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 ممخص:

ونمطي وجية الضبط في بيئة تعمم  التفاعل بين استراتيجيتي التعمم التنافسي
إلكترونية قائمة عمى المشروعات وأثره عمى جودة انتاج المصادر الرقمية 

 لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.

*عمي عبد الرحمن محمد خميفة، إيمان حسن حسن زغمول  
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ييدددددا ىددددذا البحددددث إلددددى تحديددددد أثددددر التفاعددددل بددددين اسددددتراتيجيات الددددتعمم التنافسددددي ونمطددددي 
وجيدددة الضدددبط فدددي بيئدددة تعمدددم إلكترونيدددة قائمدددة عمدددى المشدددروعات عمدددى جدددودة انتددداج المصددددر 

ج شددددبو التجريبددددي وتددددم الرقمددددي لدددددى طددددبلب تكنولوجيددددا التعمدددديم. واسددددتخدم الباحثددددان المددددني
اسدددتخدام أداتدددين لمبحدددث ىمدددا: مضيددداس وجيدددة الضدددبط، وبطاقدددة تضيددديم جدددودة المصددددر الرقمدددي، 

يوجدددد فدددرال ذو داللدددة إحصدددائية بدددين المجموعدددات التجريبيدددة ترجددد  وأشدددارت النتدددائج إلدددى أندددو: 
ألثددددر اخددددتبلا اسددددتراتيجيات الددددتعمم التنافسددددي واخددددتبلا نمددددط وجيددددة الضددددبط لمطددددبلب حيددددث 

ران بددددين الددددتعمم التنافسددددي الفددددردي ووجيددددة الضددددبط الداخميددددة واقتددددران بددددين الددددتعمم ظيددددر اقتدددد
التنافسدددددي الجمددددداعي ووجيدددددة الضدددددبط الخارجيدددددة، كمدددددا توجدددددد فدددددروال دالدددددة احصدددددائيًا بدددددين 
متوسدددطات درجدددات بطاقدددة جدددودة المصددددر الرقمدددي لممجموعدددات التجريبيدددة األربددد  ترجددد  ألثدددر 

 التعمم التنافسي. التفاعل بين نمط وجية الضبط واستراتيجية

 الكممات المفتاحية: تكنولوجيا التعميم، تعمم تنافسي، وجية الضبط، المصادر الرقمية.
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Abstract: 

The interaction between competitive learning strategies and 

control stereotypes in a project-based e-learning environment and 

its impact on the quality of digital resource production among 

educational technology students. 

Ali Abdul Rahman Muhammad Khalifa, Iman Hassan Hassan Zaghloul* 

Education Technology, Faculty of Education, Helwan University, 

Helwan, Egypt. 

*Email: dr.emanzaghlol@gmail.com 

 This study aims at determining the effect of the interaction between 

competitive learning strategies and the style of Control point in a 

project-based e-learning environment on the quality of digital source 

production among students of educational technology. The researchers 

used the semi-experimental methodology. Two research tools were used: 

the control point scale and the digital source quality assessment card. 

the results indicated that: There is a statistically significant difference 

between the experimental groups due to the impact of the different 

competitive learning strategies and the difference in the Control point 

for the students. There was a correlation between individual competitive 

learning and internal control and a combination of collective 

competitive learning and external control. There are also statistically 

significant differences between the average scores of the digital source 

quality card for the four experimental groups due to the effect of the 

interaction between Datasheets and Strategies Competitive Learning 

and the style of Control point. 

Keywords: Educational Technology, competitive education, control 

stereotypes, digital sources 
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 مضدمة:
يتسم العصر الحالي بالتسارع المعموماتي واالنفجار المعرفي اليائل، والتغيرات 
السريعة والمتبلحضة في كافة المجاالت، وىذا بدوره يمثل تحديًا كبيرًا يواجو التربويين، 
حيث تزداد الحاجة إلى توظيا العديد من الوسائل واالساليب واالستراتيجيات التربوية 

ي نحو تطوير ميارات الطبلب عمى التفكير والنضد البناء، فضد أدت سمبية الحديثة لمسع
الطبلب وقمة تفاعميم أثناء عمميات التعمم والتعميم كثير من المربين لمبحث عن طرال 
مبتكرة مثل توظيا مدخل التعمم الضائم عمى المشروعات، وذلك لمعمل عمى محاولة تحسين 

فاعميم النشط  داخل قاعات التعميم مما قد يؤدي إلى دواف  الطبلب نحو التعمم وزيادة ت
 رف  إنجازىم االكاديمي.

فمم تعد األىداا االساسية لمتعمم تضتصر عمى نضل المعمومات لممتعممين بل تعدت 
ذلك إلى تعميم الطبلب كيا يتعممون وكيا يكونون فاعمين ونشيطين في المواقا 

المتعمم نفسو فيصبح المتعمم ىو محور العممية التعميمية بحيث يتم التعمم اعتمادًا عمى 
التعميمية لذلك كان البد من ايجاد طريضة تدريس تتوافال والتوجو التربوي نحو جعل التعميم 
أكثر نشاطا وحيوية في السعي لمحصول عمى المعمومة بما يخدم المتعمم ويعممو كيا 

 يفكر ويبدع.
روعات إحدى الطرال التعميمية وىنا تعد استراتيجية التعمم الضائم عمى المش

الحديثة التي تعد نمط من أنماط التعمم الذاتي أو التعمم المتمركز حول المتعمم حيث 
يستطي  المتعمم االعتماد عمى نفسو في عممية التعمم، فيي نظام يشتمل عمى كافة المواد 

م وامكاناتيم التعميمية التي تساعد المتعممين عمى تحضيال االىداا التعميمية وفال قدراتي
 بما يراعي الفروال الفردية بينيم.

وطريضة التعمم الضائم عمى المشروعات تعد فريدة من نوعيا ألنيا ببساطة ال تضدم 
المادة فضط التي تمم بالموضوع ولكنيا تضدم سياال ذو معني ليذه المادة مما يجعل خبرات 

اميكي نشط لمتدريس الطالب التي مر بيا متواصمة م  بعضيا البعض، فيي منيج دين
يكتشا فيو الطبلب مشكبلت وتحديات في العالم المحيط بيم وفي نفس الوقت يكتسب 
الطبلب ميارات العمل في مجموعات صغيرة، الن ىذا النوع من التعمم مميء بالمشاركة، 
فانو يمد الطبلب بمعرفة أعمال بالمواد التي يدرسونيا، حيث ترسخ المعرفة التي حصل 

ب بالبحث والتجربة الواقعية مضارنة بالمعمومة التي كان يحصل عمييا بالطرال عميو الطال
 (Krauss, et al.,2007التضميدية )
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فالتعمم الضائم عمى المشروعات يضوم عمى فكرة رئيسة ىي التعمم بالعمل والتعمم 
ممون حسب رغبة المتعممين وحاجاتيم ويجب أن يأتي التعمم ذاتيًا واستضبلليًا، أي أن المتع

مسئولون عن تعمميم ودور المعمم في ىذه الطريضة دور ارشادي، ويعرا التعمم الضائم 
عمى المشروعات بأنو نشاط يضوم بو المتعمم من أجل تحضيال االىداا المحددة والمرسومة 
 ويضوم بو بشكل طبيعي في جو اجتماعي يشبو المناخ الحضيضي لمعمل )زيد اليويدي،

 (.943، ص 9112
( إلى أن التعمم الضائم عمى 411، ص9114ر يحيى محمد نبيان )وقد أشا

المشروعات لو مميزات ووظائا ميمة تعود عمى المتعمم، منيا، تعويد المتعمم عمى البحث 
المنظم والعمل التعاوني واثارة وشد انتباه المتعممين وشعورىم بالمسؤولية تجاه تعمميم 

 لفكر والممارسة.وتعويدىم عمى الربط بين النظر والعمل وا
وفي ذات االطار، فضد حظي التعمم الضائم عمى المشروعات  بتأييد عديد من 
النظريات، منيا: النظرية البنائية والتي تيتم ببناء الطالب لمعرفتو بنفسو، والتركيز عمى 
التعمم السابال، وأثره عمى التعمم البلحال، والتعمم من خبلل الممارسة ومعالجة مشكبلت 

( كذلك قدمت نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة دعمًا متميزًا 9142أمل سميمان،حضيضة )
لمتعمم الضائم عمى المشروعات حيث ترتكز النظرية عمى أن كل شخص لديو أنواع مختمفة 
من الذكاءات، مثل الذكاء الموسيضى، والذكاء المغوي، والذكاء المنطضي والرياضي، ويمكن 

مفة من خبلل التعميم المناسب والتجربة، ويؤيد جاردنر التعمم تعزيز ىذه الذكاءات المخت
الضائم عمى المشروعات كمنيج ُيَمِكن الطالب من معالجة المشاكل والتحديات التي تنمي 

(، كذلك قدمت النظرية االتصالية 41، ص9142لديو ذكاءات متعددة )أسامة أنيس، 
ث ترتكز النظرية االتصالية عمى تعميم دعمًا متميزًا، لمتعمم الضائم عمى المشروعات  حي

المتعممين كيا يبحثون عن المعمومات، وينضحونيا ويحممونيا ويركبونيا لمحصول عمى 
المعرفة، لذلك فيي تمثل تحوال نحو التعمم المتمركز حول المتعمم، وتطبال عمى األنشطة 

بينيا لموصول إلى  التعميمية التي يضوم بيا المتعممون في البحث عن المعمومات، والربط 
 (.11، ص 9141المعرفة )محمد عطية خميس، 

( و 9149وفي ىذا السياال فضد أكدت العديد من الدراسات: )مجدي عضل، 
(Shaft,2007) و(Sungur&Tekkaya,2006)  عمى أنو لمتعمم الضائم عمى

من المشروعات مزايا عديدة، ما يجعمو يعزز العممية التعميمية بحيث يضبل عميو كثير 
  المتعممين، ومنيا:

 تشجي  المتعممين عمى العمل بروح الفريال الواحد وتبادل االفكار. -
 تكسب المتعمم ميارة التخطيط عبر كل مرحمة من مراحل المشروع. -
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 تنمي لدي الطبلب الميارات االجتماعية من خبلل العمل التعاوني. -
 سؤولية تعمميم.تشج  الثضة بالنفس وتشج  المتعممين لكي يتحمموا م -
 تتيح حرية التفكير وتراعي الفروال الفردية بين المتعممين وتنمي لدييم الثضة بالنفس. -

وقد أثبتت نتائج عديد من الدراسات التأثير الفعال لمتعمم الضائم عمى المشروعات بالتطبيال 
 Kleint , et.al, 2009عمى الطبلب في المراحل التعميمية المختمفة: 

نبيل السيد ؛ Narmadha & Chamundeswari, 2013؛ Kurubacak,2006؛
 2016؛9141؛ ىيفاء سعيد صالح، 9142؛ أمل نصر الدين سميمان،9142محمد،

Nandal & Kumari  ؛ &Chang,2010  Lee ،؛ 9145؛ نبيمة عاتال نويمي
Elizabethfox,2016) 

حاجة إلى ونظرا ليذا التأثير الفعال لمتعمم الضائم عمى المشروعات، ظيرت ال
االىتمام بالدراسات والبحوث التي تستيدا كيفية تصميمو وبنائو بما يحضال أقصى فاعمية 
من استخدامو وتوظيفو  في التعميم ويؤكد ىذا الرأي ما أكدت عميو دراسة نجبلء محمد 

( من ضرورة استخدام إستراتيجيات وتطبيضات التعمم الضائم عمى 9144فارس )
يم بيئات تعمم تعتمد عمى الويب، وىذا ما أوصي بو المؤتمر المشروعات من خبلل تصم

 The 11th"الدولي الحادي عشر لمتعمم المعرفي واالكتشافي في العصر الرقمي  
International Conference on Cognition and  Exploratory Learning 

in Digital Age"عاونية في ، الذي أكد عمى ضرورة تضصي بعض اآلليات االبداعية الت
 سياال حل المشكبلت التعميمية وفيم اإلبداع الجماعي ومجتم  تعمم االقران.

