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أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري لتعلم مهارات مايكروسوفت 
 أوفيس لدى طلبة الصف السابع

 صالح محمد رجعان الظفيري 
 *مهند أنور الشبولد. 

 ملخص:
الدراسة التعرف إلى أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري هدفت هذه 

تم  إذلتعلم مهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابع. واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي؛ 
د الدراسة؛ وذلك ( طالبًا قصديًا من طلبة الصف السابع من مدرسة ابن الطفيل ليشكلوا أفرا16إختيار )

. وقد تم توزيع الطلبة عشوائيًا إلى مجموعتين 8162/8162خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
( 16ضابطة وتجريبية: المجموعة الضابطة درست باستخدام الطريقة اإلعتيادية وتكون عدد أفرادها من )

 ( طالبًا.11وني وتكون عدد أفرادها من )طالبًا؛ والمجموعة التجريبية درست باستخدام الموقع اإللكتر 
( فقرة؛ وقد تم استخراج 82ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطبيق اختبار األداء المهاري المكون من )

وتحليل التباين  وكذلك تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية دالالت الصدق والثبات له.
مستقلة لإلجابة عن أسئلة الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق المصاحب واختبار )ت( للعينات ال

ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي ألداء طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي ألداء 
ولصالح طلبة  طريقة التدريسلعزى ي طلبة المجموعة الضابطة في اختبار األداء المهاري البعدي

بية. وقد خلصت الدراسة إلى توصيات عدة منها اعتماد الموقع اإللكتروني القائم على المجموعة التجري
  التعلم الذاتي لتعليم مادة الحاسوب لطلبة الصف السابع.

  .الصف السابع موقع إلكتروني، تعلم ذاتي، تنمية األداء المهاري، الكلمات المفتاحية:
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 27/3/0222تاريخ قبول البحث                         22/2/0222تاريخ استالم البحث 
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The Effect of Using a Website Based on Self-Learning on Developing 

Skills Performance towards Learning Microsoft Office Skills among 

Seventh Grade Students 

Saleh Mohammad Al-Zafiri 
Dr. Muhannad Anwar Al-Shboul* 

 
Abstract: 

This study aims at investigating the effect of using a Website based on 

self-learning on developing skills performance towards learning Microsoft 

Office skills among seventh grade students. The study used a quasi-

experimental research design as research methodology. The study sample 

consisted of (61) students of the seventh grader students in the Ibn Al-

Tufyel School, who were intentionally chosen. The students were randomly 

divided into two groups: the control group which studied Microsoft Office 

Skills by using the conventional approach; it consisted of (31) participants; 

and the experimental group which studied Microsoft Office Skills by using a 

Website based on self-learning; it consisted of (30) participants. The study 

conducted during the first semester of the scholastic year 2018/2019. 

To achieve the objectives of the study, a skills performance test in 

Microsoft Office was applied; it consisted of (25) items. For the purpose of 

statistical analysis in answering the study question, and to determine the 

direction of differences, the arithmetic means, standard deviations, 

independent sample t-test, and ANCOVA were used. However, the validity 

and reliability tests were conducted for the study tools. 

The results showed that there were statistically significant differences 

between the arithmetic mean of the performance of students of the 

experimental group and the arithmetic mean of the performance of the 

control group in the skills performance on the post-test attributed to the 

experimental group.  

In light of the findings, the researchers recommend using a Website 

based on self-learning to develop skills performance towards learning 

Microsoft Office skills among seventh-grade students. 

Keywords: Website, Self-learning, Skills Performance, Microsoft Office 

Skills, Seventh Grade. 
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 مقدمة ال
في بداية األلفية الثالثة إلى تطور المعلوماتية الطفرة و  السريعة التغيرات التكنولوجيةأدت 

مناحي الحياة كافة، إذ أصبح من الضروري مواكبة هذا التطور وخاصة في مجال التعليم، إذ أن 
ألهداف التي تسعى األنظمة التربوية مطالبة برفع كفاءة العملية التعليمية وإحداث نقلة نوعية في ا

إلى تحقيقها وإكساب المتعلمين مجموعة من المهارات التي تتطلبها الحياة المعاصرة، ومنها مهارات 
التعلم الذاتي، وكذلك توفير فرص تعليمية إضافية بأقل التكاليف، األمر الذي دفع المؤسسات 

 تروني.التربوية إلى مواجهة هذا التحدي من خالل تطبيق برامج التعلم اإللك
من الدول لتطوير أنظمتها التربوية  عديدونتاجًا للتطور التكنولوجي الهائل والسريع، اتجهت 

إلعداد المواطنين للتعامل مع التقنيات الحديثة ومهارات التعامل معها وذلك من خالل األنظمة 
لى توجيهات التربوية المطّورة، وذلك بهدف التحول من التعليم اإلعتيادي المعتمد بشكل كبير ع

يتم  ُأنموذجوقد يكون الوحيد للمعرفة، إلى  ويكون فيه الكتاب المصدر الرئيس المعلم أو المدرسة، 
توجيهه بواسطة المتعلم ويتميز بتعدد مصادره وتنوعها، والتحول من الثقافة التعليمية القائمة على 

علم المفتوحة وأدوات التعلم الحفظ والتلقين إلى ثقافة التفكير والممارسة واستخدام مصادر الت
 (.ALOmri، 0222اإللكتروني )

متمركزة حول المتعلم، ومصممه مسبقا بشكل جيد، وميسر  ةبيئة تفاعلي يقدمالتعلم اإللكتروني ف
خصائص، الحاسوب وما يتضمنه من  ، من خالل استخداموأي وقت ،وفي أي مكان متعلم،ألي 

بيئة  مع ، والتي تتناسبمع مبادئ تصميم التعليم بما يتوافقو ومصادر اإلنترنت، والتقنيات الرقمية، 
لتطوير مهارات المتعلم، إذ  اعليةوتعد استراتيجيات التعلم اإللكتروني ذات تأثير وفالتعلم المفتوحة، 

تتميز بإمكانية توظيف أدوات التفاعل اإللكتروني عبر اإلنترنت، وتنفيذ المشاريع واالستفادة من 
. كما (Talabah, 2010)  رونية في الحصول على المعلومات دون اللجوء للمعلمالمصادر اإللكت

 تعلمية تعليمية إليجاد بيئة والتقنيات والوسائل الطرائق أنسب يوفر االلكترونية الشبكة عبر التعلم أن
عبر هذه  والخبرات مع زمالئه اآلراء تبادل على وتحثه المتعلم اهتمام تجذب تفاعلية
 الحاسوب في المتمثلة المعلومات تقنية . وتعد (Almussawi & Abdelraheem, 2004)الشبكة

