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 حث:المقدمة ومشكمة الب
تيتـ الدوؿ المتقدمة بتطوير العممية التعميمية، وىذا التطوير يتطمب تبني صيغ جديدة تقـو 
عمى اسس منيجية نظامية تعمؿ عمى تغيير الفكر التربوي القائـ عمى األسموب التقميدي في 

يمية، اساليب وطرؽ التعميـ والتعمـ الحالية التي أصبحت غير مالئمة لعمميات تطوير العممية التعم
وكاف لتطور تقنيات المعمومات واالتصاالت أثرىا في تفعيؿ عمميات التطبيؽ العممي لمنظريات 
واالتجاىات الحديثة في مجاؿ طرؽ واستراتيجيات التعميـ والتعمـ وتطويرىا، لتساعد في إعداد أجياؿ 

نظمة جديدة أكثر قدرة عمى مواجية تطورات العصر وتحديات المستقبؿ، حيث أف تطور األ
 التعميمية اصبح مرتبط باالستخداـ االمثؿ لمتقنيات الحديثة.

ويتسـ العصر الذي نعيشو اآلف بالثورة العممية والتكنولوجية حيث يتوالى تراكـ النظريات  
العممية وتطبيقاتيا التكنولوجية بصورة لـ تشيدىا البشرية مف قبؿ، مما أدى إلى تغير واضح في 

مجاؿ المؤسسات التعميمية وذلؾ بظيور مصطمح التعمـ اإللكتروني  جميع المجاالت وخاصة في
بدرجة كبيرة في خدمات التعميـ والتدريب؛ لذلؾ فعمى ىذه المؤسسات التعميمية أف تغير بناء ىيكميا 
التنظيمي عمى ضوء التغيرات الحادثة، نظرا لسرعة تطور مثؿ ىذه التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا في 

لتعميمية إلحداث تغير واضح لممتعمميف والعممية التعميمية ولمتحوؿ مف عممية التعمـ مجاؿ العممية ا
  القائـ عمى المعمـ إلى التعمـ القائـ عمى المتعمميف.

وحيث اف التعمـ الرقمي ىو الشكؿ العصري لمتعميـ عف بعد والذي يعتمد عمى تكنولوجيا 
شمؿ كافة صور التعميـ القائـ عمى عدـ اشتراط االتصاؿ الحديثة المعتمدة عمى شبكة االنترنت، لي

تواجد المعمـ والمتعمـ في نفس الزماف والمكاف باستخداـ وسائؿ اتصاؿ مختمفة كالتعميـ بالوسائط 
المتعددة واليات البحث الرقمي والمكتبات الرقمية وبوابات ومواقع االنترنت ووسائؿ التواصؿ 

ية وغير التزامنية مثؿ منصة مايكروسوفت تيمز التفاعمية االجتماعية والمنصات التفاعمية التزامن
(Microsoft Teams) وذلؾ مف اجؿ إيصاؿ المعمومات  لممتعمميف بأسرع وقت واقؿ تكمفة ،

 (5: 7)وتقييـ أداء المتعمميف مف خاللياوبصورة تمكف مف إدارة العممية التعميمية وضبطيا، وقياس 

 Microsoft) تٌمز ماٌكروسوفت منصة باستخدام الذاتً التعلم أسلوب فاعلٌة " 

Teams )عدو م333 لمسابقة الرقمى واالنجاز التعلم دافعٌة على" 

 الثوٌنى محمد فهد مشعل/  د.م.أ  

 ،کلٌة والرٌاضة البدنٌة التربٌة قسم  
 الكوٌت ،جامعة األساسٌة التربٌة
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ية إحدى أدوات التكنولوجيا الحديثة التي يمكف وتعد منصة مايكروسوفت تيمز التعميم
استخداميا في العديد مف مجاالت العممية التعميمية بيدؼ تسييؿ عممية التعميـ في ظؿ ما توفره 
مف خصائص ومميزات تساعد في ىذا المجاؿ، وتوفر عدد مف الفوائد لمعممية التعميمية، مف خالؿ 

المباشر لممادة العممية في شكؿ نص وصورة  ما تتمتع بو مف خصائص ومقومات مثؿ العرض
ومقاطع فيديو وكذلؾ امكانية استخداـ البريد اإللكتروني لمدخوؿ الي ىذه المنصة التعميمية 

 (7: 01اإللكترونية. )
إلى أف التعمـ الذاتي ليس نشاطًا معرفيًا أو  م(4102محمد المهدى عبد الرحمن )ويشير 

ه شخصي وأسموب حياة الفرد في تحقيؽ ذاتو، فيو أسموب يسعى نمطًا سموكيًا فحسب، ولكنو اتجا
مكانياتو وقدراتو مستجيبًا  فيو المتعمـ بأقصى درجة مف اإليجابية والدافعية إلى تنمية استعداداتو وا 
لميولو واىتماماتو بما يحقؽ تنمية شخصيتو وتكامميا والتفاعؿ الناجح مع مجتمعو عف طريؽ 

 (40:00ة بقدرتو في عممية التعميـ والتعمـ. )االعتماد عمى نفسو والثق
أف التعمـ الذاتي يعتمد عمى تفريد  م(۰۲14ماهر إسماعيل صبرى )وفى ىذا الصدد يشير 

التعميـ والتركيز عمى فردية المتعمـ سواء وحده أو وسط مجموعة صغيرة مف األفراد، أما التعمـ 
زة تعميمية تسمح لممتعمـ أف يتعمـ بمفرده وال الفردي فيعتمد عمى أنشطة ومصادر ومواد جاىزة وأجي

يعنى ذلؾ بالضرورة أف يتـ التعمـ الفردي بطريقة ذاتية فقد يتعمـ المتعمـ بمفرده مع تفاعمو مع 
  (228: 9اآلخريف. )

أف الدافعية تمعب دورًا ىامًا في سموؾ الفرد، كما أنيا  م(۰۲01إبراهيم بن عبد اهلل )ويرى 
ا في مدى توافقو و شعوره بالرضا عف ذاتو، واحساسو بالقيمة واحتراـ ذاتو وشعوره تؤثر تأثيرا مباشر 

بالرضا عف نفسو مف خالؿ ما تتمكف بو الذات بفعؿ اإلنجاز في أف تصبح قادرة عمى اإلبداع 
والتي تعكس مف خالؿ الذات إمكاناتيا وقدراتيا وطاقاتيا، والوصوؿ إلى مستويات التفوؽ واإلنجاز 

ادة مف إمكاناتو وقدراتو واستعداداتو إلى أف يبمغ قمة الخبرة وليذا تعد "الدافعية" أحد جوانب واالستف
الشخصية التي تدؿ عمى أىمية العامؿ الدافعي والمزاجي كعامؿ مؤثر في توظيؼ اإلمكانات 

