2001(، جات هللا  2000 

 (.1998  حامد 

التري  Lombard and Biglan (2009) كمرا تتفرق هرال النتيجرة مرع دراسرة لرومبرد وبربرارا  -

 and Koehlerوكرروهلر  لتمثيررل األدوار، ودراسررة جرراو  يأثبتررت فاعليررة التخارريا التل ررا 

(2008) Gao  تمثيررل األدوار والتعبيررر عمررا تررم  يفرر يالترري توصررلت إلررل أن التخارريا التل ررا
يحكرم المتعلمرين فيره بسريناريو مخارا  ياستيعابه لمحتوى التعلم أفضل من التخايا الم يد الا

 ومعد مسب  ا.

 عقليدة ب ر )دة يت تعدون الدذيط تدرى أن األ دياصالتدي ك ا تت ق م  )ظرية ال ر )ة ال عرفيدة  -

 فدي ال ر )دة  ددً ا مدط  لدديهم أ  يواجهو)هدا؛ التدي ال وا د  يالئدم ب ا ال عرفية أساليثهم تتنوع

ً  أسداليثهم تنويد   للثيةدة يسدتجي  ال درن فالمديص، يواجهو)هدا التدي ال وا د  ل قتضديات تثعدا

 يكدون ال درد توافدق أن  ذلد  معندإ هذه الثيةة،  بيط بينو التكي  ت قق مالئ ة استجابة الجديد/

 التكيد  علدإ  د تدو  لد  ال رد، مر )ة  ل  فكل ا ل يج،  العكلا مر)ً  ال رد كان كل ا أسهب

ت  يب الدد    أسلوت(،  هو ماحققو 20، ص 2012  عثان، ( /الجديد  بيةتو ظر فو م يد في

 لدى ال تعل يط بهذه ال ج وعة الث  ية. يالتلقائ

تغييدر السدلوك علدإ أسداا التلقائيدة،  يعرفهدا بأ)هدا  يلع  األد ا  ف ت سر )ظرية مو ينو تأفير  -

اسددتجابة مناسددثة ل و دد  جديددد، أ  اسددتجابة جديددد/  مناسددثة ل و دد   ددديم،  تتو دد  القددد / علددإ 

 االستجابة. يمو   علإ د جة  عيو بها،  حريتو ف ياالستجابة ال ناسثة للقوى ف

هناك ع ليتيط أساسيتيط للن دو  التلدوير،  ترى أنلتي ا)ظرية بياجية  ك ا تت ق هذه النتيجة م   -

ي ددر بددو ال ددتعلم حتددإ يددتالئم مدد    تعنددإ تمددويو ال و دد  الددذ ي ه ددا اليثددر/  أ  الت  يددب  التدد

 ال ا)يدة التكيد  أ  ال واخمدة  يق دد بهدا تعدديب هدذا ال يدز ن  مدا لديدو مدط  يميز )و ال عرف

فدإن لعد  األد ا   فدق هداتيط  يواجهدو،  بالتدالي  معرفة كإ يالئم طثيعة الم  أ  ال و   الدذ
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يتضدد ط ع ليتدديط األ لددإ ت ويددب مايتلقدداه مددط أ ددياخ  يالع ليتدديط ي كددط ت سدديره كنمدداط معرفدد

 معلومات إلإ أ ياخ  ) اذج سلوكية تمكب جزًخا مط ذاتو،  ال ا)ية هإ أ)و يتوافق  يتكي  مد  

 ما ي  لو مط موا   العالم اليا جإ.

 ن خالل مالحظتها الشخصية هذه النتيجة إلى:ترجع الباحثة مو

 أعلتهددا للددالت هددذه ال ج وعددة، حيدد  أتاحدد  لهددم أن ي ا سددوا هددذه يال سدداحة ال ددر/ التدد  -

مدا  حدد د يال رية باختيا  مايريد ن مط موا   تعثدر عدط م هدول ال  تدوى ال دراد تقدي دو فد

 دداهيم ر ال علومددات  ال و، فكددا)وا أك ددر  ددد / علددإ تددذكئددتسدد ج لهددم تلقائيددة هددذا الددد   بأدا

 ال رتثلة ب  توى ال قر .

ذهددط اللالدد  ال   ددب بعددد أن يتضددج لددو م هددول ت  يددب الددد    ي  دد  خلددة عامددة سددريعة فدد -

 . أهدافو يالتلقائ

 ألداخ موا  هم التلقائية.ال الة الن سية  الجو الن سإ لللالت كان مهيةًا بمكب جيد  -

،  د ا أبعادهددا العضددوية  االجت اعيددة سددي  لها جيدددًا يالتددكددب طالدد  تق ددص المي ددية  -

  ر بها، فقد  جعهم ذل  مط داخلهم علإ ت دى أ) سهم.سي الن سية  طثيعة ال وا   التي 

 .م ا أدى إلإ تن يذ أ)ملة ت  يب األد ا  بد ة  ب دق ،سعة مييلة طالت هذه ال ج وعة -

مد  أ) سدهم فدم مد   حي  أد ك اللالت  ر  / التركيز أل)هدم خلقدوا ت ددى ،تركيز اال)تثاه -

 سددرعة االسددتجابة لل ددؤفرات اليا جيددة  ال ددؤفرات ،  مالخهددم علددإ إجدداد/ ت  يددب األد ا 

 الداخلية،  تقثب النقد بعد إ)تهاخ األداخ كان  سيلة جيد/ أدت لت سيط تعل هم.

≥ يوجلد فلر  دال احصلائيًا عنلد مسلتوى )دص علدإ أ)دو  "   الذ:  التحقق من الفرض الثانى

لالختبار التحصيلى  يالقياس البعد يمتوسطى درجات طالب تكنولوجيا التعليم ف ( بين0.05)

 أسللوب( بصلرف النظلر علن يكلل /ينتيجة اختالف مستوى االنخلراط فلي تمثيلل اللدور )جزئل

 ( ببيئة الفصل المعكوس ".يتمثيل الدور )محكم/ تلقائ

ة  ا( )يدراط يتضدج أن  ي د***  باستقراخ النتائل  بالت ديد في السلر ال درتثد ب سدتوى اال

مير إلإ ( ،  هذا ي0.05عند مستوى   ا( ؛ حي  أن هذه القي ة غير دالة إح ائيً 1.169بلغ   

( بدديط مج وعددات الد اسددة فددي متوسددد 0.05عدددل  جددود فددرق دا  إح ددائيا عنددد مسددتوى  

 ( .يكل  د جات اختثا  الت  يب  اجعة إلإ تأفير مستوى اال)يراط  جزئي

أ)دو "  حيد  أفثد  الث د ال ر  ال دا)ي مدط فدر   الث د    فضإ ما تقدل تم  بناخ عل*** 

( بدديط متوسددلإ د جددات طددالت تكنولوجيددا 0.05≥  يوجددد فددرق دا  اح ددائيًا عنددد مسددتوى ال

لالختثا  الت  يلإ )تيجة اختالا مستوى اال)يراط في ت  يدب الدد     القياا الثعد يالتعليم ف

بثيةدددة ال  دددب  (يت  يدددب الدددد    م كدددم  تلقدددائ تأسدددلو( ب دددرا النظدددر عدددط يكلددد  ي جزئددد

 ال عكوا".

 وتختلف هذه النتيجة مع:

( حو  أن لع  األد ا  يتيج  لللالت ال مدا كيط فيدو بدالت كير 55، ص 2008ما أكدتو مليكة   -

ال و دد  الددد امإ،  ي) ددل الو دد ، حيدد  يندددمجون بكددب   ي ددياتهم فدد ي االحسدداا  ال عددب فدد

ال  ت  يب د   المديص اآلخدر،  ي  لدون مدا ي كدط أن يقومدوا بدو  يتعرفون علإ أ) سهم مط خ

تدرى الثاح دة أن سدث  هدذه  ييكو)وهدا عدط ذلد  المديص،  بالتدالالتدي عط طريدق ت دو اتهم 

 ددوخ معليددات  يال و دد  الت  يلددإ كددان أمددًرا طثيعيًددا  فدد يالنتيجددة يرجدد  إلددإ أن اال)يددراط فدد
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يلهم أل)دو كدان جدزًخا أساسديًا لثنيدة النمداط يجسد ها فلم يؤفر علإ مستوى ت  التي المي ية 

 الت  يلإ.

 Kitchener, Murphy, Lebans، ليثددا)ز  يك ددا ييتلدد  مدد  د اسددة كرتمدد ر، مددو ف -

الدتعلم،  مدط فدم  ي ياد/ ا)يراط اللالت فد يتولل  إلإ فاعلية التعليم ال دمل فالتي  (2011)

 ك بكندا.يو  الت  يب الد اسإ للالت جامعة يت قيق مستوى مرت   ف

ةدة تولدل  )تائجهدا إلدإ فاعليدة بي ي(  التد2012ك ا تيتل  م  )تدائل د اسدة م  دد   دو إ    -

د هدا ت ديتاس  ب  ه ا الذ يف ياد/ ا)يراط اللالت ال عل يط بكلية التربية،  يالتعلم ال دمل ف

ة ة التربيديدال عل ديط بكل   االستراتيجية األ)سد  لت د يم بيةدات الدتعلم ال ددمل ال الئ دة لللدالت

 يدائدالا  ياخلية  اليا جية في ا يتعلق بتأفيره دا علدإ الجا)د  ال عرفدد جهتإ الضثد ال  ذ 

 . مدى ا)يراط اللالت فإ بيةة التعلم ال دمل ،يل ها ات الت  يم التعلي 

 وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى:

تلثيق ال  ب ال عكدوا المق اإللكتر )إ مط  يتم بيط ال علم  اللالت ف  طثيعة التوالب الذ -

ت قيدددق  يمددط خددال  اليوتيددوت  التوالددب عثددر الثريددد اإللكتر )ددإ لل علددم سدداعد اللددالت فدد

)يددراط عثددر المددق اإللكتر )ددإ بمددكب متسددا ى لللددالت م ددا أدى إلددإ عدددل تددأفرهم ب سددتوى اال

)يددراط داخددب الثيةددة ال دد ية  فتددأفرهم ب ددا  دداهد ه  ت دداعلوا معددو مددط مل ددات كددان أكثددر مددط اال

،  هددذا يت ددق مدد   أدائهددا ي ددا كوا فدد أ  م لوهددا   دداهد هاالتددي )يددراطهم مددط خددال  األد ا  ا

 فدد   يأكددد علددإ أن التوالددب عثددر التكنولوجيددا ال دي ددة يسدداعد فدد  ( الددذ2013د اسددة  يتدديم، 

 ع لية التعلم. يف )يراطمستوى اال

لم  إ)تدداج ال عرفددة ا)يددراط ال ددتعلم بمددكب عددال عثددر  ددثكات الددتعلم سدداعدهم علددإ الددتعك ددا أن  -

لم يدؤفر  ي(،  بالتال26، ص2010،أبو خلو/)يراط مؤ ر جيد ل ستوى ت  يب اللالت  فاال

 ثيةة التعلم ال  ية.بعلإ ت  يب ال تعل يط  يأ  الكل ي)يراط سواخ الجزئمستوى اال

توجد فرو  دالة احصائيًا عند مستوى ال  )ص علإ أ)و "  :  الذالتحقق من الفرض الثالث

لالختبللار  يالقيللاس البعللد ي( بللين متوسللطات درجللات طللالب تكنولوجيللا التعللليم فلل0.05≥ )

( ومسلتوى االنخلراط فيله يتمثيل اللدور )محكلم/ تلقلائ أسلوبالتحصيلى نتيجة التفاعل بين 

 .( ببيئة الفصل المعكوسيكل /ي)جزئ

 تأسددلوبدديط  (  بالت ديددد فددي السددلر ال ددرتثد بالت اعددب17***  باسددتقراخ النتددائل فددي جددد    

 ( ؛ حيدد  أن هددذه15.452ت  يددب األد ا   مسددتوى اال)يددراط ؛ يتضددج أن  ي ددة  ا( بلغدد   

ا  بديط د)و يوجدد ت اعدب إح دائي إ(،  هذا يمير إلإ 0.05عند مستوى  ا القي ة دالة إح ائيً 

متوسدددد د جدددات اختثدددا  و  ذلددد  فدددي ئدددأدات  يدددب األد ا   مسدددتوى اال)يدددراط فدددي  أسدددلوت

 الت  يب .