وتجدر اإلشارة إلى أنو يمكن زيادة فاعمية التعمم الضائم عمى المشروعات عن 
 يبذلطريال استخدام وتوظيا بعض أساليب التعمم، وخاصة أسموب التعمم التنافسي الذي 

 بالدرجة بتضويمو مكافئتو عمى ويحصل زمبلئو مىع ليتفوال جيده أقصى الطالب فيو
 الذين اآلخرين الطمبة عمى التفوال بمحاولتو ىدفو الطالب ويحضال زمبلئو بين األعمى

 بثينة) الفائز لذلك شخصية الفائدة وتكون فائز واحد، ىناك ليكون معو يتنافسون
 (.411، ص9149إبراىيم،

الفعددال السددتخدام الددتعمم التنافسددي وقددد أكدددت نتددائج عديددد مددن الدراسددات التددأثير 
بصفة عامة، عمى نواتج التعمم المختمفة، مما يشير إلى إمكانية وجود تدأثير فعدال لدو فيمدا 

دراسددة، ؛ يتعمددال بتحسددين اإلفددادة مددن الددتعمم الضددائم عمددى المشددروعات ومددن ىددذه الدراسددات
خددددددددددرون آ؛ دراسددددددددددة  ريجددددددددددارث و (9142ياسددددددددددر فددددددددددوزي وخالددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد )

(Regueras,etal,2011( ؛ دراسدددددة)cheng,etal, 2012 ؛ دراسدددددة   فرناندددددديز)
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؛ (9142(؛ دراسدة عمدي عبدد التدواب العمددة )Fernandez  etal, 2010وأخدرون ) 
دراسددة  سددبيفي ؛ (,etal,2011&Vandercruysse دراسددة فانديركريسددي وأخددرون) 

 .( Marian &Spivey،2003وماريان )
أسموب التعمم التنافسي بتأييد عديد من كذلك حظي ىذا التوجو نحو استخدام 

نظرية )برنا رد( التي تؤكد عمى أىمية التنافس، في إثارِة حماس النظريات، منيا 
المتعممين، وتوليد الدافعية نحو التعمم وتحدى األعضاء لتحضيال مكاسب فردية، كما تيتم 

 تحضيال المتعمم ليدفو.بالمناخ التعميمي، وكفاءة األفراد، واالعتماد المتبادل السمبي في 
( حيث تضوم ىذه (Tjosvold)توجسفولد  كذلك أيدت ىذا التوجو أيضا نظرية

لمتعمم التنافسي، وتوفير مصادر التعمم لكل متعمم، وخمال  النظرية عمى العناصر األساسية
مناخ تعميمي يساعد عمى إثارة روح التنافس، وحماس المتعمم، ويزيد من دافعية التعمم، 

وجيو المرسي أبو لبن، عمى حسن التنظيم واإلدارة في نجاح المواقا ) "توجسفولدويؤكد  
9144.) 

في ضوء فاعمية استخدام األسموب التنافسي، وأفضمية استخدامو في التعمم 
الضائم عمى المشروعات، فإن الباحثان يتوقعان فاعمية استخدامو في التعمم الضائم عمى 

أي نمط منو أفضل لمتعمم الضائم عمى المشروعات في المشروعات، ولكن ال يمكن توق  
 تحسين نواتج التعمم المختمفة، ومن ىنا تنب  مشكمة البحث الحالي.

ذا كانت العديد من الدراسات أوضحت أىمية وفاعمية استخدام أساليب التعمم  وا 
 التي يستخدميا المعمم م  طبلبو كأحد المحددات اليامة لمتحصيل الدراسي، فإن ىناك
متغير أخر ال تضل أىميتو وىو واجية الضبط، وفي ىذا اإلطار تعد واجية الضبط متغير 
ىام لتفسير السموك االنساني في المواقا التعميمية المختمفة، وذلك لمتعبير عن مدى 
شعور المتعمم أن باستطاعتو التحكم في االحداث الخارجية التي يمكن أن يؤثر فييا وأن 

ك االنساني يمعب دورًا ىامًا في حياة الفرد النفسية واالجتماعية، التحكم والضبط لمسمو 
حيث أن الفرد يولد في بيئة معينة يجد نفسو مضطرًا لمتعامل معيا، عمى أنو كثيرًا ما 
يحاول الفرد أن يتحكم في ىذه البيئة ذاتيًا عمى طريضتو الخاصة، وما لديو من جيود 

لديو من قدرة عمى المثابرة والدافعية، وىي عوامل يمكنو بذليا وما اكتسبو من خبرة وما 
، 9144تساعد الفرد عمى التحكم الذاتي لمسيطرة عمى البيئة )ىويدا عبد الحميد، 

 (.925ص
ويعتبر مفيوم وجية الضبط الداخمي والخارجي من المفاىيم االساسية التي 

اتجاىين رئيسيين في انبثضت من نظرية التعمم االجتماعي، التي تمثل محاولة جادة لربط 
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، ص، 9144بحوث الشخصية ىما النظرية المعرفية والنظرية التعميمية )ابتسام أحمد، 
44.) 

وبصفة عامة يعتمد نجاح عممية التعمم الضائم عمى المشروعات عمى واجية 
الضبط لممتعمم، وقد يكون ثمة ارتباط بين أسموب التعمم التنافسي )بين المجموعات مضابل 

عبر الويب، وما يتميز بو المتعمم من سمات شخصية متمثمة في وجية الضبط الفردي( 
 الضبط وجية الداخمية والخارجية يمكن أن يكون ليا أثر عمى نواتج التعمم، خاصة أن

 داخمية، أكانت سواء عواملإلى  فشمو أو نجاحو، المتعمم خبللو من يعزي بما تختص
 فإن ثم ومن بو، المحيطة البيئة بظروا وتختص خارجية، أو بضدراتو وامكانياتو، ترتبط

 في تساعدىم تعمم أساليبإلى  حاجة في ىم والخارجي، الداخمي الضبط ذوو وجية
 لذا منيم، كل خصائص م  يتفال بما واالتجاىات الميارات، وتنمية المعارا، اكتساب
 عمى المشروعاتالضائمة  االلكترونية التعمم بيئات في يتوفر أن يجب أنو الباحثان فيري 

 التعمم مصادر م  والتعامل الويب، عبر يتعممو بالتحرك فيما لممتعمم تسمح أساليب تعمم
 .وقدراتوخصائصو  م  تتفال اإللكترونية،

وفي ضوء ما سبال ونتيجة لنتائج الدراسات والبحوث والنظريات حول تحديد 
نية من خبلل التعمم الضائم مدي إمكانية نجاح أحد أساليب التعمم التنافسي في بيئة الكترو 

عمى المشروعات، كذلك مدى تأثير وجية الضبط لممتعممين من خبلل ىذه األساليب 
ظيرت الحاجة إلجراء البحث الحالي بيدا الوقوا عمى أسموب التعمم األنسب في إطار 

عمى تفاعمو م  نمطي وجية الضبط )داخمي مضابل خارجي( وذلك فيما يتعمال بتأثيرىما 
 نتاج المصدر الرقمي.جودة ا

 اإلحساس بالمشكمة:
يعد الجانب التطبيضي جزءًا رئيسًا من جوانب إعداد أخصائي تكنولوجيا التعميم 
إعدادًا يؤىمو ليمارس وظيفتو فيما بعد، بحيث يكون مرشداً ومعاونا لممعمم في إطار 

وذلك الن أخصائي المنظومة التعميمية، فالجانب التطبيضي يعد جزء مكمل لمدراسة النظرية، 
تكنولوجيا التعميم في حاجة إلى  التعامل م  الواق ، والتعرا عمى مشكبلتو واقتراح الحمول 
المناسبة من خبلل الدراسة األكاديمية لمجال تكنولوجيا التعميم، عمى أساس أن تكنولوجيا 

يال الدراسة التعميم تستطي  تحسين النظام التعميمي الضائم وزيادة فاعميتو وكفاءتو عن طر 
، 9112والتحميل الدقيضة والمتأنية والمنظمة لممنظومة التعميمية بكامميا )محمد خميس، 

 (94ص
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وفي ذات اإلطار تتطمب طبيعة عدد كبير من المضررات في مجال تكنولوجيا 
التعميم بما فييا مشروع التخرج من ضرورة التعاون والعمل الجماعي من أجل تحضيال 

و وعمى الرغم من ضرورة وأىمية الجانب العممي في مشروع التخرج األىداا المرجوة من
إال أنو من خبلل إشراا الباحثان عمى مشروع التخرج لمضرر مشروع في التخصص 
بالفرقة الرابعة تخصص تكنولوجيا التعميم ذوي االحتياجات الخاصة وتكميا الطبلب بإنتاج 

مي رقمي يضدمو الطبلب، فضد تبين مشروعات والتي يكون من ابرز مخرجاتيا منتج تعمي
تنفيذ ىذه المشروعات بدون ابتكار او ابداع، وعادة ما ينفذ المشروع طالب او اثنان دون 
مشاركة باقي المجموعة، وعمى الجانب االخر فإن التطور واالنتشار الواس  وامكانيات بيئة 

ضال عائدًا تعميميًا الويب والتي اذا ما وظفت في عمميات التدريس، فمن المتوق  أن تح
أفضل من الطريضة التضميدية، فضد أضافت تمك البيئة معني جديد لبلستخدام والتفاعل 

 . والمشاركة واالدارة لعممية التعمم
وفي ضوء ذلك فان إستراتيجية التعمم الضائم عمى المشروعات عبر الويب 

طمب انتاج الطبلب إستراتيجية تبلئم طبيعة المضررات ذات الطبيعة العممية والتي تت
لمشروعات يتدرب فييا الطبلب عمى العمل بشكل حماسي وتحمل المسئولية الفردية 

كما أن التعمم الضائم عمى المشروعات  والجماعية إلخراج المشروعات بشكل إبداعي مميز.
من أىم االستراتيجيات الحديثة في التعمم بصفة عامة وااللكتروني بشكل خاص حيث تضوم 

ليب التدريس الجامعي عمى ىذه االستراتيجية التي تتيح لمطبلب االستفادة مما معظم أسا
تعمموه بالمضررات من مفاىيم ومعمومات وميارات، كما أن بيئة التعمم اإللكترونية الضائمة 
عمى المشروعات من االستراتيجيات التي تتميز بالدافعية لمتعمم وأيضا لمتعاون بين الطبلب 

العمل أو فرادى وفي نفس الوقت لمتنافس لموصول لؤلىداا المطموبة من خبلل مجموعات 
 بإتضان.

ولمتأكد من مشكمة البحث، أجري الباحثان دراسة استكشافية عمى عينة من 
طبلب الفرقة الرابعة استيدفت تضصي مشكبلت مشروع التخرج، وطبضت عمى عينة من 

حتياجات الخاصة، وأشارت نتائجيا طبلب الفرقة الرابعة تخصص تكنولوجيا التعميم ذوي اال
%من الطبلب بعدم إدارة المشروع الجماعي بشكل صحيح، وصعوبة  41اتفاال نسبة 

التواصل م  بعضيم البعض نتيجة التنافس عمى ابراز الميارات الفردية، في حين اتفال 
% بصعوبة مراقبة التضدم في المشروع من قبل المجموعة، وأن تضديم  51وبنسبة 
 عات المكمفين بيا تضدم بشكل تضميدي.المشرو 
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 تساؤالت البحث:
 البحث اإلجابة عمى التساؤالت التالية:  يستيدا

ما أثر استراتيجيتي التعمم التنافسي في بيئة تعمم الكترونية قائمة عمى المشروعات  .4
 وأثره عمى جودة انتاج المصادر الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟ 

ة الضبط في بيئة تعمم الكترونية قائمة عمى المشروعات وأثره عمى ما أثر نمطي وجي .9
 جودة انتاج المصادر الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟

ما أثر التفاعل بين استراتيجيتي التعمم التنافسي ونمطي وجية الضبط في بيئة تعمم  .2
مية لدى طبلب الكترونية قائمة عمى المشروعات وأثره عمى جودة انتاج المصادر الرق

 تكنولوجيا التعميم؟
 أىداا البحث:

تحديد أثر استراتيجيتي التعمم التنافسي في بيئة تعمم الكترونية قائمة عمى  .4
 المشروعات وأثره عمى جودة انتاج المصادر الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.

