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 أ.د/ محمد إبراهيم الدسوقي

 أستاذ تكنولوجيا التعليم

 ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم

 امعة حلوانج –بكلية التربية

 د/ محمد عبد السالم غنيمأ.

 ميدأستاذ علم النفس التربوي، ع

 امعة حلوان سابقاج -كلية التربية
 

 
التفاعل بين أساليب التحكم التعليمي أثر 

تنمية دافعية اإلنجاز تالف الجنس فيواخ  
 

 

 م.م/ رضا جرجس حكيم
جامعة  -مدرس مساعد بكلية التربية النوعية

 بورسعيد

بحث مقدم الستكمال متطلبات الحصول علي 

 درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية

 قسم تكنولوجيا التعليم

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (140) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 المقدمة:

إن الثررررول البةررررية هررري أع رررم      

الثروات التي تمتلكها المجتمعات، إذا 

نميرررة هرررمج قامرره هرررمج المجتمعرررات بت

الثرررول تنميررة سررليمة فسرروف يرر د  

إلررري ت رررور هرررمج المجتمعرررات ت رررورا  

حقيقيرررا ، ومرررن الوسرررا ل الهامرررة فررري 

تنميررة الثرررول البةرررية تنميررة دافعيررة 

اإلنجاز خالل مراحل التعليم المختلفرة 

لتخريج نشء مسرتعد لمواببرة التقردم 

التكنولوجي في المجتمعرات األخرر ، 

التعلررريم وهنرررا  هرررر دور تكنولوجيرررا 

وتو يف مكوناته لرفع درجة دافعيرة 

اإلنجاز لد  المتعلم ولتحقيق اإلنجراز 

واألهرررداف المنةرررودل للويرررول إلررري 

 درجة اإلتقان في التعليم.

وقد أثبه الكمبيوتر قدرته الفا قة      

وأيربحه  ،في التعليم والتعلم الفرد 

هنرا  حاجررة إلرري الت روير فرري مفهرروم 

خدمررررة المهررررارات األساسررررية بهرررردف 

الحاجرررات األساسرررية للمرررتعلم ويكرررون 

محورهرررا أن يكتسرررب مهرررارات الرررتعلم 

أن تكون لديه الدافعيرة للرتعلم والماتي 

 .المستمر

ولملك من الضرور  عند تصميم      

برامج الكمبيوتر متعرددل الوسرا ل أن 

ي خرررررم فررررري ا عتبرررررار بعرررررد الرررررتحكم 

 Learning Controlالتعليمرري 

Dimension الررررم  يعنرررري درجررررة 

تحكرررم تقرررع علررري متصرررل يمترررد مرررن 

الررررتحكم الكامررررل للمررررتعلم علرررري أحررررد 

طرفيره حترى الررتحكم الكامرل للبرنررامج 

 علي ال رف اآلخر، ويصبح اختيار 

 

المصررررمم التعليمرررري لدرجررررة الررررتحكم 

المناسررربة برررداخل بررررامج الكمبيررروتر 

التعليمية مرهونا  بترثثير هرمج الدرجرة 

مررن الرررتحكم علرري النرررواتج التعليميرررة 

برررة مثرررل زيرررادل التحصررريل، أو الم لو

خفررز زمررن الررتعلم، أو تنميررة دافعيررة 

 اإلنجاز.

أيضرررا  برررد مرررن مراعرررال اخرررتالف     

الجنس للمتعلمين )ذبور / إناث( عند 

تنميرررة دافعيرررة اإلنجررراز، ألنررره يوجرررد 

فروق فردية بين الجنسين فري تنميرة 

دافعية اإلنجاز، فتتوقع الباحثة وجود 

عالجرررة فرررروق بينهمرررا حينمرررا ترررتم الم

اإلحصرررا ية داخرررل برررل أسرررلو  مرررن 

أسرراليب الررتحكم التعليمرري، أيضررا  قررد 

يكون هنا  أثرر للتفاعرل برين أسراليب 

التحكم واخرتالف الجرنس علري تنميرة 

 دافعية اإلنجاز.  

 مةكلة البحث:

من خالل استعراض الباحثة 

لبعز الدراسات السابقة التي تناوله 

أساليب التحكم التعليمي أو أحد همج 

ساليب وتبين أنها تبحث في األ

العالقة بين أساليب التحكم التعليمي 

والعديد من المتغيرات، ولكنها لم 

تدرس العالقة بين همج األساليب 

واختالف الجنس وذلك في حدود علم 

الباحثة، وتر  الباحثة أن اختالف 

الجنس قد يكون له أثرا  علي تنمية 

دافعية اإلنجاز الناتجة من تثثير 

التحكم التعليمي في برامج  أساليب

الكمبيوتر التعليمية ومن هنا نةثت 
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فكرل البحث الحالي والتي هدف إلي 

دراسة أثر التفاعل بين أساليب 

التحكم التعليمي واختالف الجنس 

 علي تنمية دافعية اإلنجاز.

ومن هنا تحددت طبيعة المةكلة في 

 التعرف علي: 

"مد  أثر التفاعل بين أساليب         

التحكم التعليمي واختالف الجنس 

 على تنمية دافعية اإلنجاز"

 أهداف البحث:

 قد هدف البحث الحالي إلي:

 بين التفاعل أثر على التعرف .1

)تحكم  التعليمي التحكم أساليب

واختالف  )برنامجالتحكم  / المتعلم

جنس ال ال  )ذبور/ إناث( علي 

 تنمية دافعية اإلنجاز.

 مالتحك أساليب أنسب تحديد .2

تحكم  /المتعلم)تحكم  التعليمي

ال ال   تناسب التي)برنامج ال

 )المبور / اإلناث(.

ا ستفادل من نتا ج البحث بتصميم  .3

برامج تعليمية وإنتاجها باستخدام 

أسلو  التحكم األنسب لل ال  

)المبور / اإلناث( في تنمية دافعية 

 اإلنجاز.

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية البحث الحالي في:

تويل إلي أنسب أسلو  من ال .1

أساليب التحكم التعليمي يجب أن 

تصمم به برامج الكمبيوتر التعليمية 

التي تناسب جنس ال ال  )ذبور/ 

 إناث(.

ارتباط مجال الدراسة بجنس  .2

ال ال  )ذبور/ إناث( التي يختلف 

خصا ص وسمات بال منهم اختالفا 

واضحا ، وذلك لمراعال الفروق 

 الفردية بين ال ال .

ارتباط مجال الدراسة بدافعيه  .3

اإلنجاز المعروفة أنها توجه سلو  

الفرد بي يكون ناجحا مع حريه 

علي إنجاز المهام والتفوق علي 

 المات والتغلب علي العقبات.

 مص لحات البحث:

 Learning أساليب التحكم التعليمي -

Control Styles: 

درجررة تقررع علرري متصررل يمتررد 

علرري أحررد  مررن الررتحكم الكامررل للمررتعلم

طرفيره حترى الررتحكم الكامرل للبرنررامج 

علرري ال رررف اآلخررر ويصرربح اختيررار 

المصررررمم التعليمرررري لدرجررررة الررررتحكم 

المناسررربة برررداخل بررررامج الكمبيررروتر 

التعليمية مرهونا بترثثير هرمج الدرجرة 

مررن الرررتحكم علرري النرررواتج التعليميرررة 

خفز  ،الم لوبة مثل زيادل التحصيل

، ص 2001)نبيرل جرراد،  زمرن الرتعلم

(، وقرررررد تبنررررره الباحثرررررة هرررررما 185

التعريررررررف لوضررررررو  المعنرررررري برررررره، 

وشررررموله درجررررات الررررتحكم ب ريقررررة 

 متدرجة.

 :Learner Controlتحكم المتعلم 

هو أسرلو  يراعري تعلرم ال الرب تبعرا 

لسرررررعته وقدرترررره الماتيررررة، وتتررررر  

لل الرررب حريرررة التنقرررل مرررن موضرررع 

آلخررر، ألن هنررا  فروقررا فرديررة بررين 

عة ومرونرررة ال رررال ، وتضررريف سرررر

لرتعلم ال رال ، وتجعررل الرتحكم فري يررد 
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ال ال ، وتتيح فريرة للتعلرـم الرماتي 

، ص 2000)مص في عبد السرميع، 

152). 