 ,McCleskey)الثرية البيئة هذه الوسائل لتوفير أنجح من متعددة وسائط من بهما وما يلحق واإلنترنت

2009). 
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بأنه نظام تعليمي شامل يوّظف التكنولوجيا المتوافرة في تصميم  التعلم اإللكترونيويعّرف 
قررات التعليمية المتكاملة والمتفاعلة وفق ما يناسب المعايير المالئمة لتحقيق الغايات التعليمية الم

بأنه تعّلم باستخدام  (Alothman, 2009)كما عرفة آل عثمان  .(Aqil, 2012)المطلوبة 
راسي المعلومات الرقمية واإللكترونية من خالل الحاسوب واإلنترنت سواء كان التعلم في الفصل الد

بأنه مصطلح  (Arkorful & Abaidoo, 2014)وابادو أم التعلم عن بعد. كما عرفة أركورفل 
يشير إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين الوصول إلى مصادر التعلم والتعليم عبر 

 المدمجة، على األقراص تنفذ أن يمكن التي التعلم لمادة التأليف أشكال أحد بأنه اإلنترنت. كما يعّرف
 المعتمد والتعلم الحاسوب، المعتمد على التعلم ويشمل اإلنترنت، أو على محلية، شبكة خالل من أو

 ذاتيا الفرد يتعلم وفيه التعلم، مادة لتقديم إلكترونية أخرى  وأنماط وأشكال بعد، عن والتعلم الويب، على
 المادة تأليف في ويّتبع فيه، يرغب الذي والمكان وفي الزمان واحتياجاته، الخاصة سرعته وحسب

 .للمعرفة الفّعال االنتقال االعتبار بعين يأخذ والذي النظامي للتأليف، المنهجي األسلوب التعليمية

(Nouibet & Plhasni, 2011) 
بأنه التعليم بواسطة اإلنترنت أو الشبكات، أو جهاز  (Otaibi, 2006) كما عرفة العتيبي 

ت التعلم اإللكتروني التعلم المبني على الموقع اإللكتروني حاسوب منفصل، وتتضمن تطبيقا
يقدم المحتوى من خالل اإلنترنت،  إذ)الويب(، والتعلم بوساطة الحاسوب، والصفوف اإلفتراضية، 

 والشبكات الداخلية والخارجية، واألشرطة السمعية والبصرية، والستاليت واالقراص المدمجة.
غلب على مشكلة األعداد الكبيرة من الطلبة داخل الصف ويتميز التعلم اإللكتروني بالت

الدراسي، وكذلك يسهل مهمة التعليم المستمر والتعلم الذاتي والتعلم التعاوني دون االرتباط بمكان أو 
زمان أو عمر معين. وتقوم فلسفة التعلم اإللكتروني على عدد من المبادئ منها: التعلم المستمر، 

قدراتهم، والمرونة في توفير فرص التعلم دون متمد على استعدادات األفراد و والتعلم الذاتي الذي يع
االرتباط بقيود الزمان أو المكان، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وحق الفرد في التعلم مدى 

 بغض النظر عنديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص بين المتعلمين الحياة وفقا إلمكانياته، كما ويحقق 
بين  والمعلومات تبادل الخبراتمن خالل تعلم التعاوني ال، ويسمح قتـصاديةجتماعيـة واالاال همروفظـ

 .(Ghanaim, 2006)فيما بينهم  ويتبادلوها وا منهايستفيدل المتعلمين
وتعد المبادرة حول التعلم الذاتي والبحث عن وسائل تنميتها من أهم مهارات عصر التكنولوجيا 

ر والممارسة من أهم الخصائص التي يعتمد عليها التعلم اإللكتروني، فالمتعلم يمكنه وسماته، فالتكرا
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الرجوع إلى المادة التعليمية في أي وقت إلى أن يكتسب المهارات والمعارف التي يحتاجها من خالل 
قدرته ماستخدام البرامج التعليمية الرقمية، وليصل المتعلم إلى مستوى االتقان المطلوب وفقا لسرعته و 

 . AbdulAziz, 2013)على التعلم )
وبما أن المواقع اإللكترونية التعليمية انتشرت بشكل واسع وأصبحت من أهم الوسائل التي يتم 
نقل المعرفة من خاللها في هذا العصر، فهي تقدم خدمة كبيرة للمتعلمين الباحثين عن المعرفة 

(0222 ،Mustafa .)ري حول موضوع هذه الدراسة، يتبين بأن ومن خالل مراجعة األدب النظ إذ
هناك دورًا إيجابيًا للمواقع اإللكترونية في إتقان المهارات المتعلقة بتعلم الحاسوب بشكل عام. ومن 
هنا فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء 

 أوفيس لدى طلبة الصف السابع.المهاري لتعلم مهارات مايكروسوفت 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

تحتوي المواقع اإللكترونية التعليمية على عدد من العناصر الالزمة للتعلم، والتي توفر فرصًا 
مناسبة للمتعلم للتعامل مع أنواع مختلفة من المواد التعليمية، وكذلك تمكنه من التفاعل معها، وبذلك 

رغبته في اإلقبال على التعلم، وامتالك المهارات الالزمة التي تمكنه من تزداد دافعية المتعلم و 
التعامل مع هذه المواقع بالشكل الصحيح، كما أن بعض هذه المواقع التعليمية تتيح الفرصة 
للمتعلمين للتشارك فيما بينهم وتبادل الخبرات وكسر حواجز العزلة االجتماعية في التعلم عن بعد 

(ALNajjar & Hassouna, 2016). 
في استخدام المواقع قصورًا التقدم التكنولوجي في العصر الحديث إال أن هناك  وعلى الرغم من

ومن بينها  المختلفة اإللكترونية في عملية التعلم الذاتي للمهارات الحاسوبية في المراحل التعليمية
وبية الخاصة ببرامج أن هناك ضعفًا في المهارات الحاس انالصف السابع، وقد الحظ الباحث

بناًء عليه، و  .كما أن هناك عزوفًا عن استخدام الحاسوب بشكل فردي وذاتي ،مايكروسوفت أوفيس
أثر موقع عن والتي تسعى إلى الكشف  ،الدراسة قناعة بضرورة إجراء هذه تشكل لدى الباحثين

مايكروسوفت أوفيس لدى  إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري لتعلم مهارات
  طلبة الصف السابع.

