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   كلمة المعهد الوطني للتدريب التربوي 

ــا واآلياتهــا  ــة والمتقدمــة علــى حــٍد ســواء، كمــا اأصبحــت التكنولوجي ــزة ال�أساســية فــي تقــدم المجتمعــات النامي يعــد البحــث العلمــي الركي

المختلفــة ضــرورة حياتيــة فيهــا، واأحــد اأهــم المحــاور المهمــة للباحثيــن والمؤسســات البحثيــة والتعليميــة لمــا تمثلــه مــن اأهميــة فــي تطويــر 

العمليــة التعليميــة التعلمّيــة، نوعــاً، وكمــاً، لقدرتهــا علــى مســاعدة متخــذي القــرار والهيئــات التعليميــة علــى تحديــد اأهــداف العمليــة التعليميــة 

التعلمّيــة، وتحديثهــا، وتقييمهــا بمنظــور محــدد بال�رتــكاز علــى اأســس علميــة وواقعيــة.

واإذ تلخــص هــذا المجلــة محــاور، ومرتكــزات ترتبــط بمؤتمــر دمــج التكنولوجيــا المســاعدة للتعليــم فــي فلســطين، وهــو مؤتمــر يعــزز ال�هتمــام 

طــار؛ جــاء المؤتمــر لنقــاش  بجانــب لــم يعــد مجــرد تــرف تربــوي، بــل بــات ركيــزة مــن ركائــز التاأســيس لممارســة تربويــة فاعلــة. فــي هــذا ال�إ

ــارف  ــات والمع مكاني ــود وال�إ ــف الجه ــى توظي ــه وصــول� اإل ــي الموّج ــد النوع ــن الجه ــد م ــو يؤســس لمزي ــا اأساســية، وه معمــق حــول قضاي

فــادة مــن التكنولوجيــا فكــرا ونهجــا وممارســة. والخبــرات لصالــح التطويــر المنشــود، ولتعزيــز حالــة ال�إ

ومــع انطــلاق المؤتمــر الــذي تتمحــور جلســاته حــول التكنولوجيــا وتوظيفهــا، واإظهــار قــدرة وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية علــى اإحــداث 

تغييــر نوعــي فــي العمليــة التربويــة، كمــا يهــدف اإلــى اإبــراز التكامليــة التــي تعمــل بهــا وزارة التربيــة والتعليــم بيــن اإداراتهــا المختلفــة لعكــس 

دارات  جهــود الــوزارة،  فــاإن جلســاته ترفــد محوريــن اأساســيين. المحــور ال�أول يقــدم نمــاذج لمشــاريع ودراســات يجــري تنفيذهــا مــن قبــل ال�إ

أبحــاث اإجرائيــة يتــم فيهــا توظيــف وســائل التكنولوجيــا المختلفــة فــي المــدارس  العامــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم، اأمــا الثانــي فيقــدم اأوراق ل�

ســلامية، والعلــوم، والرياضيــات وذوي صعوبــات التعلــم. ومــا هــو ماأمــول اأن تكــون نهايــة  الفلســطينية فــي مواضيــع اللغــة العربيــة، والتربيــة ال�إ

المؤتمــر شــاهدا علــى بدايــة تــداول علمــي لــكل مــا يرتبــط بــال�أوراق المقدّمــة؛ كــي ل� تظــل توصياتــه حبــرا علــى ورق.

خــراج المؤتمــر بصــورة معبــرة عــن اإفــراد مســاحة مــن ال�هتمــام  مــع عقــد المؤتمــر، كل الشــكر للباحثيــن، وللجــان التــي عمــل اأعضاؤهــا ل�إ

ــاع القــرار، وكل الراغبيــن  لمحــور يشــكّل منطلقــا للاهتمــام، وســنواصل فــي المعهــد الوطنــي تنفيــذ بحــوث ودراســات واإتاحتهــا اأمــام صن

فــي ال�نطــلاق مــن مؤشــرات نوعيــة علميــة، وستســتمر مثــل هــذه اللقــاءات؛ ممــا يعــزز بلــورة رؤيــة استشــرافية للنظــام التربــوي الــذي نريــد، 

وللممارســة التربويــة الماأمولــة.

د. صوفيا الريماوي
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المؤتمر التربوي
دمج التكنولوجيا المساعدة للتعليم في فلسطين

يســعى المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي مــن خــلال اأنشــطته لتحقيــق غايــات واأهــداف وزارة التربيــة والتعليــم. واإذ يقــوم المعهــد بالعمــل 

صلاحــات التربويــة المنشــودة ببنــاء قــدرات العامليــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم مــن اإدارييــن وفنييــن بمختلــف  علــى اإحــداث التغييــرات وال�إ

ــم نوعــي مســتمر، لــذا ارتــاأى  المســتويات، ورفــد صانعــي السياســات ومتخــذي القــرار فــي الــوزارة ببيانــات تســهم فــي تحقيــق تعليــم وتعلُّ

المعهــد عقــد مؤتمــر تربــوي بعنــوان »دمــج التكنولوجيــا المســاعدة للتعليــم فــي فلســطين« لدعــم سياســات وتوجهــات الــوزارة فــي رقمنــة 

التعليــم وذلــك مــن خــلال تقديــم نمــاذج حّيــة لممارســات تطبيقيــة واإجرائيــة للتربوييــن الفلســطينيين فــي اأنحــاء الوطــن، كمــا ويهــدف لتعزيــز 

الشــراكة والتشــبيك بيــن المؤسســات الوطنيــة المختلفــة: حكوميــة، وجامعــات، ومؤسســات داعمــة.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر اإلى تحقيق ال�أهداف ال�آتية: 

تقديم اأمثلة واقعية على دمج التكنولوجيا في التعليم بصورة عملية واإجرائية.. 1

تبادل الخبرات والمعارف من خلال العرض والحوار للبحوث التربوية والدروس المستفادة.. 2

التشبيك بين المؤسسات التربوية المختلفة.. 3

اإبراز معالم، ومتطلبات، وتحديات دمج التكنولوجيا المساعدة في العملية التربوية في فلسطين في ظل التسارع التكنولوجي.. 4

محاور المؤتمر

يهــدف مؤتمــر دمــج التكنولوجيــا المســاعدة للتعليــم فــي فلســطين اإلــى توفيــر فضــاء تربــوي موســع للتربوييــن فــي مجــال دمــج التكنولوجيــا 

المســاعدة للتعليــم، ســيتم فيــه تقديــم اأوراق، وبحــوث تجريبيــة واإجرائيــة تعكــس بصــورة عمليــة قضيــة دمــج التكنولوجيــا فــي العمليــة التربويــة 

آتيــة: يجابيــة والملموســة للتكنولوجيــا فــي المحــاور ال� آثــار والمســاهمات ال�إ فــي فلســطين، وتلقــي الضــوء علــى ال�

تعلُّم الطلبة وتعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين لديهم.. 1

التقويم التربوي.. 2

القيادة المدرسية.. 3

التطور المهني.. 4

شراف التربوي.. 5 ال�إ

رشاد التربوي.. 6 ال�إ

اإدارة النظام التربوي.. 7

التعليم الجامع ودمج ذوي ال�حتياجات الخاصة.. 8

كمــا ســيكون المؤتمــر فرصــة لحــوار تربــوي يتشــارك فيــه التربويــون معارفهــم، ومهاراتهــم، وخبراتهــم، وتوجهاتهــم حــول دمــج التكنولوجيــا 

فــي عالــم رقمــي لبنــاء مواطــن فلســطيني عالمــي قــادر علــى مواكبــة التغييــرات فــي ظــل التطــورات المتســارعة فــي مجــال التكنولوجيــا. 
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الفئة المستهدفة في المؤتمر

استهدف المؤتمر التربويين في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التربوية، والذين بلغ عددهم قرابة 200 تربوي.

لجان مؤتمر »دمج التكنولوجيا المساعدة للتعليم في فلسطين«

د. سهيل صالحة

د. سهيل عودة

د. عبدالله بشارات

اأ.د. مجدي زامل

د. محمد التميمي

د. ميرفت حاتم شاهين

د. صوفيا الريماوي

اأ. منى شلهوب

اأ.عادل السرطاوي    

اأ. غسان رشيد

م. مصطفى مطير

رئيس قسم معلم المرحلة ال�أساسية/ جامعة النجاح الوطنية

رئيس قسم هندسة البرمجيات / جامعة بيت لحم

عضو هيئة تدريس / جامعة بير زيت

عميد كلية العلوم التربوية/ جامعة القدس المفتوحة

مدير مركز اللغات والترجمة/جامعة بوليتكنك فلسطين

ستقلال دارية/جامعة ال�إ اأستاذ مساعد/كلية العلوم ال�إ

مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي/ وزارة التربية والتعليم 

باحثة/ مشرفة/ المعهد الوطني للتدريب التربوي- وزارة التربية والتعليم 

مشرف تدريب تربوي/ المعهد الوطني للتدريب التربوي- وزارة التربية والتعليم    

شراف- وزارة التربية والتعليم دارة العامة للاإ رئيس قسم اإعداد المواد التدريبية/ ال�إ

دارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات رئيس قسم ال�أجهزة التعليمية/ ال�إ
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 معايير تحكيم أبحاث المؤتمر التربوي: دمج التكنولوجيا المساعدة للتعليم في فلسطين

اسم المقيم:.........................................         وظيفته:...................................................

رقم البحث:..........................................................................................................

عنوان البحث:......................................................................................................       

العلامة:.........................................................................................................

العلامة المستحقةالعلامةالمؤشراتالمعيار

المعيار ال�أول:
طار العام  ال�إ

للبحث

بالبيئة 	  ومرتبط  البحث  في  مناقشته  يتم  بدقة عما  ومعبر  ومحّدد،  واضح  البحث:  عنوان 
المحيطة، والعلاقة بين المتغيرات في العنوان واضحة.

 الكلمات المفتاحية: تحتل ال�أماكن البارزة في عنوان الدراسة، وعددها مناسب	 
تتضمن الدراسة ملخصاً محدداً، يوّضح:	 

اأهداف البحث، ومشكلة البحث، والخطة التي اتبعها الباحث من حيث المنهجّية، والعّينة، 
حصائية، ونتائج البحث الرئيسة، والتوصيات. أداة وال�أساليب التحليلية وال�إ وال�

المقدمة: مرتبطة بالموضوع ارتباطاً مباشراً ويتضح فيها المتغيرات ال�أساسية.	 
عرض المشكلة: تعرض بشكل سليم وواضح، بحيث تكون قابلة للبحث والتحليل. 	 
اأهداف البحث: محددة وواضحة، ومرتبطة بشكل مباشر مع ال�أسئلة، اأو الفرضيات.	 
اأهمية البحث: مصاغة بشكل واضح، وتقدم نتائج يمكن ال�ستفادة منها عملياً. 	 
فرضّيات البحث: تنبثق من ال�أسئلة التي يعتمد عليها البحث. 	 
وضوح ال�أسئلة، والحدود، والمصطلحات معرفة اإجرائياً واصطلاحياً.	 
بشكل 	  مرتبة  والفقرات  وال�أقسام  موضوعياً،  علمياً  اأسلوباً  البحث  وصياغة  كتابة  اأسلوب 

ملائّية، والنحوية، واللغوية. منطقي، واستخدام لغة سهلة غير معّقدة، وتجنّب ال�أخطاء ال�إ

15

المعيار الثاني:
طار النظري  ال�إ

والدراسات السابقة

طار النظري واضح ومرتبط بموضوع البحث.	  ال�إ
الدراسات السابقة شاملة ودقيقة، وذات صلة بموضوع البحث.	 
 	.APA الدراسات السابقة موثقة بطريقة صحيحة وفق نظام

9

المعيار الثالث:
المنهجية 
وال�جراءات

جراءات )الخطوات( واضحة ومحددة ومفهومة ومتسلسلة وقابلة للتطبيق.	  ال�إ
مجتمع البحث محدد بدقة في ضوء مشكلة البحث.	 
العينــة ممثلــة لمجتمعهــا ومحــددة بشــكل واضــح مــن حيــث: اإبــراز حجمهــا وكيفّيــة 	 

اختيارهــا، ونوعهــا وعــرض خصائصهــا مثــل الجنــس والعمــر والمنطقــة الجغرافيــة و...
اتباع المنهج المناسب لطبيعة المشكلة التي يعالجها البحث.	 
اســتخدام ال�أدوات المناســبة فــي مرحلــة جمــع المعلومــات، ووصفهــا بشــكل واضــح فــي 	 

البحــث والتحقــق مــن صّحتهــا، وصدقهــا وثباتهــا بالطريقــة العلميــة الصحيحــة.

15

المعيار الرابع:
النتائج وتفسيرها 

والتوصيات

جابة عن اأسئلة الدراسة 	  حصائي المستخدم )كمياً، كيفياً( للاإ ملائمة ووضوح ال�أسلوب ال�إ
وفرضياتها.

حصائية بشكل ملائم؛ مما يحقق تفسيراً جيداً.	  استعراض الجداول وال�أشكال ال�إ
النتائج واضحة ومرتبطة بالدل�ئل بما يتلاءم مع اإجراءات البحث.	 
تفسير نتائج الدراسة بشكل واف وواضح، ومنظم ومنطقي.	 
توصيات البحث منسجمة مع نتائج البحث واستنتاجاته.	 

15

المعيار الخامس: 
المراجع والتوثيق

مراجع البحث: اأصلّية، وجميع المراجع التي اأشار اإليها في البحث موجودة في قائمة المراجع.	 
  اتباع طريقة  APA الصحيحة في عملية التوثيق لجميع المراجع المستخدمة.	 

6

60المجموع
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خلاصة نتيجة التحكيم 
( في اأحد المربعات المقابلة (  )توضع نتيجة التحكيم النهائية للبحث من خلال وضع اإشارة )

صالح للعرض كما هو                                                           . 1

صالح للعرض بعد اإجراء التعديلات الطفيفة )مرفقة(   . 2

صالح للعرض بعد اإجراء التعديلات الجوهرية )مرفقة(  . 3

غير صالح للعرض )للاأسباب المرفقة(                                                     . 4

توقيع الُمحكم:اسم المحكم: 

التاريخ:

 ملاحظــات: يجــب اإرفــاق الملاحظــات علــى البحــث فــي متــن البحــث وفــي تقريــر منفصــل )اأو التفصيــل فــي الملاحظــات فــي بنــد 

ضافيــة بــدل�ً مــن التقريــر المنفصــل(. الملاحظــات ال�إ

ملاحظات اإضافية:

............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

............................................................................................................

مشاريع ودراسات وزارة التربية والتعليم



9

مشاريع ودراسات وزارة التربية والتعليم

دارة العامةعنوان المشروع ال�إ

رؤيــة ال�دارة العامــة للمعهــد الوطنــي لتطويــر وتفعيــل المكتبات . 1
المدرســية لدعــم عمليتــي التعليــم والتعلــم بال�ســتفادة مــن 
الفــرص المتاحــة وتوفــر نظــام LIBSYS.WEB مكتبــة المعهــد 

الوطنــي اأنموذجــًا.

 المعهد الوطني للتدريب التربوي

تطويـــر برنامـــج تصميـــم التعليـــم الفعـــال بتوظيـــف تكنولوجيـــا . 2
المعلومـــات وال�تصــــال.

شراف والتاأهيل التربوي دارة العامة للاإ  ال�إ

دارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلوماتالبرنامج الوطني لرقمنة التعليم.. 3 ال�إ

دراسة قياس المهارات التكنولوجية ال�أساسية للصف العاشر ال. 4
ال�أساسي.                                                   

القياس والتقويم وال�متحانات
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دارة العامة ال�إ
General Directorate

 المعهد الوطني للتدريب التربوي

عنوان المشروع
Title of Project

رؤيــة ال�دارة العامــة للمعهــد الوطنــي لتطويــر وتفعيــل المكتبــات المدرســية لدعــم عمليتــي التعليــم 

LIBSYS.WEB والتعلــم بال�ســتفادة مــن الفــرص المتاحــة وتوفــر نظــام

مكتبة المعهد الوطني اأنموذجاً

وصف مختصر للمشروع )اأبرز 
معالمه(

 Brief Description of the
Project

)Main Features(

ــبل  ــة، وس ــة الغربي ــي الضف ــية ف ــات المدرس ــع المكتب ــن واق ــة ع ــة نظري ــادرة خلفي ــاول المب  تن

ــن خــلال مشــروع  ــة م ــة التحتي ــر البني ــرص المتاحــة، وتوف ــي ضــوء الف ــا ف ــا، وتحديثه تطويره

مركــزي للمكتبــات المدرســية يتــم اإدارتــه مــن المكتبــة المركزيــة للــوزارة )مكتبــة المعهــد 

دارة مكتباتهــم  ــب ل�إ ــر الوي ــات للمــدارس عب ــع اإعطــاء صلاحي ــوي(، م ــب الترب ــي للتدري الوطن

ــرس  ــر فه ــة، عب ــات، اأو قيــم المكتب ــاء المكتب ــلال اأمن ــن خ ــاع م ــارة، واإرج ــن اإع ــة م التقليدي

موحــد ومحتــوى اإلكترونــي واحــد علــى الشــبكة، والتــزود بــكل جديــد يتــم مــن خــلال المكتبــة 

.libsys.Web ــام ــر نظ ــن عب ــي الوط ــدارس ف ــع الم ــى جمي ــم عل ــة، وتعم المركزي

اأهداف المشروع
Objectives of the Project

تطوير وتحديث المكتبات المدرسية، وتقليل التكلفة السنوية لهذه المكتبات.	 

اعتمــاد فهــرس واحــد وُمحتــوى اإلكترونــي واحــد ل�أي ُمقتنى مدرســي يتم فهرســتها وتســجيلها 	 

فــي المكتبــة المركزيــة للوزارة.

اإنشاء بوابة معرفية متكاملة خاصة بالمكتبات المدرسية.	 

نترنــت بحيــث توفــر خدمــات البحــث 	   اإيجــاد بيئــة اإلكترونيــة تفاعليــة للطــلاب عبــر شــبكة ال�إ

لكترونيــة، اأو المحاضرات  لكترونــي، اأو المناهــج ال�إ ســتعلام، والحصــول علــى الكتــاب ال�إ وال�إ

الرقمية المصورة، اأو التســجيلات المرئية. 

الترابط بين المشروع والخطة 
ال�ستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 

 Alignment with the
 Palestinian Development

Plan for MoE

ــة، وتدعــم التوجهــات  ســتراتيجية الثالث ــي الخطــة ال�إ ــا ورد ف ــادرة المقترحــة تتقاطــع مــع م المب

ــة  فــي  ــة  التعلميــة، ومــا يتطلبــه مــن اإصلاحــات جذري صــلاح المنظومــة التعليمي المعاصــرة ل�إ

تطويــر المناهــج، وتغييــر ال�أدوار لــكل مــن: المعلــم، والمشــرف، والطالــب، بتركيزهــا على تفعيل 

دور الطلبــة فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة، ومــا يتطلبــه مــن تنميــة مهاراتهــم ، واتجاهاتهــم  فــي 

اإنتــاج المعرفــة؛ لتحقيــق رؤيــة الــوزارة فــي بنــاء نظــام تعليمــي قــادر علــى اإحــداث التغييــر.
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كيف نفذ المشروع
Implementation Procedures

دارة المكتبة المركزية لوزارة التربية والتعليم )مكتبة  وجود نظام محوسب متكامل )libsys.web( ل�إ
المدرسية،  المكتبات  ل�ستيعاب  2017؛  العام  التربوي(تم تحديثه في  للتدريب  الوطني  المعهد 
وسجلاتها الببليوغرافية والربط المتزامن للوحدات الفرعية: )وحدة اإدارة الوحدات المادية، ووحدة 
للفرص  اضافة  المشتركين(،  اإدارة  ووحدة  الباركود،  وطباعة  الجرد  ووحدة  المركزية،  عارة  ال�إ
المتاحة المتمثلة في سياسات الوزارة الداعمة. قانون التعليم، استراتيجية تاأهيل المعلمين، المناهج 
الجديدة، توفر البوابات الرقمية المتخصصة، وربط المدارس بال�نترنت، وتوفر ال�جهزة بين ايدي 
التعليم حفزنا على تبني  لكترونية، ورقمنة  ال�إ الوزارة المستقبلية نحو الحكومة  الطلبة، توجهات 
رؤية لتفعيل المكتبات المدرسية لدعم عمليتي التعليم والتعلم والبرامج التي ينفذها المعهد، ومكننا 
أثر على  ال� لتقييم  دراسة  اإجراء  والعمل جار على  اأولى،  تجريبية  )6( مدارس كمرحلة  ربط  من 
قرار وتبني سياسات تدعم هذا التوجه من لجنة السياسات في  العملية التعليمية التعلمية، تمهيدا ل�إ
وزارة التربية والتعليم )تنظيمية، قانونية، ومالية( ل�ستكمال ربط المكتبات المدرسية في جميع 
محافظات الوطن بالمكتبة المركزية عبر نظام libsys.web الذي يعتمد على تقنية المعلومات 
المتعلقة باإدارة المكتبات ومصادر المعلومات الرقمية في تطوير اأداء المكتبات المدرسية للوصول 
بها اإلى مراكز معرفية للطلاب من خلال اإنشاء بيئة مركزية موحدة لمقتنيات هذه المكتبات كافة 
ال�أنظمة  والتخلص من  السحابية،  الشبكة  واحد على  اإلكتروني  فهرس موحد، ومحتوى  ضمن 
الحالية المتفرقة كافة )في المدارس( والتي اأصبح ال�ستمرار في العمل عليها ُيشكل عبئاً كبيراً 
المدرسية،  المكتبة  عمل  اأتمتة  في  والبرمجيات  ال�أنظمة  من  العديد  استخدام  من  للحد  عليها 
لكترونية ذات القيمة الُقصوى للمكتبة  وتجميع ما تحتويه من اآل�ف التسجيلات كافة، والوثائق ال�إ
في مركز المعلومات في المكتبة المركزية؛ لتصبح البيئة المركزية الموحدة، والتي تُعنى بالمكتبة 
لكترونية، والمكتبة الرقمية التي جمعت محتوياتها المعرفية المتنوعة في بوابة رقمية تم ربطها  ال�إ
يلزم  ما  بكل  تعنى  متخصصة  تربوية  مواقع  من  اخذت  روابط  شكل  على  المركزية   بالمكتبة 
المعلمين والطلبة، واأولياء ال�أمور فيما يتعلق بالعملية التعليمية والمناهج منها: مواقع تابعه لوزارة 
التربية والتعليم الفلسطينية، وال�أخرى لمجتمعات تعلم تخصصية في جميع المقررات والمراحل 
التعليمية منتشرة عبر شبكات ال�نترنت والمنتديات، وشبكات التواصل ال�جتماعي، وغيرها من 
النوافذ؛ لتيسير الحصول على المعرفة بجوانبها ومصادرها كافة على مدار الساعة للرواد، والتي 

