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  ملخص ادلراسة

دربني واملتدربني يف املعهد الصناعي (صباح السامل) مبختلف مسـتوايهتم ادلراسـية، حنو هتدف ادلراسة للكشف عن طبيعة الاجتاهات دلى امل     

  التدريب مع اسـتخدام ٔالسلوب احملارضة بني فرتات العرض.اسـتخدام وسائل تعمتد عىل التقنية احلديثة املعمتدة عىل احلاسوب وبراجمه املتنوعة يف 

 بصباح الصناعي املعهد ملتدريب ٕالكرتونية برجمية تدريس( املسـتقل للمتغري اكن ٕاذا ما معرفة حول يرتكز اذلي التجرييب املهنج الباحث واسـتخدم     

 عندما تطبيقه يمت التجرييب املهنج بأن القول ميكن ٔاي ،)العقلية القدرات املقدمة، العلمية املادة يف التحصيل(  التابعة املتغريات عىل ٔاثر)  السامل

 اختيار ومت .وقائياً  اً ري تغي ٔاو عالجياً  تغيرياً  املدروسة الظاهرة عىل ٕاجراؤه جيب ٕاصاليح تغيري ٔاي حول ابملسـتقبل التنبؤ البحث من الهدف يكون

 ابلتعلمي املتعلقة إالماكانت لتوفر نظراً  اختياره مت اذلي )السامل صباح( الصناعي عهدامل  يف املتدربني فصول من عشوائية بطريقة دراسـيني فصلني

 اجملموعة ميثلون متدرابً  29 متدراًب، 60 ادلراسة عينة ٕاجاميل وبلغ. الضابطة اجملموعة واالٓخر التجريبية اجملموعة الفصلني ٔاحد مثَّل وقد. إاللكرتوين

  . الضابطة اجملموعة ميثلون متدرابً  31 التجريبية،

اة وقد ٔاعد الباحث ٔاداة لقياس الاجتاهات حنو اسـتخدام تكل الوسـيةل التعلميية يف تدريس املقررات اليت يدرسوهنا يف املعهد، وقد مرت أالد     

إالجابة علهيا مبدرج من  ثالث مسـتوايت،  عرشة بنودخبطوات بناء أالدوات الرتبوية النفسـية، وحصلت عىل صدق وثبات عاليني، وتتكون من 

  ٕاضافة ٕاىل املعلومات العامة.

يف وخلصت ادلراسة ٕاىل وجود فروق ذات دالةل ٕاحصائية لصاحل الاجتاهات إالجيابية حنو فعالية اسـتخدام التقنية احلديثة يف زايدة التحصيل و     

  وزايدة التفاعل داخل القاعة وازدايد ادلافعية حنو التعمل.زايدة الفهم للمقرر، وكذكل يف شد الانتباه ٔاثناء احملارضة 

 :وقد خمتت ادلراسة ببعض املقرتحات والتوصيات ومهنا     

يف جانب إالعداد والتدريب حىت تتفق  معاهد التدريب التابعة للهيئة العامة للتعلمي التطبيقي والتدريبٕاعادة النظر يف خطط وبرامج  - ١

مع متطلبات العرص املعلومايت احلارض، والبدائل املتعددة املعروضة اليت تتطلب اختيارًا ذكيًا يف املقررات النظرية، والتنويع يف 

 وات التدريب داخل سـنعىل حسن الاختيار والترصف ٔاثناء  ينقادر  مدربنياسرتاتيجيات ؤاساليب التدريس والتدريب العميل، ٕالعداد 

  املعهد.

قدوة للطلبة املتدربني يف جمال اسـتخدام  ونواابملعهد ليك التدريبتنويع ٕاسرتاتيجيات ؤاساليب التعلمي املتبعة من قبل ٔاعضاء هيئة  - ٢

س املتطورة حسب مدربني فعال لتدربهيم عىل همارات التدري متخصصنيالتقنية احلديثة يف حتسني ٔاداهئم، وٕاسـناد تدريب املعلمني ٕاىل 

 متطلبات احلارض واملسـتقبل. 

عقد اجامتعات ومناقشات ودورات تدريبية مرتبطة مبتطلبات ٕاعداد وتأهيل املعلمني يف اجلانب العميل مع ٕارشاك الطلبة املتدربني  - ٣

من خالل ورش العمل اليت تتطلب تمنية همارات تدريسهم  مد والتنظمي والتقدمي مبا يتيح هلابملعهد مبختلف جماالت دراسـهتم يف إالعدا

  .تنفيذ تكل املهارات املطلوبة ابلتدريب املبارش وانغامس الطلبة املتدربني يف التعمل النشط داخل املعهد وقبل خروهجم للتدريب امليداين

  

    

  



  



  قامئة احملتوايت
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  اثنيًا: مزيات التعلمي إاللكرتوين
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  قامئة أالشاكل

  

  رمق الصفحة الشلك 

 ١١إاللكرتوينالتعلميوسائط):  ١(  شلك

  ٣٥ البحثعينة):  ٢ ( شلك

  

  

  

  

  

  قامئة اجلداول

  

  الصفحةرمق  اجلدول   

 ٣٤.:  قمي معامالت ثبات املقاييس) ١( جدول رمق 

  ٣٦.: وصف الاختبار التحصييل ادلوري والهنايئ، وبطاقة املالحظة) ٢ (جدول رمق 

  ٣٧ قمي اختبار (ت) للفرق بني متوسطي درجات الطلبة املتدربني يف التطبيق العاجل واالٓجل لالختبار التحصييل  ): ٣( جدول رمق 

:  املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمي (ت) دلرجات الطلبة املتدربية يف املواد أالدبية يف الاختبارين ) ٤( جدول رمق 

 التحصيليني العاجل واالٓجل للفصلني ادلراسـيني أالول والثاين.
٣٧  

  ٣٨  ادلرايس الثاين: قمي متوسط درجات الطلبة املتدربني يف بطاقة املالحظة للفصل) ٥( جدول رمق 

  

  

  

  



  مقدمة

نشهد يف لك  مك ٔاننايعد هذا العرص عرصًا تقنيًا،  حيث احلياة، وجماالت ٔاوجه لك مشلت هائةل حضارية نقةل القرن هذا مطلع منذ العامل يشهد     

حيث تشهد البرشية تقدمًا والاسـتفادة مهنا قدر إالماكن،  يوم اخرتاعًا تكنولوجيًا جديدًا، فهذه الثورة التقنية الهائةل والرسيعة حتتاج ٕاىل مواكبهتا

 وفكر جديدة خربات ٕاىل حتتاج جديدة معطيات احلياة مرسح عىل يظهر يوم لك يف ٔانهاملتعلقة حبياة إالنسان، كام  رسيعًا ومطردًا يف مجيع اجملاالت

 غري تربية ٕاىل حاجة يف فنحن مث ومن ، الرتبوي النظام بنية عىل بظاللها ٔالقت قد التحوالت وهذه ، بنجاح معها للتعامل جديدة وهمارات جديد

  .عهدانها اكليت تقليدية

وحيث ٕان اسـتخدام التقنيات احلديثة يف التدريب وتوظيفها بشلك فعال جيعلها جزءًا ٔاساسـيًا يف التعلمي وليس ٕاضافة، والطالب املنمتون      

املنظومة املسـهتدفة بتسخري التقنيات التعلميية يف تعلميهم عىل رضورة تطويع التقنية بيقي والتدريب جزء همم من هذه ملنظومة الهيئة العامة للتعلمي التط 

ملؤهل، ابٕالضافة ٕاىل احلديثة يف خدمهتم، ولن يمت حتقيق ٔاهداف العملية التعلميية املرتبطة ابلتقنية احلديثة ٕاال بتوفري عدد من العنارص املهمة اكملعمل ا

  فري وسائل التقنية احلديثة وادلمع املادي والفين.تو 

 ، ؤاسلوابً  وحمتوى مفهوًما التعلميية النظم يف النظر ٕاعادة يتطلب والتغريات التحوالت هذه للك التصدي عىل القادر إالنسان ٕاعداد فٕان وعليه     

 ادلول تتسابق بدٔات هنا ومن.  ) ١ (املتاحة والبرشية املادية إالماكانت تسـتوعب فعاةل علمية اسرتاتيجيات عىل قامئة جديدة ٔاسس عىل وذكل

 كبًريا قدًرا ابملعمل املتعلقة وإالصالح التطوير قضية تشهد وبدٔات. ٔاخرى ٔاحياانً  جزئية وبصورة ٔاحياانً  شامةل بصورة التعلميية نظمها تطوير عىل اخملتلفة

 املعارصة التحدايت عىل املرتتبة النتاجئ ٔابرز ومن. ) ٢ (نواجتها جتويد مث ومن التعلميية بنظمها الارتقاء تنشد اليت اخملتلفة ادلول يف الاهامتم من

 ، الاقتصادية املظاهر يف املتسارع والتحول التغري ٕاطار ضوء يف التعلميية العملية يف املعمل بدور املرتبطة تكل العامل يف التعلمي يواهجها اليت واملسـتقبلية

 خترجي ينبغي فٕانه ، العرص متطلبات تلبية من فعالً  التعلمي يمتكن التعلمي ، وليك من خمتلًفا منًطا املتغري العامل يتطلب حيث املعارص ،للعامل والسـياسـية

 تسعي ما وهذا ، املؤهلني املعلمني وتوفري املناسب التعلميي املناخ بتوفري ٕاال ذكل يمت وال ، ابسـمترار ٔانفسهم تمنية عىل القادرين املتعلمني من نوعية

 وتطوير ، للمعمل التدرييس أالداء تطوير يف ابلغة ٔامهية من لها ملا وذكل ، التعلمي حتسني ٔاساسـيات من للمعمل املهنية التمنية وتعد. املتقدمة ادلول ٕالية

 ، واالٔاكدميية املهنية املهارات الكتساب أالسايس املفتاح يه املهنية والتمنية عمل،مت جممتع حتقيق ٕاىل يؤدي مما هلم الالزمة للمهارات الطالب مجيع تعمل

 املعلومات نظم يف الهائةل الطفرة ساعدت ولقد ، اذلايت التعمل ٔاساليب ابسـتخدام ٔاو ، الرمسية التدريب برامج يف املبارشة أالنشطة طريق عن سواء

 احلديثة الرتبوية الاجتاهات من الكثري وظهور ، والتعلمي الرتبية جمال يف جديدة ٔاساليب ظهور ٕاىل االتصاالت ؤاساليب واحلاسـبات والالكرتونيات

 وانطالقًا سـبق ما عىل وتأسيًسا ، املعارصة املتغريات مع املعمل وتدريب ٕاعداد مؤسسات مبارشة لتفاعل كنتيجة همنًيا وتدريبه املعمل ٕاعداد جمال يف

 حتدايت ملواهجة وحمتية ملحة رضورة ابت املسـتقبلية التحدايت ضوء يف همنًيا وتمنيته املعمل ٕاعداد دراسة فٕان واتوالند املؤمترات توصيات من

  ة.احلالي ادلراسة ٕاليه تسعي ما وهذا ،)٣(العرص

طيط للتدريس يف املرحةل التفكري العليا دلهين واسـتخداهما يف التخ ٔاثر التدريب املكثف ملعلامت العلوم امللتحقات بربانمج ادلبلوم الرتبوي عىل تمنية همارات " ه)١٤٢٥أالمحد، نضال شعبان ( ) ١( 
  ، الرايض: امجلعية السعودية الرتبوية والنفسـية (جسنت) ٢٥"، جمةل رساةل الرتبية وعمل النفس، ع املتوسطة

اذلهين واختاذ القرار يف تدريس أالحياء عىل تمنية العمليات املعرفية العليا وبعض همارات التفكري  مقرتحة قامئة عىل العصف ٕاسرتاتيجية" ٔاثر  )م٢٠٠٤ٕابراهمي، عبدهللا عيل محمد وحسن، محمد ٔامني ( ) ٢( 
  ٢ية للمناجه وطرق التدريس، مج يوليو، القاهرة: امجلعية املرص  ٢٢ – ٢١ الناقد وهممة اختاذ القرار دلى طالب املرحةل الثانوية ابململكة العربية السعودية يف تكوين املعمل " املؤمتر السادس عرش املنعقد يف

  دراسة قومية " القاهرة: املركز القويم لالمتحاانت والتقومي الرتبوي، سبمترب –" تقومي برامج لكيات ٕاعداد املعمل يف مرص  م)١٩٩٦ٔابو حطب، فؤاد ؤامينة محمد اكظم ( ) ٣( 

 -  ٥ -  



 مشلكة ادلراسة

ٕان قضية ٕاعداد املعمل وتمنيته همنًيا مل تعد قضية اثنوية ،ولكهنا قضية مصريية متلهيا تطورات احلياة ، وخباصة وحنن نعيش يف عرص 

ابتت جتتاح العامل يق  التغريات احلديثة اليت ونوعية املعلمني ، ولقد ترتبت عىلالتحدايت والتحوالت الهامة وذكل من ٔاجل الارتقاء مبهنة التعلمي 

 السـنوات أالخرية ٔان ٔاخذت ادلول مجيعها يف ٕاعادة النظر يف نظمها التعلميية بشلك عام ، ونظام ٕاعداد وتدريب املعمل بشلك خاص، وذكل من

تغريات يت من ٔابرزها الوعي ابمل خالل برامج تزودمه ابملعارف الرتبوية التعلميية ،وٕاكساهبم املهارات املهنية ، وذكل اسـتجابة للعديد من العوامل ال

حتدث  للمتغريات الرسيعة واملسـمترة اليتاحلادثة والتكيف معها ، وذكل دًمعا ملاكنة هذه املهنة ومتكينًا للمعمل من القيام برسالته احلقيقية يف اجملمتع وفقًا 

البرشية والهنوض ابجملمتع ، ذلكل يتطلب أالمر مراجعة واقع ٕاعداد ٕاحداث التمنية  حلاجة ٕاىل وجود معلمني قادرين عىليف اجملمتع . والكويت يف ٔاشد ا

 ) ٤(وتدريب املعمل يف ضوء مدى مناسـبة هذا الواقع 

 ابلرمغ من ٔامهية اسـتخدام الوسائل التعلميية يف معلية التعلمي والتدريب، وهذا ما ٔاشارت ٕاليه العديد من ادلراسات، ٕاال ٔاهنا ركزت عىل

فرتة طويةل، اكلتسجيل الصويت ٔاو املريئ من فيديو ٔاو تلفاز ٔاو سيامن ٔاو حنوها، وكذكل الوسائل أالخرى اكلصور املتحركة  الوسائل املنترشة منذ

لتقنية احلديثة والثابتة والشفافيات والصور املعمتة واجملسامت وغريها، ٕاال ٔان ادلراسات قليةل جدا اليت تناولت ابدلراسة والتحليل فاعلية اسـتخدام ا

  . ) ٥(مل تدخل هذه التقنيات احلديثة للميدان الرتبوي ٕاال من سـنوات قليةل  حيث

  وتنحرص مشلكة ادلراسة يف التساؤالت التالية:            

 هل اسـتخدام التقنية احلديثة يف عرض املقرر يزيد من مسـتوى حتصيل الطالب؟ 

 هل الرشح ابسـتخدام العرض التقدميي جيعل توصيل املعلومة ممًال؟ 

 هل توجد مزية للتدريس ابسـتخدام تكل التقنية عن التدريس ابلطريقة التقليدية؟ 

  العرض التقدميي يساعد عىل تسجيل نقاط احملارضة؟ ابسـتخدامهل الرشح 

  العرض التقدميي؟ ابسـتخدامهل هناك صعوبة يف متابعة الرشح 

  ؟املسـبق للمحارضة الاسـتعدادالعرض التقدميي يتطلب  ابسـتخدامهل الرشح 

  العرض التقدميي يؤدي لسلبية الطالب يف القاعة؟ ابسـتخدامهل الرشح 

  العرض التقدميي يساعد عىل التغلب عىل صعوابت موضوع احملارضة؟ ابسـتخدامهل الرشح 

  العرض التقدميي يشد انتباه الطالب ٔام العكس مقارنة ابلرشح العادي؟ ابسـتخدامهل املتابعة للرشح 

  اجلديدة يف أالهجزة النقاةل اذلكية تساعد الطلبة يف فهم مضمون ادلرس؟هل اسـتخدام التطبيقات 

رية " املؤمتر العلمي السابع عرش املنعقد م) " فعالية وحدة دراسـية مقرتحة يف ضوء معايري اجلودة لتعلمي العلوم يف تمنية الثقافة العلمية يف مناجه التعلمي واملسـتوايت املعيا٢٠٠٥) ٕاسامعيل، جمدي رجب ( ٤ (
   ٢ج ، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس، ميوليو٢٧ – ٢٦يف 

  ٢ع  ٤لمية مج م) " فاعلية اسـتخدام المكبيوتر يف التحصيل االٔاكدميي وتمنية القدرات الابتاكرية دلى تالميذ املرحةل الابتدائية " جمةل الرتبية الع ٢٠٠١ٕاسامعيل، هناء عبدة ()  ٥ (
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  ٔامهية ادلراسة

يف معلية التعمل والتعلمي، وخاصة حني يتعلق أالمر بأداة حديثة من حيث ع ٔامهية ادلراسة من ٔامهية اسـتخدام الوسائل التقنية احلديثة تنب

 عالقة الطالب ابملهنج وابلتحصيل التصنيع والابتاكر، كام تسـمتد ٔامهيهتا من ادلور املتعاظم السـتخدام احلاسوب يف ميدان التدريب، وانعاكساته عىل

  والاجتاه للقمي والبيئة التعلميية بشلك عام.

ة البحث يف التعرف عىل آراء الطلبة واجتاهاهتم حنو اسـتخدام هذه التقنية احلديثة يف القاعة ادلراسـية خالل ما تسفر عنه وتمكن ٔامهي

  نتاجئ تتعلق ابالجتاه حنو اسـتخدام الوسائل التعلميية يف التدريب يف املعاهد وخاصة مسـتجدات التقنية يف التعلمي. 

ن جتديد ٔالساليب التعمل والتعلمي، ولفت الاهامتم ٕاىل الوسائل احلديثة املؤثرة، تبعًا ملا تسفر عنه من وتربز ٔامهيهتا ملا ميكن ٔان تسهم به م

  اجتاهات ادلارسني حنو اسـتخدام هذه الوسـيةل احلديثة من عدهما.

 مزتايد تطور من العامل يشهده ما ضوء ويف املعارصة، الاجتاهات ضوء يف وتدريبه املعمل ٕاعداد بأمهية املزتايد الاهامتم منطلق منو 

 يف ةاملعارص  الاجتاهات عىل للتعرف ادلراسة هذه جاءت ، متغري عامل يف املعمل إبعداد مزتايد اهامتم من ذكل يتبع وما العلمية الاجتاهات يف ومتنايم

 يسـتفيد ٔان ميكن اليت التصورات بعض تقدمي يف ادلراسة هذه تسامه مهنا، كام وإالفادة وتصنيفها وحتليلها ورصدها ، همنًيا وتمنيته املعمل ٕاعداد جمال

   .املعارصة لالجتاهات وفقًا املدرب ٕاعداد برامج لتطوير يف الهيئة العامة للتعلمي التطبيقي والتدريب املسـئولني مهنا

 حماولته: يف احلايل البحث ٔامهية وتظهر           

التعريف بدور بعض اسرتاتيجيات التعمل ابسـتخدام وسائل التقنية احلديثة، والتدريب املبارش يف تفاعل الطلبة املتدربني؛ واليت تتيح    - ١

 ملتخصيص املناجه مراعاة  ٕادراج املواقف املناسـبة لتمنية تكل املهارات. 