 ) 22: 0اإلبداعية. )
ورات األوليمبية وتعتبر مسابقات الميداف والمضمار مف الرياضات األساسية فى برامج الد

كما أنيا تحتؿ مكانا ىاما وأساسيا داخؿ منياج التربية الرياضية لممراحؿ التعميمية المختمفة لما 
تحققو مف أىداؼ تعميمية وتربوية باإلضافة إلى دورىا فى تحسيف الكفاءة البدنية وىى غالبًا ما 

ـ احدى ىذه 011مسابقة عدو  تساىـ بدورىا فى تحسيف األداء لمختمؼ الرياضات األخرى، وتعتبر
المسابقات والتي تتميز بالمتعة والتشويؽ لممتفرجيف والالعبيف مف حيث المنافسة واألداء الحركي 
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الف ىذه المسابقة تتعامؿ مع أقصى سرعة لممتسابؽ مع الدقة في األداء منذ المحظة األولى 
 . لالنطالؽ حتى وصوؿ الالعب إلى خط النياية

راسة الحالية في تصميـ برنامج قائـ عمى التعمـ الذاتي باستخداـ منصة وتظير اىمية الد
وتأثيره عمى تنمية معدالت دافعية التعمـ واالنجاز  (Microsoft Teams) مايكروسوفت تيمز
ـ عدو، وكذلؾ توجيو اىتماـ المؤسسات والجيات ذات العالقة بتنمية وتطوير 011الرقمى لمسابقة 

اتيجيات التعميـ الذاتي لما ليا مف اىمية كبيرة في تطوير شخصية وسموؾ التعميـ الجامعي باستر 
 الطالب الجامعي.

وحيث يمثؿ الطالب في كؿ أمة أمميا ووسيمتيا في النيوض بجوانب حياتيا، لذلؾ نرى 
توجو األمـ المعاصرة بتوفير العناية واالىتماـ الكبير مف خالؿ ما تقدمو مف جيود كثيرة مف اجؿ 

ؤالء الطالب عمميا، والتصدي لمشكالتيـ الدراسية مف أجؿ أف تضمف ليـ حياة دراسية رعاية ى
مناسبة ميما كمفيا ذلؾ العمؿ مف جيد ووقت، إيمانا منيـ أف ىؤالء الطالب يمثموف المستقبؿ 

 .المأموؿ والرصيد اإلستراتيجي والثروة الحقيقية التي تعقد عمييا اآلماؿ في بناء المجتمع وتقدمو
د الحظ الباحث مف خالؿ قيامو بتدريس مادة مسابقات الميداف والمضمار بعض وق

المشكالت الدراسية التي ترتبط بأساليب التعميـ والتواصؿ مع الطالب خالؿ الفترة الحالية النتشار 
فيروس كورونا مف انقطاعيـ عف الحضور والتواصؿ معيـ عف بعد باستخداـ تقنيات التعمـ 

نعداـ أو انخفاض الدافعية لمتعمـ االمر الذى يشكؿ خطرا عمى المسار التعميمي المختمفة، وكمؾ ا
 Microsoft) مايكروسوفت تيمز بالنسبة لممتعمـ، ولما كانت منصة التعمـ اإللكتروني التفاعمية 

Teams)  والرياضة بكمية التربية األساسية بدولة الكويت ىي الوسيمة الرسمية بقسـ التربية البدنية
لمتواصؿ مع الطالب فيما يخص عرض وتدريس الجانب النظري والتطبيقى لممقررات، وفى ذلؾ 
يعتمد الطالب عمى نفسو ويتحمؿ الجانب األكبر مف مسؤولية تحصيؿ ىذه الجوانب مع غياب 

ب التعمـ الذاتي باستخداـ منصة المعمـ، فقد رأى الباحث ضرورة التعرؼ عمى فاعمية أسمو 
عمى دافعية التعمـ واالنجاز الرقمى لمسابقة  (Microsoft Teams)مايكروسوفت تيمز التفاعمية 

 ـ عدو.  011
 هـدف البحـث:

 تػػػػػأثير أسػػػػػموب الػػػػػتعمـ الػػػػػذاتي باسػػػػػتخداـ منصػػػػػة ييػػػػػدؼ ىػػػػػذا البحػػػػػث إلػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى
ـ 011عمػػى دافعيػػة الػػتعمـ واالنجػػاز الرقمػػى لمسػػابقة  (Microsoft Teams) مايكروسػػوفت تيمػػز

  عدو.
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 فروض البحـث:
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية فػى دافعيػة  -0

 التعمـ ولصالح القياس البعدي.
لبعػػػدي لممجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػى توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطي القياسػػػيف القبمػػػي وا -2

 عدو ولصالح القياس البعدى. 011االنجاز الرقمى لمسابقة 
توجػػد فػػروؽ فػػي نسػػب تحسػػف القياسػػات البعديػػة عػػف القياسػػات القبميػػة لممجموعػػة التجريبيػػة فػػي  -3

 ـ عدو ولصالح القياسات البعدية.011دافعية التعمـ واالنجاز الرقمى لمسابقة 
 مصطمحات البحــث:

  :(*) أسموب التعمم الذاتى -
أحد أساليب التعمـ التي تتيح توظيؼ ميارات التعمـ بفاعمية وىو نشاط تعميمى يقوـ بو 

  . المتعمـ بيدؼ تنمية استعداداتو وقدراتو والسير في العممية التعميمية وفقًا لسرعتو الذاتية
 : Microsoft Teams (*) منصة مايكروسوفت تيمز - 

صة تعميمية تفاعمية تسمح لممعمـ بإنشاء فصؿ دراسي افتراضي يمكف مف خاللو من
التواصؿ المباشر بينو وبيف الطالب وكذلؾ مشاركة الممفات والتطبيقات مما يساعد فى تحقيؽ 

   األىداؼ التعميمية المختمفة.
 :دافعية التعمم -

 عمى تعمؿ التي والمواد واتليمتمؾ األد وسيمة بأي السعي عمى المتعمـ تحث داخمية حالة

 (. 033: 03) .في الفشؿ الوقوع وتجنبو والسعادة التكيؼ لو تحقؽ بيئة إيجاد
 إجـراءات البحــث: 

 منهج البحـث: 
الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث، وذلؾ مف خالؿ التصميـ استخدـ   

 القياس القبمي والبعدي لنفس المجموعة. التجريبي لمجموعة واحدة والذي يعتمد عمى
 عينـة البحـث:

( طالب بقسـ التربية البدنية والرياضة 65تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وعددىـ )  
( طالػػب إلجػػراء الدراسػػة االسػػتطالعية، 05بكميػػة التربيػػة األساسػػية بدولػػة الكويػػت، تػػـ اسػػتبعاد عػػدد )