أمية الرقمية. بدورها تساهم في تبادل الخبرات، ومحو ال�

جوانب القوة في المشروع
Project Strengths

ســتراتيجية الثالثــة 2019/2014، ومــا تتضمنــه من  توجهات 	  تقاطعهــا مــع مــا ورد فــي الخطــة ال�إ
صــلاح المنظومــة التعليميــة التعلميــة بتركيزهــا علــى تفعيــل دور الطلبــة فــي العمليــة  معاصــرة ل�إ
التعليميــة التعلميــة، ومــا يتطلبــه مــن تنميــة مهاراتهــم، واتجاهاتهــم فــي اإنتــاج المعرفــة؛ لتحقيــق 

رؤيــة الــوزارة فــي بنــاء نظــام تعليمــي قــادر علــى اإحــداث التغييــر.
 تبنــت توصيــات دراســات ســابقة فيمــا يتعلــق بال�ســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي، والتقنيــات 	 

الحديثــة فــي اإدارة وتفعيــل المكتبــات المدرســية.
ــي 	  ــات المدرســية ف ــع المكتب ــات مهمــة حــول واق ــث عالجــت بيان ــي اأصالتهــا، حي ــزت ف تمي

ــا. ــا، وتحديثه ــول�ً لتطويره ــت حل ــن الوطــن، ووضع المحافظــات الشــمالية م
أثــر الكبيــر فــي تصويــب وضــع المكتبــات المدرســية فــي 	  ســيكون لتوصيــات المبــادرة ال�

والمنهــاج. التعلميــة  التعليميــة  العمليــة  لخدمــة  فلســطين؛ 
جــراءات والمعالــم محــددة بجدولــة زمنيــة )اأنموذجــاً( 	  شــمولية المبــادرة علــى خطــة واضحــة ال�إ

لربــط المكتبــات المدرســية بالمكتبــة المركزيــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، واإدارة المحتــوى رقميــا 
وفــق اآليــات تنظيميــة، وماليــة، وقانونيــة يســهل تنفيــذ المبــادرة.
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اأثر المشروع على تحسين التعليم في 
فلسطين

 Impact of  the Project on
 Improving Education in

  Palestine

ــة  ــي وزارة التربي ــرار ف ــد اأصحــاب الق ــي تزوي ــي ف ــى المســتوى المحل ــة البحــث عل  تكمــن اأهمي
والتعليــم )لجنــة السياســات( بمقترحــات، وتوصيــات تســاهم فــي حــل مشــكلة عــزوف الطلبــة عــن 
زيــارة المكتبــات المدرســية، وتشــجيعهم علــى التعلــم الذاتــي، والبحــث العلمــي بمــا يخــدم عمليــة 
التعليــم والتعلــم فــي ضــوء الفــرص المتاحــة، ونتائــج تحليــل البيانــات المتعلقــة بواقــع المكتبــات 
نشــائية اإضافــة للنفقــات  المدرســية، والميزانيــة المخصصــة للصــرف علــى المكتبــات التطويريــة وال�إ
ــا يواكــب  ــي معالجــة المشــكلة بم ــرح ف ــد، وجــدوى المشــروع المقت ــى التزوي ــي تصــرف عل الت
متطلبــات المناهــج، والتوجهــات الجديــدة لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي الرقمنــة، وخدمــة مــدارس 
التعلــم الذكــي، وتفعيــل العلاقــة والمنفعــة بيــن العناقيــد المدرســية فــي مجــال تبــادل اأوعيــة 
المعلومــات، والمصــادر والمراجــع عبــر نظــام المكتبــة المركزيــة الرقمــي libsys.web داخــل 
ــرص للتشــبيك مــع  ــدة مــن ف ــة الجدي ــا تتيحــه الرؤي ــى مــدار الســاعة، وم المدرســة وخارجهــا عل

أميــة الرقميــة. المكتبــات المحليــة والجامعيــة بمــا يخــدم جــودة التعليــم ومحــو ال�

البعد العالمي للمشروع
 Global Dimension of the

Project

يشـــكل المشـــروع نـــواة لعمـــل تحالفـــات اســـتراتيجية بيـــن المكتبـــة المركزيـــة فـــي وزارة التربيـــة 
لكترونيـــة، والمكتبـــات المركزيـــة فـــي وزارات التربيـــة والتعليـــم العربيـــة  والتعليـــم الفلســـطينية ال�إ
لكترونيـــة مســـتقبلا بمـــا ينعكـــس علـــى تحســـين جـــودة الخدمـــة المقدمـــة لـــرواد المكتبـــات  ال�إ
ـــو  ـــا فـــي مح ـــي يمكـــن ال�ســـتفادة منه ـــة لمناقشـــته الفـــرص المتاحـــة الت ـــاً، اإضاف المدرســـية اإقليمي

أميـــة الرقميـــة. ال�

التحديات التي واجهت تنفيذ 
المشروع

Challenges

دارة النظام.	  البنية التحتية ل�إ
متطلبات تطوير النظام.	 
نقص في الكادر المؤهل.	 
جراءات المالية.	  ال�إ
الدعم الفني.	 
مشاكل في اإطلاق الخدمة بحاجة لتبني سياسات واضحة )تنظيمية، قانونية، ومالية(.	 

اأي اأمور اأخرى
Others

 تــم التغلــب علــى اأغلــب التحديــات، ومــا زلنــا بحاجــة اإلــى تبنــي سياســات )تنظيميــة، قانونيــة، 
طــلاق الخدمــة، وربــط جميــع مــدارس الوطــن والشــتات  ــادة الــوزارة ل�إ وماليــة( علــى مســتوى قي
علمــا اننــا ربطنــا 6 مــدارس حتــى اللحظــة، وتــم تحميــل كتــب 3 مكتبــات مدرســية مــن مــدارس 
التعليــم الذكــي فــي مديريــة رام اللــه والبيــرة، وتدريــب الطواقــم، وتــدار المكتبــات اإلكترونيــاً: 

اإعــارة، وبحــث عبــر الويــب.
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دارة العامة ال�إ

General Directorate

شراف والتاأهيل التربوي دارة العامة للاإ  ال�إ
General Administration for SuperVision 

and Educational Qualification 

عنوان المشروع

Title of Project
تطوير برنامج تصميم التعليم الفعال بتوظيف تكنولوجبا المعلومات وال�تصال

وصف مختصر للمشروع

Brief Description of the Project

فــي اإطــار جهــود وزارة التربيــة والتعليــم لتطويــر العمليــة التعليميــة التعلميــة، وانســجاما 

ســتراتيجية لتجســيد منحــى توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم بتدريــب  مــع خططهــا ال�إ

المعلميــن علــى تصميــم وحــدات تعليميــة فاعلــة، تحقــق معاييــر الحصــة الصفيــة الجيــدة، 

وتقــّدم المحتــوى التعليمــي ضمــن ســياقات حياتّيــة تراعــي مهــارات القــرن 21، ومهــارات 

التفكيــر العليــا، تــم تطويــر برنامــج  تصميــم التعليــم الفعــال بتوظيــف تكنولوجيــا المعلومــات 

وال�تصــال؛ بغــرض توفيــر منهجيــة واضحــة للمعلــم الفلســطيني فــي تصميــم وحــدات 

التّعلــم، وتطويــر مصــادر تعلــم اإلكترونيــة ودمجهــا فــي المنهــاج في ســياق البيئة الفلســطينية.

ويركّز البرنامج على نتاجات التعلم، واآليات توظيفها في المواقف التعليمية التعلمية في ظل 

ال�هتمام العالمي المتزايد بمنحى التطبيق العملي من خلال التعلم بالمشاريع بطريقة منهجية 

كتشاف، والتّقّصي، وجمع المعلومات، وتبويبها، وتفسيرها،  اأمام الطلبة للاإ تتيح الفرص 

وتحليلها وصول� اإلى مخرجات نوعية تحقق تطلعات المجتمع واآماله المتمثلة باإنتاج المعرفة، 

وتصميمها بالسياق الحياتي دون الوقوف عند معرفة المحتوى بتجريداته.

اأهداف المشروع

Objectives of the Project

ــج  ــدارس الفلســطينية بدم ــي الم ــم ف ــم والتعل ــة التعلي ــى تحســين نوعي ــج اإل يســعى البرنام

تصــال�ت لزيــادة فتــرة التعلــم ومنهجيتــه بمــا يتفــق وحاجــات  تكنولوجيــا المعلومــات، وال�إ

ــة: آتي ــق المخرجــات ال� ــن خــلال تحقي ــك م ــن وخصائصهــم، وذل المتعلمي

مجتمع المدرسة دمج اأدوات التكنولوجيا واستراتيجيات التعلم الحديثة في الممارسات 	 

الصفية. 

طلبة وظفوا مهارات التفكير العليا في حل المشكلات واإنتاج مشاريع بدمج ابتكاري 	 

للتكنولوجيا.

مجتمعات تعلم افتراضية لكل من: الطلبة، المعلمين، المشرفين، مديري المدارس، 	 

ال�أهل.

فترة تعلم تتوافق مع احتياجات الطلبة التعليمية وخصائصهم المدخلية.	 

مشرفون تربويون ومديرو مدارس قدموا الدعم للمعلمين، وتابعوا التطبيق داخل الغرف 	 

الصفية والمدارس.

نترنت وفق 	  محتوى اإلكتروني ابتكاري للمعلمين والطلبة منشور على البوابة التعليمية، وال�إ

لكتروني. المعايير والمواصفات التربوية، والمحتوى ال�إ
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الترابط بين المشروع والخطة ال�ستراتيجية 
لوزارة التربية والتعليم 

 Alignment with the Palestinian
Development Plan for MoE

انطلاًقا من رؤية الوزارة التربوية بتوفير فرص متساوية لجميع الطلبة في الحصول على 

تعليم وتعلّم نوعيين، وتحسين اإمكانية الوصول اإلى تكنولوجيا المعلومات وال�تصال�ت 

والتنافس  المعرفة  عصر  في  باإيجابية  التفاعل  على  قادر  مدّرب  جيل  بناء  في  ُيسهم 

ال�قتصادي.

كيف  نِفذ المشروع

Implementation Procedures

تطوير البرنامج التدريبي والذي ركز على ثلاثة محاور وهي:	 

المهارات ال�أساسية في الحاسوب وال�نترنت. 	 

تصميم التعلم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات وال�تصال�ت.	 

تطبيق الوحدات التعليمية المصممة في الغرفة الصفية.	 

تدريب مدربين لمحورين، ال�أول: الفريق التربوي، والثاني: الدعم التكنولوجي والتقني.	 

تدريب المعلمين وفق التخصص.	 

تدريب مديري المدارس، والمشرفين التربويين على دعم، ومتابعة المعلمين في دمج 	 

التكنولوجيا في التعليم، والغرف الصفية وتقييمها.

متابعة التطبيق في الغرفة الصفية، وتقديم الدعم والمساندة.	 

نشر الوحدات التعليمية المصممة على البوابة التعليمية.	 

جوانب القوة في المشروع

Project Strengths 

التركيز على تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.	 

تصميم الدليل المرجعي للتدريب بناًء على الممارسات الصفية )تدريب، تطبيق، تاأمل(.	 

تطوير نظام متابعة وتقييم للبرنامج على مستوى المديريات والمدارس.	 

اإتاحة المجال للمعلمين لتوظيف استراتيجيات تدريس وتقويم حديثة.	 

استثمار البنية التحتية التكنولوجية المتوفرة في المدارس بفعالية.	 

عزز البرنامج دور المعلم كشريك وميسر للعملية التعليمية.	 

تطوير اأدوات ذات علاقة بتوظيف التكنولوجيا تيسر للمعلمين تصميم التعليم ومتابعتهم 	 

في التطبيق.

اأثر المشروع على تحسين التعليم في 

فلسطين

 Impact of  the Project on

  Improving Education in Palestine

بناء فريق وطني من المدربين الفلسطينيين على المستوى المركزي والمديريات.	 

التعليم 	  المعلمين في مجال تكنولوجيا  لتدريب  البرنامج  المرجعي في  الدليل  اعتماد 

والتعلم. 

تصميم وحدات تعليمية، وتطبيقها في الغرفة الصفية، ونشرها على البوابة التعليمية.	 

اخراط الطلبة الفاعل في العملية التعليمية وزيادة زمن وجودة مشاركتهم في التعلم.	 

تعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة.	 

زيادة زمن تعلم الطلبة واتاحة فرصة تعلمهم في كل مكان.	 

استثمار البرنامج والمشاريع ذات العلاقة  مع الشركاء والممولين في تطبيق البرنامج 	 

وتعميمه.

المدربين، 	  مستوى  على  التعليم  في  بفعالية  ال�جتماعي  التواصل  برامج  توظيف 

والمشرفين، والمعلمين، والطلبة.
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البعد العالمي للمشروع

Global Dimension of the Project

تســعى وزارة التربيــة والتعليــم اإلــى تحســين عمليــة التعليــم والتعلــم فــي فلســطين مــن خــلال 

تطويــر برامــج نوعيــة؛ ليكــون الطالــب الخريــج قــادرا علــى ال�ندمــاج فــي المجتمــع، 

والمشــاركة فــي عمليــات التنميــة ال�جتماعيــة وال�قتصاديــة، والمنافســة اإقليميــاً، ودوليــاً فــي 

نســان  عالــم اأصبــح فــي ســباق محمــوم فــي اقتصــاد المعرفــة، وزيــادة القــدرة التنافســية للاإ

الفلســطيني لتحقيــق غاياتــه وطموحاتــه، والــذي تطلــب تحســين مخرجــات التعليــم وكســر 

ــة  ــة التعليمي ــط بالعملي ــذي يحي ــل ال ــى هــذا المل ــي النظــام التعليمــي والقضــاء عل ــة ف الرتاب

والتعلميــة وفــي الحقيقــة ينفــر الطــلاب مــن المــدارس، لــذا قامــت الــوزارة بمجموعــة مــن 

ال�جــراءات والنشــاطات فــي المــدارس؛ لتوظيــف التكنولوجيــا، وتحســين المناهــج، وتعزيــز 

دور المعلــم، وتعزيــز انخــراط الطلبــة فــي التعليــم.

التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع

Challenges

ضعف البنبة التحتية التكنولوجية في بعض المدارس.	 

معارضة التغيير من قبل بعض المعلمين.	 

تصميــم التعليــم بحاجــة لجهــد اإضافــي مــن المعلــم؛ ممــا يســتدعي تطويــر نظــام 	 

لتحفيزهــم.

لكترونيــة الموثوقــة فــي بعــض التخصصــات والمواضيــع 	  قلــة المصــادر التعليميــة ال�إ

علــى الشــبكة العنكبوتيــة، اأو اأنهــا تركــز علــى اأكثــر مــن مفهــوم اأو تركــز علــى المفهــوم 

بشــكل ل� يخــدم المنهــاج، فــكان المعلمــون يطورونهــا ضمــن اإمكانياتهــم، وهنــا صــار 

لكترونيــة لرفــد  ل�زمــاً اختيــار فريــق مركــزي متخصــص فــي بنــاء المصــادر التعليميــة ال�إ

البوابــة التعليميــة بهــا.

صيانة المعدات التكنولوجية وشبكات الحاسوب في المدارس.	 

اأصبــح مــن الضــروري تطويــر سياســة تربويــة واإقرارهــا فــي مجــال توظيــف التكنولوجيــا 	 

فــي التعليــم والتــي تركــز علــى:

النتاجات التعليمية والتربوية المتوقعة تحقيقها.	 

مواصفات الحصة الصفية بتوظيف التكنولوجيا.	 

بناء القدرات للمعلمين والمشرفين ومديري المدارس.	 

أدنــى للبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة فــي الغــرف الصفيــة 	  تحديــد مواصفــات الحــد ال�

والمدرســة.
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دارة العامة ال�إ

General Directorate

دارة العامة للتقنيات التربوية و تكنولوجيا المعلومات ال�إ
General Administration for Educational Technology

and Information Technology

عنوان المشروع

Title of Project

البرنامج الوطني لرقمنة التعليم

Digitization

وصف مختصر للمشروع  )اأبرز معالمه(

 Brief Description of the Project

))Main Features

قامــت وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، وضمــن الخطــة الوطنيــة لرقمنــه التعليــم لتطبيــق توظيــف 

فــادة  ال�أجهــزة اللوحيــة فــي عينــة مــن المــدارس علــى الصفيــن الخامــس والســادس ال�أساســيين بال�إ

مــن تجــارب الــدول والمبــادرات الوطنيــة فــي تزويــد بعــض المــدارس بال�أجهــزة اللوحيــة؛ لتحســين 

تعلــم الطلبــة وتنميــة مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين لديهــم مــن خــلال توظيــف ال�أجهــزة 

اللوحيــة فــي التعليــم، وذلــك ضمــن خطــة وطنيــة لتحقيــق المخرجــات.

اأهداف المشروع

Objectives of the Project

الهــدف العــام: تحســين نوعيــة التعليــم والتعلــم فــي المــدارس الفلســطينية بتوظيــف تكنولوجيــا 	 

المعلومــات وال�تصــال�ت.

النتاجــات: معلــم قــادر علــى تصميــم اأنشــطة ودروس توظــف ال�أجهــزة اللوحيــة والتكنولوجيــة 	 

المتوافــرة فــي البيئــة المدرســية، تحفــز الطلبــة علــى التعلــم وتعمــق المعرفــة لديهــم وتنمــي 

مهــارات القــرن الواحــد والعشــرون مــن خــلال توظيــف اســتراتيجيات تعليــم وتعلــم فعالــة، 

ــاز. نج أداء وال�إ ــى ال� ــز عل ــي ترك ــم حقيق ــتراتيجيات تقوي واس

الترابط بين المشروع والخطة 
ال�ستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 

 Alignment with the Palestinian
Development Plan for MoE

ــج  ــي ودم لكترون ــم ال�إ ــتراتيجية التعلي ــتراتيجية 17-22 )اس ــوزارة ال�س ــة ال ــج خط ــم البرنام يدع

ــم(. ــي التعلي ــا ف التكنولوجي

كيف  نِفذ المشروع

Implementation Procedures

طرح عطاءات برنامج رقمنة التعليم بالتعاون مع البلديات.. 1

تجهيز البنية التحتية للمدارس المستهدفة.. 2

تنفيذ التدريب للمعلمين على النحو ال�آتي:. 3

تدريب المعلمين:	 

دارة الصفية.	  استخدام ال�أجهزة اللوحية وصيانتها، واستخدام برنامج ال�إ

نترنــت بواقــع 5-10 ســاعات تدريبيــة حســب 	  المهــارات ال�أساســية فــي الحاســوب وال�إ

الحاجــة التدريبيــة للمعلميــن.

تصميم التعلم بتوظيف ال�أجهزة اللوحية في التعليم بواقع 25 ساعة تدريبية.	 

تدريــب مديــري المــدارس والمشــرفين التربوييــن علــى دعــم المعلميــن، ومتابعتهــم فــي دمــج 	 

التكنولوجيــا فــي التعليــم والغــرف الصفيــة وتقييمهــا.
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جوانب القوة في المشروع

Project Strengths 

كان هنــاك توظيــف حقيقــي للتكنولوجيــا فــي الغرفــة الصفيــة ممــا انعكــس علــى مســتوى تحصيــل 
الطلبــة و اإبداعاتهــم، كمــا اأن التدريــب التربــوي و التقنــي الــذي تلقــاه المعلمــون مــن تصميــم 
التعليــم وتوظيــف التكنولوجيــا فــي الغرفــة الصفيــة فتــح اآفاقــاً جديــدة لهــم، واأصبحــوا معلميــن 
منتجيــن للوســائل التعليميــة المحوســبة، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً فــي مســابقة اإنتــاج الوســائل التعليميــة 

ــوزارة. ــي اأطلقتهــا ال المحوســبة الت
وبخصــوص الطلبــة فقــد ظهــر تاأثيــر برنامــج رقمنــة التعليــم مــن خــلال مشــاركاتهم فــي العديــد مــن 

لكترونــي. الفعاليــات والمعــارض والمســابقات، والتــي وضعــت فلســطين علــى خارطــة التعليــم ال�إ

اأثر المشروع  على تحسين التعليم في 

فلسطين

 Impact of  the Project on

  Improving Education in Palestine

ــي الممارســات 	  ــة ف ــم الحديث ــا واســتراتيجيات التعل ــج اأدوات التكنولوجي ــع المدرســة دم مجتم
ــة.  الصفي

طلبــة يوظفــون مهــارات التفكيــر العليــا فــي حــل المشــكلات واإنتــاج مشــاريع بدمــج ابتــكاري 	 
ــا. للتكنولوجي

مجتمعات تعلم افتراضية )الطلبة، المعلمون، المشرفون، مديرو المدارس، ال�أهل(.	 
مشــرفون تربويــون ومديــرو مــدارس يقدمــون الدعــم للمعلميــن ويتابعــون التطبيــق داخــل الغــرف 	 

الصفيــة والمــدارس.
نترنت.	  محتوى تفاعلي ابتكاري للمعلمين والطلبة منشور على البوابة التعليمية وال�إ

البعد العالمي للمشروع

Global Dimension of the Project

يعتبــر النمــوذج الفلســطيني فــي رقمنــة التعليــم مــن النمــاذج الرائــدة فــي العالــم فــي دمــج التكنولوجيــا 
فــي التعليــم، حيــث شــاركنا فــي عــدة مؤتمــرات عالميــة بهــذا الخصــوص.

التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع

Challenges

صعوبة توفير ثمن ال�أجهزة اللوحية لكل الطلبة.. 1
اقتصــار تمويــل البرنامــج علــى بعــض البلديــات؛ ممــا منــع البرنامــج مــن النمــو الطبيعــي وعــدم . 2

تطبيــق مبــداأ العــدل فــي ال�نضمــام للبرنامــج لــكل الطلبــة مــن خــارج نطــاق البلديــات.
صعوبة صيانة ال�أجهزة اللوحية نظراً للعدد الهائل المتوقع.. 3
رفــض المانحيــن فكــرة دعــم برنامــج رقمنــة التعليــم؛ لعــدم اقتناعهــم بمبــداأ )1:1( جهــاز لــكل . 4

طالــب؛ ممــا جعــل مصــادر تمويــل البرنامــج تقتصــر علــى ضريبــة المعــارف فــي البلديــات.
التبايــن بيــن المعلميــن فــي  المهــارات التكنولوجيــة، مــن حيــث اســتخدام ال�أجهــزة و توظيفهــا . 5

بسلاسة.
تغيير القناعات لدى المعلمين للانتقال من التعليم التقليدي اإلى التعليم المدمج.. 6

حلول لتطوير البرنامج

بداعي المتنقل . 1 ال�نتقال من نظام )1:1 جهاز لكل طالب( اإلى نظام COWS و الصف ال�إ
الحاجة  عند  باستخدامه  المعلم  يقوم  اللوحية  ال�أجهزة  من  معين  عدد  يتوفر  حيث   CCL
وبكل الصفوف، ول� تكون مقتصرة على الصف الخامس والسادس وهذا النظام معتمد لدى 

المانحين. 
لكتروني: تطوير مصادر اإلكترونية وسيناريوهات تطبيقها تركز على مفهوم تعليمي . 2 المحتوى ال�إ

التعليمية التي صممها،  واحد بمستويات مختلفة، مما يتيح للمعلم توظيفها وفق المواقف 
وهذا يجعلها غير مرتبطة بكتاب مقرر، اأو منهاج، اأو صف، وتوفيرها على البوابة التعليمية 

الفلسطينية مصنفة بشكل يمكن الوصول اإليها بسهولة ويسر.
تطوير قدرات المعلمين لتوظيفها بفعالية في العملية التعليمية، لجذب الطلبة، وزيادة انخراطهم . 3

في التعليم، وتوفير نماذج مختلفة واأفكار لتوظيفها في المباحث والصفوف المختلفة.
تطوير اآليات المتابعة والتقويم لتوظيفها في التعليم وتدريب مديري المدارس والمشرفين على . 4

آليات وتطبيقها في المدارس والصفوف.       هذه ال�
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دارة العامة  ال�إ
General Directorate    

القياس والتقويم وال�متحانات 

عنوان المشروع
Title of Project

دراسة قياس المهارات التكنولوجية ال�أساسية للصف العاشر ال�أساسي

وصف مختصر للمشروع )اأبرز معالمه(
 Brief Description of the Project

))Main Features

للقياس والتقويم وال�متحانات 	  العامة  دارة  ال�إ التربية والتعليم عبر  نظمت وزارة 
نهاية العام 2018 دراسة وطنية لقياس مهارات التكنولوجيا ال�أساسية على عينة 

ممثلة من طلبة الصف العاشر في جناحي الوطن.
حــددت الدراســة 9 مهــارات تكنولوجيــة اأساســية عالميــة تــم اعتمادهــا لتوفيــر 	 

المؤشــرات الوطنيــة فــي ســياق عالمــي.
تــم تعريــف المهــارات التكنولوجيــة ال�أساســية ICT SKILLS باأنهــا قــدرة 	 

المتعلــم علــى توظيــف تكنولوجيــا المعلومات وال�تصال فــي البحث، والتواصل؛ 
ليشــارك بصــورة فاعلــة فــي البيــت، والمدرســة، والعمــل، والمجتمــع.

تضمنت اأدوات الدراسة: ورقة المهام performance sheet ونموذج تقييم 	 
المدرسة  في  التكنولوجية  الجاهزية  فحص  ونموذج   .)rubric( متدرج  اأداء 

المعاينة.
ــي 	  ــي فـ ــر ال�أساسـ ــة الصـــف العاشـ ــع طلبـ ــن جميـ ــة مـ ــع الدراسـ ــون مجتمـ تكـ

محافظـــات الوطـــن للعـــام 2018/2017.
المرحلة 	  في  مرحلتين:  ذات  عنقودية  عشوائية  طبقية  عينة  الدراسة  اعتمدت 

قائمة  الطبقات من  ال�أولى تم سحب عينة طبقية عشوائية متناسبة مع حجم 
مدارس مجتمع الدراسة، والتي عدد طلبة الصف العاشر فيها 10 فاأكثر. وفي 
المرحلة الثانية تم اختيار عينة الُشعب والطلبة، باختيار الشعبة »ب« في حال 
الصف  طلبة  اختيار  تم  شعب  وجود  عدم  حال  وفي  للصف،  شعب  وجود 
للمعاينة. ومن ثم اختيار 15 طالبا من الشعبة المختارة بالطريقة » العشوائية 

المنتظمة« ليبلغ عدد مدارس العينة 144 مدرسة.

اأهداف المشروع
Objectives of the Project

جــاءت الدراســة تجاوبــا مــع التوجهــات العالميــة فــي توفيــر مؤشــرات وطنيــة عــن 
ــزام فلســطين  ــق اإلت ــة لتلــك المهــارات بمــا يمكــن مــن تحقي ــلاك الطلب درجــة امت
ــى  ــة عل جاب ــة المســتدامة. وســتحاول الدراســة ال�إ ــداف التنمي ــدة 2030 واأه باأجن
ســؤال رئيــس هــو: مــا درجــة امتــلاك/ اإتقــان طلبــة الصــف العاشــر فــي المدرســة 

ــة ال�أساســية؟ ــارات التكنولوجي الفلســطينية للمه
كمــا ســتحاول الدراســة فحــص درجــة الجاهزيــة التكنولوجيــة للمدرســة بمــا يمكــن 
الطلبــة مــن تنفيــذ تلــك المهــارات الحاســوبية. كمــا ســيتم اعتمــاد مؤشــرات 
الدراســة ونتائجهــا فــي توجيــه اأنشــطة التطويــر ذات العلاقــة بتكنولوجيــا المعلومــات 
ــر  ــم وتحضي ــم والتعل ــي التعلي ــا ف ــف التكنولوجي ــر توظي ــا يخــدم فك وال�تصــال بم

ــة. ــوج مجتمعــات المعرف ــن لول المتعلمي
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الترابط بين المشروع والخطة ال�ستراتيجية 
لوزارة التربية والتعليم 

 Alignment with the Palestinian
Development Plan for MoEHE

مــع اإلتــزام الــوزارة باأهــداف التنميــة المســتدامة والتــي مــن اأبرزها اإكســاب المتعلمين 
مهــارات تكنولوجيــة تمكنهــم مــن ولــوج مجتمعــات المعرفــة، ومــع اعتمــاد الــوزارة 
فكــر توظيــف التكنولوجيــا فــي اأنشــطة التعليــم والتعلــم عبــر طــرح عــدد مــن 
ــاإن  ــا، والمهــارات الحاســوبية، ف ــادرات التــي تركــز علــى مهــارات التكنولوجي المب
هــذه الورقــة البحثيــة تصــب فــي مصلحــة توفيــر بعــض المؤشــرات الكميــة والنوعيــة 
ــة الصــف العاشــر فــي فلســطين لهــذه المهــارات وتلــك  عــن حــال اكتســاب طلب

الكفايــات. 

كيف نِفذ المشروع

Implementation Procedures

تضمنت الدراسة تطبيق اأداوت بحثية مقننة على عينات طبقية عشوائية من طلبة 
الصف العاشر في فلسطين، وقد تمثلت تلك ال�أدوات في اختبارات اأدائية مرفقة 
بقوائم رصد لفحص جاهزية المدرسة التكنولوجية. وقد طور هذه ال�أدوات فريق 
المهارات  لقائمة  بالرجوع  والتقويم  القياس  في  التكنولوجيا، وخبراء  من مشرفي 

العالمية. 
وقـد قـام بتطبيـق اأدوات الدراسـة علـى مـدارس العينـة فرق متخصصـة من المطبقين 
بعـد تدريبهـم علـى اآليـات التطبيـق فـي جناحـي الوطـن فـي حيـن تـم تنظيـم زيارات 
لضبـط جـودة التطبيـق مـن قبـل فـرق ضبـط الجـودة مـن دائـرة القيـاس والتقويـم، 

ومنسـقي الدراسـة فـي مديريـات التربيـة والتعليـم فـي جناحـي الوطـن.

جوانب القوة في المشروع

Project Strengths 

أولــى فــي فلســطين علــى عينــات ممثلــة مــن طلبــة الصــف  الدراســة طبقــت للمــرة ال�
العاشــر، وتزامنــت الدراســة مــع تبنــي الــوزارة لفكــر »الرقمنــة التربويــة« والمــدارس 
ــة  ــي المدرس ــة ف ــج الريادي ــن البرام ــة م ــق مجموع ــع تطبي ــن م ــا تزام ــة، كم الذكي
الفلســطينية، والتــي اأكــدت علــى فكــر توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم، كبرنامــج 
تاأهيــل المعلميــن TEIP وبرنامــج تطويــر القيــادة والمعلميــن LTD، وبرنامــج 
الدعــم المدرســي SSP وغيرهــا لــذا فــان المؤشــرات التــي وفرتهــا الدراســة ســتكون 
مؤشــرات تمكــن مــن تقييــم اثــر هــذه البرامــج علــى نوعيــة التعليــم عبــر التركيــز علــى 
مكــون توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم والتعلــم، كمــا ســتكون هــذه المؤشــرات 
مؤشــرات قاعديــة baseline  للمقارنــة مــع مــرور الزمــن حــال تطبيــق الدراســة فــي 
ســنوات ل�حقــة، وســتمكن تلــك المؤشــرات مــن توفيــر مؤشــرات مقارنــة دوليــة، 
حيــث اإن المنحــى التقييمــي للدراســة اعتمــد مجموعــة المهــارات الحاســوبية التــي 
اأقرتهــا اأهــداف التنميــة المســتدامة وعددهــا 9 مهــارات، وقــد تــم قياســها فــي دول 

واأنظمــة تربويــة مختلفــة فــي اأنحــاء العالــم.

اأثر المشروع على تحسين التعليم في 
فلسطين

 Impact of  the Project on Improving
  Education in Palestine

يتنـــزل هـــذا المشـــروع ضمـــن اأنشـــطة توفيـــر المؤشـــرات عـــن مـــدى امتـــلاك الطلبـــة 
ــة  ــة التكنولوجيـ ــوبية وفحـــص الجاهزيـ ــارات الحاسـ ــا والمهـ ــارات التكنولوجيـ لمهـ
للمدرســـة الفلســـطينية فـــي ضـــوء مـــا قامـــت بـــه التدخـــلات التربويـــة ومشـــاريع 
ـــر فـــي تزويـــد المدرســـة بالتجهيـــزات التكنولوجيـــة، بمـــا يمكـــن مـــن تحديـــد  التطوي
ــذه  ــة لهـ ــلاك الطلبـ ــة امتـ ــي درجـ ــد فـ ــل اإن وجـ ــة الخلـ ــل لمعالجـ ــط التدخـ خطـ
ــاب  ــطة اإكسـ ــدم اأنشـ ــات تخـ ــي غايـ ــة، وهـ ــة المدرسـ ــارات ومـــدى جاهزيـ المهـ

الطلبـــة مهـــارات ال�تصـــال ومهـــارات القـــرن 21.
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دمج التكنولوجيا المســـاعدة للتعليم في فلسـطين
البعد العالمي للمشروع

Global Dimension of the Project

اعتمــدت الدراســة قائمــة المهــارات التــي اأقرتهــا اأهــداف التنميــة المســتدامة 
وعددهــا تســع مهــارات، حيــث تــم تقنيــن تلــك المهــارات العالميــة وتوطينهــا 
بمــا يتناســب مــع الحالــة الفلســطينية؛ ليتــم قياســها علــى عينــات ممثلــة مــن طلبــة 

فلســطين. 

التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع

Challenges

عــدم توفــر بيانــات كافيــة عــن جاهزيــة المدرســة الفلســطينية الحاســوبية، واأحيانــاً 
ِقــدم هــذه البيانــات، وعــدم تحديثهــا، بمــا اأحــدث خلــلا فــي اآليــات اختيــار عينــة 

المــدارس التــي ســتطبق فيهــا اأداوت البحــث.

اأي اأمور اأخرى 

اإن عــرض نتائــج الدراســة بتفصيلاتهــا اأمــام مشــاركين متخصصيــن فــي الموضــوع 
ــر مؤشــرات  ــق لتوفي ــد تطب ــي ق ــة والت ــه اأنشــطة الدراســات اللاحق ــي توجي ــد ف يفي

.trends التوجيهــات
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األوراق والبحوث المشاركة في المؤتمر التربوي: 

دمج التكنولوجيا المســـاعدة للتعليم في فلسـطين

عنوان البحثالمديريةاإسم المشارك

مديـريـة  قباطـيـةهــبة اأبو الـرب

نفوجــرافـيـك في فهم  ال�إ اإلى  تفاعلي مستند  الكتروني  بـــرنــــامـج  اسـتخدام  اأثر 
ال�أســاسـيـة  قباطية  في مدرسة ذكور  الثامن  الصف  لدى طلاب  العلوم  مفاهيم 

الغـربـيـة في محافظة جنين

مديـريـة الخليلمرفت موسى الشريف
التفكير  تنمية  التعليمية في  الكائنات  قائم على  العلوم  برنامج مقترح في  فاعلية 

ال�ستقصائي لدى طلاب المرحلة ال�أساسية في فلسطين

مديـريـة شمال الخليلاإبتسام "محمد خالد" اأبو خلف
لكترونـيــة في تــدريــب معلـمـي الريادة وال�أعـمـال  فـاعليـة تـوظـيـف المنصـات ال�إ

على استخدام استراتيجية الرحـلات المعرفـيــة عــبــر الــويـب

مديرية طولكرمسحر فضل عبد الحميد عليان
التعليم المحوسب في رفع التحصل العلمي في مادة اللغة العربية  اأثر استخدام 

للصف الرابع ال�أساسي

مديرية وسط الخليلعبير مروان عبد الرحمن ال�أخضر
الصعوبات  معالجة  في  المحوسبة  التعليمية  ألعاب  ال� الى  يستند  برنامج  فاعلية 
الكتابية لدى طالبات صعوبات التعلم الملتحقين بغرفة المصادر في مدرسة بيسان 

ال�أساسية للبنات في محافظة الخليل

مديرية سلفيتصهيب رضوان ثابت
اأثر استخدام السبورة التفاعلية على تحصيل طالبات الصف الثالث في مادة العلوم 

ودافعيتهن نحو تعلمها في مدينة نابلس 

مديرية جنينلطيفة سليمان سعد ستيتي
لدى  والتجويد  التلاوة  مهارات  تـنـمـيـة  فـي  الـمتعددة  الوسـائط  اسـتخدام  اأثــر 

طلاب الصف الخامس ال�أســـاسـي في مــدرســة ثانوية جنين الشرعية

2019
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    الملخص

نفوجرافيك في فهم مفاهيم العلوم لدى طلاب الصف  هدفت الدراسة اإلى التعرف على اأثر استخدام برنامج اإلكتروني تفاعلي مستند اإلى ال�إ

جرائي. بلغ عدد الطلاب المشاركين )33( طالباً. الثامن في مدرسة ذكور قباطية ال�أساسية الغربية، وقد اعتمدت الباحثة البحث ال�إ

نفوجرافيك لبعض  اإلى ال�إ نفوجرافيك الثابت والمتحرك، وقد تم تصميم برنامج تكنولوجي تفاعلي مستند  قامت الباحثة بتوظيف تقنية ال�إ

مفاهيم العلوم للصف الثامن، واعتمد على استخدام برنامج يونيتي، حيث تم استخدام اختبار للمفاهيم العلمية وتاأملات الطلاب وتاأملات 

الباحثة لجمع البيانات.

نفوجرافيك، حيث اإن متوسط  اأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين متوسطات درجات الطلاب في فهم مفاهيم العلوم قبل وبعد تطبيق ال�إ

نفوجرافيك هي )68,44(. الدرجة الكلية للتشخيص القبلي )60،24(، في حين متوسط الدرجة الكلية للتشخيص البعدي بعد تطبيق ال�إ

كما اأظهرت النتائج اأيضاً اأن هناك عدد )11( طالباً قد حصلوا على درجة اأقل من 60 في ال�ختبار بعد تطبيق التجربة، حيث تم تطبيق 

التجربة عليهم مرة اأخرى، وتبين اأن هناك )8( طلاب قد حصلوا على درجة اأعلى من 60 بعد تطبيق التجربة عليهم مرة اأخرى، فيما بقيت 

نفوجرافيك في العملية التعليمية، لما لذلك من  الدرجة اأقل من 60 لعدد )3( من الطلاب، وقد اأوصت الدراسة ضرورة استخدام تقنية ال�إ

اأثر واضح على استيعاب الطلبة للدروس التي يجدون صعوبة بالغة في استيعابها.

البحث )١(

بـــرنــــامــــج  اســــتخدام  أثـــر 
الكترونـــي تفاعلـــي مســـتند 
فـــي  اإلنفوجــرافـيــــك  إلـــى 
العلـــوم  مفاهيـــم  فهـــم 
لـــدى طـــاب الصـــف الثامـــن 
فـــي مدرســـة ذكـــور قباطيـــة 
ــي  ــة فـ ــة الغـربـيــ األســاسـيــ

جنيـــن اإعداد الباحثة: هــبة اأبو الـرب محافظـــة 

مديـريـة التـربيـة والتعليم/ قباطـيـة
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  Abstract

This study aimed to know the effect of using an electronic program based on Infographic in science concepts 

understanding among 8th graders, at Qabatiya Basic Western Boys School. The researcher used action research 

approach. 33 students were the sample of the study.

The researcher using the stable and moveable Infographic technique. Whereas technological interactive program 

was been designed based on Infographic of some science concepts of 8th graders›, and based on using the 

Unity. As a tribal diagnostic test to focus on the weakness in the science concepts of students. The research 

build a test to measure students› understanding, and reflective reports from students.

The study results showed that there were differences between the students, degrees averages in terms of 

understanding the science concepts before and after applying the Infographic. The total degree average of the 

tribal test was )60,24( while the total degree average of the posttest after applying the Infographic was )68,44(

The results showed as well that there were 11 students who got less than 60 in the test after applying the 

experiment, so the experiment reapplied on them. Nine )8( students got more than 60 after reapplying the 

experiment on them, but the degree remained less than 60 for 3 students. The study recommended that the use 

of Infographic technique is essential in the education process due to its clear effect on student understanding 

of lessons that they faced real difficulty in it.      

 The effect of using an electronic program
 based on Infographic in science concepts
 understanding among 8th graders, in Qabatia
secondary boys, school in Jenin governorate

Prepared by: Hiba Adel Abu Al-Rub
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  مشكلة الدراسة:

فــي  العمليــة  الباحثــة مــن خــلال خبرتهــا  ل�حظــت 

الفلســطيني  بالمنهــج  واحتكاكهــا  التعليــم،  مجــال 

العلميــة  المفاهيــم  اســتيعاب  فــي  صعوبــات  وجــود 

لمــادة العلــوم، وضعــف فــي اســتيعاب طــلاب المرحلــة 

ال�أساســية لمفاهيــم العلــوم؛ خاصــة مفاهيــم وحــدة 

للصــف  العلــوم  كتــاب  مــن  الشمســية  المجموعــة 

الصعوبــات  بعــض  الطــلاب  يواجــه  حيــث  الثامــن، 

فــي فهــم المــادة بســبب صعوبتهــا وكثــرة المعلومــات، 

الطــلاب  علــى  يصعــب  مجــردة  مفاهيــم  ووجــود 

اســتيعابها. ومــن ناحيــة اأخــرى هنــاك صعوبــات تواجــه 

حتــى  العلميــة،  المــادة  تبســيط  فــي  اأيضــاً  المعلــم 

تتناســب مــع المســتوى المعرفــي للطلبــة، ويعــود ذلــك 

  المقدمة:

لقــد اأصبحــت الصــورة فــي ظــل التقــدم التقنــي 
والتكنولوجــي وثــورة المعلومــات تحيــط بنا من كل 
مــكان، وباتــت الصــورة لغــة عصريــة تشــكل اأحــد 
مكونــات الثقافــة العصريــة، واســتخدام الصــورة 
أمــر المســتحدث، فهنــاك شــواهد ودل�ئــل  ليــس بال�
نســان للصــورة، وكان ذلــك  علــى اســتخدام ال�إ
ــاكل  مــن النقــوش علــى جــدران الكهــوف فــي هي

ــة التذكــر وال�ســترجاع. اأساســية تســهل عملي
ويؤكــد شــلتوت )2014( اأن الحيــاة فــي عصــر 
ثــورة المعلومــات تشــهد كثيــراً مــن المتطلبــات 
الشــخصية والمجتمعيــة، التــي تفــرض علــى اأفــراد 
ــرات هــذا  ــع التعامــل مــع متغي ــة واق المجتمــع كاف
كل  تتضاعــف  التــي  والمعرفيــة  التقنيــة  العصــر 
علــى  القائمــون  يواجــه  ولذلــك  اأشــهر؛  ثلاثــة 
ــون  ــع نظــم وفن ــل م ــع التعام ــة واق ــة التعليمي العملي
تكنولوجيــة متجــددة ســعياً لتنميــة قــدرات طلابهــم 
ــي،  ــرات العصــر التقن ــع متغي ــل م ــم للتعام وتاأهيله
الــذي يتطلــب تعليــم الطالــب كيــف يحصــل علــى 
المعرفــة بنفســه مــن مصادرهــا المختلفــة، بالتالــي 
جــاءت الحاجــة اإلــى تطويــر نمــاذج تربويــة دقيقــة 
تتوخــى ال�ســتغلال العقلانــي لتقنيــات الحاســبات 
والمعلومــات وفنــون الجرافيــك والميديــا، وتوظيفها 

ــم. ــم والتعل ــي التعلي ــي عمليت ــى ف ــة مثل بطريق

اإلــى زخــم المــادة التعليميــة، واحتوائهــا علــى معلومــات مركبــة، هــذا كلــه 

يــؤدي اإلــى ضعــف التحصيــل عنــد الطلبــة، وتكويــن اتجاهــات ســلبية نحــو 

مــادة العلــوم، ويــؤدي اإلــى تقليــل دافعيــة الطــلاب نحــو تعلمهــا، كل هــذه 

ــى  ــل عل ــات، وطــرق تعم ــاليب ومعين ــن اأس ــم البحــث ع ــات تدع الصعوب

تبســيط المــادة، وربطهــا ببعضهــا البعــض وجعلهــا قــادرة علــى تحويــل 

المفاهيــم المجــردة اإلــى اأشــياء محسوســة قريبــة مــن واقــع الطــلاب.