عات تحديد أثر نمطي وجية الضبط في بيئة تعمم الكترونية قائمة عمى المشرو  .9
 وأثره عمى جودة انتاج المصادر الرقمية لدى طبلب تكنولوجيا التعميم.

تحديد أثر التفاعل بين استراتيجيتي التعمم التنافسي ونمطي وجية الضبط في بيئة  .2
تعمم الكترونية قائمة عمى المشروعات وأثره عمى جودة انتاج المصادر الرقمية لدى 

 طبلب تكنولوجيا التعميم.
 أىمية البحث:

 تكمن أىمية البحث في:
قد تسيم نتائج البحث في تبني المؤسسات التعميمية المعنية استراتيجيات  -4

جديدة لتصميم التعمم الضائم عمى المشروعات عبر الويب، سعيا لبلرتضاء 
 بمستوي نواتج التعمم المختمفة.

قد تسيم نتائج البحث في تعزيز اإلفادة من إمكانات التعمم الضائم عمى  -9
وعات في تذليل الصعوبات التي تواجو طبلب تكنولوجيا التعميم عند تنمية المشر 

تضان ميارات جودة المنتج الرقمي.  وا 



م 9145لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 441مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -339- 

قد تسيم نتائج البحث في تزويد مصممي ومطوري إستراتيجية التعمم الضائم  -2
عمى المشروعات بمجموعة من المبادئ واألسس العممية عند تصميم ىذه 

 االستراتيجية.
  قتصر البحث الحالي عمى:االعينة: حدود البحث و 

 الحدود الموضوعية: الجوانب المعرفية والميارية إلنتاج مشروع مصدر الرقمي. -
الحدود الزمنية: تم تطبيال البحث في الفصل الدراسي الثاني من لمعام الجامعي  -

9144/9145 
تخصص تكنولوجيا التعميم  -الحدود البشرية والمكانية: طبلب الفرقة الرابعة  -

 جامعة حموان. -بكمية التربية  ذوي االحتياجات الخاصة
 منيج البحث وأدواتو:

المنيج شبو التجريبي حيث ييتم ىذا المنيج بالعبلقات السببية استخدم الباحثان 
بين المتغيرات حيث يدرس الباحثان أثر المتغيرات المستضمة لمبحث عمى المتغيرات التابعة 

يبية وطرحيا عمى عينة تمثل المجتم  األصمي لمظاىرة بواسطة تضديم المعالجات التجر 
موضوع البحث والحصول عمى النتائج ومعالجتيا إحصائيًا، ويتناول البحث المتغيرات 

 التالية:
 المتغيرات المستضمة:  .4

  استراتيجيتي التعمم التنافسي بين الطبلب )تنافس بين المجموعات/ تنافس
 فردي(.

  وجية الضبط الداخمي/ وجية الضبط نمطي وجية الضبط لدى الطبلب(
 الخارجي(.

  المتغير التاب :  .9
 المصدر الرقمي الذي ينتجو الطبلب كمشروع في التخصص في البيئة  جودة

 التعميمية الضائمة عمى المشروعات.
 كما يتضمن البحث أداتين لجم  البيانات ىما:

 مضياس وجية الضبط )مضياس جاىز لمباحث موسى جبريل(. .4
 ييم جودة المصدر الرقمي )اعداد الباحثان(.بطاقة تض .9
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حيث يتناول متغيرين 9X9يتب  البحث التصميم العاممي التصميم التجريبي لمبحث: 
 مستضمين كما بالجدول التالي:

 ( التصميم التجريبي لمبحث4جدول )
 نمط وجية الضبط            

 
 استراتيجيتي التعمم التنافسي

 ضبط الخارجينمط ال نمط الضبط الداخمي

 9مجموعة  4مجموعة  التنافس الفردي
 1مجموعة  2مجموعة  التنافس بين المجموعات

 فروض البحث:
( بين متوسطي درجات بطاقة 1011) ≥يوجد فرال ذو داللة إحصائية عند مستوى .1

( ذواتا وجية الضبط الداخمي 2،4جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )
 راتيجية التعمم التنافسي.يرج  الختبلا است

( في متوسطي درجات بطاقة 1011) ≥يوجد فرال ذات داللة إحصائية عند مستوى .2
( ذواتا وجية الضبط الخارجي 1،9جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )

 يرج  الختبلا استراتيجية التعمم التنافسي.
توسطي درجات بطاقة ( بين م1011) ≥يوجد فرال ذو داللة إحصائية عند مستوى  .3

( ذواتا التنافس الفردي يرج  9،4جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )
 الختبلا نمط وجية الضبط.

( في متوسطي درجات 1011) ≥يوجد فرال ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
( ذواتا التنافس بين 1،2بطاقة جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )

 عات يرج  الختبلا نمط وجية الضبط.المجمو 
بطاقة ( بين متوسطات درجات 1.11) ≥توجد فروال دالة احصائيًا عند مستوى  .5

ترج  ألثر التفاعل بين نمط لممجموعات التجريبية األرب  جودة المصدر الرقمي 
 وجية الضبط واستراتيجية التعمم التنافسي.
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 مصطمحات البحث: •
  Project Based Learning روعات:التعمم الضائم عمى المش -

( التعمم الضائم عمى المشروعات  بانو عمل 9114تعرا كريمان محمد بدير )
ميداني يضوم بو المتعمم ويتسم بالناحية العممية، وتحت إشراا المعمم ويكون ىادفًا ويخدم 

 المادة العممية.
ت إشراا ( بأنو   أنشطة غير صفية تتم تح9114وتعرفو سممي ذكي الناشا )

 المعمم، يضوم بيا المتعمم بشكل فردي أو جماعي من أجل تحضيال ىدا معين  .
ويعرفو الباحثان إجرائيا بأنو  طريضة تعمم تضوم عمى فكرة توزي  االدوار في إطار 
من العمل التعاوني أو الفردي وذلك من خبلل ممارسة تجارب عممية واقعية ومعالجة 

عمم ببناء معرفتو بنفسو بالتفاعل م  أقرانو والمصادر مشكبلت حضيضية يضوم بيا المت
 المتاحة، وذلك تحت إشراا المعمم.

  Competitive learningالتعمم التنافسي:   -
بأنو   الموقا التعميمي الذي يعمل فيو المتعممين  (Karcher,2005)يعرفو 

تكون في مجموعات تنافسية ضد بعضيم البعض، وتناضل كل مجموعة من الطبلب ل
 أفضل من المجموعة األخرى، والفائدة تعود عمى أحد المجموعات دون غيرىا .

( بأنو  االسموب الذي يستخدمو المتعمم لتحضيال 4542ويعرفو، حسين الرديني )
اىدافو الفردية وذلك بناء عمى فشل زمبلئو في تحضيال اىدافيم وبذلك تكون العبلقة بين 

سمبية ، ويعرا الباحثان أسموب التعمم التنافسي  تحضيال اىداا المتعمم واالخر عبلقة
إجرائيًا في ىذا البحث بأنو  أسموب يعتمد عمى التنافس اليادا بين المتعممين سواء 
فرادى أو مجموعات أثناء دراستيم لمشروع التخرج بضصد التفوال عمى الغير في تحضيال 

 أعمي درجات التحصيل واالداء . 
  Locus of Controlوجية الضبط:   -

يعرا الباحثان وجية الضبط بأنيا قدرة الفرد عمى السيطرة والتحكم فيما يضوم بو 
رادتو واعتماده عمى نفسو، أو يرجعيا إلى  من أفعال وىل نتائج أفعالو تعود إلى قدراتو وا 

 الظروا والصدفة واالفراد المحيطين بو.
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  Internal Locus of Controlوجية الضبط الداخمي:   -
را الباحثان وجية الضبط الداخمي بأنيا  سمة يتسم بيا بعض االفراد فيعزون يع

ما يمرون بو من نجاح، أو إخفاال إلى عوامل ذاتية، تتعمال بالفرد نفسو من قدراتو، 
 ومياراتو، واستعداداتو  .

  External Locus of Controlوجية الضبط الخارجي:   -
نيا  سمة يتسم بيا االفراد فيعزون ما يعرا الباحثان وجية الضبط الخارجي بأ

يمرون بو من نجاح، أو إخفاال إلى عوامل خارجية، تتعمال بالمؤثرات البيئية المحيطة 
 بالفرد من عوامل إيجابية أو سمبية من شأنيا أن تساىم في نجاحو أو فشمو .

 المصادر الرقمية:  -
االلكترونية  ىي أحد انماط المعمومات التي تتخذ الشكل الرقمي مثل الكتب

والدوريات االلكترونية واألعمال المرجعية المتاحة عمى الخط المباشر، المدونات، البرامج 
الكمبيوترية أو محممة عمى أقراص الميزر وكذلك كل من قواعد البيانات النصوص الكاممة 

،  ويعرفيا الباحثان اجرائيًا (Reitz,2010) والمصادر المنشورة عمى صفحات االنترنت
أنيا: أحد المصادر التي يتم تصميميا وانتاجيا الكترونيًا وتعرض بواسطة الكمبيوتر ب

 وصفحات الويب وتستخدم في مجال المعمومات والتعميم.
 :اإلطار النظري لمبحث والدراسات المرتبطة 

 أوال: التعمم الضائم عمى المشروعات:
المتمركز حول المتعمم، يعد التعمم الضائم عمى المشروعات من إستراتيجيات التعمم 

والتي أكدت الدراسات التربوية عمى تأثيرىا وفعاليتيا في تطوير ميارات متعددة لدى 
المتعممين من أىميا ميارات العمل التعاوني وميارات التعمم واالتصال، وميارة حل 
المشكبلت، ويعتمد تنفيذ المشروعات عمى العمل في مجموعات صغيرة يتبادل فييا الطبلب 

لمعمومات واألراء وتمكنيم من التواصل م  زمبلء ليم نفس االىتمامات، وتض  عمييم ا
مسئولية بحثيم عن المعمومات وصياغتيا ويساعدىم ذلك في تنمية ميارات التفكير 

 اإلبداعي والناقد.
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 مفيوم التعمم الضائم عمى المشروعات:
وم بو المتعمم ويتسم يعرا التعمم الضائم عمى المشروعات  بانو عمل ميداني يض

بالناحية العممية، وتحت إشراا المعمم ويكون ىادفًا ويخدم المادة العممية )كريمان محمد 
 (.449، ص9114 بدير،

( بأنو   أنشطة غير صفية تتم 412، ص9114وتعرفو )سممي ذكي الناشا، 
 معين.تحت إشراا المعمم، يضوم بيا المتعمم بشكل فردي أو جماعي من أجل تحضيال ىدا 

ويعرفو الباحثان إجرائيا بإنو  طريضة تعمم تضوم عمى فكرة توزي  االدوار في إطار 
من العمل التعاوني وذلك من خبلل ممارسة تجارب عممية واقعية ومعالجة مشكبلت 
حضيضية يضوم بيا المتعمم ببناء معرفتو بنفسو بالتفاعل م  أقرانو والمصادر المتاحة، وذلك 

 .تحت إشراا المعمم
 مميزات استخدام التعمم الضائم عمى المشروعات:

تعد استراتيجيو التعمم الضائم عمى المشروعات من أىم االستراتيجيات التفاعمية 
التي يتم من خبلليا إعداد وتدريب المتعممين، إلى جانب تنمية ميارات عدة لدييم، 