( يوضػػػح تصػػػنيؼ عينػػػة 0( طالػػػب، والجػػػدوؿ رقػػػـ )51اسػػػية )وبػػػذلؾ أصػػػبحت عينػػػة البحػػػث األس
 البحث.
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 (0جدول )
 تصنيف عينة البحث

 تجانس أفراد العينة:
نس بيف أفراد العينة في ضوء المتغيرات التالية: معدالت النمو قاـ الباحث بإجراء التجا

)العمر الزمنى، الطوؿ، الوزف(، والمتغيرات البدنية )السرعة، المرونة، القدرة العضمية، الرشاقة، 
( يوضح التجانس 2ـ عدو، والجدوؿ رقـ ) 011التوافؽ(، ودافعية التعمـ واالنجاز الرقمى لمسابقة 

 .بيف أفراد العينة
 ( 4جدول )

 تجانس عينة البحث في معدالت النمو والمتغيرات البدنية
 م عدو011ودافعية التعمم واالنجاز الرقمى لمسابقة  

وحدة  المتغيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
معامل  الوسيط المعياري

 االلتواء
 ,0,14 06,11 1,,0 06,81 سنة العمر الزمني

 1,8,2 0,4 1,80 48,,,0 سم الطول
 01,,1 11,,, 1,20 2,81, كجم الوزن

 1,8,4- 1755 5741 27,4 ث السرعة 
 1,418- 8,11 8,,0 1,61 سم المرونة 

 40,,1- 4,41 1,62 4,00 متر القدرة العضمية 
 1,6,0 6,11 0,26 6,20 عدد الرشاقة
 ,0,00 81 2,,0 81,11 عدد التوافق

 ,0,81 040,81 1,00 ,,,042 درجة دافعية التعمم
 ,4,,0 11,,0 ,0,2 88,,0 متر م عدو011االنجاز الرقمى لمسابقة 

( أى 07613، 17672-( أف قػيـ معػامالت االلتػواء تراوحػت مػا بػيف )2يتضح مػف جػدوؿ )  
 ( األمر الذي يشير إلى اعتدالية توزيع العينة في جميع ىذه المتغيرات.3)±أنيا انحصرت ما بيف 

 س القبمي:القيا
قاـ الباحث باستدعاء الطالب إلجراء القياس القبمي حيػث تػـ قيػاس دافعيػة الػتعمـ واالنجػاز 

 ـ. 20/9/2121-21ـ عدو يومى 011الرقمى لمسابقة 
 أدوات ووسائل جمع البيانات:

 جياز قياس الطوؿ الكمى لمجسـ )بالسـ( - 

 إجمالي عينة البحث عينة الدراسة االستطالعية عينة البحث األساسية المجموعة التجريبية

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد
11 ,8,, 01 4,,0 81 011 

 43= ن
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 ميزاف طبي معاير لقياس الوزف )بالكيمو جراـ(  -  
 (.0ـ عدو مرفؽ )011استمارة استطالع آراء الخبراء حوؿ أىـ االختبارات الخاصة بمسابقة  -  
 (.5استمارة استطالع آراء الخبراء حوؿ البرنامج التعميمى المقترح مرفؽ ) -  

 (2مرفؽ ) :االختبارات البدنية قيد البحث
لخبػػػػراء فػػػػي ـ عػػػػدو عمػػػػى السػػػػادة ا011تػػػػـ عػػػػرض االختبػػػػارات البدنيػػػػة الخاصػػػػة بمسػػػػابقة 

(، وبعد العرض عمى السادة الخبراء تـ تحديػد أىػـ االختبػارات 4مسابقات الميداف والمضمار مرفؽ )
 ـ عدو وىي كالتالى:011البدنية الخاصة بمسابقة 

 ـ مف البدء الطائر31اختبار عدو  -
 اختبار ثنى الجذع أمامًا أسفؿ مف الوقوؼ -
 اختبار الوثب العريض مف الثبات -
 ( ث01ار االنبطاح المائؿ مف الوقوؼ )اختب -
 اختبار نط الحبؿ -

 (3: مرفؽ )مقياس الدافعية
( ويتضػػمف المقيػػاس عمػػى 04ـ( )2101قػاـ بوضػػع مقيػػاس دافعيػػة الػػتعمـ يوسػػؼ قطػػامي )

( عبػػارة، ويجيػػب المختبػػر عمػػى العبػػارات فػػى مقيػػاس الدافعيػػة وفػػؽ ميػػزاف تقػػدير خماسػػي 36عػػدد )
ال أوافػؽ  -( درجػة2ال أوافػؽ ) -( درجػات3متػردد ) -( درجات4أوافؽ ) -( درجات5)أوافؽ بشدة )

( درجػػة. والػػرابط التػػالي 081-36( درجػػة( وعميػػو فػػاف درجػػات المقيػػاس تراوحػػت مػػا بينػػت )0بشػػدة )
 A5uyqEpFoR264https://forms.gle/dtuX يوضح دافعية التعمـ

 (6مرفؽ)منصة مايكروسوفت تيمز:  البرنامج التعميمي القائم عمى أسموب التعمم الذاتي باستخدام
والمضػمار والمنػاىج تـ عرض البرنامج التعميمي عمى السادة الخبراء في مسابقات الميػداف 

( السػػػتطالع آرائيػػػـ حػػػوؿ صػػػالحية البرنػػػامج مػػػف خػػػالؿ 4وطػػػرؽ تػػػدريس التربيػػػة الرياضػػػية مرفػػػؽ )
 مناسبة األىداؼ العامة والسموكية، أسس البرنامج، االمكانيات، اإلطار الزمني لمبرنامج.

 تيمز: باستخدام اسموب التعمم الذاتي عمى منصة مايكروسوفت سيناريو البرنامج التعميمي
 اتبع الباحث الخطوات التالية في بناء برنامج التعمـ الذاتي باستخداـ مايكروسوفت تيمز: 

 
 

https://forms.gle/dtuX462uyqEpFoR5A
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 تحميل المحتوى:   -5
قاـ الباحث بتحميؿ محتوى المراجع والدراسات العممية المرتبطة بموضوع البحث وذلؾ لمتوصؿ 

 إلى ىدؼ ومحتوى البرنامج التعميمي المقترح.
 هدف البرنامج  -4

ـ عدو مف خالؿ استخداـ أسموب التعمـ الذاتي 011تطوير مستوى االنجاز الرقمى لمسابقة 
 باستخداـ منصة مايكروسوفت تيمز.