 ت  يددب األد ا  أسددلوت بالث دد  عددط مو دد  ال ددر ق بدديط ال ج وعددات )تيجددة للت اعددب بدديط *** 

  مستوى اال)يراط ، ظهرت النتائل ك ا يو  ها الجد   التالي : 
 نتائج الفرو  بين متوسطات المجموعات في اختبار التحصيل (20جدول )

 متوسط الفرو  المقارنات بين المجموعات
داللة الفرو  بين 

 سطاتالمتو

 تمثيل األدوار محكم
 غير دال 8.700 ليك -مستوى انخراط جزئي 

 غير دال 8.700- زئيج -مستوى انخراط كلي 
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 متوسط الفرو  المقارنات بين المجموعات
داللة الفرو  بين 

 سطاتالمتو

 تمثيل األدوار تلقائي

 *15.300- ليك -مستوى انخراط جزئي 
دال إحصائيا عند 

 (0.05مستوى )

 *15.300 زئيج -مستوى انخراط كلي 
دال إحصائيا عند 

 (0.05مستوى )

 اتداللددة إح ددائية بدديط متوسددل اتق ذ  تمددير )تددائل الجددد   السددابق إلددإ  جددود فددر*** 

ت  يب األد ا  التلقدائي ب سدتوى ا)يدراط جزئدي  مج وعدة  أسلوتد جات طالت مج وعة 

د ا  ت  يدب األ أسلوتل الج مج وعة  كلي ت  يب األد ا  التلقائي ب ستوى ا)يراط  أسلوت

ب ت  يدد أسددلوتالت اعددب بدديط  أسددلوتمددكب التددالي يو ددج  ال، التلقددائي ب سددتوى ا)يددراط كلددي

 لي( :ك –لقائي (  بيط مستوى اال)يراط   جزئي ت -األد ا    م كم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبين مستوى االنخراط لقائي (ت -تمثيل األدوار ) محكم  أسلوت( التفاعل بين 5) شكل

 االختبار التحصيلى يف (يكل – ي) جزئ 

" توجدد  حيد  تولدب الث د  ال دالإ إلدإ أ)دوال ر  ال ال    فضم علإ ما تقدل ت خً ***  بنا

( بديط متوسدلات د جدات طدالت تكنولوجيدا التعلديم 0.05≥  فر ق دالة اح ائيًا عند مسدتوى 

( يت  يدب الدد    م كدم  تلقدائ أسدلوتلالختثا  الت  يلإ )تيجة الت اعب بيط   القياا الثعد يف

أسددلوت تيلدديد ت  يددب ةددة ال  ددب ال عكددوا ل ددالج ( بثييكلدد  ي مسددتوى اال)يددراط فيددو  جزئدد

 .ي)يراط الكلب ستوى اال يالتلقائ الد  

تن يددة  يأكدددت علددإ فاعليددة بيةددة ال  ددب ال عكددوا فددالتددي  تت ددق هددذه النتيجددة مدد  الد اسددات  -

أكددت علدإ  ي( التد2015ع ا     د اسة  Baker et al.(2008)الت  يب الد اسإ كد اسة 

التعلديم  جعلدو  يز علإ إفراخ ت  يب اللالت مدط خدال  ا)يدراطهم فدأن  التعلم ال عكوا يرك

ذى معنددإ بتوظيدد  التكنولوجيددا  ت كدديط اللددالت مددط   دد  ال  ددب مددط االسددت اد/ مددط منا مددة 

 عزيدددز(،   د اسدددة 2014(   د اسدددة  المددداعر، 2014ال ددداد/ العل يدددة،  د اسدددة  جددداد هللا ،

 د اسدة (، 2015تدائل  د اسدة  ال عا ثدة،(   كدذل  )2017عابدد،   د اسة  عليان(،  2017 

، ( 2016د اسة عثد اللليد    ، Gerald,2014)جيرالد ،  د اسة (Howell,2013)هو  

 (Lin& Hwang,2016)ليط  هوا)ل  د اسة 

  & Kinzie & kult, 2004, p.223 Nahl, 2010 Baxter, Connolly) د اسدة -

Stansfield, 2011)مدط  يوى ا)يدراط اللدالت بمدكب كلدأكدت علدإ ت قيدق مسدت ي،  الت

 خال  ت  يم بيةات التعلم ال ناسثة لت قيقو.
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 Bidarra & Martins تت ددق هددذه النتيجددة مدد  النظريددة اإلت ددالية لسددي ينز فقددد أ ددا   -

إلددإ أن اسددتيدال الوسددائد الر  يددة  الددربد ال عددا  بدديط عنالددرها ال يتل ددة تجعددب  (2010)

 نيرطيط فيو م ا يؤدى إلإ ت سيط ع لية التعلم.ال تعل يط أك ر  ربًا مط الوا    م

)دو لكدإ ي ددث الدتعلم البدد أن يعت دد التدد يل علدإ السدياق أترى )ظرية ال ر )دة ال عرفيدة ك ا  -

تع دب كعن در  احدد عنددما يدتم اسدتدعاؤها مدط  ثدب  ي التد ،لتن ية الثنية ال عرفيدة لددى ال دتعلم

يت يز ب ر )دة معرفيدة عقليدة هدو   ال رد الذفا عليو، الذاكر/ العاملة  مط فم ال ت  ب عثةًا معرفيً 

يسعإ جاهدًا لت قيق أهدافو مط خال  إمكا)اتو العل يدة  اإل) عاليدة  ال ركيدة إل)تداج حلدو    الذ

  عثددد الكددريم متنوعددة تجدداه مو دد  معدديط،  التيلدديد ل سددتقثلو،  ت قيددق أهدافددو بعيددد/ ال دددى

 .(42، ص 2015ابراهيم، 

 علددإ أن  ي ددوخ )ظريددة التنددافر ال عرفدد يفدد يالكلدداال)يددراط Kretchmar ( 2014ي سددر   -

 ف دط مرغوبدة، )تدائل علدإ لل  دو  سدا / مه دة ال رد فدي ا)يراط التنافر تست ير التي األمو 

 النمداط، اال)يدراط بدذل  عددل إلدإ بدال رد يدؤد  فهدذا سدا ، غيدر مدا )مداًطا معرفتدو أن خدال 

 التدي الندواتل جدود/ فدي ال ثالغدة طريدق التندافر عدط خ دض هندا  ي كدط أكثدر، سديكون  التنافر

 معا ا متسقة. إ افة هنا تعتثر حي  النماط، هذا أداخ عند عليها ال رد سي  ب

اعت دددت اعت ددادًا مثا ددًرا علددإ الددتعلم  يك ددا يدددعم هددذا االتجدداه النظريددة الثنائيددة االجت اعيددة التدد -

ي ر بهدا،  يإ،  لكط مط خال  اليثرات التاليثراتإ النمد، فال تعلم يسعإ دائ ا الكتسات ال عن

 ليل مط خال  مايقدمو لو ال علم،  بذل  ي دثج الدتعلم هدو إعداد/ تنظديم ال درد لطسداا العقلدإ 

علددإ  ددر  / أن ي دديع هددذه النظريددة لددو ليتناسدد  مدد  اليثددر/ الجديددد/، حيدد  تؤكددد  ي ال عرفدد

ال دراد، لدذل  كدان د   ال علدم هندا ال تعلم لن سو معنإ كب خثر/ مر بها لي ب بذل  إلإ ال عنإ 

تسدداعد ال ددتعلم علددإ التكيدد   فهددم الع ليددات الداخليددة  يموجًهددا  مقدددًما للتغذيددة الراجعددة التدد

تسدداعد علددإ هددذا التكيدد  مددط خددال  تأمددب ال ددتعلم  ي م ا لددة اكتسددات األسددالي  األدائيددة التدد

ت اد/ مندو فدإ بنداخ خثراتدو ،  االسدوئديقدول بأدا  الدد   الدذ يفدالتع دق اال)يدراط   يفد تركيزه 

تؤكد علإ  ر  /  يالنظرية ال عرفية االجت اعية،  الت، ك ا يدعم هذا األسلوت أيًضا الجديد/ 

مدط ال دتعلم مدط خدال  التركيدز علدإ مايدد   داخدب عقدب  التعلم يجديد/ فاستيدال استراتيجيات 

الدتعلم عثدر عدددًا مدط ع ليات معرفية افترا دية يسدتد  عليهدا مدط ظهدو  السدلوك لت سدر بدذل  

ال  ا سات  التلثيقات التربوية  الدمل بيط الجوا)  االجت اعيدة  القدد /  التددعيم االجت داعإ 

 (.94ص ،2011، سالم  ي ابليات ال رد للتعلم ال عرف ي  ياا أفره ف

مقددر  أد ا   يت ويددب اللددالت ال  دداهيم  ال هددا ات فدد :وترجللع الباحثللة هللذه النتيجللة إلللى 

نولوجيدا التعلديم  ك اياتدو إلدإ أ دياخ م سوسدة ت كندوا مدط إد اكهدا ب واسدهم  تعايمدوا أخ ائإ تك

م ا جعب للتعلم معنإ  للت كير ع قًدا  إعداد السينا يو الياص بها  ت  يلها، يمعها أفناخ ال ما كة ف

  للتذكر سهولة.

 ا: اتيً ذ ثانيا: اختبار صحة الفروض البحثية الثالثة المرتبطة بمتغير التعلم المنظم
ة   الثاح د الختثا  ل ة ال ر   الث  ية ال الفة ال رتثلة بالتعلم ال دنظم ذاتيًدا اسدتيدم

باسددتيدال الثر)ددامل اإلح ددائي  two way ANOVAأسددلوت ت ليددب التثددايط فنددائي االتجدداه 

SPSS (18) : يو ج الجد   التالي )تائل ت ليب التثايط فنائي االتجاه  ، 

 صفي للمجموعات األربعة بالنسبة لمقياس تنظيم الذات : . تحديد اإلحصاء الو1
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و دج يتم تلثيق اإلح اخ الول ي لل ج وعات األ بعة في مقياا تنظيم الدذات،  الجدد   التدالي 

 : عيا ية للتلثيق الثعد  لل قيااال توسلات  اال) رافات ال

 
 ات( حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس تنظيم الذ21جدول )

 المتغير
 مستوى االنخراط في أنشطة تمثيل األدوار

 المجموع
 بالمشاركة يانخراط كل انخراط جزئي بالمشاهدة

 تمثيل األدوار أسلوت

 محكم

 276.00ل  = 

 15.114ع = 

 10ن = 

 265.10ل  = 

 20.388ع = 

 10ن = 

 270.55ل  = 

 18.340ع = 

 20ن = 

 تلقائي

 284.90ل  = 

 9.073ع = 

 10ن = 

 293.60ل  = 

 6.653ع = 

 10ن = 

 289.25ل  = 

 8.938ع = 

 20ن = 

 المجموع

 280.45ل  = 

 12.963ع = 

 20ن = 

 279.35ل  = 

 20.775ع = 

 20ن = 

 279.90ل  = 

 17.101ع = 

 40ن = 

 يو ج الجد   السدابق )تدائل اإلح داخ الولد ي لل ج وعدات األ بعدة بالنسدثة ل قيداا 

تغيدر بديط متوسدلات د جدات الكسد  بالنسدثة لل  ا ا د ً  اهنداك فر ًدتنظيم الذات،  يالحدظ أن 

بلددع  تلقددائي( حيدد  -ت  يددب الددد    م كددم  أسددلوتال سددتقب األ   مو دد  الث دد  ال ددالي،  هددو 

توى ت  يب األد ا  ال  كدم ب سد أسلوتمتوسد د جة الكس  في مقياا تنظيم الذات ل ج وعة 

اط ت  يدب األد ا  ال  كدم ب سدتوى ا)يدر سلوتأبين ا بلغ  مج وعة ، 276.00ا)يراط جزئي 

 284.90ت  يب األد ا  التلقائي ب ستوى ا)يراط جزئي كان  أسلوتفي حيط أن  265.10كلي 

،  293.60ت  يب األد ا  التلقائي ب ستوى ا)يراط كلي كدان متوسدد مج وعتدو  أسلوت، بين ا 

  :  هو ما يتضج مط خال  المكب التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التطبيق البعدي لمقياس تنظيم الذات ( متوسطات درجات المجموعات التجريبية األربعة في6شكل )

 *** عرض النتائج االستداللية بالنسبة لمقياس تنظيم الذات :
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، تدم   للتعرا علإ مدا إذا كا)د  هنداك فر  دا ذات داللدة إح دائية بديط هدذه ال توسدلات أل ال

ب لددد جات  ل ،  الجددد   التددالي يو ددج )تددائل ذلدد  الت ليدداسددتيدال ت ليددب التثددايط ال نددائي ال ددتال

 أفراد عينة الث   في مقياا تنظيم الذات :
 لذاتاأفراد العينة على مقياس تنظيم  ( لدرجات2×2نتائج تحليل التباين ثنائي االتجاه ) (22جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 داللةال

مربع 

 آيتا

حجم 

 األثر

تمثيل  أسلوت

 األدوار
 كثير 0.335 0.000 18.149 3496.900 1 3496.900

مستوى 

 االنخراط
 لغير 0.002 0.804 0.063 12.100 1 12.100

 متوسد 0.122 0.032 4.985 960.400 1 960.400 التفاعل بينهما

     192.672 36 6936.200 الخطأ

      40 31.45166.000 الكلي

≥ يوجللد فللر  دال احصللائيًا عنللد مسللتوى )ددص علددإ أ)ددو"    الددذ التحقللق مللن الفللرض الرابللع

لمقيللاس تنظلليم  يالقيللاس البعللد ي( بللين متوسللطى درجللات طللالب تكنولوجيللا التعللليم فلل0.05)

( بصللرف النظللر عللن مسللتوى يتمثيللل الللدور )محكللم/ تلقللائ أسلللوبالللذات نتيجللة اخللتالف 

 ببيئة الفصل المعكوس ". (يكل /ياالنخراط فيه )جزئ

ن  ي دة ت  يدب األد ا  يتضدج أ بأسدلوت***  باستقراخ النتدائل  بالت ديدد فدي السدلر ال درتثد 

جدود   ( ،  هذا يمير إلإ 0.05(؛ حي  أن هذه القي ة دالة عند مستوى   18.149 ا( بلغ   

ت مقيداا ( بديط مج وعدات الد اسدة فدي متوسدد د جدا0.05عندد مسدتوى   افرق دا  إح ائيً 

 لقائي ( .ت –ت  يب األد ا    م كم  أسلوتتنظيم الذات  اجعة إلإ تأفير 

ذات ***  تمير هذه النتيجة إلإ  جود فرق بيط متوسلي د جات اللالت في مقياا تنظيم الد

 ت  يب األد ا  ب را النظر عط مستوى اال)يراط . أسلوتإلإ تأفير  ترج 

يد  حت  يدب األد ا  جداخ كثيدر  أسدلوتأن حجم تدأفير ( إلإ 21*** ك ا أ ا ت )تائل جد    

 ا  فدي ت  يدب األد ألسدلوت هو ما يد  علإ التدأفير الكثيدر  0.335 لل   ي ة مرب  آيتا إلي 

  تن ية تنظيم الذات لدى عينة الث  .