ما أثر موقع إلكتروني قائم  إلى اإلجابة عن السؤال اآلتي:على ما سبق تسعى الدراسة  وبناءً 
 ؟مهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابعل المهاري على التعلم الذاتي في تنمية األداء 
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 ف الدراسةاهدأ
أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء  لىإ تعرفالالدراسة  هذه تهدف

 المهاري لمهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابع.
 أهمية الدراسة

أهمية هذه الدراسة من انسجامها مع توجهات المؤسسات التربوية بإدخال فكرة المناهج  تأتي
همية أل هاتوضيح من خاللالدراسة  اءت أهمية هذهالمحوسبة لتتناسب مع التقدم التكنولوجي، كما ج

، وتوضيح أهمية جانب التعلم الذاتي عن التعليمية التعلميةالتكنولوجيا وتسخيرها لخدمة العملية 
طريقة  ت، كما أنها وفر لتعلم مهارات مايكروسوفت أوفيسطريق اإلنترنت في جانب األداء المهاري 

خالل الموقع اإللكتروني والذي يمكن أن تستفيد منه  وذلك من ،أخرى لتعليم مادة الحاسوب
الدراسات القليلة التي تتضمن تصميم موقع  من-الباحثينحسب علم -كما أنها ُتعد مدارس. ال

إلكتروني تعليمي لمادة الحاسوب، مما سيكون له من األهمية في دعم العملية التعليمية، كما أنها قد 
ة على شبكة اإلنترنت وإبراز أهميتها وكيفية توظيفها في العملية تسهم في إثراء المواقع التعليمي

 التعليمية بشكل فّعال.
كما تكمن أهمية هذه الدراسة أيضًا في التشجيع على التوسع في استخدام المواقع اإللكترونية 

يد من عدتيادي كونها تعد بدياًل ناجحًا للما لها من فاعلية كبيرة، وأنها قد تغير شكل التعلم اإلع
 الطرق اإلعتيادية في التعلم، ولما لها من أثر كبير في تسهيل العملية التعلمية.

مشابهة، كون هذه الدراسة  موضوعاتكما قد تمهد هذه الدراسة الطريق أمام الباحثين لتناول 
ات تناولت أثر استخدام موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري لتعلم مهار 

مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابع، وهو موضوع مهم للباحثين لحداثته وأهميته في 
وخاصة فيما كافة المجاالت التعليمية بوعالقته  موضوعاتهالمجال التعليمي ولمدى اتساعه وتفرع 
  .يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 يمية:والمفاه اإلجرائية هاتعريفاتالدراسة و  مصطلحات
، وألغراض الدراسة عّرف الباحثان بعض المصطلحات من المفاهيم اً هذه الدراسة عدد تتضمن

 كاآلتي:ومفاهيميًا الواردة فيها إجرائيًا 
 :هو مجموعة من الصفحات اإللكترونية على اإلنترنت تحتوي مجموعة  الموقع اإللكتروني

ن الموقع إذ أ؛ (Ibrahim, 2018)من المواد تشمل النصوص والصور والفيديو 
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اإللكتروني الذي استخدم في هذه الدراسة كان من تصميم الباحثين، وقد تكّون من مجموعة 
من الصفحات اإللكترونية التي احتوت دروسًا مصممه بطريقة التعلم الذاتي لمهارات 

 . مايكروسوفت أوفيس الموجه لطلبة الصف السابع تحديداً 

  :م النابع من رغبته الذاتية والمستجيب لميوله واهتماماته وذلك نشاط المتعل هوالتعلم الذاتي
قدراته وإمكاناته، بما ينمي شخصيته ويزيد من ثقته بنفسه ويجعله يتفاعل مبهدف تنمية 

 (Abdel-Azim, 2016)مجتمعه إيجابيًا مع 

 :هي مجموعة من التطبيقات من إعداد شركة مايكروسوفت العالمية،  مايكروسوفت أوفيس
 Al)ي تساعد في إنجاز األعمال المكتبية في مختلف القطاعات والمجاالت وه

Sarairah, 2010). 

 نلقد عرفه عبد الحسي :المهاري  األداء (AbdulHussein, 2015)  بأنه الطريقة المثلى
قدرة على أداء سلوك أو تطبيق مهارة بدرجة عالية من الدقة واالنسيابية وبأقل جهد مأو ال

الباحثان إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب باستخدام اختبار األداء  ممكن. ويعّرفه
 .المعد خصيصًا ألغراض الدراسة

 ومحدداتهاالدراسة  حدود
 هذه الدراسة على طلبة الصف السابع المسجلين فياقتصرت : الحدود المكانية والزمانية 

خالل الفصل الدراسي األول يت للبنين في محافظة الجهراء بدولة الكو ابن الطفيل  مدرسة
 . 0222/0222من العام الدراسي 

 هذه الدراسة على معرفة أثر موقع إلكتروني قائم على اقتصرت : المحددات الموضوعية
التعلم الذاتي لمهارات مايكروسوفت أوفيس في تنمية األداء المهاري لتعلم مهارات 

لكويت. وبما أن أداة الدراسة التي مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابع في دولة ا
استخدمت في الدراسة كانت من إعداد الباحثين، فإن تعميم النتائج يعتمد على طبيعة 
أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية من حيث مدى صدقها وثباتها، وكذلك من خالل 

 استجابات أفراد الدراسة على أدواتها.

 السابقة الدراسات
راسات السابقة التي تمكن الباحثان من االطالع عليها مرتبة وفقا لتسلسلها للد يأتي عرًض  فيما

 الزمني:
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 لعبة آثار تحديد دراسة هدفت إلى (Aunio & Mononen, 2018)أجرى أونيو ومونونين 
اتبعت الدراسة  .األداء منخفضي لألطفال المبكر في الحساب األداء المهاري  تعليمية، على كمبيوتر

 من طفالً  (33) تضمنت تمهيدية مدارس وتكونت عينة الدراسة من أربع تجريبي،المنهج شبه ال
 تقسيم تم والثالثين، الثالثة األطفال بين ومن. منخفض واقتصادي اجتماعي وضع ذات عائالت

 ومجموعة عن تعلم األرقام، لعبة تلعب تجريبية مجموعة: مجموعتين إلى عشوائي بشكل طفالً  (03)
كانوا عبارة عن  ( أطفال22ومجموعة ثالثة تكونت من ). المبكرة القراءة مهارات لعبة تلعب ضابطة
 األلعاب األطفال يلعبون  كان الفترة تلك وخالل أسابيع، ثالثة الدراسة مدة استغرقت. سلبيين مراقبين

 األرقام اختبار باستخدام الحساب في لألطفال األداء المهاري  قياس تم. تقريًبا دقيقة (21) لمدة يومًيا
 بالمقارنة بين الحسابي أداؤهم وأظهرت النتائج أن أطفال المجموعة التجريبية قد تحسن. األولية