 الهدف العام من البرنامج:
ـ عدو مف خالؿ أسموب التعمـ 011ييدؼ البرنامج إلى تطوير مستوى اإلنجاز الرقمى لمسابقة 

 لممجموعة التجريبية. (Microsoft Teams) الذاتي باستخداـ منصة مايكروسوفت تيمز
 محتوى البرنامج التعميمي: 

حدد الباحث محتوي البرنامج التعميمي والذي ييدؼ إلى تطوير مستوى االنجاز الرقمى لمسابقة 
 ـ عدو مف خالؿ المراحؿ الفنية المختمفة. 011

 اإلطار الزمني لتنفيذ البرنامج:  -3
 بيع.( أسا6إجمالي عدد األسابيع )• 
 ( دقيقة موزعة كما يمي:45الزمف المخصص لكؿ محاضرة )• 

 ( دقائؽ.5االحماء ) -
 ( دقيقة.35الجزء الرئيسى )النشاط التعميمى والتطبيقى( ) -
 ( دقائؽ.5الختاـ ) -

 ( وحدة.0عدد الوحدات التعميمية فى األسبوع )• 
الذاتي عمى منصة البرنامج التعميمى باستخداـ اسموب التعمـ كما تـ عرض محتوى 

ـ عدو عمى مجموعة مف الخبراء 011مايكروسوفت تيمز لتطوير مستوى االنجاز الرقمى لمسابقة 
فى مسابقات الميداف والمضمار وطرؽ التدريس وأتفؽ الخبراء عمى صالحية البرنامج بنسبة قدرىا 

(81711.)%  
 وحدات البرنامج التعميمي:  -2

 لبدء المنخفض.ىدفت لتعميـ االوحدة األولى: • 
 ىدفت لتعميـ البدء المنخفض واالنطالؽ.الوحدة الثانية: • 
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 ىدفت لتعميـ مرحمة البدء واالنطالؽ )سرعة رد الفعؿ(. الوحدة الثالثة: • 
 ىدفت لتعميـ مرحمة التدرج في السرعة )تزايد السرعة(. الوحدة الرابعة: • 
 ى السرعة القصوى وتحمؿ السرعة.ىدفت لتعميـ مرحمة المحافظة عمالوحدة الخامسة: • 
 ـ عدو كاممة.011ىدفت لتعميـ الربط بيف مراحؿ األداء الكمى لمسابقة الوحدة السادسة: • 

 أسس وضع البرنامج المقترح:  -1
 راع الباحث عند استخدام التعمم الذاتي باستخدام مايكروسوفت تيمز التالي: 
 تحديد موضوع المسابقة المراد تعمميا.  •
 ـ عدو إلى مراحؿ األداء وىي:011قسـ مسابقة ت •
 مرحمة البدء واالنطالؽ )سرعة رد الفعؿ(. -0 
 مرحمة التدرج في السرعة )تزايد السرعة(. -2
 مرحمة المحافظة عمى السرعة القصوى. -3
 مرحمة ىبوط السرعة. -4
تقاف المسابقة فى شكؿ نص جذاب، وصور •  مسمسمة، ولقطات اعداد التدريبات المتدرجة لتعمـ وا 

 . الفيديو التعميمية، وبعض واألدوات المستخدمة
 رفع محتوى البرنامج لمطالب في شكؿ وحدات أسبوعيا عمى منصة مايكروسوفت تيمز. •
مواطف الضعؼ والعمؿ عمى عالجيا ذاتيا أو  التقويـ الذاتي لممتعمـ حيث يتـ تعرؼ المتعمـ عمى •

 معممو.بمساعدة 
تقاف تكنيؾ 011يتـ إجراء اختبارات لمسابقة  • ـ عدو، وقياس االزمنة المسجمة بعد أف يتـ تعمـ وا 

 الميارة.
 الدراسة االستطالعية: 

ـ عمى عينة تـ 07/9/2121ـ إلى 02/9/2121أجريت الدراسة االستطالعية في الفترة مف 
( طالػب، 05نػة البحػث األساسػية وقواميػا )اختيارىا بالطريقة العشوائية مف مجتمع البحث وخارج عي

بإجراء دراسة استطالعية لمتأكد مف المعامالت العممية لالختبارات البدنية ومقيػاس  حيث قاـ الباحث
 .الصدؽ( –الدافعية لمتعمـ )الثبات 
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 الثبات( لالختبارات البدنية ومقياس الدافعية لمتعمم: –المعامالت العممية )الصدق 
  معامل الصدق:

صدؽ التمايز لمتحقؽ مف صدؽ االختبارات البدنية ودافعية التعمـ، وذلؾ  استخدـ الباحث
( طالب 05بمقارنة نتائج قياسات المجموعتيف، إحداىما عينة البحث االستطالعية وقواميا )

( طالب 05وقواميا ) ـ عدو011)مجموعة غير مميزة(، واألخرى طالب سبؽ ليـ دراسة مسابقة 
 ( يوضح ذلؾ.3ة(، وتـ إيجاد داللة الفروؽ بيف ىذه القياسات، وجدوؿ ))مجموعة مميز 

 (,جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين المميزة

 وغير المميزة في االختبارات البدنية ودافعية التعمم                               
 قيمة
 )ت(

وحدة  المجموعة المميزة مجموعة غير المميزةال
 م ع م ع االختبارات القياس

 ( م من البدء الطائر1,عدو ) ث 1,,, 1,,0 1,,1 0,81 *,4,2
 ثنى الجذع أمامُا أسفل من الوقوف سم ,,,1 0,,0 2753 5711 *4,21
 الوثب العريض من الثبات متر 4711 57,1 0,21 1,86 *0,,4
 ( ث01االنبطاح المائل من الوقوف ) عدد 17,5 57,5 6,44 0,21 *,4,8
 نط الحبل عدد 1,11, ,0,6 ,8 6,,0 *1,08
 دافعية التعمم درجة 11,,04 ,1,1 ,041,0 ,2,8 *8,21

 1,11* دال عند مستوى       4,126=1,11* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى عند   

بػيف المجموعػة المميػزة  1715نػد مسػتوى ع( وجود فروؽ دالة إحصػائيا 3يتضح مف جدوؿ )
والغير مميزة في جميع االختبارات البدنية ولصالح المجموعة المميػزة، األمػر الػذي يشػير إلػى صػدؽ 

 االختبارات.
 معامل الثبات: 

-Testقاـ الباحث بحسػاب معامػؿ الثبػات باسػتخداـ طريقػة تطبيػؽ االختبػار واعػادة تطبيقػو 

Retest ( أيػػػاـ3بفػػػارؽ زمنػػػي )  ـ وذلػػػؾ عمػػػى 06/9/2121ـ وحتػػػى 03/9/2121فػػػى الفتػػػرة مػػػف
( طالب مف نفػس مجتمػع البحػث وخػارج العينػة األساسػية حيػث تػـ 05العينة االستطالعية وعددىا )

تطبيػػػؽ نفػػػس االختبػػػارات وتحػػػت نفػػػس الظػػػروؼ وباسػػػتخداـ نفػػػس األدوات، وقػػػد تػػػـ إيجػػػاد معامػػػؿ 
 ( يوضح ذلؾ.4وؿ رقـ )االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثاني، والجد