أ)دو " يوجدد مد  مدا تولدب إليدو الث د  حيد  ال در  الرابد    ثدو ***  بناخ علإ ما تقدل تدم 

 ي( بيط متوسلإ د جدات طدالت تكنولوجيدا التعلديم فد0.05≥  ائيًا عند مستوى فرق دا  اح 

( ب درا يت  يب الد    م كم  تلقائ أسلوتل قياا تنظيم الذات )تيجة اختالا   القياا الثعد

 ( بثيةة ال  ب ال عكوا ".يكل  يالنظر عط مستوى اال)يراط فيو  جزئ

 جدات طدالت ال ج وعدات التجريثيدة؛ حيد  ***  لت ديد اتجاه ال رق تم حسات متوسدلات د

(، 270.55ت  يدددب األد ا  ال  كدددم   أسدددلوتبلغددد   ي دددة متوسدددلات د جدددات اللدددالت ذ   

د فدرق (،  تمير هدذه النتيجدة إلدإ  جدو289.25ت  يب األد ا  التلقائي   أسلوت اللالت ذ   

األد ا  ت  يددب  أسددلوتبدديط متوسددلي د جددات اللددالت فددي مقيدداا تنظدديم الددذات ل ددالج ذ   

 .وئفي أدا التلقائي ب را النظر عط مستوى اال)يراط

ترى أن منلقة الن و القريثدة ال ركزيدة  ي تت ق هذه النتيجة م  النظرية الثنائية االجت اعية  الت -

تساعد ال رد علدإ اال)تقدا  مدط مسداعد/ اآلخدريط إلدإ مسداعد/ الدذات،  بتكدرا  هدذه اليلدوات 

حيدا/ األفدراد يتدوفر لدديهم تولي دة  يفتر/ ما فد ي/ عند ال رد، ف مر/ تلو أخرى تن و  د ات جديد

مددط التنظدديم مددط  ثددب اآلخددريط، فددم التنظدديم الددذاتإ، إلددإ الع ليددات ذات ال ددثغة اآلليددة،  عندددما 
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بآلية  تلقائية، يستلي  أن يعود مدر/ أدائها ينتهإ ال رد مط استهالك ال ها /  تلو   د تو علإ 

القريثددة ال ركزيددة، السددتهالك مهددا / جديددد/،  هكددذا تسددت ر د  / أخددرى خددال  منلقددة الن ددو 

 منلقددة الن ددو القريثددة ال ركزيددة السددتهالك ال هددا ات  اكتسددات ال عرفددة ال تراك ددة  العددد ان

 (.73، 2016دا  د،  

 ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى:و     

و   بدال ال رتثلدة أفدر كثيدر علدإ السدلوك  األ  داع العقليدة  ل دا لهدا مدط)ظرية الت اعدب  -

د اك تقد    اخ اإل يال ج وعدات التد ي،  تؤكد علإ تأفير الع ليات الال عو ية فدال   ب

ال مددترك ألفرادهددا، حيدد  تددتم تلدد  الع ليددات بالت اعددب المي ددإ ال ددريج بدديط أعضدداخ 

 ال ج وعة.

 يدر التركيز علدإ االسدتجابة الظداهر/  علدإ خ دائص ال  اهت ت  ي التالنظرية السلوكية  -

ي كددط  ال يي  زهدا،  عدددل ال اجدة  للتركيدز علددإ الع ليدات الداخليدة االفترا ددية التد  الدذ

لكدط  ت ديدها بد ة،   د برهط علإ ذلد  بعددل  دد / ال علدم علدإ مالحظدة ع ليدة التدذكر، 

 (.2018 الكلثإ،  آخر ن، ي كط االستدال  عليها م ا يتذكره اللال 

ائيددة عنددد اللددالت ال ددؤديط لل وا دد  الت  يليددة )تيجددة التركيددز علددإ االسددتجابة الداخليددة التلق -

لدددطداخ ال دددوتإ  الثدددد)إ ال ناسدددثيط لل و ددد ، د ن التيلددديد  يالت هيدددد اللثيعدددإ التلقدددائ

لو، فلم تكط هناك  وال  جاهز/ لطداخ، بب اعت دد اللدالت ال   لديط علدإ خثدرتهم  يال رف

الجسدد،  الت داهم مدط خدال   مستوى ال وت أ  ي م ا ستهم إلإ حد ما سواخ أكان ذل  ف

 لغة الجسد،  اإلي اخات.

≥ يوجد فر  دال احصائيًا عنلد مسلتوى  " )ص علإ ا)و   الذالتحقق من الفرض الخامس: 

لمقيللاس تنظلليم  ي( بللين متوسللطى درجللات طللالب تكنولوجيللا التعللليم فللى القيللاس البعللد0.05)

( بصللرف النظللر عللن يكللل /يالللذات نتيجللة اخللتالف مسللتوى االنخللراط فللي تمثيللل الللدور )جزئلل

 .( ببيئة الفصل المعكوسيتمثيل الدور )محكم/ تلقائ أسلوب

ة  ا( ***  باستقراخ النتائل  بالت ديد في السلر ال درتثد ب سدتوى اال)يدراط يتضدج أن  ي د

إلدإ   هدذا يمدير ،(0.05عند مسدتوى  ا (؛ حي  أن هذه القي ة غير دالة إح ائيً 0.063بلغ   

( بدديط مج وعددات الد اسددة فددي متوسددد 0.05عنددد مسددتوى  ا إح ددائيً عدددل  جددود فددرق دا  

 لي(.ك –د جات مقياا تنظيم الذات  اجعة إلإ تأفير مستوى اال)يراط  جزئي

حيد  تولدب الث د  ال در  اليدامل مدط فدر   الث د    فدض***  بناخ علإ مدا تقددل تدم 

يط متوسددلإ د جددات ( بدد0.05≥  " ال يوجددد فددرق دا  اح ددائيًا عنددد مسددتوى  ال ددالإ إلددإ أ)ددو

ل قيدداا تنظدديم الددذات )تيجددة اخددتالا مسددتوى   القيدداا الثعددد يطددالت تكنولوجيددا التعلدديم فدد

ت  يددب الددد    م كددم   أسددلوت( ب ددرا النظددر عددط يكلدد  ياال)يددراط فددي ت  يددب الددد    جزئدد

 .( بثيةة ال  ب ال عكوايتلقائ

أ   ي)يدراط سدواخ كلدوى االعددل تدأفر اللدالت ب سدتهدذه النتيجدة إلدإ  يترج  الثاح ة السث  ف -

 حددها  ي)يراط التت قيق تعل هم ال نظم ذاتيًا،  ب ا يرج  إلإ عدل توافر  ر ط اال يف يجزئ

(Fletcher, 2015 ) مدط أه هدا: غيدات   ح الت ددى األكدادي إ ال ناسد  عندد هدؤالخ ي التد 

ب  االكتةدات، الع دب،   دعو هم الددائم بال لد ي سلثية بعض اللالت  عددل جدديتهم فد ،اللالت

اعتداد ا عليدو  هدو   تعل هدم التقليددى الدذ أسدلوت القلق،   د أظهر بعضهم ت ردًا علدإ تغييدر 
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ت  يدب  يأسلوت ال  ا ر/  ال  ظ  التلقيط م ا أدى إلإ عددل تدأفرهم سدواخ كدا)وا ممدا كيط فد

  األد ا  أ  مماهديط لها.

علي م هول ال ن عة الذاتية  التدي تدتم  تستند ي تيتل  هذه النتيجة م  )ظرية ال  ير الذاتي الت -

مط خال  ت قيق الذات ك    أساسي في الوجود األفضب لل رد ا)لال ًا مط أن الثمرية تمدترك 

في ال اجات الن سية األساسية التي يج  أن تمث  لتت قق ) ائها  ا)سجامها ،إذ ا)و كل ا أ دثع  

ب اللدالت مسدؤليط عدط تعل هدم بلريقدة هذه ال اجات كل ا أحدل األفدراد بال يويدة، فلرب دا جعد

يدراطهم سدواخ ا)تد يسية جديد/،  جعلهم ي  لون موا   ترتثد ب  داهيم ال قدر  أدى إلدإ عددل 

بيةة ال  ب ال عكوا، حي  لم يمدث  ذلد  عنددهم حاجدات  اهت امدات  يف يأ  جزئ يبمكب كل

 .يسعون لت قيقها

حددد سد ات  حيد   Purdie, Hattie & Douglas (1996) تيتل  هذه النتيجة م  ماحددده -

اتهم  يمدتقون خثدر مدط أه هدا أ)هدم ينيرطدون مد   مالئهدم يذاتيداً  التد ال دنظم الدتعلم أل ات

فدي  خالثدد علدإ القدد /  لدديهم لل  يدرات اآلليدة االسدتجابة مدط أك در اليثدرات تلد   يروجهدوا

مدط  ود/ال نمد هددافهمأ ت قيدق إلدإ تدؤد  التدي  الوسدائب اللدرق فدي  الدت كم الذاتية التد يثات

 التعلم.

توجللد فللرو  دالللة احصللائيًا عنللد ال " )ددص علددإ أ)ددو   :  الددذالتحقللق مللن الفللرض السللادس

 يالقيللاس البعللد ي( بللين متوسللطات درجللات طللالب تكنولوجيللا التعللليم فلل0.05≥ )مسللتوى 

توى ( ومسليتمثيل الدور )محكم/ تلقلائ أسلوبلمقياس التعلم المنظم ذاتيًا نتيجة التفاعل بين 

 .( ببيئة الفصل المعكوسيكل /ياالنخراط فيه )جزئ

 لوتأسدد(  بالت ديددد فدي السددلر ال ددرتثد بالت اعددب بدديط 21***  باسدتقراخ النتددائل فددي جددد    

لقي دة ( ؛ حي  أن هدذه ا4.985ت  يب األد ا   مستوى اال)يراط ؛ يتضج أن  ي ة  ا( بلغ   

 سدلوتألإ ا)و يوجدد ت اعدب إح دائي دا  بديط (،  هذا يمير إ0.05عند مستوى   ادالة إح ائيً 

 ت  يب األد ا   مستوى اال)يراط في متوسد د جات مقياا تنظيم الذات .