 . البعدي واالختبار القبلي نتائجهم في االختبار
 فاعلية مدى تحديد دراسة هدفت إلى (Kealey & Mather, 2018)وماثر وأجرى كيلي 

المرحلة  لطالب اإلمالئي واإلنجاز األداء المهاري في القراءةعلى  الكمبيوتر على القائم القراءة تعليم
 هذا في المشاركة ال بعد أم تغيرت كان فهمهم واتجاهاتهم إذا ما واستكشاف األساسية المتوسطة،

أنه كان هناك تحسن واضح في األداء المهاري عند استخدام  نتائج الدراسة وقد أظهرت. البرنامج
 االستمتاع في الزيادة عن فضال والتهجئة، القراءة من كل ى الكمبيوتر فيتعليم القراءة القائم عل

 .بالقراءة
 اإلنترنت على مبتكرة تدريس دراسة هدفت إلى تطبيق طرق  (Tsai, 2016) وأجرى تساي

 ةثالث من طالًبا (202) الدراسة هذه في وكان المشاركون . الحوسبة مهارات األداء في لتحسين
تم اختيار ". البيانات معالجة: التطبيقية المعلومات تقنية" بعنوان إلزامية دورة تم إشراكهم في فصول

 اختبار إجراء تم التجربة، بدء قبل .فصلين كمجموعة تجريبية والفصل الثالث كمجموعة ضابطة
تلقت . متقاربة في المجموعات الحوسبة مهارات األداء في أن مستويات الطالب في من للتأكد مسبق

. بالطريقة اإلعتيادية وتلقت المجموعة الضابطة التدريس. اإلنترنت ة التجريبية الدروس علىالمجموع
األداء في  مهارات لديهم اإلنترنت عبر الدروس تلقوا الذين مجموعة الطالب أن إلى النتائج أشارتو 

 . تياديةمع مجموعة الطالب الذين تلقوا الدروس بالطريقة اإلع مقارنة ملحوظ أعلى بشكل الحوسبة
 & ,Zare, Sarikhani, Salari)والمنصوري أما دراسة زاري والزركاني وساالري 

Mansouri, 2016 )  فقد هدفت التعرف إلى تأثير التعلم اإللكتروني على التحصيل األكاديمي
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واإلبداع لدى طلبة في المدارس اإليرانية، إذ اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي وتضمنت 
( طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين 22ضابطة وتجريبية، وتكون أفراد الدراسة من ) مجموعتين

تأثير التعلم  فاعليةضابطة وتجريبية وتم استخدام اختبار تحصيلي واستبانة؛ وأظهرت النتائج 
 اإللكتروني على التحصيل واكتساب مهارات االبداع للطلبة أفراد الدراسة.

دراسة هدفت التعرف إلى أثر استخدام موقع تعليمي  (ALblawy, 2015)البلوي وأجرى 
إلكتروني في تحصيل طلبة الصف الثالث الثانوي في مادة الحاسوب في محافظة العال بالمملكة 

( طالبًا من طالب الصف الثالث الثانوي تم 21العربية السعودية، وقد تكون أفراد الدراسة من )
( طالبًا تم تدريسهم 00ى مجموعتين تجريبية تكونت من )توزيعهم عشوائيًا إلو اختيارهم قصديًا 

( طالبًا تم تدريسهم 03باستخدام موقع إلكتروني معد من قبل الباحث وأخرى ضابطة تكونت من )
تطبيق اختبار تحصيلي على عينة الدراسة؛ وأظهرت النتائج وجود فروق تم بالطريقة اإلعتيادية. وقد 

بة الصف الثالث الثانوي في مادة الحاسوب يعزى لطريقة ذات داللة إحصائية في تحصيل طل
 التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام الموقع اإللكتروني.

موقع إنترنت لمحتوى وحدة  ميتصمدراسة هدفت إلى  (Mustafa, 2014)مصطفى وأجرت 
التأملي لدى طالبات الصف  ريالتفك هاراتم ةيأثره في تنم اسيوق ةيزياج اللغة اإلنجلهفي من ةيدراس

الصف الثامن  ( طالبة من طالبات20. وقد تكونت عينة الدراسة من )الثامن األساسي في األردن
تم تدريس  إذعشوائيًا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية،  األساسي تم إختيارهن قصديًا وتقسيمهن

الضابطة بالطريقة  تروني، وتم تدريس المجموعةطالبات المجموعة التجريبية باستخدام الموقع اإللك
اختبار التفكير التأملي وتم تطبيقه على أفراد الدراسة. وقد اإلعتيادية. ولتحقيق أهداف الدراسة، أُعد 

بين المجموعتين  (α 0.05 =) عند مستوى داللة اً لة إحصائيادفروق وجود أشارت النتائج إلى 
فكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية تعزى إلى طريقة التجريبية والضابطة في اختبار الت

 (α 0.05 =وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )التدريس. كما بينت نتائج الدراسة 
في اختبار التفكير التأملي بين طالبات المجموعة التجريبية ذوات التحصيل المرتفع وذوات التحصيل 

 ذوات التحصيل المرتفع.المنخفض لصالح الطالبات 
هدفت  دراسة (Saeed, Thabet, & Kalyankar, 2014) وكالينكاروأجرى سعيد وثابت 

تحصيل الطالب في مساق الرياضيات التفاضلية في  فيالتعرف إلى أثر التعلم اإللكتروني 
( 32من ) تكونت المجموعة التجريبية وقدتم استخدام المنهج شبه التجريبي، و الجمهورية اليمنية، 
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ذات داللة احصائية  قد اشارت النتائج إلى وجود فروق ( طالبا. و 32طالبا والمجموعة الضابطة من )
التعلم اإللكتروني في مهارات  فاعليةفي التحصيل تعزى للتعلم اإللكتروني؛ كما أظهرت النتائج 

 .التذكر والفهم والتطبيق
الفيديو  استخدام مواقع فاعليةعرف دراسة هدفت إلى ت (Firwana, 2012)فروانة وأجرت 

في الجامعة  اإللكترونية في اكتساب مهارات تصميم الصور الرقمية لدى طالبات كلية التربية
عينة الدراسة بطريقة قصدية وتكونت  تم إختيار، وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة، اإلسالمية بغزة

( 01جموعة التجريبية وتكونت من )من شعبتين من شعب مساق وسائط متعددة، إحداهما شكلت الم
 تم إعداد أداتي( طالبة أيضًا. كما 01طالبة؛ واألخرى شكلت المجموعة الضابطة وتكونت من )