 
 
 
 

 33=0= ن3ن
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 (2جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط بين التطبيق

 األول والثاني لالختبارات البدنية ودافعية التعمم  
معامل 
 الثبات

وحدة  التطبيق األول التطبيق الثانى
 م ع م ع االختبارات القياس

 ( م من البدء الطائر1,عدو ) ث 1,,1 0,81 1,06 0,11 *,,,,1
 ثنى الجذع أمامُا أسفل من الوقوف سم 2753 5711 2735 57,1 *,,,,1
 الوثب العريض من الثبات سم 0,21 1,86 0,81 1,,1 *1,6,1
 ( ث01االنبطاح المائل من الوقوف ) عدد 6,44 0,21 1,,6 ,0,2 *44,,1
 نط الحبل عدد ,8 6,,0 81,11 0,21 *80,,1
 دافعية التعمم درجة ,041,0 ,2,8 88,,00 2,22 *1,6,4

 1,11* دال عند مستوى                  1,102=1,11* قيمة )ر( عند مستوى عند     
بيف التطبيؽ  1715عند مستوى ( وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا 4يتضح مف جدوؿ )     

 األوؿ والثاني 
 بدنية األمر الذي يشير إلى ثبات االختبارات المستخدمة قيد البحث.لالختبارات ال

 التجربة األساسية : 
 تـ تطبيؽ البرنامج التعميمي القائـ عمى التعمـ الذاتي باستخداـ منصة مايكروسوفت تيمز

ـ بواقع )وحدة( كؿ أسبوع، 5/00/2121ـ إلى 26/9/2121( أسابيع في الفترة مف 6ولمدة )
  .ؽ(45)وزمف الوحدة 

 القياس البعدى: 
ـ عػػدو لممجموعػػػة 011تػػـ إجػػراء القيػػػاس البعػػدى لدافعيػػة الػػػتعمـ واالنجػػاز الرقمػػى لمسػػػابقة 

 .ـ، وبنفس شروط القياس القبمي8/00/2121-7التجريبية، وذلؾ يومى 
 األساليب االحصائية:

 ة:باستخداـ األساليب اإلحصائية التالي لمعالجة البيانات إحصائيًا قاـ الباحث
 .معامؿ االرتباط البسيط -                  .المتوسط الحسابى -
 .اختبار "ت" -                    .المعيارى االنحراؼ -
 .معادلة نسب التحسف % -                          .الوسيط -
 معامؿ االلتواء. -
 
 
 

 33ن= 
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 عرض ومناقشة النتائج:
 عرض النتائج:

 (1جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين القياسات القبمية والبعدية

 لممجموعة التجريبية في دافعية التعمم 

 قيمة  القياس البعدى القياس القبمي المتغيرات
 ع س ع س " ت "

 *28,, ,1,0 1,,,,0 2,60 04,,04 دافعية التعمم
 1,11* دال عند مستوى           4,101=1,11 * قيمة )ت( الجدولية عند مستوى      

 
 ( 0شكل )

 متوسط القياسين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية فى دافعية التعمم 
 1715وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى  (0والشكؿ رقـ )( 5يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 دافعية التعمـ.فى بيف القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية لصالح القياسات البعدية 
 (8جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين القياسات القبمية والبعدية
 م عدو 011ممجموعة التجريبية في االنجاز الرقمى لمسابقةل 

 قيمة  القياس البعدى القياس القبمي المتغيرات
 ع س ع س " ت "

 *66,, ,0,2 ,04,1 0,12 14,,0 م عدو011االنجاز الرقمى لمسابقة 
 1,11* دال عند مستوى                      4,101=1,11* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى        
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 ( 4شكل )

 م عدو011متوسط القياسين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية فى االنجاز الرقمى لمسابقة 
بيف  1715فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى  ( وجود2( والشكؿ رقـ )6يتضح مف الجدوؿ رقـ )     

القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية ولصالح القياسات البعدية فى االنجاز الرقمي لمسابقة 
 ـ عدو.011

 (,جدول )
 نسب تحسن القياس البعدي عن القبمي لممجموعة التجريبية 

   م عدو011دافعية التعمم واالنجاز الرقمى لمسابقة في  
 نسب التحسن القياس البعدى القياس القبمى المتغيرات

 ٪8,,6 1,,,,0 04,,04 دافعية التعمم
 ٪,6,, ,04,1 14,,0 م عدو011االنجاز الرقمى لمسابقة 

 

 (,شكل )
نسب تحسن القياس البعدى عن القبمي لممجموعة التجريبية فى دافعية التعمم واالنجاز الرقمى  

 م عدو011لمسابقة 
( وجود نسب تحسف لمقياس البعدى عػف القيػاس 3( والشكؿ رقـ )7يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 ـ عدو.011الرقمى لمسابقة القبمى في دافعية التعمـ واالنجاز 
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 مناقشة النتائج:
مػػف خػػالؿ فػػروض البحػػث ومػػف واقػػع البيانػػات والنتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا والتػػي تمػػت 

 معالجتيا إحصائيًا توصؿ الباحث إلى ما يمي:
( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 0( والشكؿ رقـ )5يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
 .ات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية لصالح القياسات البعدية فى دافعية التعمـبيف القياس 1715

ىذه النتيجة إلى الدور الذي يقوـ بو المعمـ فى أسموب التعمـ الذاتي  ويرجع الباحث
، حيث تعد المنصات التفاعمية Microsoft Teams)) باستخداـ منصة مايكروسوفت تيمز

فى تطوير العممية التعميمية وتحويميا مف مف الوسائؿ التي تساعد  )مايكروسوفت تيمز( وسيمة
بداعية تعمؿ عمى تنمية الميارات  مجرد عممية روتينية تيدؼ إلى التمقيف فقط؛ إلى عممية تفاعمية وا 

ات إلى توفير البيئة المناسبة، إضافة إلى توفير األجيزة والمعد والقدرات، لكنيا في المقابؿ تحتاج
 والبرمجيات، وكذلؾ تبرز حاجتيا إلى تصميـ مقررات الكترونية تخدـ األىداؼ والمصادر التعميمية

 التعميمية.

