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  مقدمة

يشهد العالم تحوالت جذرية، وتطورات متسارعة في مختلف المجاالت االقتصادية 
بالكفاءة العالية  وقد ساهمت ثورة المعلومات التي تمثلت ،والسياسية واالجتماعية

النمو لوجيا المعلومات، واآلفاق الجديدة في مجاالت االتصاالت، في لتكنو
 وإحداث تغييرات إيجابية وجوهرية، من بينها، سهولة الوصول إلى يالتكنولوج

المعرفة، والبث الفوري للمعلومات، والحصول عليها بدقة، بما يتناسب مع 
 تخزين البيانات يادة القدرة علىت إلى ز كما أد،احتياجات وطبيعة المستفيدين

ن البيانات بدقة اعها وبثها بسرعة فائقة ومعالجة كميات ضخمة موحفظها واسترج
 الناشئة الفجوة لسد الثورة هذه ةواكب مالتعليمية المؤسسات يتوجب على مما ،متناهية

 لزيادة طرق عن البحث خالل من وذلك المعلوماتي والمعرفي الكم زيادة من
  ).٢٥، ٢٠١٨،حنان الشيخ(اولوجيالتكن هذه من االستفادة

اتجاها بانه   Smart Learningالتعلم الذكى  )٢٠١٨ (حسن مهدى ويرى
تعلم فاعلة تتضمن محتويات خلق بيئة مهماً فى تربويا حديثا للتعلم ويلعب دوراً 

 الى دعم المتعلم إضافة الحديث التربويمع النموذج شخصية وتتضمن التكيف 
  .در المتنوعة للمعرفةوالمصالنشطة ا االتصال بأدوات

الجامعات ب الى وجود العديد من التطورات)  ٢٠١٣ ( أسامة علىويشير
 في اآلونة األخيرة وذلك من خالل تبنيها لمشروع تطوير نظم خاصةالمصرية 

رفع قدرات ومهارات الجهاز الذى يهدف الى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و



 

 

٦٠٠  

 تبنى الجامعات لعملية ابتكار التقنية ، التعليميمى واإلدارى في مؤسساتاالكاد
 ،ن خالل العناية بالموارد البشريةالسعى لتطبيقها موتعنى انتاج تقنية جديدة تماما و

زيادة فاعلية مهام التنسيق بين  ،مل بين الوظائف األساسية للجامعةتحقيق التكا
ين عملية سير ساب ميزة تنافسية وتحستكالوظائف الجامعة ومهامها وانشطتها 

  . ضمن األهداف العليا الستراتيجياتهم للتحول الرقمياألعمال هي
تحديد انسب طريقة لعرض ل نظام تعلم ذكي على التدريبيةالبيئات وتبنى 

ط الموجوده فيما بالمعلومات والمعارف عن طريق تغيير محتوي الشاشات والروا
 أنها بيئات تهتم باعداد برامج ام كالمناسب،ل يهه بالشكتعلم وتوجبينها ومساعدة الم

تعليمية توصف بأنها ذكية يمكنها تشخيص حالة المتعلم وتقييمه ومتابعته وتوليد 
الشرح لالسئلة واالجابات وتقديم التغذية الراجعه عند الضرورة باللغة الطبيعية التي 

س، نجالء فار(له مله وتفاعري في تعايفهمها المتعلم وبطريقة تحاكي المعلم البش
٢٠١٧( .  

 اإلحساس بالمشكلة - ١

  : الباحثوإحساس ومالحظة خبرة أوال 

ذ فترة بدأت  منمن خالل عمل الباحث بجامعه المنصورة وجد أن الجامعة
رقمنه جميع القطاعات وتحويلها الي قطاعات ذكية وفقاً لمتطلبات ورؤية الدولة 

التحول  وهو ما يسمي ب٢٠٣٠امة المصرية وذلك ضمن خطة التنمية المستد
  .العمليات اإلدارية بداخل الجامعةل أداء مختلف يتسهل ،الرقمي

الباحث بهذه الدراسة ليقدم اال انه يواجه العاملين الكثير من المشكالت ويقوم 
الدعم الالزم لإلداريين لكى يستطيعوا القيام بمختلف االعمال والمهام المطلوبة منهم 

ستراتيجيات التعلم قائمة على اتدريب  به الباحث من خالل بيئةوهذا ما سيقوم 
  .لتنمية مهارات التحول الرقمي يالذك
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وبعد اطالع الباحث على مختلف الدراسات واألبحاث ولقاء المتخصصين، 
بعض مهارات التحول الرقمي وهى مهارة االشتراك في اجتماع عبر توصل الى 

 انفوجراف تواصل االجتماعي، تصميماالنترنت، انشاء صفحة على مواقع ال
توضيحي، عمل ملف فيديو لتوثيق حدث مهم، التعامل مع ملفات جوجل درايف 

  .التعليمية
  : ثانيا الدراسات السابقة

  الذكي التعلم ات باستراتيجيالدراسات واألدبيات التي اهتمت - ١

 فى إستراتيجية على فاعلية  التعرف الىهدفت) ٢٠١٨(حسن ربحى دراسة 
ض بعساب ت جوجل فى اكروع وخدماتلتعلم بالمشتعتمد على الذكى تعلم اال
االستراتيجية المقترحة فى  توصلت الى فاعلية ، والعشرينيالقرن الحادهارات م

 واوصت ،ر والتكنولوجيا الرقمية والمهارات الحياتيةتنمية مهارات التعلم واالبتكا
تراتيجيات لتعلم وتحسينه وتبنى اسالدراسة بتفعيل مداخل التعلم الذكى فى تسهيل ا

 ي التوسع ف،التعلم الذكى االلكترونى لضمان ادارة المعرفة ضمن منظومة التعلم
  . الحديثة كوسيط للتعلم والتفاعلالتقنياتاستخدام 

هدفت الى التعرف على المفاهيم  )(Spector 2016 ور سبكتدراسة
 القضايا كما تعرضت الدراسة لبعضالمتعلقة بالتعلم الذكى وبيئاته وكيفية تصميمها 

 ، باعتباره موضوع جديدالذكيالمتعلقة بالنشر العلمى حول موضوعات التعلم 
 لدى  اهمية التعلم الذكى فى تعزيز مهارات االبداع واالبتكاروتوصلت الى