خدام استراتيجية وتمكنييم من الحصول عمى المعمومات وتوظيفيا بصورة سميمة، والست
التعمم الضائم عمى المشروعات في العممية التعميمية مميزات عدة، يمكن عرضيا في النضاط 

 التالية:
  اشتراك الطبلب في مشكبلت حياتية واقعية ويترك ليم حرية اختيار الضضية أو

 المشكمة التي تعنييم.
 ن المصادر توفر لمطبلب بعض الميارات مثل الضدرة عمى طرح أسئمة والبحث ع

 والتخطيط السميم والتفكير الناقد وحل المشكبلت.
  تتيح الفرصة لمطبلب لكي يتعمموا ويضوموا بتطبيال ما تعمموه من خبلل ميارات

 االتصال باألخرين.
  تشج  المتعممين عمى إظيار كفاءات ذىنية تسمح بتوسي  دائرة معارفيم من المجرد

 (.9142إلى التطبيال )نبيل السيد محمد، 
 .تعود الطبلب عمى حب التعاون والعمل الجماعي اليادا 
  تثير في الطبلب حب االستطبلع والشعور بالمسؤولية والثضة بالنفس )والء عبد

 (.91، ص9143الفتاح، 
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 مراحل التعمم الضائم عمى المشروعات:
 يمر التعمم الضائم عمى المشروعات بعدة مراحل ىي:

 اختيار المشروع: -
مشروع من أىم مراحل المشروع إذ يتوقا عمييا مدى نجاح يعد اختيار ال

المشروع، ولذلك يجب أن يكون المشروع متفضا م  ميول الطبلب، وأن يعالج ناحية ىامة 
في حياة الطبلب، وأن يكون مناسبا لمستوى الطبلب، عمى أن تكون المشروعات المختارة 

 (.9142)نبيل السيد محمد، متنوعة بحيث تراعي ظروا المؤسسة التعميمية والطبلب 
 تخطيط المشروع: -

بعد اختيار المشروع يضوم الطبلب بإشراا المعمم بوض  مخطط تنفيذه، ويراعى 
 ما يمي:

تحديد األىداا الخاصة بالمشروع، وذلك من أجل تحديد المسارات وانتضاء األنشطة   •
 والوسائل التي تضود إلى تحضيال األىداا.

 فردي والجماعي البلزم لتحضيال األىداا.تحديد نوع النشاط ال •
 تحديد الطرال واألساليب المتبعة في تنفيذ النشاط، ودور األفراد والجماعات فيو. •
تحديد مراحل تنفيذ المشروع، وتحديد متطمبات العمل في كل مرحمة )والء عبد الفتاح  •

 (.92، ص 9143أحمد السيد، 
 تنفيذ المشروع: -

ل طالب بتنفيذ الجزء المتعمال بو في الخطة، وتسجيل في ىذه المرحمة يضوم ك
النتائج التي توصل إلى ىا الفريال ثم يرصدون المبلحظات التي تحتاج إلى نضاش وحل، 
ويتم ذلك تحت إشراا المعمم، من أجل تعديل النتائج وتعزيزىا وكيفية التغمب عمى 

حمة التنفيذ بعض المشكبلت التي صادفت الطبلب أثناء العمل، وقد يجرى خبلل مر 
التعديبلت عمى عمل الطبلب وأدوارىم، وفال ميوليم وقدراتيم، ووفال المشكبلت التي قد 
تباع خطط بديمة لمتنفيذ، وفى ىذه المرحمة تظير الجيود التي  تواجييم أثناء التنفيذ وا 
يبذليا الفرد والفريال في الضيام بتحضيال أىداا النشاط من خبلل تدريبيم عمى طريضة 

اب المعمومات والميارات والعادات البلزمة لتحضيال أىداا المشروع . )أمل نصر الدين اكتس
 (.41، ص 9142سميمان،
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 تضويم المشروع: -
التضويم عممية مستمرة م  سير المشروع منذ البداية وأثناء المراحل السابضة، 

عميو من  وفى نياية المشروع يستعرض كل طالب ما قام بو من عمل، والفوائد التي عادت
ىذا المشروع ويتم عرض المشروع النيائي الذي يظيرن خبللو ما تعممو الطبلب، وتتم 
عممية التضييم لممشروع والتي يمكن أن يكون الطبلب أنفسيم بيا طبضا لمعايير موضوعو، 
ويمكن بعد عممية التضويم الجماعي أن تعاد خطوة من خطوات المشروع أو إعادة المشروع 

ضل، بحيث يعممون عمى تبلفى األخطاء السابضة )سمر عبد الفتاح الشين، كمو بصورة أف
 (.412، ص9115

وفي ذات اإلطار أثبتت نتائج عديد من الدراسات التأثير الفعال الستراتيجية التعمم 
الضائم عمى المشروعات بالتطبيال عمى المتعممين في المراحل التعميمية المختمفة، ومنيا 

(، التي أشارت نتائجيا إلى أن التعمم الضائم عمى Kleint , et.al, 2009دراسة ) 
المشروعات عبر الويب يسمح لمطبلب بخيارات متعددة من مصادر التعمم ووفرة في 
المعمومات واتاحة الفرصة إلنتاج العديد من االفكار والتعبير عما تم تعممو، كذلك أثبتت 

لضائم عمى المشروعات عبر الويب (( إلى  أن التعمم اKurubacak,2006نتائج دراسة 
يساىم في تحسين التفكير النضدي لدي الطبلب وجعل التعمم اكثر بضاء وأن ىذا النمط ينمي 

 &Narmadhaلدي المتعممين الضدرة عمى بناء معان جديدة، كذلك دلت نتائج دراسة )
Chamundeswari, 2013التي توصمت نتائجيا إلى  التأثير االيجابي الستخدم ،) 

مدخل التعمم الضائم عمى المشروعات في زيادة التحصيل االكاديمي واالتجاه نحو التعمم، 
( فعالية التعمم الضائم عمى المشروعات 9142كذلك أثبتت نتائج دراسة نبيل السيد محمد، )

 –في تنمية ميارات حل المشكبلت لدي طبلب تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية 
( فعالية التعمم 9142ذلك أشارت نتائج دراسة أمل نصر الدين سميمان )جامعة بنيا، ك

الضائم عمى المشروعات في زيادة دافعية االنجاز واالتجاه نحو التعمم عبر الويب لدي 
جامعة ام الضري، كذلك أثبتت نتائج دراسة ىيفاء سعيد صالح،  –طالبات كمية التربية 

الضائم عمى المشروعات عبر الويب في زيادة ( وجود اثر فعال ألسموب التعمم 9141)
   (2016,التحصيل الدراسي وتنمية ميارة حل المشكبلت كذلك أكدت نتائج د راسة 

Nandal & Kumari فعالية التعمم الضائم عمى المشروعات في التعميم الميني وتنمية )
( 9145مي )الميارات المينية لدي الطبلب، كذلك أثبتت نتائج دراسة نبيمة عاتال نوي

فعالية التعمم الضائم عمى المشروعات عبر الويب في تنمية التحصيل الدراسي لدي 
( فعالية Chang,2010)  Lee الطالبات في مادة الفيزياء كذلك أكدت نتائج د راسة

التعمم الضائم عمى المشروعات في تنمية التحصيل االكاديمي و ميارات فريال العمل، كذلك 
( فعالية التعمم الضائم عمى المشروعات في Elizabethfox,2016ة )أسفرت نتائج د راس
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تحسين ميارات حل المشكبلت لدي طبلب المرحمة المتوسطة ورغبتيم في التعاون والعمل 
 الجماعي.

  ثانيا: أسموب التعمم التنافسي:
يتطمب تعمم أداء بعض الميارات وتحصيل بعض المعارا، العمل في بيئة تعمم 

  المتعممين إلى السعي نحو التفوال واالنفراد، مما يسيم في زيادة المعرفة تنافسية تدف
ونمو الميارات، فيستخدم التعمم التنافسي عندما يحاول كل متعمم تحضيال ىدفو قبل أقرانو، 
ويستفيد المتعممون من خبرات التعمم التنافسي إذا كانت لدييم فرص مناسبة لمضارنة 

 (.993، ص،9142محمد جابر خما اهلل، كفاءاتيم بين بعضيم البعض )
(، إلى ان أسموب التعمم التنافسي 9142وىنا يشير، عمى عبد التواب العمدة )

من أفضل االساليب االجرائية ولو فاعمية في حث المتعممين عمى التعمم، ويييئ ليم 
 . الفرص التي تساير قدراتيم مما يساعد عمى ان تسير عممية التعمم في المسار الصحيح

(، أن التنافس من اىم 344، ص9141ويري فؤاد ابو حطب وامال صادال )
انماط التفاعل االجتماعي بين أفراد الجماعة اثناء عممية التعمم ويعد من أىم اساليب 

 التعمم في المؤسسات التعميمية.
( بأنو  الموقا التعميمي الذي يعمل فيو المتعممين (Karcher,2005فيعرفو 
فسية ضد بعضيم البعض، وتناضل كل مجموعة من الطبلب لتكون في مجموعات تنا

 أفضل من المجموعة األخرى، والفائدة تعود عمى أحد المجموعات دون غيرىا  
( بأنو   االسموب الذي يستخدمو المتعمم لتحضيال 4542ويعرفو، حسين الرديني )

تكون العبلقة بين  اىدافو الفردية وذلك بناء عمى فشل زمبلئو في تحضيال اىدافيم وبذلك
تحضيال اىداا المتعمم واالخر عبلقة سمبية  ويعرا الباحثان أسموب التعمم التنافسي 
إجرائيا في ىذا البحث بأنو   أسموب يعتمد عمى التفاعل والتنافس اليادا بين أفراد 
مجموعة المتعممين أثناء دراستيم لمشروع التخرج بضصد التفوال عمى الغير في تحضيال 

 جات التحصيل واالداء.أعمي در 
وألسموب لمتعمم التنافسي مميزات عدة أشار إلى ىا محمد جابر خما اهلل 

 (، من أىميا: 915، ص9142)
اثارة الدافعية لدى الطبلب، مما يساعدىم عمى تحضيال النجاح، وحل المشكبلت التي  •

 تواجييم.
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 لمتعة.الشعور بالمتعة اثناء التعمم، فالتنافس يساعد الطبلب عمى ا •
زيادة مستوى تحصيل الطبلب، حيث يساىم التعمم التنافسي في زيادة المستوى  •

 التعميمي   لمطبلب.
استضبللية المتعمم في عممو، حيث يساعده عمى التفوال وال يجعمو اتكاليًا معتمدًا عمى  •

 أداء غيره.
 أنماط التعمم التنافسي:

الذي يعتمد عمى تعمم أعضاء الفريال التعمم التنافسي بين المجموعات: ىو النوع  -4
الواحد تعاونيا من أجل تحضيال أعمى الدرجات في التحصيل أو تحضيال اليدا المنشود، ثم 
المنافسة م  الفرال األخرى لبيان أي المجموعات أكثر تحصيبل لتحضيال االىداا 

 المنشودة.
فسة بين المتعممين التعمم التنافسي داخل المجموعة: ىو النوع الذي يعتمد عمى المنا -9

داخل المجموعة الواحدة وبذل الجيد لدراسة الموضوع المحدد بمفرده بيدا تحضيال أعمى 
 (5، ص9143درجة. )رائد عواد حسين، 

وفي ذات اإلطار أثبتت نتائج عديد من الدراسات التأثير الفعال ألسموب التعمم 
مكانية وجود ذات التأثير فيما التنافسي في تحضيال نواتج التعمم المختمفة مما يشير إلى ا

يتعمال بتحسين االفادة من أسموب التعمم التنافسي من خبلل التعمم الضائم عمى 
( فاعمية 9142المشروعات، حيث أسفرت نتائج دراسة، ياسر فوزي وخالد ابو المجد )

التعمم التنافسي في تطوير أداء الطبلب في تشكيل الحمي، وأوصت بتوظيا التنافس في 
 ريب عمى اكتساب الميارات.التد

( إلى Regueras,etal,2011كذلك أشارت نتائج دراسة  ريجارث وآخرون  )
فاعمية التعمم التنافسي عمى التحصيل واتجاىات طبلب المدارس الثانوية نحو التعمم 

 التنافسي بالويب.
( فاعمية التعمم التنافسي cheng,etal, 2014وكذلك أثبتت نتائج دراسة )

 عمى تحصيل طبلب المدارس الثانوية الدولية بإسبانيا.بالويب 
( Fernandez, etal, 2010كذلك كشفت نتائج دراسة   فرنانديز وآخرون ) 

إلى أن أسموب التعمم التنافسي المدار إلكترونيا أكثر تأثيرا عمى طبلب التمريض في 
 التحصيل المعرفي وفي االحتفاظ بالمعرفة.
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( فاعمية إستراتيجية 9142عمي عبد التواب العمدة )وكذلك أثبتت نتائج دراسة 
التعمم التنافسي الضائمة عمى تعاون الفريال في إنجاز بعض االعمال، والتعمم التنافسي 

 يساعد في بناء وتضوية العبلقات م  االخرين.
 etal,2011, فانديركريسي وآخرون )كذلك أشارت نتائج دراسة 

Vandercruysse, التعمم التنافسي الضائم عمى األلعاب التعميمية ( وجود أثر ألسموب
 عمى تعمم المغات لدى الطمبة.