 Programتحكرررررم البرنرررررامج  -

Control: 

يقصررد برره تحكررم مصررمم البرنررامج فرري 

زمن البرنامج أ  وقه الرتعلم وبرملك 

فرري نرروت التتررابع وفرري وقرره الترردريب 

يرررة الراجعرررة وبمررره وبرررملك فررري التغم

Feed Back خالررررد  ونم هررررا(

 (.247، ص 2004فرجون، 

  Motivationدافعيررة اإلنجرراز  -

Achievement: 

هررررري الحالرررررة النفسرررررية الداخليرررررة أو 

الخارجيرررررة للمرررررتعلم، التررررري تحرررررر  

سلوبه، وتوجهه نحو تحقيق غررض 

معررين، وتحررافي علرري اسررتمرار يترره، 

حتررى يتحقررق ذلررك الهرردف، فالدافعيررة 

إذ   سرلو  دون دافرع، حالة حتميرة، 

وهررري توجررره انتبررراج المرررتعلم، وتعمرررل 

علرري اسررتمرارج، وتميررد مررن ا هتمررام 

والحيويررررة لررررد  المررررتعلم، وتسررررتثير 

العمليرررررات المهنيرررررة لديررررره، وتوجررررره 

نةاطه نحرو هردف معرين، وتقلرل مرن 

فررررص التةرررته والسررررحان، وتهيررر  

ا سررررتعداد للررررتعلم، وتقررررو  النةرررراط 

، )نبيررررل زايررررد "الررررمهني والجسررررمي

 (.69، ص2003
 

 اإلطار الن ر  والدراسات السابقة:

بعرررد أن أثبررره الكمبيررروتر قدرتررره 

 ،الفا قررة فرري التعلرريم والررتعلم الفرررد 

أيبحه هنا  حاجة إلي الت روير فري 

مفهررروم المهرررارات األساسرررية بهررردف 

خدمررررة الحاجررررات األساسررررية للمررررتعلم 

ويكررون محورهررا أن يكتسررب مهررارات 

ه الدافعيرة أن تكون لديروالتعلم الماتي 

 .للتعلم المستمر

وسررررروف يرررررمداد التثبيرررررد علرررررى 

تحويل ا هتمرام مرن تلقري المعلومرات 

إلرري معالجتهررا، ومررن قصررر ا عتمرراد 

على الكلمة المكتوبة بمصدر للمعرفة 

إلى استخدام عديد مرن مصرادر الرتعلم 

وأوعية المعرفة المحوسبة التفاعليرة 

القا ـرررررـمة بـماتهـــرررررـا، ممرررررا يت لرررررب 

يئرررررات الرررررتعلم وتمويررررردها حوَسررررربة ب

وأقرررررررراص الليرررررررمر  برررررررالكمبيوترات

(، وأجهررررررررررمل  DVDالمدمجررررررررررة ) 

، مررررع الكمبيرررروتراتا تصررررا ت بررررين 

ترررررردريب المررررررتعلم علررررررى اسررررررتخدام 

البرمجيات التي تساعدج على التدقيق 

والترجمررررة والبحررررث عررررن المعلومررررة 

ممررردو  وجدولرررة وتمثيرررل البيانرررات )

 .(2002عبد الهاد ، 

 ت المصررررممين و  تررررمال محرررراو    

مستمرل في البحث عن نق ة التوازن 

بررين بررم ا ختيررارات المع ررال للمررتعلم 

 مرن العديرد أثنراء تعلمره، واسرتخدام

 :المتنوعـــرررررـة مثـرررررـل الوسرررررا ل

، (Text)المكترررررو   النصررررروص

، (Graphics)والرسرررررررررررررررررررررررومات

 ، والصررررورSound)والصرررروت )

 ، ويرور(Animation)المتحربرة

 يقررةب ر ، وذلررك(Video)الفيررديو

 يحقرق معين موضوت إلبراز تكاملية

 بين الكمبيروتر والمرتعلم ما التفاعلية

التعليم وهما مرا نسرميه  عملية لتعميم

التفاعليررررة  المتعررررددل بالوسررررا ل
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Interactive Multimedia  نبيررررل(

 (.185، ص 2001جاد، 

وقد تعرددت تعريفرـات الوسرا ل 

بثنهرا أ  تكروين مرن المتعددل فتعرف 

ات الفنيرررررررة النصررررررروص والرسررررررروم

والصررررررروت والرسررررررروم المتحربرررررررة 

والفيررديو مررن خررالل الكمبيرروتر أو أيررة 

 .Tayوسرررريلة إلكترونيررررـة أخررررر  

Vaughan، 1994، P.4)) 

مصرررر في عبررررد السررررميع  ويتفرررق     

( علرري 2001نبيررل جرراد ) ،(2000)

أن الوسررررا ل المتعررررددل هرررري برررررامج 

الكمبيررروتر التررري تتكامرررل فيهرررا عررردل 

وسررررررا ل لالتصررررررال مثررررررل الررررررنص، 

والموسرررررريقي، والصررررررور الثابترررررررة، 

والمتحربرررررررة، والرسررررررروم الثابترررررررة، 

والمتحربرررررة وباسرررررتخدام الوسرررررا ل 

المتعرررررددل يمكرررررن التعبيرررررر عرررررن أ  

معلومة من أجل تحقيرق الفاعليرة فري 

 عملية التدريس والتعليم. 

وتحقررق الوسررا ل المتعررددل عديررد مررن 

المميررررمات ومنهررررا )بمررررال زيتررررون، 

  :(246، ص 2004

   تفاعررل الررم  تسررمح عنصررر الترروافر

للمتعلم أن يتحكم في عنايرها وفقا 

 لسرعته وقدرته الماتية. 

   ترررررر  حريرررررة التنقرررررل للمرررررتعلم مرررررن

موضررروت آلخرررر بمرررا ينمررري فررررص 

 التعلم الماتي.

   جعررررل بيئررررة المررررتعلم أبثررررر تةررررويقا

 وإثارل.

عند تصميم برامج الوسرا ل المتعرددل 

تعليميررررا فينرررره ينبغرررري أن نثخررررم فرررري 

أبعرراد، وهرري مررا يلرري ا عتبررار ثالثررة 

 (: 180، ص 2001)نبيل جاد ، 

 : Sensory Dimensionبعد حسي  -1

يتضمن خصا ص الوسيط ومتغيررات  

 ا تصال، ومعالجة الرسالة التعليمية.

 Dimensionبعرررررررررررد المعالجرررررررررررة  -2

Processing  : 

يرررتبط بدرجررة ببيرررل مررع الخصررا ص 

الو يفيررة للوسرريلة، أو ال ريقررة الترري 

 مع الوسيلة. يتعامل بها المتعلم

 Learningبعررد الررتحكم التعليمرري  -3

Control Dimension: 

يعنرري درجررة تحكررم تقررع علرري متصررل 

يمتد مرن الرتحكم الكامرل للمرتعلم علري 

أحررررد طرفيرررره حتررررى الررررتحكم الكامررررل 

للبرنرررررامج علررررري ال ررررررف اآلخرررررر، 

ويصررربح اختيرررار المصرررمم التعليمررري 

لدرجة التحكم المناسبة بداخل بررامج 

ميرررة مرهونرررا بترررثثير الكمبيررروتر التعلي

همج الدرجة من الرتحكم علري النرواتج 

التعليميرررررة الم لوبرررررة مثرررررل زيرررررادل 

التحصيل إلي أقصي درجة ممكنة، أو 

خفررز زمررن الررتعلم إلرري أقررل درجرررة 

ممكنة، أو تنمية دافعية اإلنجاز وهرما 

 ما يبحثه همج البحث.