صدقهما من اختبار معرفي، وبطاقة مالحظة لمهارات التصميم تم التأكد من  اللتين تكونتاالدراسة 
فروق ذات داللة وجد كانت نتائجها بأنه ال ت د الدراسة. وبعد تطبيق أدوات الدراسة على أفراوثباتهما

بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  (α 0.05 =إحصائية عند مستوى الداللة )
وجد توالمجموعة الضابطة في االختبار المعرفي البعدي لمهارات تصميم الصور الرقمية، وكذلك 

بين متوسط درجات طالبات المجموعة  (α 0.05 =فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمهارات تصميم الصور الرقمية لصالح طالبات 

 المجموعة التجريبية.
قيـاس فقد هدفت إلى  (Hosamo & Al-Abdullah, 2012) أما دراسة حسامو والعبدهللا 

 ؛التحـاور اإللكتروني الصـوتي المتـزامن وغيـر المتـزامن أثـر الـتعلم الـذاتي فـي توظيـف مهـارات
الدراسـة مـن اختبـار تحصـيلي معرفـي  آداتاطالبـًا وطالبـة، وتكونـت ( 00)تكونـت عينـة الدراسـة مـن و 

قبلـي/ بعـدي واختبار أدائي وتـم رصـد االختبـار األدائـي مـن خـالل بطـاقتي مالحظـة كمـا تـم بنـاء 
ل األول خــاص: مج التدريبي في صورة موديوالت تعليمية قائمة علـى الـتعلم الـذاتي )الموديـو ناالبر 

بالتحــاور اإللكتروني الصــوتي المتــزامن والثــاني خــاص: بالتحـــاور اإللكتروني الصــوتي غيــر 
ســطي درجــات الطلبــة فــي ة إحصــائيًا بــين متو دالــ ــود فــروق وأظهرت النتائج وج المتــزامن(.

التطبيقــين القبلــي والبعــدي لالختبــار التحصـيلي للجانـب المعرفـي لمهـارات التحـاور اإللكتروني 
بـين متوسـطي  ةداللـة إحصـائيذات  فـروق وجـود وكذلك تبّين الصـوتي المتـزامن وغيـر المتزامن، 

لبعدي لبطاقة مالحظة األداء العملـي لمهـارات التحـاور درجـات الطلبـة فـي التطبيقـين القبلي وا
 فـروق وجـود كما تبّين أيضًا  ة.علـى حـد زامن وغير المتزامن مجتمعًة وكل  اإللكتروني الصـوتي المت
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بـين متوسطي درجات الطلبة الذكور واإلناث لصالح اإلناث في التطبيـق  ةداللـة إحصـائيذات 
بـين  ةداللـة إحصـائيذات  فـروق عـدم وجـود بينما أظهرت النتائج  .يليالبعـدي لالختبـار التحصـ

متوسـطي درجـات الطلبـة الـذكور واإلنـاث فـي التطبيق البعدي لبطاقـات مالحظـة األداء العملـي، 
ـهادة متوســطي درجــات الطلبــة تبعــًا لمتغيــر الشـ إحصـائية بــينداللـة ذات  فـروق عـدم وجـود وكذلك 

 .العملـيالثانويــة فــي التطبيــق البعــدي لالختبار التحصيلي، ولبطاقات مالحظة األداء 
مقترح فاعلية برنامج تدريبي  دراسة هدفت التعرف إلى (Hosamo, 2012) وأجرى حسامو

ار عينة تم اختيو ، في اكتساب الطلبة مهارات التعليم اإللكتروني، واتجاهاتهم نحو التعليم اإللكتروني
داللة إحصائية بين  اتق ذو وجود فر وقد أظهرت النتائج  طالبا وطالبة. 12عشوائية بسيطة بلغت 

التعليم اإللكتروني  األدائية لمهارات لالختباراتمتوسطي درجات الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي 
بين متوسطي درجات داللة إحصائية  ذاتوجود فرق ة. كما أظهرت النتائج على حد مجتمعة، وكل  

التحصيلي المعرفي الشامل لمهارات التعليم  لالختبارالطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي 
ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في التطبيقين القبلي  فرق وجود وكذلك اإللكتروني. 

ذي داللة  فرق وجود  كما أظهرت النتائجوالبعدي لمقياس االتجاهات نحو التعليم اإللكتروني. 
التعليم  األدائية لمهارات لالختباراتإحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في التطبيق البعدي 

 .، وفقا لمتغير الشهادة الثانوية أدبي/علميةعلى حد اإللكتروني مجتمعة، وكل  
كتروني للتربية العملية إلتصميم موقع دراسة هدفت إلى  (Deeb, 2012)ديب كما أجرت 

 ،ساسية في التدريسبعد لتمكين طلبة معلم الصف من بعض الكفايات األ عنفق نظام التعليم و 
موقع إلكتروني للتربية العملية، للتدريب  تم تصميمو طالبا وطالبة.  02كونت العينة التجريبية من وت

 وبطاقة مالحظة ختبار تحصيليا كما تم بناءن بعد على الكفايات األساسية في التدريس. عوالتعليم 
مقياس اتجاه نحو التدرب من و  لتحديد مستوى الكفايات التدريسية لدى طلبة المجموعة التجريبية.

ذي داللة إحصائية بين متوسطي  فرق نتائج وجود ال وقد أظهرتخالل الموقع اإللكتروني المقترح، 
لح التطبيق البعدي، التحصلي لصا لالختباردرجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق  يذ فرق كما تبين وجود 
 اتذ وقاً عدم وجود فر  بينما تبّينالقبلي والبعدي لبطاقة المالحظة وذلك لصالح التطبيق البعدي، 

دي لبطاقة المالحظة وفق داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البع
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متغير نوع الشهادة )أدبي/علمي(. أخيرا أظهرت الدراسة أن اتجاهات أفراد المجموعة التجريبية كانت 
 .إيجابية وبدرجة كبيرة نحو الموقع اإللكتروني

هدفت إلى قياس أثر استخدام موقع  ةدراس (Al-Qahtani, 2008)القحطاني وأجرى 
تحصيلهم واتجاهاتهم نحوه في محافظة وادي الدواسر في  فيإلكتروني لطالب الصف الثاني الثانوي 

طالبًا من طالب الصف الثاني الثانوي  (32المملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار أفراد الدراسة )
ى مجموعتين؛ المجموعة التجريبية تم تدريسها باستخدام بالطريقة القصدية وتوزيعهم عشوائيًا عل

( طالبًا، والمجموعة الضابطة تم تدريسها باستخدام الطريقة 22الموقع اإللكتروني وتكونت من )
 (α 0.05 =ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اً فروقاإلعتيادية. وقد أظهرت النتائج وجود 