" توجد  وأ)، حي  تولب الث   ال الإ إلإ ال ر  السادا  فض بناخ علإ ما تقدل تم *** 

لتعلديم ( بديط متوسدلات د جدات طدالت تكنولوجيدا ا0.05≥  فر ق دالة اح ائيًا عند مسدتوى 

ت  يدب الدد    م كدم   أسدلوتل قياا التعلم ال دنظم ذاتيًدا )تيجدة الت اعدب بديط   القياا الثعد يف

 ."( بثيةة ال  ب ال عكوايكل  ي(  مستوى اال)يراط فيو  جزئيتلقائ

  ت  يدب األد ا أسدلوت***  بالث   عط مو   ال ر ق بديط ال ج وعدات )تيجدة للت اعدب بديط 

 رت النتائل ك ا يو  ها الجد   التالي :  مستوى اال)يراط ، ظه
 ( نتائج الفرو  بين متوسطات المجموعات في مقياس تنظيم الذات23جدول )

 داللة الفرو  بين المتوسطات متوسط الفرو  المقارنات بين المجموعات

 مستوى االنخراط الجزئي

 غير دا  8.900- لقائيت -ت  يب اد ا  م كم 

 غير دا  8.900  كمم -ت  يب اد ا  تلقائي 

 مستوى االنخراط

 الكلي 

 

 (0.05دا  إح ائيا عند مستوى   *28.500- لقائيت -ت  يب اد ا  م كم 

 (0.05دا  إح ائيا عند مستوى   *28.500  كمم -ت  يب اد ا  تلقائي 



 

 =365 = 

 2021و يوني -( 17)مسلسل العدد  -األول العدد  -التاسع المجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

جدات بديط متوسدلي د  ا***  تمير )تائل الجد   السابق إلإ  جود فرق ذ  داللة إح دائيً 

  مج وعدة مسدتوى اال)يدراط ،م كم الد  مج وعة مستوى اال)يراط الكلي بت  يب طالت 

، قدائيتل الدد  تلقدائي ل دالج مج وعدة مسدتوى اال)يدراط الكلدي بت  يدب  الد  الكلي بت  يب 

ط تلقددائي(  بددي -ت  يددب األد ا    م كددم  أسددلوتالت اعددب بدديط  أسددلوت المددكب التددالي يو ددج 

  ( كلي –مستوى اال)يراط  جزئي 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مستوى االنخراط  و ئي (تلقا -) محكم  تمثيل األدوارتخطيط  أسلوب( التفاعل بين 7شكل )

 مقياس تقدير الذات يكلي ( ف –) جزئي 

 ، بناخ علإ ماتولب إليو الث   ال الإ  هدو ال ر  السادا  فض بناخ علإ ما تقدل تم *** 

( بيط متوسدلات د جدات طدالت تكنولوجيدا 0.05≥  " توجد فر ق دالة اح ائيًا عند مستوى 

ت  يدب الدد    أسدلوتل قيداا الدتعلم ال دنظم ذاتيًدا )تيجدة الت اعدب بديط   القيداا الثعدد يالتعليم فد

 األسدلوت( بثيةة ال  ب ال عكدوا ل دالج يكل  ي(  مستوى اال)يراط فيو  جزئي م كم  تلقائ

 .يب ستوى اال)يراط الكل يالتلقائ

 ك ا أظهرت )تدائل د اسدة فدايز بدط  ثيدب (،2016أح د    د اسة ال نان  م  تت ق )تيجة هذه   -

(  جددود فددر ق دالددة إح ددائية بدديط د جددات طددالت 2018الر يلددي، حامددد عثددد هللا اللالف ددة  

ال ج وعتيط التجريثيتة  الضابلة  علإ مقياا التعلم ال نظم ذاتيًا ل الج ال ج وعدة التجريثيدة 

 ال عكوا.  التي خضع  الستيدال ال  ب

ه يدددة ت ددد يم ال قدددر ات الد اسدددية  فدددق التدددي أكددددت  Alamry (2017)د اسدددة الع دددر   -

استراتيجية ال  ب ال عكدوا لتعزيدز  دعدم الدتعلم ال دنظم ذاتيًدا  ذلد  مدط خدال  تمدجي  الدتعلم 

 ال ستقب،  ت سيط مما كة اللالت في التعلم،  ت قيق ال ر )ة في  مط  طرق تعلم اللالت.

ستراتيجية ال  ب ال قلدوت افاعلية استيدال  التي أكدت علإ  Aljaser(2017)سر د اسة الجا -

 الك اخ/ الذاتية لدى طلثة التعليم بجامعة األمير/ )و / بن  عثد الرح ط.تن ية في 

باستق دداخ فاعليددة اسددتيدال الددتعلم ال قلددوت لتددد يل مدداد/ التددي  امدد  ( 2017د اسددة ال ربددي   -

نيددة فددي تن يددة مهددا ات الددتعلم الددذاتي  تنظدديم الثيةددة االفرائيددة لدددى الد اسددات االجت اعيددة  الوط

اللالثددات ال وهوبددات فددي ال دد  األ   ال ددا)و  ب  افظددة اإلحسدداخ، حيدد  تددوفر بيةددة ال  ددب 

 ال عكوا لللالثات بيةة ت اعلية سواخ م  ذاتها أ  م  ال عل ة.

بيةدة ال  دب ال عكدوا أن  )تائجهداأظهدرت  التدي  Strohmyer (2016)د اسدة سدتر ه اير   -

جعل  اللالت أك ر  د / علإ تنظيم التعلم ذاتيدا  أكادي يدا،  ت  دو ت ت دو ات اللالد  عدط 
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استيدال هدذه الثيةدة فدي  يداد/ الت داعالت بديط اللدالت، باإل دافة إلدإ ال هدم ال تع دق لل  تدوى 

 التعلم الذاتي. ال قدل بهذه  الثيةة، ك ا يؤد  استيدامو إلإ  ياد/  د / اللال  علإ تنظيم 

(  فقدددد بينددد  ت سدددط مهدددا ات الدددتعلم الدددذاتي لددددى طالثدددات 2014أمدددا )تدددائل د اسدددة الدددذ يخ   -

ال ج وعددة التجريثيددة مددط طالثددات ال سددتوى ال الدد  فددي مقددر  ال اسددوت، ك ددا أن بيةددة ال  ددب 

 ال قلوت أسه   ب راعا/ ال ر ق ال ردية بيط اللالثات  تمويقهط للتعلم

أن ترتيد  ال تغيدرات ال و  يدة،  ابتكدا   ي( فد21، ص2016   يدا /أكدده  تت ق أيًضا مد  مدا  -

 ،ي كدط ا دتقا ها مدط هدذه ال تغيدرات الثيةيدة ال و  يدة يأسل معرفية  إ)تاج اآلفا  ال رغوبة الت

 مط فدم الت اعدب ال سدت ر  النداجج مد  الثيةدة سدث  مدط أسدثات ت قيدق الدتعلم ال دنظم ذاتيًدا لددى 

عدط طريدق  ي)يدراط الكلدلت  يدب الدد ا  ب سدتوى اال يالتلقدائ سدلوتو األال تعل يط،  هو ماحقق

 يالددربد بدديط ال  يددر  االسددتجابة، فتنظدديم الددذات هددو م ددد  إدا ك ال ددرد للقددوى المي ددية التدد

جوهر إحساسو بذاتو فهو ال يقت ر علدإ ال هدا / السدلوكية فقدد  لكدط أيًضدا يتضد ط  يت كط ف

 علإ استيدال تل  ال ها / ب ا يتالخل م  ال و   الراهط. ال عرفة  المعو  بالقد / المي ية

التأكيددد علددإ ع ليددات  ياالجت دداعإ لثا)ددد  ا فدد ي تت ددق هددذه النتيجددة مدد  )ظريددة الددتعلم ال عرفدد -

التنظدديم الددذاتإ لدددى ال تعل دديط مددط خددال   ددثد سددلوكياتهم عثددر ت ددو اتهم  اعتقدداداتهم عددط 

 يإحددداث ال  يددرات التدد يت التنظدديم الددذاتإ تسددهم فددالنتددائل ال ترتثددة علددإ سددلوكياتهم  أن ع ليددا

ع ليدة الدتعلم  أن االفدراد  يي تلكها ال رد تلع  د ً ا كثيدًرا فد يت دث السلوك،  أن ال عرفة الت

يت ك ددون بمددكب كثيددر بأفعددالهم  بالثيةددة مددط خددال  اتيدداذ خلددوات )مددلة لثندداخ  تعددديب الثيةددة 

)يدددراط بمدددكب ا يكدددون اللدددالت مددددفوعيط لالال  يلدددة،  ي ددددث الدددتعلم ال دددنظم ذاتيًدددا عنددددم

أ)مددلة الددتعلم داخددب بيةددات تعلي يددة تعددز  تنظدديم الددذات لددديهم  ياسددتراتيجإ  تددأملإ كامددب فدد

(Bandura ,2002) 

 ثالثًاً: اختبار صحة الفروض البحثية الثالثة المرتبطة بمتغير االتجاهات 
ت اسدتيدم  الثاح دة أسدلوت  الختثا  ل ة ال ر   الث  ية ال الفة ال رتثلة باالتجاها

 ) SPSSباسدتيدال الثر)دامل اإلح دائي  two way ANOVAت ليب التثدايط فندائي االتجداه 

version 18 ) :يو ج الجد   التالي )تائل ت ليب التثايط فنائي االتجاه  ، 

 تحديد اإلحصاء الوصفي للمجموعات األربعة بالنسبة لمقياس االتجاهات :  -

ولدد ي لل ج وعددات األ بعددة فددي مقيدداا االتجاهددات،  الجددد   تددم تلثيددق اإلح دداخ ال

 التالي يو ج ال توسلات  اال) رافات ال عيا ية للتلثيق الثعد  لل قياا :

 

 

 
 

 

 حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس االتجاهات (24جدول )

 المتغير
 مستوى االنخراط في أنشطة تمثيل األدوار

 المجموع
 بالمشاركة يانخراط كل بالمشاهدة انخراط جزئي

تمثيل  أسلوت

 األدوار
 محكم

 81.30ل  = 

 4.968ع = 

 10ن = 

 77.20ل  = 

 5.613ع = 

 10ن = 

 79.25ل  = 

 5.571ع = 

 20ن = 
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 تلقائي

 84.00ل  = 

 4.137ع = 

 10ن = 

 87.40ل  = 

 3.204ع = 

 10ن = 

 85.70ل  = 

 4.001ع = 

 20ن = 

 المجموع

 82.65ل  = 

 4.660ع = 

 20ن = 

 82.30ل  = 

 6.868ع = 

 20ن = 

 82.48ل  = 

 5.796ع = 

 40ن = 

يو ددج الجددد   السددابق )تددائل اإلح دداخ الولدد ي لل ج وعددات األ بعددة بالنسددثة ل قيدداا 

ر االتجاهددات ،  يالحددظ أن هندداك فر ددا  ا دد ا بدديط متوسددلات د جددات الكسدد  بالنسددثة لل تغيدد

بلدع  تلقدائي( حيد  -ت  يدب الدد    م كدم  أسدلوت،  هدو  ال ستقب األ   مو د  الث د  ال دالي

ى ت  يدب األد ا  ال  كدم ب سدتو أسدلوتمتوسد د جة الكس  في مقياا االتجاهدات ل ج وعدة 

 ت  يددب األد ا  ال  كددم ب سددتوى ا)يددراط أسددلوتبين ددا بلغدد  مج وعددة  81.30ا)يددراط جزئددي 

،  84.00توى ا)يدراط جزئدي كدان ت  يب األد ا  التلقائي ب سد أسلوتفي حيط أن  77.20كلي 

. هدو  87.40ت  يب األد ا  التلقائي ب ستوى ا)يراط كلي كان متوسد مج وعتدو  أسلوتبين ا 

 ما يتضج مط خال  المكب التالي :

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات األربعة ( متوسطات درجات المجموعات التجريبية8شكل )

 االستداللية بالنسبة لمقياس االتجاهات :*** عرض النتائج 

، تددم ذات داللددة إح ددائية بدديط هددذه ال توسددلات أل ال ا للتعددرا علددإ مددا إذا كا)دد  هندداك فر  ًدد

ب لددد جات اسددتيدال ت ليددب التثددايط ال نددائي ال ددتال ل،  الجددد   التددالي يو ددج )تددائل ذلدد  الت ليدد

 أفراد عينة الث   في مقياا االتجاهات 
 هاتلدرجات أفراد العينة على مقياس االتجا (2×2ئج تحليل التباين ثنائي االتجاه )نتا (25جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

مربع 

 آيتا

حجم 

 األثر

تمثيل  أسلوت

 األدوار
416.025 1 416.025 

19.91

3 
 كثير 0.356 0.000

مستوى 

 االنخراط
1.225 1 1.225 0.059 0.810 0.002 

لغ

 ير

التفاعل 

 بينهما
140.25 1 140.625 6.731 0.014 0.158 

متو

 سد
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     20.892 36 752.100 الخطأ

      40 273395.000 الكلي

≥ يوجللد فللر  دال احصللائيًا عنللد مسللتوى  )ددص علددإ أ)ددو "  :  الددذتحقللق مللن الفللرض السللابعال 

لمقيلاس االتجاهلات  يالقيلاس البعلد يتكنولوجيلا التعلليم فل( بين متوسلطى درجلات طلالب 0.05)

( بصللرف النظللر عللن مسللتوى االنخللراط فيلله يتمثيللل الللدور )محكللم/ تلقللائ أسلللوبنتيجللة اخللتالف 

 ( ببيئة الفصل المعكوس ".يكل /ي)جزئ

ي ددة  ت  يددب األد ا  يتضددج أن  أسددلوت***  باسددتقراخ النتددائل  بالت ديددد فددي السددلر ال ددرتثد ب

د  ( ،  هدذا يمدير إلدإ  جدو0.05(؛ حي  أن هذه القي ة دالدة عندد مسدتوى  19.913    ا( بلغ

د جددات مقيدداا   ( بدديط مج وعددات الد اسددة فددي متوسددد0.05فددرق دا  إح ددائيا عنددد مسددتوى  

 ( . يلقائت –ت  يب األد ا    م كم  أسلوتاالتجاهات  اجعة إلإ تأفير 

وسدلي د جدات اللدالت فدي مقيداا االتجاهدات ***  تمير هذه النتيجة إلإ  جود فدرق بديط مت

 ت  يب األد ا  ب را النظر عط مستوى اال)يراط . أسلوتإلإ تأفير  ترج 

  ت  يدب األد ا  جداخ كثيدر حيد أسدلوت( إلدإ أن حجدم تدأفير 24*** ك ا أ ا ت )تدائل جدد    

  فدي األد ات  يدب  ألسدلوت هدو مدا يدد  علدإ التدأفير الكثيدر  0.356 لل   ي ة مرب  آيتا إلي 

 تن ية االتجاهات لدى عينة الث   .