( Spivey,2003   &Marian  )وسبيفيماريان كذلك كشفت نتائج دراسة  
وجود أثر دال إحصائيًا، لصالح المجموعة التجريبية التي درست المغة اإلنجميزية بأسموب 

عوامل تؤثر عمى أسموب التنافس كالمحفزات، التعمم التنافسي، كما بينت النتائج وجود 
 .واالىتمام بالمغة

وفي ذات اإلطار حظي التوجو نحو استخدام أسموب التعمم التنافسي بتأييد عديد 
 من النظريات منيا: 

نظرية )برنارد( التي تؤكد عمى أىمية التنافس، في إثارِة حماس المتعممين، 
ضاء لتحضيال مكاسب فردية، كما تيتم بالمناخ وتوليد الدافعية نحو التعمم وتحدى األع

 التعميمي، وكفاءة األفراد، واالعتماد المتبادل السمبي في تحضيال المتعمم ليدفو.
نظرية )توجسفيمد( حيث تضوم ىذه النظرية عمى العناصر األساسية لمتعمم 

روح  التنافسي، وتوفير مصادر التعمم لكل متعمم، وخمال مناخ تعميمي يساعد عمى إثارة
التنافس، وحماس المتعمم، ويزيد من دافعية التعمم، ويؤكد  توجسفولد  عمى حسن التنظيم 
واإلدارة في نجاح المواقا التعميمية لممخرجات التنافسية التي تعتمد عمى الفائزين 

األمر الذي يولد عدم الثضة، واإلحباط لدى الخاسرين، ويزيد من التحدي  –والخاسرين 
ي تزيد االستمرارية في العمل وزيادة اإلنتاجية )وجيو المرسي أبو لبن، والصراعات، الت

9144.) 
 Locus of Control "ثالثٌا: وجية الضبط: 

 مفيوم وجية الضبط:  -4
يعد مفيوم وجية الضبط من المفاىيم االساسية في الطبيعة االنسانية وأحد 

ي حياة الفرد النفسية متغيرات التنظيم االنفعالي لمشخصية والذي يمعب دورا ميما ف
واالجتماعية، ويرج  ذلك إلى أن الفرد يتمت  بضوة االرادة والضدرة عمى السيطرة والتحكم فيما 
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يدور حولو أو يتوقعو، ىو فرد قادر عمى التضدم والتطور والعكس )السيد عبد الحميد 
 (.422، ص9112سميمان، 

 التعمم نظرية من "Locus of Control "الضبط وجية مفيوم فضد انبثال
 مسؤوليتو الفرد بيا يعزو التي الدرجةإلى  يشير حيث (Rotter)  لروتر االجتماعي
 وقد،سيطرتو خارج تض  التي الضوىإلى  ذلك ينسب أن مضابل لو، يحصل عما الشخصية

 وموض  أو ومركز الضبطالتحكم، بمركز ىاإلى  فيشار لممصطمح، العربية الترجمات تعددت
 تمك بأنيا الضبط وجية "Rotter "روتر يعرافوموض  الضبط، ووجية الضبط  التحكم،
 عندىا يدرك التي فالدرجة عمييا، حصل التي اإلثابة مصدر الفرد فييا يدرك التي الدرجة
 وعندما داخمية، صفة ذات تكون السموك ذلك عمى يتوقا أو سموكو يتب  التعزيز أن الفرد
 في تتحكم الخارجية الضوى أن الفرد فييا يحس والتي المضابمة لمدرجة التعزيز ينسب

 صفة ذات تكون سموكو عن مستضمة بصورة النتائج تحدث أن يمكن حيث التعزيز؛
 (.23، ص9111الحارثى، صبحي (خارجية

 الشخصي االعتضاد "بأنيا الضبط وجية) 22 ص ،9111،عسكر عمي)ويعرا 
 لديو بأن يعتضد الذي فالفرد يحدث؛ فيما يالخارج التحكم مضابل في الذاتي، بالتحكم العام

 الناس أو الظروا بأن يعتضد الذي الفرد وأما التحكم، داخمي يعتبر أموره في التحكم
  . التحكم خارجي بأنو عنو فيضال مصيره في يتحكمون الذين ىم اآلخرين

 التي الكيفية أو العممية ىي الضبط وجية لمباحثين أن يتضح سبال مما
 والسيطرة السموك، ضبط عن المسئولية وتمثل األحداث، بيا ليفسروا ألفرادا يستخدميا

 الفرد باعتضاد ترتبط الداخمية الضبط فوجية وخارجية؛ داخمية ضبط وتنضسم إلى وجو عميو
 الفرد تشير إلى أن الخارجية الضبط وجية أما األحداث، في التحكم عمى الضدرة لديو بأن
 طبلب شخصية سمات تحميل أن الباحثان األحداث، ويري في التحكم عمى الضدرة لديو ليس
 وجية نوع بينيا ومن الرابعة تخصص تكنولوجيا التعميم ذوي االحتياجات الخاصة، الفرقة
 م  يتوافال تعمم اختيار أسموب عميو يترتب ألنو األىمية، من كبير قدر ليا ،لدييم الضبط

 انجازىم مستوى بتحديد ارتباًطا ثراألك السمات من وألنو لدييم، الضبط وجية نوع
 األكاديمي.

 :منيا كل وخصائص الضبط وجية أنماط -9
  وجية الضبط إلى وجية ضبط داخمية ووجية ضبط Rotterقسم روتر  

خارجية، وقد وصا روتر وجية الضبط بانيا  عندما يدرك الفرد التعزيز بعد ادائو لمعديد 
وقا عمى أدائو ويدرك بأنو نتيجة لمحظ والصدفة من االفعال ويعتضد بان ىذا التعزيز ال يت

والضدر وتحت ىيمنة األخرين األقوياء، فيوصا الفرد بأنو منّ ذوي الضبط الخارجي، بينما 
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إذا أدرك الفرد بان وقوع الحدث يتوقا عمى سموكو وخصائصو، فيوصا ىذا الفرد بانو 
 (.92، ص9114من ذوي الضبط الداخمي  )صالح الخثعمي، 

 وخصائصيا الداخمي، الضبط وجية: 
 الضبط أن( 4551)الحميد عبد نبيلومحمد اهلل سميمان إبراىيم عبد يشير

 شخصية سمة فيي نتائج، من بو وما يرتبط سموكو بين لمعبلقة الفرد إدراك يعني الداخمي
 من قدرات لديو ما ضوء في فشل أو نجاح من إنجازاتوإلى  ينظر أن عمى الفرد تساعد

 ليذا نتائج من يرجوه وما أىدافو، لتحضيال مبذولة مجيودات من بو الضيام يستطي  وما
 عبد الدراسات منيا دراسة: حافظ من عدد أوضحت وقد ،السموك وما يتخذه من قرارات

، 9112فائضة بدر، ؛ 9113 منيرة منصور،؛ 9112 مفتاح، ؛عمى 4555 الستار،
 بنظرة يمى: يتطمعون لممستضبل ابم يتسمون أنيم في الداخمي الضبط وجية ذوى خصائص
 أجل من أكبر جيداً  ويبذلون المسؤولية، وتحمل واإلبداع التفكير في مرونة لدييم متفائمة،
 بالثبات ويتميزون الحياة، عن ورضى نفسي توافال ولدييم والتفوال الدراسي، النجاح،

 عمى واالعتماد ة،المثابر  من درجة عالية عمى بأنيم ويتسمون النفسي، واليدوء االنفعالي،
 وصوالً  بفاعمية، تنظيميا عمى الضدرة ثم المعمومات،إلى  لموصول الضدرة ولدييم النفس،
 ترتبط وأنيا إيجابية أم سمبية كانت سواء األحداث نتائج ويدركون المشكبلت، حلإلى 

 نفسو. بالفرد تتعمال داخمية بعوامل األولى بالدرجة
 وخصائصيا الخارجي الضبط وجية: 

يشير إلى  الخارجي الضبط وجية مصطمح أن) 4552) الشافعي أحمد يرى
 ترتبط حياتو في لمفرد تحدث التي السمبية أو المواقا اإليجابية، أن يعتضدون الذين االفراد
 ذوى عدد من الدراسات خصائص وأوضحت فييا التأثير يستطيعون ال خارجية بعوامل
 )عمي ؛(4555 الستار، عبد )حافظراسة:  الدراسات، د  ىذه ومن الخارجية الضبط وجية
 يتسمون (، حيث9111)مروان المحمدي،؛ (9113 )منيرة منصور،؛ (9112 مفتاح،

 الذاتي األمن بعدم والشعور لدييم، النفسي التوافال الضمال، وسوء مستوى ارتفاع يمى: بما
 ى االستحسانداخمية والحاجة إل قدرة بوجود واالفتضار إلى اإلحساس بالنفس، الثضة وعدم

 الضدرة وعدم منخفض، نحو عمى ذواتيم ويتضبمون الذات، مفيوم وانخفاض االجتماعي،
 درجة لدييم وتنخفض اآلخرين، في التأثير عمى الضدرة وعدم مضاومة الضغوط، عمى

 . أفعاليم نتائج عن الشخصية بالمسئولية اإلحساس
ر الفعال لوجيتي الضبط وفي ذات اإلطار أثبتت نتائج عديد من الدراسات التأثي

في تحضيال نواتج التعمم المختمفة، حيث أسفرت نتائج دراسة، ىويدا سعيد عبد الحميد 
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( وجود فرال دال احصائيًا بين متوسطي درجات افراد مجموعات البحث في 9144)
مضياس الحمل المعرفي يرج  إلى األثر االساسي لمتغير وجية الضبط )خارجي/داخمي( 

 ضبط الداخمي. لصالح وجية ال
( إلى عدم وجود تأثير أساسي 9114كذلك أكدت نتائج دراسة، منير عوض )

لمستويات وجية الضبط )خارجي / داخمي( عمى تنمية التحصيل الدراسي في مادة 
( وجود فروال دالة 9141التكنولوجيا، كذلك أثبتت نتائج دراسة، نجوى حسن عمي )

ارجية في اتجاه استخداميم لئلنترنت لصالح إحصائيا ذو وجيتي الضبط الداخمية والخ
 الطالبات ذو وجية الضبط الداخمية. 