قة التدريس لصالح التدريس باستخدام الموقع اإللكتروني؛ كما في تحصيل الطالب ُتعزى إلى طري
أظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة المجموعة التجريبية والذين تم تدريسهم باستخدام 

 الموقع اإللكتروني.
هدفت إلى قياس أثر موقع إلكتروني تعليمي في  ةدراس (ALOmri, 2007)العمري وأجرى 

ف الحادي عشر مهارات قراءة الخرائط والرسوم والصور في الجغرافيا واتجاهاتهم إكساب طلبة الص
( طالبًا وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين، 222عينة عشوائية تكونت من ) ُأختيرتنحوه، وقد 

( طالبًا وطالبة. 13( طالبًا وطالبة، وأخرى ضابطة تكونت من )33مجموعة تجريبية تكونت من )
تصميم موقع إلكتروني، وبناء اختبار تحصيلي، وبناء مقياس اتجاهات تم الدراسة  ولتحقيق أهداف

. وأظهرت النتائج هاوثبات نحو استخدام الموقع اإللكتروني، وقد تم التأكد من صدق أدوات الدراسة
على مهارات قراءة الخرائط  (α 0.05 =ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اً فروقوجود 

البيانية والجداول والصور لصالح المجموعة التجريبية ُتعزى إلى طريقة التدريس باستخدام والرسوم 
 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اً فروقالموقع اإللكتروني. وكذلك أظهرت النتائج وجود 

(=0.05α) ناث. على مهارات قراءة الخرائط والرسوم البيانية والجداول ُتعزى إلى الجنس ولصالح اإل
في  (α 0.05 =ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اً فروقبينما أظهرت النتائج عدم وجود 

مهارات قراءة الخرائط والرسوم البيانية والجداول والصور ُتعزى إلى الجنس أو التفاعل بين طريقتي 
 التدريس والجنس.

تعليمي على شبكة هدفت إلى تصميم موقع  ةدراس (Al-Shareef,2006)الشريف أجرى و 
وتكونت  .تبوك بمدارس الطلبةوقياس أثره في تحصيل واتجاهات  الحاسوباإلنترنت لتدريس مادة 
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تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة تم  الحاسوبطالبًا من طالب مادة  (32)عينة الدراسة من 
ي، ثم تم تطبيق أدوات وتجريبية تم تدريسها باستخدام الموقع اإللكترون اإلعتياديةتدريسها بالطريقة 

 واستبانةلقياس االتجاهات الطلبة نحو التعلم اإللكتروني،  استبانةالدراسة عليهم والتي تكونت من 
 ظهرتلمعرفة العقبات التي واجهتهم أثناء التعلم من خالل الموقع اإللكتروني، واختبار تحصيلي. وأ

( في التحصيل لصالح α 0.05 =لة )ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال اً النتائج وجود فروق
كما أظهرت النتائج وجود مجموعة  .المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام الموقع اإللكتروني

من العقبات التي تواجه الطالب في تعلمهم من خالل اإلنترنت، كما كانت اتجاهات طلبة المجموعة 
 وني إيجابية.التجريبية نحو التعلم من خالل الموقع اإللكتر 

الجغرافيا  تصميم موقع تعليمي لمادةإلى هدفت  ةدراس (Al-Kassab,2006)الكساب وأجرى 
الصف العاشر في مادة  تحصيل طلبة في)وحدة المشكالت البيئية( على اإلنترنت ودراسة أثره 

هم إلى طالبًا تم تقسيم (22)من  وتكونت عينة الدراسة .واتجاهاتهم نحوها األردنالجغرافيا في 
اختبار تحصيلي لقياس تحصيل أفراد العينة من  الدراسة آداتا وتكونتمجموعتين تجريبية وضابطة، 

وأظهرت نتائج الدراسة  .لمعرفة اتجاهات أفراد العينة نحو مادة الجغرافيا واستبانة في مادة الجغرافيا،
ستخدمت اإلنترنت في تعلم هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي اأن 

أظهرت أيضا اتجاهات إيجابية عالية لدى المجموعة التجريبية نحو مادة كما مادة الجغرافيا، 
 .الجغرافيا

 التعقيب على الدراسات السابقة
 هاالمستخدمة في من خالل استعراض الدراسات السابقة، ومن خالل استقراء بعض المناهج

ا، فإن هذه الدراسة تتفق مع أغلب الدراسات السابقة من حيث أهمية وأدواتهوبعض أهدافها ونتائجها 
في العملية التعليمية، مثل دراسة أونيو وألعابه استخدام المواقع اإللكترونية وبرمجيات الكمبيوتر 

( Kealey & Mather, 2018وكيلي وماثر ) Aunio & Mononen, 2018)ومونونين )
 ( وحساموMustafa, 2014) ( مصطفىFirwana, 2012) وفروانة (Tsai, 2016) تسايو 

(Hosamo, 2012( والقحطاني )Al-Qahtani, 2008( والعمري )ALOmri, 2007 والشريف )
(Al-Shareef,2006( والكساب )Al-Kassab,2006 .) 
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كما تتفق هذه الدراسة في تناولها لمتغير األداء المهاري مع مجموعة دراسات مثل دراسة أونيو 
( Kealey & Mather, 2018( وكيلي وماثر )Aunio & Mononen, 2018)ومونونين 

 . (Tsai, 2016) وتساي
في حين تميزت هذه الدراسة عن بعض الدراسات األخرى في تناولها متغير األداء المهاري 
لمهارات مايكروسوفت أوفيس، وهي حسب علم الباحثين أول دراسة تتناول متغير األداء المهاري 

ات مايكروسوفت أوفيس من خالل استخدام موقع إلكتروني تعليمي محدد لطلبة الصف لتعلم مهار 
 السابع.
 الدراسة منهجية

استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، لمالءمته لطبيعة الدراسة وتحقيق 
 عها عشوائيًا،تم اختيارها قصديًا وتوزي مجتمع الدراسة منعلى عينة أهدافها. وتم تطبيق الدراسة 

 .الكويتدولة الصف السابع في المدارس المتوسطة في محافظة الجهراء في طلبة من  تكونت تيوال
 الدراسة أفراد

طلبة الصف السابع في مدرسة ابن الطفيل في محافظة الجهراء بدولة  فراد الدراسة منأن تكوّ 
تم توزيعهم عشوائيًا الى و ، سابعشعبتان للصف ال فيهاالكويت والتي تم اختيارها قصديًا، ويوجد 

( طالبا، والذين تم تدريسهم باستخدام الموقع 32مجموعتين: مجموعة تجريبية تكونت من )
باستخدام الطريقة ذاتها المادة  سدر التي ت ضابطةالمجموعة الو  اإللكتروني القائم على التعلم الذاتي،

صل الدراسي األول من العام الدراسي البا؛ وذلك خالل الف( ط32) وقد بلغ عددهماإلعتيادية 
(0222/0222.) 