ـ( إلى أف أسموب التعمـ الذاتي يعتمد عمى جعؿ 2115ويشير طارؽ عبد الرؤؼ عامر )
لذا ينبغي أف يمنح المتعمـ التعمـ عممية متمركزة حوؿ المتعمـ نفسو وليس حوؿ المادة التعميمية، و 

الفرصة الكافية كي يختار ويحدد ويتحمؿ مسؤولية ما يود تعممو، بحيث يصبح موجيًا لذاتو 
يجابيتو مف شأنيا أف  متفاعال بطريقة إيجابية مع كؿ موقؼ يواجيو أو يمر بو، حيث إف فعاليتو وا 

لما حولو، راغبًا في التجديد  تجعمو شخصًا راغبًا في التعمـ، عامال عمى نمو معارفو، مستكشفاً 
 (06: 5واإلبداع.  )

أف طريقػة الػتعمـ الػذاتي مػف  م(4118) معـين محمـد الخمـفويتفػؽ ذلػؾ مػع مػا أشػار إليػو 
الطرؽ التعميمية التي أصبح اسػتخداميا فػي العمميػة التعميميػة متػداوال والتػي يعتمػد فييػا المػتعمـ عمػى 

ت المطموبػػة منػػو بنفسػػو دوف االعتمػػاد عمػػى اآلخػػريف مػػف نفسػػو حيػػث يقػػـو بجميػػع الواجبػػات والعمميػػا
خػػالؿ اسػػتخداـ مػػواد تعميميػػة أعػػدت لػػو مسػػبقا سػػاعدت فػػي توفيرىػػا تكنولوجيػػا التعمػػيـ الحديثػػة عمػػى 

 ( 26:02اختالؼ انواعيا واشكاليا، بأسموب يحقؽ لممتعمـ ما ييدؼ إليو مف تعممو. )
ـ الفردي يعد نوع مف التعمـ الذاتي عمى أف التعم م(4111سناء محمد سميمان )وتؤكد 

تحت إشراؼ شخص أو مؤسسة تعميمية وىو مبنى عمى فكرة مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف، 
 (033:4بحيث يسير كؿ متعمـ في تعمـ الموضوعات الدراسية وفؽ سرعتو وقدراتو الخاصة. )

نحو التعمـ لدى الطمبة  أف مستوى الدافعية م(,411)أحمد دوقة وآخرون وىذا ما يؤكده 
كمما كاف مرتفعا كمما ازداد مستوى انجازىـ الدراسي وادراكيـ لقيمة التعمـ وأىمية التواصؿ والتفاعؿ 
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مع المدرسيف واألقراف فضال عف أىمية المعاممة الوالدية وتأثيرىا االيجابي عمييـ وتمعب الدافعية 
تمع وفي رفع مستوى أدائيـ وانتاجيتيـ في مختمؼ نحو التعمـ دورا ميما وكبيرا في حياة أفراد المج

مجاالت الحياة ومواقفيا ، آذ أف مستوى الدافعية نحو التعمـ وما يتحقؽ مف انجاز عالي يعد 
حصيمة الطريقة التي يتمقى بيا الطالب المعمومات في المدرسة ومقدار ما يحظى بو مف إسناد 

 ( 74: 2اسري. )
عبد الرؤف إسماعيل محفوظ، عصام عبد  دراسة كؿ مف:وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج 

عمى فاعمية أسموب  (,0) م(4141جهاد األميري وآخرون ) ،(01) م(4101المطيف العقاد )
 التعمـ الذاتي باستخداـ منصة مايكروسوفت تيمز التفاعمية.

 والذي ينص عمى:الفرض األول ومف خالؿ العرض السابؽ يتحقؽ صحة  
إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدى لممجموعـة التجريبيـة  " توجد فروق دالة

 فى دافعية التعمم ولصالح القياس البعدى".
وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ( 2والشكؿ رقـ ) (6يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ديػػػة فػػػى االنجػػػاز بػػػيف القياسػػػات القبميػػػة والبعديػػػة لممجموعػػػة التجريبيػػػة لصػػػالح القياسػػػات البع 1715
 .ـ عدو011الرقمى لمسابقة 

لػػدى أفػػراد  ـ عػػدو011لمسػػابقة ذلػػؾ التحسػػف فػػي مسػػتوى االنجػػاز الرقمػػى  ويرجػػع الباحػػث
 Microsoft)) أسموب التعمـ الػذاتي باسػتخداـ منصػة مايكروسػوفت تيمػزالمجموعة التجريبية إلى 

Teams . 
أف التوجيػو الػذاتي لممػتعمـ  مHayes, Allinson (411,) هـايز والينسـونحيػث يؤكػد  

يحددىا المتعمـ بمسػاعده المعمػـ( حيػث يقػـو  (يسمح لكؿ فرد بالسعي إلى تحقيؽ أىداؼ محدده سمفا
المعمػػػـ بتحديػػػد األداء المتوقػػػع مػػػف الطالػػػب مػػػع مراعػػػاة مسػػػتوى قدراتػػػو واسػػػتعداداتو، وكػػػذلؾ تحمػػػؿ 

سػػػاليب المختمفػػػة لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ المػػػتعمـ المسػػػؤولية فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات التػػػي تتصػػػؿ باختيػػػار األ
المتوقعػػػة والمطموبػػػة منػػػػو، وكػػػذلؾ تحريػػػر المعمػػػػـ مػػػف بعػػػض األعمػػػػاؿ الروتينيػػػة المتعمقػػػة بالعمميػػػػة 

 (082:06. )التعميمية تمؾ التي كاف يقوـ بيا في ظؿ نظاـ التعمـ التقميدي
انػػو مػػف خػػالؿ تػػوفير التنػػوع فػػي  مRamp, Guffey (411,)رامــب وجيفــي ويضػػيؼ 

اد التعميميػػة واألنشػػطة واألىػػداؼ تػػزداد دافعيػػة المتعممػػيف لمػػتعمـ، حيػػث يتعػػود المػػتعمـ االعتمػػاد المػػو 
عمى نفسو، مما يقوى شخصيتو ويولد لديو الميؿ لالبتكار واإلبداع، كما يساعد الطالب عمى التغمب 

 ( 432: 09عمى التكرار الممؿ الذي يالـز التعميـ الجماعي. )
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ـ عػػدو لػػدى أفػػراد المجموعػػة 011سػػتوى االنجػػاز الرقمػػى لمسػػابقة ويعػػزو الباحػػث  تحسػػف م
التجريبية إلى فاعمية استخداـ التعمـ الذاتي حيث يتـ تقسيـ المسابقة إلى أجزاء صغيرة وعرضيا مػف 
خػػػالؿ منصػػػة مايكروسػػػوفت تيمػػػز والتػػػي تعتبػػػر مػػػف أسػػػاليب التػػػدريس الحديثػػػة فػػػى تعزيػػػز العمميػػػة 

ـ عػػػػػدو، 011ات التعميميػػػػػة، ومراحػػػػػؿ األداء الفنػػػػػى لمسػػػػػابقة التعميميػػػػػة حيػػػػػث يػػػػػتـ عػػػػػرض الخطػػػػػو 
تقػػاف المسػابقة فػػى شػػكؿ نػػص جػذاب، وصػػور مسمسػػمة ولقطػػات الفيػػديو  والتػدريبات المتدرجػػة لػػتعمـ وا 
التعميمية، وبعض النػواحي القانونيػة واألدوات المسػتخدمة فػى المسػابقة ممػا سػاىـ فػى زيػادة الدافعيػة 

 دو. ـ ع011لمتعمـ إلتقاف مسابقة 
مMarton, Salado (4118 )مــارتن و ســاالدو وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػة:  
عمى تفاعؿ المتعمـ مع كؿ موقؼ تعميمي بصوره ايجابيو فػالمتعمـ ىنػا مشػاركا نشػطا إذ يمقػى  (08)

ؼ بعبء التعمـ بصوره أكبر عمى المتعمـ في تعميـ ذاتو، وكذلؾ التقويـ الذاتي لممتعمـ حيث يػتـ تعػر 
 المتعمـ عمى مواطف الضعؼ والعمؿ عمى عالجيا ذاتيا أو بمساعده معممو.