ويعتبر موضع التحكم هو األساس     

حكم الرررم  تقررروم عليررره فكررررل بعرررد الرررت

فررري  Learning Controlالتعليمررري 

مجررال الكمبيرروتر التعليمرري وذلررك بعررد 

استخدام الوسا ل المتعددل فري بررامج 

الكمبيرررروتر التعليميررررة، أيضررررا يعتبررررر 

المررررتعلم هررررو أسرررراس فكرررررل الررررتحكم 

التعليمرررري حيررررث يقرررروم بررررالتحكم فرررري 

البرنرررامج التعليمررري "أسرررلو  تحكرررم 
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المرررررتعلم" أو يرررررتحكم البرنرررررامج بررررره 

 تحكم البرنامج"."أسلو  

 Learnerويتمثررل تحكررم المررتعلم      

Control  في تحديد السرعة واختيرار

المسار والعالج المتتابع الرم  يتنراول 

برره المعلومررات، فيسررت يع المررتعلم أن 

يسرررت أو يب رر ، يعرررض المعلومررات 

باإليجرررراز أو التفصرررريل، وينرررراقش أو 

يحراول إيجرراد وسرريلة ديناميكيررة فعالررة 

لمعلومررات عررن طريررق ليتفاعررل مررع ا

األنة ة العقلية التي تمودج بمسرتو  

 عال من التحكم الديناميكي الفعال. 

بما يتضمن إع راء الحرق للمرتعلم      

لكي يحدد الممن الم  يناسربه للرتعلم، 

واختيررار التتررابع الررم  يناسرربه أثنرراء 

دراسررته لمحتررو  البرنررامج، وتحديررد 

برررم التررردريب الرررم  يناسرررب مسرررتو  

ضافة إلري تحكمره فري طلرب تقدمه باإل

، 2001التغمية الراجعرة )نبيرل جراد، 

 (.178ص 

 .M.Pوتعرفرررررره ارنررررررون )

Arnone (1992  بثنرره "الدرجررة الترري

يررتحكم بهررا المررتعلم فرري عمليررة تعلمرره 

والتي تترراو  مرا برين الرتحكم الكامرل 

للبرنررامج وعنرردج   يملررك المررتعلم أ  

وتحديرررد عملياتررره  حريرررة فررري اختيرررار

ترى الرتحكم الكامرل للمرتعلم التعليمية ح

وفيه يع ى للمتعلم التحكم الكامرل فري 

 ."ا ختيارات التعليمية المتاحة

ويعرف أيضا  تحكم المتعلم بثنه 

أسررررلو  تعليمرررري أو مرررردخل أو ن ررررام 

ي بررررد حريررررة المرررررتعلم فرررري اختيرررررار 

األنةرر ة التعليميررة حيررث يوجررد بررين 

المتعلمين فروق فردية، وهو يحترو  

ات اتخراذ القررار علي درجرة مرن درجر

فيما يبمله المتعلم في عمليات التعليم، 

وفيرره قررد يجررد المررتعلم نفسرره عرراجما  

بسرررررربب ا تجرررررراج المعررررررروف لررررررد  

المتعلمررررررين فرررررري تثجيررررررل أو إنهرررررراء 

دروسررهم قبررل إنجازهررا، أيضررا  سرريفقد 

المررتعلم تتررابع المحتررو  وتدفقرره فرري 

نفرررس الوقررره الرررم  يحتررراج إلررري هرررما 

رفري سرابق، التتابــع لتعلم محتو  مع

ومرررع ذلرررك قرررد   يسرررت يع المتــعلرررـم 

اتخـاذ قررارات فري المسرتويات األبثرر 

ولقرررد  هرررر أسرررلو  تحكرررم  ،يرررعوبة

المرررتعلم مرررع اإلرشررراد بمررردخل لرررتحكم 

 المرررررتعلم فررررري تترررررابع المحترررررو 
(Higginbotham-Wheat، Nancy، 

1990، p.14) . 

وأ هرررت عديررد مررن الدراسررات 

فقرررد  ،أهميرررة أسرررلو  تحكرررم المرررتعلم

( 2009ثبته دراسة رضا جررجس )أ

مررد  تررثثير أسرراليب الررتحكم التعليمرري 

علرررري تنميررررة دافعيررررة اإلنجرررراز، وقررررد 

أوضرررحه النترررا ج أن أسرررلو  تحكرررم 

المررررررررتعلم )الخرررررررراص بالمجموعررررررررة 

التجريبيررة الثانيررة( يعمررل علرري تنميررة 

دافعية اإلنجاز بةكل دال عرن أسرلو  

تحكم البرنامج وأسلو  تحكم المرتعلم 

 مع اإلرشاد.

أيضرا  أثبترره دراسررة أيمررن عبررد 

( والترررررري تقرررررريس 2005الهرررررراد  )

فاعليررة أسرراليب الررتحكم التعليمرري فرري 

بررررامج التوجيررره الكمبيررروتر  علررري 

مسرررتو  األداء المهرررار  والتحصررريل 

المعرفررررررررري لل رررررررررال  المنررررررررردفعين 

والمتررررروين أن تحكررررم المررررتعلم مررررع 

ال رررررال  المتررررررويين هرررررو األفضرررررل 
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م بالنسرربة لرر داء المهررار ، أمررا تحكرر

البرنررامج مررع ال ررال  المترررويين هررو 

 األفضل بالنسبة للتحصيل المعرفي.

       وهدفه دراسة سيمسيك 

 Simsek (1993)  إلي اختبار أسراليب

 الررررررررررتحكم التعليمرررررررررري وتجررررررررررانس

المجموعررات علرري بررل مررن التحصرريل 

والتفاعل اللف ري وا تجاهرات، وذلرك 

مررن خررالل الررتعلم بةرركل جمرراعي مررن 

دل الكمبيررروتر، بررررامج الرررتعلم بمسررراع

ودرس ال رررال  تحررره أسرررلو  تحكرررم 

المررررررتعلم أو تحرررررره أسررررررلو  تحكررررررم 

البرنرررامج، وفررري المجموعرررة األولررري 

أخرررم ال رررال  الرررتحكم فررري برررم الرررتعلم 

والقردرل علرري المراجعررة والررتحكم فرري 

تتابع المحترو  بينمرا فري المجموعرة 

 محرررددا   الثانيرررة يتبرررع ال رررال  مسرررارا  

ن أ هرررت نتررا ج الدراسررة أو، مسرربقا  

هنررا  تررثثير واضررح لكررل مررن أسررلو  

تحكرررررررم المرررررررتعلم وعررررررردم تجرررررررانس 

المجموعررررات علرررري بررررل مررررن الررررتعلم 

وزمررررن المهمررررة، والتفاعررررل اللف رررري 

 .وا تجاهات

ويررر  بررل مررن شرريو وبررراون  

Shyu and Brown (1992)  بثنره إذا

أع ررري المرررتعلم بعرررز الرررتحكم فينررره 

سررروف يعررررف بيرررف يرررتعلم بفاعليرررة 

له، وذلرك  أفضل في المواقف المع ال

(، 1975طبقرررررا لن ريرررررة )ميريرررررل، 

وأثبته دراسرتهما إنره يوجرد اخرتالف 

برررررررين مجموعرررررررة تحكرررررررم المرررررررتعلم 

ومجموعرررة تحكرررم البرنرررامج ورجرررع 

األداء المتفررروق للمجموعرررة األولررري، 

وأثبه أيضا أن تحكم المرتعلم زاد مرن 

أداء المهمة التعليميرة التري بلرف بهرا 

 المتعلمين.

 وقرد أ هررت نترا ج دراسرة لرري

(Lee (1991  أن أسلو  تحكم المتعلم

يع ررري الفريرررة للمتعلمرررين لت ررروير 

مهاراتهم فروق المعرفيرة وذلرك أثنراء 

تعلم المهارات المعرفية، وذلك بةركل 

أبثرررررر فعاليرررررة مرررررن أسرررررلو  تحكرررررم 

 البرنامج.