 الدراسة اةأد
من خاللها على أثر موقع إلكتروني  افقام الباحثان في هذه الدراسة باستخدام أداة قياس تعرّ 

مهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف  لتعلم قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري 
  .السابع

من باحثان اختبارًا لألداء في وحدتي "كيف أنظم بياناتي" و"كيف أجري حساباتي" ال أعد فقد
السابع. إذ تم تحديد األهداف التعليمية المتوقع تحقيقها، وذلك ضمن للصف  الحاسوبمقرر 

مستويات األهداف المعرفية لبلوم، كما تم إعداد جدول مواصفات بناًء على محتوى المادة التعليمية 
بدائل، واحد منها من متعدد بحيث تضمنت كل فقرة أربعة  ( فقرة ذات االختيار01) وتم صياغة
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إن لم يختر البديل  صفر طالب عالمة واحدة إن اختار االجابة الصحيحة أوإذ ُتعطى للصحيح، 
( أفرع؛ منها أربعة 2مكون من ) مهارات مايكروسوفت أوفيسالصحيح، وسؤال يتعلق باألداء حول 

صف عالمة لكل فرع، وعالمة واحدة لكل فرع من االفرع الثالثة الباقية. وتكونت عالمة أفرع بواقع ن
 ( عالمة.32االختبار النهائية من )
 صدق االختبار وثباته

على مجموعة من المحكمين البالغ عددهم  بصورته األولية رضعُ  ،للتحقق من صدق االختبار
وتكنولوجيا  التدريس، والقياس والتقويم،يب أسالمن ذوي االختصاص في المناهج و  اً ( محكم23)

هم حول االختبار ومن أبرزها: مالحظاتوقد أبدوا ، التعليم في الجامعات األردنية والجامعات الكويتية
إعادة صياغة فقرة واحدة، وتم إضافة بديل رابع لكل فقرة من أجل تمويه أفضل، وقد قام الباحثان 

  غلب المحكمين، ولم يتم حذف أي فقرة من فقرات االختبار.بتعديل االختبار في ضوء مالحظات أ 
بصورته طبق طريقة االختبار وإعادة االختبار بحيث  متاستخد ،من ثبات االختبار وللتأكد

مجتمع  من الب الصف السابع في الكويتمن ط لباً ( طا00النهائية على عينة استطالعية عددها )
تقريبا  ذاتها الظروفببيق بفاصل زمني مقداره أسبوعين تها؛ وإعادة التطخارج عين الدراسة ومن

قيمة معامل  د(، وتع2.21) بلغ معامل الثبات بين التطبيقين إذ ارتباط بيرسون معامل  وباستخدام
معامل االتساق الداخلي )الثبات( باستخدام معادلة كما تم حساب  .الثبات مقبولة ألغراض الدراسة

يبين قيم معامالت  (2). والجدول مقبولة ألغراض الدراسة د( وتع2.22)ه قيمت بلغت إذ كرونباخ ألفا
 . الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار

 ( معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي1الجدول )
 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال

1 21.2  .2 58 11 22.2  .2 42 

2 21.2  .2 46 11 12.2  10.2  
3 12.2  .2 59 22 21.2  13.2  

4 32.2  .2 54 21 12.2  22.2  
5 22.2  .2 56 22 22.2  20.2  

6 32.2  2.2 6 23 12.2  22.2  

7 23.2  .2 41 24 12.2  22.2  
1 12.2  22.1  25 12.2  .2 41 

1 12.2  22.2  26 2.33 0.46 
12 21.2  22.2  27 2.12 0.73 
11 12.2  12.2  21 2.12 0.73 
12 3.2 8 .2 43 21 2.33 0.46 
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 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال
13 12.2  1.2 3 32 2.21 0.66 
14 11.2  22.2  31 2.25 0.55 
15 21.2  13.2  32 2.33 0.51 
16 12.2  2.24 33 2.22 0.76 
17 21.2  2.2 6    

 – 2.33تراوحت بين ) إذفقرات االختبار مناسبة لمعامالت الصعوبة  ( أن2يبين الجدول )
التمييز للفقرات فقد تراوحت  تهذه النسب مقبولة ألغراض الدراسة. أما بالنسبة لمعامال د( وتع2.32
 الدراسة.  هذه مقبولة ألغراض دوتع (2.23ـ  2.22بين )

 تكافؤ مجموعتي الدراسة

تم استخراج المتوسطات  ي الدراسة في اختبار األداء المهاري للتحقق من تكافؤ مجموعت
ألداء الطلبة على االختبار والذي طبق على مجموعتي الدراسة قبل النحرافات المعيارية الحسابية وا

الفروق اإلحصائية داللة ولبيان الشروع بتطبيق الموقع اإللكتروني التعليمي القائم على التعلم الذاتي؛ 
 ذلك. ( يوضح0، والجدول )"ت" للعينات المستقلةبين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 

لمتغير المجموعة  تبعا   "ت" للعينات المستقلةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  (2جدول )ال
 األداء المهاري لدى طلبة الصف السابععلى 

المتوسط  المجموعة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 األداء المهاري )قبلي(
 2.54 8.8 ريبيةتج

 2.99 8.1 ضابطة 0.33 59 0.988

( في α=2.21) عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية أنه ال توجد (0) يبين الجدول
بلغت قيمة  إذ، ضابطة( تجريبية)لمتغير المجموعة  تبعاً لألداء المهاري  المتوسطات الحسابية

وهذه النتيجة تشير  (،α  =2.21)د مستوى الداللة ( وهي قيمة غير دالة احصائيًا عن2.222)ت=
 .ي الدراسةإلى تكافؤ مجموعت

 متغيرات الدراسة
 :اآلتيةالدراسة على المتغيرات  اشتملت

 طريقة التدريس ولها فئتان: المتغير المستقل: .أ

  القائم على التعلم الذاتي اإللكترونيالتدريس باستخدام الموقع. 

 إلعتياديةالتدريس باستخدام الطريقة ا. 