 مجاالت عديدة ي وبيئاته في التعلم الذكية البحث فربضرو واوصت ،المتعلمين
 .ومختلفة

   التحول الرقمي التي اهتمت بواالدبياتالدراسات  - ٢
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هدفت الدراسة إلي التعرف علي أهم  Patricia Buckley )٢٠٠٥(دراسة 
ومدي التغيرات والتحديات التي فرضت نفسها نتيجة التحول الرقمي للمنظمات، 

 علي شكل المعلومات، والعالقات بين األفراد والتفاعالت فيما بينهم، وكذلك اتأثيره
أن التحول الرقمي بالمنظمات   الىاسة الدر وتوصلت،م الشخصيةعلي هويته

يتطلب إدخال تكنولوجيا معلومات حديثة، وضرورة إحداث تغييرات في القوانين 
 ويتطلب التأكيد ،مية والممارسات اإلداريةواللوائح المعمول بها، والهياكل التنظي

اد  والهوية الشخصية لألفرعلي دور القيادات العليا في المحافظة علي هوية المنظمة
  .في ظل الطفرة الهائلة في التكنولوجيا وتأثير العصر الرقمي علي المنظمات

إلي هدفت ) ٢٠٠٢ (يدراسة مصطفي عبد السميع وعبد الفتاح الفول
 عناصر النموذج الرقمي للمنظمة الجامعية العربية في سياق تحديد التعرف علي

داً ثالثة للتطوير هي حيث تناول النموذج أبعاماهية التطوير والمنظمة الرقمية؛ 
األفراد وجماعات العمل بالمنظمة الجامعية الرقمية، ثم البنية التنظيمية للجامعة 

أن تبني سياسة توفير  الى الدراسة وتوصلت ،ادة هيكلهاالرقمية وكيفية إع
معة، المعلومات وإتاحتها، وتفويض سلطات اتخاذ القرار، وتمكين العاملين بالجا

ريب عبر االنترنت من شأن كل ذلك أن يحقق التحول الرقمي وتوفير برامج التد
أن تحول الجامعات إلي منظمات رقمية يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات  ،للجامعات

بط كل منها داخلياً بشبكات تتيح معلومات عن الجامعة وهياكلها الجامعية بحيث ترت
  .ة الدولية للمعلوماتليها، كما ترتبط بالشبكوما تقدمه من خدمات وكيفية الوصول إ

لتعرف علي مدي استخدام مصادر لهدفت ) ٢٠١٠( مسفرة الخثمعي دراسة
تخدام وقلته ولغة مصادر سعة هذا االسوالمعلومات الرقمية والتعرف علي مدة 

المعلومات الرقمية المستخدمة واكثر مصادر المعلومات استخداما المطبوعة ام 
والتي ت الرقمية ينة تستخدم مصادر المعلوما الدراسة الي أن العصلت تو،الرقمية
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اوصت الدراسة  ،فضال عن سرعة الوصول الي المعلومات وحداثتها% ١٠٠بلغت 
  .لتحول الرقمي بمختلف الجامعاتبأهمية االعتماد علي ا

هدفت الي معرفة تأثير تكنولوجيا التحول ) ٢٠١١( اسامة محمود دراسة
لتربوية لدي العاملين بالجامعات المصرية علي االت العلوم النفسية واالرقمي في مج

تحول الرقمي وانتشار االعتماد االتجاهات البحثية الجديدة التي تولدت لديهم بعد ال
رفة المتاحة عبر شبكة االنترنت وتأثيرها علي المهارات والثقافة علي المع

 ،لرقميةاالعتماد علي المعرفة االمعلوماتية لديهم، توصلت الدراسة الي فاعلية 
اوصت الدراسة بأجراء المزيد من البحوث حول تأثير استخدام تكنولوجيا التحول 

  .الرقمي في مجاالت العلوم األخرى بالجامعات
في ان التحول الرقمي يتطلب السابقة راسة الباحث مع الدراسات اتفقت د

ات حول تحديات مستقبل ادخال تكنولوجيا معلومات حديثة واجراء بحوث ودراس
لمؤسسات الجامعية في اطار المتغيرات التكنولوجية المتسارعة واختلفت في أن ا

  .التنظيمية للجامعة يتطلب تغيير بعض اإلجراءات الرقميالتحول 
  : الدراسة االستكشافيةثالثا 

قام الباحث بعمل دراسة استكشافية لمعرفة وتحديد مدى االلمام بمهارات التحول 
 : منصورة وتمت من خالل عة ال بجاماالداريينقمي لدى الر

 . جامعة المنصورةباإلدارة العامة ل االداريين على عينة من إستبيان-أ
  .  ام االداريين بمهارات التحول الرقميمعرفة مدى إلم: هدف االستبيان إلى

  :  كيفية القيام باالستبيان

  . ديوفرستبانة بشكل مباشر من خالل الذهاب لمقر عمل االداريين وتطبيق اال

 والذين تراوحت ،بجامعة المنصورة االداريين من ٣٠ عدد :عدد أفراد العينة
لعينة من حيث المؤهل  عاما، كما تباين افراد ا٤٥- ٢٦أعمارهم الزمنية بين 



 

 

٦٠٤  

الدراسي، المسمى الوظيفي والمهام الوظيفية، مكان العمل وكذلك عدد سنوات العمل 
  ).الخبرة الوظيفية(

   : عنيانستباالوقد أسفرت نتائج 

  .الرقمي وعى بمهارات التحول ليس لديهماالداريين من % ٣٠ •

 .الت اإلداريةلحل المشك  الحاليةال يمكنهم تشغيل النظماالداريين من % ٤٠ •

 . للنظم االلكترونيةتحديث المحتوي الرقميتلكون مهارات يمال االداريين من % ٩٥ •

على النظم خصية يانات الشحماية البتلكون مهارات ال يماالداريين من % ٦٧ •

 .االلكترونية

 .اإللكترونيال يمتلكون المهارات األساسية للتواصل االداريين من % ٦٣ •

الالزمة للتحول تتوفر لهم اإلمكانيات التقنية او التكنولوجية ال االداريين من % ٧٠ •

  .الرقمى

 من يةيوفي احتياجاتهم الوظيفيرون ان التدريب المقدم ال االداريين من % ٧٢ •

 .التحول الرقمى

 الحديثةواإلصدارات نظم ال تشغيل يمتلكون مهاراتال االداريين من % ٥٧ •

 .للحاسبات

 في  Microsoft Office  اخري غير ن مهاراتيمتلكوال االداريين من % ٨٣ •

  .التعامل مع أجهزة الكمبيوتر

  :مشكلة البحث تحديد 
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التحول الرقمي مهارات بور صقوجود ث فى  مشكلة البح يمكن تحديدمما سبق    
 مشكلة البحث من خالل اإلجابة تحديديمكن  و،بجامعة المنصورةداريين لدى اإل