أمررررا أسررررلو  تحكررررم البرنررررامج 

فيةرررير إلررري ا تجررراج الخ ررري وعررردم 

تفرعه نتيجرة ألنره يعمرل تبعرا  ألوامرر 

، ص 2000برنررامج )زينررب أمررين، ال

أ  الرررتحكم فررري زمرررن الرررتعلم  (،206

وفي تتابع المحتو  وفي بم التردريب 

المفررروض علرري المررتعلم وفرري تقررديم 

التغميرررة الراجعرررة تلقا يرررا وذلرررك وفقرررا 

لمعايير محددل توضع بمعرفة مصرمم 

البرنررررررامج أثنرررررراء تصررررررميم وإنترررررراج 

، ص 2001البرنررررامج )نبيررررل جرررراد، 

190.) 

 Hooper( 1993)هرروبر  أيضررا  عرررف

 Program Control تحكرم البرنرامج

بثنرره يحرردد تتررابع تعليمرري واحررد لكررل 

ال ال  بغرز الن رر عرن اهتمامراتهم 

 .واحتياجاتهم

( 2004في حرين أبرد خالرد فرجرون )

بررثن تحكررم البرنررامج يقصررد برره تحكررم 

مصررمم البرنررامج فرري زمررن البرنررامج 

أ  وقه التعلم وبملك في نوت التتابع 

قه التردريب وبمره وبرملك فري وفي و

ونم ها  Feed Backالتغمية الراجعة 

 (.247، ص 2004)خالد فرجون، 
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( 1991) وت بد دراسرة بورويرل

Burwell  أن بعررز المتعلمررين يررمداد

تعلمهم عنردما يسرت يعون الرتحكم فري 

خ وهم الماتي، وتتابع التعلم ونوعية 

الررتعلم، بينمررا يتعامررل الرربعز اآلخررر 

لمواقررف التعليميررة بةرركل أفضررل مررع ا

الترري تصرراه فيهررا القرررارات التعليميررة 

بواسررر ة يخررررين، وهنرررا يجرررب إتبرررات 

مسررار محرردد فرري البرنررامج وهررما مررا 

 يقصد به تحكم البرنامج.

ولقررررد أثبترررره دراسررررة برررروروا 

R.P.Coorough (1991)   أن تحكرررم

البرنررامج يرروفر زمررن الررتعلم بالنسرربة 

لل ال  حيث أنه يت لب لل ال  زمنرا 

فرري مجمرروعتي تحكررم المررتعلم أطررول 

وتحكرررم المرررتعلم مرررع اإلرشررراد وذلرررك 

 ستكمال برنامج الكمبيوتر بثبثر من 

 مجموعة تحكم البرنامج.

وقرررررد أ هررررررت أيضرررررا  نترررررا ج 

أن  Yang (1996) دراسرررة يرررانج

المجموعررة الترري درسرره تحرره تحكررم 

البرنرررامج أع ررره نترررا ج أفضرررل فررري 

التحصرريل علرري ا ختبررار البعررد  مررن 

 م المتعلم .مجموعة تحك

ويرررتبط أسررلو  الررتحكم بدافعيررة       

المتعلم نحو التعلم، فالدافعية هي قول 

وقررررد تكررررون  ،خفيررررة تحررررر  المررررتعلم

غريميررة أو تنبعررث مررن قرررار عقالنرري 

وغالبرا تكرون مررميج منهمرا، وت ويررع 

دافعيررة المررتعلم هرري جانررب مهررم مررن 

 دور المعلم. 

فررالتعليم الررم  يرر د  إلرري تعررديل      

  الفرد تعميما لهما السرلو ، في سلو

وابتسرررا  سرررلو  جديرررد   يمكرررن أن 

يكون إ  فرديا ذاتيا، فحين تنةث لرد  

المتعلم حاجة تست يع تحريك دوافعره 

لتحقيقهرررا، نجررردج ينةرررط سرررعيا وراء 

تحقيق هدفه وهنا يكون التعلم نةاطا  

يقرروم برره الفرررد مسررتمدا حربترره مررن 

وعلررري ضررروء ذلرررك  ة،وحاجررر دافعيرررة

ربية بيثارل دافعية الفرد نحرو تقوم الت

أهررداف محررددل لتكررون هررمج الدافعيررة 

قرررول ديناميرررة وراء برررل نةررراط ذاتررري 

محمرررررد الحيلرررررة، يقرررروم بررررره الفرررررد )

 (.269، ص 1999

إن المتعلم يحفم للتعلم ويوايله 

لرغبته في الويول إلي مستو  

معين من النجا  والتميم في إنجاز 

 األعمال والمهام، فيرتبط هما الدافع

بالحاجة إلي تحقيق النجا  والحاجة 

إلي تجنب الفةل، ويسمي دافع 

 ،(الدافعية لإلنجاز)الحاجة لإلنجاز 

قد بةفه األبحاث التربوية و

والنفسية في مجال الدافعية وجود 

عالقة وثيقة بين دافعية المتعلمين 

)حسن  وشعورهم بيمكانية نجاحهم

 (.333، ص 2001زيتون، 

د ويوضح جابر عبد الحمي

( أن دافعية اإلنجاز ُويقصد 1999)

 بها بفا  الفرد ألداء المهام واألعمال

الصعبة علي أفضل نحو ممكن )جابر 

 (.27، ص 1999عبد الحميد، 

وقد عرف علي سليمان 

( دافعية اإلنجاز بثنها 2004)

"ا ستعداد للسعي وبمل الجهد 

والكفا  من أجل النجا  وتحقيق 

ن هدف ما وفقا لمعيار معين م

الجودل وا متياز، وبملك المحاف ة 
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علي هما المستو  الرفيع")علي 

 (.72، ص 2004سليمان، 

وتعد دافعية اإلنجاز من أبثر 

الدوافع النفسية التي ح يه بالبحث 

والدراسة وذلك ألهميتها وإسهامها 

في جميع أشكال السلو ، فالبد من 

وجود دافع يستثير السلو  ويوجهه، 

( 2006ان )فقد عرف ربيع رشو

دافع اإلنجاز علي أنه "يحفم سلو  

الفرد نحو السعي لتحقيق ذاته من 

خالل تحقيقه لمستو  مرتفع من 

التفوق بمعني أنه بلما زاد الدافع 

لإلنجاز زاد معدل التحصيل وبملك 

المعتقدات الماتية الموجبة تميد من 

ثقة ال ال  في أنفسهم مما يدفعهم 

) ربيع إلي تحقيق التفوق والنجا "

 .(118، ص 2006 رشوان،

وتر  الباحثة أن التعريفات  

السابقة قد أجمعه علي أن دافع 

اإلنجاز ينتج من خالله سلو  يوجه 

الفرد لتحقيق هدف معين يمثل له 

نق ة الويول ويةعر من خالله 

 الفرد بالرضا النفسي.

وتر  الباحثة أنه للويول إلي 

م رفع درجة دافعية اإلنجاز لد  المتعل

للويول إلي درجة اإلتقان في 

التعليم،  بد من مراعال الفروق 

الفردية الناتجة عن اختالف الجنس 

بين المتعلمين، فقد أبد العديد من 

العلماء والباحثين أن هنا  اختالفات 

عقلية وجسمية بين المبور واإلناث، 

وهما ما يجب مراعاته عند عمل 

البحوث العلمية فقد يكون هنا  تثثير 

 لمتغير اختالف الجنس. 

فقد أبد عبد الل يف خليفة 

( أن نتا ج البحوث حول 2000)

الفروق بين المبور واإلناث في 

الدافعية لإلنجاز غير متسقة حيث أن 

بعز نتا ج الدراسات السابقة قد 

تويله إلي وجود فروق جوهرية 

بين الجنسين في الدافعية لإلنجاز، 

في حين تويل يخرون إلي عدم 

د فروق جوهرية بين الجنسين وجو

في الدافعية لإلنجاز، وذلك قد يرجع 

إلي عدل عوامل تتعلق بال روف 

المثيرل لهمج الدافعية، وفي همج 

الدراسة تتمثل في أساليب التحكم 

 التعليمي.

لملك من الضرور  عند 

تصميم برامج الوسا ل المتعددل األخم 

في ا عتبار بعد التحكم التعليمي 
Learning Control Dimension ،

وأيضا  بد من مراعال اختالف 

الجنس للمتعلمين )ذبور/ إناث( 

فتتوقع الباحثة وجود فروق بين 

الجنسين حينما تتم المعالجة 

اإلحصا ية داخل بل أسلو  من 

 أساليب التحكم التعليمي.  