2013؛  )الحصــان،  الســابقة  الدراســات  مــن  الكثيــر  اأكــدت  لقــد 

السنوســي،2013( وجــود ضعــف فــي مســتوى المفاهيــم العلميــة لدى طلبة 

عداديــة، واأكــدت دراســات اأخــرى علــى ضعــف  المرحلتيــن ال�بتدائيــة وال�إ

مهــارات التفكيــر البصــري لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة )عبــده،2012، 

ــطل ومنصــور،2015(. ال�أس

  السؤال الرئيس

نفوجرافيــك فــي  مــا اأثــر اســتخدام برنامــج اإلكترونــي تفاعلــي مســتند اإلــى ال�إ

فهــم مفاهيــم العلــوم لــدى طــلاب الصــف الثامــن فــي مدرســة ذكــور قباطيــة 

ال�أساســية الغربيــة فــي محافظــة جنيــن؟

  هدف الدراسة

هدفــت الدراســة اإلــى معرفــة اأثــر اســتخدام برنامــج اإلكترونــي تفاعلــي مســتند 

نفوجرافيــك فــي فهــم مفاهيــم العلــوم لــدى طــلاب الصــف الثامــن  اإلــى ال�إ

فــي مدرســة ذكــور قباطيــة ال�أساســية الغربيــة.
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  اأهمية الدراسة

ومصممين  تربويين  خبراء  قبل  من  نفوجرافيك  ال�إ تصاميم  من  ال�ستفادة  في  العلوم  معلمي  مساعدة  في  الحالية  الدراسة  اأهمية  تحددت 

نفوجرافيك في  ال�إ باستخدام  ال�أساسية  المرحلة  في  العلوم  وقد تساعد معلمي  المنهاج.  يتضمنها  يناسب موضوعات مختلفة  للجرافيك، 

تدريس العلوم، ومساعدتهم في تقييم مستوى المفاهيم العلمية، ومهارات التفكير البصري، وال�ستمتاع بتعلم العلوم لدى طلبتهم، نظراً 

ل�أهميتها في خلق بيئة تعلم بصرية جذابة للمتعلمين. وقد تساهم في توجيه اأنظار مصممي ومعدي المناهج بوزارة التربية والتعليم في تضمين 

نفوجرافيك للمنهاج. ال�إ

كما ويمكن اأن توجه المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي نحو عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم حول كيفية تدريس العلوم باستخدام 

نفوجرافيك، واإعداد ال�أدوات المناسبة لقياس المفاهيم العلمية ومهارات التفكير البصري، وال�ستمتاع بتعلم العلوم. ال�إ

جراء المزيد من البحوث، للكشف  ويمكن اأن تساهم هذه الدراسة في اإثارة اهتمام الباحثين والمتخصصين في المناهج وطرق التدريس ل�إ

نفوجرافيك في تحقيق ال�أهداف التعليمية بالمناهج الدراسية المختلفة، نظراً لندرة الدراسات التي اأجريت في هذا المجال. عن فاعلية ال�إ

  حدود الدراسة

التزمت الباحثة في هذه الدراسة بالحدود ال�آتية:

نفوجرافيــك فــي فهــم 	  الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر هــذه الدراســة علــى معرفــة اأثــر اســتخدام برنامــج اإلكترونــي تفاعلــي مســتند اإلــى ال�إ

مفاهيــم العلــوم للصــف الثامــن.

الحدود البشرية: تم تطبيق هذه الدراسة على طلاب الصف الثامن في مدرسة قباطية ال�أساسية الغربية.	 

الحدود المكانية: تم تطبيق هذه الدراسة في مدرسة ذكور قباطية ال�أساسية الغربية.	 

الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل ال�أول من العام الدراسي 2018 - 2019.	 

  مصطلحات الدراسة

نفوجرافيك - ال�إ

عبــارة عــن مصطلــح مشــتق مــن كلمتيــن همــا المعلومــات والصــور، ويعنــي المعلومــات المصــورة، اأو التمثيــل البصــري للمعلومــات، وهــو 

ــم، المعقــدة فــي صــور ورســوم يمكــن فهمهــا واســتيعابها بوضــوح وتشــويق، وهــذا  ــات والمفاهي ــل المعلومــات والبيان ــارة عــن فــن تمثي عب

ــة بطريقــة سلســة وســهلة وواضحــة )الجريــوي،2014(. ــز بعــرض المعلومــات المعقــدة والصعب ال�أســلوب يتمي

نفوجرافيك« اإجرائياً اأنه: لكتروني التفاعلي المستند اإلى ال�إ وقد عرفت الباحثة »البرنامج ال�إ

ــاء دراســتهم وحــدة المجموعــة الشمســية مــن مقــرر  ــي يتعــاون خلالهــا طــلاب الصــف الثامــن اأثن جــراءات، اأو الخطــوات الت مجموعــة ال�إ

ــة للمجموعــة الشمســية. ــم العلمي ــك، وتنتهــي باإكســاب هــؤل�ء الطــلاب المفاهي نفوجرافي ــداأ باستكشــاف ال�إ ــي تب ــوم، والت العل

نفوجرافيك اإلى نوعين هما: وينقسم ال�إ

المجموعة  وحدة  في  المتضمنة  وال�أفكار  المعلومات  تشرح  ثابتة  تصميمات  عن  عبارة  اأنه  الباحثة:  عرفته  وقد  الثابت:  نفوجرافيك  ال�إ

الشمسية عن طريق صور ورسومات بسيطة تمكن الطالب من فهمها واستيعابها بسهولة، حيث يتم اإنتاجها على شكل صور مثبتة على هواتف 

نفوجرافيك الثابت؛ من اأجل تنمية مهارات فهم مفاهيم وحدة المجموعة الشمسية بمادة العلوم. نقالة من خلال برامج مختصة بتصميم ال�إ

المجموعة  في وحدة  المتضمنة  وال�أفكار  المعلومات  يشرح  تصويري  عبارة عن رسم  اأنه  الباحثة:  عرفته  وقد  المتحرك:  نفوجرافيك  ال�إ

نفوجرافيك لتمثيل المعلومات، حيث يتم انتاجها على شكل فيديوهات  الشمسية بشكل متحرك يظهر على هيئة فيديو، يستخدم رسومات ال�إ

نفوجرافيك المتحرك؛ من اأجل تنمية مهارات فهم مفاهيم وحدة المجموعة الشمسية بمادة العلوم. من خلال برامج مختصة بتصميم ال�إ
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فهــم مفاهيــم العلــوم: عرفــت الباحثــة مصطلــح فهــم مفاهيــم العلــوم فــي هــذه الدراســة اأنهــا: التصــورات العقليــة التــي تتكــون لــدى طــلاب 

نفوجرافيــك، ويقــاس  الصــف الثامــن نتيجــة لدراســتهم موضوعــات وحــدة المجموعــة الشمســية باســتخدام البرنامــج القائــم علــى اســتخدام ال�إ

بالدرجــة التــي يحصلــون عليهــا فــي اختبــار المفاهيــم العلميــة المعــد لهــذا الغــرض.

- ال�أدب النظري والدراسات السابقة

ــة  ــل اأحدهمــا فــي تقني ــه، وذلــك مــن خــلال محوريــن رئيســين، يتمث طــار النظــري والدراســات الســابقة المتعلقــة ب ــاول هــذا الفصــل ال�إ يتن

نفوجرافيــك بنمطيهــا الثابــت والمتحــرك، والتــي تدعمهــا النظريــة البنائيــة المتمثلــة فــي مهــارات فهــم مفاهيــم وحــدة المجموعــة الشمســية. ال�إ

 ال�أدب النظري

  نظريات التعلم والنمو المعرفي:

- النظرية البنائية:

أنشــطة التــي تهــدف اإلــى توفيــر المعرفــة التــي يســتطيع المربـّـون مــن خلالهــا تحقيــق ال�أهــداف التربويــة  ُيعتبــر البحــث التربــوي النفســي مــن ال�

ــراً فــي رؤيتــه لعمليتــي التعليــم والتعلــم، حيــث  ــر ال�أســاليب والطــرق كفــاءة، كمــا ويشــهد البحــث التربــوي النفســي اليــوم تحــول�ً كبي باأكث

يتمثــل هــذا التحــول مــن تركيــزه علــى العوامــل الخارجيــة المؤثــرة فــي ذات المتعلــم نفســه، وخاصــة مــا يــدور فــي عقلــه وتفكيــره وذهنــه، 

وكذلــك كيفيــة اكتســابه للمعرفــة،

وقــد اأكــد التربويــون اأن عمليــة التدريــس هــي عمليــة تســعى اإلــى تنشــيط معرفــة الطالــب الســابقة، وتســاهم فــي بنائهــا واكتســابها وفهمهــا 

واســتخدامها وال�حتفــاظ بهــا، مــن خــلال تكامــل شــخصية الطالــب ونموهــا عقليــاً، ووجدانيــاً، ومهاريــاً، بــل ومــن مختلــف جوانبهــا الحياتيــة 

)زيتــون، 2007(.

مفهوم النظرية البنائية:

تعــددت المفاهيــم للنظريــة البنائيــة، وقــد ظهــرت لهــا تعريفــات عــدة عنــد الباحثيــن، حيــث عرفهــا البنائيــون برؤيــة تيارهــم الفكــري المنتميــن 

اإليــه، ســواء اأكان تيارهــم جذريــاً، اأو اجتماعيــاً، اأو ثقافيــاً، اأو نقديــاً، حيــث يــرى اأنهــا »عمليــة اســتقبال تحــوي اإعــادة بنــاء المتعلميــن لمعــان 

آنيــة مــع خبراتهــم الســابقة وبيئــة التعلــم« )زيتــون،2002: 212(. جديــدة داخــل ســياق معرفتهــم ال�

- نظرية بـرونـر

ـــع ال�أســـس  ـــن خـــلال تتب ـــك م ـــف، وذل ـــث الكـــم والكي ـــن حي ـــة م ـــة التعليمي ـــاءة العملي ـــع كف ـــى رف ـــت عل ـــي عمل ـــم الت ـــات التعل اإحـــدى نظري

والخطـــوات اللازمـــة لتقديـــم المـــادة التعليميـــة للمتعلميـــن بصـــورة مناســـبة، وقـــد ذكـــر الباحثـــون اأن هـــذه النظريـــة تنتمـــي اإلـــى ال�تجـــاه 

ـــة وكاملـــة لبنيـــة المـــادة الدراســـية لـــدى المتعلميـــن، وهـــذه البنيـــة تتمثـــل فـــي  ـــه تكويـــن صـــورة واضح ـــذي هدف المعرفـــي فـــي التربيـــة، وال

ـــم  ـــدى المتعل ـــاء ل ـــر بق ـــا اأكث أنه ـــا؛ ل� ـــة للوصـــول اإليه تجـــاه ال�أكاديمـــي، وطـــرق البحـــث المؤدي ـــات الخاصـــة بال�إ ـــم والنظري ـــادئ والمفاهي المب

.)Smiciklas, 2012( مـــن الحقائـــق والمعرفيـــات

نفوجرافيك -تقنية ال�إ

لقــد شــهد العصــر الحاضــر تطــوراً ســريعاُ فــي المعرفــة والتكنولوجيــا، مــا جعــل العمليــة التعليميــة بحاجــة ضروريــة للوســائل التقنيــة التكنولوجيــة 

نفوجرافيــك مــن التقنيــات المهمــة فــي ذلــك؛ ل�حتوائهــا علــى اأشــكال بصريــة مختلفــة، وقــد زاد اســتخدامها  فيهــا دعمــاً للتعليــم، وتعــد ال�إ

ــة لمناهــج التعليــم، ورغــم حداثتهــا اإل� اأن المكونــات  نترنــت، وقــد اأخــذت مكانتهــا فــي ال�تجاهــات الحديث ــر شــبكة ال�إ ــرة عب بصــورة كبي

نفوجرافيــك هــو تجميــع المكونات  أرقــام والرمــوز والرســومات، والجديــد الــذي جلبــه ال�إ المســتخدمة فــي اإعدادهــا ليســت جديــدة كالصــور وال�

.)Yilidrim،2016( البصريــة مــن اأجــل عــرض المعلومــات
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أفــراد يتعلمــون  ويــرى دنـــلاب ولونثــال )Dunlap and Lowenthal, 2016( اأن اســتخدام النصــوص والمرئيــات والرمــوز وال�أشــكال تجعــل ال�

نفوجرافيــك تعتبــر تقنيــة تعمــل علــى تقديــم المحتــوى المعلوماتــي المعقــد والكثيــف بطريقــة  ويتذكــرون بكفــاءة وفعاليــة اأكبــر مــن خلالهــا، فال�إ

تدعــم المعالجــة المعرفيــة، وتســهل اســترجاعها للحاجــة فــي المســتقبل.

نفوجرافيك   مفهوم ال�إ

ــيد البصــري  ــي »التجس ــلتوت وه ــا ش ــا ذكره ــا م ــدة منه ــات عدي ــه مترادف ــوي، ووردت ل ــي ال�أدب الترب ــك ف نفوجرافي ــوم ال�إ ــف مفه اختل

للبيانــات، وتصميــم المعلومــات، العمــارة المعلوماتيــة« )2016، ص 111(، ومــع اختــلاف هــذه التعريفــات اإل� اأن المعنــى واحــد والفكــرة 

واحــدة.

اأمــا عيســى فقــد اأشــار )2014م( باأنهــا مصطلــح تقنــي يشــير اإلــى تحويــل المعلومــات والبيانــات المعقــدة اإلــى رســومات مصــورة يســهل علــى 

مــن يراهــا اســتيعابها دون الحاجــة اإلــى قــراءة الكثيــر مــن النصــوص.

كمــا وعرفهــا ســميكيكلاس )Smiciklas, 2012: 3( باأنهــا: »اختصــار للمعلومــات المصــورة، يتــم فيهــا خلــط البيانــات بالتصميــم، ويســاعد 

أفــراد والمؤسســات علــى التواصــل بوضــوح بــذوي الصلــة بهــم«.  ال�

ــى  ــات مصــورة عل ــكار وبيان ــى معلومــات واأف ــك يشــتمل عل نفوجرافي ــى اأن ال�إ ــة عل ممــا ســبق يتضــح اأن التعريفــات الســابقة جميعهــا متفق

نفوجرافيــك هــو فــن تحويــل البيانــات  شــكل رســومات واأيقونــات يســهل علــى الفــرد فهمهــا واســتيعابها واإدراكهــا، كمــا يتضــح اأيضــاً اأن ال�إ

والمعلومــات والمفاهيــم المعقــدة اإلــى صــور ورســوم يمكــن فهمهــا واســتيعابها بوضــوح وتشــويق، وهــو اأســلوب يتميــز بعــرض المعلومــات 

دراك. الصعبــة بطريقــة ســهلة للقــارئ تمكنــه مــن الفهــم وال�إ

نفوجرافيك   اأنواع ال�إ

نفوجرافيــك، فمنهــا الثابــت التفاعلــي، وال�آخــر المتحــرك غيــر التفاعلــي، اأمــا الثابــت التفاعلــي فهــو عبــارة عــن رســم تصويــري  تعــددت اأنــواع ال�إ

يشــرح شــيئاً معينــاً بشــكل ثابــت دون حاجــة اإلــى اأي تفاعــل مــع القــارئ، واأمــا المتحــرك غيــر التفاعلــي فهــو رســم تصويــري متحــرك يتفاعــل 

معــه القــارئ، ويعتمــد هــذا علــى جــزء مــن مفهــوم الرســوم المتحركــة كمــا هــو موجــود فــي بعــض مواقــع الويــب التــي تســتخدم هــذه التقنيــة، 

نفوجرافيــك بطــرق مختلفــة، وقــد صنفهــا الــى تفاعلــي وغيــر تفاعلــي.  ويــرى يلديــرم )Yilidrim, 2016( اأنــه يمكــن اإعــداد ال�إ

  الدراسات السابقة

تم عرض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وقد تم تناولها حسب التسلسل الزمني من ال�أحدث اإلى ال�أقدم.

- دراسة درويش )2016(

أداء المهــاري والتحصيــل المعرفــي لمســابقة الوثــب الطويــل،  نفوجرافيــك فــي تعلــم ال� هدفــت هــذه الدراســة التعــرف اإلــى اســتخدام تقنيــة ال�إ

ــة بجامعــة  ــة الرياضي ــة التربي ــة بكلي ــاً مــن طــلاب الفقــرة الثالث ــة الدراســة مــن 70 طالب ــد تكونــت عين ــي، وق ــع الباحــث المنهــج التجريب واتب

أداء المهــاري لمســابقة الوثــب الطويــل، وقــد اأســفرت  حلــوان، وقــد اســتخدم الباحــث اختبــار مســتوى التحصيــل المعرفــي، وبطاقــة ملاحظــة ال�

نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة فــي القياســات البعديــة علــى ال�ختبــار المعرفــي لمســابقة الوثــب الطويــل، واأداء 

حركــة المشــي فــي الهــواء للمجموعتيــن )التجريبيــة والضابطــة( لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

)TanarCifci, 2016( دراسة تانرتشيفتسي -

ــع الباحــث المنهــج شــبه  ــوم، وقــد اتب ــل الطــلاب واتجاههــم نحــو العل نفوجرافيــك علــى تحصي ــر ال�إ ــى اأث هدفــت هــذه الدراســة التعــرف اإل

ــد اســتخدم  ــة والضابطــة، وق ــى التجريبي ــم اختيارهــم عشــوائياً اإل ــث ت ــة، حي ــاً وطالب ــة الدراســة مــن 113 طالب ــت عين ــد تكون ــي، وق التجريب
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الباحــث ال�ختبــار التحصيلــي ومقاييــس ال�تجــاه نحــو الجغرافيــا، وقــد اأســفرت نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة 

فــي القياســات البعديــة علــى ال�ختبــار المعرفــي لمســابقة الوثــب الطويــل، واأداء حركــة المشــي فــي الهــواء للمجموعتيــن )التجريبيــة والضابطــة(

بيــن درجــات ال�ختبــار البعــدي لصالــح المجموعــات التجريبيــة، ووجــود فــرق بيــن مقيــاس ال�تجــاه لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

- دراسة حسن )2016(

ــة  ــي تنمي ــي( ف ــت، المتحــرك، التفاعل ــك )الثاب نفوجرافي ــي ال�إ ــم المعلومات ــلاف اأنمــاط التصمي ــر اخت ــى اأث هدفــت هــذه الدراســة التعــرف اإل

عداديــة، واتجاههــم نحــو المــادة، والمحافظــة علــى بقــاء اأثــر التعلــم لديهــم،  تحصيــل التلاميــذ ذوي صعوبــات تعلــم الجغرافيــا بالمرحلــة ال�إ

نفوجرافيك  واتبــع الباحــث المنهــج التجريبــي، واســتخدم الباحــث اختبــاراً تحصيليــاً )مقيــاس اتجــاه( واأســفرت النتائــج عــن اأن جميــع اأنمــاط ال�إ

عــدادي،  ــا  بالصــف ال�أول ال�إ ــم الجغرافي ــات تعل ــذ ذوي صعوب ــدى التلامي ــل ل ــة التحصي ــى تنمي ــدرة عل ــي( لهــا ق ــت، متحــرك، تفاعل )ثاب

ــي  ــذ ف ــن التلامي ــم بي ــر التعل ــاء اأث ــل، وبق ــي التحصي ــروق ف ــادة، وعــدم وجــود ف ــذ نحــو الم ــل اتجــاه التلامي ــى تعدي ــدرة عل ــا ق ــك له وكذل

نفوجرافيــك )الثابــت، المتحــرك، التفاعلــي(. مجموعــات ال�إ

- دراسة منصور )2015(

نفوجرافيــك  القائــم علــى نمــوذج اأبعــاد التعلــم لمارزانــو علــى تنميــة بعــض مفاهيــم  هدفــت هــذه الدراســة التعــرف اإلــى اأثــر اســتخدام تقنيــة ال�إ

الحوســبة الحســابية، وعــادات العقــل المنتــج لــدى طــلاب كليــة التربيــة، واتبــع الباحــث فــي الدراســة المنهــج شــبه التجريبــي، حيــث تكونــت 

عينــة الدراســة مــن )30( طالبــاً ، واســتخدم الباحــث اختبــاراً تحصيليــاً فــي مفاهيــم الحوســبة الحســابية، ومقيــاس عــادات العقــل المنتــج، 

واأســفرت النتائــج فــي الدراســة عــن وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطــلاب مجموعــة البحــث التطبيــق القبلــي 

والبعــدي عنــد مســتوى)0.01(، وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي فــي تنميــة كل مــن مفاهيــم الحوســبة الحســابية، وعــادات العقــل المنتــج، 

أبعــاد التعلــم حجمــاً، واأثــراً كبيــراً فــي تنميــة مفاهيــم الحوســبة الحســابية  نفوجرافيــك القائــم علــى نمــوذج مارزانــو ل� واأن ل�ســتخدام تقنيــة ال�إ

التــي بلــغ )0.99(، وعلــى تنميــة عــادات العقــل المنتــج وبلــغ )0.97(.