( إلى وجود فروال دالة 9111كذلك أشارت نتائج دراسة، نبيل جاد عزمي ) 
إحصائيًا بين متوسطات الطبلب ذو وجيتي الضبط الداخمية والخارجية لصالح الطبلب ذو 

الكمبيوتر التعميمية، وكذلك كشفت نتائج  وجية الضبط الخارجية عند تعمميم من برامج
( إلى عدم وجود فروال دالة إحصائيًا بين متوسطات 9111دراسة سعيد بن عمي بادبيان )

 الطبلب ذو وجيتي الضبط الداخمية والخارجية في التحصيل الدراسي.
( أن طبلب ذو etal,2009&Woodكذلك أثبتت نتائج دراسة، وود وآخرون )

جي كانوا أقل في المستوى الدراسي وتميز طبلب ذو وجية الضبط وجية الضبط الخار 
الداخمي بعبلقتيم االجتماعية الجيدة، وكذلك أكدت نتائج دراسة، مروان المحمدي 

( إلى وجود فروال دالة إحصائيًا بين متوسطات الطبلب ذو وجيتي الضبط 9111)
ي االفكار التالية: ابتغاء وجية الضبط الداخمي ف يالداخمية والخارجية لصالح الطبلب ذو 

 الكمال الشخصي واالعتضاد بتفوال الرجل عمى المرأة.
 :إجراءات البحث 

نتاج المدونة التعميمية:  أواًل: تصميم وا 
تعتبر المدونات التعميمية من أنواع مصادر التعمم الرقمية اليامة التي حضضت العديد 

انشاءىا لمراحل التصميم  من األىداا التعميمية في دراسات عديدة وىي تحتاج في
  لمتصميم العام وىو يتكون Addieالتعميمي لذا قام الباحثان ببناء مدونة وفال نموذج  

 من عدة مراحل ىي:
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   لمتصميم العامAddie( نموذج  4شكل )

التحميل: وتشمل ىذه المرحمة تحديد احتياجات الطبلب وأىداا التعمم، وقائمة  .4
 المرحمة ىي:بمجموعات طبلب ومخرجات ىذه 

  تحديد احتياجات الطبلب وخبراتيم السابضة: تتحدد ىذه االحتياجات في تضديم المعارا
والمعمومات عن التعمم بالمشروعات، والخبرات السابضة لمطبلب وىي تتمثل في دراسة 

التعميم منيا مضرر التصميم  مضررات طوال الثبلث سنوات السابضة في مجال تكنولوجيا
نت اج برامج الكمبيوتر والتعميم االلكتروني وغيرىا من المضررات التي تعتمد التعميمي وا 

نتاج مصادر التعمم بأنواعيا المختمفة.  عمى النظم الحديثة في تصميم وا 
  تحديد أىداا التعمم: تم تحديد أىداا وميارات التعمم بالمشروعات من اديبات المجال

وى المناسب ليا من شروحات وصياغتيا بشكل اجرائي، باإلضافة لتحديد المحت
 (.4ومصادر رقمية. )ممحال رقم 

التصميم: وخبلل ىذه المرحمة تم إعداد وصياغة المحتوي التعميمي المناسب ألىداا  .9
التعمم وىو يتركز في محورين األول يخص مفاىيم التعمم بالمشروعات، والثاني 

اد األنشطة يخص مشروعات الطبلب ومراحل تنفيذىا ومتابعتيا، وكذلك تم إعد
 مضاط  الفيديو(. -الصور-واختيار الوسائط المتعددة المناسبة لممحتوي )النصوص

التطوير: تم في ىذه المرحمة بناء المدونة وتحويل التصميم إلى واق  ممموس م   .2
مراعاة المعايير الفنية في بناء المدونة لضبط النصوص والصور ومضاط  الفيديو، 

  لعمل وعرض المدونة، كما تم تصميم Blogger  وتم استخدام مدونات جوجل
أقسام المدونة وطرال التجول بيا، وروعي في شكل المدونة البساطة وتناسال األلوان 

 وفيما يمي عرض لمحتوى المدونة:
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 .عنوان المدونة: وىو يعرض اسم المدونة 
 .أرشيا المدونة: وىو يعرض مشاركات المدونة 
  اليدا العام لممدونة، ومضط  فيديو الصفحة الرئيسية: وىي تشتمل عمى

تمييدي عن أىمية تكنولوجيا التعميم لذوي االحتياجات الخاصة، ثم تعميمات 
 عامة لضراءة المدونة.

  قائمة الصفحات: وىي عبارة عن روابط صفحات المدونة التي تختص بالمحتوى
ب الذي يتعممو الطبلب، وىي تنضسم إلى: )موضوعات المضرر، ومجموعات الطبل

 بأسمائيم(.   
 .رابط لمتعريا بأستاذ المضرر وموقعو الشخصي 
 .تعميضات الزوار 

( صفحة باإلضافة لمصفحة الرئيسية، ىذه 41وبمغ عدد صفحات المدونات )
 ، PowerPointالصفحات النصية تم تحريرىا في صورة شرائح ممونة ومنسضة ببرنامج  

فيديو، كما تم في ىذا المرحمة ( مضاط  1( صورة، وتحوي عدد )21ومتضمنة عدد )
عرض المدونة عمى عينة صغيرة من الطبلب لمتعرا عمى صبلحية المدونة لمتعمم مثل: 
سيولة االستخدام ووضوح المحتوي وكفاءة تشغيل الوسائط وسيولة إضافة تعميال عمى 

 أحد موضوعات المدونة. 
تكنولوجيا تعميم ذوي التنفيذ: تم التنفيذ والتطبيال عمى طبلب كمية التربية تخصص  .1

الفصل الدراسي الثاني وفي ىذه  9145-9414االحتياجات الخاصة لمعام الدراسي 
المرحمة تضسيم الطبلب ألفراد ومجموعات صغيرة تصنيا الطبلب حسب نمط وجية 
الضبط من خبلل مضياس  موسى جبريل ، كما تم تصنيا مجموعات الطبلب حسب 

( طالب يدرس بأسموب التنافس 41م الطبلب إلى )تم تضسي-أسموب التعمم التنافسي 
وتم تحديد قائد  -( طالب في خمس مجموعات لكل ثبلث طبلب مجموعة41الفردي، و)

لكل مجموعة لمطبلب من الفرقة الرابعة تخصص تكنولوجيا التعميم لذوي االحتياجات 
ت لكل ( ساعا4الخاصة، كذلك تم شرح محاضرتين عن أىداا ومفاىيم المضرر بواق  )

فرقة، كما تم إعطاء الطبلب رابط الدخول عمى المدونة التعميمية، وتعميمات االستخدام، 
تاحتو طوال ) ( أسابي  م  متابعة الطبلب في استفساراتيم وتعميضاتيم حول 4وا 

ضافة ما يناسب من إجابات أو محتوي إلى المدونة، ولممزيد من  موضوعات المدونة وا 
نة. انظر الرابط االطبلع عمى صفحات المدو 

https://dreman1000.blogspot.com/ (.9صفحات من المدونة )ممحال 
التضويم: شممت ىذه المرحمة نوعين من التضويم؛ األول: تضويم المدونة التعميمية  .1

ضافة ما يمزم من معموم ات وتوجييات لمطبلب، وتعديل ما يمزم ليناسب أىداا البحث وا 

https://dreman1000.blogspot.com/
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والثاني: تطبيال اداة تضييم جودة المصدر الرقمي من خبلل بطاقة تضييم من اعداد 
 الباحثان.

 :ثانيًا: تصميم أدوات البحث
 الخارجي:-مضياس تصنيا وجية الضبط الداخمي .4

الخارجي لمطبلب وىو  –تم اختيار مضياس جاىز لتحديد وجية الضبط الداخمي 
( زوجًا منيا 44( زوجًا من الفضرات، ويعبر )91  وىو يشتمل عمى )مضياس  موسى جبريل

( فضرات لتمويو الطالب وتعتمد طريضة 2عمى اتجاىات داخمية وخارجية كما وضعت )
اإلجابة في المضياس عمى اختيار الطالب احدى الفضرتين من كل زوج من الفضرات وتمثل 

رىا الطالب والتي تعبر عن اتجاه خارجي الدرجة عمى االختبار مجموع اإلجابات التي يختا
( 44وتمتد الدرجات عمى المضياس من )صفر( وتعبر عن وجود اتجاه خارجي مطمال إلى )

( 2( انظر )ممحال )4552وىي تمثل أعمى درجة لمتوجو الخارجي )موسى جبريل،
 المضياس م  طريضة التصحيح.

 بطاقة تضييم جودة المصدر الرقمي: .9
نتاج  قام الباحثان بإعداد بطاقة تضييم وىي تيدا إلى قياس جودة تصميم وا 

المصدر الرقمي الذي يضوم بعممو الطبلب كمشروع سواء فرادى أو مجموعات كمشروع في 
التخصص وتحتوي البطاقة عمى خمس أسس لمتصميم واإلنتاج والتي تم مراجعتيا من 

 الدراسات والمراج  المتخصصة في المجال وىي: 
 ة.األىداا التعميمي .4
 المحتوى التعميمي. .9
 اعداد السيناريو المضترح لممصدر الرقمي. .2
 الوسائط المتعددة. .1
 االبتكار واالبداع. .1

ويتكون كل معيار من مجموعة من البنود التي توضح تفاصيل تصميم وانتاج 
( محكمين في مجال 41( بند وتم مراجعة البنود من قبل )11المصدر الرقمي وتشمل )

( 4%(، وعمى )411( بند بنسبة )11( وظير التوافال عمى )1محال )تكنولوجيا التعميم م
%(، وتم تعديل صياغة عشرة بنود وىي البنود 41( بند بنسبة )9%(، )51بنود بنسبة )

(، ونسبة التوافال العامة لمبطاقة 11-19-94-44-43-42-41-41-5-2رقم )
 . (1%( وىي نسبة توضح صدال البطاقة لميدا المرجو منيا. ممحال )41)
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 ثالثًا: النتائج ومناقشتيا:
تم اختيار عينة طبلب الفرقة الرابعة وتم التأكد من تجانس العينة من نتائج نفس 
المادة الفصل الدراسي األول مما يدل عمى تضارب الخبرات السابضة لمجموعات الطبلب، كما 

قبمي  تم ضبط المجموعات وتضسيميا بعد تطبيال مضياس وجية الضبط عمى الطبلب تطبيال
وتضسيميم تبعًا لوجية الضبط الداخمية والخارجية وأيضا تبعًا الستراتيجية التعمم التنافسي، 
ثم تطبيال اداة البحث تطبيال بعدي لطبلب المجموعات التجريبية وىي بطاقة تضييم 

 المصادر الرقمية.
 :نتيجة الفرض األول  

( 1011) ≥ستوىينص الفرض األول عمى:  يوجد فرال ذو داللة إحصائية عند م
( ذواتا 2،4بين متوسطي درجات بطاقة جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )

 وجية الضبط الداخمي يرج  الختبلا استراتيجية التعمم التنافسي.
والختبار صحة ىذا الفرض تم عمل المعالجات اإلحصائية لمدرجات الخام لطبلب 

( T-testجية الضبط الداخمي حيث تم استخدام )( ذواتا و 2،4المجموعتين التجريبيتين )
لحساب كل من متوسطي درجات بطاقة تضييم المصدر الرقمي وحساب االنحرافات المعيارية 

 ( البيانات التي تم التوصل إلييا: 9وقيمة  ت ، ومستوى الداللة ويوضح جدول )
تضييم المصدر  وقيمة )ت( لدرجات بطاقة( المتوسطات واالنحرافات المعيارية 9جدول )

 (2،4الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )
االنحراا  المتوسط العدد المجموعات

درجة  قيمة  ت  المعياري
 الحرية

مستوى 
 الداللة

التنافس 
 41 20325 40225 12031 4 الفردي

 دالة
التنافس 
 44  10554 19042 3 الجماعي

ة لضيمة  ت  لممتغير ويتبين من الجدول السابال أن قيمة النسبة االحتمالي
( وىي دالة 1011(، ومستوى الداللة بمغ )صفر( وىي أقل من )20325المستضل بمغت )