، وترفع من درجة حتصيل وهمارات ٔاداء الطلبة التدريبارات حتديد ٔامه أالساليب وأالنشطة والوسائل اليت تساعد عىل تمنية هم   - ٢

 املتدربني؛ وابلتايل تتيح للمسـئولني عن تطوير املناجه وضع أالنشطة املناسـبة اليت تمني املهارات.

دلى املعاهد الفنية مبا يتناسب ومتطلبات دورمه مكعلمني يف  التدريبتقدمي املقرتحات املناسـبة اليت تسهم يف ٕاجياد وتمنية ٔانواع همارات    - ٣

طة الالزمة عرص العوملة والانفتاح؛ واليت قد يسـتفيد مهنا مسـئولو تطوير مناجه يف مراعاة متطلبات ٔانواع املهام واملهارات اخملتلفة وتوفري أالنش

  املتنوعة هلم. التدريبيةلتحقيقها يف املواقف 
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  ٔاهداف ادلراسة 

خصوصا مبختلف موادمه ادلراسـية  –صباح السامل  –هتدف ادلراسة ٕاىل التعرف عىل اجتاهات املدربني يف املعاهد ويف املعهد الصناعي 

هجاز احلاسوب ) عرب Presentationحنو اسـتخدام التقنية احلديثة يف الوسائل التعلميية املمتثةل يف اسـتخدام احلاسوب بتقنية العرض التقدميي (

) ابٕالضافة ٕاىل أالهجزة النقاةل اذلكية وما ميكن حتميهل فهيا من تطبيقات تدريبية Data show) وهجاز عارض البياانت (Power pointوبرانمج (

ويف زايدة الفهم  تساعد املدرب يف تقريب املهنج ٕاضافة للتدريس بأسلوب احملارضة، وفاعلية اسـتخدام وسـيةل العرض التقدميي يف زايدة التحصيل

  للمقرر، وكذكل يف شد الانتباه ٔاثناء احملارضة وزايدة التفاعل داخل القاعة وازدايد ادلافعية حنو التعمل. 

وهل الاجتاهات ٕاجيابية؟ ٔام سلبية؟ وكيف ينظر هؤالء لهذه الوسـيةل يف تقريب املهنج ويف التحصيل العلمي والتغلب عىل صعوابت 

التقنية احلديثة يف زايدة ادلافعية دلى ادلارس من عدهما. ابٕالضافة ٕاىل اسـتخدام التطبيقات الرتبوية يف أالهجزة اذلكية خملتلف املهنج ومدى فائدة هذه 

ة من العلوم ادلراسـية، ومشاركة الطلبة عن طريق اسـتخدام هذه التطبيقات خصوصا ؤان امجليع االٓن ٔاصبح حيمل هاتفًا ذكيًا وابٕالماكن الاسـتفاد

  هواتف يف معلية الرشح واملراجعة وغريها. هذه ال 

 كام هتدف ادلراسة ٕاىل التعرف عىل آراء الطلبة واجتاهاهتم حنو اسـتخدام هذه التقنية احلديثة يف القاعة ادلراسـية خالل ما تسفر عنه من

تعلمي. وميكن حرص ٔاهداف ادلراسة يف النقاط نتاجئ تتعلق ابالجتاه حنو اسـتخدام الوسائل التعلميية يف التدريس، وخاصة مسـتجدات التقنية يف ال 

  التالية:

 .التعرف عىل ٔاثر اسـتخدام التقنية احلديثة يف عرض املقرر يزيد من مسـتوى حتصيل الطالب 

 .التعرف عىل ٔاثر اسـتخدام العرض التقدميي يف جعل توصيل املعلومة ممًال 

  التدريس ابلطريقة التقليدية.التعرف عىل مزية للتدريس ابسـتخدام التقنيات احلديثة عن 

  العرض التقدميي يف الرشح وكيفية مساعدته عىل تسجيل نقاط احملارضة. اسـتخدامالتعرف عىل 

  العرض التقدميي. ابسـتخدامالتعرف عىل صعوابت متابعة الرشح 

  العرض التقدميي يف الرشح للمحارضات؟ اسـتخدامالتعرف عىل الاسـتعدادات املطلوبة عند 

 العرض التقدميي يؤدي لسلبية الطالب يف القاعة. اسـتخدامما ٕاذا اكن  التعرف عىل 

  العرض التقدميي يساعد عىل التغلب عىل صعوابت موضوع احملارضة. اسـتخدامالتعرف عىل ما ٕاذا اكن 

  العادي. العرض التقدميي يشد انتباه الطالب ٔام العكس مقارنة ابلرشح ابسـتخدامالتعرف عىل ما ٕاذا اكنت املتابعة للرشح 

 .التعرف عىل مدى مساعدة اسـتخدام التطبيقات اجلديدة يف أالهجزة النقاةل اذلكية الطلبة يف فهم مضمون ادلرس 
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 مصطلحات ادلراسة

احلالية بأنه : وردت تعريفات عدة للتعلمي إاللكرتوين، واختلفت آراء العلامء حول ذكل، ويعرفه الباحث يف ادلراسة التعلمي إاللكرتوين   - ١

ا وٕانتاهجا يف التعلمي املعمتد عىل أالهجزة إاللكرتونية متعددة الوسائل واذلي يتضمن احملتوى ادلرايس وأالنشطة املصاحبة اليت يمت ٕاعدادها وتصمميه

  مع املتعمل.صورة برانمج ٕاليكرتوين يف ضوء معايري مقننة، ؤاغراض تعلميية حمددة، تركز ابدلرجة أالوىل عىل التفاعل إالجيايب

 يف الاختبار التحصييل املُعد من ِقَبْل الباحث. الطالب: يه ادلرجة اليت حيصل علهيا التحصيل ادلرايس   - ٢

  )٦(: هو حاةل من الاسـتعداد العقيل الانتقايل للسلوك ٕاجيابيًا ٔاو سلبيًا ٕازاء موضوع معنيالاجتاه   - ٣

  

  تكنولوجيا التعلمي تطور مراحل

 E-Learning إاللكرتوين التعلمي: ٔاوالً 

 جمال يف ٕالكرتونية وسـيةل ٔاية اسـتخدام عن للتعبري املصطلح هذا يُسـتخدم فقد ،)٧(عدة مناجه من إاللكرتوين التعلمي ٕاىل النظر ميكن

 ادلراسة انهتجته ما وهذا. معها ليتفاعل هل الفرصة وٕااتحة للمتعمل، املعلومات توصيل يف للمساعدة االٓيل احلاسب اسـتخدام بيهنا ومن والتعلمي، الرتبية

 .إاللكرتوين التعلمي من المنط هذا مع والتفاعل ،الطالب ِقَبلْ  من -  إاللكرتوين التعلمي ٔامناط أكحد -  االٓيل احلاسب برجميات اسـتخدام من احلالية

 تكل العنكبوتية، الشـبكة منحى من إاللكرتوين التعلمي يراين Naber & Kohle وكول فنابر إاللكرتوين، للتعلمي متعددة ومعانٍ  آراء هناك ولكن

 وبراجمها العنقودية وشـباكهتا تركيبهتا يف معقدة نفسه الوقت يف ويه. والتعلمي االتصال معلية وسهلت جماالهتا لك يف أالفراد حياة غزت اليت الشـبكة

 Time Scale الزمين املزيان عىل تقسـميها ميكن حبيث بسـيطة Technology Based التكنولوجيا عىل القامئة التعلمي برامج اكنت فلقد. وبرجمهتا

 التلفزيونية والربامج احملارضة مثل Synchronous تزامين ٕاىل Time Scale الزمين املزيان ٔاي – مقسمة فأالوىل. Place Scale املاكين واملزيان

  .الصوتية والتسجيالت الفيديو ٔارشطة مثل Asynchronous تزامين ال ٕاىل مقسمة والثانية. وغريها إالذاعية ٔاو

  

  ٢، ع٤لمية، مجم). "فاعلية اسـتخدام المكبيوتر يف التحصيل االٔاكدميي وتمنية القدرات الابتاكرية دلى تالميذ املرحةل الابتدائية"، جمةل الرتبية الع ٢٠٠١) ٕاسامعيل، هناء عبده ( ٦ (

الرايض:  ١٦بية وعمل النفس، ع ). "فاعلية برانمج مقرتح لتمنية بعض همارات التدريس دلى الطالبات املعلامت يف لكية الرتبية يف جامعة املكل فيصل"، جمةل رساةل الرت ه١٤٢٣ٕالياس، ٔاسام جرجس ( ) ٧ (
  امجلعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسـية.
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 ٔان ٕاىل – الباحث نظر وهجة من – تفسريه هذا) Local Media( املبثة الوسائط ٕاىل قسمت فقد Place Scale املاكين املزيان ٔاما

 بوقت حمددة وغري التلفزيوين، البث وقت مثل معني بوقت حمددة تعلميية وسائط ٕاىل تقسـميها ميكن التعلمي تكنولوجيا عىل املبنية التعلميية الوسائط

 اعتباره ميكن إاللكرتوين التعلمي ٔان يف Tsashel تساشـيل السابقة النظرة مع . ويتفق) ٨( وقت ٔاي يف لها الاسـامتع ميكن حيث الفيديو ٔارشطة مثل

 عليه يتفق واحد معىن يوجد ال ٔانه عىل يؤكد Hum هام ٔان العنكبوتية، ٕاال الشـبكة طريق عن تمت اليت التعلُّمية التعلميية العمليات من مجموعة

 وضوح عدم من سـبق فامي Hum هام مع Kurse كريس واملتنوعة، ويتفق اخملتلفة والتعريفات املعاين من عدد يوجد نهإ  ٕاذ اجملال، يف املتخصصون

 ) ٩ (ومتباينة  ومشوشة متداخةل ٔالهنا اخملتلفة أالدبيات يف إاللكرتوين للتعلمي دقيق حتديد

 اسـتخدام هو إاللكرتوين التعلمي ٔان يراين حيث ،Moneta & Moneta ومونيتا مونيتا من لك النظرة تكل مع كذكل يتفق كام

 بعد من التعلمي عن عبارة إاللكرتوين التعلمي ٔان Qiu كيو يرى التعمل، بيامن مصادر بنرش ترتبط تعلميية تكنولوجيا من به يرتبط وما إالنرتنت

Distance Learning املقررات تقدمي طريق عن هذا ويُعرض الزمان، ورمبا املاكن انحية من املعمل عن بعيداً  املتعمل يكون خالهل من واذلي 

 حيث Virtual Learning الافرتايض ابلتعلمي يرتبط إاللكرتوين التعلمي ٔان يرى من وهناك .  ) ١٠ (احلديثة التقنيات ابسـتخدام والتدريبية التعلميية

 احلديثة إاللكرتونية التقنيات اسـتخدام طريق عن وذكل املعتادة، التقليدية الصفوف عن ختتلف افرتاضية بيئات ٔاو صفوف يف التعلميية العملية تمت

 مجيع عرب املتعلَّمة املادة تقدمي عن عبارة إاللكرتوين التعلمي ٔان ريونف Bahlis وابليس Wentling ووينتلينج مازن ٔاما .   ) ١١ ( الافرتايض للواقع

 الهاتف ٔاو وشـباكته، االٓيل اكحلاسب ٕالكرتونية وسـيةل ٔاو إاللكرتونية، الشـبكة عرب اكنت سواءً  والتعملُّ  التعلمي معلية يف املعينة إاللكرتونية الوسائل

ال  رمق الشلك يف إاللكرتوين التعلمي حنو اخملتلفة النظر وهجات خلَّص حيث مشولية أكرث فاكن زيتون ٔاما. ) ١٢ (غريها  ٔاو ،)احملمول ٔاو النقَّال( اجلوَّ

  . ) ١٣ ( متنوعة ٔامناط يشمل إاللكرتوين التعلمي ٔان رٔاى حيث ،) ١(

  

  
، الرايض: ١٦بية وعمل النفس، ع ). "فاعلية برانمج مقرتح لتمنية بعض همارات التدريس دلى الطالبات املعلامت يف لكية الرتبية يف جامعة املكل فيصل"، جمةل رساةل الرت هـ١٤٢٣ٕالياس، ٔاسام جرجس ()  ٨( 

  امجلعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسـية.
  
عىل جانيب املعرفة  NCTMالرايضيات املدرسـية العاملية  - املسـتوايت املعيارية –تدريبية مقرتحة لبعض املوضوعات واملفاهمي الرايضية املرتبطة مبعايري  ٕاسرتاتيجية). "ٔاثر م٢٠٠٥بطيخ، فتحية ٔامحد ()  ٩( 

للمناجه  املرصية ) يوليو، القاهرة:امجلعية٢٧ - ٢٦يف ( املنعقد ابع عرشوالتطبيق العميل لها يف التدريس دلى الطالب املعلمني شعبة الرايضيات"، يف مناجه التعلمي واملسـتوايت املعيارية، املؤمتر العلمي الس
  .٢وطرق التدريس، مج

رؤى مسـتقبلية، املؤمتر العلمي الرابع  - دراسة وصفية حتليلية"، يف التمنية املهنية للعاملني يف حقل التعلمي قبل اجلامعي - ). "التمنية املهنية للمعمل يف ظل التحدايت املعارصةم٢٠٠٣جادو، ٔاممية منري ()  ١٠( 
  مايو، القاهرة: املركز القويم للبحوث الرتبوية والتمنية ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعلمي. )٢٠ -  ١٩املنعقد يف (

  ، عامن: جمدالوي.١). ٔادوات للتقومي يف ٕاطار التدريب والتعلمي،طم ٢٠٠١هـ / ١٤٢١ حسـنني، حسني محمد ()  ١١( 
  
  ، ديسمرب.٢، ع١٢والتعلمي عن بعد"، اجملةل العربية للرتبية، مج). "دور املعمل يف عرص إالنرتنت م١٩٩٩دروزة، ٔافنان نظري ()  ١٢( 
  
  ). التعمل والتدريس من منظور النظرية البنائية، القاهرة: عامل الكتب.م ٢٠٠٢زيتون، حسن وكامل زيتون()  ١٣( 
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 Bahlis وابليس Wetling وويتلنج ومازن، زيتون، مع الباحث ويتفق إاللكرتوين، للتعلمي متنوعة ومفاهمي آراء وجود يتضح سـبق مما

 التفاعل من املتعمل متكِّن واليت حمدد، تعلميي لغرض املُعّدة وبرجمياته االٓيل احلاسب بواسطة والتعملُّ  التعلمي ؤان إاللكرتوين، للتعلمي الشمولية النظرة يف

 مت ما وهذا اجملال، يف املتخصصني من الكثري دلى املقبوةل التعريفات حدأ  هو Feed Back املرتدة التغذية عىل واحلصول تعلمها، املطلوب املادة مع

  .احلالية ادلراسة يف عليه الاعامتد

    

  التعمل يف بيئة        التعمل بأي وسـيط                       التعمل ابلمكبيوتر  

   افرتاضية          ٕالكرتوين                   وشـباكته       

       

  التعمل                                    التعمل بواسطة تكنولوجيا املعلومات                                                   التعمل من خالل شـبكة 

  واالتصاالت                              إاللكرتوين                             إالنرتنت       

  

  توظيف                                                 التعمل                                                              التعمل        

  بتوظيف التكنولوجيا الرمقية           تقنيات التعمل عن بعد                       الشـباكت من خالل 

  

  وسائط التعلمي إاللكرتوين ):١شلك (

 :إاللكرتوين التعلمي مزيات اثنيا:

 : ) ١٤ (يف املتعمل إاللكرتوين التعلمي يساعد

ٕاماكنية التعملُّ يف ٔاي وقت ويف ٔاي ماكن لدلرجة اليت قيل عن اجلامعات واللكيات اليت تقدم هذا النوع من التعلمي: (اللكيات اليت ال    - ١

 The Colleges which are Opened forالتعمل ذات أالربع وعرشين ساعة () و (لكيات The never close for learningتقفل تعلميها 

Learning 24 hours a Day. 

 ).Distance Learningيساعد يف حل مشلكة ازدحام قاعات احملارضة ٕاذا ما اسـتخدم بطريقة التعلمي عن بعد (   - ٢

 توسـيع فرص القبول من املرتبطة مبحدودية أالماكن ادلراسـية.   - ٣

وميكن ٕاضافة المتكن من تدريب وتعلمي العاملني وتأهيلهم مبا قد جيد دون احلاجة ٕاىل ترك ٔاعامهلم وٕاجياد بديل، ٕاضافة ٕاىل تعلمي رابت    - ٤

 البيوت مما يسهم يف رفع نسـبة املتعلمني والقضاء عىل أالمية.