- دراسة عصبة )2015(

ــن  ــى اتجاهاته ــوم عل ــي العل ــس ال�أساســي ف ــات الصــف الخام ــل طالب ــى تحصي ــك عل نفوجرافي ــر ال�إ ــى اأث ــرف اإل ــذه الدراســة التع ــت ه هدف

ودافعيتهــن نحــو تعلمهــا فــي محافظــة ســلفيت، واتبــع الباحــث فــي الدراســة المنهــج شــبة التجريبــي، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )70( 

طالبــة مــن طالبــات الصــف الخامــس ال�أساســي، وقــد اســتخدم الباحــث اختبــاراً تحصيليــاً، ومقيــاس ال�تجاهــات ومقيــاس دافعيــة، واأســفرت 

النتائــج فــي الدراســة عــن وجــود فــرق بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة فــي التطبيــق البعــدي فــي كل اختبــار 

مهــارات التفكيــر البصــري، ومقيــاس ال�تجاهــات، ومقيــاس الدافعيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

- دراسة عيد ومحمد والدخني، )2015(

نفوجرافيـــك الثابـــت والمتحـــرك عبـــر الويـــب، واأثرهمـــا فـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر  هدفـــت هـــذه الدراســـة التعـــرف اإلـــى تقديـــم نمـــط ال�إ

ـــة الدراســـة مـــن )30 طفـــلاً  ـــان منهجـــاً شـــبه تجريبـــي، وقـــد تكونـــت عين ـــع الباحث البصـــري لـــدى اأطفـــال التوحـــد واتجاههـــم نحـــوه، وقـــد اتب

ــاس العـــرب  ــد الطفولـــي، ومقيـ ــر التوحـ ــاس تقديـ ــري، ومقيـ ــر البصـ ــارات التفكيـ ــارات مهـ ــان اختبـ ــتخدم الباحثـ ــد(، واسـ مـــن ذوي التوحـ

ـــن  ـــب درجـــات المجموعتي ـــن متوســـط درجـــات رت ـــاً بي ـــرق دال اإحصائي ـــج عـــن وجـــود ف ـــد اأســـفرت النتائ ـــاس ال�تجاهـــات، وق ـــذكاء ومقي لل

ـــى  أول ـــة ال� ـــح المجموعـــة التجريبي ـــاس ال�تجاهـــات لصال ـــر البصـــري، ومقي ـــارات التفكي ـــار مه ـــي كل اختب ـــق البعـــدي ف ـــي التطبي ـــن ف التجريبيتي

ـــت. ـــك الثاب نفوجرافي ـــي ال�إ وه
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 )Noh et al, 2015( دراسة نوها واآخرون -

ــي، وقــد تكونــت  ــع الباحــث المنهــج التجريب ــد اتب ــم، وق نفوجرافيــك كاأداة لتســهيل التعل ــى اســتخدام ال�إ هدفــت هــذه الدراســة التعــرف اإل

عينــة الدراســة مــن )99( متعلمــاً طفــلاً، واســتخدم الباحــث ال�ســتبانة كاأداة لجمــع البيانــات، وقــد اأســفرت النتائــج عــن اأن مشــاكل التعلــم 

نفوجرافيــك  تمــام المهــام المطلوبــة، واأن ميــزات ال�إ صعبــة والتــي واجهــت المتعلميــن، وهــي متمثلــة فــي قلــة المبــادئ التوجيهيــة المناســبة ل�إ

ألــوان الجذابــة باإمكانهــا تشــجيع المتعلميــن علــى فهــم اأفضــل، وقــد اأوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز  المتمثلــة باســتخدام الصــور والرمــوز وال�

نفوجرافيــك باعتبــاره مــن ال�أدوات التــي يمكــن ال�عتمــاد عليهــا للتغلــب علــى مشــكلات المتعلميــن. ال�إ

- دراسة الجريوي )2014(

لكترونيــة  هدفــت هــذه الدراســة التعــرف اإلــى معرفــة فعاليــة اســتخدام برنامــج تدريبــي مقتــرح فــي تنميــة مهــارات تصميــم الخرائــط الذهنيــة ال�إ

نفوجرافيــك، ومهــارات الثقافــة البصريــة لــدى معلمــات قبــل الخدمــة، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التجريبــي، حيــث  مــن خــلال تقنيــة ال�إ

ــم تدريــس هــذه المجموعــة  ــة شــعبة معلمــة صفــوف قســم المناهــج، وت ــة التربي ــات كلي ــة مــن طالب ــة الدراســة مــن )15( طالب تكونــت عين

نفوجرافيــك، ومهــارات الثقافــة البصريــة فــي تصميــم الخرائــط  علــى برنامــج مقتــرح، واســتخدم الباحــث اختبــار قيــاس مهــارات تصميــم ال�إ

نفوجرافيــك، ومهــارات الثقافــة البصريــة،  لكترونيــة فــي التعلــم، وبطاقــة الملاحظــة لتصميــم الخرائــط الذهنيــة مــن خــلال تقنيــة ال�إ الذهنيــة ال�إ

واأســفرت نتائــج الدراســة عــن اأن البرنامــج المقتــرح قــد اأســهم فــي تحســين مســتوى معرفــة مهــارات الثقافــة البصريــة، ومهــارات تقنيــة تصاميــم 

نفوجرافيــك فــي تصميــم خرائــط ذهنيــة اإلكترونيــة لــدروس التعلــم. ال�إ

)Kos and Sims, 2014( دراسة كوز وسيمز -

نفوجرافيــك الثابــت فــي كتابــة المقــال�ت فــي مقابــل الطــرق التقليديــة  هدفــت هــذه الدراســة التعــرف اإلــى معرفــة فاعليــة اســتخدام تقنيــة ال�إ

ال�أخــرى، وكانــت عينــة الدراســة )180( مــن طــلاب الصــف الثامــن فــي مدرســة ماونتــن فيســتا المتوســطة، واســتغرق ذلــك خمســة اأســابيع، 

نفوجرافيــك كتقنيــة تعليميــة حديثــة كانــت اأفضــل فــي تعلــم مهــارات كتابــة المقــال�ت فــي مقابــل الطــرق التقليديــة  واأســفرت النتائــج عــن اأن ال�إ

نفوجرافيــك دور مهــم فــي المحافظــة وجــذب انتبــاه الطــلاب اأثنــاء  فــي المجــلات التــي تحتــاج اإلــى اإبــداع وتخيــل بصــري، حيــث كان للاإ

الدراسة.

)Kibar and Akkoyunlu, 2014( دراسة كيبار واأكونيلو -

ــي، حيــث  لكترون ــم ال�إ ــاً للتعل نفوجرافيــك الثابــت الموظــف تربوي ــة للاإ ــم التعليمي ــة اأفضــل التصامي ــى معرف هدفــت هــذه الدراســة التعــرف اإل

ــرض محــاور  ــم بع ــاً اهت ــان مقياس ــا، واســتخدم الباحث ــتيب بتركي ــة هاس ــن بجامع ــلاب المتعلمي ــن الط ــن )64( م ــة م ــة الدراس ــت عين تكون

ألــوان، وتنظيــم  نفوجرافيــك، حددهــا الباحثــان فــي خمســة محــاور، وهــي مكونــات مرئيــة، وعناويــن ونصــوص، وخطــوط، وال� التصميمــات للاإ

المعلومــات، وقــد اأســفرت النتائــج عــن اأن كلاً مــن المكونــات المرئيــة والعناويــن والنصــوص قــد نالــت اأقــل الدرجــات مــن الناحيــة التصميميــة 

ألــوان وتنظيــم المعلومــات التــي حصــدت الدرجــات ال�أعلــى لــدى الطــلاب المتعلميــن. فــي مقابــل الخطــوط وال�

 التعقيب على الدراسات السابقة:

  الهدف:

ــل دراســة تشيفيتشــي )TanarCifci, 2016(، ودراســة حســن )2016( 	  ــل وال�تجــاه مث ــة التحصي ــى تنمي هدفــت بعــض الدراســات اإل

ــة )2015(. ودراســة عصب

أداء المهاري والتحصيل المعرفي لمسابقة الوثب.	  هدفت دراسة درويش )2016( اإلى تنمية ال�

هدفت دراسة منصور )2015( اإلى تنمية بعض المفاهيم كالحوسبة الحسابية، وعادات العقل المنتج.	 
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نفوجرافيك كاأداة لتسهيل التعلم.	  هدفت دراسة نوها )Noh et al. 2015( اإلى استخدام ال�إ

لكترونية.	  هدفت دراسة الجريوي )2014( اإلى تنمية مهارات تصميم الخرائط الذهنية ال�إ

هدفت دراسة )عيد ومحمد والدخني،2015( اإلى تنمية مهارات التفكير البصري.	 

نفوجرافيــك فــي فهــم مفاهيــم  اأمــا بالنســبة للدراســة الحاليــة، فقــد هدفــت اإلــى معرفــة اأثــر اســتخدام برنامــج اإلكترونــي تفاعلــي مســتند اإلــى ال�إ

شــارة اإليهــا  العلــوم لــدى طــلاب الصــف الثامــن فــي مدرســة ذكــور قباطيــة ال�أساســية الغربيــة، وهــذا يتوافــق مــع النتائــج الســابقة التــي تــم ال�إ

بالدراســة ســواء كانــت الزيــادة فــي فهــم المفهــوم بصريــاً، اأو تفاعليــاً.

  المنهج المتبع: 

 ،)Noh et al., 2015( ودراســة نوهــا ،)اتبعــت بعــض الدراســات المنهــج التجريبــي مثــل دراســة درويــش )2016(، ودراســة حســن )2016

ودراســة الجريــوي )2014(.

ــل دراســة تانرتشيفتشــي )CifciTanar 2016(، ودراســة منصــور )2015(، ودراســة  ــي مث ــج شــبه التجريب ــت بعــض الدراســات المنه اتبع

ــي،2015(. ــد والدخن ــد ومحم ــة )2015( ودراســة )عي عصب

جرائي لمناسبته للهدف العام للدراسة. اأما في الدراسة الحالية فقد اتعبت الباحثة اأسلوب البحث ال�إ

  العينة: 

 ،)TanarCifci, 2016( ــل دراســة ــدارس مث ــن طــلاب الم ــا م ــارت عينته ــض الدراســات اخت ــة، فبع ــار العين ــي اختي تنوعــت الدراســات ف

ودراســة حســن )2016(، ودراســة عصبــة )2015(، ودراســة كــوز وســيمز )Kos, 2014، Sims(. وبعــض الدراســات اختــارت عينتهــا مــن 

طــلاب الجامعــات مثــل دراســة الجريــوي )2014(، ودراســة كيبــار واأكونيلــو )and Kibar, 2014Akoyunlu(. اأمــا بالنســبة لدراســة عيــد 

ومحمــد والدخنــي )2015( فقــد اختــارت عينتهــا مــن اأطفــال التوحــد.

اأما بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت الباحثة عينة الدراسة من طلاب الصف الثامن من مدرسة ذكور قباطية ال�أساسية الغربية.

  ال�أدوات: 

واســتخدمت دراســة عصبــة )2015( مقيــاس الدافعيــة، واســتخدمت دراســة عيــد، محمــد والدخنــي )2015( مقيــاس تقديــر التوحــد، ودراســة 

منصــور )2015( مقيــاس عــادات العقــل المنتــج.

اأمــا بالنســبة للدراســة الحاليــة فقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــاراً تحصيليــاً يحتــوي علــى اأســئلة تــدور حــول المجموعــة الشمســية مــن الوحــدة 

ال�أخيــرة لمــادة العلــوم للصــف الثامــن، وقــد تكــون ال�ختبــار مــن 7 اأســئلة، يتبــع كل ســؤال مــن ال�ختبــار توضيــح يجيــب عليــه الطالــب.

  النتائج:

معظــم الدراســات اســتخدمت اأداة ال�ختبــار مثــل دراســة تانرتشيفتشــي )TanarCifci, 2016(، ودراســة حســن ) 2016(، ودراســة عصبــة 

)2015(، ودراســة درويــش )2016(، ودراســة منصــور )2015(، ودراســة الجريــوي )2014(، ودراســة عيــد ومحمــد والدخنــي )2015(. 

وبعــض الدراســات اســتخدمت مقيــاس اتجــاه مثــل دراســة تانرتشيفيشــي )TanarCifci, 2016(، ودراســة حســن )2016(، ودراســة عصبــة 

)2015( ودراســة درويــش )2016(، ودراســة الجريــوي )2014( ودراســة عيــد ومحمــد والدخنــي )2015(.

وبعض الدراسات استخدمت بطاقة الملاحظة كاأداة، مثل دراسة درويش )2016(، ودراسة الجريوي )2014(.

نفوجرافيك باأنماطها المختلفة على تنمية التحصيل، وتنمية ال�تجاهات. اأكدت جميع الدراسات السابقة على مدى اأثر تقنية ال�إ
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  اأوجه ال�ستفادة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

لقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة فيما ياأتي:

تحديد وصياغة مشكلة الدراسة الحالية، اأهدافها وتساؤل�تها.. 1

أدبيات المتعلقة بالموضوع، وتحديد المفاهيم الخاصة بالدراسة.. 2 طار النظري للدراسة، وجمع ال� اإعداد ال�إ

ــاء اأداة . 3 ــة بن ــى طريق ــى اأســاليب ومناهــج البحــث المناســبة للدراســة، والتعــرف عل ــة الدراســة واإجراءاتهــا، والتعــرف عل ــد منهجي تحدي

الدراســة.

ال�ستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مقارنتها بنتائج هذه الدراسة، اأيضا في مناقشة النتائج المتوقعة وتفسيرها.. 4

اإجراءاتها    منهجية الدراسة و

جــراءات التــي اتُبعــت فــي اإجــراء الدراســة،  أداة المســتخدمة، وال�إ تنــاول هــذا الفصــل منهــج الدراســة ومجتمــع الدراســة، وعينتهــا، وال�

حصائيــة. ضافــة اإلــى ال�أســاليب والمعالجــات ال�إ بال�إ

  منهج الدراسة

جرائي؛ لمناسبته للهدف العام للدراسة الحالية. استخدمت الباحثة في هذه الدراسة اأسلوب البحث ال�إ

  المشاركون

ــع  ــاً. وتق ــم )33( طالب ــغ عدده ــة البال ــية الغربي ــة ال�أساس ــور قباطي ــي مدرســة ذك ــام الدراســي 2018 	 2019 ف ــن للع طــلاب الصــف الثام

المدرســة فــي بلــدة قباطيــة فــي محافظــة جنيــن وفيهــا )670( طالًبــا، و26 معلًمــا، وتتكــون المدرســة مــن )20( شــعبة صفيــة، و)30( غرفــة 

تحتــوي علــى مختبــري حاســوب وتكنولوجيــا، ومختبــر علــوم، ومرســم، ومكتبــة، وغرفــة مصــادر، وملعــب ومســرح.

ســميت قباطيــة نســبة اإلــى كلمــة »قمــط« وهــي كلمــة تعنــي لغــًة »قمــط الشــيء« بعــد تحميلــه علــى الــدواب وذلــك لوقوعهــا علــى الطريــق 

التجــاري بيــن مصــر والشــام، وقــد تــم تحريــف اللفــظ اإلــى »قماطيــه« ثــم اأصبــح »قباطيــة« وهــذا ال�ســم يعنــي الجفــاف.

ــر عــن ســطح البحــر، تبلــغ مســاحتها حوالــي )60000(  ــة جنيــن وترتفــع )256( مت تقــع علــى بعــد 9 كــم اإلــى الجنــوب الغربــي مــن مدين

ــغ عــدد ســكانها )30000( نســمة. ــم، ويبل دون

يوجــد بهــا )13( مدرســة ذكــور واإنــاث، تحتــوي علــى العديــد مــن الخدمــات مثــل مديريــة التربيــة والتعليــم، وعيــادات صحيــة، مركــز شــرطة، 

مركــز بريــد، ومراكــز ثقافيــة ورياضيــة، ويوجــد بهــا )7( مســاجد وتشــتهر بالمحاجــر والزراعــة.

  تصميم البرنامج

نفوجرافيــك لبعــض مفاهيــم العلــوم للصــف الثامــن، ويعتمــد علــى اســتخدامUnity هــو  تــم تصميــم برنامــج تكنولوجــي تفاعلــي مســتند اإلــى ال�إ

أندرويــد دون  نترنــت طــوره معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بالشــراكة مــع جوجــل ليتيــح اإمكانيــة تطويــر تطبيقــات نظــام ال� موقــع علــى ال�إ

الحاجــة لخبــرة واســعة فــي مجــال البرمجــة.

ســقاط  يعتمــد الموقــع فــي اإنتــاج التطبيقــات علــى مرحلتيــن، حيــث يتطلــب مــن المســتخدم: تصميــم واجهــة للتطبيــق عــن طريــق الســحب وال�إ

أزرار والنصــوص والصــور، تتبــع مرحلــة التصميــم مرحلــة التشــفير، وفــي هــذه  لمجموعــة متنوعــة مــن مكونــات التطبيقــات ال�عتياديــة، كال�

ــي ســبق تصميمهــا، ليخــرج  ــواردة مــن واجهــة المســتخدم الت ــج المدخــلات ال ــذي يعال ــاء النظــام البرمجــي ال ــوم المبرمــج ببن ــة يق المرحل

المخرجــات فــي عناصــر اأخــرى مــن تلــك الواجهــة، اأو علــى شــكل مؤثــرات تظهــر علــى الهاتــف الذكــي كال�هتــزاز وغيــره.

ــي التطبيقــات Unity ســهل  ــع بان ــق وينشــره للاســتخدام، موق ــم والبرمجــة، يمكــن للمبرمــج اأن يجــرب التطبي ــن التصمي ــد ال�نتهــاء م وبع
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ال�ســتخدام ومصمــم ليمنــح المبرمــج اإمكانيــات واســعة دون الحاجــة لخبــرة كبيــرة، متيحــاً بذلــك اإمكانيــة اأي شــخص تصميــم تطبيقــه اأو 

لعبتــه الخاصــة.

وقامــت الباحثــة بتحديــد المفاهيــم التــي كانــت محــور المــادة التعليميــة والتــي تبينــت مــن خــلال خبــرة الباحثــة ونتائــج ال�ختبــار التشــخيصي 

جابــة عــن  القبلــي. وقــد تــم تطبيــق البرنامــج فــي مدرســة قباطيــة باســتخدام الهواتــف النقالــة علــى اأن يســتخدم الطالــب الهاتــف النقــال للاإ

ال�أســئلة التــي كانــت تطــرح بعــد التفاعــل مــع المــادة التعليميــة التــي تكونــت منهــا المــادة التعليميــة، وقــد كان هنــاك تعــاون ملحــوظ مــن 

قبــل اإدارة المدرســة، ومعلــم العلــوم.

   اأدوات الدراسة

اســتخدمت الباحثــة اختبــاراً تشــخيصياً، وتاأمــلات الطلبــة والباحثــة كاأدوات لهــذه الدراســة، وجــاء ال�ختبــار لحــل اأســئلة وحــدة المجموعــة 

الشمســية مــن الوحــدة ال�أخيــرة لمــادة العلــوم للصــف الثامــن، وقــد تكــون ال�ختبــار مــن 7 اأســئلة، يتبــع كل ســؤال مــن ال�ختبــار توضيــح 

جابــة. يجيــب عليــه الطالــب لســبب ال�إ

  بناء ال�ختبار التشخيصي:

ــاء جــدول  ــك ببن ــن، وذل ــوم للصــف الثام ــاب العل ــي كت ــة الشمســية ف ــا وحــدة المجموع ــي تضمنته ــد ال�أهــداف الت ــة بتحدي ــت الباحث قام

مواصفــات لتحقيــق التــوازن فــي ال�ختبــار، والتاأكــد مــن اأنــه يشــمل المــادة التعليميــة ويراعــي )التذكــر، والفهــم، وال�ســتيعاب، والتحليــل، 

جابــة الصحيحــة )واحــدة( مــن  والتطبيــق، والتركيــب(، واعتمــاداً علــى ذلــك صاغــت الباحثــة فقــرات ال�ختبــار، وعلــى الطالــب اأن يختــار ال�إ

بيــن البدائــل الموجــودة. وقــد تــم التاأكــد مــن الصــدق الظاهــري لــلاأداة؛ بعرضهــا علــى عــدد مــن المحكميــن مــن ذوي الخبــرة وال�ختصــاص 

فــي نفــس مجــال ال�ختبــار، وقــد تــم ال�أخــذ باآرائهــم وملاحظاتهــم )ملحــق4(.

  تصحيح ال�ختبار:

تــم وضــع درجــة واحــدة لــكل فقــرة مــن فقــرات ال�ختبــار، ودرجــة واحــدة للتوضيــح الــذي يتبــع كل ســؤال، وبذلــك تكــون درجــات الطــلاب 

محصــورة بيــن )0 - 14(، ثــم قامــت الباحثــة بتصحيــح ال�ختبــار، واإعــادة تصحيــح ال�ختبــار مــرة اأخــرى للتاأكــد مــن الدرجــات قبــل تحليلهــا.

  زمن ال�ختبار:

جابة عن اأسئلة ال�ختبار. تم اإعطاء الطالب مدة 40 دقيقة للاإ

  وصف التجربة المستخدمة

قامــت الباحثــة بعقــد اجتمــاع مــع المعلميــن فــي المدرســة التــي تــم اإجــراء الدراســة فيهــا، حيــث كان الهــدف مــن هــذا ال�جتمــاع الوقــوف 

علــى نقــاط الضعــف التــي يعانــي منهــا الطلبــة فــي عمليــة فهــم مفاهيــم العلــوم، وقــد اأجمــع المعلمــون علــى اأن طــلاب الصــف الثامــن هــم 

أمــر الــذي يخلــق عائقــاً  اأكثــر الطلبــة الذيــن لديهــم ضعــف عــام فــي عمليــة اســتيعاب فهــم مفاهيــم العلــوم بســبب دخولهــم فتــرة المراهقــة، ال�

فــي عمليــات الفهــم بشــكل عــام فــي هــذا المرحلــة.