 فروض البحث:

يوجد فرق دال إحصا يا  بين  .1

نتا ج القياس القبلي والبعد  

 ي درجات ال ال  في لمتوس

مقياس دافعية اإلنجاز للمجموعة 

التجريبية األولي )ذبور، إناث(  

التي درسه بثسلو  تحكم 

 المتعلم لصالح القياس البعد .

يوجد فرق دال إحصا يا  بين  .2

نتا ج القياس القبلي والبعد  
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لمتوس ي درجات ال ال  في 

مقياس دافعية اإلنجاز للمجموعة 

)ذبور، إناث(  التجريبية الثانية

التي درسه بثسلو  تحكم 

 البرنامج لصالح القياس البعد .

يوجد فرق دال إحصا يا  بين  .3

متوس ي درجات ال ال  المبور 

واإلناث في القياس البعد  

لمقياس دافعية اإلنجاز 

للمجموعة التجريبية التي درسه 

 بثسلو  تحكم المتعلم.

يوجد فرق دال إحصا يا  بين  .4

ل ال  المبور متوس ي درجات ا

واإلناث في القياس البعد  

لمقياس دافعية اإلنجاز 

للمجموعة التجريبية التي درسه 

 بثسلو  تحكم البرنامج.

 إحصا يا  بين دال فرق   يوجد .5

التفاعل  مجموعات متوس ات

الجنس( في  /التحكم )أساليب

 مقياس دافعية اإلنجاز.

 حدود البحث:

 ة:التمم البحث الحالي بالحدود اآلتي

اقتصر البحث علي أسلوبين من  .1

أساليب التحكم التعليمي )تحكم 

 المتعلم، وتحكم البرنامج(.

اقتصر البحث علي تقديم أحد  .2

مقررات الكمبيوتر وهي وحدل 

تعليمية من مادل مقدمة في 

ويت لب البحث الحالي  ،البرمجة

إلنتاج البرامج التجريبية محتو  

مال م يقدم من خالله همج 

يس الهدف هو إنتاج البرامج ول

و   ،همج البرامج في حد ذاتها

ي ثر محتو  المقرر علي 

خ وات البحث ألنه   يرتبط 

 بمتغيراته.

 عينة البحث:

 40من عينة البحث  تتكــون

طالب وطالبة من طال  الفرقة 

األولي قسم تكنولوجيا تعليم بكلية 

وذلك لعدم  التربية النوعية ببورسعيد

ز نحو هما توفر دافعية اإلنجا

التخصص ولحداثته بالنسبة لهم من 

مقررات الحاسب اآللي حيث أنها 

السنة الدراسية األولي لدراسة همج 

المقررات، وتم توزيعهم علي 

 مجموعتين علي النحو التالي:

  المجموعة التجريبية األولي

طالب وطالبة  20)تحكم المتعلم( 

 إناث(. 8 -ذبور  12)

 ية المجموعة التجريبية الثان

طالب  20)تحكم البرنامج( 

 إناث(. 11 -ذبور  9وطالبة )

 أدوات البحث:

مقياس توجهات أهداف اإلنجاز  .1

الخاص بقياس دافعية اإلنجاز 

 إعداد الباحثة.

برنامج بمبيوتر  تعليمي )تحكم  .2

 المتعلم( إعداد الباحثة.

برنامج بمبيوتر  تعليمي )تحكم  .3

 البرنامج( إعداد الباحثة.

 منهج البحث:

تبع البحث المنهج الويفي ا

والمنهج التجريبي ويتناول 

 المتغيرات التالية:
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  :المتغير المستقل 

 ساليب التحكم وتةمل:أ -1

 حكم المتعلمت -     

 حكم البرنامج.ت -    

 نس ويةمل:الج -2

 ذبور -    

 إناث. -    

  المتغير التابع: وهو دافعية

 اإلنجاز.

 

يةتمل التصميم التجريبي علي 

 موعتين تجريبيتين:مج

 التصميم التجريبي

 

 إجراءات البحث:

تم التحقق مرن يرحة فرروض البحرث 

 وفق لإلجراءات اآلتية:

مسرررحية للمراجرررع عمرررل دراسرررة  .1

لصرررياغة  المرتب رررة بالموضررروت

اإلطار الن ر  ول بحاث السابقة 

فرررري المجررررال الخرررراص بثسرررراليب 

 .اإلنجاز دافعية، التحكم التعليمي

تحليل المحتو  العلمي لوحدل  .2

من مادل مقدمة في  تعليمية

وذلك  يياغتهاوإعادل  البرمجة

إلبراز  ،تحكيمها قعن طري

 .أهداف همج الوحدل ومحتواها

 إعداد مقياس دافعية اإلنجاز:  .3

هررما المقيرراس مررن إعررداد الباحثررة   -

تمررره ا سرررتفادل مرررن مقررراييس وقرررد 

دافعيررررة اإلنجرررراز، وبصررررفة خايررررة 

المقيررراس الرررم  أعررردج )محمرررد عبرررد 

علررري  السرررالم غنررريم( الرررم  اعتمرررد

 ن ريررررة توجهررررات أهررررداف اإلنجرررراز

 تفسيرا بيفيا  والتي فسرت الدافع

 

يس )يعتمررد علرري نرروت الرردافع ولرر

 بمية وجودج(.

بعرد إعرداد المقيرراس فري يررورته  -

األولية تم عرضه علي مجموعة 

 من المحكمين.

ثم تم حسا  ثبرات المقيراس عرن  -

طريق إعادل ا ختبار علري عينرة 

اسررت العية بفايررل زمنرري ثالثررة 

 أسابيع.

ثررم حسررا  يرردق المقيرراس عررن   -

طريررق يرردق المحكمررين، يرردق 

ا تسررررررراق الرررررررداخلي، الصررررررردق 

 الماتي.

البررررررررامج التجريبيرررررررة م تصرررررررمي .4

عرضررررررررها علرررررررري وإنتاجهررررررررا و

يرا هررم، وهنررا  المحكمررين ألخررم 

خصررررررا ص مةررررررتربة للبرررررررامج 

 التجريبية وهي:

 نررروت وحجرررم ولرررون الخ ررروط -

 المستخدمة ولون الخلفية. 

 مقدمة البرنامج. -

المجموعات 

 التجريبية

المجموعة التجريبية 

 األولي

المجموعة التجريبية 

 الثانية

 تحكم البرنامج تحكم المتعلم أساليب التحكم

 إناث ذكور إناث ذكور الجنس
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 محتو  البرنامج. -

لكرررن بهرررا بعرررز السرررمات المختلفرررة 

الخايرررة بكرررل برنرررامج مرررن البررررامج 

 التجريبية وهي:

 ن عرض اإلطارات.زم -

 تتابع المحتو . -

 عدد محاو ت التدريب. -

 تقديم التغمية الراجعة. -

اختيار العينة وتقسيمها علي  .5

مجموعتين تجريبيتين عةوا يا ، ثم 

تقسيم بل مجموعة تجريبية إلي 

ذبور وإناث، ليصبح هنا  أربع 

مجموعات )تحكم متعلم/ ذبور(، 

)تحكم متعلم/ إناث(، )تحكم برنامج/ 

 (، )تحكم برنامج/ إناث(.ذبور

الت بيق علي عينة است العية  .6

قوامها خمس وعةرون طالب 

لتعديل أ  مالح ات قد  وطالبة

 العينة بالنسبة يمبرها أفراد همج

 للبرامج.

علي عينة للمقياس  الت بيق القبلي .7

التي  المجموعتين التجريبيتين

طالب وطالبة من طال   40قوامها 

لوجيا الفرقة األولي بقسم تكنو

التعليم، بكلية التربية النوعية 

 ببورسعيد.

أ  التجريبية  ت بيق البرامج .8

استخدامها بواس ة أفراد عينة 

 البحث.

علي نفس للمقياس الت بيق البعد   .9

 .أفراد العينة

التحقق من يحة الفروض بعد  .10

 إجراء المعالجات اإلحصا ية.