  سكندرية: املكتب العلمي للمكبيوتر والنرش والتوزيع.). تدريس العلوم من منظور البنائية، االٕ م٢٠٠٠زيتون، كامل عبدامحليد ()  ١٤( 
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  بداايت نظرايت تكنولوجيا التعلمي

 مما والتقنية، العلمية التطبيقات يف جوهرية وحتوالت رسيعة، وتغريات تقين، وبتقدم واملعلومات، املعرفة من هائل بمك احلايل العرص ميتاز

 ابلعمل الصةل ذات احلديثة والتقنيات التعلميية ابلوسائل يعرف مبا الاسـتعانة رضورة به املسملَّ  من ابت ولعهل .املعلومات بعرص تسميته ٕاىل ٔادى

 مبختلف عالقة من املناسـبة التقنية وأالداة التعلميية للوسائل ملا ذكل املمكنة، املسـتوايت وبأفضل ٔافضل، وجه عىل التعلمي ٔاهداف لتحقيق التعلميي،

 يف ٕاجيايب تأثري ذات احلديثة، التقنيات ٕاحدى من االٓيل احلاسب تقنية وتُعد .واخلربة املهارة وكسب املعرفة استيعاب يف ٔاثر من لها وملا احلواس،

 ذلا. أالخرى التعلميية الوسائل جانب ٕاىل اجملال هذا يف ٔامهيهتا ٔاثبتت تعلميية كوسـيةل التعلمي جمال احلايل العرص يف ودخلت املعارص، إالنسان حياة

 الربامج ٕاجناز يف واجملدية والرسيعة احلديثة أالساليب من ابعتبارها ؤاسلوب تقنية اعمتدهتا املتقدمة ادلول يف املعارصة التعلميية الاجتاهات فٕان

 .) ١٥ (ٔاهدافها وحتقيق التعلميية

 والتعمل التعلمي عىل املعمتدة احلديثة التقنيات ظهور بعد خصوصاً  مثرياً  تطوراً  أالخرية االٓونة يف والتعمل التعلمي ٔاساليب تطورت ولقد

 يف التعلميية الربجميات اسـتخدام ؤاثر إاللكرتوين، والتعلمي االٓيل احلاسب اسـتخدام ٔامهية تناولت اليت ادلراسات من العديد فهناك إاللكرتوين،

 خطة لنفسها العربية اخلليج دول من دوةل لك وضع ٔامهية عىل التأكيد برضورة العربية اخلليج دول جامعات يف احلاسوب ندوة ٔاوصت حيث التعلمي،

 احلاسوب اسـتخدام ندوة ٔاوصت املعلومايت، كام العرص حتدايت مواهجة ٔاجل من به تقوم ٔان ينبغي وما التمنوية ٔاهدافها حتدد واحضة معلوماتية وطنية

 مجيع يف احلاسوب مقررات ٕادخال كذكل العربية، اخلليج دلول معلوماتية وطنية خطط وضع برضورة البحرين يف انعقدت اليت العام التعلمي يف

  .) ١٦ (الرتيب التعلمي حمل حتل نشطة تعلميية بيئة ٕالجياد العام التعلمي مراحل

  

  
  والتوزيع.). تدريس العلوم من منظور البنائية، إالسكندرية: املكتب العلمي للمكبيوتر والنرش م٢٠٠٠زيتون، كامل عبدامحليد ()  ١٥ (
ملرحةل ). " ٔاثر اسـتخدام بعض اسرتاتيجيات التعمل النشط يف تدريس ادلراسات الاجامتعية عىل التحصيل وتمنية همارات حل املشالكت دلى تالميذ ام٢٠٠٦سعيد، عاطف محمد ورجاء ٔامحد عيد ()  ١٦ (

  اهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس.(فرباير)، الق ١١١ إالعدادية "، جمةل دراسات يف املناجه وطرق التدريس، ع 
  

 

  

  

  

  

  

  

 -  ١٢  -  



 التعلميية العملية يف االٓيل احلاسب اسـتخدام ٔان ادلراسة بيَّنت ٕاذ العملية، احلياة يف ؤامهيته االٓيل احلاسب ) ١٧ ( البيطار دراسة وتناولت

 بأمهية القناعة بأن ٔاشار حيث ) ١٨ (القادر العبد ذكل أكد كام. والتعملُّ  التعلمي معلييت لتحسني بتوظيفه وذكل القادمة، لٔالجيال ٔافضل مبسـتقبل يبرش

 حتصيل رفع عىل يعمل إاللكرتوين التعلمي ٔان ٕاىل  ) ١٩ ( املوىس ؤاشار .يوم بعد يوماً  تزداد املتقدمة ادلول يف التعلميية العملية يف االٓيل احلاسب

 - Feed املرتدة التغذية ووجود التعلميية، الربجميات مع املتعمل هبا يتفاعل اليت التدريبات من الهائل المك ٕااتحة خالل من اخملتلفة، املواد يف الطالب

back. اذلي وهو التعلميية، العملية حمور يُعد املتعمل ٕان حيث املتعمل، دلى ابلنفس الثقة زايدة يف إاللكرتوين التعلمي ٕاسهام عىل راس ٔابو أكد كام 

 العميل ابلتطبيق لمتزيها إاللكرتوين التعلمي ابسـتخدام تدريسها ميكن اليت املواد أكرث من تُعد العلوم مادة ٔان ) ٢٠ (ادلين  عز ويرى .وجييب يسأل

 يف والاختصار وسهوةل، بيرس ذكل تنفيذ يف االٓيل احلاسب ويساعد. ومعاجلهتا البياانت وٕادخال املعلومات مجع يمت حيث العلمية، اخملتربات داخل

  .والتلكفة واجلهد الوقت

 اذلي رسحان دراسة مثل التقليدية اللفظية ابلطرق العلوم تدريس يف أالخطاء وكرثة القصور، ٕاىل تشري اليت ادلراسات متابعة ويف

 هتمل العلوم تدريس يف التقليدية الطريقة ٔان عىل ٔاكدت اليت  اخلطيب، ودراسة العلوم، لتدريس التقليدية الطرائق يف السلبيات من الكثري ٔاظهر

 املتعلمني قدرات مع يتناسب ال قد بأسلوب ادلرس فتقدم وقدراهتم، عقوهلم يف سواء املتعلمني لك ٔان وتفرتض املتعلمني، بني الفردية الفروق

 ابمللل، الطالب شعور ٕاىل يؤدي قد املتعمل استثارة عىل القدرة وضعف التدريب يف التنويع وعدم واحد منط ٕاتباع ٔان ٕاىل املراغي ٔاشار املتفاوتة. كام

 العلوم كتب ٔان ويرى آخرون العلمي، التفكري اسـتخدام عىل يشجع ال العلوم ملقررات احلايل التنظمي ٔان خبش وتوحض .املعمل يبديه ما متابعة وعدم

 ) ٢١ (اهامتماهتم وجمال الطالب مشالكت عىل تركِّز وال مرتابطة، غري منفصةل، وحدات عن عبارة احلالية

 التعلمي ٔان ٕاىل محمد يشري الصدد هذا ويف التدريس، يف السلبيات من الكثري تفادي يف يساعد قد إاللكرتوين التعلمي ٔان البعض ويرى

 بشلك املتعمل معها يتفاعل بتقنيات ؤاصوات وكتاابت، وٕاشارات، وصور، رسوم، من متعددة ٔامناط يف املعلومات حفظ عىل يعمل إاللكرتوين

 بأشاكل لها الاسـتجابة من املتعمل ومتكني املتعددة، الوسائط عىل القامئة املعلومات بوضع وذكل إالتقان، حنو خطوة خطوة املتعمل لتقود وٕاجيايب مبارش

 التعمل وتصحيح الصحيح، التعمل تعزيز هبدف فورية مرتدة تغذية تقدمي خالل من التعلمي يف وتقدمه جناحه مدى عىل املتعمل واطالع خمتلفة،

  .)٢٢(اخلاطئ

  

  
مناجه التعلمي  ). "تطوير كفاايت ٕادارة الصف وتنظميه دلى الطلبة املعلمني يف لكية الرتبية جبامعة أالقىص بغزة يف ضوء متطلبات اجلودة الشامةل"، يفم٢٠٠٥سكر، انيج رجب و مجيل معر نشوان ()  ١٧( 

  .٢) يوليو، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس، مج٢٧ - ٢٦العلمي السابع عرش املنعقد يف ( واملسـتوايت املعيارية، املؤمتر
  امجلعية املرصية للرتبية العلمية.  ، القاهرة:4، ع3بناء خرائط املفاهمي تعاونيًا يف تعمل العلوم ابملرحةل الابتدائية، جمةل الرتبية العلمية، مج ٕاسرتاتيجية). "فعالية م٢٠٠٠السـيد، يرسى مصطفى ()  ١٨( 
  ١١- ٩سادس املنعقد يف لعلمي ال ). "ٔاثر اسـتخدام خرائط املفاهمي يف تدريس الفلزات عىل قلق الطالب وحتصيلهم" يف مناجه التعلمي بني إالجيابيات والسلبيات، املؤمتر ام١٩٩٤شهدة، السـيد عيل ()  ١٩( 

  جه وطرق التدريس. ٔاغسطس، القاهرة: امجلعية املرصية للمنا
خرائط املفاهمي مبساعدة المكبيوتر متعدد الوسائط يف ٕاكساب الطالب املعلمني بعض املفاهمي املرتبطة مبسـتحداثت  ٕاسرتاتيجية). "فعالية التدريس ابسـتخدام م٢٠٠٣عبد امحليد، عبد العزيز طلبه ()  ٢٠( 

  .١مج ية املرصية للمناجه وطرق التدريسوليو، القاهرة: امجلع ي) ٢٢ -  ٢١(اجه التعلمي وإالعداد للحياة املعارصة، املؤمتر العلمي اخلامس عرش املنعقد يف تكنولوجيا التعلمي وتمنية وعهيم هبذه املسـتحداثت"، يف من
  "، القاهرة: املركز القويم لالمتحاانت والتقومي الرتبوي، سبمترب.  - دراسة قومية- ). "تقومي برامج لكيات ٕاعداد املعمل يف مرصم١٩٩٦) ٔابو حطب، فؤاد ؤامينة محمد اكظم ( ٢١( 
  صصني والطالب املعلمني"، جمةل لكية الرتبية، بهنا.). "تقومي برامج ٕاعداد معلمي العلوم بلكيات الرتبية يف ضوء املعايري العاملية وآراء املتخم٢٠٠١عامثن، السعيد جامل وعبد هللا عيل محمد ()  ٢٢( 
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  وميكن تلخيص بداايت نظرايت تكنولوجيا التعلمي فامي ييل:

 دراسة التحليل إالحصايئ التجميعي جلميس كوليك ( ٔا ) 

دراسة حبثية فردية متعلقة ابلتعلمي القامئ عىل احلاسوب، واذلي  ٥٠٠) تقنية حتليل ٕاحصائية لتجميع نتاجئ أكرث من م١٩٩٤اسـتخدم جميس كوليك (
ل كوليك ٕاىل يضفي عىل العملية التعلميية الطابع الفردي مبا يالمئ احتياجات الطالب، ومصاحله، وميوهل، ومعرفته احلالية، ؤاساليب تعلّمه. وقد توصّ 

  : ) ٢٣( الاسـتنتاجات االٓتية

    النتاجئ إالجيابية:   

  يف املتوسط، حقق الطالب اذلين اسـتخدموا التعلمي القامئ عىل احلاسوب عالمات ٔاعىل يف اختبار التحصيل مقارنة بطالب

 العينة الضابطة اذلين تعلموا دون حواسيب. 

   .يتعّمل الطالب ٔاكرث يف وقت ٔاقل عندما يتلقون التعلمي القامئ عىل احلاسوب 

  مواقف ٔاكرث ٕاجيابية عندما تشمل صفوفهم التعلمي القامئ عىل احلاسوب.  ُحيب الطالب صفوفهم ٔاكرث، ويُظهرون 

  النتاجئ السلبية:    

  .مل تعطِ احلواسيب تأثريات سلبية يف امليادين مجيعها اليت تناولهتا ادلراسة 

  

 اكشاال لٔالحباث  –مراجعة سـيفني (ب) 

هبدف تقومي ٔاثر  م١٩٩٧ٕاىل  م١٩٩٠دراسة حبثية أُجريت بني عايم  ٢١٩) م١٩٩٨اكشاال ( –اسـتعرض جاي سـيفني 

    : ) ٢٤( التكنولوجيا يف التعّمل والتحصيل يف ميادين التعّمل مجيعها، ودلى املتعلمني من خمتلف أالعامر. وقد ٔاظهرت مراجعته النتاجئ االٓتية

  النتاجئ إالجيابية: 

  حتّسن طالب البيئات الغنية ابلتكنولوجيا يف املواد الرئيسة لكها، وظهر التحسن دلى الطالب من مرحةل ما قبل املدرسة

 ٕاىل مرحةل التعلمي العايل، ٕاضافة ٕاىل طالب الاحتياجات اخلاصة. 

   يب يف التدريس. حتسنت اجتاهات الطالب حنو معلية التعّمل، وحتسنت ثقهتم يف ٔانفسهم عندما اسـُتخدمت احلواس 

  نتاجئ غري حامسة: 

  يتأثر مسـتوى فاعلية تكنولوجيا التعلمي بّلك من: اجملموعة الطالبية احملددة، وتصممي الربجميات، ودور املعلمني، ومدى

 اسـتخدام الطالب لهذه التكنولوجيا.

  

  ّمعان: دار املسرية.، ١). الرتبية العلمية وتدريس العلوم، طم٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤عيل، محمد السـيد ()  ٢٣( 

  ). مسرية التدريس عرب مائة عام من التحدايت والتغريات، القاهرة:مكتبة زهراء الرشق.م٢٠٠٤معران، تغريد ()  ٢٤( 
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   (ACOT)الصفوف ادلراسـية احلاسوبية املسـتقةل من ٔابل (ج) 

) ٔاثر التكنولوجيا م١٩٩٤وغريهارت وهريمن (هبدف تقومي الصفوف ادلراسـية احلاسوبية املسـتقبلية، قّوم لك من بيكر 

التفاعلية يف التعلمي والتعّمل يف مخس مدارس ٔامريكية. ومشلت أالهداف اخلاصة  ابلصفوف ادلراسـية احلاسوبية تشجيع الابتاكر التعلميي 

اوين. وطوال مدة ادلراسة اليت امتدت يف دمع املبادرات الطالبية، واملشاريع طويةل املدى، وتوفر مصادر تعلميية متنوعة، والتعّمل التع

مخلسة ٔاعوام، متت املقارنة بني: (ٔا) ٔاداء طالب الصفوف ادلراسـية احلاسوبية املسـتقبلية للمهارات أالساسـية مقارنة ابملعايري الوطنية 

ملعلمي الصفوف ادلراسـية  (ب) تقّدم طالب الصفوف ادلراسـية احلاسوبية املسـتقبلية وحتصيلهم مبرور الزمن (ج) املامرسات التعلميية

  . ) ٢٥ (احلاسوبية املسـتقبلية

    النتاجئ إالجيابية:  

  يبدو ٔان خربة الصفوف ادلراسـية احلاسوبية املسـتقبلية من "ٔابل" ٔادت ٕاىل خربات تعلميية جديدة تتطلب قَْدًرا ٔاعىل من

 التعليل املنطقي وحل املشالكت، ابلرمغ من ٔان املرشفني عىل ادلراسة يّدعون ٔان هذه النتاجئ ليست شامةل. 

  بلية من "ٔابل" يف اجتاهات الطالب، ؤاثر ٕاجيايب يف تغيري املامرسات يوجد ٔاثر ٕاجيايب للصفوف ادلراسـية احلاسوبية املسـتق

  . ) ٢٦ (التعلميية للمعمل حنو املزيد من العمل امجلاعي التعاوين، والقليل من احملارضات التقليدية

  النتاجئ السلبية: 

  القياسـية املتضمنة ملفردات اللغة، ٔاظهرت نتاجئ طالب الصفوف ادلراسـية احلاسوبية املسـتقبلية من "ٔابل" يف الاختبارات

والاستيعاب القرايئ، ومفاهمي الرايضيات، ٔاهنا مل تكن ٔافضل من نتاجئ مجموعات املقارنة، ٔاو ٔافضل من املعايري عىل املسـتوى 

 الوطين للطالب اذلين مل تتوافر هلم ٕاماكنية اسـتخدام احلواسيب، ٔاو الاسـتفادة من إالصالحات التعلميية والتعلمّية يف

 . ) ٢٧ (مدارس الصفوف ادلراسـية احلاسوبية املسـتقبلية هذه

 

  أكتوبر). ٥ – ٢الفرتة (). "اجتاهات املعمل حنو مناجه العلوم بدوةل البحرين"، يف تربية املعمل العريب يف القرن احلادي والعرشين، املؤمتر املنعقد يف عامن م١٩٩٥فضل، نبيل وسعيد الاميين ()  ٢٥( 

  ). احلاسب االٓيل واسـتخداماته يف التعلمي، الرايض: جامعة املكل سعود.م٢٠٠٢ألفت محمد (فودة، )  ٢٦( 

(سبمترب) ، الكويت:  ٨٠ ، ع٢٠مج ). "مدى متثيل ٔاهداف تدريس العلوم يف دفاتر حتضري ادلروس ملعلمي العلوم بدوةل الكويت"، اجملةل الرتبوية، م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الكندري، عيل حبيب ()  ٢٧( 
  لس النرش العلمي.جم
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 مبادرة املهارات أالساسـية/ التعلمي ابحلاسوب عىل مسـتوى والية فريجينيا الغربية (د) 

) يف دراسـته لربانمج املهارات أالساسـية/ التعلمي ابحلاسوب عىل مسـتوى والية فريجينيا الغربية م١٩٩٩حلّل ديل مان (

مدرسة ابتدائية يف ٔاحناء الوالية مجيعها. اكن طالب الصف اخلامس  18طالًبا من طالب الصف اخلامس من  950عينة ممثةل لتحصيل 

. كام ُمجعت املعلومات ٔايًضا من م١٩٩٢ – م١٩٩١حلاسوب يف العام ادلرايس يتدربون يف نطاق برانمج املهارات أالساسـية/ التعلمي اب

 ٔاجل ٕابراز التأثري اذلي ٔاحدثته تكنولوجيا نظام التعّمل املتاكمل لفريجينيا الغربية يف حتصيل الطالب، وركزت تكنولوجيا نظام التعملّ 

القراءة، والرايضيات. وقد ُمجع عدد من املتغريات وحللت، ومن ذكل: املتاكمل تدريسها عىل: الهتجئة، وإالمالء، واملفردات اللغوية، و 

كثافة املهارات أالساسـية/ التعلمي ابحلاسوب، والتحصيل السابق للطالب، واحلاةل الاجامتعية، والتدريب اذلي تلقاه املعمل، واجتاهات 

  : ) ٢٨( ؤاظهرت النتاجئ ما يأيت لك من املعمل والطالب فامي يتعلق ابملهارات أالساسـية/ التعلمي ابحلاسوب،

    النتاجئ إالجيابية: 

 لكام زادت مشاركة الطالب يف برانمج املهارات أالساسـية/ التعلمي ابحلاسوب، ارتفعت عالماهتم عىل معيار سـتانفورد. 

  يؤدي اسـتخدام الطالب ادلامئ للتكنولوجيا، والاجتاهات إالجيابية حنو التكنولوجيا من قبل الطالب واملعلمني ٕاىل ٔافضل

حتصيل هلم؛ فقد ارتفعت عالمات الطالب عىل معيار سـتانفورد بتأثري املهارات أالساسـية/ التعلمي ابحلاسوب، واكن 

 تدين. الارتفاع االٔكرث دلى الطالب ذوي التحصيل امل 

  ٔافاد نصف املعلمني يف العينة ٔان التكنولوجيا ساعدت ٕاىل حد كبري يف حتقيق أالهداف التعلميية يف فريجينيا الغربية، ؤاهنم

 ٔاكرث حامًسا لتطبيق برانمج املهارات أالساسـية/ التعلمي ابحلاسوب.  -مبرور الوقت  -ٔاصبحوا

 ٢٩ (، ٔاو يف اسـتعامل احلاسوب، ترتبط ابجلنسمل تُظهر النتاجئ ٔاية اختالفات يف التحصيل والتقدم (. 

   

" يف ٕاعداد املعمل يف ضوء التغريات التكنولوجية، املؤمتر العلمي -ورقة معل–). "دور لكيات الرتبية يف ٕاعداد معمل العلوم يف ضوء حتدايت القرن احلادي والعرشين م١٩٩٩مازن، حسام ادلين محمد ( )  ٢٨( 
  ) يناير، لكية الرتبية قنا، جامعة جنوب الوادي.٢٨ - ٢٧ الثالث املنعقد يف (

" يف ٕاعداد املعمل يف ضوء التغريات التكنولوجية، املؤمتر العلمي -ورقة معل–). "دور لكيات الرتبية يف ٕاعداد معمل العلوم يف ضوء حتدايت القرن احلادي والعرشين م١٩٩٩مازن، حسام ادلين محمد ( )  ٢٩( 
  يناير، لكية الرتبية قنا، جامعة جنوب الوادي. )٢٨ -  ٢٧(الثالث املنعقد يف 
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   دراسة هارودل وينغلينسيك الٔثر التكنولوجيا يف حتصيل الطالب ملبحث الرايضيات عىل املسـتوى القوّيم (ه) 

طالًبا من  ٦٢٢٧) تأثريات تكنولوجيا احملااكة وهمارات التفكري العليا يف عّينة قومية مكونة من م١٩٩٨قّوم هارودل وينغلينسيك (

طالًبا من طالب الصف الثامن فامي يتعلق بتحصيل الرايضيات يف نطاق التقومي القويم للتقّدم الرتبوي  ٧١٤٦طالب الصف الرابع، و 

NAEP٣٠( الاقتصادي، وجحم الصف، وخصائص املعمل. وقد ٔاظهرت النتاجئ ما يأيت، ومعل يف دراسـته عىل ضبط الوضع الاجامتعي و ( :  

    النتاجئ إالجيابية: 

   ٔاظهر طالب الصف الثامن اذلين اسـتعملوا ٔاهجزة احملااكة، وبرجميات همارات التفكري العليا حتسـنًا واًحضا يف عالمات

 الرايضيات مقارنة ابملتوسط العام. 