الساب  الدذ  )دص علدإ أ)دو " يوجدد فدرق دا  اح دائيًا   ثو  ال ر ***  بناخ علإ ما تقدل تم 

  القيدداا الثعددد ي( بدديط متوسددلإ د جددات طددالت تكنولوجيددا التعلدديم فدد0.05≥  عنددد مسددتوى 

( ب ددرا النظددر عددط يتلقددائ  ت  يددب الددد    م كددم أسددلوتل قيدداا االتجاهددات )تيجددة اخددتالا 

 ( بثيةة ال  ب ال عكوا ".يكل  يمستوى اال)يراط فيو  جزئ

***  لت ديد اتجداه ال درق تدم حسدات متوسدلات د جدات طدالت ال ج وعدات التجريثيدة؛ حيد  

ت ( ،  اللدال79.25ت  يب األد ا  ال  كدم   أسلوتبلغ   ي ة متوسلات د جات اللالت ذ   

توسدلي (،  تمير هذه النتيجة إلإ  جود فرق بديط م85.70  التلقائي  ت  يب األد ا أسلوتذ   

ظر ي ب را النت  يب األد ا  التلقائ أسلوتد جات اللالت في مقياا االتجاهات ل الج ذ   

 عط مستوى اال)يراط.

 تن يددة يأكدددت علددإ فاعليددة ال  ددب ال عكددوا فدد يتت ددق هددذه النتيجددة مدد  )تددائل الد اسددات التدد -

 ال راحددب الد اسددية ال يتل ددة د اسددة جو)سددون   )ددر يجابيددة لدددى اللددالت فدداالتجاهددات اإلي

2012) Johnson & Renner,د اسددة كددافليط  ) Kathleen,2012  ،د اسددة جو)سددون 

(Johnson , 2013)  بب  ،  د اسة(Ball,20132014،  د اسة)  (Butt, 

اد/ عدأن االتجاهدات  تؤكدد علدإ ي دوخ النظريدة السدلوكية  التد ي ي كط ت سير هذه النتيجة ف -

  ت  يددب الددد  أسددلوتمتعل ددة مددط الثيةددة  فددق  ددوا)يط اال تثدداط  إ ددثاع ال اجددات، حيدد  أن 

فنداخ ت  يدب أالتعزيدز الل ظدإ االيجدابإ أ  السدلثإ بمدكب مسدت ر فيدو ، كان ال علم يقددل يالتلقائ

مدلة )األتجداه إيجدابإ ) دو ممدا كة االد   م ا جعب اللالت يتعل ون مط أخلائهم  يكو)ون 

  اموا بإعدادها د ن خجب أ تردد. يالت  يلية الت

   يدب الدد ت  أسدلوت يبأن اللالت فد ي وخ )ظرية التوا ن ال عرف يك ا ي كط ت سير ذل  ف -

ظريدة أن كا)وا متعا )يط  م ثيط لثعضهم أفنداخ م ا سدة األد ا ، حيد  تدرى هدذه الن يالتلقائ

  ددب اهدداتهم م ددا يعنددإ أن األفددراد  ي يلددون لتكددويط اتج ياألفددراد ي يلددون إلددإ التجددا)ل فدد

تتمددابو  عزلهددا عددط بعضددها، فددإذا كددان األ ددياص ي ثددون  يتتعددا    التدد ياالتجاهددات التدد

 بعضهم فال  تر  أن  مالئهم أيًضا ي يلون لتكويط اتجاه م افب لزمالئهم.
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≥ ى يوجلد فلر  دال احصلائيًا عنلد مسلتو " )دص علدإ أ)دو  :  الدذالتحقق من الفرض الثامن

اهلات لمقياس االتج يالقياس البعد ي( بين متوسطى درجات طالب تكنولوجيا التعليم ف0.05)

( بصلرف النظلر علن أسللوب يكلل /ينتيجة اختالف مستوى االنخلراط فلي تمثيلل اللدور )جزئل

 ( ببيئة الفصل المعكوس " .يتمثيل الدور )محكم/ تلقائ

ة  ا( تثد ب سدتوى اال)يدراط يتضدج أن  ي د***  باستقراخ النتائل  بالت ديد في السلر ال در

ير إلإ ( ،  هذا يم0.05( ؛ حي  أن هذه القي ة غير دالة إح ائيا عند مستوى  0.059بلغ   

( بدديط مج وعددات الد اسددة فددي متوسددد 0.05عدددل  جددود فددرق دا  إح ددائيا عنددد مسددتوى  

 .لي( ك –د جات مقياا االتجاهات  اجعة إلإ تأفير مستوى اال)يراط  جزئي

، حيد  تولدب الث دد  ال در  ال دامط مدط فددر   الث د   فدض***  بنداخ علدإ مدا تقددل تددم 

( بدديط متوسددلإ د جددات 0.05≥  " ال يوجددد فددرق دا  اح ددائيًا عنددد مسددتوى ال ددالإ إلددإ أ)ددو

ل قياا االتجاهات )تيجة اختالا مستوى اال)يدراط   القياا الثعد يطالت تكنولوجيا التعليم ف

( بثيةدة يت  يدب الدد    م كدم  تلقدائ أسدلوت( ب را النظدر عدط يكل  يفي ت  يب الد    جزئ

 ال  ب ال عكوا.

 وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى:

أكددتا علدإ أن  ي التد Junco (2012) ،  د اسدة  Mason(2011) و  ميسدونكدجو) د اسدة -

لددى للدالت  الدتعلم )تيجدة لدنقص الدافعيدة يبيةة التعلم اإللكتر )ية لم تتأفر بدا)يراط اللدالت فد

فإن الثاح ة ترج  هذه النتيجة إلإ )قص دافعية ال تعل يط سواخ الداخليدة أ   ي) و التعلم،  بالتال

لدم يدؤفر اال)يدراط  ي،  بالتدالبثيةدة ال  دب ال عكدوا اليا جية ) و اسدتراتيجية ت  يدب األد ا 

ليدة عثدر الويد ، علدإ اتجاهدات ال تعل ديط ) دو ممدا كة األ)مدلة الت  ي يأ  الكل يسواخ الجزئ

 عددددل اسدددتجابتهم ل و ددد  الت ددددى  ال  دددابر/  تدددوفير الت كيدددر االسدددتراتيجإ  مهدددا ات حدددب 

 حالة ال مب. يال مكالت أ  م ا سة سلوك إ)س ابإ ف

ة )مدلعددل تدأفير مسدتوى اال)يدراط علدإ اتجاهدات ممدا كة األ يترى الثاح ة إلإ أن السث  فد -

جاهددات سددتراتيجية ال تثعددة  ددد أفددرت بالسددل  علددإ اتالت  يليددة عثددر الويدد   ددد يرجدد  إلددإ أن اال

رتثد مددال تعل دديط بثيةددة الددتعلم ال دد ية،  ب ددا )تيجددة  ددعو  اللددالت بددأن ال  تددوى ال قدددل غيددر 

 داد  مبوا عهم )تيجة عدل حثهم لل علومات ال رتثلة بعلم ال كتثات اليالة بأخ ائإ مراكز 

 يعد أحد أهم أد ا ه ال ستقثلية.  التعلم،  الذ

اط مسدتوى اال)يدر يك ا ترج  الثاح ة هذه النتيجة إلإ  عو  بعض اللدالت باليجدب،  ذلد  فد -

  مالئهدم مط )مر ما  اموا بت  يلو مط أ)ملة ت  يليدة عثدر الويد  خوفًدا مدط )قدد ي  الجزئيالكل

االحت داظ بهدذه األ)مدلة  ياالجت اعيدة،  االف داح عدط  غثدتهم فد edomodoلهم عثر من دة 

 أل) سهم.

توجلد فلرو  داللة احصلائيًا عنلد مسلتوى ال " )ص علإ أ)و  : الذقق من الفرض التاسعالتح

لمقيللاس  يالقيللاس البعللد ي( بللين متوسللطات درجللات طللالب تكنولوجيللا التعللليم فلل0.05≥ )

( ومسلتوى االنخلراط فيله ياالتجاهات نتيجة التفاعلل بلين أسللوب تمثيلل اللدور )محكلم/ تلقلائ

 . "عكوس( ببيئة الفصل الميكل /ئي)جز

سددلوت (  بالت ديددد فدي السددلر ال ددرتثد بالت اعددب بدديط أ24***  باسدتقراخ النتددائل فددي جددد    

قي دة (؛ حيد  أن هدذه ال6.731ت  يب األد ا   مستوى اال)يراط ؛ يتضج أن  ي ة  ا( بلغد   

أسدلوت  )و يوجد ت اعب إح دائي دا  بديطأ( ،  هذا يمير إلإ 0.05عند مستوى   ادالة إح ائيً 

 .يب األد ا   مستوى اال)يراط في متوسد د جات مقياا االتجاهاتت  
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" توجدد فدر ق ، حي  تولدب الث د  إلدإ أ)دو ال ر  التاس   فض***  بناخ علإ ما تقدل تم 

 ي( بدديط متوسددلات د جددات طددالت تكنولوجيددا التعلدديم فدد0.05≥  دالددة اح ددائيًا عنددد مسددتوى 

( ئيعددب بدديط أسددلوت ت  يددب الددد    م كددم  تلقددال قيدداا االتجاهددات )تيجددة الت ا  القيدداا الثعددد

 ."( بثيةة ال  ب ال عكوايكل  ي مستوى اال)يراط فيو  جزئ

بالث دد  عددط مو دد  ال ددر ق بدديط ال ج وعددات )تيجددة للت اعددب بدديط أسددلوت ت  يددب حيدد  *** 

 :تائل ك ا يو  ها الجد   التالياألد ا   مستوى اال)يراط، ظهرت الن
 ين متوسطات المجموعات في مقياس االتجاهات( نتائج الفرو  ب26جدول )

 المقارنات بين المجموعات
متوسط 

 الفرو 

داللة الفرو  بين 

 المتوسطات

مستوى 

االنخراط 

 الجزئي

 غير دا  2.700- لقائيت -تمثيل ادوار محكم 

 غير دا  2.700 حكمم -تمثيل ادوار تلقائي 

مستوى 

 االنخراط الكلي

 *10.200- يلقائت -تمثيل ادوار محكم 
دا  إح ائيا عند 

 (0.05مستوى  

 *10.200 حكمم -تمثيل ادوار تلقائي 
دا  إح ائيا عند 

 (0.05مستوى  

 

ات ***  تمير )تائل الجد   السابق إلإ  جود فرق ذ  داللة إح ائية بيط متوسلي د جد

ط طالت مج وعة مستوى اال)يراط الكلدي بت  يدب اد ا  م كدم  مج وعدة مسدتوى اال)يدرا

، قدائيد ا  تلأالكلي بت  يدب اد ا  تلقدائي ل دالج مج وعدة مسدتوى اال)يدراط الكلدي بت  يدب 

يط تلقدائي (  بد -  م كدم  ت  يدب األد ا  أسدلوت المكب التالي يو دج أسدلوت الت اعدب بديط 

 :كلي ( –مستوى اال)يراط   جزئي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ائي (قتل -تمثيل األدوار ) محكم  أسلوت( التفاعل بين 9شكل )

 مقياس االتجاهات يكلي ( ف –وبين مستوى االنخراط ) جزئي 

" توجدد فدر ق ، حي  تولدب الث د  إلدإ أ)دو ال ر  التاس   فض***  بناخ علإ ما تقدل تم 

 ي( بدديط متوسددلات د جددات طددالت تكنولوجيددا التعلدديم فدد0.05≥  دالددة اح ددائيًا عنددد مسددتوى 

( يت اعددب بدديط أسددلوت ت  يددب الددد    م كددم  تلقددائل قيدداا االتجاهددات )تيجددة ال  القيدداا الثعددد
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 يالتلقددائ األسددلوتل ددالج  و( بثيةددة ال  ددب ال عكوسدديكلدد  ي مسددتوى اال)يددراط فيددو  جزئدد

 ". ي)يراط الكلب ستوى اال

 Alexander  أ سددتط اللكسددند  التلو يددة أ  التن ويددة النظريددة تت ددق هددذه النتيجددة مدد  -

Astin الجسددية اللا دة اسدت  ا  النظريدة أن ي  ترى هدذهح باال)يراط، بعد في ا س ي  التي 

)يدراط  الت اعدب مد  يتو د  علدإ )وعيدة  ك يدة اال يداخدب ال و د  التعلي د لل دتعلم  الن سدية

االعتثدا  اهت امدداتهم  ياأل)مدلة ال  دداحثة لل نداهل الد اسددية  األخدذ فدد ياأل دران،  الت اعدب فدد

ت  يددب الددد    أسددلوت رجددأ/،  هددو مددا فره  ميددولهم  تز يدددهم بالتغذيددة الراجعددة ال و يددة  ال

 ت  يب أ)ملة لع  األد ا  بثيةة ال  ب ال عكوا. يبال ما كة ف يم  اال)يراط الكل يالتلقائ

 وتتفق هذه النتيجة مع:

تن يدة االتجاهدات اإليجابيدة لددى  يأكدت علدإ فاعليدة ال  دب ال عكدوا فد يالد اسات الت  -

 & Johnson ((2012 د اسددة جو)سددون   )ددرك ل راحددب الد اسددية ال يتل ددة بااللددالت 

Renner د اسدة كدافليط  Kathleen (2012)  ،د اسدة جو)سدون Johnson (2013) ،

 Butt ( 2014) ،  د اسةBall (2013بب   د اسة 

 هم، أن التعلم ال قلوت دعم طريقة تعل بها التي أكد معظم اللالتAnna (2013  اسة  د -

 . اعب م  أ را)هم  م  ال علم في بيةة تعلم )ملة  فر لهم فرًلا أك ر مط حي  الت

عيدة أن اتجاهدات معل دي الد اسدات االجت ا )تائجهداأظهرت فقد ( 2014 مغنم أبو د اسة   -

  ا.ال  ب ال عكوبال رحلة ال توسلة بال  لكة العربية السعودية ايجابية ) و التد يل 

 :إن وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى

،  مدط فدم  اد فقدتهم بدذ اتهم) دإ بال مدا كة  يم  اال)يراط الكل يالتلقائ ت  يب الد  ى أسلوت -

 .د ن خجب ئواتجاههم ) و مما كة ما  اموا بأدا

 إفساح ال جا  لللالت للتعثير عط آ ائهم،  مما كة ما  اموا بت  يلو مط أد ا . -

 تعلم ال  توى. يإكسات اللالت الجرأ/ األدبية بداًل مط اللرق التقليدية ف -

تتسم ب عوبة إلدإ خثدرات ذات معندإ ي كدط فه هدا التي ت ويب ال قر ات  يمما كة اللالت ف -

 بسهولة  يسر  ب و / م ثثة إلإ الن ل.