 إحصائيًا، ونستنتج من ذلك تحضال الفرض األول وتكون النتيجة ىي:
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( بين متوسطي درجات بطاقة 1011) ≥يوجد فرال ذو داللة إحصائية عند مستوى  .1
( ذواتا وجية الضبط الداخمي 2،4ريبيتين )جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التج

 يرج  الختبلا استراتيجية التعمم التنافسي لصالح أسموب التنافس الفردي.
 :نتيجة الفرض الثاني 

( 1011) ≥ينص الفرض الثاني عمى:  يوجد فرال ذو داللة إحصائية عند مستوى
( ذواتا 1،9ن )في متوسطي درجات بطاقة جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتي

 وجية الضبط الخارجي يرج  الختبلا استراتيجية التعمم التنافسي.
والختبار صحة ىذا الفرض تم عمل المعالجات اإلحصائية لمدرجات الخام لطبلب 

( T-test( ذواتا وجية الضبط الخارجي حيث تم استخدام )1،9المجموعتين التجريبيتين )
يم المصدر الرقمي وحساب االنحرافات المعيارية لحساب كل من متوسطي درجات بطاقة تضي

 ( البيانات التي تم التوصل إلييا:2وقيمة  ت ، ومستوى الداللة ويوضح جدول )
وقيمة )ت( لدرجات بطاقة تضييم المصدر ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية 2جدول )

 (1،9)الرقمي لممجموعتين التجريبيتين 
نحراا اال  المتوسط العدد المجموعات

درجة  قيمة  ت  المعياري
 الحرية

مستوى 
 الداللة

التنافس 
 49 30444 40232 11042 3 الفردي

 دالة
التنافس 
 4  10312 12095 3 الجماعي

ويتبين من الجدول السابال أن قيمة النسبة االحتمالية لضيمة  ت  لممتغير المستضل 
( وىي دالة إحصائيًا، 1011)أقل من  وىي(، ومستوى الداللة بمغ )صفر( 30444بمغت )

 ونستنتج من ذلك تحضال الفرض الثاني وتكون النتيجة ىي:
( في متوسطي درجات بطاقة 1011) ≥يوجد فرال ذو داللة إحصائية عند مستوى  .2

( ذواتا وجية الضبط الخارجي 1،9جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )
 يرج  لصالح أسموب التنافس الجماعي. يرج  الختبلا استراتيجية التعمم التنافسي
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 نتيجة الفرض الثالث:
( 1011) ≥ينص الفرض الثالث عمى:  يوجد فرال ذو داللة إحصائية عند مستوى 
( ذواتا 9،4بين متوسطي درجات بطاقة جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )

 التنافس الفردي يرج  الختبلا نمط وجية الضبط . 
صحة ىذا الفرض تم عمل المعالجات اإلحصائية لمدرجات الخام لطبلب  والختبار

( T-test( ذواتا التنافس الفردي حيث تم استخدام )9،4المجموعتين التجريبيتين )
لحساب كل من متوسطي درجات بطاقة تضييم المصدر الرقمي وحساب االنحرافات المعيارية 

 لبيانات التي تم التوصل إلييا:( ا1وقيمة  ت ، ومستوى الداللة ويوضح جدول )
وقيمة )ت( لدرجات بطاقة تضييم المصدر ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية 1جدول )

 (9،4)الرقمي لممجموعتين التجريبيتين 
االنحراا  المتوسط العدد المجموعات

درجة  قيمة  ت  المعياري
 الحرية

مستوى 
 الداللة

وجية الضبط 
 42 20414 40225 12031 4 الداخمي

 دالة
وجية الضبط 

 49  40232 11042 3 الخارجي

ماليدة لضيمدة  ت  لممتغيدر المسدتضل بمغدت تويتبين من الجدول السدابال أن قيمدة النسدبة االح
( وىدددي دالددة إحصدددائيًا، 1011(، ومسددتوى الداللدددة بمددغ )صدددفر( وىددي اقدددل مددن )20414)

 ونستنتج من ذلك تحضال الفرض الثالث وتكون النتيجة ىي:
( بين متوسطي درجات بطاقة جودة 1011) ≥.يوجد فرال ذو داللة إحصائية عند مستوى 2

( ذواتا التنافس الفردي يرج  الختبلا نمط 9،4المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )
 وجية الضبط لصالح نمط وجية الضبط الداخمية.

 : نتيجة الفرض الراب 
( 1011) ≥ة إحصائية عند مستوى ينص الفرض الراب  عمى:  يوجد فرال ذو دالل

( ذواتا 1،2في متوسطي درجات بطاقة جودة المصدر الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )
 التنافس بين المجموعات يرج  الختبلا نمط وجية الضبط 

والختبار صحة ىذا الفرض تم عمل المعالجات اإلحصائية لمدرجات الخام لطبلب 
واتا التنافس بين المجموعات لحساب حيث تم استخدام ( ذ1،2المجموعتين التجريبيتين )
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(T-test لحساب كل من متوسطي درجات بطاقة تضييم المصدر الرقمي وحساب )
( البيانات التي تم 1االنحرافات المعيارية وقيمة  ت ، ومستوى الداللة ويوضح جدول )

 التوصل إلييا:
لدرجات بطاقة تضييم المصدر  (وقيمة )ت ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية1جدول )

 (102الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )
االنحراا  المتوسط العدد المجموعات

 المعياري
قيمة 
  ت 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

وجية الضبط 
 42 5012 10312 12095 3 الخارجي

 دالة
وجية الضبط 

 49  10554 19042 4 الداخمي

يمة النسبة االحتمالية لضيمة  ت  لممتغير ويتبين من الجدول السابال أن ق
( وىي دالة 1011(، ومستوى الداللة بمغ )صفر( وىي أقل من )5012المستضل بمغت )

 إحصائيًا، ونستنتج من ذلك تحضال الفرض الراب  وتكون النتيجة ىي:
( في متوسطي درجات بطاقة 1011) ≥.يوجد فرال ذات داللة إحصائية عند مستوى 1

( ذواتا التنافس بين المجموعات 1،2الرقمي لممجموعتين التجريبيتين )جودة المصدر 
 يرج  الختبلا نمط وجية الضبط لصالح نمط وجية الضبط الخارجي.

 :نتيجة الفرض الخامس 
( 1.11) ≥:  توجد فروال دالة احصائيًا عند مستوى ينص الفرض الخامس عمى

ترج  وعات التجريبية األرب  لممجمبطاقة جودة المصدر الرقمي بين متوسطات درجات 
 ألثر التفاعل بين نمط وجية الضبط واستراتيجية التعمم التنافسي .

والختبار صحة ىذا الفرض تم عمل المعالجات اإلحصائية لمدرجات الخام لطبلب 
المجموعات التجريبية األربعة في بطاقة تضييم المصدر الرقمي لحساب مستوى الداللة 

ين ثنائي االتجاه لكل من متغير نمط وجية الضبط واستراتيجية التبا تحميلباستخدام 
 ( البيانات التي تم التوصل إلييا:1التنافس ويوضح جدول )
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 متغيرات البحث لممجموعات التجريبية ( مستوى الداللة لمتفاعل بين 1جدول )

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الداللة ىمستو  قيمة  ا  الحرية

ين التفاعل ب
 دالة 4110424 4 444023 المتغيرات

   92 120224 الخطأ
لممتغير المستضل   Fويتبين من الجدول السابال أن قيمة النسبة االحتمالية  

( وىي دالة 1011(، والضيمة االحتمالية بمغت )صفر( وىي أقل من )4110424بمغت )
 ي:الراب  وتكون النتيجة ى الفرضإحصائيًا، ونستنتج من ذلك تحضال 

بطاقة ( بين متوسطات درجات 1011) ≥توجد فروال دالة احصائيًا عند مستوى . 1
ترج  ألثر التفاعل بين نمط وجية لممجموعات التجريبية األرب  جودة المصدر الرقمي 

 الضبط واستراتيجية التعمم التنافسي.
م وُتعزى النتائج السابضة التي تشير ليا متوسطات درجات الطبلب في بطاقة تضيي

ذوي وجية الضبط الداخمي والخارجي المصدر الرقمي إلى أن كل من مجموعتي الطبلب 
يتجاوبون م  استراتيجية التعمم التنافسي لما ليا من مناخ تعميمي يساعد عمى إثارة روح 

، كما أوضحت نتائج الفروال أن التنافس، وحماس المتعمم، ويزيد من دافعية التعمم
زت أكثر في ضوء استراتيجية التنافس الفردي، ومجموعة مجموعة الضبط الداخمي أنج

الضبط الخارجي أنجزت أكثر في ضوء استراتيجية التنافس الجماعي وُيعزى ذلك إلى أن 
من  لديو ما ضوء في فشل أو نجاح من إنجازاتوإلى  ينظر ذو وجية الضبط الداخمي الفرد

دد فيو قرارات تعممو ومدى تحضيال قدرات لذا يناسبو استراتيجية التنافس الفردي الذي يح
أىدافو بنفسو دون النظر لمظروا أو اتجاىات من حولو من الطبلب، وكذلك الطالب ذو 

الظروا  في تتحكم الخارجية الضوى أن الفرد فييا يحس وجية الضبط الخارجي والتي
سموكو لذا يناسبو  عن مستضمة بصورة النتائج تحدث أن يمكن حيث المحيطة بالتعمم؛

 استراتيجية التنافس الجماعي أو بين المجموعات.
الضبط الداخمي يتمتعون بضوة االرادة والضدرة عمى السيطرة  طبلب مجموعةكما أن 

والتحكم فيما يدور حوليم وُىم قادرون عمى التضدم والتطور بمفردىم وبالتالي ال يتناسب 
ب التعاون واألخذ برأي معيم أسموب التنافس الجماعي ألن أسموب العمل الجماعي يتطم

أسموب العمل الجماعي طبلب الضبط الخارجي يتناسب معيم قائد الفريال بينما مجموعة 
 بعوامل ترتبط حياتو في لمفرد تحدث التي السمبية أو المواقا اإليجابية، أن يعتضدونألنيم 
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 عمى ةالضدر  وعدم مضاومة الضغوط، عمى الضدرة وعدم فييا التأثير يستطيعون ال خارجية
 نتائج عن الشخصية بالمسئولية اإلحساس درجة لدييم وتنخفض اآلخرين، في التأثير

أفعاليم وىم يستطيعون أن يتجنبوا ىذه السمبيات من خبلل العمل الجماعي والتعاون فيما 
 .بينيم ليدعموا نتائجيم ليستطيعوا المنافسة م  المجموعات األخرى

قد حضال فاعمية الضائم عمى المشروعات أسموب التعمم  ومن جية أخرى نجد ان
 ,Kleint، et.al)في تعمم الطبلب وىذا يتفال م  كثير من الدراسات مثل دراسة كل من: 

2009( ،)Narmadha& Chamundeswari, 2013 ،)Chang,2010) Lee)، 
(Elizabethfox,2016 ،)( ،دراسة أمل نصر الدين 9142دراسة نبيل السيد محمد ،)

(، دراسة نبيمة عاتال نويمي 9141، دراسة ىيفاء سعيد صالح، )(9142سميمان )
(9145.) 