   ٔاظهر طالب الصف الثامن اذلين تلقّى معلمومه تدريًبا همنيًّا يف احلاسوب حتسـنًا واًحضا يف عالماهتم يف الرايضيات مقارنة

 ابملتوسط العام. 

   ارتبطت اسـتعامالت احلاسوب عالية املسـتوى والتدريب املهين للمعلمني ارتباًطا ٕاجيابيًّا بتحصيل طالب الصفني الرابع

 . ) ٣١ (رايضياتوالثامن يف ال

  النتاجئ السلبية: 

   اكن ٔاداء طالب الصف الرابع اذلين اسـتخدموا التكنولوجيا للعب أاللعاب التعلميية، وتطوير همارات التفكري العليا ٔافضل

 من ٔاداء الطالب اذلي مل يسـتخدموا التكنولوجيا. 

   اكن ٔاداء طالب الصفني الرابع والثامن اذلين اسـتعملوا التكنولوجيا للمترين واملامرسات التعلميية ٔاسؤا من الطالب اذلين مل

 . ) ٣٢ (يسـتخدموها حسب تقومي ٕادارة التقومي القويم للتقدم الرتبوي

 

  ).م٢٠٠٠يف ٔاصول تعلمي العلوم، القاهرة: دار الكتب املرصية،  ()  ٣٠( 
  
ي الرابع عرش ). " الاعامتد االٔاكدميي ملؤسسات ٕاعداد املعلمني كوسـيةل لضامن اجلودة يف مؤسسات التعلمي العام "، ورقة معل مقدمة ٕاىل اللقاء السـنو م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨النجار، عبد الوهاب محمد ()  ٣١( 

/  ١٥)، الرايض: جامعة املكل سعود. (مسرتجع يف م٢٠٠٧/  ٥/  ١٦ – ١٥) املوافق (هـ١٤٢٨/  ٤/  ٢٩ – ٢٨لفرتة (للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسـية (جسنت) املنعقد يف منطقة القصمي ا
  /leges/CollegeOfEducation/DocLib16www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic%20Col) م ٢٠٠٧/  ٥

ي احلادي التعمل التعاوين يف التدريب العميل لطلبة لكية تربية احلديدة عىل ٕاعداد خطط التدريس" يف الرتبية العلمية..ٕاىل ٔاين؟، املؤمتر العلم ٕاسرتاتيجية). "ٔاثر اسـتخدام م٢٠٠٧هزاع، عبد الودود ()  ٣٢( 
  يوليو، إالسامعيلية: فايد، امجلعية املرصية للرتبية العلمية.) ٣٠ -  ٢٩عرش املنعقد يف (
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 دراسات ساكرداماليا وبرييرت عن بيئة التعّمل املقصودة القامئة عىل احلاسوب (و) 

دراسات البيئة جعلت التطورات احلديثة يف تكنولوجيات الشـباكت اسـتخداَم احلاسوب مرشوعًا اجامتعًيا وتعاونًيا. وقد مشلت 

)، دراسًة موسعة يف م١٩٩٦التعلميية املقصودة القامئة عىل احلاسوب اليت ٔاجراها لك من مارلني ساكرداماليا، واكرل برييرت يف عام (

اسـتخدام احلاسوب التعاوين يف املدارس. واكن أالطفال يف ادلراسة يدركون ما قيل، ٔاو ُكتب عن احلواسيب عىل مدار فرتة طويةل من 

لزمن، ويسـتجيبون هل ويُعيدون صياغته. واكنوا يطرحون أالسـئةل، ويبحثون عن ٕاجاابت الطالب االٓخرين ٔالسـئلهتم، ويعلقّون، ا

ويراجعون، ويسـتعرضون ٔاعامل الطالب االٓخرين، مث يعيدون بناء إالجاابت عن اسـتفساراهتم أالولية وصياغهتا. ولقد بينت مثانية ٔاعوام 

  : )٣٣(البيئة التعلميية املقصودة القامئة عىل احلاسوب ما يأيتمن أالحباث حول دراسات 

   تفوق طالب دراسات البيئة التعلميية املقصودة القامئة عىل احلاسوب عىل طالب الصفوف العادية وفق مقاييس معق الفهم

 والتأمل، ؤايًضا يف اختبارات القراءة املعيارية واللغة، واملفردات اللغوية. 

   توّسع دراسات البيئة التعلميية املقصودة القامئة عىل احلاسوب من تفكري الطالب، وتُشّجع عىل التفكري املتقدم، ؤاخذ

 وهجات نظر متعددة، والتفكري املسـتقل.

  

 مجموعة التعّمل ونظرية املعرفة يف معهد ماساشوسـيتس للتكنولوجيا (ز) 

ايمسني اكفاي، وٕايديت هارل مبادئ التعّمل ابلتصممي يف تكنولوجيا اسـتخدم لك من سـميور اببرت، وميتشل ريسنيك، و

التعلمي مبا جيعل الطالب مبدعني ومصممني لربجميات التعلمي. ويسـتخدم هؤالء الباحثون احلاسوب أكداة ميكن الاعامتد علهيا، والطالب 

سوب لتطوير تطبيقات يسـتطيع طالب آخرون كفاعلني، وابلتايل يتعمل الطالب من خالل ٔانشطة التصممي عن طريق برجمة احلا

) برجمة "اللوغو" لتصممي الربجميات من ٔاجل م١٩٩١ - م ١٩٨٨اسـتعاملها، والتعمل مهنا. اسـتخدم البحث اذلي ٔاعدته ٕايديت هارل (

والعملية، وتصممي تدريس الكسور للطالب الصغار. ذلا اكن عىل الطالب ٕاعادة بناء برانمج احلاسوب، والاحتفاظ بروابط بني احملتوى 

واهجة املسـتخدم البينية وأالنشطة. ابٕالضافة ٕاىل ذكل، حيتاج الطالب ٕاىل اسـتنباط ٔافاكر ٔاخرى حول تدريس الكسور للطالب 

  : )٣٤(الصغار, وقد ٔاثبتت دراسة هارل ما يأيت

  من الطالب اذلين تعلموا تعمل الطالُب اذلين مصموا برجميات اللوغو لتعلمي الكسور لطالب آخرين الكسوَر ٔافضل بكثري

 الكسور ابالعامتد عىل الطرائق التقليدية. 

   تعّمل الطالب اذلين اسـتعملوا برجميات اللوغو من ٔاجل تصممي برجمة اللوغو ٔافضل بكثري من الطالب اذلين حصلوا عىل

  تعلاميت برجمة اللوغو فقط.

 

ي احلادي التعمل التعاوين يف التدريب العميل لطلبة لكية تربية احلديدة عىل ٕاعداد خطط التدريس" يف الرتبية العلمية..ٕاىل ٔاين؟، املؤمتر العلم). "ٔاثر اسـتخدام ٕاسرتاتيجية م٢٠٠٧هزاع، عبد الودود ()  ٣٣( 
  ) يوليو، إالسامعيلية: فايد، امجلعية املرصية للرتبية العلمية.٣٠ -  ٢٩عرش املنعقد يف (

ط للتدريس يف املرحةل ثر التدريب املكثف ملعلامت العلوم امللتحقات بربانمج ادلبلوم الرتبوي عىل تمنية همارات التفكري العليا دلهين واسـتخداهما يف التخطي). "أ هـ١٤٢٥أالمحد، نضال شعبان ()  ٣٤( 
  ، الرايض : امجلعية السعودية الرتبوية والنفسـية (جسنت).٢٥املتوسطة"، جمةل رساةل الرتبية وعمل النفس، ع 
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    اسـتنتاجات عن أالثر والفعالية   

دراسة خاصة ابلبحوث التجريبية، ويف ادلراسة اخلاصة باكمل والية فريجينيا الغربية،  ٧٠٠تُبّني هذه ادلراسات ٔانه يف أكرث من     

يسـتطيعون احلصول عىل والعينة القومية لطالب الصفني الرابع والثامن، ويف حتليل التكنولوجيا الرتبوية احلديثة، ٔان الطالب اذلين 

  : )٣٥(ات مثلـــــتقني

  

 .التعلمي مبساعدة احلاسوب  )أ (

 .ا النظم التعلميية املتاكمةلتكنولوجي  )ب(

 .تدرس همارات التفكري العليا احملااكة والربجميات اليت   )ت(

 .كنولوجيات الشـباكت التعاونيةت    )ث(

 .تكنولوجيا التصممي والربجمة  )ج(

  

قد حققوا نتاجئ ٔافضل يف التحصيل يف الاختبارات املبنيّة من قبل الباحث، والاختبارات املعيارية والاختبارات القومية.     

ٕاال ٔان هناك مؤرشات يف بعض هذه ادلراسات عىل ٔان تكنولوجيا التعلمي تكون ٔاقل فاعلية، ٔاو عدمية الفاعلية، ٕاذا اكنت أالهداف 

زي عىل اسـتخدام التكنولوجيا مشتتًا. وتبًعا ملا تقوهل ادلكتورة مارات سـتون ويسيك، املدير املشارك  ملركز التعلميية غري واحضة، والرتك

 ٔان العديد  تكنولوجيا التعلمي يف لكية هارفارد دلراسات الرتبية والتعلمي العليا: فٕان ٕاحدى الصعوابت ادلامئة يف جمال تكنولوجيا التعلمي والتعمل

  لتكنولوجيا ٔاوًال، ومن مث ابلتعلمي. من الناس يفكرون اب

  

  
ات ) . "ٔاثر ٕاسرتاتيجية مقرتحة قامئة عىل العصف اذلهين واختاذ القرار يف تدريس أالحياء عىل تمنية العمليات املعرفية العليا وبعض همار م٢٠٠٤ٕابراهمي، عبد هللا عيل محمد وحسن، محمد ٔامني ()  ٣٥ (

) يوليو  ، القاهرة : امجلعية املرصية للمناجه وطرق ٢٢ - ٢١القرار دلى طالب املرحةل الثانوية ابململكة العربية السعودية" يف تكوين املعمل ، املؤمتر السادس عرش املنعقد يف  (التفكري الناقد وهمارة اختاذ 
  .٢التدريس، مج
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  ادلراسات السابقة

ال تتوفر دراسات عديدة عن اسـتخدام التقنية احلديثة يف التدريب ٔالن دراسة تأثري اسـتخدام التقنية احلديثة يف العملية التعلميية 

دة جو   يتعلق ابلتعرف عىل طبيعة تأثري ذكل عىلري سوى مجموعة دراسات خصوصًا فاميالفك إالنتاجالتقليدية مل حتظ ابالهامتم الاكيف، ٕاذ ال يتوفر يف 

  عىل التعلمي بشلك عام والتدريب بشلك خاص يعد من ٔاصعب أالمور. احلقيقيتأثري التقنية  التعلمي، حيث ٕان التعرف عىل

يف اجلزء التايل ادلراسات ذات الصةل ابسـتخدام التقنية احلديثة يف التعلمي بشلك ر ما ورد ٔاعاله، تسـتعرض ادلراسة ٔاخذًا يف الاعتبا

ين ـــــــــــــخاص برصف النظر عن التخصص، حيث ال تتوفر دراسات اكفية حول اسـتخدام التقنية احلديثة يف التعلمي الفعام ويف التدريب بشلك 

 ( التدريب )، وينبغي مالحظة ٔان بعض ادلراسات اليت يمت اسـتعراضها قد تعد ٕاىل حد ما قدمية، وقد مت ٕادراهجا للتعرف عىل ما صاحب بداية

  يف اجملمتعات أالخرى.يف التدريس  وينإاللكرت تطبيق التعلمي 

  وقد قام الباحث بتقسـمي اجلزء اخلاص ابدلراسات السابقة ٕاىل حمورين وهام:

  ور أالول: ادلراسات العربيةاحمل

  ادلراسات أالجنبيةاحملور الثاين: 
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 :عربيةال ادلراساتٔاوًال: 

دراسة  )٣٦(تعددت ادلراسات اليت تناولت فاعلية التعلمي إاللكرتوين، وتنوعت لتشمل تدريس العلوم والاجتاه حنوها، فقد قدم العمر 

هدفت ٕاىل تعرف ٔاثر عرض ٕاحدى برجميات احلاسوب عىل التحصيل ادلرايس يف مقرر الرايضيات يف مدينة الرايض، وقد ٔاظهرت ادلراسة عدم 

ذي دالةل ٕاحصائية بني طالب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف مسـتوايت التذكر والفهم والتطبيق، وهذا ما خالف وجود فرق جوهري 

واليت هدفت ٕاىل تعرف فعَّالية التدريس اخلصويص ابلكومبيوتر يف دراسة طالب لكية الرتبية للرايضيات، ؤاثر ذكل عىل تمنية  )٣٧(دراسة التودري

 ية دلهيم، حيث بيَّنت نتاجئ ادلراسة ٔان للحاسب االٓيل ٔاثر فعَّال عىل التحصيل وتمنية القدرة الرايضية.القدرة الرايض 

بدراسة هدفت ٕاىل تعرف ٔاثر برجمية ٕاليكرتونية منتجة حمليًا عىل حتصيل طالبات الصف الثاين متوسط يف مادة  )٣٨(وقامت ادلعيلج

دالةل ٕاحصائية يف مسـتوى حتصيل الطالبات بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف  الرايضيات، ؤاظهرت ادلراسة عدم وجود فرق ذي

 املسـتوايت املعرفية ( التذكر، والفهم، والتطبيق)، وتشاهبت هذه ادلراسة مع دراسة العمر، ولكهنا اختلفت مع دراسة التودري.

دامه كوسـيةل تعلميية يف تدريس مادة قواعد اللغة العربية للصف دراسة هدفت ٕاىل تعرف ٔاثر احلاسوب عند اسـتخ )٣٩(ؤاجرى التومي

ة يف السادس الابتدايئ، وبيَّنت ادلراسة عدم وجود فرق ذي دالةل ٕاحصائية يف مسـتوى حتصيل الطالب بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابط

 التذكر يف صاحل طالب اجملموعة التجريبية. مسـتوى الفهم والتطبيق، يف حني وجد فرق جوهري بني اجملموعتني عند مسـتوى

فأجرى دراسة اسـهتدفت قياس ٔاثر اسـتخدام احلاسب االٓيل يف التدريس عىل التحصيل والاحتفاظ ابحملتوى العلمي  )٤٠(ٔاما مصلوخ

زي وزمن التعمل دلى تالميذ الصف الثاين متوسط ابملدينة املنورة، ووحضت نتاجئ هذه ادلراسة وجود فرق دال ٕاحصائيًا يف التحصيل ادلرايس مي

  ن درسوا موضوعات خمتارة يف مادة العلوم بواسطة احلاسب االٓيل عن اذلين يدرسوهنا عن طريق املعمل مبارشًة.طالب الصف الثاين متوسط اذلي

  

  

مقرتحة قامئة عىل العصف اذلهين واختاذ القرار يف تدريس أالحياء عىل تمنية العمليات املعرفية العليا وبعض همارات  ٕاسرتاتيجية) . "ٔاثر م٢٠٠٤ٕابراهمي، عبد هللا عيل محمد وحسن، محمد ٔامني ( ) ٣٦ (
يوليو  ، القاهرة : امجلعية املرصية للمناجه وطرق ) ٢٢ - ٢١املنعقد يف  (التفكري الناقد وهمارة اختاذ القرار دلى طالب املرحةل الثانوية ابململكة العربية السعودية" يف تكوين املعمل ، املؤمتر السادس عرش 

  .٢التدريس ، مج

  "، القاهرة: املركز القويم لالمتحاانت والتقومي الرتبوي، سبمترب.- دراسة قومية- ). "تقومي برامج لكيات ٕاعداد املعمل يف مرصم١٩٩٦ٔابو حطب، فؤاد ؤامينة محمد اكظم ()  ٣٧ (

رية، املؤمتر العلمي السابع عرش . "فعالية وحدة دراسـية مقرتحة يف ضوء معايري اجلودة لتعلمي العلوم يف تمنية الثقافة العلمية"، يف مناجه التعلمي واملسـتوايت املعيا)م٢٠٠٥ٕاسامعيل، جمدي رجب ( ) ٣٨ (
  .٢) يوليو، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس، مج٢٧ -  ٢٦املنعقد يف (

  .٢، ع٤مية، مج). "فاعلية اسـتخدام المكبيوتر يف التحصيل االٔاكدميي وتمنية القدرات الابتاكرية دلى تالميذ املرحةل الابتدائية"، جمةل الرتبية العل م٢٠٠١ٕاسامعيل، هناء عبده ( ) ٣٩ (

  .٢، ع٤القدرات الابتاكرية دلى تالميذ املرحةل الابتدائية"، جمةل الرتبية العلمية، مج). "فاعلية اسـتخدام المكبيوتر يف التحصيل االٔاكدميي وتمنية م٢٠٠١ٕاسامعيل، هناء عبده ( ) ٤٠ (
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دراسة هدفت ٕاىل تعرف ٔاثر اسـتخدام برجمية من برجميات احلاسب االٓيل يف مادة العلوم عىل حتصيل طالب  )٤١(ؤاجرى املطريي

الصف السادس الابتدايئ مبدينة الرايض، وتوصلت ادلراسة ٕاىل وجود فرق دال ٕاحصائيًا بني متوسطات حتصيل الطالب يف مادة العلوم عند 

 التجريبية. مسـتوى التذكر والفهم لصاحل طالب اجملموعة 

بدراسة ٔاثر اسـتخدام احلاسب االٓيل، والرشاحئ الشفافة عىل حتصيل طالب الصف أالول الثانوي ابملدينة املنورة  )٤٢(وقام ديويدي

 لوحدة ادلورات واجملموعات يف اجلدول ادلوري يف مقرر الكميياء، ودلت النتاجئ عىل تقدم اجملموعات اليت درست ابسـتخدام احلاسب االٓيل يف

يف دراسـته ٔاثر اسـتخدام احلاسب االٓيل يف تدريس أالحياء عىل التحصيل ادلرايس لطالب  الاختبار البعدي مقارنًة ابالختبار القبيل. وتناول الرتيك

بني  الصف أالول الثانوي مبدارس الرايض، وتبنيَّ من نتاجئ ادلراسة وجود فرق ذي دالةل ٕاحصائية يف متوسط حتصيل الطالب يف مادة أالحياء

بدراسة ٔاثر  تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبية عند مسـتوايت التذكر والفهم والتطبيق لصاحل اجملموعة التجريبية. وقام لك من سالم واحلذيفي

دينة الرايض، اسـتخدام احلاسب االٓيل يف تعلمي العلوم عىل التحصيل والاجتاه حنو العلوم والاسـتدالل املنطقي لتالميذ الصف أالول املتوسط مب

تني يف ؤاظهرت نتاجئ ادلراسة وجود فرق ذي دالةل ٕاحصائية عند مسـتوى التطبيق، واكن من بني نتاجئها ٔايضًا وجود فرق دال ٕاحصائيًا بني اجملموع 

 الاجتاه حنو مادة العلوم لصاحل اجملموعة التجريبية.