  :التاليعلى السؤال الرئيس 
 اإلداريينالتحول الرقمى لدى  تنمية مهاراتفي  التعلم الذكي ةاستراتيجي فعاليةما 

  ؟ جامعه المنصورةب
   : ألتيةلسؤال األسئلة اويتفرع عن هذا ا

  بجامعة المنصورة ؟ لالداريينتنميتهامهارات التحول الرقمي الالزم ما  -١

لدي اإلداريين حول الرقمى التمية مهارات ن تفي التعلم الذكي ةاستراتيجي فعاليةما  -٢

 ؟بجامعة المنصورة

  : أهداف البحث 

 داريين لدى اإلالتحول الرقمييهدف البحث الحالي إلي تنمية مهارات 
  . التعلم الذكيةاستراتيجيتطبيق بيئة تدريب قائمة علي ة من خالل بجامعه المنصور

  : أهمية البحث
  :يفيد البحث الحالي فيقد 

 . امعة المنصورة مهارات التحول الرقمياكساب االداريين بج - 

 . التحول الرقمي لتنمية مهاراتالتنمية المهنية لإلداريين بالجامعة - 

لتنمية مهارات التحول  التعلم الذكي ةجيراتي استقائمة علىئة تدريب تقديم تصور لبي - 

 .إلداريين بجامعة المنصورةلدي االرقمي 

ى لإلداريين والذى ينعكس على تحسين اإلرتقاء بالمستوى العلمى والتقنى والمهن - 

 .منظومة العمل اإلداري بالجامعة

 . جديدةهيميتقديم أساس لدراسات وابحاث جديدة تتناول متغيرات تصم - 
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  :ىتمثلت حدود البحث فيما يل: حدود البحث
 :حدود بشرية -١

جامعة المنصورة، باإلداريين العاملين من  ) ٣٠( سوف تتضمن عينة الدراسة 
التعلم ة  استراتيجيعليالقائمة   التدريبيئةبوسوف يتم تطبيق االختبار التحصيلي ب

  .الذكي
 :حدود مكانية -٢

  .منصورةجامعة البلى اإلداريين سوف يتم تطبيق أدوات البحث ع
  :احث كل من المنهجين التاليين تبع البسي: منهج البحث

 التي يحتاجها االداريين الرقمي فى تحديد مهارات التحول الوصفيمسح منهج ال - 

  الخاصة ببيئة التدريب؟ التعليميبجامعه المنصورة ومعايير التصميم 

استراتيجية على مة قائالقل لبيئة التدريب  لدراسة أثر المتغير المستالتجريبيالمنهج  - 

ستخدم التصميم يمهارات التحول الرقمي وسوف تنمية  والمتغير التابع يالتعلم الذك

 .القبلي البعدي لمجموعتين

  :أدوات البحث
  :ادوات جمع بيانات .١

 .مقياس تحديد االحتياجات التدريبية لإلداريين •

 :أدوات قياس .٢

 .ميل الرق التحولمهارات قياس الجوانب المعرفيةاختبار  •

  ارات التحول الرقميبطاقة مالحظة لمه •

 :أدوات معالجة .٣
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لدى االداريين بجامعة  التعلم الذكي ةاستراتيجي وتتمثل في بيئة تدريب قائمة على
  .   لمنصورةا

  :فروض البحث
بين متوسطى درجات كل ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  -

الختبار التحصيلي والبعدي ل القبلي القياسين التجريبية في مجموعة من المجموعات
  .المرتبط بمهارات التحول الرقمي لدي االداريين بجامعة المنصورة

بين متوسطى درجات كل ) ٠,٠٥(ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  - 
ء مجموعة من المجموعات التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة األدا

 .الداريين بجامعة المنصورةقمي لدي اتحول الرهارات الوالمرتبطة بم
  :البحثخطوات 

 .االطالع على الدراسات والكتابات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث -١  :يسير البحث وفقاً للخطوات التالية

 . لالداريينإعداد قائمة بالبيانات األولية والوظيفية  -٢

 .نصورة بجامعة المريينالدايب لميم بيئة التدروضع قائمة معايير تص -٣

 لبيان مدى ،على بعض المحكمين المتخصصينتصميم البيئة عرض قائمة معايير  -٤

 .  وتعديلها، وأهميتها،صحتها

فى ضوء االحتياجات والمعايير ومراحل التصميم التعليمي فى  تصميم بيئة التدريب -٥

 . ضوء قائمة المعايير السابقة

 :االتي في وتتمثل ثبحالبناء أدوات  -٦

قياس الجوانب المعرفية لمهارات التحول الرقمي إختيار عينة تبار تحصيلي لخا - 

  البحث األساسية من العاملين بجامعة المنصورة

 بطاقة مالحظة االداء المرتبطة بمهارات التحول الرقمى - 
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  تطبيق أدوات البحث قبلياً على عينة البحث -٧

  إجراء التجربة األساسية -٨

  ث ينة البحيا على عبحث بعددوات التطبيق أ -٩

  لجة البيانات معا - ١٠

تقديم مجموعه من التوصيات والمقترحات فى ضوء النتائج التى تم التوصل  - ١١

  .إليها

  : مصطلحات البحث
  : التعلم الذكىإستراتيجية

التعلم تجمع بين تكنولوجيا تعلم حديثة بانه خدمة  lim،(2011( ليم يعرفه
حمولة وقد اطلق  المواألجهزة ف الذكيةمثل الهواتيثة  الحدواألجهزة االلكتروني

 الذى يجمع بين انواع متعددة للتعلم يوالتكيف الذكيعليه العديد من الباحثين التعلم 
والقدرات التى تمكن المتعلم من تعزيز افكاره والتواصل وحل المشكالت باستخدام 

  . الذكيةاألجهزة
لتى كترونى اور التعلم االل بانه صورة من ص)٢٠١٨(حسن ربحىيعرفها 

المعلومات واالتصاالت الذكية والمحمولة االستفادة من اجهزة تكنولوجيا  الى تهدف
التجارب الشخصية فى التعلم للحصول على بين ايدى المتعلمين بما يحقق 