شــكالية، وقــد اتجهــت الباحثــة اإلــى ابتــكار وســيلة تحاكــي اأعمارهــم؛ بحيــث  مــن هــذا المنطلــق اتجهــت الباحثــة للبحــث عــن حــل لهــذه ال�إ

يكــون الهــدف منهــا تســهيل عمليــة ال�ســتيعاب لديهــم، وقــد كانــت الوســيلة المســتخدمة هــي التكنولوجيــا »الهاتــف المحمــول«، حيــث 

نفوجرافيــك باســتخدام برنامــج يونيتــي والتــي تحاكــي وحــدة مفاهيــم العلــوم الموجــودة فــي منهــج الصــف  قامــت الباحثــة بتصميــم صــور ال�إ
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أمــر الــذي  أنهــا تحتــوي اأيضــاً علــى معلومــات مركبــة كثيــرة، ال� الثامــن، وقــد اختــارت الباحثــة هــذه الوحــدة لملاءمتهــا ل�أهــداف الدراســة، ول�

نفوجرافيــك لمــا يوفــره مــن فرصــة التعلــم بطريقــة مبســطة وممتعــة تناســب الفئــات العمريــة للطــلاب. شــجع الباحثــة علــى اســتخدام ال�إ

وقــد تــم تصميــم الوحــدة عبــر جهــاز الحاســوب، وقــد ركــزت الباحثــة علــى ضــرورة اكتســاب الطــلاب لمهــارات قــراءة الصــور وتحليلهــا، 

وقــد قامــت الباحثــة باإعــادة صياغــة المحتــوى التعليمــي لوحــدة مفاهيــم العلــوم باســتخدام برامــج يونيتــي، وقــد ركــزت الباحثــة علــى اأن يكــون 

نفوجرافيــك ملائمــاً لمســتوى الطــلاب؛ ليســاعدهم فــي عمليــة فهــم الوحــدة بطريقــة مبســطة وســهلة. وجــاء تطبيــق التجربــة علــى  محتــوى ال�إ

أولــى علــى جميــع الطلبــة، وفــي المرحلــة الثانيــة علــى الطلبــة الذيــن لــم يصلــوا الــى الحــد المطلــوب  مرحلتيــن، حيــث طبقــت فــي المرحلــة ال�

وهــو 60%.

  متغيرات الدراسة

نفوجرافيك المتغير المستقل: استخدام برنامج اإلكتروني تفاعلي مستند اإلى ال�إ

المتغير التابع: فهم مفاهيم العلوم )المجموعة الشمسية(.

  اإجراءات تنفيذ الدراسة

اتبعت الباحثة الخطوات ال�آتية في تنفيذ الدراسة:

ال�طلاع على ال�أدب النظري والدراسات السابقة.. 1

2 ..ADDIE MODEL بناء اأداة الدراسة بال�عتماد على ال�أدب النظري والدراسات السابقة وتحليل المنهاج وتطويره وفق

التاأكد من صدق اأدوات الدراسة.. 3

أداة.. 4 الحصول على كتاب خطي بتسهيل مهمة؛ لتطبيق ال�

تطبيق ال�ختبار على اأفراد العينة المستهدفة على مرحلتين.. 5

6 ..)SPSS( جمع المعلومات ومعالجتها اإحصائياً وفقاً لبرنامج

جمع تاأملات الطلاب، والباحثة، وبعض ملاحظات المعلمين.. 7

  عرض النتائج ومناقشتها

حصائية: ال�أساليب والمعالجات ال�إ

ــم اســتخدام  ــداً ت نســانية )SPSS(، وتحدي ــوم ال�إ ــة للعل حصائي ــة ال�إ ــا للحزم ــة المناســبة وفق حصائي ــة باســتخدام ال�أســاليب ال�إ ــت الباحث قام

ــة. ــة، والنســب المئوي ــات المعياري ــابية، وال�نحراف ــطات الحس ــي: المتوس حصــاء الوصف ال�إ

  نتائج الدراسة ومناقشتها

جابة عن السؤال الرئيس: نتائج ال�إ

نفوجرافيــك فــي فهــم مفاهيــم العلــوم لــدى طــلاب الصــف الثامــن فــي مدرســة  »مــا اأثــر اســتخدام برنامــج اإلكترونــي تفاعلــي مســتند اإلــى ال�إ

ذكــور قباطيــة ال�أساســية الغربيــة فــي محافظــة جنيــن«

جابــة عــن الســؤال قامــت الباحثــة باســتخراج درجــات الطــلاب فــي ال�ختبــار التشــخيصي القبلــي والبعــدي، وحولتهــا اإلــى علامــة مــن   للاإ

100 والتــي تظهــر فــي الجــدول )1(.
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جدول )1(: درجات طلاب الصف الثامن في ال�ختبارين التشخيصي القبلي والبعدي

الدرجة )البعدية( الدرجة )القبلية( رقم الطالب الدرجة )البعدية( الدرجة )القبلية( رقم الطالب

71.40 78.54 18 *52.35 45.17 1
*56.21 46.32 19 81.67 70.42 2
*54.63 45.12 20 71.40 64.26 3

73.82 66.12 21 78.54 57.12 4

78.30 67.32 22 64.26 64.26 5
*49.98 49.98 23 *55.26 46.30 6

64.26 64.26 24 78.54 64.26 7

76.23 69.32 25 69.53 68.12 8
*54.25 42.36 26 *52.32 42.12 9

71.40 64.26 27 85.68 71.4 10
*55.39 49.62 28 73.5 68.5 11

85.68 64.26 29 *56.2 49.98 12

78.96 72.65 30 99.96 92.82 13
*48.36 39.68 31 71.40 57.12 14

75.36 66.89 32 *57.12 41.28 15

72.56 67.36 33 72.85 66.62 16

68.44 60.24 المتوسط 71.40 64.26 17

* = اأقل من 60

ــا للمفهــوم.  تبيــن اأن هنــاك عــددا مــن الطــلاب )11( لــم يصلــوا اإلــى الحــد )%60( الــذي اعتمدتــه الباحثــة اأساســا ل�عتبــار الطالــب متقن

ولمعرفــة اأي ال�أســئلة )المفاهيــم( التــي اأتقنهــا الطــلاب قامــت الباحثــة باســتخراج المتوســطات الحســابية وال�نحرافــات المعياريــة والتــي تظهــر 

فــي الجــدول )2(.

جدول )2(: المتوسط الحسابي وال�نحراف المعياري لدرجات الطلاب في ال�ختبار التشخيصي القبلي والبعدي.

التشخيص البعدي التشخيص القبلي
فقرة ال�ختبار

ال�نحراف المعياري المتوسط الحسابي ال�نحراف المعياري المتوسط الحسابي

0.30 0.81 0.39 0.73 السؤال ال�أول

0.21 0.68 0.43 0.46 فهم مفاهيم العلوم

0.27 0.81 0.43 0.47 السؤال الثاني

0.26 0.79 0.50 0.52 فهم مفاهيم العلوم

0.47 0.75 0.48 0.64 السؤال الثالث

0.26 0.79 0.31 0.85 فهم مفاهيم العلوم

0.17 0.52 0.48 0.36 السؤال الرابع

0.22 0.67 0.50 0.58 فهم مفاهيم العلوم
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0.25 0.69 0.50 0.55 السؤال الخامس

0.20 0.61 0.50 0.67 فهم مفاهيم العلوم

0.21 0.55 0.47 0.72 السؤال السادس

0.22 0.67 0.38 0.81 فهم مفاهيم العلوم

0.21 0.64 0.39 0.52 السؤال السابع

0.17 0.52 0.50 0.48 فهم مفاهيم العلوم

12.85 66.96 10.21 59.85 الدرجة الكلية

يتضــح مــن الجــدول )2( اأن المتوســطات الحســابية وال�نحرافــات المعياريــة لنتائــج كل ســؤال مــن اأســئلة ال�ختبــار التشــخيصي قبــل وبعــد 

نفوجرافيــك لطــلاب الصــف الثامــن ال�أساســي، تبيــن اأن هنــاك فروقــاً بيــن متوســطات درجــات الطــلاب فــي فهــم مفاهيــم العلــوم  تطبيــق ال�إ

ــي و0.47  ــى التوال ــع، والســابع كانــت عل ــي، والراب ــن اأن المتوســطات الحســابية للاأســئلة: الثان ــد تبي نفوجرافيــك، وق ــق ال�إ ــل وبعــد تطبي قب

ــل مــن  ــت نتيجــة الســؤال الســادس اأق ــا زال ــى 0.81 و0.65، ولكــن م ــد ارتفعــت اإل ــوب، وق ــل مــن الحــد المطل و0.36و0.52، وهــي اأق

المطلــوب. وقــد بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة للاختبــار القبلــي 59.85، فــي حيــن متوســط الدرجــة الكليــة للاختبــار البعــدي بعــد 

نفوجرافيــك 66.96. ــق ال�إ تطبي

  معالجة الطلاب في المرحلة الثانية

أولــى( اأن 11 طالبــا حصلــوا علــى نتائــج اأقــل مــن الحــد الــذي وضعتــه الباحثــة كهــدف  اأظهــرت النتائــج للتشــخيص البعــدي )المرحلــة ال�

ــة فــي المعالجــة لهــؤل�ء الطــلاب جــاء توزيــع درجاتهــم كمــا يظهــر فــي  ــة الثاني ــه )%60(، وبعــد ال�نتهــاء مــن المرحل تســعى للوصــول اإلي

الجــدول )3(.

جدول )3(: درجات الطلاب الذين حصلوا على درجة اأقل من 60 في ال�ختبار التشخيصي البعدي في المرحلة الثانية

مقدار التغير بين درجة 
المرحلة ال�أولى والثانية

الدرجة )البعدية( 
المرحلة الثانية

مقدار التغير بين الدرجة 
القبلية والمرحلة ال�أولى

الدرجة )البعدية(
 المرحلة ال�أولى

الدرجة 
)القبلية(

رقم الطالب

9.8 62.15 7.18 *52.35 45.17 1

16.0 71.26 8.96 *55.26 46.30 6

12.98 65.30 10.20 *52.32 42.12 9

5.03 61.23 6.22 *56.2 49.98 12

1.11 58.23 15.84 *57.12 41.28 15

5.09 61.30 9.89 *56.21 46.32 19

10.69 65.32 9.51 *54.63 45.12 20

13.25 63.23 0 *49.98 49.98 23

2.11 56.36 11.89 *54.25 42.36 26

2.93 58.32 5.77 *55.39 49.62 28

19.0 67.36 8.69 *48.36 39.68 31

8.90 62.73 8.55 53.82 45.26 المتوسط

*= اأقل من 60   
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يوضــح الجــدول )3( درجــات ومعــدل التغير)11طالبــاً( الذيــن حصلــوا علــى درجــة اأقــل مــن 60 فــي ال�ختبــار التشــخيصي بعــد تطبيــق التجربــة 

أولــى والذيــن تــم تطبيــق التجربــة عليهــم مــرة اأخــرى، حيــث يتبيــن مــن الجــدول اأن هنــاك عــدد )8( مــن الطــلاب قــد حصلــوا  فــي المرحلــة ال�

علــى درجــة اأعلــى مــن 60 بعــد تطبيــق التجربــة عليهــم مــرة اأخــرى، فيمــا بقيــت الدرجــة اأقــل مــن 60 لعــدد )3( مــن الطــلاب. اأيضــاً يتضــح 

مــن الجــدول اأن متوســط مقــدار التغيــر الحاصــل علــى الدرجــات البعديــة فــي المرحلــة الثانيــة 62.73، اأي اأن هنــاك تحســن فــي مقــدار التغيــر 

الحاصــل علــى درجــات الطــلاب الكليــة والــذي كانــت درجتهــم اأقــل مــن )60(. 

مقارنة نتائج الطلبة بين عام 2018/2017 وعام 2019/2018

جدول 4: مقارنة بين نتائج الطلبة في اختبارات سنة 2018/2017 ونتائج اختبارات الطلبة 2019/2018

نلاحــظ مــن خــلال نتائــج الجــدول رقــم )4( اأن هنــاك تغيــراً اإيجابيــاً طــراأ علــى نتائــج الطلبــة فــي ال�ختبــارات القبليــة والبعديــة والتــي جــرت 

فــي الســنة الدراســية 2019/2018 حيــث ان المتوســط الحســابي لعلامــات الطلبــة فــي التجربــة القبليــة كان )60.24( والمتوســط الحســابي 

لعلامــات الطلبــة فــي التجربــة البعديــة لنفــس الســنة )68.44(، وهــذا التغيــر يعتبــر ايجابيــا مقارنــة مــع نتائــج الســنة الدراســية الســابقة 

2018/2017 والتــي خرجــت بمتوســط حســابي للتجربــة القبليــة )59.93( والمتوســط الحســابي للتجربــة البعديــة كان )67.50( وبالتالــي 

ألعــاب التفاعليــة التــي تــم تطبيقهــا  ألعــاب التفاعليــة، علمــاً بــاأن ال� وجــدت الباحثــة ان هنــاك تغيــراً ايجابيــا يحصــل بعــد تطبيــق التجربــة بال�

فــي الســنة الدراســية الماضيــة 2018/2017 كانــت عددهــا)5( فــي حيــن ان عــدد ال�لعــاب التفاعليــة المطبقــة فــي هــذه الســنة 2019/2018 

)13( لعبــة تفاعليــة. 

 Kos and( ووكــوز وســيمز )Noh et al., 2015( ونوهــا واآخــرون ،)تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة درويــش )2016(، ومنصــور )2015

ــك. نفوجرافي ــة ال�إ ــت باســتخدام تقني ــا بحث ــي كونه ( ف  Kibar and Akkoyunlu, 2014( وكيبار واأكونيلو )sims, 2014

نفوجرافيك في العلوم. كما اتفقت مع دراسة تانرتشيفتسي )2016( ودراسة عصبة )2015( في اأثر ال�إ

نفوجرافيــك الثابــت والمتحــرك  كمــا تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة حســن )2016(، وعيــد ومحمــد والدخنــي )2015( التــي اســتخدمت ال�إ

التفاعلي.

  تاأملات الطلبة

بعــد اإجــراء المقابــلات الشــخصية مــع الطلبــة الذيــن تــم تطبيــق التجربــة عليهــم حســب الملحــق )6(، كانــت اإجاباتهــم علــى 

النحــو التالــي:

ــاأن الصــور التــي تــم اســتخدامها اأتاحــت فرصــة ل�كتشــاف ال�ســتنتاجات باأنفســهم، عــلاوة علــى اأنهــم منحــوا 	  اأفــاد )5( مــن الطلبــة ب

الفرصــة لتحليــل الرســومات مــن تلقــاء اأنفســهم.

نفوجرافيك ساعد في زيادة دافعيتهم، وجذب انتباههم للدرس المراد شرحه، وقد سهل عليهم عملية 	  اأفاد )4( من الطلاب باأن ال�إ

استيعابه.
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نفوجرافيــك قــد حــول المعلومــات الموجــودة بالــدرس اإلــى صــور تســهل عمليــة فهمهــا بعــد اأن كانــت 	  اأفــاد )5( مــن الطــلاب بــاأن ال�إ

معقــدة مــن وجهــة نظرهــم، عــلاوة علــى اأن الصــور كانــت جذابــة ومشــوقة، وقــد ســاعدتهم فــي فهــم الــدرس بشــكل اأفضــل.

نفوجرافيــك ســاعدهم علــى 	  نفوجرافيــك ســاعدهم علــى عمليــة الملاحظــة وال�ســتنتاج واأن اســتخدامهم للاإ اأفــاد )6( مــن الطــلاب بــاأن ال�إ

ال�ســتمتاع بتعلــم العلــوم.

نفوجرافيــك شــجعهم علــى عمليــة تحليــل الصــور للوصــول اإلــى نتيجــة، عــلاوة علــى اأنــه قــد رفــع مــن 	  اأفــاد عــدد )4( مــن الطلبــة بــاأن ال�إ

تركيــز الطــلاب فــي معلومــات الــدرس نفســه.

اأفــاد عــدد )3( مــن الطلبــة بــاأن الصــور المســتخدمة لــم تكــن جذابــة لديهــم، واأنهــا لــم تســاعدهم علــى اســتنتاج الحــل علــى بعــض 	 

ال�أســئلة.

جابــة علــى بعــض ال�أســئلة بــكل ســهولة 	  أفــكار لديهــم وال�إ نفوجرافيــك قــد ســاعدهم فــي عمليــة تنظيــم ال� اأفــاد عــدد )6( مــن الطلبــة بــاأن ال�إ

مــن خلال ال�ســتدل�ل وال�ســتنتاج.

ومــن هــذا يتبيــن التغيــر الــذي حصــل للطلبــة فــي فهمهــم للمفاهيــم العلميــة التــي تناولتهــا التجربــة، والتــي جــاءت نتيجــة لتوظيــف الصــور 

لكترونــي واســتخدام البرامــج المتوفــرة فــي اأجهزتهــم النقالــة. وهــذا  لكترونــي الــذي يتناســب مــع توجهــات الطلبــة نحــو التعلــم ال�إ والبرنامــج ال�إ

يتبيــن ويتوافــق مــع النتائــج التــي اأظهرتهــا نتائــج الطلبــة فــي ال�ختبــارات.

  تاأملات الباحثة

كان هنــاك اعتقــاد جــازم لــدى الباحثــة بــاأن هنــاك خلــلاً فــي مفاهيــم العلــوم لــدى طــلاب المرحلــة ال�أساســية، حيــث قامــت الباحثــة بعقــد 

اجتمــاع مــع المعلميــن فــي المدرســة التــي تــم اإجــراء الدراســة بهــا، حيــث كان الهــدف مــن هــذا ال�جتمــاع الوقــوف علــى نقــاط الضعــف 

التــي يعانــي منهــا الطلبــة فــي عمليــة فهــم مفاهيــم العلــوم، وقــد اأجمــع المعلمــون علــى اأن طلبــة الصــف الثامــن هــم اأكثــر الطلبــة الذيــن لديهــم 

أمــر الــذي يخلــق عائقــاً فــي عمليــات الفهــم بشــكل  ضعــف عــام فــي عمليــة اســتيعاب فهــم مفاهيــم العلــوم بســبب دخولهــم فتــرة المراهقــة، ال�

عــام فــي هــذه المرحلــة.

ــى ابتــكار وســيلة تحاكــي اأعمارهــم؛  ــة اإل شــكالية، وقــد اتجهــت الباحث ــة للبحــث عــن حــل لهــذه ال�إ ومــن هــذا المنطلــق، اتجهــت الباحث

بحيــث يكــون الهــدف منهــا تســهيل عمليــة ال�ســتيعاب لديهــم، وقــد كانــت الوســيلة المســتخدمة هــي التكنولوجيــا »الهاتــف المحمــول«، 

نفوجرافيــك باســتخدام برنامــج يونيتــي والتــي تحاكــي وحــدة مفاهيــم العلــوم الموجــودة فــي منهــاج  حيــث قامــت الباحثــة بتصميــم صــور ال�إ

أمــر  أنهــا تحتــوي اأيضــاً علــى معلومــات مركبــة كثيــرة، ال� الصــف الثامــن، وقــد اختــارت الباحثــة هــذه الوحــدة لملاءمتهــا ل�أهــداف الدراســة، ول�

نفوجرافيــك لمــا يوفــره مــن فرصــة التعلــم بطريقــة مبســطة وممتعــة تناســب الفئــات العمريــة للطــلاب. الــذي شــجع الباحثــة علــى اســتخدام ال�إ

وقــد تــم تصميــم الوحــدة عبــر جهــاز الحاســوب، وقــد ركــزت الباحثــة علــى ضــرورة اكتســاب الطــلاب لمهــارات قــراءة الصــور وتحليلهــا، 

وقــد قامــت الباحثــة باإعــادة صياغــة المحتــوى التعليمــي لوحــدة مفاهيــم العلــوم باســتخدام برامــج يونيتــي، وقــد ركــزت الباحثــة علــى اأن يكــون 

نفوجرافيــك ملائمــاً لمســتوى الطــلاب ليســاعدهم فــي عمليــة فهــم الوحــدة بطريقــة مبســطة وســهلة.  محتــوى ال�إ

وبعد ال�نتهاء من تطبيق التجربة على الطلاب، خلصت الباحثة اإلى:

نفوجرافيك في العملية التعليمية يسهل على الطلبة عملية ال�ستيعاب الدقيق والسريع للمعلومات.	  استخدام ال�إ

نفوجرافيــك فــي العمليــة التعليميــة بشــكل عــام يســاهم فــي ال�ســتمتاع بتعلــم المفاهيــم، ويســاعد اأيضــاً فــي عمليــة تحليــل 	  اســتخدام ال�إ

الطلبــة للمعلومــات.

نفوجرافيــك فــي فهــم مفاهيــم العلــوم يســهل عمليــة فهــم الــدرس، ويقلــل مــن مــدى تعقيــد المعلومــات مــن خــلال تحويــل 	  اســتخدام ال�إ

الصــور اإلــى معلومــات.
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وتتطابــق هــذه مــع مــا اأفــاد بــه المعلمــون بعــد اإجــراء التجربــة فقــد اأشــار اأحدهــم بــاأن الصــور التــي تــم اســتخدامها خــلال تطبيــق التجربــة 

قــد ســهلت عمليــة اســتيعاب الطــلاب وســرعتها، وقــد خلقــت فرصــة جيــدة للطــلاب لتحليــل الرســومات باأنفســهم، واأن اســتخدام الطلبــة 

نفوجرافيــك مــن الممكــن اأن يســاعدهم فــي عمليــة ال�ســتمتاع بتعلــم مفاهيــم العلــوم وزيــادة الدافعيــة. فيمــا قــال المعلــم ال�آخــر اإن تحليــل  للاإ

الطــلاب للصــور المســتخدمة يســاعد فــي عمليــة تحليــل الطلبــة للمعلومــات ويزيــد مــن تركيزهــم فــي الــدرس.