تدريس الكميياء عىل حتصيل طالبات الصف أالول الثانوي، ٔاما العبد الكرمي فقد قامت بدراسة ٔاثر اسـتخدام احلاسب االٓيل يف 

 واجتاههن حنو مادة الكميياء إبحدى املدارس يف مدينة الرايض، وتبني من نتاجئ ادلراسة وجود فرق دال ٕاحصائيًا بني متوسطي درجات حتصيل

صييل، يف حني مل تظهر ادلراسة وجود فرق دال ٕاحصائيًا بني الطالبات اجملموعة الضابطة والتجريبية يف التطبيقني القبيل والبعدي لالختبار التح 

  .)٤٣(مجموعيت ادلراسة يف الاجتاه حنو مادة الكميياء

) حول التمنية املهنية للمعمل يف ظل التحدايت املعارصة رضورة متتع املعمل بقدر من الثقافة والوعي م٢٠٠٣ؤاكدت دراسة جادو(

) ٕالعداد م١٩٩٨)  schalockابملسـتحداثت التقنية ٔالهنا السبيل الوحيد لتحقيق التمنية الشامةل وتطوير نظمنا ومناجهنا ادلراسـية. كام ٔاثبتت دراسة 

ولية تعلمي التالميذ وجود فروق بني ٔاداء الطلبة املعلمني يف ٕاعداد بيئة التعلمي والتعمل، ويف قدرهتم عىل حتمل املسـئولية الطالب املعمل عىل حتمل مسـئ

  لصاحل اذلين يطورون ٔانفسهم ذاتيًا دون خضوعهم لضغوط خارجية.

  

، ١٦بية وعمل النفس، ع ). "فاعلية برانمج مقرتح لتمنية بعض همارات التدريس دلى الطالبات املعلامت يف لكية الرتبية يف جامعة املكل فيصل"، جمةل رساةل الرت هـ١٤٢٣ٕالياس، ٔاسام جرجس ( ) ٤١ (
  الرايض: امجلعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسـية.

عىل جانيب  NCTMالرايضيات املدرسـية العاملية  - املسـتوايت املعيارية –قرتحة لبعض املوضوعات واملفاهمي الرايضية املرتبطة مبعايري تدريبية م ٕاسرتاتيجية). "ٔاثر م٢٠٠٥بطيخ، فتحية ٔامحد ( ) ٤٢ (
 املرصية يوليو، القاهرة:امجلعية )٢٧ – ٢٦يف ( املنعقد ابع عرشعلمي الساملعرفة والتطبيق العميل لها يف التدريس دلى الطالب املعلمني شعبة الرايضيات"، يف مناجه التعلمي واملسـتوايت املعيارية، املؤمتر ال

  .٢للمناجه وطرق التدريس، مج

عىل جانيب  NCTMالرايضيات املدرسـية العاملية  - املسـتوايت املعيارية –). "ٔاثر ٕاسرتاتيجية تدريبية مقرتحة لبعض املوضوعات واملفاهمي الرايضية املرتبطة مبعايري م٢٠٠٥بطيخ، فتحية ٔامحد ( ) ٤٣ (
يوليو، القاهرة:امجلعية املرصية  )٢٧ – ٢٦علمي السابع عرش املنعقد يف (املعرفة والتطبيق العميل لها يف التدريس دلى الطالب املعلمني شعبة الرايضيات"، يف مناجه التعلمي واملسـتوايت املعيارية، املؤمتر ال

  .٢للمناجه وطرق التدريس، مج
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) م١٩٩٥)، وفضل والاميين (م١٩٩٦)، ؤابو حطب واكظم (م٢٠٠١)، وعامثن ومحمد (م٢٠٠٧ت نتاجئ دراسة لك من: هزاع (ؤامجع

يف إالعداد لتقومي برامج ٕاعداد املعلمني يف لكيات الرتبية ابلمين ومرص: عىل وجود جفوة بني أالهداف والربامج النظرية والتطبيقات العملية سواء 

 .) ٤٤( ٔاو إالعداد الرتبوي املهين التخصيص االٔاكدميي

وقد حاولت بعض ادلراسات حبث ٔاثر بعض إالسرتاتيجيات التدريسـية (بناء خرائط املفاهمي، التعمل التعاوين) عىل اكتساب الطلبة 

)؛ حيث م١٩٩٤)، وشهدة (م٢٠٠٠)، والسـيد (م٢٠٠٣)، وعبد امحليد (م٢٠٠٧املعلمني وحتصيلهم لبعض املفاهمي، كدراسة لك من: هزاع (

ت العملية توصلت نتاجئ تكل ادلراسات ٕاىل منو اجتاهات وهمارات ؤاساليب التفكري دلى الطلبة املعلمني؛ ابٕالضافة ٕاىل اكتساهبم للمفاهمي واملهارا

دة يف التدريس، كدراسة املطلوبة. كام تناولت دراسات ٔاخرى مدى ٕادراك الطلبة املعلمني ٔالمهية وفاعلية اسـتخدام احلاسب االٓيل والوسائط املتعد

) اليت ٔاظهرت م١٩٩٦) Kumar)، وم١٩٩٨)  Nakayama,etal)، وم١٩٩٩)، ودروزة (م٢٠٠١)، وٕاسامعيل (م٢٠٠٢لك من: فودة (

رية وتوفر بتاكٔامهية اسـتخدام احلاسب يف تعلمي العلوم، ؤاثره عىل حتصيل وتعمل الطلبة واكتساب الكثري من املفاهمي؛ ابٕالضافة ٕاىل تمنية القدرات الا

) أالثر إالجيايب السرتاتيجيات م٢٠٠٤الوسائط املتعددة املساعدة عىل تبسـيط ورشح املطلوب تدريسه. ؤاكدت نتاجئ دراسة ٕابراهمي ؤامني(

املعلمني؛ خاصة ؤان مادة العلوم دلى الطلبة  العصف اذلهين واختاذ القرار يف تمنية العمليات املعرفية العليا وهمارات التفكري الناقد وهمارة اختاذ القرار

ارات لها طبيعة خاصة، وحتتاج ٕاىل معمل كفء يتحمل مسـئولية تدريسها، ومتكني التالميذ من ٔاساسـياهتا وتمنية قدراهتم، وٕاكساب املفاهمي وامله

  ).١٣٤،ص م٢٠٠٥والاجتاهات إالجيابية حنو املادة (مصطفى،

  

 

ٔاين؟، املؤمتر العلمي احلادي اسـتخدام ٕاسرتاتيجية التعمل التعاوين يف التدريب العميل لطلبة لكية تربية احلديدة عىل ٕاعداد خطط التدريس" يف الرتبية العلمية..ٕاىل ). "ٔاثر م٢٠٠٧هزاع، عبد الودود ()  ٤٤( 
  ) يوليو، إالسامعيلية: فايد، امجلعية املرصية للرتبية العلمية.٣٠ -  ٢٩عرش املنعقد يف (
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 بية:أالجن راسات اثنيًا: ادل

قام ريرب بدراسة عن تأثري العروض املتحركة والثابتة واسرتاتيجيات امجلع البرصي لعرض مادة العلوم ابحلاسب االٓيل عىل الانتباه 

وقد توصل  فاق ٔاقراهنم. الانتقايئ للطالب، وقد ٔاظهرت نتاجئ ادلراسة ٔان ٕاجناز الطالب اذلين ٔاعطوا عروضًا متحركة لدلرس بواسطة احلاسب االٓيل

 ٕاىل ٔان الوسائط املتعددة لها تأثري ٕاجيايب عىل اجلوانب املعرفية والوجدانية دلى الطالب اذلين يدرسون املواد العلمية.  Beishner 1)٤٥(بيشرن

دراسة هدفت ٕاىل تعرف ٔاثر التعمل مبساعدة احلاسوب الشخيص عىل التحصيل ادلرايس لتالميذ الصف الثالث الابتدايئ,   Cookؤاجرى كوك 

 اسوب.ؤاظهرت نتيجة ادلراسة حتسـنًا طفيفًا دلى تالميذ مجموعتني من اجملموعات أالربعة اليت مشلهتم ادلراسة يف حتصيل الرايضيات مبساعدة احل

يف دراسـته تعرف ٔاثر اسـتخدام برانمج حموسب متعدد الوسائط يف بنائه عىل خصائص الطالب املعرفية وأالمناط  )٤٦(laway Calوتناول اكالواي 

واجملموعة التعلميية اليت ٔامهلت يف الطريقة التقليدية، ؤاظهرت نتاجئ ادلراسة وجود فرق ذي دالةل ٕاحصائية بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية 

حول ٔاثر اسـتخدام الوسائط املتعددة  )٤٧(لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست بنظام الوسائط املتعددة. وهذا يتفق مع دراسة ماكدواندلالضابطة 

عىل اجتاهات الطالب وحتصيلهم وعالقة ذكل بأساليب التعمل حيث وجد ٔان اسـتخدام الوسائط املتعددة زاد من حتصيل الطالب يف مقرر العلوم 

 . كام وجد ٔان هل تأثريًا ٕاجيابيًا عىل اجتاهات الطالب حنو املقرر.الصحية

) يف Texasالسـتقصاء فعالية برجمية الوسائط املتعددة يف حتصيل عينة من طالب جامعة تكساس ( )٤٨( Allenوسعت دراسة ٔالن 

متعدد الوسائط يف تدريس حمتوى أالحياء ادلقيقة، وبلغ  مقرر أالحياء ادلقيقة، واحتفاظهم ابلتعمل، وكذكل اجتاهاهتم حنو اسـتخدام احلاسب االٓيل

ٔاسـبوعًا عن  ١٦) طالبًا مت تقسـميهم ابلتساوي ٕاىل مجموعتني ضابطة وجتريبية، وكشفت نتاجئ ادلراسة اليت اسـتغرقت ٧٦عدد ٔافراد عينة ادلراسة (

ددة عىل اجملموعة الضابطة اليت درست ابلطريقة املعتادة يف التحصيل وجود فروق داةل ٕاحصائيًا لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست ابلوسائط املتع

  والاحتفاظ ابلتعمل والاجتاه حنو احلاسب االٓيل.

  

رؤى مسـتقبلية، املؤمتر العلمي الرابع  - قبل اجلامعي دراسة وصفية حتليلية"، يف التمنية املهنية للعاملني يف حقل التعلمي - ). "التمنية املهنية للمعمل يف ظل التحدايت املعارصةم٢٠٠٣جادو، ٔاممية منري ()  ٤٥ (
  مايو، القاهرة: املركز القويم للبحوث الرتبوية والتمنية ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعلمي.) ٢٠ -  ١٩( املنعقد يف

  وي.، عامن: جمدال1). ٔادوات للتقومي يف ٕاطار التدريب والتعلمي،طم٢٠٠١ - هـ ١٤٢١حسـنني، حسني محمد ()  ٤٦ (

  ، ديسمرب.٢ع، ١٢مج ). "دور املعمل يف عرص إالنرتنت والتعلمي عن بعد"، اجملةل العربية للرتبية، م١٩٩٩دروزة، ٔافنان نظري ()  ٤٧ (

  ). التعمل والتدريس من منظور النظرية البنائية، القاهرة: عامل الكتب.م٢٠٠٢زيتون، حسن وكامل زيتون(  ) ٤٨ (

  

  

  

  

 -  ٢٤  -  

                                                            
  



فقد هدفت ٕاىل قياس كيف يسـتخدم تالميذ املرحةل املتوسطة برجمية التعمل املبين   .2Williams et al )٤٩(وليامز وآخرونٔاما دراسة 

 عىل حل املشلكة، وانبثق من هذا الهدف الرئيس أالهداف الفرعية التالية:

  للمفاهمي العلمية.معرفة ٔاثر اسـتخدام برجمية تعلميية من منط حل املشالكت عىل حتصيل التالميذ 

 .معرفة ٔاثر اسـتخدام برجمية تعلميية من منط حل املشالكت عىل اجتاهات التالميذ حنو العلوم 

  وحتصيلهم للمفاهمي العلمية من خالل بيئة التعمل القامئ عىل حل  الطالبمعرفة العالقة بني القدرة القرائية والتفكري الراييض عند

 املشالكت.

) تلميذًا وتلميذة مسجلني يف الصف السابع يف مدرسة متوسطة يف ٕاحدى املدن الواقعة جنوب ١١٥ادلراسة من (وقد تكونت عينة 

) ٦٥) تلميذًا، وبلغ عدد إالانث (٥٠سـنة، واكن من بيهنم ( ١٤سـنة ٕاىل  ١٢غرب الوالايت املتحدة أالمريكية، حيث تراوحت ٔاعامرمه ما بني 

 :)٥٠(ثالث مجموعات كام ييلتلميذة، حيث مت تقسـمي العينة ٕاىل 

 ) تلميذًا وتلميذة.٥٩مجموعة درست عن طريق برجمية تعلميية من منط حل املشالكت، وبلغ عدد ٔافرادها ( 

 ) تلميذًا وتلميذة.٣٨مجموعة درست بأسلوب حل املشالكت وابسـتخدام النص املكتوب عىل الورق، وبلغ عدد ٔافرادها ( 

  ،تلميذًا وتلميذة.١٨وبلغ عدد ٔافرادها (مجموعة درست ابلطريقة التقليدية ( 

   وقد توصلت ادلراسة ٕاىل مجموعة من النتاجئ مهنا:

وجود فروقًا ذات دالةل ٕاحصائية يف متوسط التحصيل بني اجملموعات الثالث لصاحل اجملموعتني اليت درست بأسلوب حل   )أ 

 املشالكت عن طريق الربجمية ٔاو الورق.

 ٕاحصائية بني اجتاهات الطالب يف اجملموعات الثالث حنو العلوم.ال يوجد فروق ذات دالةل   )ب

يوجد فروق داةل ٕاحصائيًا يف متوسط التحصيل بني طالب اجملموعتني التجريبيتني ٔاحصاب القدرات القرائية العالية وطالب   )ت

 ية العالية.اجملموعتني التجريبيتني ٔاحصاب القدرات الرايضية العالية لصاحل اجملموعة ذات القدرات القرائ 

  

  ). التعمل والتدريس من منظور النظرية البنائية، القاهرة: عامل الكتب.م٢٠٠٢زيتون، حسن وكامل زيتون()  ٤٩ (

  ). تدريس العلوم من منظور البنائية، إالسكندرية: املكتب العلمي للمكبيوتر والنرش والتوزيع.م٢٠٠٠زيتون، كامل عبدامحليد ()  ٥٠ (

  

  

  

 -  ٢٥  -  

                                                            
  



اسـتقصاء فعالية التدريس ابسـتخدام برجمية الوسائط املتعددة اخملزنة عىل قرص مدمج   3Watkins  )٥١(اسـهتدفت دراسة ويتكزنبيامن 

CD ) طالبًا) واجتاهاهتم حنو العلوم، وقد اسـتخدمت ادلراسة املهنج شـبه التجرييب حيث قسمت  ٤٩يف حتصيل عينة من طالب جامعة ٔاريزوان

ٕاىل مجموعتني: ٕاحداهام جتريبية درس ٔافرادها من خالل برجمية تعلميية، بيامن أالخرى ضابطة درس ٔافرادها بعض املوضوعات يف  عينة ادلراسة عشوائياً 

ة عىل العلوم ابلطريقة التقليدية. وطبق يف هذه ادلراسة اختبار حتصييل ٕاضافة ٕاىل مقياس لالجتاهات، ؤاظهرت النتاجئ تفوق اجملموعة التجريبي

الضابطة اليت درست ابلطريقة املعتادة يف التدريس يف التحصيل، ٔايضًا ٔاظهرت عدم وجود فروق داةل ٕاحصائيًا بني اجملموعتني يف اجملموعة 

التحقق من فعالية برجمية احملااكة املسـتخدمة أكداة للتدريس يف مقرر عمل  Korfiatis, et alالاجتاهات، واكن الهدف من دراسة كورفتس وآخرون 

واسـتخدمت تكل ادلراسة برجمية تعلميية ذات وسائط متعددة معدة مسـبقًا من قبل ٔاعضاء هيئة التدريس جبامعة سريالوينيك البيئة. 

)Theralonki ابليوانن، واليت تضمنت العديد من الوسائط مثل: الرسوم والصور والنصوص والصوت لمتثيل الظواهر يف عمل البيئة، حيث (

ودراسة ٔاثر متغريات عىل متغريات ٔاخرى، وصياغة فروض علمية واختبارها، ؤاظهرت نتاجئ ادلراسة تفوق طالب تسمح الربجمية ببناء مناذج 

همي املتضمنة اجملموعة التجريبية اذلين درسوا ابلربجمية عىل طالب اجملموعة الضابطة اذلين اسـتخدم معهم طريقة احملارضة يف التحصيل واستيعاب املفا

 .)٢٥(يف احملتوى التعلميي

ٕاىل معرفة عالقة خصائص املتعلمني بتعمل املفاهمي أالساسـية للكميياء    .4Schoenfeld et al )٥٣(وهدفت دراسة سكونفيدل وآخرون

فيدون احليوية من خالل برجمية الوسائط املتعددة القامئة عىل احلوار. وسعت هذه ادلراسة ٕاىل إالجابة عن السؤال التايل: هل مجيع الطالب يسـت 

حد سواء من برجمية للوسائط املتعددة من منط احلوار. ومت يف هذه ادلراسة قياس الرتابط بني خصائص الطالب املعرفية والتفكري املنطقي  عىل

) طالبًا مت تقسـميهم حسب قدراهتم ومسـتوى التفكري املنطقي دلهيم قبل ٤٥٨وعالقهتا ابلتحصيل ادلرايس، حيث تكونت عينة ادلراسة من (

(امحلض النووي)، من خالل الربجمية التعلميية القامئة عىل احلوار واحملتوية عىل نشاطات خمربية  DNAومت تدريس تكل اجملموعات درس  التجربة،

ام مت اسـتخدومواقف للمحااكة، وقد طبق يف هذه ادلراسة اختبار ادلورات املرئية لبريدو، واختبار للتفكري املنطقي، واختبار أالشاكل اخملفية، كام 

 :)٥٤(اختبار حتصييل مت تطبيقه قبليًا وبعداًي. وتوصلت ادلراسة لعدد من النتاجئ مهنا

 عدم وجود فروق ذات دالةل ٕاحصائية بني ٔافراد العينة يف التحصيل ادلرايس تعزى الختالفهم يف القدرات املعرفية.   - ١

اجملموعة اليت دلهيا قدرات تفكري منطقي عايل واجملموعة اليت دلهيا يوجد فروق ذات دالةل ٕاحصائية يف متوسط التحصيل ادلرايس بني    - ٢

 قدرات تفكري منطقي منخفض لصاحل اجملموعة ذات القدرات العالية.

  
وتمنية همارات حل املشالكت دلى تالميذ ). " ٔاثر اسـتخدام بعض اسرتاتيجيات التعمل النشط يف تدريس ادلراسات الاجامتعية عىل التحصيل م٢٠٠٦سعيد، عاطف محمد ورجاء ٔامحد عيد ()  ٥١ (

  (فرباير)، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس. ١١١املرحةل إالعدادية "، جمةل دراسات يف املناجه وطرق التدريس، ع 
املعلمني يف لكية الرتبية جبامعة أالقىص بغزة يف ضوء متطلبات اجلودة الشامةل"، يف مناجه التعلمي كفاايت ٕادارة الصف وتنظميه دلى الطلبة  ). "تطويرم٢٠٠٥سكر، انيج رجب و مجيل معر نشوان ()  ٥٢ (

  . ٢) يوليو، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس، مج٢٧ - ٢٦واملسـتوايت املعيارية، املؤمتر العلمي السابع عرش املنعقد يف (
  ، القاهرة: امجلعية املرصية للرتبية العلمية.٤، ع٣بناء خرائط املفاهمي تعاونيًا يف تعمل العلوم ابملرحةل الابتدائية، جمةل الرتبية العلمية، مج ٕاسرتاتيجية"فعالية ). م٢٠٠٠السـيد، يرسى مصطفى ()  ٥٣ (
 - ٨ؤمتر العلمي السادس املنعقد يف وحتصيلهم" يف مناجه التعلمي بني إالجيابيات والسلبيات، امل). "ٔاثر اسـتخدام خرائط املفاهمي يف تدريس الفلزات عىل قلق الطالب م١٩٩٤شهدة، السـيد عيل ()  ٥٤ (

  ٔاغسطس، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس. ١١

  

  

 -  ٢٦  - 

                                                            
  
.  