المعلومات وادارة المعرفة لحل المشكالت وانجاز المشروعات وصوالً لتحقيق 
  .علماالهداف ضمن سياق الت

للفرد ه طريقة تعلم تركز على االنسان وموجهه بان Noh (2011)يعرفه 
  .تربط بين اجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذكية مع بيئة التعلم

 بأنها طريقة تدريب الكترونية تمكن اإلداريين من إجرائياًويمكن تعريفها 
  .ذكيةة الاكتساب مهارات التحول الرقمى من خالل استخدام األجهز
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   يالتحول الرقم
احداث تغييرات في كيفية ادراك وتفكير وتصرفات االفراد في العمل  هو

والسعى الى تحسين بيئة العمل الجامعى من خالل التركيز على استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت باإلضافة الى تغيير االفتراضات التنظيمية حول الوظائف 

معية والهياكل والترتيبات التنظيمية لجاة الجامعة والقيم افلسفالجامعية بحيث تتضمن 
 التي تشكل سلوك االفراد بما يتفق وطبيعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  .)٢٠١٣اسامة علي،(
تنفيذ المهام واالعمال المتشابهه للمنظمة الفعلية باستخدام ل صيغة هو

القة الع جميع األطراف ذات  قبلتكنولوجيا االتصاالت التي يشاع استخدامها من
 ويساند فاعلية استخدام الوسائل التكنولوجية مجموعة البرمجيات ،بأنشطة المنظمة

والمعدات االلكترونية فضال عن وسائل االتصال بالشبكات المحلية والعالمية وما 
(  يتفرع عنها من وسائل دون ارتباط العمليات التنظيمية بمكان او زمان محددين

   .)٢٠٠٤رق يونس،عامنه ، طا الطمحمد
 تراضياالف االنتقال من مقومات الفضاء الفيزيائي الواقعي إلي الوجود هو

Virtual Reality بحيث تصبح عملية االتصال ال يسودها مفاهيم المسافات واألزمنة
   .)٢٠٠٦حسن الرزو، (التي تسود العالم الفيزيائي التقليدي

ي مجاالت صة فلبشري التقليدي وخامل ا إحالل النظم اآللية محل العهو
إنتاج الخدمات التعليمية والتدريبية؛ بما ينعكس علي هياكل المنظمات وتكوين 
الموارد البشرية بها، حيث تزيد أهمية األصول الفكرية غير الملموسة عن األصول 
المادية الملموسة في تكوين استثمارات المنظمات المعاصرة، ومن ثم في تحديد 

  .)٢٠٠٥،علي السلمي( لسوقيةها اقيمت
استخدام الوسائل التكنولوجية في أداء مختلف  بأنه إجرائياًويمكن تعريفها 

  .الجامعياالعمال لتحسين بيئة العمل 
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  :إجراءات البحث

إعداد : تناول الباحث في هذا الجزء عرض ما قام به من إجراءات وتشمل
حث،  الب الذي تم اتباعه فيريبيأدوات البحث، واختيار العينة، والتصميم التج

وخطوات تطبيق تجربة البحث، وأخيراً عرض أساليب المعالجة اإلحصائية التي تم 
وفيما يلي شرح مبسط استخدامها في معالجة البيانات للتوصل لنتائج البحث، 

  :لخطوات النموذج
   :وهيوتضمنت تلك المرحلة عدداً من اإلجراءات : مرحلة الدراسة والتحليل: أوالً

  :والتي تتمثل في النقاط اآلتية: لعينةد اتحديد خصائص أفرا ١-١

 . سنة٣٨ الى ٢٥ تتراوح أعمارهم بينوالتى بجامعة المنصورة العاملين  دارييناال - 

يوجد لديهم إقبال واستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، ولديهم اتجاه إيجابي نحو  - 

 .طقيمجرد والمنى التفكير الهم القدرة عللجماعي، كما يتوفر لديالعمل ا

 :البرنامج التدريبي المقترحأفراد العينة من تحديد احتياجات  ٢- ١

 إلي بجامعة المنصورة الداريين في حاجة البيئة التدريب المقترحةتمثلت االحتياجات 
  .التحول الرقميمهارات 

  :مية دراسة واقع الموارد والمصادر التعلي٣- ١

ين للوقت والمكان الذي يتم داريالى اختيار اوني يعتمد علدريب اإللكتر   إن برنامج الت
فيه التطبيق، وقد حرص الباحث علي أن تعمل بيئة التدريب من خالل أي جهاز 

  .أو هاتف ذكيبيوتر شخصي سواء كم
  : مرحلة التصميم- ٢

 التعلم استراتيجيةالقائم علي ج التدريب  تحديد األهداف العامة لبرنام١- ٢
بجامعة داريين  لدى االالتحول الرقميرات تنمية مهاام في هدف العتمثل ال: الذكي

 .المنصورة
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 استراتيجيةالقائم علي التدريب تحديد المحتوي الخاص ببرنامج التدريب   ٢-٢

 والتي تخدم  تم تحديد الموضوعات الرئيسة والفرعية لمحتوي البرنامج:التعلم الذكي

وا من بحيث يتمكنين الداريت اف البحث وتعمل علي تلبية احتياجاوتحقق أهدا

  .فاء المهاراتاستي

 التعلم استراتيجيةالقائم علي تحديد األهداف اإلجرائية لبرنامج التدريب  - ١

األهداف اإلجرائية لكل موضوع طبقاً للمهارات ب قام الباحث بعمل قائمة :الذكي

ة  قائمة مبدئية باألهداف السلوكيا، ثم قام الباحث بإعدادالتي سبق تحديده

تطالع رأي األساتذة والخبراء المتخصصين حول هذه للموضوعات، حيث تم اس

 . ةالقائم

 :  تصميم أدوات القياس٤ - ٢

  :التحول الرقمياالختبار التحصيلي للجوانب المعرفية لمهارات   - أ

 مستوى ف قياسبهدتبار عد الباحث االخا: تحديد الهدف من االختبار ١-١
  . قه قبلياً وبعدياًبتطبيوذلك التحول الرقمي ات لمهار للجوانب المعرفية االداريين

قام الباحث بتحديد األهداف : تحديد األهداف التعليمية التي يقيسها االختبار ٢-١
اً وكياً واضحتحديداً سلالتحول الرقمي لمهارات اإلجرائية الخاصة بالجانب المعرفي 

  .سلوك النهائييدل على ال
ت لالختبار، ول المواصفاث بإعداد جدقام الباح: إعداد جدول المواصفات ٣-١