  مقترحات الدراسة

بناء على نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما ياأتي:

نفوجرافيك في تعليم مناهج العلوم في جميع المراحل التعليمية.. 1 تفعيل طرق التدريس باستخدام ال�إ

توجيــه اهتمــام دائــرة المناهــج فــي وزارة التربيــة والتعليــم بتضميــن محتــوى كتــاب العلــوم بالصــور والرســومات وتحويــل البيانــات . 2

ــب. ــة للطال ــر متع ــوم اأكث ــاب العل ــل كت ــا يجع ــة مم ــى صــور مرئي ــردة اإل ــم المج والمفاهي

نفوجرافيك. . 3 عمل دورات تدريبية للمعلمين ل�ستخدام برامج اإلكترونية تساعدهم في تصميم ال�إ

نفوجرافيك.. 4 تضمين محتوى منهاج التكنولوجيا وحدات على اإعداد برامج اإلكترونية تساعد الطلبة في تصميم ال�إ

نفوجرافيك.. 5 تشجيع الطلبة على ال�تصال والتواصل وتبادل المعلومات من خلال اإنشاء مواقع اإلكترونية بال�إ



39

  اأول�ً: المراجع العربية:
لكترونيــة مــن خــلال تقنيــة 	  الجريــوي، ســهام. )2014م(: »فعاليــة اســتخدام برنامــج تدريبــي مقتــرح فــي تنميــة مهــارات تصميــم الخرائــط الذهنيــة ال�إ

نفوجرافيــك ومهــارات الثقافــة البصريــة لــدى معلمــات قبــل الخدمــة«. دراســات عربيــة فــي التربيــة وعلــم النفــس - الســعودية، 45، )4(، ص 74-13. ال�إ
نفوجرافيــك( علــى التحصيــل وبقــاء اأثــر التعلــم لــدى التلاميــذ ذوي صعوبــات تعلــم 	  حســن، اأمــل. )2016م(: اأثــر اختــلاف اأنمــاط التصميــم المعلوماتــي )ال�إ

عداديــة واتجاههــم نحــو المــادة. جامعــة عيــن شــمس، مصــر. الجغرافيــا بالمرحلــة ال�إ
ــوم المطــورة للصــف ال�أول 	  ــب العل ــوى كت ــي محت ــة ف ــم العلمي ــم المفاهي ــم تحقــق مســتوى نتاجــات تعل ــت محمــد )2013(: » تقوي ــي بن الحصــان، اأمان

أزهــر، 1 )156( ص ص721 	771. ال�بتدائــي«. مجلــة التربيــة جامعــة ال�
ــة مهــارات 	  ــر الويــب واأثرهمــا فــي تنمي نفوجرافيــك )الثابت/المتحــرك( عب ــم نمطــي ال�إ ــد. )2015م(: تقدي ــي واأحمــد، محمــد ومحمــد، عي ــي، اأمان الدخن

ــم 	 مصــر، 25)2(، ص ص 364-265. ــا التعلي ــال التوحــد«. تكنولوجي ــدى اأطف ــر البصــري ل التفكي
أداء المهــاري والتحصيــل المعرفــي لمســابقة الوثــب الطويــل«. المجلــة العلميــة للتربيــة 	  نفوجرافيــك علــى تعلــم ال� درويــش، محمــد)2016م(: »فعاليــة تقنيــة ال�إ

البدنيــة 	 مصــر، )77(، ص ص 342-312.
زيتون، عايش. )2002م(: اأساليب تدريس العلوم. ط1. عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.	 
زيتون، عايش. )2007م(: النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم. ط1. عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.	 
زيتــون، كمــال. )2002م(. تدريــس العلــوم للفهــم رؤيــة بنائيــة، ط1: عالــم الكتــب للنشــر والتوزيــع. ســلامة، عبــد الحافــظ. )2007م(: اأســاليب تدريــس 	 

العلــوم والرياضيــات. ط1. القاهــرة، دار الفكــر العربــي.
السنوســي، هالــة عبــد القــادر )2013م(: »اأثــر اســتخدام اســتراتيجية شــكل البيــت الدائــري فــي تدريــس العلــوم علــى تنميــة المفاهيــم العلميــة والتفكيــر التاأملــي 	 

عداديــة«. مجلــة التربيــة العلميــة، 16)5(، ص ص 181 	206. لــدى طــلاب المرحلــة ال�إ
 	http://arinfographic.net/?p=1198 :لكتروني نفوجرافيك بين التشويق والتحفيز، مجلة التعليم ال�إ شلتوت، محمد. )2014م(: ال�إ
نتاج. ط1. مصر، مكتبة الملك فهد الوطنية.	  نفوجرافيك من التخطيط اإلى ال�إ شلتوت، محمد. )2016م(: ال�إ
نفوجرافيــك علــى تحصيــل طالبــات الصــف الخامــس ال�أساســي واتجاهاتهــم نحــو العلــوم ودافعيتهــن 	  عصبــة، شــيماء. )2015م(: اأثــر اســتخدام اســتراتيجية ال�إ

نحــو تعلمهــا. جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس.
 	http://blog.dotaraby.com .نفوجرافيك نفوجرافيك: تعريف ونصائح واأدوات اإنتاج ال�إ عيسى، معتز. )2014م(: ما هو ال�إ
نفوجرافيــك القائــم علــى نمــوذج اأبعــاد التعلــم لمارزانــو علــى تنميــة بعــض مفاهيــم الحوســبة 	  منصــور، ماريــان ميــلاد. )2015م(: »اأثــر اســتخدام تقنيــة ال�إ

ــة اأســيوط- مصــر، 31)5(، ص ص 167-126. ــة التربي ــة كلي ــة«. مجل ــة التربي الحســابية وعــادات العقــل المنتــج لــدى طــلاب كلي

  ثانيًا: المراجع ال�أجنبية
	 Cifci, T. )2016(: “Effects of Infographics on Students Achievement and Attitude towards Geography Lessons”. Journal of 

Education and Learning, 5 )1(, 154 	 166. 
	 Dunlap, C, & Lowenthal, R. )2016(: Getting Graphic about Infographics: Design Lessons Learned from Popular 

Infographics. C Journal of Visual Literacy, 35 )1(, p4259-.
	 Kibar, P., Akkoyunlu, B. )2014(: A New Approach to Equip Students with Visual Literacy Skills: Use of Infographics 

in Education. In: Kurbanoglu S., Špiranec S., Grassian E., Mizrachi D., Catts R. )eds( Information Literacy. Lifelong 
Learning and Digital Citizenship in the 21st Century.ECIL 2014.Communications in Computer and Information Science, 
vol 492. Springer, Cham 

	 Kos, B. A., Sims, E. )2014(: “Infographics: The New 5-Paragraph Essay”. In 2014 Rocky Mountain Celebration of 
Women in Computing. Laramie, WY, USA.

	 Noh, M., Shamsudin, W., Nudin, A., et al. )2015(: The Use of Infographics as a Tool for Facilitating Learning. In: 
Hassan O., Abidin S., Legino R., Anwar R., Kamaruzaman M. )eds( International Colloquium of Art and Design 
Education Research )i-CADER 2014(. Springer, Singapore.

	 Smiciklas. A. )2012(: The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with Your Audiences 
)1sted.(. United States of America.

	 Yıldırım. )2016(: “Infographics for Educational Purposes: Their Structure, Properties and Reader Approaches”. The 
Turkish Online Journal of Educational Technology, 15 )3(, p98110-.

المصادر والمراجع



40

 البحث )2(

التعليميــة فــي  الكائنــات  العلــوم قائــم علــى  برنامــج مقتــرح فــي  فاعليــة 

ــطين ــي فلس ــية ف ــة األساس ــاب المرحل ــدى ط ــتقصائي ل ــر االس ــة التفكي تنمي

اإعداد الباحثة: مرفت موسى الشريف / مديرية التربية والتعليم/ الخليل 

الـمـلـخــص:

هــدف البحــث الحالــي اإلــى تنميــة مهــارات التفكيــر 

ال�ســتقصائي فــي العلــوم لطــلاب الصــف الســابع 

فــي  ال�أساســي  التعليــم  مرحلــة  مــن  ال�أساســي 

فلســطين، وذلــك باســتخدام برنامــج مقتــرح قائــم 

التعليميــة. الكائنــات  علــى 

تكونــت عينــة البحــث مــن )72( طالبــة مــن مدرســة 

والتعليــم  التربيــة  بمديريــة  ال�أساســية  القواســمة 

بالخليــل،  وقســمت العينــة الــى مجموعتيــن تجريبيــة 

ــة  ــة مثلــت المجموعــة التجريبي وضابطــة، )36( طالب

ــات  ــى الكائن ــم عل ــاً للبرنامــج القائ ــي درســت وفق الت

التعليميــة و)36( طالبــة مثلــت المجموعــة الضابطــة، 

وقــد اســتغرق تطبيــق البرنامــج مــدة شــهر واحــد مــن 

الفصــل الدراســي الثانــي لعــام 2019/2018م.

والتصميــم  التجريبــي  المنهــج  الباحثــة  اســتخدمت 

ــن  ــه ل�أهــداف البحــث، وم ــي، لملاءمت شــبه التجريب

اأجــل تحقيــق اأهدافــه، تــم اإعــداد اأداة الدراســة وهــي: 

مقيــاس التفكيــر ال�ســتقصائي، وتــم التحقــق مــن 

أداة  أداة وثباتها بالطرق المناسبة، وطبقت ال� صدق ال�

ــة(،  ــي الدراســة )الضابطــة، والتجريبي ــى مجموعت عل

ــادة  ــداد الم ــم اإع ــا، وت ــدء بالمعالجــة وبعده ــل الب قب

التعليميــة، التــي تمثلــت ببرنامــج تعليمــي قائــم علــى 

الكائنــات التعليميــة، واســتعانت الباحثــة باأســاليب 

اإحصائيــة مختلفــة، تمثلــت بالمتوســطات الحســابية، 

وال�نحرافــات المعياريــة، لتحديــد اأثــر البرنامــج القائــم علــى الكائنــات التعليميــة 

ــر ال�ســتقصائي. ــة مهــارات التفكي فــي تنمي

ــة  ــروق ذات دل�ل ــج وهــي: توجــد ف ــن النتائ ــة م ــد خرجــت الدراســة بجمل وق

اإحصائيــة بيــن متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة التــي تــدرس 

باســتخدام البرنامــج القائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي مقيــاس مهــارات 

ــة  ــه الفرعي ــن القبلــي و البعــدي، ومهارات ــر ال�ســتقصائي الكلــي للتطبيقي التفكي

لصالــح التطبيــق البعــدي. وتوجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة بيــن متوســطات 

درجــات طالبــات المجموعتيــن الضابطــة والتجريبيــة فــي مقيــاس مهــارات 

التفكيــر ال�ســتقصائي البعــدي ككل, ومهاراتــه الفرعيــة لصالــح المجموعــة 

ــة. التجريبي

واأوصـت الباحثـة فـي ضـوء مـا توصلـت اإليـه الدراسـة مـن نتائـج عـدة توصيـات 

كان اأهمهـا: العمـل علـى ال�سـتفادة مـن البرنامـج التعليمي الـذي اأعدته الباحثة 

فـي تدريـس مبحـث العلـوم فـي المـدارس، والعمـل علـى بنـاء برامـج تعليميـة 

وفقـاً للكائنـات التعليميـة فـي مباحـث دراسـية اأخرى غير العلـوم، وكذلك توفير 

التدريـب والتاأهيـل المهنـي المسـتمر للمعلميـن فـي المـدارس؛ ليتمكنـوا مـن 

العمـل علـى برامـج قائمـة الكائنـات التعليميـة بشـكل يخـدم اأهـداف العمليـة 

التعليميـة. كمـا واأوصـت باإجـراء المزيـد مـن البحـوث والدراسـات للبحـث فـي 

اأثـر برامـج قائمـة علـى توظيـف الكائنـات التعليميـة علـى متغيـرات اأخـرى.

الكلمات المفتاحية: الكائنات التعليمية، التفكير ال�ستقصائي.
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Effectiveness of The Proposed Program in Science 
Based on Learning Objects in Developing Inquiry 
thinking at Basic School Students in Palestine

Prepared by: Mirvat Mosa Al-Shareef

Abstract

The objective  of current research is to develop Inquiry thinking 
skills through the teaching of the unit in science at the  basic 
seventh grade from the upper stage of basic education in 
Palestine.
The research group consists of )72( students, of Al Qwasima 
school in Hebron government, Twenty )20( of them represent 
experimental group which study according to Learning Objects 
based program in science and the other twenty )20( students 
represent the control group. The application of program had one 
month in the second term of the year 2018 - 2019.
The researcher used the experimental approach and the quasi- 
experimental design in this study. A Inquiry thinking skills 
measurement also used. It was applied on the two groups 
before and after applying the study. The educational material 
was prepared, according to the program based on learning 
objects. The researcher used different statistical methods, which 
consisted of the arithmetic means, standard deviations.
The result of research: There are significant statistically 
function differences between mean scores of students in the 
control group and experimental group in the post application 
of the inquiry thinking skills test in favor of students of the 
experimental group. There are significant statistically function 
differences between mean scores of students in the experimental 
group which studies according to the proposed program in both 
pre and post applications of the inquiry thinking skills test in 
favor of post application.
In light of the results of the study, the researcher recommended 
that: Learning Objects- based program should be activated in 
both schools and universities teaching, professional training and 
rehabilitation for the teachers should be provided, and more 
research on the effects of Learning Objects should be conducted 
on different variables and, schooling levels and other subjects.

Key words: Learning Objects, Inquiry thinking.
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المقدمة:

تشــهد التربيــة العلميــة وتدريــس العلــوم اهتمامــاً كبيــراً_ محليــاً وعربيــاً وعالميــاً _ وتطويــراً نحــو ال�أفضــل لمواكبــة خصائــص 

آنيــة والمســتقبلية. العصــر العلمــي التكنولوجــي والمعلوماتيــة وال�تصــال�ت ومتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين وتحدياتــه ال�

أيــام مرحلــة وعصــراً علميــاً بالغــي التقــدم، وهــذا بــدوره قــد اأدى الــى حــدوث طفــرات هائلــة فــي مجــال  حيــث نعيــش هــذه ال�

التصميــم واإنتــاج برامــج الوســائط المتعــددة، وعرضهــا مــن خــلال الحاســوب والوســائل ال�لكترونيــة.

لكترونيـــة  ارتبـــط مفهـــوم الوســـائط التعليميـــة ال�إ

المتعـــددة بـــال�أدوات والبرامـــج التـــي تدمـــج 

الصـــوت  مـــن  مختلفـــة  بصيـــغ  المعلومـــات 

والنصـــوص  المتحركـــة  والرســـوم  والصـــورة 

أفـــلام وتقديمهـــا معـــاً فـــي اأســـلوب  المكتوبـــة وال�

جـــذاب يعمـــل علـــى تقريـــب المعنـــى، وتســـهيل 

ـــم، وتتضمـــن هـــذه  ـــادة ســـرعة التعل الفكـــرة وزي

الوســـائط معلومـــات ومهـــارات تقنيـــة, ومـــن 

معرفيـــة  خبـــرات  توافـــر  تتطلـــب  نهـــا  فاإ ثـــم 

)العتيبـــي  المعلـــم.  لـــدى  مناســـبة  ومهاريـــة 

وال�أحمـــد،2016(

الوسـائط  وتوظيـف  باسـتخدام  ال�هتمـام  اإن 

المتعـددة فـي العمليـة التعليميـة مـن الضـرورات 

تتمتـع  لمـا  نظـراً  الحاضـر،  وقتنـا  فـي  الملحـة 

اأن  يمكـن  التـي  للمعلومـات  تنـوع  مـن  بـه 

تقدمهـا، كمـا اأن اسـتخدامها مـن وجهـة نظـر 

مـن  ويعززهـا  التعلـم  عمليـة  يدعـم  التربوييـن 

خـلال ممارسـة العمليـات التعليميـة وال�أنشـطة 

المتعـددة لتعلـم المفاهيم والحقائق والمهارات. 

)سـلامة،2013(

ومـــن هنـــا كانـــت الضـــرورة فـــي اســـتغلال 

ــائط  ــا المعلومـــات والوسـ واســـتخدام تكنولوجيـ

المتعـــددة فـــي تطويـــر الحاســـوب لمـــا لـــه مـــن 

ميـــزات يتمتـــع بهـــا )الخالـــدي، 2003(، فـــي 

ـــة  ـــى درج ـــم والوصـــول ال ـــة التعلي ـــين نوعي تحس

أهـــداف التعليميـــة بوقـــت  تقـــان وتحقيـــق ال� ال�إ

واإمكانيـــات اأقـــل، وزيـــادة العائـــد مـــن عمليـــة 

ــر  التعلـــم, وخفـــض تكاليـــف التعليـــم دون تاأثيـ

علـــى نوعيتـــه )الشـــعراوي،2008(، ويتجلـــى 

ـــي ولكـــن  ـــع الحقيق ـــع افتراضـــي يحاكـــي الواق ـــن واق ـــي البحـــث ع ـــل ف أمث الحـــل ال�

ــات،  ــم الحاســـوب، والشاشـ ــة ترتبـــط بعالـ ــة رقميـ ــات اإلكترونيـ عـــن طريـــق عمليـ

وال�أدوات التكنولوجيـــة المتقدمـــة. )عبـــد الحميـــد،2009(

فاســتخدام الوســائط المتعــددة فــي حجــرة الدراســة ينقــل دور المــدرس مــن عنصــر 

اأساســي للتعليــم اإلــى مرشــد ومشــرف علــى عمليــة العرض لنظــم الوســائط المتعددة، 

ضافــة الــى تعليقــه علــى المعلومــة ومحاولــة ترســيخها فــي اأذهــان الطــلاب، ولقــد  بال�إ

قامــت العديــد مــن المؤسســات التعليميــة بتوظيــف الوســائط المتعــددة فــي تدريــس 

موادهــا، وتطبيقهــا كجــزء اأساســي فــي مناهجهــا، فــلا تــكاد تخلــو جامعــة اأو كليــة 

أقــل بعــض ال�أجهــزة التــي يســتطيع  اأو مدرســة مــن مركــز لمصــادر التعلــم، اأو علــى ال�

المعلمــون تشــغيل بعــض الوســائط المتعــددة مــن خلالهــا كاأجهــزة التلفــاز والفيديــو، 

آلــي. اأو الحاســب ال�

لذلــك مــن الضــروري اإيجــاد طريقــة لتخزيــن تلــك الوســائط المتعــددة، اأو الوحــدات 

ــى  ــة الوصــول اإل ــن والطــلاب عملي ــى المعلمي ــة بصــورة منظمــة تســهل عل التعليمي

تلــك المصــادر عنــد الحاجــة، وتواكــب التطــور الســريع فــي عمليــة اإنتــاج المقــررات 

ــي  ــة ف ــة متمثل ــن الوحــدات التعليمي ــل م ــى كــم هائ ــي تشــتمل عل ــة والت لكتروني ال�إ

محاضــرات البوربوينــت والرســوم التوضيحيــة والرســوم المتحركــة وملفــات الصــوت 

والفيديــو والمعامــل ال�فتراضيــة وغيرهــا وتقلــل مــن تكلفــة تكــرار المحتويــات 

التعليميــة وهــو مــا بــات يعــرف بالكائنــات التعليميــة )ســالم،2009(.

ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا
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)حســونة،2013(، وتنميــة ال�تجــاه نحــو المــادة الدراســية مثــل دراســة 

)كحيــل،2014(، واأكــد )الرشــيدي،2015( اأهميتهــا فــي تنميــة المفاهيــم، 

ــل وال�تجــاه  ــة التحصي ــي تنمي ــا ف واأكــدت دراســة )ســعيد،2010( اأهميته

نحــو المــادة الدراســية.

الطلبـة علـى اكتسـاب  اأن مسـاعدة  العلـوم  المهتمـون فـي تدريـس  ويـرى 

مهـارات التفكيـر وممارسـتها وتطبيقهـا هـي مـن ال�أهـداف ال�أساسـية للتربيـة 

العمليـة، وتتطلـب تنميـة مهـارات التفكيـر تعديـل ال�أنشـطة، لتلائـم التعلـم 

الذاتـي للطلبـة بمـا يتـلاءم وقدراتهم وخبراتهم السـابقة، كما يهدف تدريس 

الظواهـر  لتفسـير  وتوظيفهـا  العلميـة  المعـارف  اكتسـاب  اإلـى  العلـوم  مـادة 

الطبيعيـة وحـل المشـكلات الحياتيـة، وتنميـة مهـارات تفكيـر مناسـبة مثـل 

وال�سـتقراء،  والتجريـب،  والقيـاس،  وال�تصـال،  والتصنيـف،  الملاحظـة، 

وال�سـتنتاج، والتنبـؤ، وصياغـة الفرضيـات، وضبـط المتغيـرات، فضـلاً عـن 

اكتسـاب اتجاهـات اإيجابيـة عامـة مثـل احتـرام ال�آخرين، وال�سـتماع اإليهم، 

العـادات الصحيـة  أفـكار، واسـتقلالية التفكيـر، واإتبـاع  ال� والتعـاون، ونقـد 

السـائدة المتعلقة بالنظافة الشـخصية، ونظافة البيئة، والعناية بصحة الجسـم 

بمـا يجعـل التلميـذ عضـواً فعـال�ً في مجتمعـه، وتتطلب هـذه ال�أهداف دوراً 

جديـداً لمعلـم العلـوم وهـو تنظيـم وتوجيـه تعلـم العلـوم بطـرق ال�سـتقصاء 

والعمـل فـي مجموعـات، وليـس التلقيـن )النعـواش، 2007(. 