 التويل للنتا ج وتفسيرها. .11

 نتا ج البحث ومناقةتها:

لي ضوء البيانات التي تم التويل وع

إليها بعد ا نتهاء من إجراءات 

ت بيق التجربة األساسية، وتصحيح 

درجات ال ال  في القياس البعد  

لمقياس دافعية اإلنجاز، للمجموعات 

 التجريبية.

قامه الباحثة باستخدام حمم البرامج 

المعروفة باسم الحمم اإلحصا ية 

( 13م )للعلوم ا جتماعية إيدار رق

“Statistical Package For The 

Social Sciences” (SPSS-13) 

لمعالجة البيانات )أحمد الرفاعي 

غنيم، نصر محمود يبر ، 

حيث أدخله الدرجات  ،(2000

الخام المجمعة من خالل البحث 

وقامه بمعالجتها إحصا يا من خالل 

مجموعة اختبارات متنوعة طبقا 

لفروض البحث وأعداد العينة 

 لبحثية.ا

بعد ا نتهاء من دراسة إجراءات 

التجربة األساسية للبحث وت بيق 

مقياس توجهات أهداف اإلنجاز 

وريد نتا ج متوس ات درجات 

مقياس دافعية اإلنجاز للمجموعات 

التجريبية، قامه الباحثة باختبار 

 يحة الفروض اإلحصا ية التالية:

يوجد فرق دال إحصا يا  بين  .1

لي والبعد  نتا ج القياس القب

لمتوس ي درجات ال ال  في 

مقياس دافعية اإلنجاز للمجموعة 

التجريبية األولي )ذبور، إناث( 

التي درسه بثسلو  تحكم 

 المتعلم لصالح القياس البعد .
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يوجد فرق دال إحصا يا  بين  .2

نتا ج القياس القبلي والبعد  

لمتوس ي درجات ال ال  في 

مقياس دافعية اإلنجاز للمجموعة 

تجريبية الثانية )ذبور، إناث( ال

التي درسه بثسلو  تحكم 

 البرنامج لصالح القياس البعد .

يوجد فرق دال إحصا يا  بين  .3

متوس ي درجات ال ال  المبور 

واإلناث في القياس البعد  

لمقياس دافعية اإلنجاز 

للمجموعة التجريبية التي 

 درسه بثسلو  تحكم المتعلم.

 يوجد فرق دال إحصا يا  بين .4

متوس ي درجات ال ال  المبور 

واإلناث في القياس البعد  

لمقياس دافعية اإلنجاز 

للمجموعة التجريبية التي 

 درسه بثسلو  تحكم البرنامج.

 إحصا يا  بين دال فرق   يوجد .5

التفاعل  مجموعات متوس ات

الجنس( في  /التحكم )أساليب

 مقياس دافعية اإلنجاز.

 اختبار يحة الفرض األول: -

تبار يحة الفرض األول  خ

والم  ينص على أنه " يوجد فرق 

دال إحصا يا  بين نتا ج القياس 

القبلي والبعد  لمتوس ي درجات 

ال ال  في مقياس دافعية اإلنجاز 

للمجموعة التجريبية األولي )ذبور، 

إناث( التي درسه بثسلو  تحكم 

 المتعلم لصالح القياس البعد ".

ت استخدمه الباحثة اختبار " 

 "T. Test  )للعينات المرتب ة(

 ختبار الفروق بين القياس القبلي 

والقياس البعد  للمجموعة 

التجريبية األولي )ذبور/ إناث( التي 

درسه بثسلو  تحكم المتعلم وبانه 

النتا ج بما هو موضح بالجدولين 

 التاليين:

 العينة

 

 

 

 المتغير

المجموعة التجريبية األولي )تحكم المتعلم/ 

 قيمة كور(ذ

" ت 

" 

مستوى 

 الداللة
 القياس البعدى القياس القبلي

 ع م ن ع م ن

دافعية 

 اإلنجاز
12 67.25 5.34 12 78.08 6.64 3.72 0.01 

 المتوس ات وا نحرافات المعيارية وقيمة "ت " ومستو  د لتها

 والبعد ل ال  المجموعة التجريبية )تحكم المتعلم/ ذبور( في القياس القبلي  

يتضح من الجدول السابق وجود و

فرق دال إحصا يا  عند مستو  

( بين متوسط درجات القياس 0.01)

القبلي ومتوسط درجات القياس 

البعد  للمجموعة التجريبية )تحكم 

المتعلم/ ذبور( لصالح القياس 

 البعد .
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 العينة

 

 

 

 المتغير

المجموعة التجريبية األولي )تحكم المتعلم/ 

 إناث(
 قيمة

 " ت "

مستوى 

 الداللة
 القياس البعدى القياس القبلي

 ع م ن ع م ن

دافعية 

 اإلنجاز
8 62.75 4.52 8 71.13 4.99 6.84 0.01 

 المتوس ات وا نحرافات المعيارية وقيمة "ت " ومستو  د لتها

 ل ال  المجموعة التجريبية )تحكم المتعلم/ إناث( في القياس القبلي والبعد  

يتضح من الجدول السابق 

وجود فرق دال إحصا يا  عند مستو  

( بين متوسط درجات القياس 0.01)

القبلي ومتوسط درجات القياس 

البعد  للمجموعة التجريبية )تحكم 

المتعلم/ إناث( لصالح القياس 

البعد ، وبناء علي ذلك وفي ضوء 

النتيجة التي تم التويل إليها يمكن 

 قبول الفرض األول.

 اقةة الفرض األول:من

دله نتا ج الفرض األول علي 

أنه يوجد فرق دال إحصا يا  عند 

بين متوسط درجات  0.01مستو  

القياس القبلي ومتوسط درجات 

القياس البعد  لمقياس دافعية 

اإلنجاز للمجموعة التجريبية )تحكم 

المتعلم/ ذبور( لصالح القياس 

البعد ، حيث أن متوسط القياس 

اس دافعية اإلنجاز القبلي لمقي

ومتوسط  ،(67.25للمجموعة هو )

القياس البعد  لنفس المجموعة هو 

( وبالتالي تكون الفروق 78.08)

لصالح القياس البعد  حيث أن 

 متوس ه أببر.

أيضا  يوجد فرق دال إحصا يا  عند 

بين متوسط درجات  0.01مستو  

القياس القبلي ومتوسط درجات 

عية القياس البعد  لمقياس داف

اإلنجاز للمجموعة التجريبية )تحكم 

المتعلم/ إناث( لصالح القياس 

حيث أن متوسط القياس  ،البعد 

القبلي لمقياس دافعية اإلنجاز 

ومتوسط  ،(62.75للمجموعة هو )

القياس البعد  لنفس المجموعة هو 

( وبالتالي تكون الفروق 71.13)

لصالح القياس البعد  حيث أن 

ير إلي فعالية متوس ه أببر، مما ية

برنامج الكمبيوتر الم  تم تصميمه 

وإنتاجه من قبل الباحثة باستخدام 

أسلو  تحكم المتعلم والم  

استخدمته المجموعة التجريبية 

األولي بعد ت بيق القياس القبلي 

 لمقياس دافعية اإلنجاز.

 اختبار يحة الفرض الثاني: -

 ختبار يحة الفرض الثاني 

يوجد فرق  والم  ينص على أنه "

دال إحصا يا  بين نتا ج القياس 

القبلي والبعد  لمتوس ي درجات 

ال ال  في مقياس دافعية اإلنجاز 

للمجموعة التجريبية الثانية )ذبور، 

إناث( التي درسه بثسلو  تحكم 

 البرنامج لصالح القياس البعد ".
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استخدمه الباحثة اختبار 

)للعينات المرتب ة(   T. Test"ت" 

الفروق بين القياس القبلي  ختبار 

والقياس البعد  للمجموعة 

التجريبية الثانية )ذبور/ إناث( التي 

درسه بثسلو  تحكم البرنامج 

وبانه النتا ج بما هو موضح 

 بالجدولين التاليين:

 المتوس ات وا نحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستو  د لتها

ي لقبلال ال  المجموعة التجريبية الثانية )تحكم البرنامج/ ذبور( في القياس  

 والبعد 

( بين 0.01د فرق دال إحصا يا  عند مستو  )يتضح من الجدول السابق وجو

متوسط درجات القياس القبلي ومتوسط درجات القياس البعد  للمجموعة 

 التجريبية )تحكم البرنامج/ ذبور( لصالح القياس البعد .