 والذي ينص عمى: الفرض الثانىومف خالؿ العرض السابؽ يتحقؽ صحة 
" توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدى لممجموعـة التجريبيـة 

 البعدى". م عدو ولصالح القياس011فى االنجاز الرقمى لمسابقة 
( وجود نسب تحسف لمقياس البعدى عػف القيػاس 3( والشكؿ رقـ )7يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 .ـ عدو011القبمى في دافعية التعمـ واالنجاز الرقمى لمسابقة 
ـ عػػدو 011ويرجػػع الباحػػث التطػػور فػػي الدافعيػػة لمػػتعمـ ومسػػتوى االنجػػاز الرقمػػى لمسػػابقة 

اعمية استخداـ التعمـ الذاتي باستخداـ منصة مايكروسوفت تيمػز لدى أفراد المجموعة التجريبية إلى ف
ـ عػػدو إلػػى أجػػزاء صػػغيرة احتػػوت عمػػى الخطػػوات التعميميػػة، 011التفاعميػػة حيػػث تػػـ تقسػػيـ مسػػابقة 

تقػػػاف المسػػػابقة فػػػى شػػػكؿ نػػػص جػػػذاب، وصػػػور  ومراحػػػؿ األداء الفنػػػى، والتػػػدريبات المتدرجػػػة لػػػتعمـ وا 
و التعميميػػػػة، وبعػػػػض النػػػػواحي القانونيػػػػة واألدوات المسػػػػتخدمة فػػػػى األداء المسمسػػػمة، ولقطػػػػات الفيػػػػدي

المسابقة وتـ عرضيا مف خالؿ منصة مايكروسوفت تيمز والتي تعتبر مف أساليب التدريس الحديثة 
 ـ عدو. 011فى تعزيز العممية التعميمية مما ساىـ فى زيادة الدافعية لمتعمـ إلتقاف مسابقة 

أف اسػػتثارة دافعيػػة الطػػالب لمػػتعمـ م( ,410لونــاس حــدة ) ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا أشػػارت إليػػو
وتوجيييا وتوليد اىتمامات لدييـ يجعميػـ يقبمػوف عمػى ممارسػة أنشػطة تعميميػة متنوعػة بػأداء عػالي، 
والى تبني طرؽ فعالة في معالجة المعمومات التي يتعامؿ معيا الطالب أثناء عممية التعمـ، وىػذا مػا 

حوث التربويػة والنفسػية عمػى أىميػة إثارتيػا لػدى التالميػذ، فػالمعمـ مطالػب تؤكده معظـ الدراسات والب
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باالطالع عمى أساليب استثارة الدافعية لدى المتعمميف مف أجػؿ توظيفيػا فػي العمميػة التعمميػة بقصػد 
 (08:8بموغ وتحقيؽ األىداؼ التربوية )

األساسية التي  أف األىداؼ التربوية  م(4104ثريا يونس، فتحي عبد الرحمن )وتؤكد 
مف خالؿ توجيو السموؾ نحو مقاصد وغايات محددة لدى الطالب، وتنمية  الدافعية لمتعمـ تنشرىا

الجيود والطاقة والمثابرة لدييـ، فضال عف ازدياد قدرتيـ في التعامؿ مع الخبرات الجديدة 
الطمبة نحو التعمـ  والمعمومات التي يكتسبونيا في الدراسة والحياة، ولذلؾ تشكؿ استثارة دافعية

وتوجييـ نحو اىتمامات النظاـ التربوي والتعميمي لجعميـ يقبموف عمى ممارسة أي نشاط معرفي أو 
وجداني أو حركي، وعمى الرغـ مف اف وحدة المناىج المقررة في المدارس كافة اال أف ىناؾ طمبة 

قا في دراستيـ وحياتيـ عمى يمتازوف باف لدييـ دافعية مرتفعة نحو التعمـ، ويحققوف نجاحا وتفو 
 (006:3الطمبة الذيف لدييـ دافعية منخفضة نحو التعمـ ) عكس

أف تطبيػؽ مفيػـو ( 6)م( 4101عبد الناصر الجـراح ) وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسػة:
التعمـ الذاتي سيغير مف مجرى العممية التعميمية، خاصة أف الطالب ىو محورىا األساسي، فالطالب 

عمـ الػػذاتي يكػػوف أكثػػر نشػػاطًا ألنػػو يقػػوـ بتحميػػؿ الميػػاـ التػػي يقػػدميا لػػو المعمػػـ ودائمػػًا يخطػػط فػػي الػػت
لوضػع األىػداؼ المناسػبة لتعممػو وتوجيػػو عمميػة تعممػو وتحقيػؽ تمػؾ األىػػداؼ التػي خطػط ليػا سػػابقًا 

 .فمف ىذا المنطمؽ ينبغي النظر إلى األساليب والطرؽ التربوية التي تتناسب مع ىذا التعمـ
 والذي ينص عمى: الفرض الثالثومف خالؿ العرض السابؽ يتحقؽ صحة 

" توجـــد فـــروق فـــى نســـب تحســـن القياســـات البعديـــة عـــن القياســـات القبميـــة لممجموعـــة 
م عـدو ولصـالح القياسـات 011التجريبية والضابطة فى دافعيـة الـتعمم واالنجـاز الرقمـى لمسـابقة 

 البعدية".
 االستنتاجات:

 لبحػػػػث وفػػػػى حػػػػدود العينػػػػة وفػػػػى ضػػػػوء النتػػػػائج اإلحصػػػػائية، توصػػػػؿ الباحػػػػثبنػػػػاء عمػػػػى أىػػػػداؼ ا
 لالستنتاجات التالية:

تأثيرًا إيجابيًا داؿ إحصائيًا عند  أسموب التعمـ الذاتي باستخداـ منصة مايكروسوفت تيمزيؤثر  -0
 .ـ عدو011لمسابقة واالنجاز الرقمى ( عمى دافعية التعمـ 1715مستوى )

 جميع الطمبة افراد عينة الدراسة التجريبية كانت لدييـ القابمية في تطور مستوياتيـ الميارية. -2

لمطمبة افراد عينة الدراسة  التعميـ باستخداـ التعمـ الذاتي يؤثر إيجابيًا في المستوى المياري -3
 التجريبية.
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الحاؿ في  موؿ الممكنة والناجحة في تعميـ الميارات دوف قيد كما ىوالتعمـ الذاتي يعتبر أحد الح -4
 التعميـ التقميدي.