ساسـية لعمل للمفاهمي االٔ  الطالبوسعت دراسة هونق وآخرون ٕاىل الكشف عن ٔاثر اسـتخدام برجمية ذات وسائط متعددة عىل حتصيل 

) تلميذًا يف ٢٣٨الفكل، ومدى قدرهتا عىل ٕاكساهبم همارات حل املشالكت العليا، ٕاضافة ٕاىل املهارات البسـيطة. وتكونت عينة ادلراسة من (

ابلتساوي ٕاىل الصف التاسع درسوا يف فصل معيل ابلقرب من مدينة ميدوسنت، واكنوا من املهمتني بعمل الفكل، حيث قسمت عينة ادلراسة عشوائيًا 

ساسـية، ٕاضافة مجموعتني ٕاحداهام جتريبية درس ٔافرادها من خالل برجمية تعلميية تدعى (القرية الفلكية) واكنت هتدف ٕاىل تعريفهم ابملفاهمي الفلكية االٔ 

(ت) الختبار فروض ادلراسة، ٕاىل عرض بعض املشالكت املعارصة يف عمل الفكل، وُمصم اختبار طبق قبليًا وبعداًي، واعمتدت ادلراسة عىل اختبار 

 .)٥٥(وقد ٔاشارت النتاجئ ٕاىل

 ة. وجود فرق دال ٕاحصائيًا بني متوسطي درجات حتصيل تالميذ اجملموعة التجريبية ودرجات تالميذ اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبي     - ١

ذ عىل اكتساب همارات خاصة يف حل املشالكت، حيث ٔاصبح دلهيم القدرة اتضح ٔان برجمية (القرية الفلكية) ٔاداة فعاةل يف مساعدة التالمي     - ٢

 عىل تطبيق ٔاسلوب حل املشالكت عىل بيئات ومواقف جديدة متشاهبة.

ٕاىل معرفة تأثري برجمية الوسائط املتعددة املعدة من قبل ٔاعضاء هيئة التدريس جبامعة  )٥٦(  Buckleyبيامن هدفت دراسة بيلكي 

تلميذًا) مبدينة "مدوسرتن  ٢٨يف جمال العلوم عىل التحصيل والفهم دلى عينة من تالميذ املدرسة العليا (م ١٩٩٢) عام Stanford"سـتانفورد" (

Medostenميذ. " وطبق اختبارًا قبليًا وبعداًي  عىل مجموعيت ادلراسة، ؤاظهرت النتاجئ فعالية الربجمية متعددة الوسائط يف التحصيل والفهم دلى التال

معرفة ٔاثر اسـتخدام برجمية تفاعلية لتطوير همارات التالميذ عىل حل املشالكت. وقدمت  )٥٧( Ross & Caseyدفت دراسة روس واكييس واسـهت

تالميذ  تكل ادلراسة تقيمي تكويين لربجمية الفزيايء املسامة (معمل الفزيايء اذليك) ويه برجمية تفاعلية مصمت لتحسني همارات حل املشالكت عند

عمل حنو حةل الثانوية. وهدف هذا التقيمي ٕاىل: وصف كيفية اسـتخدام هذه الربجمية يف مدرسة الطريان الثانوية، وحتديد ردود ٔافعال التالميذ واملاملر 

دام تكل الربجمية من انحية نقاط القوة والضعف، ٕاضافة ٕاىل التعرف عىل اقرتاحات التطوير. كام هدف ٕاىل التعرف عىل التأثريات احملمتةل السـتخ

الربجمية عىل همارات حل املشالكت. وطبقت ادلراسة عىل ثالثة فصول للفزيايء يدرسهم نفس املعمل، حيث درس تالميذ ٔاحد الفصول بوساطة 

مهنا: خربات  برجمية معمل الفزيايء اذليك، يف حني درس تالميذ الفصلني االٓخرين ابلطريقة التقليدية، واعمتد يف التقيمي عىل مصادر متعددة للبياانت

عن طريق الاستباانت واملقابالت ومالحظات  املعمل، واجتاهات التالميذ وحتصيلهم، واسرتاتيجيات حل املشالكت، وقد مت جتميع تكل البياانت

  :)٥٨(املعمل، ٕاضافة ٕاىل الاختبار التحصييل، واسـمترت التجربة ملدة فصل درايس، واكن من ٔابرز نتاجئها ما ييل

  
 - ٨لعلمي السادس املنعقد يف ). "ٔاثر اسـتخدام خرائط املفاهمي يف تدريس الفلزات عىل قلق الطالب وحتصيلهم" يف مناجه التعلمي بني إالجيابيات والسلبيات، املؤمتر ام١٩٩٤السـيد عيل (شهدة، )  ٥٥ (

  ٔاغسطس، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس. ١١
ملرتبطة مبسـتحداثت ). "فعالية التدريس ابسـتخدام اسرتاتيجية خرائط املفاهمي مبساعدة المكبيوتر متعدد الوسائط يف ٕاكساب الطالب املعلمني بعض املفاهمي ام٢٠٠٣لبه (عبد امحليد، عبد العزيز ط )  ٥٦ (

  .١يوليو، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس، مج ٢٢ - ٢١عرش املنعقد يف لمي اخلامس تكنولوجيا التعلمي وتمنية وعهيم هبذه املسـتحداثت"، يف مناجه التعلمي وإالعداد للحياة املعارصة، املؤمتر الع
  ، القاهرة: دار الفكر العريب.1). تدريس العلوم ومتطلبات العرص، طم٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦عبد السالم، مصطفى عبد السالم ()  ٥٧ (
  ية، بهنا.). "تقومي برامج ٕاعداد معلمي العلوم بلكيات الرتبية يف ضوء املعايري العاملية وآراء املتخصصني والطالب املعلمني"، جمةل لكية الرتب م٢٠٠١عامثن، السعيد جامل وعبد هللا عيل محمد ()  ٥٨ (
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 اجملموعتني التجريبية والضابطة. طالبعدم وجود فروق داةل ٕاحصائيًا بني متوسطات درجات حتصيل    - ١

اكنوا ٕاجيابيني حول منافع برجمية معمل الفزيايء اذليك، علامً ٔان ردود أالفعال االٔكرث ٕاجيابية  والطالبٔاشارت النتاجئ بأن الًك من املعمل    - ٢

ا ٕاىل اذلين اكن دلهيم قدرة عالية عىل حل املشالكت مل يشريو الطالبجاءت من قبل التالميذ ٔاحصاب القدرات املتواضعة يف حل املشالكت، بيامن 

 ٔامهيهتا يف تمنية همارات حل املشالكت.

 اجملموعة التجريبية اتبعوا اسرتاتيجيات منظمة حلل املشالكت مبرور الوقت. طالبظهر ٔان    - ٣

معرفة ٔاثر اسـتخدام احلاسب االٓيل يف تدريس ترشحي احليوان  )٥٩(  Kariuki & Paulsonواكن الهدف من دراسة اكريويك وبولسون 

) ١٠٤بلغ عددمه ( الطالبقسم أالحياء يف املرحةل الثانوية. وطبقت هذه ادلراسة عىل عينة من  طالبقة التقليدية عىل حتصيل مقارنة ابلطري

اسة تلميذًا وتلميذة يدرسون يف قسم أالحياء العامة مبدرسة اثنوية تقع يف منطقة ريفية صغرية شامل رشق مدينة تينييس، حيث قسمت عينة ادلر 

، درسوا ترشحي ٍلك من دودة أالرض والضفدع ابلطريقة التقليدية، بيامن طالبًا وطالبة) ٥٢مجموعتني ٕاحداهام ضابطة وبلغ عدد ٔافرادها (عشوائيًا ٕاىل 

، درسوا همارات ترشحي دودة أالرض والضفدع من خالل برجمية تعلميية، حيث طبق بعد طالبًا وطالبة ) ٥٢أالخرى جتريبية بلغ عدد ٔافرادها (

 :)٦٠(ة اختبار حتصييل، كام اسـتخدم الباحثان اختبار (ت) ملعاجلة البياانت ٕاحصائيًا، وقد توصلت ادلراسة ٕاىل مجموعة من النتاجئ مهناالتجرب

اجملموعة الضابطة لصاحل  طالبودرجات حتصيل  التجريبيةيوجد فرق دال ٕاحصائيًا بني متوسطي درجات حتصيل تالميذ اجملموعة    - ١

 اجملموعة التجريبية.

 اجملموعتني التجريبية والضابطة يعزى للجنس. طالبيوجد فرق دال ٕاحصائيًا بني متوسطي حتصيل    - ٢

معرفة ٔاثر اسـتخدام التدريس من خالل برجمية احلاسب االٓيل القامئة عىل طريقة حل املشالكت يف   Changواسـهتدفت دراسة شاجن 

اجت التعمل يف جمال تدريس العلوم. وقد قام الباحث يف هذه ادلراسة مبقارنة طريقة التدريس ابسـتخدام احلاسب املرتبطة بطريقة حل حتسني نو 

، مادة العلوماملشالكت مع طريقة احملارضة واملناقشة مع اسـتخدام إالنرتنت، ومت تطبيق ادلراسة عىل تالميذ املرحةل الثانوية يف اتيوان خالل تدريس 

) ١٥٦حنو العلوم ٔايضًا. وقد قام الباحث بعد ذكل بتقسـمي عينة ادلراسة ٕاىل مجموعتني: أالوىل جتريبية وعددها ( الطالبمع قياسات اجتاهات هؤالء 

طبقت علهيم طالبًا وطالبة ) ١٣٨اسـتخدمت معها طريقة حل املشالكت من خالل احلاسب، يف حني تألفت مجموعة املقارنة من (طالبًا وطالبة 

عام  Changطريقة احملارضة وإالنرتنت واملناقشة. ٔاما ٔادوات ادلراسة فقد متثلت بتطبيق الاختبار التحصييل ملادة عمل أالرض اذلي طوره شاجن 

دام . ؤاظهرت نتاجئ اسـتخ)٦١(م ١٩٩٩عام  Maoمقياس الاجتاهات حنو مادة عمل أالرض اذلي طوره لك من شاجن وماو ، ٕاضافة ٕاىل م٢٠٠٠

اذلين درسوا حسب طريقة حل املشالكت واحلاسب قد حصلوا عىل درجات ٔاعىل وبدالةل ٕاحصائية مقارنة  الطالبحتليل التباين املصاحب بأن 

يبية التجر بزمالهئم اذلين تعلموا مادة عمل أالرض حسب طريقة احملارضة واملناقشة وإالنرتنت، كام اكن هناك فروق داةل ٕاحصائيًا ملصلحة اجملموعة 

  (حل املشالكت واحلاسب) فامي يتعلق ابجتاهاهتم حنو املادة ادلراسة.

  ، ّمعان: دار املسرية.١). الرتبية العلمية وتدريس العلوم، طم٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤عيل، محمد السـيد ()  ٥٩ (

  القاهرة:مكتبة زهراء الرشق.). مسرية التدريس عرب مائة عام من التحدايت والتغريات، م٢٠٠٤معران، تغريد ()  ٦٠ (

  أكتوبر).  ٥ – ٢الفرتة (). "اجتاهات املعمل حنو مناجه العلوم بدوةل البحرين"، يف تربية املعمل العريب يف القرن احلادي والعرشين، املؤمتر املنعقد يف عامن م١٩٩٥فضل، نبيل وسعيد الاميين ()  ٦١ (
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لدلراسات السابقة، ومن خالل اسـتقراء بعض املناجه املسـتخدمة يف هذه ادلراسات وبعض يتبني من خالل اسـتعراض الباحث و 

 :)٦٢( ٔاهدافها ونتاجئها ماييل

رمغ تباين ادلراسات من حيث ٔاهدافها ٕاال ٔان معظمها يتفق مع الهدف أالسايس لدلراسة احلالية، وهو قياس ٔاثر اسـتخدام تقنيات    - ١

وتمنيته، وقد مجع بعضها متغريات ٔاخرى ٕاىل جانب التحصيل، فهناك  ت التعلميية) عىل التحصيل ادلرايسجميااحلاسب االٓيل (إالنرتنت ٔاو الرب 

دراسات مجعت بني التحصيل والاجتاهات، بيامن مجعت دراسات ٔاخرى بني التحصيل والزمن ؤاحيااًن يضاف ٕالهيا الاجتاهات، وهناك دراسات 

يات التعلميية عىل الوعي البييئ ٔاو ٔاثرها عىل التفكري الابتاكري ركزت عىل متغريات ٔاخرى مثل القدرة عىل حل املشالكت ٔاو ٔاثر إالنرتنت ٔاو الربجم 

 ٔاو املنطقي. كام ٔان هناك دراسات مجعت بني متغري التحصيل واكتساب املهارات ٔاو انفردت مبعرفة ٔاثر تكل التقنيات عىل اكتساب املهارات.

 التعلمي ؤاسس تصممي وحدات تعلميية عىل الشـبكة. تناولت بعض ادلراسات أالساس النظري والرتبوي السـتخدام إالنرتنت يف   - ٢

 وفامي يتعلق ابملهنج املسـتخدم فتتفق هذه ادلراسة مع ادلراسات السابقة يف اسـتخدام املهنج التجرييب.   - ٣

، مما يدل عىل ٔامهية لية التعلميية التعلُّميةتبنيَّ من تكل ادلراسات فعالية احلاسوب، وما يتضمنه من منط التعلمي إاللكرتوين يف العم    - ٤

 اسـتخدام هذا المنط يف التدريس، ومناسبته مجليع املسـتوايت ادلراسـية.

حول ٕاعداد الطالب معمل العلوم خاصة ٔامهية اسـتخدام التغذية الراجعة لطالب معلمي  م١٩٩٤,  Gayleوقد ٔاكدت نتيجة حبث 

 National Board for Professionalالعلوم ٔاثناء فرتة التدريب امليداين عىل ٔان يمت تقوميهم من خالل معايري اجمللس الوطين ملعايري التعلمي املهنية

Teaching Standards   ،(NBP ) أالدوار الوظيفية املسـتقبلية اجلديدة اليت ينبغي ٔان يقوم هبا معمل العلوم ملواكبة القرن م١٩٩٩وفند مازن (

تعمل)، والعوامل املؤثرة احلادي والعرشين بناء عىل جوانب العملية التعلميية (املعمل، املهنج، إالدارة املدرسـية، المتويل وإالماكانت، والبيئة احمللية، وامل 

ين لبيئة املدرسـية، املؤسسات الاجامتعية والثقافية، ونظرة اجملمتع للمعمل، ومعتقدات املعمل واجتاهاته واهامتماته، وٕاعداد املعمل املهيف وظائف املعمل (ا

  االٔاكدميي والرتبوي، وتدريبه ٔاثناء اخلدمة، وطبيعة العرص)

  

   

  الرايض: جامعة املكل سعود.). احلاسب االٓيل واسـتخداماته يف التعلمي، م٢٠٠٢فودة، ألفت محمد ()  ٦٢( 
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 اجلديد، العرص وطبيعة اجملمتع، ومشالكت وحاجات طبيعة( والعرشين احلادي القرن حتدايت ضوء يف معهل عىل املؤثرة والعوامل

 البيئة، ومصادر قرر،امل وحمتوى العلمية، والثقافة املسـمتر، املهين والمنو البريوقراطية، من والتحرر القرار، واختاذ للمتعمل، النفسـية اخلصائص

  :)٦٣(ابالٓيت  ورقته يف ٔاوىص حيث ؛)التعلمي وتقنيات التدريس، وهمارات املهنة، ؤاخالقيات للمهنج، كصانع واملعمل احلديثة، التدريس وٕاسرتاتيجيات

  .اجلديد العرص وحتدايت لطبيعة املتفهم العلوم معمل ٕاعداد   - ١

 .ٔاخالقية بيو قضااي ٕااثرة من علهيا يرتتب وما البيولوجية العلمية التطورات ٕادراك   - ٢

 املوقف، حبوث احلاةل، دراسة( مثل اجلديد القرن يف والتكنولوجيا العمل وطبيعة تتناسب ٕاسرتاتيجيات ومداخل ٔاساليب اسـتخدام   - ٣

 يف-الفصلية املناقشات توظيف واملسـتقةل، املتداخةل وادلراسات احلدث، حول املمتركز التعمل مدخل البيوتكنولوجية، التطبيقية الامنذج وتوضيح رشح

 واسـتخدام أالدوار، ومتثيل احملااكة وطريقة القرار، اختاذ وٕاسرتاتيجية العلمية، واملرشوعات العلوم، ومعمل التجريبية والطرق -صغرية مجموعات صورة

 .)٦٤( )الواجبات -احلقوق أالغراض منوذج ابسـتخدام الناس لتفاعالت البنايئ والتحليل -املنفعة وحتليل القمية-البنايئ القرار وصنع التتابع، خرائط

  
ريس يف املرحةل لتخطيط للتد). "ٔاثر التدريب املكثف ملعلامت العلوم امللتحقات بربانمج ادلبلوم الرتبوي عىل تمنية همارات التفكري العليا دلهين واسـتخداهما يف اهـ١٤٢٥أالمحد، نضال شعبان ( )٦٣(

  ، الرايض : امجلعية السعودية الرتبوية والنفسـية (جسنت)٢٥املتوسطة"، جمةل رساةل الرتبية وعمل النفس، ع 

مقرتحة قامئة عىل العصف اذلهين واختاذ القرار يف تدريس أالحياء عىل تمنية العمليات املعرفية العليا وبعض همارات التفكري  ٕاسرتاتيجية) . "ٔاثر م٢٠٠٤ٕابراهمي، عبد هللا عيل محمد وحسن، محمد ٔامني ( )٦٤(
  .٢مج ة املرصية للمناجه وطرق التدريسيو  ، القاهرة : امجلعييول  ٢٢ -  ٢١يف الناقد وهمارة اختاذ القرار دلى طالب املرحةل الثانوية ابململكة العربية السعودية" يف تكوين املعمل ، املؤمتر السادس عرش املنعقد 
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  مهنجية ادلراسة:

 ادلراسة: مهنج(ٔا) 

 ملتدريب ٕالكرتونية برجمية تدريس( املسـتقل للمتغري اكن ٕاذا ما معرفة حول يرتكز اذلي التجرييب املهنج الباحث اسـتخدم

 نبأ  القول ميكن ٔاي ،)العقلية القدرات املقدمة، العلمية املادة يف التحصيل( التابعة  املتغريات عىل ٔاثر) املعهد الصناعي بصباح السامل

 الظاهرة عىل ٕاجراؤه جيب ٕاصاليح تغيري ٔاي حول ابملسـتقبل التنبؤ البحث من الهدف يكون عندما تطبيقه يمت التجرييب املهنج

  .وقائيا تغريا ٔاو عالجيا تغيرياً  املدروسة

 

 ادلراسة: عينة(ب) 

 نظراً  اختياره مت اذلي )صباح السامل( الصناعي عهدامل  فصول املتدربني يف من عشوائية بطريقة دراسـيني فصلني اختيار مت

 عينة ٕاجاميل وبلغ. الضابطة اجملموعة واالٓخر التجريبية اجملموعة الفصلني ٔاحد مثَّل وقد. إاللكرتوين ابلتعلمي املتعلقة إالماكانت لتوفر

 اجملموعتني تاكفؤ من التحقق مت وقد .الضابطة اجملموعة ميثلون طالباً  ٣١ التجريبية، اجملموعة ميثلون طالباً  ٢٩ ،طالباً  ٦٠ ادلراسة

  :التالية املتغريات من للك) ت( اختبار خالل من املتوسطات بني الفروق قياس طريق عن

 العمر. 