 تيليد تعل هم. يإفا /  تن ية الييا  لديهم مقا )ًة ب ط اعت د ا علإ مما كة ال علم ف -

قددة  التددوتر  دان الالتغلدد  علددإ بعددض ال مددكالت السددلوكية لددديهم كاليجددب  اإل)لددواخ،  فقدد -

 الن سإ.

 :توصيات البحث

 الية:من خالل النتائج التي توصل إليها البحث الحالي فإنه يمكن استخالص التوصيات الت 

ائل اإلفدداد/ مددط )تددائل الث دد  ال ددالي علددي ال سددتو  التلثيقددي، خاًلددة إذا مددا دع دد  النتدد -

 ال ستقثلية )تائل هذا الث  .

ت االتجاهدا يدب األد ا  لتن يدة مهدا ات الت كيدر العليدا  تن يدةت عيب اسدتيدال اسدتراتيجية ت   -

ل دداد/ ااإليجابيددة ) ددو الددتعلم لددد  ال تعل دديط بثيةددة ال  ددب ال عكددوا، ب ددا يت ددق مدد  طثيعددة 

 التعلي ية  كذل  طثيعة األ)ملة ال رتثلة بها.
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لت  ديب ت  يب الد    التي تؤفر بمكب كثير علدي )تدائل الدتعلم ال رتثلدة با أسلوتمراعا/  -

  القد / علإ تنظيم الذات  االتجاه ) و مما كة األ)ملة الت  يلية عثر الوي .

ب اعليدة  ت  يب الد   لإل تقاخ أسلوتإطا  ت اعلو م   يمراعا/ مستوى ا)يراط ال تعل يط ف -

 ثيةة التعلم ال عكوا.ب

 توظي  استراتيجيات التعلم التما كإ بثيةة التعلم ال عكوا. -

 :البحو  المقترحة

 ة.  ) د المي ي يي كط تلثيق هذا الث   علي متغيرات ت ني ية  فقًا لطسلوت ال عرف -

 ا ت ر الث د  ال دالي علدي تلثيدق متغيدرات الث د  علدي مرحلدة التعلديم الجدامعي  ي كدط -

 تلثيق هذا الث   علي مراحب تعلي ية أخر .

 االتجداه  ل دنظم ذاتيًدا،تم اال ت ا  في هذا الث   علي تن يدة الت  ديب الد اسدإ،  الدتعلم ا -

 لذا ي كط تلثيقو علإ متغيرات تابعة أخرى. ) و مما كة األ)ملة الت  يلية،

يقدو علدإ تم اال ت ا  علإ مقر  أد ا  أخ ائإ تكنولوجيا التعلديم  ك اياتدو، لدذا ي كدط تلث -

 مقر ات د اسية أخرى.

لددى  بتكدا ى كيدر االتن يدة مهدا ات الت يت  يب الد   ال ام   اإلبداعإ فد أسلوتاختثا   -

 طالت تكنولوجيا التعليم.

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 أوًلا المراجع العربية:  

أل)جلددو ا، القدداهر/، مكتثدة اسددتراتيجيات التعلديم  أسددالي  الدتعلم(. 2004إبدراهيم، مجدددى عزيدز  

 ال  رية.

 ليداملت  ديب تل يدذات ال د  ا يأفر طريقدة ت  يدب األد ا  فد(. 2002إبراهيم، هديب ساجد  
 ، العراق.،  سالو ماجستير، كلية ال عل يط، جامعة ديالإاالبتدائإ  دافعيتهط لتعلم العلول

، تن يتدوعلدم الدن ل فهدم السدلوك اإل)سدا)إ  (.1992أبو حل ، فؤاد؛ السيد، عثد ال ليم م  ود  

 القاهر/، مكتثة دا  التعا ن للنمر.

مدتقة مدط ت  يم ال قدر ات اإللكتر )يدة ال  (. مثاد 2010أبو خلو/، السيد عثد ال ولإ السيد  

 عددات تعزيددز مجت ي)ظريددات الددتعلم  تلثيقاتهددا لتعلي يددة، مددؤت ر د   الددتعلم اإللكتر )ددإ فدد

 .37-2، جامعة الث ريط، ص ص مركز  يط للتعلم اإللكتر )إال عرفة، 

ة وسددل(. اتجاهددات معل دي الد اسدات االجت اعيدة بال رحلدة ال ت2014أبدو مغدنم، كرامدي بدد   

،  يدةال جلدة العرب) و التدد يل بال د  ال قلدوت  حاجداتهم التد يثيدة اال مدة السدتيدامو، 
 (.48ع   (4، التربية  علم الن ل يد اسات ف

، يددةالت  دديب الد اسددي  عال تددو بددالقيم االسددالمية  التربو(. 2010أح ددد، علددي عثددد ال  يددد  

 بير ت، مكتثة حسيط الع رية.
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 زمددإ، )ثيددب جدداد ؛ بمددير، م  ددد حسدديط ، مثددا  ، منددا  عثددد العددا األكلثددإ، م  ددد سددعيد ؛ ع

، د   )ظريددات الددتعلم ال عالددر/ فددإ ت دد يم الددتعلم النقددا : مراجعددة لطدبيددات(. 2018 
 .  86: 61، ص ص202، أغسلل،عالج عية ال  رية للقراخ/  ال عرفة

ز/ سددتيدال االجهددفاعليددة اسددتراتيجية ال  ددو  ال عكوسددة با(. 2014آ  فهيددد ،مددإ بندد  فهيددد  
د الغدة مقدر   واعد يتن ية االتجاهات ) و الثية ال  لية  الت  ديب الد اسدإ فد يال تنقلة ف

سدالة ،  اال)جليزية للالثات الرامل الت ضديرية بجامعدة االمدال م  دد بدط سدعود االسدالمية

 .ماجستير، م  د بط سعود االسالمية، السعودية

ر استراتيجية الدتعلم ال قلدوت فدي الت  ديب  م هدول أف (.2017بما ات، لينا سلي ان م  ود  
،  سالة ماجسدتير، الذات الريا ي لدى طلثة ال   العا ر األساسي في م افظة أ ي ا

 جامعة النجاح الوطنية، فلسليط.

 التعثيدر مهدا ات بعدض تن يدة في الت  يلي النماط استيدال أفر (.2001 (سعد علي ،هللا جات

  طرق ال ناهل يف د اسات ، ع ان بسللنة اإلعداد  األ   ال   تالميذ لدى الم و 

 .٦٨  ع ،   ل، القاهر/ عيط جامعة التربية، كلية ، ةم ك عل ية مجلة التد يل،

ت  ديب طلثدة  يافر ) لإ استراتيجية التعلم ال عكوا ف(. 2014جاد هللا،  ياد أح د حسيط  
دكتدو ا/،األ دن، جامعدة العلدول  ،  سدالةالعلدول  دافعيدتهم ) وهدا يال رحلة األساسية فد

 .202:1االسالمية العال ية، ص ص 

ئها فدإ اكتسدات ال  داهيم العل يدة  اسدتثقا ي(. أفدر ت  يدب األد ا  فد2014جواد، مهدى م  د  

لتربيدة، ا، كليدة مجلدة العلدول اإل)سدا)يةماد/ العلول علإ تالميذ ال   اليامل االبتددائإ، 

 .233-244ص  ص ،22جامعة بابب، العراق، ع

ت الدتعلم ستراتيجية التعلم ال قلدوت فدي تن يدة مهدا اا( فاعلية استيدال 2017ال ربي، فو ية  

، مجلددة جامعددة ال لدد  سددعودالددذاتي لدددى اللالثددات ال وهوبددات فددي م افظددة اإلحسدداخ، 

 .29-1ص ص،(4 16

ي  ددوخ اخددتالا العدد خ ال عرفدد ي(. اال)ه دداك بددالتعلم فدد2015ال ربددي، مددر ان بددط علددإ  

ة مجلددمسددتوى العجددز ال ددتعلم   تثددة السدديلر/ ال عرفيددة لدددى طددالت ال رحلددة ال ا)ويددة،  
 (.3 27، كلية التربية، جامعة ال ل  سعود، العلول التربوية

(. فاعليددة أ) ددوذج بددايثي الثنددائي فددي ت  دديب طددالت ال رحلددة 2013حسددط، لددلثي مكلدد   

 .10، جامعة بابب، عسيةمجلة كلية التربية األسااإلعدادية في ماد/ الجغرافية، 

م تعلدي ي(. مقتدرح حدو  إمكا)يدة توظيد  الدد اما  لعد  األد ا  فد2003حسيط، ك ا  الدديط  

م ثدا " تعلديال ؤت ر السدنوى األ   ل ركدز تعلديم الك، الكثا  م و األمية األبجدية ) وذجيًا
 ، جامعة عيط   ل، ال ؤت ر األ  .ع ر ال علوماتية يالكثا  ف

 .مركز اإلسكند ية ،، اإلسكند يةمدخب ل نون ال سرحأ(.  2007يط  حسيط، ك ا  الد

 ال عا ا. دا  ،، القاهر/الد اما  ال سرح في العالج الن سيت(.  2015حسيط، ك ا  الديط  

سإ فر استيدال أسلوت لع  األد ا  علإ الت  يب الد اأ(. 2011حلل، مايسة يوس    
 ،تيرماجس ،  سالةم اف ظة غز/ يال   الساب  فلتن ية ال  اهيم التا ييية لدى طالثات 

 كلية التربية، جامعة األ هر.