 من  المفردات التي يشملها االختبار بالنسبة لكل هدفويتضمن هذا الجدول عدد
  األهداف اإلجرائية للبرنامج
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االختبار تم تحديد نوع مفردات : تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتها ٤-١
ات  وفى ضوء ذلك قام الباحث بصياغة مفردالصح والخطأمن نمط أسئلة 

التحول ى جميع الجوانب المعرفية لمهارات ية بحيث تغط بصورة مبدئختباراال
  . مفردة) ٤٥( ، وبلغت عدد مفرداته الرقمي

ر وروعي ها في مقدمة برنامج االختباتم صياغت: صياغة تعليمات االختبار ٥- ١

  .قة ومختصرة ومباشرة ومبسطةأن تكون واضحة ودقي

ابة صحيحة  درجة واحدة لكل إجقديرتم ت :تقدير الدرجة وطريقة التصحيح ٦- ١

  . درجة) ٤٥(ك كانت النهاية العظمى لالختبار هي على كل سؤال، لذل

  :  تجريب االختبار وضبطه ٧- ١
ديد صدق د اتبع الباحث الطرق اآلتية لتح وق:تحديد صدق االختبار  - أ

  :االختبار
على بعد إعداد االختبار في صورته األولية، قام الباحث بعرضه : صدق المحكمين •

متخصصين في مجالي تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق عدد من المحكمين ال
لنهائية  ال التعديالت، وصوالً للصورةالتدريس، وذلك إلبداء الرأي حوله وقد تم عم

  .لالختبار
بحساب  قام الباحث بالتأكد من الثبات الداخلي لالختبار :الختبارثبات ا  - ب

ل اآلتي نتائج قياس الثبات كرونباخ، ويوضح الجدو) α-ألفا(معامل الثبات 
  .اإلحصائي

  لالختبار التحصيلي) α(نتائج حساب معامل الثبات) ١(جدول 

  القيمة  مفردات االختبار  نةعدد العي  معامل الثبات

  ٠,٩٥٢  ٤٥  ٣٠ Cronbach"الفا"معامل



 

� �

٦١٣ 

 ٠,٩٥٢ارتفاع معامل ثبات االختبار التحصيلي حيث بلغ ) ١(ويتضح من الجدول
ه من معلومات عن مما يدل على دقة االختبار في القياس واتساقه فيما يزودنا ب

  .التحول الرقميللجانب المعرفي لمهارات داريين تحصيل اال
بعد صياغة عبارات االختبار، تم إنتاج االختبار : ي إنتاج االختبار اإللكترون٧- ١

جل الذي يتميز  وهو من ضمن تطبيقات جوGoogle formباستخدام تطبيق 
تجابات لمعرفة االسيتم الدخول بسهولة استخدامه في عمل االختبارات، وبعد ذلك 

 .ها احصائياًوتحليل
  :التحول الرقمي بطاقة مالحظة األداء لمهارات - ٢
التحول لمهارات قياس الجانب األدائي : البطاقةهدف من بناء  تحديد ال١- ٢

  .الرقمي
تم استخدام أسـلوب التقـدير الكمـي لقائمـة          :  وضع نظام تقدير الدرجات    ٢-٢

استخدام أسلوب التقدير الكمـي لبطاقـة        المالحظة لقياس أداء المهارات في ضوء     
 – مرتفـع (اء همـا     لألد أربعة إختيارات  في ضوء    المالحظة لقياس أداء المهارات   

وبهذا تكون مجموع الدرجات ببطاقـة المالحظـة        ).   لم يؤد  – منخفض   –متوسط  
  . درجة ) ١٣٨( يساوى 

اشتملت التعليمات على توجيه المالحظ إلى : إعداد تعليمات بطاقة المالحظة ٣- ٢
اته والتقدير الكمي قراءة محتويات البطاقة، والتعرف على خيارات األداء ومستوي

ى، مع أهمية تسجيل زمن أداء كل مهارة فرعية في المكان المحدد للزمن لكل مستو
  . الت أداء المهارةبالقائم، ووصف جميع احتما

تمت صياغة بطاقة المالحظة في : الصورة األولية لبطاقة المالحظة ٤-٢

  . أداءاً) ٤٦(مهارة رئيسة، ) ٥(صورتها األولية، والتي تكونت من 

  : ذلك من خاللوتم : ضبط بطاقة المالحظة ٥-٢
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 اعتمد الباحث على صدق المحكمين، :حساب صدق بطاقة مالحظة األداء  - أ

قة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال حيث تم عرض البطا

وقد تم عمل التعديالت المطلوبة، وصوالً . تكنولوجيا التعليم لالستفادة من آرائهم

 بطاقة المالحظة للصورة النهائية ل

قام الباحث بالتأكد من الثبات الداخلي : طاقة مالحظة األداءحساب ثبات ب  - ب

) ٢(كرونباخ، ويوضح الجدول) α-ألفا ( بحساب معامل الثباتلبطاقة المالحظة

  .نتائج قياس الثبات اإلحصائي

  لبطاقة المالحظة) α(نتائج حساب معامل الثبات )٢(جدول

  القيمة  فردات قائمة المالحظةم  عدد العينة  معامل الثبات

  ٠. ٩٢١  ٤٦  ٣٠ Cronbach"ألفا"معامل

 )٠. ٩٢١  (مالحظةلالسابق ارتفاع معامل ثبات بطاقة ا) ٢(  ويتضح من الجدول 
مما يدل على دقة البطاقة في القياس واتساقها فيما تزودنا به من معلومات عن 

  .ت البرنامجمستوى أداء العاملين  للمهارات التي تضمنتها موديوال
تم اختيار المواد والوسائط التعليمية المناسبة : واد والوسائط التعليمية اختيار الم٦- ٢

ع الخبرة الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية للبرنامج ، ونوندارييلخصائص اال
  .التدريبي

ابية تم تصميم الخريطة االنسي: إعداد الخريطة االنسيابية للبرنامج التدريبي ٨-٢

Flow Chart ح تتابع شاشات برنامج التدريب االلكتروني   والتي توض. 