 .األداء المهاري لمهارات مايكروسوفت أوفيسأداء الطلبة في اختبار  المتغير التابع: .ب
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 تصميم الدراسة
كان  إذقام الباحثان باستخدام التصميم شبه التجريبي للمجموعتين )الضابطة والتجريبية(، 

 تصميم الدراسة على النحو اآلتي:
EG : O    X     O    

CG : O    ــ    O     ـ

 :حيث
EG :الموقع اإللكتروني.باستخدام والتي تم تدريسها  المجموعة التجريبية 
CG :والتي تم تدريسها بالطريقة اإلعتيادية المجموعة الضابطة. 

O : القبلي والبعدي(. اختبار األداء المهاري( 
X  القائم على التعلم الذاتي. الموقع اإللكتروني: المعالجة بطريقة استخدام 

 .اإلعتيادية في التدريس الطريقةتنفيذ  : ــ
 المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما تم 
للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة على  المستقلة للمتغيراتاختبار )ت( استخدام 

داللة الفروق في  لمعرفة( ANCOVAتحليل التباين المصاحب ) التطبيق القبلي، وكذلك استخدام
)الكلي( تبعًا  األداء المهاري  الختبار البعديفي التطبيق  الطلبةالمتوسطات الحسابية لدرجات 

 تأثيرال حجم لمعرفة (Eta square) ايتامربع كما قام الباحثان باستخدام  .التدريس لمتغير طريقة
(Effect size)  يقة التدريس المستخدمةلمتغير طر. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 سؤال الدراسة النتائج المتعلقة باإلجابة عن 

ما أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء عن سؤال الدراسة: " لإلجابة
ن األحادي تحليل التباي" تم استخدام ؟مهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابعل المهاري 

على اعتبار أن األداء المهاري البعدي متغير تابع والمجموعة ( ANCOVA) المصاحب
)التجريبية، الضابطة( متغير مستقل، واألداء المهاري القبلي متغير مضبوط )مصاحب(، والجدول 

لطالب ( يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسط الحسابي الموزون ألداء ا3)
 على اختبار األداء المهاري البعدي والقبلي حسب متغير المجموعة.
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار األداء المهاري 3ول )الجد
 القبلي و البعدي والمتوسط الموزون حسب المجموعة  

 االختبار البعدي االختبار القبلي 
المتوسط  المجموعة

المتوسط  االنحراف المعياري  الحسابي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الموزون 

 24.09 5.03 24.13 2.54 8.8 تجريبية

 22.20 1.22 17.68 2.99 8.1 ضابطة
( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية 3يتبّين من الجدول )

وسط الحسابي ألداء المجموعة التجريبية على اختبار األداء المهاري البعدي بلغ المت إذوالضابطة، 
وسط الحسابي للمجموعة الضابطة مت(، في حين كان ال1.23( وبانحراف معياري )02.23)
( 02.22وسط الموزون للمجموعة التجريبية فقد بلغ )مت(. أما ال1.22( وبانحراف معياري )22.32)

ن تم الحسابي ينداللة الفرق االحصائي بين المتوسط إلىلتعرف ول(، 22.20وللمجموعة الضابطة )
 ( يبين هذه النتائج.2(؛ والجدول )ANCOVA) تحليل التباين المصاحباستخدام 

 األداء المهاري البعدي لطالب الصف السابع تحليل التباين المصاحب ألثر المجموعة على  (4الجدول )
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

ات درج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة االحصائي 
 )ف(

الداللة 
 االحصائية

مربع 
 ايتا

 2.221 2.320 2.021 2.323 2 2.323 االختبار القبلي)المصاحب(
 2.013 2.222 22.223 323.211 2 323.211 المجموعة

    32.222 12 2232.231 الخطأ

     32 02233.222 المجموع

     32 0222.320 مجموع المصححال

اختبار األداء المهاري داللة إحصائية في األداء على  ذا فرقاً ( أن هناك 2) الجدول يتضح من
إحصائيا عند مستوى  دال ووه ،(19.906) )ف( بلغت قيمة إذالتجريبي  عزى للمجموعةي البعدي

لحسابي بلغ متوسطها ا إذالتجريبية  لصالح المجموعةعزى يق الفر  اهذ كانو ، (α=0.05الداللة )
( في حين بلغ المتوسط الحسابي الموزون للمجموعة 1.23( وبانحراف معياري )02.22الموزون )
مما يدل   (.0.256(، كما بلغ حجم األثر "مربع ايتا" )1.22( وبانحراف معياري )22.20الضابطة )

كبيرة في  اعليةفعلى أن طريقة التدريس باستخدام الموقع اإللكتروني القائم على التعلم الذاتي ذات 
 زيادة األداء المهاري لطلبة الصف السابع لتعلم مهارات مايكروسوفت أوفيس.

وتشير هذه النتيجة إلى أن استخدام الموقع اإللكتروني القائم على التعلم الذاتي ساعد الطلبة 
نتباه أثناء عملية التعلم، األمر الذي أثار افي المتعلمين على التفاعل مع الموقع اإللكتروني 

وجذبهم إلى استخدام الموقع اإللكتروني المطور للتعلم الذاتي ودفعهم إلى اختيار  ودافعيتهم المتعلمين
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التعلم المتاحة في الموقع بما ويتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم التعليمية وبما يتناسب  موضوعات
لى الذات ويكسبهم الثقة بأنفسهم قدرة على االعتماد عممع الفروق الفردية بينهم، مما يعزز فيهم ال

كما أن البرمجيات التعليمية القائمة على استخدام الحاسوب نتيجة تعلمهم بأسلوب التعلم الذاتي. 
تسمح للمتعلم أن يقوم بأنشطة وإجراءات التعلم الذاتي على حسب استعداد الطالب ومدى سرعته 

 & Aunioسات التي أجراها كل من وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدرا ورغبته في التعلم.

Mononen, 2018) ،Kealey & Mather, 2018، (Tsai, 2016  إذ أثبتت أن طريقة التدريس
كبيرة في  فاعليةباستخدام برمجيات الحاسوب التعليمية والمواقع اإللكترونية ذات العالقة كان لها 

 .مع طريقة التعليم اإلعتيادية زيادة أداء الطلبة المهاري في مجاالت مختلفة عند مقارنتها
 توصيات الدراسة ومقترحاتها

 :باآلتين يوصيان على نتائج الدراسة فإن الباحثي اعتماداً 
اعتماد الموقع اإللكتروني القائم على التعلم الذاتي لتعليم مادة الحاسوب لطلبة الصف السابع لما  .2

 .مايكروسوفت أوفيسله من أثر واضح في زيادة مهارات 

م التعلم من خالل الموقع اإللكتروني المبني على أسلوب التعلم الذاتي لتعليم مواد دراسية تعمي .0
 أخرى ولصفوف مختلفة.

 إجراء دراسات مماثلة وربطها مع متغيرات أخرى. .3
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