 .نمرمركز الكتات لل ،، القاهر/التد يل  الت كير. (2005ال  يدان، إبراهيم عثد هللا  
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 دا  ال مرق. ،، سو يااللع  عند األط ا (. 1999حنا، فا ب  

 قلد وت .أفد ر اسد تراتيجية الد تعلم ال(2016ال نان، طاهر م  ود ؛ أح د، م  دد سدعد الدديط  

طد الت  لتد يل التا يخ في تن ية بعض مها ات التعلم ال نظم ذاتيًا  الوعي األفر  لدى

 ص، م در، مجلدة الج عيدة التربويدة للد اسدات االجت اعيدةال   األ   ال ا)و  العال، 

 .78-1ص 

 ةتن ي يف ال عكوا   بال استراتيجية استيدال (.فاعلية2015حواا، )جالخ يوس  يوس   

ات د اسال توسد،  ال ا)إ ال   للالثات اللغة  واعد لتد يل ال  إ الت اعب مها ات
 ، يو)يو.2، ج62، عالتربية  علم الن ل يعربية ف

أفر  حد/ تد يسية  ائ ة علإ استراتيجية التعلُّم (.2000(حوير ، عليل عثد الرحيم الثمير

الد اسي في مقر  ال دخب علإ الت  يب  (ADDIE) ال عكوا  فقاً لن وذج الت  يم العال

مجلة جيب  ، إلإ تكنولوجيا التعليم لدى طالت ال ستوى ال ا)ي بكلية التربية جامعة اليرطول
 . 66، عالعلول اال)سا)ية  االجت اعية

تعلي يًدددا األلعددد ات التربويددد ة  تقنيددد ات إ)تاجهددد ا سددد يكولوجيًا  (. 2002ال يلدددة، م  ددد د م  ددد ود  
 ن.، دا  ال سر/،ع ا عل يًا

 حدو  الجامعيدات اللالثدات  ت دو ات (. اتجاهدات2016الدد بإ، عهدود بند  لدالج إبدرهيم  

 ، عيدةالنو التربيدة مجداالت فدي عربيدة ب دوث مجلدةالعالي،  التعليم يف ال  ب ال قلوت تلثيق

 .276-253ص ص. (،3  ع

دى ذاتي لدتلثيدق م هدول ال د  ال قلدوت علدإ ) دو مهدا ات الدتعلم الد (. أفدر2014الذ يخ، )و /  

 مسددددتلة  مددددط مددددو  دددد  الكتر )ددددإطالثددددات ال سددددتوى ال الدددد  مقددددر ات مقددددر  حاسددددوت، 

http://aljubailtoday.com.sa/2014/02/08/40598.Html 

ند    وان،  الخ أح د عثاا مرسإ؛ ال سدينإ ، )اديدة السديد ؛ م  دد،  ليدد يوسد ؛ العربدإ،  ي

لدإ الت كيدر التمدا كية  ال رديدة  أفدره ع(. الت اعب بيط بيةتإ التعلم االلكتر )إ 2016م  د  

لنا ددلون الددتعلم لدددى اللددالت ال ت ددو يط د اسددياً ا يالنا ددد  الدافعيددة لإل)جددا   اإل)غ دداا فدد

 .702 -617(، ص ص2 22 د اسات تربوية  اجت اعية، ال تأملون، 

لددتعلم ا(. أفددر اسددتيدال إسددتراتيجية 2018الر يلددي،  فددايز بددط  ثيددب؛ اللالف ددة، حامددد عثددد هللا  

ت / الد اسداال قلوت في تن ية مها ات التعلم ال نظم ذاتياً لدى طال  ال دا)ي ال توسدد فدي مداد

يدة سات التربومجلة الجامعة االسالمية للد اجت اعية  الوطنية بال  لكة العربية السعودية، اال
 . 646 -617(، ص ص 1(، ع 28،مل  الن سية

ط عال دة تعلدم اللغدة اال)جليزيدة  عال تدو بكدب مد يلثدة فد(. ا)ه اك الل2013الزغثإ،  افعو  اف   

، ويدةلدول التربالع يال جلة األ د)يدة فدالللثة ب عل إ اللغة اال)جليزية  اتجاهاتهم ) و تعل ها، 

 .241-221(، ص ص 2 9

دى لد(. ت  يم مقترح لل  ب ال عكوا لتعزيدز الت كيدر اإلبدداعي 2015الزهرا)إ، عثد الرح ط  

ة بيددة، جامعدد، كليددة الترال ددؤت ر الددد لي األ   : التربيددة آفدداق مسددتقثليةلعددالي، طددالت التعلدديم ا

 .3الثاحة،مل

ال)جدا  تنظديم الدذات  عال تدو بتوجهدات أهدداا ا(. 2016 يا /، عثدد القداد  سدليم عثدد القداد   
 ، كلية التربية، جامعة األ هر، غز/.لدى طلثة ال   العا ر بغز/

عددة الجام، ، ع ددانتددد يل العلددول يإلبددداع  الت كيددر اإلبددداعإ فددتن يددة ا(. 1987 يتددون، عددايل  

 األ د)ية.

https://jilrc.com/%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9/
https://jilrc.com/%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9/
https://jilrc.com/%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9/
https://jilrc.com/%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9/
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 ، القاهر/: عالم الكت .التد يل: ) ذائجو  مها اتو(. 2003 يتون، ك ا  عثد ال  يد  

نظديم (. بر)امل مقترح باسدتيدال فنيدات ت2009 يدان، حنان السيد؛ عثد الرا ق، م  د م ل إ  

إ  الت  دديب لدددى ال ت ددو يط ذ ى لددعوبات الددتعلم   مني ضدد الددذات لتن يددة دافعيددة اال)جددا 

: 583، ص ص 3، ع8مدل، علدم الدن ل يد اسدات عربيدة فدالت  يب( مط طدالت الجامعدة، 

635.  

ب (. أفددر اسددتيدال اسددتراتيجية الددتعلم ال قلددوت فددي الت  دددي2015الددزيط ، حنددان بندد  أسددعد  

لد ليددة ال جلددة ا/ بندد  عثددد الددرح ط، األكددادي ي للالثددات كليددة التربيددة بجامعددة األميددر/ )ددو 
 .186-171، ص ص 1، ع4، ملالتربوية ال تي  ة

لدددو ، القددداهر/، مكتثدددة األ)جعلدددم الدددن ل التربدددوى(. 2011سدددالم، أمدددا)إ سدددعيد/ سددديد إبدددراهيم  

 ال  رية.

ب للنمددر ، األ دن، دا   ائددتكنولوجيددا التعلدديم ال  ددرد  تن يددة االبتكددا (. 2007سددرايا، عدداد   

 .  التو ي 

 ،  سددالة لددق الكددالل  التنظدديم الددذاتإ لدددى عينددة مددط طددالت الجامعددة( . 2012سددعيد، أح ددد  

 ستير، كلية التربية، جامعة بنها.ماج

امعدة ج، مجلة كليدة التربيدة، :playing role(. لع  األد ا  2007 اذلإ، عثد الكريم م  د   

 .2،ع23أسيوط، مل

 )ددوع النمدداط اإللكتر )ددإ ال  دداح  لعددر  (. أفددر اسددتيدال 2014المدداعر، حنددان م  ددد   

فنداخ ) دوذج ال  دب ال قلدوت علدإ اكتسدات ال عرفدة  تلثيقهدا  ت اعدب اللالد  أ يال يديو ف

 .172: 135، ص ص التربية  علم الن ل يمجلة د اسات عربية فالتعلم، 

ب دليد:ت قيد  اآل دران مدط خدال  ال سدرح فدي اإلطدا  ال د سدي (. 2005 ثكة ت قيد  اآل دران  
 .http://www.ypeeregypt.com، متاح علإ: 127:105ص ص  ،تد يثي

معجدددم ال  دددلل ات التربويدددة  الن سدددية :عربدددإ (. 2003 ددد اتة، حسدددط ؛ النجدددا ،  ينددد   
 د ع ا ، القاهر/، الدا  ال  رية اللثنا)ية.، مراجعة حامإ)جليزى عربإ -ا)جليزى

ال يددا/ الجامعيددة: د اسددة آل اخ  ي(. اإل)ه دداك اللالبددإ فدد2012 ددرا، لددث إ  ددعثان علددإ  

، ص 46، جامعددة طنلددا، ع مجلددة كليددة التربيددةكليددة التربيددة جامعددة ال نوفيددة،  ياللددالت فدد

 .186-258ص

، دا  ، ع دانتكنولوجيا التعليم ال عالر/  تلوير ال نهاج(. 2013المرمان، عاط  أبو ح يد  

  ائب للنمر. 

امعدات الج طلثدة لددى ال يا/ عط بالر ا ال تها ع الن سية (. ال ر )ة2012 عثان، ي يإ ع ر  

 ، جامعة األ هر، غز/.كلية التربيةغز/،  ب  افظات ال لسلينية

ت دو  مقتدرح لتدد يل مهدا ات الن دو للدالت معهدد اللغدة (. 2015الم رى، عتيدق بدط  ايدد  
  يب ية تراتيجالجامعة اإلسالمية بال دينة ال نو / باستيدال است يالعربية للناطقيط بغيرها ف

 ،  سالة ماجستير، كلية التربية الجامعة اإلسالمية بال دينة ال نو /.األد ا 

  ) دد ال  تدوى  دكب بديط (. العال دة2012،  دي اخ يوسد    يالمديخ، هدا)إ م  دد؛ لدوف

 اتال نا مد مهدا ات تن يدة علدإ  أفرهدا الويد  عثدر األد ا  لع  استراتيجية في االت ا 

، التعلديم مجلدة تكنولوجيداالجامعدة،  طدالت لددى بهدا ال رتثلدة عرفيدةال   الثنية اإللكتر )ية

 .335:277، يوليو، ص ص 3، ع22مل
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ب فاعليددة بر)ددامل تعلي ددإ  ددائم علددإ اسددتراتيجية ت  يدد(. 2011الضددالعيط، منددا  ح ددد عيسددإ  
 يفدد األ دن ياألد ا  ال تثددوع باألسددةلة السددابر/ فددإ ت  دديب طالثددات ال رحلددة األساسددية فدد

امعدة ،  سدالة دكتدو اه، جتربية االسدالمية  اتجاهداتهط ) دو  حدد/ فقدو ال عدامالتمث   ال

 ع ان العربية، كلية العلول التربوية  الن سية، األ دن.

علددم الددن ل  ددائم علددإ  يت دد يم مقددر  الكتر )ددإ فدد(. 2013عثددد العزيددز، حل ددإ م  ددد حل ددإ  
ل نظددومإ  خ ددض العددد خ تن يددة الددذكاخ ا يمثدداد  )ظريددة ال ر )ددة ال عرفيددة  تددأفيره فدد

ة  سددالة دكتددو ا/، كليدد لدددى طددالت كليددة التربيددة النوعيددة جامعددة االسددكند ية، يال عرفدد

 التربية، جامعة االسكند ية. 

لددإ (.فعاليددة بر)ددامل تددد يثإ  ددائم ع2015عثددد الكددريم، سدد ر م  ددد ؛ ابددراهيم، سدد اح م  ددود  

ة عإ   فدد  مسددتوى الدافعيددتن يددة مهددا ات التددد يل االبدددا ي)ظريددة ال ر )ددة ال عرفيددة فدد

 ة التربويددةال جلددة الد ليددالعقليددة لدددى اللالثددات ال عل ددات ذ ى الدافعيددة العقليددة ال ني ضددة، 
 ، تمريط األ  .10،ع4، ملال تي  ة

ن يدد ة ت(. تددأفير اسددتيدال اسددتراتيجية الددتعلم ال قلدد وت علدد إ  2016عثددد اللليدد ، سددالي م  ددد  

كليدة  إلبداعي في د ا التربية الريا دية لددى طالثداتالجا)  ال عرفي  مها ات الت كير ا

-67، ص ص ال جلددة العل يددة للتربيددة الثد)يددة  الريا ددةالتربيددة الريا ددية جامعددة طنلددا. 

116. 

 وبايدبال  عثدر الدتعلم علدإ  دائم مقتدرح تدد يثي بر)امل (. فعالية2014عثد ال جيد، أح د لادق  

 لدمتع كائندات  ت د يم الدتعلم فدي اال)يدراط مهدا ات اليدمة الريا يات  ثب معل ي إلكسات

 ،الددن ل لعلددم األ د)يددة الج عيددة، ال تي  ددة الد ليددة التربويددة ال جلددة    يددة،

 .40:1، ص ص 1،ع3األ دن،مل

 الم الكت .ع ،، القاهر/مسرح  د اما الل ب(. 2007عثد ال نعم،  ين  م  د  

ت  ديب تيجية الدتعلم ال قلدوت علدإ الفاعليدة اسدتيدال اسدترا (.2016الغني، كري ة طدو )دو    عثد

ي التربيدة د اسات عربيدة فد بقاخ أفر التعلم في تد يل التا يخ لدى طالت ال رحلة ال ا)وية، 
 .74، ع علم الن ل

إكسددات  ي(. أفددر اخددتالا أسددلوت تقددديم موا دد  ت  يددب األد ا  فدد2002ع  ددان، السددعيد ج ددا   

ة مجلد وها، ل هال الجديد/ لل علم  اتجاهاتهم )اللالت ال عل يط مها ات التد يل ال رتثلة با
 .457-532(، ص ص2 107، جامعة األ هر، كلية التربية

 يثيقاتهدا فدالنظرية الثنائية االجت اعيدة  تل(. 2016العد ان،  يد سلي ان؛ دا  د ، أح د عيسإ   
 .األ دن، مركز ديثو)و لتعليم الت كير، التد يل

 .دا  ال كر العربإ ،، القاهر/جيا التعليم اإللكتر )إتكنولو(. 2008عزمي، )ثيب جاد  

أفر استراتيجية ال   ال قلوت ال عكوا في ت  ديب طالثدات (. 2017عزيز، سي  سعد م  د  
 .264:239ص، ص 222ع، ال   ال ا)ي ال توسد في ماد/ اإلمالخ

 ،سدكند ية، االمددخب إلدإ مسدرح الل دب(. 2004علية، طا ق ج ا  الديط؛ حدال /، م  دد سديد  

 مؤسسة حو ا الد لية للنمر.