و برنامج قام الباحث بتصميم سيناري :برنامج التدريبتصميم سيناريو نظام  ٩- ٢

التدريب اإللكتروني وذلك في ضوء قائمة المعايير التي تم إعدادها وتحكيمها، حيث 

ية ثم كتابة وصف مختصر وموجز تم ترتيب األهداف والمحتوى والخبرات التعليم
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للترتيب المحدد مع رسم مبدئي لتحويل العناصر المكتوبة إلى عناصر بصرية، 

  . ها إلي شاشات للنظام فيما بعدحيث تم تحكيمها، وتعديلها، وتحويل

  :  مرحلة اإلنتاج- ٣

تم تحديد : تنفيذ سيناريو النظام، وإنتاج عناصر الوسائط المتعددة التي يتضمنها ١-٣

ة النصوص المكتوب: اج نظام اإلدارة مثلمصادر التعليمية الالزمة إلنتال

 البرامج في والصور الثابتة، ولقطات الفيديو، وقد استخدمت العديد من ،والمسموعة

  . Microsoft Word 2019 ،Adobe Photoshop CS3: اإلنتاج منها

امج التي استخدمت في تصميم كالً من يوجد العديد من البر: تأليف برنامج التدريب ٢-٣

  :والتي منهاريب برنامج التد

 . التدريببيئة، وتم استخدامها في بناء (Flash11) لغة برمجة  •

 . لمعالجة الصور الثابتةAdobe Photoshop CS3 استخدام برنامج  •

  :وتمت على مرحلتين:  مرحلة التقويم البنائي وصالحية برنامج التدريب-
 عرضه على مجموعة من دريب من خاللوهي مراجعة برنامج الت: المرحلة األولى •

المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم وقد تم تنفيذ التعديالت التي 

 .أقروها

) ١٠(وهي تجريب موديوالت برنامج التدريب علي عينة صغيرة  :الثانيةالمرحلة  •

 ختبار القبلي لكلبجامعة المنصورة حيث قاموا بإجراء اال من العاملين اداريين

موديول، ثم دراسة الموديوالت وما تضمنته من أنشطة ومهام تعليمية، ثم تطبيق 

  .االختبار التحصيلي البعدي لكل موديول

  ):مرحلة النشر واالستخدام(صميم التجريبي للبحث الت: امساًخ
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لجهاز امن ) ٣٠(قام الباحث باختيار عينة البحث وعددها: تحديد عينة البحث -١

 .بجامعة المنصورة) ينة تطوعيةع(اإلداري 

 .تطبيق أدوات البحث قبلياً علي عينة البحث قبل التجربة - ٢

 الخاص بكل الواتس آبمج برناي علي  الخاص باالختبار التحصيللرابطتم إرسال ا  - أ

 .عضو

يتم الدخول علي ثم ، رقم التليفون بمجرد دخول كل عضو علي االختبار يقوم بإدخال -ب
الدخول علي عبارات االختبار وبعد االنتهاء و ،لخاصة باالختبارصفحة التعليمات ا

شرة في  وهنا يتم تفريغ اإلجابة مباSubmitيتم تأكيد االجابة بالضغط علي زر 
Spreadsheetالخاص باالختبار التحصيلي .  

بمعرفة الباحث حيث قام المالحظة بطاقة تم تطبيق :  بالنسبة لبطاقة المالحظة-جـ
  .امهم بتطبيق بيئة التدريباء قيبمالحظة اداء السادة االداريين اثن

/ ٢٥- ٢٣  وبطاقة المالحظة علي العينة في الفترة وانب المعرفيةالجتبار خا تم تطبيق -د
٩/٢٠٢١.  

نفيذ التجربة األساسية الخاصة بالبحث وذلك بالسماح تم ت: اسية للبحثالتجربة األس -٣

ز هاجعلى ) بيئة التدريب(بوضع  باستخدام البرنامج التدريبي حيث داريينلال

  :، وقد تم تنفيذ التجربة وفق اإلجراءات اآلتيةبينبالمتدرالكمبيوتر الخاص 

تروني في المرحلة بتجريب برنامج التدريب اإللك في هذه حثقام البا: تجربة البحث •

وانتهت  ٢٧/٩يوماً بدأت يوم ) ٣٣(صورته النهائية، حيث استغرقت تجربة البحث

  .٣٠/١٠/٢٠٢١يوم 

تم تطبيق أدوات القياس البعدي للبحث على :  التطبيق البعدي ألدوات البحث- ٤
نامج واستيفاء جميع تخدام البر اسأعضاء المجموعة عينة البحث بعد االنتهاء من
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 ٢/١١/٢٠٢١ وحتي ٣١/١٠/٢٠٢١لوبة منهم، وذلك في الفترة من المهام المط
لجوانب المعرفية، وقائمة مالحظة األداء العملي اختبار ا :وتضمنت هذه األدوات

 .التحول الرقميلقياس الجوانب األدائية لمهارات 
جراءات االنتهاء من إبعد . لبحثصائية المستخدمة في االمعالجات اإلح: سادساً

التجربة للبرنامج التدريبي، وتصحيح االختبار ورصد درجات قائمة المالحظة، 
 وذلك باستخدام حزمة البرامج  اإلحصائية للعلوم ،تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات

  .، وذلك الختبار فروض البحث)SPSS 23(االجتماعية
 : األولإجابة السؤال .١

 الواجب  التحول الرقميما مهارات "الذي نص علىذا السؤال لإلجابة عن ه
 ؟ بجامعة المنصورةداريينتوافرها لدى اال

قام الباحث بالتوصل إلى قائمة المهارات وذلك من خالل دراسة األطر النظرية 
واألدبيات والدراسات السابقة، وأيضاً من خالل استطالع رأي المحكمين من 

  .رق التدريس وباقي التخصصات، والمناهج وطيا التعليماتذة في مجال تكنولوجاألس
 :إجابة السؤال الثاني .٢

ما التصور المقترح لبيئة التدريب القائمة  "لإلجابة عن هذا السؤال الذي ينص على
 قام الباحث بدراسة وتحليل مجموعة من نماذج ؟استرتيجية التعلم الذكيعلى 

 حيث ADDIDEي نموذجليل تم تبننتائج ذلك التحي ضوء التصميم التعليمي، وف
  .يتناسب مع طبيعة البحث الحالي

 :إجابة السؤال الثالث .٣

 علـى   قائمةما أثر تصميم بيئة تدريب       :"لإلجابة عن هذا السؤال والذي نص علي      
 بجامعه  مهارات التحول الرقمي لدي االداريين    على تنمية   استراتيجية التعلم الذكي    