 االٓيل احلاسب ابسـتخدام السابقة املعرفة. 

 آيل حاسب هجاز امتالك. 

 االٓيل احلاسب خالل من التعمل يف الرغبة. 

 اللغة العربية مادة يف للتالميذ املعرفية اخللفية . 

 

 ادلراسة: ٔادوات(ج) 

  :التالية القياسـية أالدوات عىل احلالية ادلراسة اعمتدت

 هـ).١٤٢٠اختبار القدرات العقلية من ٕاعداد الطريري (   - ١

 من ٕاعداد الباحث. اللغة العربيةاختبار حتصييل يف مادة    - ٢

  .من ٕاعداد الباحث اللغة العربيةمقياس الاجتاه حنو    - ٣

  

 -  ٣١  - 



 التحصييل: الاختبار(د) 

 مسـتوى، للك أالهداف ونسـبة موضوع للك الرتكزي نسـبة تُراعى حبيث مواصفات جدول بتصممي الاختبار بناء الاختبار: مت بناء 

 .أالهداف تكل تقيس اليت املوضوعية أالسـئةل من مجموعة من الاختبار وتكون

 الاختبار: وثبات صدق 

o العلمية الصحة من للتحقق التدريس، وطرائق املناجه يف املتخصصني احملمكني من مجموعة عىل الاختبار عرض مت 

 .توجهياهتم ضوء يف التعديالت ٕاجراء ومت عباراته، ووضوح ومالمئته الاختبار حملتوى

o  مت حساب معامل ثبات الاختبار من خالل ٕاعادة تطبيق الاختبارTest – Retest  بعد عرشة ٔاايم عىل عينة

) ويه قمية مرتفعة ٩٨٫٠، وحبساب معامل الارتباط بني نتاجئ العينة يف التطبيقني، وجد ٕانه يساوي (اسـتطالعية

 مرتفعة. )، وتدل عىل ٔان الاختبار يمتتع بدرجة ثبات٠١٫٠وداةل عند مسـتوى (

o ريتشاردسون ووجد ٔانه يساوي -مت حساب الاتساق ادلاخيل لالختبار ( التجانس ) من خالل معادةل كودر

 مما يدل عىل ثبات الاختبار. ) ٩٣٫٠(

o ٔالسـئةل الاختبار. ) ٨٣٫٠ – ١٩٫٠(  ،والصعوبة) ٦١٫٠ – ٣٫٠( حتديد معامالت المتزي 

o  دقيقة). ٤٥ٕاجابة وآخر ٕاجابة واكن الزمن مساواًي (حتديد زمن الاختبار من خالل حساب متوسط ٔاول 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  ٣٢  -  



 :اسـامترة طرق تدريس اللغة العربية ( مواد عامة )  صياغة ٕاعادة(ه) 

 ترتيب ؤاعاد الباحث دمج حيث والثاين؛ أالول ادلراسـيني للفصلني اللغة العربية تدريس طرق مفردات اسـامترة حفص مت

  اكلتايل: مفردة لك موضوعات

 تدريس ٔاهداف مع دجمت العامةاملواد  ملعمل ؤامهيهتا صياغهتا، وطرق ،)السلوكية( وإالجرائية العامة، أالهداف 

 -  حركية نفس ٔاهداف وجدانية، -  انفعالية ٔاهداف ،معرفية – ٕادراكية ٔاهداف: أالهداف تصنيف( اللغة العربية

 اجلزء هبذا ابالحتفاظ ٔالزم املدربني حبيث أالول؛ ادلرايس الفصل يف ابلتفصيل ودرست دجمت) همارية

 .تدريباته باكفة الثاين ادلرايس الفصل يف به لالسـتعانة

 مناسـبة حبسب الباحث ٔاجراها ٕاضافات هناك ٔان غري - ابلفصلني - ترتيهبا يف وردت كام ٔامكلت املفردات بقية 

 املتدرب. من اكتساهبا املطلوب املهارة

 حيث متاملواد العامة بشلك عام واللغة العربية بشلك خاص،  تدريس طرق تدريس ٔاهداف وحتليل حتديد 

 اسـامترة مضن ورد واذلي حتقيقه املتوقع عىل بناء ادلراسـيني للفصلني اللغة العربية تدريس ٔاهداف حتليل

 والثاين. أالول للفصلني اللغة العربية تدريس طرق مقرر مفردات

 تنفيذ خاللها سيمت اليت الزمنية الفرتة حتديد الطلبة املتدربني حيث مت وتدريب املقرر مفردات تنفيذ خطة وضع 

 الطلبة املتدربني سـاميرسها اليت املبارشة التدريبية وأالنشطة سـُتّدرس، اليت املوضوعات حتديد مت كام اخلطة،

 اليت والتلكيفات التقومي، ٔاساليب حتديد مت وكذكل واملفردات، املوضوعات من جزئية لك تقدمي ٔاثناء مبارشة

 مهنام. للك التقومي ٔاسلوب حتديد مع -  أكفراد ٔاو مكجموعة - ابملزنل الطلبة نجزهاسي 
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 :جتربة أالدوات(و) 

التدريس عىل مناذج الاختبارات، وبطاقة املالحظة؛  قيف جمال املناجه وطر  املتخصصنيلتحديد صدق مواد وأدوات البحث مت ٕاطالع عدد من 

التايل أعداد أفراد  اجلدولحيث أجريت بعض التعديالت املقرتحة، وحسبت معامالت ثبات املقاييس بعد تطبيقها عىل عينة عشوائية ممثةل لعينة البحث، ويوحض 

والهنائية، وبطاقة املالحظة ابسـتخدام التجزئة النصفية  مقيايس: الاختبارات التحصيلية ادلورية، ويه العينة وقمي معامالت ثبات

  (الاختبارات)، ونسـبة االتفاق (بطاقة املالحظة).

  :  قمي معامالت ثبات املقاييس )١جدول رمق (

  قمي معامالت الثبات* العددالعينة نوع املقياس

  ١الاختبار التحصييل ادلوري ف

  

 الطلبة املتدربني

  

  

٣٠ 

 

٩٨٫٠  

  ٧٣٫٠ الهنايئ فصل ٔاولالاختبار 

  ٧٨٫٠ ٢الاختبار التحصييل ادلوري ف

  ٩٠٫٠ الاختبار الهنايئ فصل اثن

  ٩٢٫٠ ١٠ بطاقة املالحظة

  ٠١٫٠دال عند مسـتوى  *  

  وبطاقة املالحظة.وابلنظر ٕاىل اجلدول السابق نلحظ أن قمي معامل الثبات عالية، مما يشري ٕاىل ثبات معقول ملقيايس: الاختبارات التحصيلية 

  

 : تطبيق املواد وأالدوات(ز) 

مبعدل حمارضتني/  ٢حسب اجلدول الزمين  املواد املقررة الطلبة املتدربون حيث درس م ٢٠١٦مت التطبيق خالل الفصل ادلرايس الثاين 

) يف مواعيدها ١أسـبوعياً خالل الفصل ادلرايس الثاين. واسـتمكل التطبيق مبعدل ثالث حمارضات/أسـبوعياً. وقد أجريت الاختبارات املوحضة جبدول رمق (

  من قبل الباحث. دلرايسالفصل اثناء أ من لك فصل وحصحت ورصدت حلني اسـتخداهما. كام طبقت بطاقات مالحظة وتقومي أداء الطلبة املتدربني 
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  النتاجئ مناقشة

 :عينة البحث 

  
  ): عينة البحث ٢شلك (

  

ــرر  ــة ملق ــداف العام ــوى اللغــة العربيــةمت حفــص االٔه ــداف خاصــة إجرائيــة  للفصــلني ومــن مث مت حتليــل احملت ــدار الفصــل ادلرايس، كــام صــيغت أه ــه عــىل م وتوزيع

مث صــيغت أســـئةل الاختبــارات ادلوريــة، والهنائيــة ، مــن نــوع الصــح واخلطــأ، والاختيــار مــن متعــدد، واملقــال ذي االٕجابــة القصــرية  - بنــاء عــىل االٔهــداف العامــة –للمقــرر 

ــداف االٕ  ــق مجيــع مســـتوايت االٔه ــث روعــي حتقي ـة (املعاحملــددة، حبي ــام مت حفــص دراكيـ ــوم. ك ــدربنيرفيــة) لبل ــومي الطلبــة املت ــن بطاقــات مالحظــة وتق ــد م ــن  العدي مث  وم

ـا بنــاء عــىل همــارات  ــة املالحظــة، وحماورهـ ــداف بطاق ــد أه ــبحتدي ــي أن يكتســـهبا الطال ــيت ينبغ ـة ال ــد حمــاور البطاقــة (املــادة العلميـ ــل  الهتيئــة احلــافزة ، مث مت حتدي ، حتلي

ــواع اســرتاتيجي طة التعلــمي والــتعمل، أنشــ احملتــوى   ، ، التقــومي التكــويين والتجميعــي ، غلــق ادلرس ، اســـتخدام الوســائلات التــدريس، التفاعــل بــني املتــدرب واملــدرب ، أن

  ). درجات ١،  ٢،  ٣حتديد املعيار الثاليث هل ( ومتت صياغة عدد من العبارات للك حمور و  ) حتقق االٔهداف
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75%

25%

عينة البحث

عدد الطلبة المتدربين عدد المّدربين



  ): وصف الاختبار التحصييل ادلوري والهنايئ، وبطاقة املالحظة ٢  رمق (جدول 

عدد احملـــــــــور نوع املقياس  الفصل ادلرايس
  املتدربني

  ادلرجة اللكية

  ٣٠ ٢٥  ضوعات املعطاة احملددةمجيع املو  اختبار حتصييل دوري  أالول

  ٧٠ ٥٠  1مجيع املوضوعات املدروسة ف اختبار هنايئ فصل ٔاول

  ٣٠ ٢٣  ضوعات املعطاة احملددةمجيع املو  اختبار حتصييل دوري  الثاين

  ٧٠ ٤٨  2مجيع املوضوعات املدروسة ف اختبار هنايئ فصل اثن

  

  

  

  

  

  

  الثاين

     

  ٢١  -  ٧  ٧ الهتيئة احلافزة بطاقة مالحظة: التقدمي

  ١٢  -  ٤  ٤ حتليل احملتوى مكوانت املادة

  ٣٣  -  ١١ ١١  (دور املتدرب)ٔانشطة التعلمي-ٔا التنفيـذ

  ٢١  -  ٧  ٧  ٔانشطة التعمل (دور املعمل)-ب

 

  ٔانواع الاسرتاتيجيات

  ٦  -  ٢  ٢ احملارضة املعدةل

  ١٢  -  ٤  ٤ املناقشة بأشاكلها

  ١٨  -  ٦  ٦  )تدريب وهماراتالطرق العملية (

  ٢١  -  ٧  ٧  طرق البحث والتنقيب

  ٢١  -  ٧  ٧  درباملتدرب واملالتفاعل بني التفاعل الصفي

  ٢٤  -  ٨  ٨  اسـتخدام الوسائل التعلميية الوسائط الرتبوية

  ٩  -  ٣  ٣ غلق ادلرس إالهناء

  ٩  -  ٣  ٣  التقومي التكويين–ٔا التقومي

  ١٢  -  ٤  ٤  التقومي التجميعي-ب

  ١٢  -  ٤  ٤ صياغة أالهداف أالهـداف

  

  

  

  

  

 -  ٣٦  -  



  يف التطبيق العاجل واالٓجل لالختبار التحصييلالطلبة املتدربني قمي اختبار (ت) للفرق بني متوسطي درجات   :) ٣جدول رمق (

  مسـتوى ادلالةل  قمية اختبار (ت) الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب  جحم العينة

٢٥٥٨.٢٥  *٦٢

٧٨ .٢٠٣٥   

١٣٩٦٤.٣

 ٦ . ٤٩٣٦١  

١٠١. ٨٦٤ 

  

  دال**

    ٨٥ودرجة حرية  ٠٠١٫٠عند مسـتوى  **

ـابقاجلــيتضــح مــن  ـاً بــني قميــيت متوســط دول السـ ـاك فروقـ ـة املتــدربني يف املــواد   أن هنـ ـات الطلبـ ـييل ادلوري (العاجــل)  -  العامــةدرجـ ـار التحصـ يف الاختبـ

ــمي اجملموعــات يف لك فصــل درايس مل يــمتكن الباحــث  ــداول وتقسـ ــروف ج ــل، وذلكل لظ ـار التحصــييل االٓج ــل)، لصــاحل الاختبـ ـار الهنــايئ (االٓج ـامل والاختبـ ــن إكـ م

  تطبيق بقية أدوات ومواد البحث مع هذه العينة ابلفصل ادلرايس الثاين.

ــن عقــدهتام بهنايــة   العامــةصــيل الطلبــة املتــدربني يف املــواد مت رصــد درجــات حت و ــل) ويف الاختبــارين التحصــيليني الذلي يف الاختبــار ادلوري (العاجــل) والاختبــار الهنــايئ (االٓج

ـة  ـة الفصــل ادلرايس الثــاين (الاختبــار الهنــايئ). مث حســبت متوســطات درجــات الطلبـ ــل) و(االٓجــل) تنفيــذ االٔنشــطة ابلفصــل ادلرايس االٔول ويف هنايـ املتــدرببني يف الاختبــار (العاج

  ) ماييل:4والاحنراف املعياري وقمي اختبار (ت) ويوحض اجلدول رمق (

يف الاختبارين التحصيليني العاجل  العامةيف املواد  وقمي (ت) دلرجات الطلبة املتدربني):  املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري  ٤ جدول رمق (

 واالٓجل للفصلني ادلراسـيني أالول والثاين

الفصل 

  ادلرايس

  مسـتوى ادلالةل  قمية اختبار(ت)  الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب جحم العينة نوع أالداة

 الاختبار ادلوري  أالول

  الاختبار الهنايئ

٢٩٦٢.٢٤ ٩٢ 

١٤٤.  ٤٢٩٣  

٣ . ٥٣٤٩   

٦٨٧ . ٩٠١٩ 

٧٠.١ 

  

  دال*

 الاختبار ادلوري  الثاين

  الاختبار الهنايئ

٢٥٥٨.٢٥ ٨٦

٧٨ .٢٠٣    

٣ . ١٣٩٦  

 ٦ . ٤٩٣٦  

٨٦٤.١٠١ 

  

  دال**

          ٩١ودرجة حرية  ٠٥٫٠عند مسـتوى  *

    ٨٥ودرجة حرية  ٠٠١٫٠عند مسـتوى  **

  

  

 -  ٣٧  -  



ــني  ــل املعلم ــن قب ــت م ــيت لوحظــت وتوبع ــواد العأنفســهم وإبرشاف الباحــث مث رصــدت درجــات الط مت تصــحيح خطــط ادلروس ال ــدربني يف امل ـة املت ـةلبـ يف  امـ

) التــايل ٥الفصــل ادلرايس الثــاين، مث حســبت متوســط درجــات الطلبــة املتــدربني وقميــة متوســط درجــة البطاقــة ومربــع ٕايتــا ويــوحض اجلــدول رمق (ظــة بهنايــة بطاقــة املالح

  ذكل.

 يف بطاقة املالحظة للفصل ادلرايس الثاين  الطلبة املتدربني قمي متوسط درجات :)٥جدول رمق (

  التأثريجحم   مربع ٕايتا  متوسط درجة البطاقة يف البطاقةلبةمتوسط درجات الط  جحم العينة  نوع أالداة

  متوسط  ٠ . ٥٢٣  ١٥٤ ٣٨٫١٧٩ ٧٤  بطاقة املالحظة

  

للمهارات ) ٔايضًا ٔان ممارسة الطلبة املتدربني لٔالنشطة التدريبية املبارشة وتفاعلهم النشط وتطبيق عدد من الطلبة املتدربني ٥يتضح من اجلدول رمق (

ٔاثناء فرتة دراسة املقرر النظري ساعد عىل زايدة نسـبة درجة ٔاداء الطلبة -التقنية احلديثة يف الرشح  ابسـتخداميف صورة التعلمي املصغر  الفنية

. كام ظهر جحم تأثري إالسرتاتيجية املتبعة  ٠١٫٠ عند مسـتوى دالةل <٤٢. ١٧٣بني ملهارات التدريس فظهرت يف قمية اختبار (ت) اذلي بلغ املتدر 

ديثة التقنية احل ابسـتخداممما يدل عىل اكتساهبم ملعظم املهارات املطلوبة ؤاثر التدريب   ٠.  ٥٢٣بشلك ٔاكرب من املتوسط؛ حيث بلغ قمية مربع ٕايتا 

؛ حيث ادلرايس ومسـتوى ٕادراكهم اذليك للمهارات الفنية املرتبطة ابملقررقرر املعىل ٔاداهئم. كام اتضح وجود ارتباط بني حتصيل الطلبة املتدربني يف 

  . ٠١٫٠عند مسـتوى دالةل >  ٦١٥٫٠  بلغت قمية معامل الارتباط
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  تعليقات عينة ادلراسة:

يف استبانة ادلراسة، ُطلب من املتدربني ٕابداء مالحظاهتم ومقرتحاهتم فهيا حول اسـتخدام التقنية احلديثة يف  مفتوحةمت ختصيص فقرة 

  املقرر ادلرايس، الحظ الباحث تفاعل العينة وحرصها عىل التعبري عن وهجة نظرها. 

 النقاط التالية متثل تلخيصًا ٔالبرز تكل املالحظات واملقرتحات:

  احملارض رسيعًا، واجلزء االٔكرب من الوقت يرصف يف إالطالع عىل املواقع املراد ادلراسة هبا وحبهثا. يذهب وقت   - ١

  يمت الرتكزي عىل رؤوس املوضوعات وترك التفاصيل ٔالهنا موجودة يف املواقع التعلميية.   - ٢

عض الٓخر تنفيذ تلكيفات بسـيطة بعض الطالب ال جيد صعوبة تذكر يف تصفح مواقع إالنرتنت، يف حني ال يسـتطيع الب   - ٣

  حول نفس املوضوع.