 المتوس ات وا نحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستو  د لتها

ل ال  المجموعة التجريبية الثانية )تحكم البرنامج/ إناث( في القياس القبلي  

 والبعد 

 يتضح من الجدول السابق وجود

فرق دال إحصا يا  عند مستو  

( بين متوسط درجات القياس 0.01)

القبلي ومتوسط درجات القياس 

البعد  للمجموعة التجريبية )تحكم 

البرنامج/ إناث( لصالح القياس 

البعد ، وبناء علي ذلك وفي ضوء 

النتيجة التي تم التويل إليها يمكن 

 قبول الفرض الثاني.

 مناقةة الفرض الثاني:

ا ج الفرض الثاني علي دله نت

أنه يوجد فرق دال إحصا يا  عند 

بين متوسط درجات  0.01مستو  

القياس القبلي ومتوسط درجات 

القياس البعد  لمقياس دافعية 

اإلنجاز للمجموعة التجريبية )تحكم 

البرنامج/ ذبور( لصالح القياس 

البعد ، حيث أن متوسط القياس 

 العينة 

 

 

 المتغير

المجموعة التجريبية الثانية )تحكم برنامج/ 

 قيمة ذكور(

 " ت "

مستوى 

 القياس البعدى القبلي القياس الداللة

 ع م ن ع م ن

دافعية 

 اإلنجاز
9 52.56 5.59 9 67.00 5.31 5.33 0.01 

 العينة  

 

 المتغير

المجموعة التجريبية الثانية )تحكم برنامج/ 

 قيمة إناث(

 " ت "

مستوى 

 القياس البعدى قبليالقياس ال الداللة

 ع م ن ع م ن

 0.01 2.66 7.84 62.55 9 8.34 52.45 11 دافعية اإلنجاز
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القبلي لمقياس دافعية اإلنجاز 

ومتوسط  ،(52.56موعة هو )للمج

القياس البعد  لنفس المجموعة هو 

( وبالتالي تكون الفروق 67.00)

لصالح القياس البعد  حيث أن 

 متوس ه أببر.

أيضا يوجد فرق دال إحصا يا  

بين متوسط  0.01عند مستو  

درجات القياس القبلي ومتوسط 

درجات القياس البعد  لمقياس 

تجريبية دافعية اإلنجاز للمجموعة ال

)تحكم البرنامج/ إناث( لصالح 

القياس البعد ، حيث أن متوسط 

القياس القبلي لمقياس دافعية اإلنجاز 

ومتوسط  ،(52.45للمجموعة هو )

القياس البعد  لنفس المجموعة هو 

( وبالتالي تكون الفروق 62.55)

لصالح القياس البعد  حيث أن 

متوس ه أببر، مما يةير إلي فعالية 

لكمبيوتر الم  تم تصميمه برنامج ا

وإنتاجه من قبل الباحثة باستخدام 

أسلو  تحكم البرنامج والم  

استخدمته المجموعة التجريبية 

الثانية بعد ت بيق القياس القبلي 

 لمقياس دافعية اإلنجاز.

 اختبار يحة الفرض الثالث: -

 ختبار يحة الفرض الثالث 

والم  ينص علي أنه "يوجد فرق 

 بين متوس ي درجات دال إحصا يا  

ال ال  المبور واإلناث في القياس 

البعد  لمقياس دافعية اإلنجاز 

للمجموعة التجريبية التي درسه 

 بثسلو  تحكم المتعلم".

استخدمه الباحثة اختبار 

 T.Test independent"ت" 

samples  يستخدم هما ا ختبار

لفحص فرضية تتعلق بمساوال 

تقلتين ن مسمتوسط متغير ما لعينيتي

، وهي (2005)محمد السعدني، 

أبثر الحا ت استخداما  والتي يتم 

فيها المقارنة بين متوس ين 

مجموعتين مختلفتين )المبور 

ناث مثال  في المباء أو واإل

، وفي هما البحث التحصيل(

استخدمته الباحثة  ختبار الفروق 

بين متوس ي درجات القياس البعد  

عة للمبور واإلناث في المجمو

التجريبية األولي )تحكم المتعلم( 

وبانه النتا ج بما هم موضح 

 بالجدول:

 المتوسط العدد الجنس المتغير
ا نحراف 

 المعيار 

درجات 

 الحرية

 قيمة

 " ت "

مستو  

 الد لة

دافعية 

 اإلنجاز

 6.64 78.08 12 ذبور
18 2.51 0.05 

 4.99 71.13 8 إناث

جاز بين المبور فرق في مقياس دافعية اإلنلفحص ال T- TESTنتا ج اختبار 

 واإلناث 

 للمجموعة التجريبية األولي التي درسه بثسلو  تحكم المتعلم

يتضررررح مررررن الجرررردول السررررابق 

وجود فرق دال إحصا يا عند مستو  

برررررين الرررررمبور واإلنررررراث فررررري  0.05

مقيررراس دافعيرررة اإلنجررراز للمجموعرررة 
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

الترري درسرره بثسررلو  تحكررم المررتعلم، 

وهرري  2.51يمررة "ت" حيررث بلغرره ق

ذات د لة إحصا ية حيث بلغ مستو  

، 0.05الد لة لها عند قيمة أقرل مرن 

 87.08وقرررد بلرررغ متوسرررط الرررمبور 

فررري حرررين  6.64برررانحراف معيرررار  

بانحراف  71.13بلغ متوسط اإلناث 

، وذلرك الفررق لصرالح 4.99معيار  

الررررمبور حيررررث متوسرررر ه أببررررر مررررن 

متوسرررط اإلنررراث فررري مقيررراس دافعيرررة 

نجرررراز للمجموعررررة الترررري درسرررره اإل

بثسررلو  تحكررم المررتعلم، وبنرراء علرري 

ذلرررك وفررري ضررروء النتيجرررة التررري ترررم 

التويرررل إليهرررا يمكرررن قبرررول الفررررض 

 الثالث للبحث.

 مناقةة الفرض الثالث:

دله نتا ج الفرض الثالث علي 

يوجد فرق دال إحصا يا  عند أنه 

بين متوس ي  0.05مستو  

 درجات ال ال  المبور واإلناث في

القياس البعد  لمقياس دافعية 

اإلنجاز للمجموعة التجريبية التي 

درسه بثسلو  تحكم المتعلم، مما 

يةير إلي وجود فروق بين الجنسين 

في الدافعية لإلنجاز عند استخدام 

أسلو  تحكم المتعلم في برامج 

الكمبيوتر التعليمية، وبان المبور 

أبثر دافعية من اإلناث في تحكم 

لك يرجع  ختالف المتعلم، وذ

المبور الخصا ص والسمات بين 

واإلناث، وبملك تتفق نتا ج الفرض 

الثالث مع العديد من الدراسات التي 

أبدت علي وجود فروق بين الجنسين 

في الدافعية لإلنجاز، فقد أبدت 

( 2003طه ) يوسف دراسة مها

 د لة ذات فروق علي أنه توجد

 بين اإلنجاز دافعية في إحصا ية

 من التالميم واإلناث بورالم

 لصالح القبس بمدرسة الموهوبين

 .المبور

 اختبار يحة الفرض الرابع: -

 ختبار يحة الفرض الرابع 

والم  ينص علي أنه "يوجد فرق 

دال إحصا يا  بين متوس ي درجات 

ال ال  المبور واإلناث في القياس 

البعد  لمقياس دافعية اإلنجاز 

درسه للمجموعة التجريبية التي 

 بثسلو  تحكم البرنامج".