 يوجـد   ": "ص على األول والذي ن  صحة الفرض    قام الباحث باختبار     ؟المنصورة  
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ـ    ىبين متوسـط  ) ٠,٠٥≥ ∞(فرق دال إحصائيا عند مستوي       ي درب درجـات مت
 الجوانـب المعرفيـة   في القياسين القبلي والبعدي الختبـار       المجموعة التجريبية   

لقياس  لصالح ا   بجامعة المنصورة  دارييناال دىالتحول الرقمي ل  المرتبط بمهارات   
  :تياآل الجدول  كما في"البعدي

 لمتوسـطين   t-test(حـساب   قـام الباحـث ب     صحة هذا الفرض     والختبار
 المجموعـات   متـدربى لمقارنة بين متوسطي درجـات      وذلك من اجل ا   ) مرتبطين

  .ياً وبعدياًقبلالتجريبية 
  )٣(للعينات المرتبطة، كما يوضحه الجدول " ت"حيث قام الباحث باستخدام اختبار 

لعينة  ن القبلي والبعديلقياسيي درجات ا بين متوسطداللة الفرق) ٣(دول ج
  البحث في االختبار التحصيلي

  ن  القياس  المستويات
متوسط 
  الفروق

االنحرا
ف 

المعيار
  ي

درجات 
  الحرية

قيمة 
  )ت(

مستو
ي 

  الداللة

  2.76 22.80 30  قبلي
  درجة كلية

  بعدي
30 

42.20  1.71  
29  30.71  

دالة 
عند 
0.01  

 داريين بين متوسطي درجات االفرق دال إحصائياًسابق وجود يتضح من الجدول ال
مجموعة البحث في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي لالختبار 
التحصيلي والذي متوسطه أعلي، حيث وجد أن قيمة ت تساوي علي الترتيب 

  ومستوي داللة٢٩رية بدرجات ح) ١،٦٩= ت( أكبر من القيمة الجدولية )30.71(
  .قبول الفرض األول من فروض البحثلي  النتيجة تشير إ وهذه٠،٠١
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  :قياس حجم التأثير للبرنامج التدريبي

 : قياس حجم تأثير البرنامج التدريبي  - أ

مهارات  علي تنمية استراتيجيات التعلم الذكيالبرنامج القائم على لمعرفة حجم تأثير 
  كما هو٢مة إيتاتم حساب قي بجامعة المنصورة ، التحول الرقمي لدي االداريين

  ):٤(موضح بالجدول 
حجم التأثير لالستراتيجية في القياسين القبلي والبعدي لالختبار ) ٤(جدول 

  .التحصيلي

2مربع إيتا   المتغير التابع  المتغير المستقل
ƞ حجم التاثير  

  كبير  ٠،٨٩  تذكر

 كبير  ٠،٩٠  فهم

 كبير  ٠،٨٩  تطبيق فما فوق

  نوع القياس
  ) بعدي–قبلي (

 بيرك  ٠،٩٨  رجة كليةد

يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير للنظام في حالة العينات المرتبطة بلغ 
وهذه القيم بالترتيب تدل علي أن ) ٠،٩٨، ٠،٨٩، ٠،٩٠، ٠،٨٩(علي التوالي 

مستويات االختبار (من تباين المتغير التابع %) ٩٨، %٨٩، %٩٠، %٨٩(
غير المستقل وهذا يعني أن يره في ضوء المتيمكن تفس) حصيلي ودرجته الكليةالت

  .حجم التأثير لالستراتيجية قوي
البرنامج فعالية ) ١٠(، )٩(ويتضح مما سبق ومن واقع النتائج المسجلة بالجداول 

 لدي مهارات التحول الرقميفي تنمية القائم علي استراتيجية التعلم الذكي التدريبي 
  .ة بجامعة المنصورريينالداا

  : لسؤال الرابعإجابة ا
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فعالية بيئة تدريب قائمة علي ما : "لإلجابة عن هذا السؤال والذي نص علي
استراتيجيات التعلم الذكي في تنمية مهارات التحول الرقمي لدي االداريين بجامعة 

 دال قفر يوجد : "قام الباحث باختبار الفرض الثاني والذي نص على" ؟المنصورة
 المجموعاتمتدربي  جاتدر متوسطات بين) ٠,٠٥ (ويمست عند إحصائيا

لبطاقة مالحظة األداء والمرتبطة بمهارات  والبعدي القبلي القياسين في التجريبية
حيث  ". لصالح القياس البعدي المنصورة بجامعة االداريين لدى التحول الرقمي

) ١٢(ل تبطة، كما يوضحه الجدوللعينات المر" ت"قام الباحث باستخدام اختبار 
  :تياآل

اللة الفرق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للعينة في د) ٥(جدول 
  بطاقة المالحظة

  ن  القياس  المستويات
متوسط 
  الفروق

االنحرا
ف 

المعيار
  ي

درجا
ت 

  الحرية

قيمة 
  )ت(

مستو
ي 

  الداللة

  2.290  95.73 30  قبلي
  درجة كلية

  بعدي
30 

131.73  2.477  
29  43.94  

دالة 
عند 
0.01  

ول السابق وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات العاملين يتضح من الجد
مجموعة البحث في القياس القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي 

أكبر ) ٤٣,٩٤(والذي متوسطه أعلي، حيث وجد أن قيمة ت تساوي علي الترتيب 
 وهذه ٠،٠١  ومستوي داللة٢٩جات حرية بدر) ١،٦٩= ت(مة الجدولية من القي

  النتيجة تشير إلي قبول الفرض الثاني من فروض البحث 
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  :قياس حجم التأثير للبرنامج

استراتيجية التعلم الذكي في تنمية مهارات لمعرفة حجم تأثير البرنامج القائم علي 
 هو  كما٢، تم حساب قيمة إيتاة بجامعة المنصورالتحول الرقمي لدي االداريين

  )٦(الجدول موضح ب
حجم التأثير لالستراتيجية في القياسين القبلي والبعدي لبطاقة ) ٦(ل جدو

  .المالحظة

  المتغير التابع  المتغير المستقل
مربع إيتا 

2
ƞ 

  حجم التاثير

  كبير  ٠,٩٧  الدرجة الكلية  نوع القياس قبلي بعدي

لنسبة لمرتبطة با التأثير في حالة العينات ايتضح من الجدول السابق أن حجم
وهذا يدل علي أن ) ٠،٩٧( الرئيسة والدرجة الكلية لبطاقة المالحظة بلغ للمهارات