 سدائب ( . أفر استيدال ال دخب الث ر  في تن ية القد / علدي حدب ال2001ع ا)ة، عز  إس اعيب  

م  ال دو / مجلة مناهل التعلي الريا ية  االحت اظ بها لد  طلثة ال   ال امط األساسي بغز/،
 .51-4صص  (،2  , القاهره,جال عرفية التكنولوجيو ال عالره

 اق.مكتثة اّف /،, غزالتد يل االستراتيجي للريا يات ال دي ة(. 2005ع ا)ة، عز  اس اعيب  
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 يالدددتعلم فددد(. 2007ع ا)دددة، عدددز  اسددد اعيب؛ الزعدددا)يط ،ج دددا  عثدددد  بدددو ؛ اليا )ددددا ، )ائلدددة )جيددد   
 دا  ال سير/ للنمر  التو ي . ،، ع ان learning in groupsمج وعات= 

(. 2014ل لدديم م  ددد ؛ جثددب،  حددات عدداد  عرا ددإ؛ علددإ، آيددات عثددد ال لدديم م  ددد  علددإ، عثددد هللا عثددد ا

د اسدددة مقا )دددة لدددثعض الثدددرامل ال قترحدددة باسدددتيدال ت  يدددب األد ا   الق دددص ال ركيدددة  ألعدددات 

لعل يدة ال جلدة اال سابقات  تأفيرها علإ بعض ال ها ات ال ركية ألط ا  مرحلدة مدا  ثدب ال د سدة، 
 .255 -278، ص ص71، م ر، ع ريا يةللتربية الثد)ية  ال

 ال رحلدة تالميدذ فهم في  ال ناهل مسرحة أفر (. 1998   التوات عثد حامد، ماجد/ ؛  حسا)يط علي، فت ي

 التربيدة كلية ، (٤٩  ع ، التد يل ال ناهل  طرق في د اسات ، الن و لقواعد  ت  يلهم االبتدائية

 . م ر ، طنلا جامعة ،

 فدي ال عكدوا ال د  اسدتراتيجية اسدتيدال أفدر (.2017م  دد   حسدط ابدد، أسدامةيوس ؛ ع عليان، أي ط

  سدالة، ) وها  اتجاهاتهم  لر د لة في الجامعييط الللثة لدى علإ الت  يب العربية اللغة تد يل

 38، ا 69،السعودية، عالعربإ اليليل

 /  عكددوا عثددر )ظددال إدا(.أفددر اسددتيدال اسددتراتيجية ال  ددب ال2015ع ددا ، حنددان م  ددد السدديد لددالج   

فددي  يدداد/ الت  دديب ال عرفددي  األداخ ال هددا   ل قددر  منظومددة  Acadox ال  تددوى اكدداد كل

 ،د اسددددات عربيددددة فددددي التربيددددة  علددددم الددددن لال اسدددد  اآللددددي لدددددى طددددالت تكنولوجيددددا التعلدددديم، 

 .68ع،السعودية

الت كيدر  القدراخ/ علدإ تن يدةتدد يل  يأفر استيدال طريقدة لعد  األد ا  فد(. 2010الع ا  ، جيهان أح د  
 ة.ة التربي،  سالة ماجستير، الجامعة االسالمية بغز/، كلييى طلثة ال   ال ال  األساسدالتأملإ ل

أل لددإ ا(. د جددة امددتالك طلثددة ال رحلددة األساسددية العليددا ل نلقددة إ بددد 2013الع ددر ،  لددا  هددا)ي سددالم  

إلسدالمية امجلدة الجامعدة  وخ بعدض ال تغيدرات، ل كو)ات التعلم ال نظم ذاتياً في مناهل العلول في 
 .127ص– 95، ص4، ع21، ملللد اسات التربوية  الن سية

 ال ت ركز/ / ال ضثوطة اإللكتر )ية ال نا مات ادا / أ) اط بيط الت اعب (. أفر2016م  د   فا ا، )جالخ

 طالت لدى التعلم يف  اال)يراط الت  يب علإ ال ني ضة / ال رت عة الذات  ك اخ/ حو  ال ج وعة

 .429:355، ص ص 1،ع32م ر، مل ، بأسيوط التربية كلية مجلةالنوعية،  التربية كلية

الت ال ا)ويدة (. التنظيم الذاتإ  عال تو ب ستوى الل وح   لق ال ستقثب لددى طد2013ال قي، آما  ابراهيم  

 .56-13، ص ص 38، ع2،جالتربية  علم الن ل يد اسات عربية فالعامة، 

الدد  (.فاعليددة اسددتيدال لعدد  األد ا  علددإ ت دد  يب تالميدد ذ ال دد  ال 2001 ددي، إحسددان عثددد الددرحيم  فه

يدة، جامعددة ، كليددة الترب9، عمجلددة القدراخ/  ال عرفدةاإلعدداد  للقواعدد الن ويددة  اتجاهداتهم ) وهدا، 

 عيط   ل.

 اليدامل ال د  طدالت ت  ديب فدي الت  يدب .أفدر طريقدة )١٩٩٦عدو)ي   كر )دي، القداعود، إبدراهيم ؛

أل دن، ، ا4،ع12، ل اليرمدوك أب داث مجلدة ، االجت اعيدة التربيدة مث د  فدي الثيةة ) و  اتجاهاتهم

 إ بد.

 الكت . عالم ،القاهر/ ،الد امي  ال دخب ال ناهل(. 2001إبراهيم   القر ي، أمير

فددي ت سدديط  (. فاعليددة بر)ددامل تعلي ددي2008الق ددل، م ددل إ ؛ العضددايلة، عددد)ان ؛ التركددإ،  جهدداد  

ا يط الثا دعدمها ات تنظيم الذات لدى التالميذ ذ   لعوبات التعلم مط ال رحلدة االبتدائيدة فدي لدواخ 

 . ١(٢٢(، مل   العلول اإل)سا)ية مجلة جامعة النجاح لطب اثفي األ دن، 
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 يددة (. اسددتيدال النمدداط الت  يلددإ  لعدد  األد ا  لتن2012ال جددولإ، حنددان  ددو إ عثددد ال عددز  

بيدة د اسدات عرالت كير العل إ لددى أط دا  الر  دة بال  لكدة العربيدة السدعودية،  مها ات
 .373-405(،  ص ص2 23، السعودية، التربية  علم الن ل يف

ية، ، االسدكند اسدتيدال تكنيد  لعد  الدد    تن يدة دافعيدة اال)جدا (. 2010م ر ا، منا  م  د  

 ال كت  الجامعإ ال دي .

ل ددمل" (. أفدر الت اعدب بديط اسدتراتيجيتيط للدتعلم ا2012داليدا أح دد  م  د،  ليدد يوسد ؛  دو إ، 

 ديط اكسات مها ات الت  يم التعلي إ لللدالت ال عل يالتقدمإ  الرجعإ"   جهتإ الضثد ف

،ع م الدن لالتربيدة  علد يد اسدات عربيدة فدبيةة التعلم ال دمل،  يبكلية التربية   ا)يراطهم ف

 .، يوليو3، ج27

 يفدافر استيدال التعلم ال عكوا فإ ت  يب طلثدة ال د  السداب  (. 2015ح د  ال منإ، يوس  أ
 .،  سالة ماجستير، جامعة المرق اال سد، األ دنماد/ العلول  فإ ت كيرهم االبداعإ

لإ ع(. تلوير ) وذج للت  يم الت  يز  لل قر  ال قلوت  أفره 2015م ل إ، أكرل فت ي  

ذ   لمات  تقثب مست دفات التكنولوجيا ال سا)د/ )واتل التعلم  مستوى تجهيز ال علو

لريا ، ، اعدال ؤت ر الد لي الراب  للتعلم االلكتر )ي  التعليم عط باالحتياجات اليالة، 

 . 48-1ص ص 

 االحت اظ  الريا ية ال  اهيم تن ية في الق ة استيدال أفر (. ٢٠٠٢   م  د أميط م  ود ملر،

 الجامعة ،/ منمو غير ماجستير ،  سالةبغز/ اسياألس األ   ال   تالميذ لدى بها

 .فلسليط غز/، ، اإلسالمية

ة افددر اسددتيدال اسدتراتيجية التعلدديم ال عكددوا علددإ ت  دديب طلثدد(. 2015ال عا ثدة، غدددير عددو   
لة ،  سددامديريددة تربيددة  تعلدديم لددواخ الق ددر ي واعددد اللغددة اال)جليزيددة فدد يال دد  التاسدد  فدد

 .75:1، ص ص ماجستير، األ دن، جامعة مؤتة

اإلدا يدة،  القياد ، ات اد ج عيدات التن يدة التد ي  في االد ا  (. ت  يب2008مليكة، لويل كامب  

 .60:49ص ص ، 3، ع2مل

(. فاعليددة بر)ددامل  ددائم علددإ النظريددة اإلت ددالية بإسددتيدال بعددض  2016من ددو ، ما يددان مدديالد  

ة  اال)يراط في التعلم لددى طدالت تلثيقات جوجب الت اعلية في تن ية بعض ال ها ات الر  ي

، فثرايدر 70ع.  ،مجلة الد اسات العربية في التربية  علدم الدن لكلية التربية جامعة أسيوط، 

 .144-109، ص ص. 

ة اد/ اللغم ي(. العال ة بيط ت  يب طلثة معهد إعداد ال عل يط ال ركزى ف2008مهدى، باسم علإ  

 معة ديالإ.لية التربية األساسية، جا، ك40، عمجلة ال تج، العربية  اتجاهاتهم ) و ال اد/

لتن يدة  األ)ملة اللغوية  ائم علإ ال دخب الدد امإ ي(. ك اخ/ بر)امل ف2012موسإ، ك ا  طاهر  

مجلددة بعددض مهددا ات الت ييددز السدد عإ  الث ددرى للغددة العربيددة ب رحلددة  يددا  األط ددا ، 
  .230-199، ص ص 124، م ر، عالقراخ/  ال عرفة

م علدإ (. فاعليدة بر)دامل مقتدرح  دائ2015 إ علإ؛ سيد، ماجد/ حسال الدديط  )جم، خ يل عثد الثا

ثددات تن يددة مهددا ات السددرد الق  ددإ  إلقدداخ األ)ا دديد لدددى طال يت  يددب األد ا   ال كايددة فدد

، ص ص 166، م ددر، عمجلددة القددراخ/  ال عرفددة يددا  األط ددا  بكليددة التربيددة بددالزل إ، 

167-255. 
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 (.فاعليددة ) ددوذج الددتعلم ال قلددوت فددي الت  دديب  األداخ2015(م  ددد ،سددرحان هددا  ن، الليدد  ؛

األ    ال ؤت رالددد لي .ل هددا ات الددتعلم اإللكتر )ددي لدددى طددالت الثكددالو يوا بكليددة التربيددة
 .الريا  (، مركز ال ل  عثد العزيز/، جامعة  الثاحة،لكلية التربية  آفاق مستقثلية

ت (. اسدتراتيجيا2015ليواجدا، أح دد يوسد   الهيالت، م دل إ  سديم؛   ق ،عثدد هللا م  دد ، ا

 ل وهدوبيط،االتعلم ال نظم ذاتيًا د اسة مقا )دة بديط عيندة مدط الللثدة ال وهدوبيط  الللثدة غيدر 

يدة ،كلثتكدريطال ؤت ر الد لي ال ا)ي لل وهوبيط  ال ت و يط، ) و استراتيجية  طنية لرعاية ال 

 مايو.21-19،ما ات االالتربية، جامعة 
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classroom environment and Its Interaction effect on developing 

achievement, Self-organized learning and the attitude Towards 

participation Through the web For The Instructional technology students 

 

Mohamed, Asmaa Elsayed Mohamed Abd Elsamad 

 

Abstract: 

The current research aims to measure the effect of Interaction between  

the style of planning Role-playing activities (Structured/spontaneous) and 

the level of performance (Partial/full) In flipped classroom environment on  

the development of students achievement, Self organized Learning and 

attitude Towards role playing activities through the web for  the 

Instructional technology students. The research applied on  a sample  of 40 

Students, on the second grade in instructional technology department, 

Faculty of Education,Helwan University for 2018/2019 years second term, 

the  research depend on  the experimental method. The research tools 

which is used are the achievement test, Self-organized learning scale and 

the attitude towards Role-playing activities scale. Two ways analysis of 

variance style is used to achieve the reseachs objective and to reach to its 

results which confirmed that there is adifference between average degree of 

the students the after measurement For the achievement test, Self-organized 

learning scale and the attitude Towards participation Through the web-

scale In the favour of the groups who studied with the Spontaneous 

Roleplaying style. as it also reached to that there is no Statical difference at 

the level of  ≤ (0.05)  Between the average  of instructional technology 

students degree in After meaurment of achievement test, Self-organized 

learning scale and attitude Towards participation Through the web-scale 

according to the difference of the level of engagement In role-

playing(Partial/full) In flipped classroom environment. It also results in 

There are Statical difference at the level of ≤ (0.05)  between average of 

instructional technology students degree In After measurement For 

achievement test, Self-organized learning scale & attitude Towards 

participation Through the web As a result to the interaction between Style 
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of planning Role-playing activities (Structured /spontaneous) And the 

engagement level of performance(Partial/full) In flipped classroom 

environment in the favor spontaneous Style in the full engagment level. 

The researcher recommended the necessiry  of using Roleplaying strategy 

To develop the skills of High Thinking skills And developing positive 

attitudes Towards learning For learning In flipped classroom environment 

In accordance to the nature of  learning subject and  its activities. 

 

Key Words: Flipped Classroom, Role-Playing, Structured role-

playing,Spontaneous role-playing,Full Engagement, Partial Engagement, 

Academic Achievement, Self-Organized Learning, Attitude. 
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