 التوصيات:
 استنادا إلى ما أشارت إليو نتائج البحث يوصى الباحث باآلتي:

إلتقاف وتطوير مستوى اإلنجاز  التعمـ الذاتي باستخداـ منصة مايكروسوفت تيمزأسموب تطبيؽ  -0
 .ـ عدو وتحسيف حالة الدافعية لمتعمـ لمطالب011لمسابقة الرقمى 

 .تشجيع المتعمميف عمى التعمـ الذاتي لتعزيز عممية التعمـ المقدمة بالطرؽ التقميدية -2
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ أسموب التعمـ الذاتي باستخداـ منصة مايكروسوفت  -3

 تيمز في تدريس مقررات مسابقات الميداف والمضمار لزيادة الدافعية لمتعمـ لطالب القسـ.
عقػػػػد ورش عمػػػػؿ ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس ومعػػػػاونييـ بقسػػػػـ التربيػػػػة البدنيػػػػة والرياضػػػػة بالكميػػػػة  -4

 .لتوضيح مفيـو واىمية استخداـ أسموب التعمـ الذاتي باستخداـ منصة مايكروسوفت تيمز
مزيػػػد مػػػف الدراسػػػات العمميػػػة القائمػػػة عمػػػى اسػػػموب الػػػتعمـ الػػػذاتي باسػػػتخداـ منصػػػة إجػػػراء ال -5 

مايكروسػػػوفت تيمػػػز ومعرفػػػة تأثيرىػػػا عمػػػى تعمػػػـ بػػػاقى مسػػػابقات الميػػػداف والمضػػػمار لطػػػالب القسػػػـ 
 بالكمية.
 المراجع

 أواًل : المراجع العربية:
مـنظم ذاتيـا فـي ضـوء نمـوذج اسـتراتيجيات الـتعمم ال (:2101إبراىيـ بػف عبػد اا الحسػيناف ) -5

بينتــريش   وعالقتهــا بالتحصــيل والتخصــص والمســتوى الدراســى واألســموب المفضــل 
لمتعمم، دراسة عمى طالب الصف الثانى والثالث الثانوى في منطقتي الرياض والقصـيم، 

 الرياض. كمية العموـ االجتماعية، جامعة االماـ محمد بف سعود االسالمية،
، تطوير مقياس الدافعيـة لمـتعمم لـدى تالميـذ التعمـيم المتوسـط(: 2117وف )أحمد دوقة وآخر  -4

 ، الجزائر.77-62ص  ،0مجمة الجزائر، العدد
أثر تطبيـق بـرامج التسـريع واالثـراء عمـى الدافعيـة (: 2102ثريا يونس وفتحي عبد الرحمف ) -3

جامعػة القػدس  ، مجمػةلمتعمم والتحصيل وتقدير الذات لدى الطمبة الموهـوبين فـي األردن
 ، عماف، األردف.266المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد
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، عػػػالـ الـــتعمم التعـــاونى )أسســـي، اســـتراتيجياتي، تطبيقاتـــي((: 2115سػػػناء محمػػػد سػػػميماف ) -2
 الكتاب، القاىرة.

، الدار العالمية التعمم الذاتي )مفاهيمي، أسسي، أساليبي((: 2115طارؽ عبد الرؤؼ عامر ) -1
 التوزيع، القاىرة.لمنشر و 

العالقـة بـين التعمـيم المـنظم ذاتيـًا والتحصـيل األكـاديمي لـدى (: 2101عبد الناصر الجراح ) -6
، 6، المجمػػة األردنيػػة فػػي العمػػـو التربويػػة، كميػػة التربيػػة، المجمػػدعينــة مــن طمبــة اليرمــوك

 جامعة اليرموؾ، األردف. ،4العدد
فـــي التعمـــيم العـــالى التعمـــيم الرقمـــى المتعـــدد األنمـــاط الحديثـــة (: 2118قسػػػطندي شػػػوممي ) -,

، المػػػؤتمر السػػػادس لعمػػػداء كميػػػة اآلداب فػػػي الجامعػػػات الوســـائط أو التعمـــيم المتمـــازج
 األعضاء في اتحاد الجامعات العربية، جامعة الجناف، لبناف.

ــدى المراهــق المتمــدرس (: 2103لونػػاس حػػدة ) -, ــتعمم ل ــة ال ــة التحصــيل الدراســى بدافعي عالق
، رسػػالة ماجسػػتير منشػػورة، كميػػة العمػػـو ة ميدانيــة لتالميــذ الســنة الرابعــة متوســط()دراســ

 اإلنسانية واالجتماعية، قسـ عمى النفس، جامعة اكمى محند اولحاج، الجزائر.
، الموسوعة العربية لمصطمحات التربية وتكنولوجيا التعميم(: 2112ماىر إسماعيؿ صبرى ) -1

 مكتبة الرشد، الرياض.
واقــــع اســـتخدام أعضــــاء هيئـــة التــــدريس المنصـــات التعميميــــة (: 2106د الدوسػػػري )محمػػػ -55

، رسػػالة ماجسػػتير، اإللكترونيــة فــي تــدريس المغــة اإلنجميزيــة فــى جامعــة الممــك ســعود
 جامعة اليرموؾ، األردف.

أثـــر اســـتخدام الموديـــوالت متعـــددة الوســـائط عمـــى ـ(: 2114محمػػػد الميػػػدى عبػػػد الػػػرحمف ) -55
، رسالة ماجستير غيػر بكمية التربية النوعية بميت غمر وأدائهم العممىتحصيل الطالب 

 منشورة، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.
تأثير اسـتخدام الوسـائل التعميميـة فـي الـتعمم الـذاتي المعرفـى (: 2116معيف محمد الخمػؼ ) -54

ر، مجمػػػة مؤتػػػو لمبحػػػوث ، بحػػػث منشػػػو والمهـــارى لارســـال فـــي التـــنس والريشـــة الطـــائرة
 جامعة مؤتو. ،4، العدد20والدراسات، المجمد

 ، دار الفكر، عماف.مهارات التدريس الفعال(: 2114نايفة قطامي ) -53
، دار الشػروؽ لمطباعػة والنشػر، سيكولوجية التعمم والتعمـيم الصـفي(: 2101يوسؼ قطامي ) -52

 عماف.
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