  ٔاشعر ٔان اسـتخدام التقنية احلديثة يف العملية التعلميية جيع الطالب منتجًا ٔاكرث.   - ٤

  لتعلمي داخل الفصل ادلرايس.ابسـتخدام التقنية احلديثة يف ا هناك ٔاكرث من طالب ٔاشاد   - ٥

ض نرتنت ٔاو إالطالع عىل رشاحئ العر احملارضة من خالل تصفح مواقع االٕ ٕاذا اكن الطالب يعرف لك ٔاو معظم ما يقال يف    - ٦

  يف املواقع التعلميية، فٕان ذكل جيعل من احملارضة ممةل.املوجودة 

ذهل الطالب يف كتابة املذكرات وابلتايل جيعهل ينرصف ٕاىل الاسـامتع ٕاىل بتوفر املواد عىل إالنرتنت يقلل من اجلهد اذلي اكن ي    - ٧

  واملشاركة يف النقاش وطرح ٔاسـئةل مفيدة.احملارضة 

يشعر الطالب بأن املدرس يسـتخدم ٔاساليب تدريس منوعة ومتعددة بدًال من الاعامتد عىل منط واحد يتكرر يف لك فصل    - ٨

  درايس.

  لطالب املتدرب.احلديثة بعين زايدة العبء عىل االتقنية  اسـتخدام   - ٩

  القاعة ادلراسـية هو دون املأمول، ونأمل ٔان يمت تطويرها يف املسـتقبل. توظيف التقنية احلديثة داخل   - ١٠
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  والتوصيات: الاسـتنتاجات

  :مهنا املقرتحات من عدداً  الباحث قدمي ادلراسة اليت توصلت ٕالهيا نتاجئال  عىل بناء

وسـيةل ٔاساسـية للتعلمي الفين يف قطاع التدريب، ؤان تعمل ٔان تعمتد الهيئة العامة للتعلمي التطبيقي والتدريب التقنية احلديثة    - ١

عىل توفري اكفة املقومات اليت تساعد عىل اسـتخدام التقنية احلديثة بفعالية، مبا يف ذكل تشجيع ٔاعضاء هيئة التدريب ، وتوفري ادلمع 

  الفين، واسـتكامل التجهزيات خصوصًا يف قاعات احملارضات.

 العرص متطلبات مع تتفق حىت والتدريب إالعداد جانب يف املعهد الصناعي ( صباح السامل ) مجوبرا خطط يف النظر ٕاعادة   - ٢

 ؤاساليب اسرتاتيجيات يف والتنويع النظرية، املقررات يف ذكياً  اختياراً  تتطلب اليت املعروضة املتعددة والبدائل احلارض، املعلومايت

  يف القاعة ادلراسـية. التدريب ٔاثناء والترصف الاختيار حسن عىل قادرين مدربني ٕالعداد والتدريب، التدريس

حبيث تتاح ٔالعضاء هيئة التدريب يف مجيع أالقسام العلمية ابملعاهد حيازة  تدريبية ودورات ومناقشات اجامتعات عقد   - ٣

 إالعداد يف دراسـهتم جماالت مبختلف الطلبة املتدربني ابملعهد ٕارشاك املهارات الكفيةل ابالسـتخدام الفعال لٕالنرتنت يف التدريب مع

 املبارش ابلتدريب املطلوبة املهارات تكل تنفيذ تتطلب اليت العمل ورش خالل من تدريسهم همارات تمنية  هلم يتيح مبا والتقدمي والتنظمي

 املعهد. داخل النشط التعمل يف الطلبة املتدربني وانغامس

للطلبة املتدربني يف جمال  قدوة ليكونون ابملعهد التدريب هيئة ٔاعضاء قبل من املتبعة التعلمي ؤاساليب ٕاسرتاتيجيات تنويع   - ٤

 حسب املتطورة التدريس همارات متخصصني لتدربهيم عىل ٕاىل املعلمني تدريب وٕاسـناد ٔاداهئم، اسـتخدام التقنية احلديثة يف حتسني

 . واملسـتقبل احلارض متطلبات

 تطبيق سهوةل لضامن املتطورة ابلتقنيات وجتهزيها اليت تنشـهئا الهيئة يف معاهدها اخملتلفة التعلميية الوسائل مبراكز الاهامتم   - ٥

   .التدريسـية هماراهتم لتطوير التقنيات تكل من لالسـتفادة الطلبة املتدربني يدفع واذلي النشط التعلمي ٕاسرتاتيجيات

خاللها اسـتخدام ٔاهجزة المكبيوتر، والعمل عىل توفري متخصصني يتولون العمل عىل جتهزي معامل للطلبة املتدربني ميكهنم من    - ٦

   مساعدة الطالب، وحل ٔاي ٕاشاكالت تواهجهم يف تنفيذ التلكيفات.

تدريب الطلبة املتدربني عىل اكتساب املفاهمي العلمية والعملية عرب تعلمهم النشط ابسـتخدام وسائل التقنية احلديثة    - ٧

  للمهارات التدريبية املطلوبة يف مجيع ادلروس بصفة عامة.وممارسـهتم املبارشة 

السـتخدام إالنرتنت الاسـتخدام الثقايف املناسب وذكل عن  وحتفزيمه وزايدة وعهيم تويص ادلراسة ابالهامتم بتأهيل الطالب   - ٨

   اليت تتناسب مع مسـتوايهتم إالدراكية.الرجوع ٕاىل بعض املواقع الرتبوية تكثيف اسـتخدام ٔاهجزة احلاسب االٓيل وٕاعطاء تلكيفات تقتيض 

رفع الوعي دلى الطلبة بأخالقيات اسـتخدام التقنية احلديثة ( إالنرتنت ) يف التعمل إاللكرتوين، وتشجيعهم عىل احلديث عن    - ٩

  مواقعهم املفضةل ومشاركهتم يف ادلخول ٕالهيا، وكيفية الاسـتفادة مهنا يف املراحل ادلراسـية.

  

 

  

 -  ٤٠  -  



تقرتح ادلراسة ٕانشاء موقع للك قسم من أالقسام العلمية يف املعاهد يتضمن اكفة املعلومات اليت هتم ٔاعضاء هيئة التدريب    - ١٠

   والطالب ومن خالهل ميكن الاطالع عىل نشاطات القسم وما يناسب لك مقرر درايس.

بتفعيل اسـتخدام التقنية احلديثة يف التدريب،  ترى ادلراسة ٕارشاك اكفة ٔاعضاء هيئة التدريب يف مناقشة السـبل الكفيةل   - ١١

 ليصبحوا جزءًا همامً من هذه العملية. ٕان من شأن ذكل التغلب عىل ممانعة بعض ٔاعضاء هيئة التدريب ٔاو عدم تفاعلهم مع الفكرة.

احلديثة يف جمال التدريب الفين وتأثريها املبارش عىل  تويص ادلراسة إبجراء دراسات ٔاخرى حول اسـتخدام التقنية   - ١٢

  حيث ٕان نتاجئ تكل ادلراسات ميكن ٔان تشلك رافدًا لوضع اخلطط الكفيةل بتطوير هذا أالمر.التحصيل العلمي للطالب، 
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  املراجع 

). "ٔاثر التدريب املكثف ملعلامت العلوم امللتحقات بربانمج ادلبلوم الرتبوي عىل تمنية همارات التفكري هـ١٤٢٥أالمحد، نضال شعبان (   - ١

، الرايض : امجلعية السعودية الرتبوية ٢٥العليا دلهين واسـتخداهما يف التخطيط للتدريس يف املرحةل املتوسطة"، جمةل رساةل الرتبية وعمل النفس، ع 

 والنفسـية (جسنت).

مقرتحة قامئة عىل العصف اذلهين واختاذ القرار يف تدريس  ٕاسرتاتيجية) . "ٔاثر م٢٠٠٤براهمي، عبد هللا عيل محمد وحسن، محمد ٔامني (إ    - ٢

سعودية" يف العربية ال أالحياء عىل تمنية العمليات املعرفية العليا وبعض همارات التفكري الناقد وهمارة اختاذ القرار دلى طالب املرحةل الثانوية ابململكة 

 .٢) يوليو  ، القاهرة : امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس ، مج٢٢ -  ٢١تكوين املعمل ، املؤمتر السادس عرش املنعقد يف  (

"، القاهرة: املركز القويم - دراسة قومية-). "تقومي برامج لكيات ٕاعداد املعمل يف مرصم١٩٩٦ٔابو حطب، فؤاد ؤامينة محمد اكظم (   - ٣

 حاانت والتقومي الرتبوي، سبمترب.  لالمت

). "فعالية وحدة دراسـية مقرتحة يف ضوء معايري اجلودة لتعلمي العلوم يف تمنية الثقافة العلمية"، يف م٢٠٠٥ٕاسامعيل، جمدي رجب (   - ٤

 . ٢امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس، مج) يوليو، القاهرة: ٢٧ -  ٢٦مناجه التعلمي واملسـتوايت املعيارية، املؤمتر العلمي السابع عرش املنعقد يف (

). "فاعلية اسـتخدام المكبيوتر يف التحصيل االٔاكدميي وتمنية القدرات الابتاكرية دلى تالميذ املرحةل م٢٠٠١ٕاسامعيل، هناء عبده (   - ٥

 . ٢، ع٤الابتدائية"، جمةل الرتبية العلمية، مج

برانمج مقرتح لتمنية بعض همارات التدريس دلى الطالبات املعلامت يف لكية الرتبية يف جامعة ). "فاعلية هـ١٤٢٣ٕالياس، ٔاسام جرجس (   - ٦

 ، الرايض: امجلعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسـية.16املكل فيصل"، جمةل رساةل الرتبية وعمل النفس، ع 

املسـتوايت  –وضوعات واملفاهمي الرايضية املرتبطة مبعايري تدريبية مقرتحة لبعض امل ٕاسرتاتيجية). "ٔاثر م٢٠٠٥بطيخ، فتحية ٔامحد (   - ٧

عىل جانيب املعرفة والتطبيق العميل لها يف التدريس دلى الطالب املعلمني شعبة الرايضيات"، يف  NCTMالرايضيات املدرسـية العاملية  - املعيارية

 .٢للمناجه وطرق التدريس، مج املرصية يوليو، القاهرة:امجلعية )٢٧ -  ٢٦(يف  داملنعق مناجه التعلمي واملسـتوايت املعيارية، املؤمتر العلمي السابع عرش

دراسة وصفية حتليلية"، يف التمنية املهنية للعاملني يف  - ). "التمنية املهنية للمعمل يف ظل التحدايت املعارصةم٢٠٠٣جادو، ٔاممية منري (   - ٨

مايو، القاهرة: املركز القويم للبحوث الرتبوية والتمنية ) ٢٠ - ١٨( مي الرابع املنعقد يفرؤى مسـتقبلية، املؤمتر العل - حقل التعلمي قبل اجلامعي

 ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعلمي.

 ، عامن: جمدالوي.١). ٔادوات للتقومي يف ٕاطار التدريب والتعلمي،طم٢٠٠١ -هـ ١٤٢١حسـنني، حسني محمد (   - ٩

 ، ديسمرب.٢، ع١٢املعمل يف عرص إالنرتنت والتعلمي عن بعد"، اجملةل العربية للرتبية، مج). "دور م١٩٩٩دروزة، ٔافنان نظري (   - ١٠

  ). التعمل والتدريس من منظور النظرية البنائية، القاهرة: عامل الكتب.م٢٠٠٢زيتون، حسن وكامل زيتون(   - ١١

  

 -  ٤٢  - 



 البنائية، إالسكندرية: املكتب العلمي للمكبيوتر والنرش والتوزيع. ). تدريس العلوم من منظورم٢٠٠٠زيتون، كامل عبدامحليد (   - ١٢

). " ٔاثر اسـتخدام بعض اسرتاتيجيات التعمل النشط يف تدريس ادلراسات الاجامتعية م٢٠٠٦سعيد، عاطف محمد ورجاء ٔامحد عيد (   - ١٣

(فرباير)، القاهرة:  ١١١راسات يف املناجه وطرق التدريس، ع عىل التحصيل وتمنية همارات حل املشالكت دلى تالميذ املرحةل إالعدادية "، جمةل د

 امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس.

كفاايت ٕادارة الصف وتنظميه دلى الطلبة املعلمني يف لكية الرتبية جبامعة  ). "تطويرم٢٠٠٥سكر، انيج رجب و مجيل معر نشوان (   - ١٤

يوليو،  ) ٢٧ - ٢٦("، يف مناجه التعلمي واملسـتوايت املعيارية، املؤمتر العلمي السابع عرش املنعقد يف أالقىص بغزة يف ضوء متطلبات اجلودة الشامةل

 .٢القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس، مج

بناء خرائط املفاهمي تعاونيًا يف تعمل العلوم ابملرحةل الابتدائية، جمةل الرتبية  ٕاسرتاتيجية). "فعالية م٢٠٠٠السـيد، يرسى مصطفى (   - ١٥

 ، القاهرة: امجلعية املرصية للرتبية العلمية.٤، ع٣العلمية، مج

بني ). "ٔاثر اسـتخدام خرائط املفاهمي يف تدريس الفلزات عىل قلق الطالب وحتصيلهم" يف مناجه التعلمي م١٩٩٤شهدة، السـيد عيل (   - ١٦

 ) ٔاغسطس، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس.١١ -  ٨إالجيابيات والسلبيات، املؤمتر العلمي السادس املنعقد يف (

خرائط املفاهمي مبساعدة المكبيوتر متعدد الوسائط يف  ٕاسرتاتيجية). "فعالية التدريس ابسـتخدام م٢٠٠٣عبدامحليد، عبد العزيز طلبه (   - ١٧

ياة لطالب املعلمني بعض املفاهمي املرتبطة مبسـتحداثت تكنولوجيا التعلمي وتمنية وعهيم هبذه املسـتحداثت"، يف مناجه التعلمي وإالعداد للح ٕاكساب ا

 .١يوليو، القاهرة: امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريس، مج ) ٢٢ -  ٢١(املعارصة، املؤمتر العلمي اخلامس عرش املنعقد يف 

 ، القاهرة: دار الفكر العريب.١). تدريس العلوم ومتطلبات العرص، طم٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦سالم، مصطفى عبدالسالم (عبدال    - ١٨

). "تقومي برامج ٕاعداد معلمي العلوم بلكيات الرتبية يف ضوء املعايري العاملية وآراء م٢٠٠١عامثن، السعيد جامل وعبد هللا عيل محمد (   - ١٩

 "، جمةل لكية الرتبية، بهنا.املتخصصني والطالب املعلمني

 ، ّمعان: دار املسرية.١). الرتبية العلمية وتدريس العلوم، طم٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤عيل، محمد السـيد (   - ٢٠

 ). مسرية التدريس عرب مائة عام من التحدايت والتغريات، القاهرة:مكتبة زهراء الرشق. م٢٠٠٤معران، تغريد (   - ٢١

). "اجتاهات املعمل حنو مناجه العلوم بدوةل البحرين"، يف تربية املعمل العريب يف القرن احلادي م١٩٩٥(فضل، نبيل وسعيد الاميين    - ٢٢

 ٔاكتوبر). 5- 2والعرشين، املؤمتر املنعقد يف عامن الفرتة (

 ). احلاسب االٓيل واسـتخداماته يف التعلمي، الرايض: جامعة املكل سعود.م٢٠٠٢فودة، ٔالفت محمد (   - ٢٣

). "مدى متثيل ٔاهداف تدريس العلوم يف دفاتر حتضري ادلروس ملعلمي العلوم بدوةل م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، عيل حبيب (يالكندر    - ٢٤

  (سبمترب) ، الكويت: جملس النرش العلمي.  ٨٠، ع٢٠الكويت"، اجملةل الرتبوية، مج

 -  ٤٣  - 



- ورقة معل -  العلوم يف ضوء حتدايت القرن احلادي والعرشين). "دور لكيات الرتبية يف ٕاعداد معمل م١٩٩٩مازن، حسام ادلين محمد (   - ٢٥

 يناير، لكية الرتبية قنا، جامعة جنوب الوادي.) ٢٨ -  ٢٧(" يف ٕاعداد املعمل يف ضوء التغريات التكنولوجية، املؤمتر العلمي الثالث املنعقد يف 

 ).م٢٠٠٠يف ٔاصول تعلمي العلوم، القاهرة: دار الكتب املرصية،  (   - ٢٦

). " الاعامتد االٔاكدميي ملؤسسات ٕاعداد املعلمني كوسـيةل لضامن اجلودة يف مؤسسات م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨النجار، عبد الوهاب محمد (   - ٢٧

رتة ة القصمي الفالتعلمي العام "، ورقة معل مقدمة ٕاىل اللقاء السـنوي الرابع عرش للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسـية (جسنت) املنعقد يف منطق

) م٢٠٠٧/  ٥/  ١٥)، الرايض: جامعة املكل سعود. (مسرتجع يف م٢٠٠٧/  ٥/  ١٦ - ١٥) املوافق (هـ١٤٢٨/  ٤/  ٢٩ - ٢٨(

www.ksu.edu.sa/sites/Colleges/Arabic%20Colleges/CollegeOfEducation/DocLib16 / 

وين يف التدريب العميل لطلبة لكية تربية احلديدة عىل ٕاعداد التعمل التعا ٕاسرتاتيجية). "ٔاثر اسـتخدام م٢٠٠٧هزاع، عبد الودود (   - ٢٨

) يوليو، إالسامعيلية: فايد، امجلعية املرصية للرتبية ٣٠ - ٢٩خطط التدريس" يف الرتبية العلمية..ٕاىل ٔاين؟، املؤمتر العلمي احلادي عرش املنعقد يف (

  العلمية.
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  املالحق

  آراء ٔاعضاء هيئة التدريب حول مدى ٔامهية اسـتخدام التقنية احلديثة يف التدريب ) : استبانة١( اسـتبيان

   القسم

   التخصص

  ال ٔاوافق  مرتدد موافق  العبارات

      اسـتخدام التقنية احلديثة يف معلية التعمل

      اسـتخدام التقنية احلديثة يف معل أالنشطة املزنلية

      اسـتخدام التقنية احلديثة ممتعة

      اسـتخدام التقنية احلديثة رضورية مجليع الطالب

      اسـتخدام التقنية احلديثة تمني القدرة عىل التفكري السلمي

      اسـتخدام التقنية احلديثة تمني قدرة الاسـتكشاف

      اسـتخدام التقنية احلديثة تمني القدرة عىل التعمل اذلايت

      نفسهاسـتخدام التقنية احلديثة تعزز ثقة املدرس يف

      اسـتخدام التقنية احلديثة تؤدي ٕاىل التواصل مع الطالب ابسـمترار

      اسـتخدام التقنية احلديثة ٔافضل من الطرق التقليدية يف التدريس
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  ) : استبانة قياس رضا الطالب عن التقنية احلديثة يف التدريب٢( اسـتبيان

   القسم

   التخصص

  ال ٔاوافق  مرتدد موافق العبارات

      اسـتخدام التقنية احلديثة يزيد من مسـتوى حتصيل الطالب

      اسـتخدام التقنية احلديثة جيعل توصيل املعلومة سهال

      اسـتخدام التقنية احلديثة ٔافضل ٔام الطريقة التقليدية يف التدريس

      اسـتخدام التقنية احلديثة يوفر الوقت

      اجملال للتفوقاسـتخدام التقنية احلديثة يعطى

      اسـتخدام التقنية احلديثة يزيد من التحصيل العلمي خارج املهنج

      اسـتخدام التقنية احلديثة يساعد  عىل البحث واملتابعة للمهنج

      اسـتخدام التقنية احلديثة يؤدي ٕاىل إالرتقاء مبسـتوى الطالب

      الاختباراتاسـتخدام التقنية احلديثة يؤدي ٕاىل التفوق يف

      اسـتخدام التقنية احلديثة يراعي الفروق الفردية للطلبة

 

  

  مالحظات ومقرتحات عامة حول املوضوع
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