يمكن تفسيره في ضوء المتغير ) الدرجة الكلية(من تباين المتغير التابع %) ٩٧(
  .المستقل وهذا يعني أن حجم التأثير البرنامج كبير

رنامج فعالية الب) ٦(، ) ٥(اول واقع النتائج المسجلة بالجدويتضح مما سبق ومن 
 االداريين لدي مهارات التحول الرقمي في تنمية استراتيجية التعلم الذكيالقائم علي 

 وقد ترجع الفعالية إلي أهمية المصادر اإللكترونية المتنوعة التي ،بجامعة المنصورة
   .التدريبقدمتها بيئة 

  :امل ومنها ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء العديد من العو
تطوير قدرات سهم في ا ت بشكل جيد فإنهتعلم الذكي اذا ما تم توظيفهااستراتيجية ال •

 يالداخل وتنمية مهاراتهم وخبراتهم من خالل تفعيل برامج التدريب دارييناال

 فيت مجزية للعاملين آ األداء، وتقديم مكافوالخارجي، والتعليم المستمر، وتقييم

جودة الشاملة من خالل الرضا  اإلبداعية واليز الثقافةمجال المعرفة لدعم وتعز

 .الوظيفي والرضا عن األداء المؤسسي
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 وذلك من خالل احتوائها علي شرح داريين ساهمت البيئة في إثارة دافعية اال •

ر نظري متكامل يوضح المقصود وافي لكل مهارة داخل البيئة وتقديم إطا

ذه المحتوي في وقد تم تقديم ه. ستيفائهابالمهارة بل وكيفية استكمال المهارة وا

علي تنظيم  داريينوصور وفيديو، وبالتالي ساعد االوصوتي شكل نصي 

الخبرات لديهم وحل المشكالت وإدراك ما هو مناسب لتحصيلهم العلمي، وقد 

 . ورغبة في استكمال المهاراتوجد أن لديهم إصرار ومثابرة

  :التوصيات

 الـتعلم الـذكى   اتيجيات  ام وتوظيف استر  ئمة الستخد توفير البنية التحتية المال    -١
من خالل توفير جميع اإلمكانات المادية والبـشرية والفنيـة          والنظم الخبيرة   

 في  التعلم الذكى والنظم الخبيره   الالزمة لدعم استخدام وتوظيف استراتيجيات      
 .نيمهارات التي يحتاج إليها العاملكافة ال

 .ا البحثالتي توصل إليه ول الرقمىالتحاالستفادة من قائمة مهارات  -٢

 .االستفادة من أدوات البحث التي قام الباحث بتصميمها -٣

  :لمقترحةالبحوث ا

تصميم بيئة تدريب تكيفية في ضوء معايير التصميم التعليمي لتنمية كفايات            -١
  . المتنوعةالتحول الرقميالعاملين بالجامعة علي مهارات 

ومات المعل تكنولوجياعلي توظيف تصميم بيئة تدريب إلكترونية قائمة  -٢
دارية  لتطوير أداء المهام اإلحول الرقمى ومعايير الت الحديثةواالتصاالت

 .بالجامعة

 في تنمية مهارات استراتيجيات التعلم الذكى والنظم الخبيرة أثر الدمج بين -٣
  .استخدام مصادر التعلم اإللكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
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   العربيةالمراجع- ١

تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصالت علي الثقافة ) ٢٠١١(ودأسامة السيد محم
المعلوماتية لدي المتخصصين في العلوم االجتماعية االتجاهات الحديثة في 

  .٣٢، العدد١٦المكتبات والمعلومات، مجلد 

دراسة : مي بالجامعات المصريةالتحول الرق) ٢٠١٣(اسامة عبد السالم علي 
  .٢، الجزء٣٧ة جامعة عين شمس، العددجلة كلية التربيحليلية، مت

الجامعة االفتراضية العربية الموحدة، مجلة علوم ) ٢٠٠٦(حسن مظفر الرزو
  .٣٠إنسانية، العدد 

تصور مقترح لبناء نظام خبير في تنمية مهارات ) ٢٠١٨( علي عبد اهللا الشيخحنان
نطقة الباحة، ة االبتدائية بمات المرحلت اإلنجاز االلكتروني لدي معلمانتاج ملفا

  ١١، العدد ٣٤مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، مجلد 

نموذج اإلدارة الجديد في عصر االتصاالت والمعلومات، في ) ٢٠٠٥(علي السلمي 
دار - ، القاهرة٢ وطنية، الجزء كتابات إدارية في قضايا: رحلتي مع اإلدارة

  .ريب للنشرغ

مة االلكترونية وتطبيقاتها في الحكو) ٢٠٠٤(نس ق شريف يومحمد الطعامنه، طار
  .الوطن العربي ، بحوث ودراسات المنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة

  .دار الكلمة: القاهرة . عمليات تكنولوجيا التعليم.)٢٠٠٣( ميس محمد عطية خ

 ، ار السحابالتعليم والتعلم ، القاهرة ، دتكنولوجيا ) ٢٠٠٩( عطية خميس محمد
  .٢ط
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الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة، دار ) ٢٠٠٧( خميس هعطيمحمد 
  .السحاب للنشر والتوزيع،القاهرة

: مدي استخدام مصادر المعلومات االلكترونية) ٢٠١٠(مسفرة بنت دخيل الخثمعي 
عة ة علوم الحاسب والمعلومات بجامدراسة حالة العضاء هيئة التدريس بكلي

ة بمدينة الرياض، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، ن سعود اإلسالميمحمد ب
  .١ العدد ١٦مجلد 

نحو نموذج تطويري ) ٢٠٠٢(مصطفي عبد السميع محمد، عبد الفتاح الفولي 
للجامعات العربية من منظور التنظيم الرقمي للمؤسسات، المؤتمر العربي 

 المنعقد في حو منظمة رقمية،ن: عنوان كنولوجيا المعلومات واإلدارة باألول لت
منظمة العربية ، القاهرة ال٢٠٠٢ أكتوبر ٤- ١شرم الشيخ خالل الفترة من 

  .للتنمية اإلدارية

استخدام نظم التعلم الذكية القائمة علي التعلم المنظم ذاتيا ) ٢٠١٧(نجالء فارس
لدي المحوسب وكفاءة الذات المحوسب واثرها علي تنمية مهارات التفكير 

يم، المجلة التربوية، كلية التربية جامعة سوهاج، الجزء تكنولوجيا التعلطالب 
  .٢٠١٧، يوليو ٤٩
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