استخدمه الباحثة اختبار 

 T.Test independent"ت" 

samples  يستخدم هما ا ختبار

لفحص فرضية تتعلق بمساوال 

متوسط متغير ما لعينيتين مستقلتين 

(، وهي 2005)محمد السعدني، 

أبثر الحا ت استخداما  والتي يتم 

فيها المقارنة بين متوس ين 

تلفتين )المبور مجموعتين مخ

واإلناث مثال  في المباء أو 

التحصيل(، وفي هما البحث 

استخدمته الباحثة  ختبار الفروق 

بين متوس ي درجات القياس البعد  

للمبور واإلناث في المجموعة 

التجريبية )تحكم البرنامج( وبانه 

 النتا ج بما هم موضح بالجدول:

 المتوسط العدد الجنس المتغير
االنحراف 

 لمعياريا

درجات 

 الحرية

 قيمة

 " ت "

مستوى 

 الداللة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (156) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

دافعية 

 اإلنجاز

 5.31 67.00 9 ذكور
18 1.450 0.164 

 7.84 62.55 11 إناث

عية اإلنجاز بين المبور لفحص الفرق في مقياس داف T- TESTنتا ج اختبار 

 للمجموعة التجريبية الثانية التي درسه بثسلو  تحكم البرنامج واإلناث 

  تضح من الجدول السابق أنه ي

يوجررد فرررق بررين الررمبور واإلنرراث فرري 

مقيررراس دافعيرررة اإلنجررراز للمجموعرررة 

التي درسه بثسلو  تحكم البرنرامج، 

وهي  1.450حيث بلغه قيمة "ت" 

ليسره ذات د لررة إحصرا ية حيررث بلررغ 

مسررتو  الد لررة لهررا عنررد قيمررة أببررر 

، وقرد بلرغ متوسرط الرمبور 0.05من 

 5.31معيرررررار  برررررانحراف  67.00

 62.55في حين بلغ متوسرط اإلنراث 

وبناء علي ، 7.84بانحراف معيار  

ذلرررك وفررري ضررروء النتيجرررة التررري ترررم 

التويرررل إليهرررا يرررتم رفرررز الفررررض 

 الرابع للبحث.

 مناقةة الفرض الرابع:

دله نتا ج الفرض الرابع علي أنه   

يوجد فرق دال إحصا يا  بين 

متوس ي درجات ال ال  المبور 

ث في القياس البعد  لمقياس واإلنا

دافعية اإلنجاز للمجموعة التجريبية 

التي درسه بثسلو  تحكم البرنامج، 

مما يةير إلي عدم وجود فروق بين 

الجنسين في الدافعية لإلنجاز عند 

استخدام أسلو  تحكم البرنامج في 

وبملك برامج الكمبيوتر التعليمية، 

تتفق نتا ج الفرض الرابع مع بعز 

ات التي أبدت علي عدم وجود الدراس

فروق بين الجنسين في الدافعية 

 لإلنجاز.

فقد هدفه دراسة فاطمة محمد 

( إلى محاولة 2006مص فى)

الجنسين التعرف على الفروق بين 

في الدافع لإلنجاز، وقد تويله 

نتا ج الدراسة إلي عدم د لة الفروق 

 ،بين الجنسين في الدافع لإلنجاز

نب إبراهيم أيضا هدفه دراسة زي

( معرفة نوت العالقة 2007الغويل )

بين الدافع لإلنجاز وقلق ا متحان 

والفروق بين الجنسين وفق متغيرات 

ونحوها، وقد التخصص والعمر 

أ هرت نتا ج الدراسة عدم وجود 

فروق ذات د لة إحصا ية بين 

متوس ات درجات المبور واإلناث 

علي مقياس الدافع لإلنجاز ولكن 

وق ذات د لة إحصا ية بين وجدت فر

متوس ات درجات المبور واإلناث 

علي مقياس قلق ا متحان وأن همج 

 الفروق جاءت لصالح اإلناث.

 اختبار يحة الفرض الخامس: -

 ختبار يحة الفرض الرابع والم  

 دالة فروق ينص علي أنه "  يوجد

 مجموعات متوس ات إحصا يا  بين

نس( في الج التفاعل )أساليب التحكم/

 مقياس دافعية اإلنجاز".

 تحليل الباحثة استخدمه

 Univariateالثنا ي  التباين

analysis of variance  ويهتم

تحليل التباين بعاملين في معرفة 
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

تثثير عاملين مستقلين علي المتغير 

التابع، وبملك يت لب األمر لت بيق 

تحليل التباين بعاملين إلي وجود 

وجد لكل بيانات عن حا ت بحيث ي

حالة قيمة للمتغير الكمي وهو 

المتغير التابع وقيمتين للمتغيرين 

التصنيفيين وهما المتغيرين 

المستقلين، ويستخدم اختبار )ف( 

 ختبار تثثير بل عامل بصورل 

منفصلة وبملك اختبار تثثير تفاعل 

، وبانه Interactionالعاملين 

 النتا ج بما هم موضح بالجدول:

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

بين 

 المجموعات

أساليب 

 التحكم
942.185 1 942.185 22.605 0.1 

 0.01 7.615 317.418 1 317.418 الجنس

 0.367 15.277 1 15.277 التفاعل
غير 

 دال

داخل 

 المجموعات
  41.681 36 1500.519 الخطأ

 

   40 198567.00 الكل 

لتفاعل أساليب التحكم مع اختالف الجنس علي  اختبار تحليل التباين ثنا ي ا تجاج

 درجات ال ال  في القياس البعد  لمقياس دافعية اإلنجاز

يتضح من الجدول السابق أن 

وهي قيمة غير  0.367قيمة )ف( 

 قبول الفرض يعنى دالة مما

 تفاعل وجود عدم الصفر ، ونستنج

التعليمي )تحكم  مالتحك أساليب بين

واختالف  المتعلم، تحكم البرنامج(

درجات  على الجنس )ذبور، إناث(

مقياس دافعية اإلنجاز، وبناء علي 

ذلك وفي ضوء النتيجة التي تم 

ها يتم قبول الفرض التويل إلي

 الخامس للبحث.

 مناقةة الفرض الخامس:

دله نتا ج الفرض الخامس 

 إحصا يا   دال فرق علي أنه   يوجد

التفاعل  مجموعات متوس ات بين

الجنس( في مقياس  )أساليب التحكم/

، مما يةير إلي أن دافعية اإلنجاز

العاملين مستقلين )أساليب التحكم/ 

الجنس( في التثثير علي المتغير 

التابع )دافعية اإلنجاز(، حيث أن 

ال ال  المبور واإلناث حدثه لهم 

تنمية لدافعية اإلنجاز في حالة 

هم ألسلو  تحكم المتعلم، استخدام

 وأيضا  ألسلو  تحكم البرنامج.

بما يتضح من الجدول أنه 

يوجد فروق بين متوس ات درجات 

ال ال  في مقياس دافعية اإلنجاز 

حسب متغير )أسلو  التحكم( ألن 

، أيضا  0.01مستو  الد لة للمتغير 

يوجد فروق بين متوس ات درجات 
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 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 ال ال  في مقياس دافعية اإلنجاز

حسب متغير )الجنس( ألن مستو  

، ويعني هما أن 0.01الد لة للمتغير 

لكل متغير التثثير المستقل علي 

المتغير التابع مما يدل علي عدم 

وجود تفاعل بين العاملين 

 المستقلين.

 التوييات:

علي ضوء النتا ج التري تويرل إليهرا 

البحرررث الحرررالي تويررري الباحثرررة بمرررا 

 يلي:

سرتراتيجيات التوسع في استخدام ا .1

الررررتعلم الررررماتي باسررررتخدام برررررامج 

الوسا ل المتعددل الكمبيوتريرة فري 

ترررررررردريس المقررررررررررات العمليررررررررة 

 المختلفة.

مراعال الفروق الفردية من حيث  .2

اخرررررتالف الجرررررنس فررررري إعرررررداد 

 البحوث العلمية.

مراعال الفروق الفردية من حيث  .3

اخررررتالق جررررنس المتعلمررررين فرررري 

إعررررررررداد البرررررررررامج التعليميررررررررة 

م أسررررررراليب الرررررررتحكم واسرررررررتخدا
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