كما تتفال النتائج م  الدراسات التي تناولت أسموب التعمم التنافسي الذي حضال 
(؛ دراسة 9142دراسة، ياسر فوزي وخالد ابو المجد )مثل: فاعمية في تعمم الطبلب 

(؛ دراسة cheng,etal, 2012(؛ دراسة )Regueras,etal,2011 ريجارث وآخرون )
(؛ دراسة عمي عبد التواب العمدة Fernandez etal, 2010  فرنانديز وآخرون )

(؛ دراسة ,etal,2011&Vandercruysseدراسة فانديركريسي وآخرون)(؛ 9142)
 .(Marian &Spivey،2003سبيفي وماريان )

ي تحضيال من حيث التأثير الفعال لوجيتي الضبط فكما اتفضت نتائج الدراسة 
( حيث 9144ىويدا سعيد عبد الحميد )دراسة كل من نتائج م   نواتج التعمم المختمفة

أسفرت نتائج دراسة وجود فرال دال احصائيًا بين متوسطي درجات أفراد مجموعات البحث 
في مضياس الحمل المعرفي يرج  إلى األثر االساسي لمتغير وجية الضبط )خارجي/داخمي( 

( حيث أشارت نتائجيا 9141الداخمي، ونتائج دراسة نجوى عمي )لصالح وجية الضبط 
لوجود فروال دالة إحصائيا ذو وجيتي الضبط الداخمية والخارجية في اتجاه استخداميم 
لئلنترنت لصالح الطالبات ذو وجية الضبط الداخمية، وكذلك أشارت نتائج دراسة نبيل جاد 

ن متوسطات تحصيل الطبلب عند ( إلى وجود فروال دالة إحصائيًا بي9111عزمي )
 تعمميم من برامج الكمبيوتر التعميمية لصالح الطبلب ذو وجية الضبط الخارجية 
منير عوض ومن جية أخرى اختمفت نتائج الدراسة م  نتائج كل من دراسة 

(، ودراسة وود وآخرون 9111(، دراسة سعيد بن عمي بادبيان )9114)
(etal,2009&Woodحيث ال يوجد أثر )  .ليذا المتغير عمى تحصيل الطبلب 
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 رابعًا: توصيات البحث:
استخدام استراتيجية التعمم التنافسي في تعمم الطبلب لما ليا من أثر في زيادة  .4

 الدافعية لمتعمم ورف  قدرات الطبلب في العديد من نواتج التعمم.
ليا من أثر  استخدام استراتيجية التعمم الضائم عمى المشروعات في تعمم الطبلب لما .9

 في رف  كفاءة وقدرات الطبلب في العديد من نواتج التعمم.
االىتمام بالربط بين نمط وجية الضبط لدى الطالب ونمط التعمم )فردي أو جماعي(  .2

 لما لو من أثر عمى تحصيل الطبلب ومياراتيم في نواح عديدة.
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 المراج  العربية:
. العبلقة بين وجية الضبط والعوامل الخمسة الكبري (9144ابتسام بنت ىادي أحمد )

لمشخصية لدي عينة من طالبات جامعة أم الضري بمكة المكرمة، رسالة ماجستير، 
 كمية التربية، جامعة أم الضري.

(. واق  استخدام التعمم الضائم عمى المشاري  في المارس 9142أسامة محمد أنيس )
في محافظة جنين، رسالة ماجستير  الحكومية من وجية نظر معممي العموم

 جامعة النجاح الوطنية، فمسطين.
(. تصور مضترح لتوظيا شبكات التواصل االجتماعي في 9142امل نصر الدين سميمان )

التعمم الضائم عمى المشروعات وأثره في زيادة دافعية االنجاز واالتجاه نحو التعمم 
 لكتروني، الرياض.عبر الويب، المؤتمر الدولي الثالث لمتعميم اال 

 المعرفي التحصيل في التنافسي التعمم اسموب (. تأثير9149بثينة عبد الخالال إبراىيم )
 .421 -421( 11، مجمة الفتح، )الضرص رمي لفعالية واالنجاز المياري واألداء

 والتفكير المعرفية والبنية الضبط وجية بين (. العبلقة4555) عبد الستار حافظ حافظ
 الجزء التربية، كمية مجمة سعود، الممك بجامعة الطبلب من عينة ىلد الناقد

 .19-5 (،92الثاني )
(. أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات، العين، دار الكتاب 9112زيد اليويدي )

 الجامعي. 
(. اإلحصاء وتصميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية 4551زكريا الشربيني )

 ىرة، مكتبة االنجمو المصرية.واالجتماعية. الضا
الخارجي لدي المتفوقين والمتأخرين  –(. وجية الضبط الداخمي 9111سعيد بادبيان )

دراسيا من طبلب المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير، كمية 
 التربية، جامعة ام الضرى، مكة المكرمة.

 رائال التدريس، عمان، دار المناىج.(. المفاىيم العممية وط9114سممي ذكي الناشا )
 ميارات تنمية في المشروعات عمى الضائم التعمم . فاعمية(9115) الفتاح الشين عبد سمر

الرياضيات، دراسات في المناىج وطرال  في األكاديمي واألداء الذاتي التنظيم
 .423 – 421( 414التدريس، )
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بلقتو بالذكاء والداف  لئلنجاز (. تذكير الناقد وع9112السيد عبد الحميد سميمان )
وموض  الضبط ونوع التعميم لدي عينة من طبلب المدارس الثانوية، مجمة 

 .412 -494( 2، )49دراسات تربوية واجتماعية، 
(. وجية الضبط واالندفاعية لدي المتعاطين وغير المتعاطين 9114صالح الخثعمي )

ا العربية لمعموم االمنية، لمييروين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ناي
 الرياض.
(. االتجاه نحو الغش الدراسي وعبلقتو بوجية الضبط وبعض 9111صبحي الحارثي )

سمات الشخصية لدي طبلب الصا االول الثانوي، رسالة ماجستير كمية التربية، 
 جامعة أم الضري.
 بموض  عبلقتياو  (. العدوانية4551 (الحميد عبد نبيل ومحمد عبد اهلل سميمان إبراىيم

 سعود محمد بن اإلمام جامعة طبلب من عينة لدى الذات وتضدير الضبط
 .22 -1 (21) النفس مجمة عمم .اإلسبلمية

 ثبلثي – البعاد ثنائي) المحاكاة نمط اختبلا أثر (.9142عمي عبد التواب العمدة )
 لالتحصي عمى الفيديو ألعاب في) تنافسي– تعاوني(التعمم وأسموب  (البعاد
 عربية دراسات الروضة، أطفال لدى الجتماعية ا الميارات بعض وتنمية يالرياض

 .14-49(، 23)، النفس وعمم التربية في
(. االسس النفسية واالجتماعية لمسموك في مجال العمل، الضاىرة، دار 9111عمي عسكر )

 الكتاب الحديث.
 دراسة :الضغوط واجيةم وأساليب بنوعية وعبلقتيا الضبط وجية(. 9112 (مفتاح عمي

 المتغيرات بعض ضوء في لممخدرات متعاطين والغير المتعاطين بين لمفروال
 .241 -241 (4)41 والتربوية، النفسية البحوث مجمة .واالجتماعية الشخصية

(. وجية الضبط وتوكيد الذات، دراسة مضارنة بين طبلب الجامعة 9112فائضة بدر )
لسعودية وخارجيا، دراسات عربية في التربية وعمم المضيمين في المممكة العربية ا

 .12-44( 4) 1النفس، 
 (. التعمم النشط، عمان دار المسيرة لمنشر والتوزي .9114كريمان محمد بدير )

(. فاعمية استراتيجية التعمم بالمشاري  االلكترونية في تنمية ميارات 9149مجدي عضل )
 غزة. –سبلمية، الجامعة االسبلمية تصميم عناصر التعمم لدي طمبة الجامعة اال
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(. فاعمية استخدام التعمم التشاركي والتنافسي عبر المدونات 9142محمد جابر خما اهلل )
معتمدين(  –االلكترونية في اكساب طبلب شعبة تكنولوجيا التعميم )مستضمين 

ميارات توظيا تطبيضات الجيل الثاني لمويب في التعميم، دراسات عربية في 
 .211 -911(، 31بية وعمم النفس، )التر 

 (. عمميات تكنولوجيا التعميم، الضاىرة، دار الكممة.9112محمد عطية خميس ) 
(. مصادر التعمم االلكتروني: األفراد والمؤسسات، الضاىرة، 9141محمد عطية خميس )

 .4دار السحاب لمطباعة والنشر والتوزي  ج
ة وغير العضبلنية وعبلقتيا بوجيتي الضبط (. االفكار العضبلني9111مروان المحمدي )

الداخمي والخارجي لدي عينة من طبلب كمية المعممين بمحافظة جدة، رسالة 
 ماجستير، كمية التربية، جامعة ام الضري، مكة المكرمة.

 ووجية التعميمي التحكم مستويات بين التفاعل أثر(. 9114منير سعيد عمي عوض )
 مادة في التحصيل تنمية عمى الوسائط متعدد بيوترالكم برامج تصميم عند الضبط

 .219 -921( 5والتربية ) والعموم لآلداب البنات كمية التكنولوجيا، حولية
الخارجي لدي عينة من  –(. الخجل وعبلقتو بوجية الضبط الداخمي 9113منيرة منصور )

لتربية، طالبات المرحمة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير، كمية ا
 جامعة أم الضري، مكة لمكرمة.

(. مضياس مركز الضبط لدى الطبلب. سمسمة االختبارات والمضاييس 4552موسى جبريل )
  www.mhceg.comالنفسية: مركز ىداية لبلستشارات والبحوث. متاح في: 

ة وفال التعمم الضائم عمى المشروعات (. تصميم حضيبة الكتروني9142نبيل السيد محمد )
لتنمية ميارات حل المشكبلت لدي طبلب تكنولوجيا التعميم، كمية التربية، جامعة 

 بنيا.
التحصيل  عمى الضبط ووجية التعمم أسموب بين التفاعل أثر(. 9111نبيل جاد عزمي )
 موضوع في الكومبيوتر التعميمية برامج من التحصيل ومعدل التعمم وزمن المعرفي
 .11-44 (1) 41واجتماعية،  تربوية ، دراساتالرقمي التصوير

 تنمية في الويب عبر المشروعات عمى الضائم التعمم (. فاعمية9145نبيمة عاتال نويمي )
الثانوية،  المرحمة طالبات لدى الفيزياء مادة في الذاتي التنظيم وميارات التحصيل
 .24 -23(4النوعية، ) لمتربية العربية المجمة

http://www.mhceg.com/
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(. استخدام التعمم عمى المشروعات عبر نظم ادارة التعمم 9144نجبلء محمد فارس )
االجتماعية واثره عمى المثابرة االكاديمية وتنمية ميارات انتاج مشروعات جماعية 

 21جامعة اسيوط،  –ابداعية لدي طبلب كمية التربية النوعية، مجمة كمية التربية 
(2 ،)214- 233. 

(. وجية الضبط الداخمي والخارجي وعبلقتيا باتجاىات الطبلب 9141) نجوى حسن عمي
الجامعيين مرتفعي ومنخفضي استخدام االنترنت، دراسات عربية في التربية وعمم 

 .912 -991(، 14النفس، )
(. التعميم بالمشاري  الضائم عمى الويب وأثره عمى تنمية ميارة 9141ىيفاء سعيد صالح )

يل في مادة الحاسب االلي، المؤتمر الدولي الخامس حل المشكبلت والتحص
 41 -42 مستضبل إصبلح التعميم العربي لمجتم  المعرفة، تجارب ومعايير ورؤى 

، 4، المركز العربي لمتعميم والتنمية، الجامعة العربية المفتوحة، جزء 9141يوليو 
515- 515. 

 ع من: (. التعمم التنافسي، استرجا9144وجيو المرسي أبو لبن )
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269996Sp

encer 
(. فاعميددة إسدتراتيجية الددتعمم الضددائم عمددى المشددروعات 9143والء عبدد الفتدداح أحمددد سدديد )

فددي تدددريس مضددرر التصددميم والتشددخيص فددي التربيددة الخاصددة عمددى مفيددوم الددذات 
جامعدة االميدر  –م التربيدة الخاصدة األكاديمي والتحصيل الدراسي لدي طالبدات قسد

 .11 -92( 44سطام بن عبد العزيز، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، )
(. إسددتراتيجية مضترحددة قائمددة عمددى الددتعمم التنافسددي 9142ياسددر فددوزي، خالددد ابددو المجددد )

 (. 4كمدخل لتحسين االداء في مجال تشكيل الحمي المعدني، العموم التربوية، )
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