لكترونيــة اأو المحــاكاة،  ويعرفهــا ماكجريــل )McGreal 2004(: اأنهــا عبــارة عــن وحــدات تعتمــد علــى عناصــر الوســائط الرقميــة والنصــوص ال�إ

اأو موقــع تعليمــي، اأو صــورة، اأو رســم، اأو برنامــج جافــا، اأو اأي مــورد تعليمــي اآخــر يمكــن اســتخدامه فــي عمليــة التعلــم، وهــي عناصــر رقميــة 

متاحــة يمكــن اســتخدامها واإعــادة اســتخدامها لدعــم عمليــة التعلــم وتشــمل: الصــوت، والفيديــو وغيرهــا مــن المــوارد التعليميــة فــي شــكل 

رقمــي متاحــة علــى الويــب، يمكــن دمجهــا مــع بعضهــا فــي ســياق واحــد علــى شــكل البرامــج التعليميــة، وبرامــج محــاكاة، واألعــاب تعليميــة، 

وتماريــن، واختبــارات لتحقيــق هــدف تعليمــي. 

اأن  يمكن  لما  مثال�ً  التعليمية  الكائنات  وتعتبر  هذا 

يسمى الطرق الحديثة في تصميم وتقديم المحتوى 

بكثرة  انتشرت  التي  التربوية  والمصادر  لكتروني  ال�إ

مواصفات  من  الكائنات  لهذه  لما  نترنت  ال�إ على 

نترنت  وخصائص تتوافق مع متطلبات النشر على ال�إ

حيث تتسم بصغر الحجم، وشمول الفكرة التعليمية 

نصية،  صفحات  تكون  اأن  يمكن  تحتويها،  التي 

نصوص  )صوت،  متعددة  وسائط  شكل  على  اأو 

الخ  بصرية....  ل�أشياء  متحركة،  عروض  فيديو(، 

بالوسائط  ترتبط  اأنها  كما   ،)Solving , 2007(

المتعددة والمحتوى التعليمي، فهي واحدة من اأهم 

قلب  التعليمية  الكائنات  وتعتبر  لكترونية  ال�إ ال�أنشطة 

لكتروني وهي كائنات تعليمية تفاعلية  بيئة التعلم ال�إ

هامة للطلاب تحتوي نصوص وصوت، وفيديو، اأو 

قابلة  اأو ملفات  تعليمية،  األعاب  اأو  تفاعلية،  ملفات 

للتحميل، اأو خليط مما سبق ذكره جميعاً. 

تلعب  التعليمية  الكائنات  اأن   )2009( سالم  ويرى 

جديدة  رؤية  وتعتبر  التعلم،  تصميم  في  رئيساً  دوراً 

نتيجة  تساعد في تكوين خبرات وممارسات مفيدة 

اإعادة استخدام وحدات التعلم في بيئة التعلم القائم 

نترنت.  على ال�إ

ومــن هنــا يتضــح اأن توظيــف الكائنــات التعليميــة يزيد 

مــن فاعليــة التعلــم، ويعمــل علــى تحســين مخرجاتــه 

النوعيــة، كمــا يعمــل علــى تخفيــض التكلفــة والوقــت 

نتــاج مــواد تعليميــة معياريــة ذات جــودة  الــلازم ل�إ

عاليــة )خليفــة،2006(.

واأشــارت العديــد مــن الدراســات والبحــوث المتعلقــة 

بطرائــق واأســاليب التعليــم الحديثــة فاعليــة الكائنــات 

التعليميــة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر مثــل دراســة 
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واإذا كان علمــاء التربيــة وعلــم النفــس قــد اهتمــوا بموضــوع التفكيــر واأنماطــه المتعــددة وتنميــة قدراتــه لــدى المســتويات التعليميــة المختلفــة، 

فــاإن التفكيــر ال�ســتقصائي يعــد اأحــد اأنمــاط التفكيــر التــي اســتحوذت علــى اهتمــام التربوييــن حديثــاً، والــذي عرفتــه الشــربيني )2011(: باأنــه 

المهــارات العقليــة التــي يمارســها الفــرد مــن طــرح التســاؤل�ت، تصميــم ال�ســتقصاء، انتقــاء ال�أدوات وال�أســاليب المناســبة لجمــع البيانــات 

وتفســيرها، عــرض ومناقشــة نتائــج ال�ســتقصاء مــن اأجــل حــل مشــكلة معينــة. 

واأشار النجدي واآخرون )2005(، والسيد )2009(، وكامل )2010( اإلى اأن مهارات التفكير ال�ستقصائي هي: 

جرائــي، تفســير البيانــات، التجريــب، تحديــد المشــكلة، فــرض الفــروض،  أرقــام، التعريــف ال�إ )الملاحظــة، ال�ســتنتاج، التصنيــف، اســتخدام ال�

اختبــار صحــة الفــروض، ال�تصــال(.

أنهــا تحقــق  لذلــك يجــب علــى معلمــي العلــوم ال�هتمــام بمهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي وتنميتهــا والتركيــز عليهــا فــي تدريــس العلــوم، وذلــك ل�

الكثيــر مــن اأهــداف تدريــس العلــوم للمراحــل ال�أساســية والثانويــة، واأكــدت الكثيــر مــن الدراســات علــى اأهميــة تعلمهــا فــي العلــوم، و ضــرورة 

ال�هتمــام ســواء فــي مجــال تضمينهــا فــي المناهــج الدراســية، اأو فــي مجــال البحــوث والدراســات، منهــا دراســة عبــد الغنــي )2011(، ودراســة 

الصباحي )2013(.

وبالرغــم مــن اأهميتهــا، فقــد اأشــارت دراســات عديــدة اإلــى اأن امتــلاك التلاميــذ لهــا ضعيــف، اأو متدنــي بوجــه عــام، ومنهــا دراســة العيســى 

)2010(، ودراســة الشــمري )2010(، ودراســة رمضــان )2013(، ودراســة العريــان )2011(. 

  مشكلة البحث

ـــل الطـــلاب  ـــي مســـتوى تحصي ـــاً ف ـــي فلســـطين تدني ـــة ف ـــي المـــدارس الحكومي ـــس ف ـــدان التدري ـــي مي ـــا ف ـــن خـــلال عمله ـــة م ل�حظـــت الباحث

ـــن اأداء الطـــلاب بال�عتمـــاد  ـــز بي ـــم التميي ـــث يت ـــة، حي ـــارات الشـــهرية والفصلي ـــة وال�ختب أنشـــطة الصفي ـــة مـــن خـــلال ال� ـــوم العام ـــادة العل ـــي م ف

ـــم  ـــر العلمـــي، واكتســـاب المفاهي ـــارات التفكي ـــي مه ـــك قصـــور ف ـــج عـــن ذل ـــة المعتمـــدة، ونت ـــن وهـــي الطريق ـــظ والتلقي ـــات الحف ـــى عملي عل

العلميـــة لديهـــم، وتدنـــي فـــي قـــدرات الطـــلاب العقليـــة، منهـــا مهـــارات التفكيـــر العلمـــي، وخاصـــة مهـــارات التفكيـــر ال�ســـتقصائي لـــدى 

الطـــلاب فـــي غالبيـــة المقـــررات الدراســـية وخاصـــة العلـــوم، حيـــث يعانـــي طـــلاب الصـــف الســـابع مـــن صعوبـــات فـــي تعلـــم العلـــوم، ويعـــزى 

ـــدى الطـــلاب  ـــاً ل ـــة علمي ـــر مقبول ـــة وغي ـــة خاطئ ـــن تفســـيرات علمي ـــى تكوي ـــؤدي اإل ـــي ت ـــم، والت ـــي التعلي ـــة ف ـــك ل�ســـتخدام الطـــرق التقليدي ذل

ـــر.  ـــي التفكي ـــق المنهـــج الســـليم ف ـــدم تطبي نتيجـــة لع

ـــلاب  ـــدى ط ـــتقصائي بشـــكل خـــاص ل ـــر ال�س ـــام، والتفكي ـــر بشـــكل ع ـــارات التفكي ـــي مه ـــف ف ـــه يوجـــد ضع ـــبق اأن ـــا س ـــة مم ـــن للباحث تبي

المرحلـــة ال�أساســـية، وتحـــاول الباحثـــة مواجهـــة هـــذه المشـــكلة باإعـــداد برنامـــج قائـــم علـــى الكائنـــات التعليميـــة، ودراســـة فاعليتـــه فـــي تنميـــة 

ـــى:  ـــص عل ـــس للبحـــث وين ـــة عـــن الســـؤال الرئي جاب ـــن خـــلال ال�إ ـــك م ـــر ال�ســـتقصائي، وذل ـــارات التفكي مه

"مــا فاعليــة برنامــج مقتــرح فــي العلــوم قائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي تنميــة التفكيــر ال�ســتقصائي فــي العلــوم لــدى طــلاب 

آتيــة:  المرحلــة ال�أساســية فــي فلســطين؟" ويتفــرع مــن هــذا الســؤال الرئيــس ال�أســئلة الفرعيــة ال�

مــا اأســس بنــاء البرنامــج المقتــرح فــي العلــوم القائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي تنميــة التفكيــر ال�ســتقصائي فــي العلــوم لــدى طــلاب . 1

الصــف الســابع ال�أساســي؟

مــا التصــور المقتــرح لبرنامــج فــي العلــوم قائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي تنميــة التفكيــر ال�ســتقصائي فــي العلــوم لــدى تلاميــذ الصــف . 2

الســابع ال�أساسي؟

ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير ال�ستقصائي في العلوم لدى طلاب الصف السابع ال�أساسي؟. 3



45

 مصطلحات البحث:

البرنامــج: وعرفــه اللقانــي والجمــل )2003(: باأنــه المخطــط العــام الــذي يوضــع فــي وقــت ســابق علــى عمليتــي التعليــم والتدريــس فــي مرحلــة 

جــراءات والموضوعــات التــي تنظمهــا المدرســة مــن خــلال مــدة معينــة قــد تكــون شــهراً، اأو ســتة اأشــهر، اأو  مــن مراحــل التعليــم ويلخــص ال�إ

ســنة كمــا يتضمــن الخبــرات التعليميــة التــي يجــب اأن يكتســبها المتعلــم مترتبــة ترتيبــا يتماشــى مــع ســنوات نموهــم وحاجاتهــم ومطالبهــم 

الخاصة. 

جرائــي للباحثــة: مجموعــة مــن الخبــرات التربويــة مخطــط لهــا ومبنيــة علــى الكائنــات التعليميــة، وتتضمــن اأهــداف تعليميــة،  التعريــف ال�إ

ومحتــوى منظــم، ومهــارات مســتهدفة فــي كل درس مــن دروس وحــدة الضغــط والموائــع، بمنهــج العلــوم للصــف الســابع ال�أساســي، 

ونشــاطات ووســائل تعليميــة، واأدوات للتقويــم، وتهــدف اإلــى تنميــة مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي فــي العلــوم لــدى طــلاب الصــف الســادس 

ال�أساســي فــي فلســطين.

 الكائنــات التعليميــة: يعــرف ماكجريــل )McGreal :)2004 اأن الكائنــات التعليميــة عبــارة عــن وحــدات تعتمــد علــى عناصــر الوســائط 

ــا، اأو اأي مــورد تعليمــي اّخــر يمكــن  ــع تعليمــي، اأو صــورة، اأو رســم، اأو برنامــج جاف ــة اأو المحــاكاة، اأو موق لكتروني ــة والنصــوص ال�إ الرقمي

اســتخدامه فــي عمليــة التعلــم.

ــًا: هــي مــواد رقميــة تســتخدم فــي التعليــم، تاأخــذ اأشــكال عديــدة مثــل: النــص والصــورة  ــة اجرائي ــات التعليمي ــة الكائن وتعــرف الباحث

والصــوت ولقطــات الفيديــو وغيرهــا، والتــي يمكــن اإعــادة اســتخدامها فــي مواقــف التعليــم المختلفــة، ويتــراوح عرضهــا مــا بيــن دقيقــة الــى 

15 دقيقــة.

التفكيــر ال�ســتقصائي: عرفــت عبــد العزيــز )2002( التفكيــر ال�ســتقصائي باأنــه: »اأحــد اأنمــاط التفكيــر التــي تعتمــد علــى الطــلاب فــي 

ــرة فــي مواجهــة المشــكلات التــي تتحــدى تفكيرهــم، وتحثهــم علــى تحديدهــا، والعمــل علــى  أنشــطة والمواقــف المغاي مواجهــة بعــض ال�

ــة الكاملــة وممارســة المهــارات ال�ســتقصائية«.  اإيجــاد حــل لهــا وممارســة مهــارات ال�ســتقصاء، بهــدف التوصــل اإلــى المعرفــة العلمي

وتعــرف الباحثــة التفكيــر ال�ســتقصائي اإجرائيــا باأنــه: نمــط مــن اأنمــاط التفكيــر العلمــي تمــارس فيــه مهــارات عقليــة مــن ملاحظــة وتفســير 

ــب، واســتخدام  ــي، والتجري جرائ ــف ال�إ ــروض، وال�تصــال، والتعري ــار صحــة الف ــروض، واختب ــة الف ــد المشــكلة، وصياغ ــف، وتحدي وتصني

أرقــام وتقــوم بهــا الطالبــات باأنفســهن مــن خــلال برنامــج مقتــرح للوصــول للمعرفــة العلميــة وتقــاس تلــك المهــارات بالدرجــة التــي تحققهــا  ال�

الطالبــات باســتخدام مقيــاس مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي الــذي اأعدتــه الباحثــة. 

  اأهداف البحث: 

هدف البحث الحالي اإلى: 

ــوم للصــف الســابع . 1 ــة لتدريــس وحــدات الفصــل الدراســي الثانــي مــن مقــرر العل ــات التعليمي ــم علــى الكائن ــرح قائ ــم برنامــج مقت تصمي

ــل فــي فلســطين.  ــم الخلي ــة وتعلي ــة تربي ــة التابعــة لمديري ال�أساســي فــي المــدارس الحكومي

ــر ال�ســتقصائي فــي العلــوم، لــدى طــلاب الصــف . 2 ــة التفكي ــة فــي تنمي ــة البرنامــج المقتــرح القائــم علــى الكائنــات التعليمي قيــاس فاعلي

ــي فلســطين.  ــل ف ــم الخلي ــة وتعلي ــة تربي ــة التابعــة لمديري ــي المــدارس الحكومي الســابع ال�أساســي ف
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  اأهمية البحث: 

قد يفيد البحث الحالي كل من:

مخططــي المناهــج: تقديــم برنامــج مقتــرح قائــم علــى الكائنــات التعليميــة، قــد يســاعد مخططــي المناهــج فــي تخطيــط وحــدات دراســية 

مــن مناهــج العلــوم وفقــا للكائنــات التعليميــة. 

معلمــي العلــوم: تقديــم اأدلــة لمعلمــي العلــوم للتدريــس باســتخدام البرنامــج المقتــرح القائــم علــى الكائنــات التعليميــة وتقديــم مقيــاس التفكيــر 

ال�ســتقصائي فــي العلــوم، للاســتفادة منهــا، وتصميــم اأدوات مماثلــة لوحــدات اأخــرى لصفــوف تعليميــة اأخــرى. 

ــى  ــة عل ــج القائم ــام بالبرام ــه وضــرورة ال�هتم ــج واأهميت ــم بالبرنام ــن خــلال تعريفه ــك م ــوم: وذل ــال العل ــي مج ــن ف ــرفين التربويي للمش

شــرافية.  الكائنــات التعليميــة، وذلــك اأثنــاء ممارســتهم لمهامهــم ال�إ

للطلاب: يقدم للطلاب برنامجاً قائماً على الكائنات التعليمية، يساعد الطلاب على تنمية مهارات التفكير ال�ستقصائي في العلوم. 

  حدود البحث: 

أولــى مــن مــادة العلــوم العامــة 	 الفصــل الدراســي الثانــي 	 للصــف الســابع . 1 حــدود موضوعيــة: اقتصــر تطبيــق البحــث علــى الوحــدة ال�

ال�أساســي للمنهــاج الفلســطيني.

حــدود مكانيــة: اقتصــر هــذا البحــث علــى المــدارس الحكوميــة لمديريــة تربيــة وتعليــم الخليــل فــي فلســطين، لطــلاب الصــف الســابع . 2

ال�أساســي، مدرســة اســحق القواســمة ال�أساســية. 

حدود زمانية: استغرق تطبيق هذا البحث 4 اأسابيع خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2019/2018م.. 3

  فروض البحث: 

سعت الباحثة خلال البحث الحالي التحقق من الفرضيتين التاليتين: 

ــي . 1 ــة الضابطــة ف ــة والمجموع ــة التجريبي ــات المجموع ــن متوســطي درجــات طالب ــد مســتوى )0.05( بي ــا عن ــرق دال اإحصائي يوجــد ف

ــة.  ــة التجريبي ــات المجموع ــح طالب ــر ال�ســتقصائي لصال ــارات التفكي ــاس مه ــدي لمقي ــق البع التطبي

يوجــد فــرق دال اإحصائيــا عنــد مســتوى )0.05( بيــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي . 2

لمقيــاس مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي لصالــح التطبيــق البعــدي. 
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  اأول�ً: الكائنات التعليمية

.)Learning Objects( مفهوم الكائنات التعليمية  

ـــي  لكترون ـــوى ال�إ ـــر المحت ـــادة الحاجـــة لتطوي ـــة وتطبيقاتهـــا، ومـــع زي ـــي مـــن خـــلال البرامـــج التعليمي لكترون ـــم ال�إ ـــال علـــى التعلي قب ـــادة ال�إ مـــع زي

ـــوم  ـــة ومســـتودعاتها تق ـــات التعليمي ـــم الكائن ـــا اس ـــق عليه ـــة اأطل ـــات معلوماتي ـــرت كيان ـــوي ظه ـــور الترب ـــد المط ـــت وجه ـــراَ لوق ـــي وتوفي التعليم

ـــل  ـــق عوام ـــك لتحقي ـــب، وذل ـــر الوي ـــة عب ـــج التعليمي ـــوى العلمـــي بالبرام ـــر المحت ـــات تطوي ـــا كلبن ـــم ال�ســـتعانة به ـــن مقاطـــع اأو اأجـــزاء يت بتخزي

ـــح،2008( ـــوى التعليمـــي. )صال ـــة، وضمـــان جـــودة المحت ـــوى التعليمـــي، وخفـــض التكلف ـــر المحت ـــا ســـرعة تطوي اأهمه

تعـــددت تعريفـــات الكائنـــات التعليميـــة، حيـــث عرفهـــا ماكجـــرل )McGreal )2004: اأنهـــا عبـــارة عـــن وحـــدات تعتمـــد علـــى عناصـــر 

لكترونيـــة اأو المحـــاكاة، اأو موقـــع تعليمـــي، اأو صـــورة، اأو رســـم، اأو برنامـــج جافـــا، اأو اأي مـــورد تعليمـــي اآخـــر  الوســـائط الرقميـــة والنصـــوص ال�إ

ـــم. ـــة التعل ـــي عملي يمكـــن اســـتخدامه ف

هـــذا وعرفهـــا حمـــاد )2008( باأنهـــا وحـــدات صغيـــرة نســـبيا، قابلـــة للاســـتخدام لعـــدة مـــرات، فهـــي مجموعـــة مـــن المـــواد التعليميـــة المنظمـــة 

وفـــق اأســـس تربويـــة محـــددة تشـــمل ال�أهـــداف والمخرجـــات المـــراد الوصـــول اإليهـــا، ووســـائل التقييـــم، ويتـــم ال�حتفـــاظ بهـــا عـــادة فـــي نظـــم 

 .)Learning Object Repositories( نترنـــت، تســـمى مســـتودعات كائنـــات التعلـــم قابلـــة للوصـــول اإليهـــا باســـتخدام ال�إ

  اأشكال الكائنات التعليمية 

تاأخذ الكائنات التعليمية عدة اأشكال كما يذكرها الطيطي )2008(:

 	Text Objects .كائنات تعلم نصية

 	Images .كائنات تعلم صورية

 	Sound .كائنات صوتية

 	Animation .كائنات تعلم حركية

 	Video Clip .كائنات تعلم مقاطع فيديو

 	 Movies .كائنات تعلم اأفلام فيديو

كائنات تعلم مهجنة تجمع واحدة اأو اأكثر مما سبق ذكره.	 

ي
ان

لث
ل ا

ص
لف

ا

اإلطار النظري 
والدراسات السابقة

طار النظري: ال�إ
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  خصائص الكائنات التعليمية:

تتصــف الكائنــات التعليميــة بعــدد مــن الخصائــص التــي دعــت المعلميــن اإلــى اســتخدامها فــي العمليــة التعليميــة، ويــرى ســالم )2009( اأن 

الكائنــات التعليميــة هــي اللبنــة ال�أساســية التــي تســاعد علــى بنــاء خبــرات واأنشــطة تعليميــة، وذكــر الخصائــص التاليــة لهــا:

وحدات صغيرة للتعلم من دقيقتين اإلى 15 دقيقة كحد اأقصى.	 

وحدة تعليمية مستقلة قائمة بذاتها.	 

يمكن تجميعها في مجموعات لتكون محتوى تعليمي اأكبر واأشمل.	 

عادة ال�ستخدام ل�أغراض مختلفة وبعدد غير محدد من المرات وعدد غير محدد من المتعلمين والمعلمين.	  قابليتها ل�إ

قابليتها للتخصيص حيث تتصف بالمرونة العالية من حيث طريقة استعراض المعلومات.	 

كمـــا اأن الكائنـــات التعليميـــة كذلـــك تتصـــف باأنهـــا متاحـــة ويســـهل الوصـــول اإليهـــا مـــن خـــلال الوســـائل الرقميـــة اأو قواعـــد البيانـــات وبالتالـــي 

ــادة  عـ ــة ل�إ ــا القابليـ ــا اأن لهـ ــا، كمـ ــول اإليهـ ــن الوصـ ــن والمتعلميـ ــى المربيـ ــهل علـ ــة لكـــي تسـ ــات الرقميـ ــد البيانـ ــم وتصنـــف فـــي قواعـ ترقـ

فـــادة منهـــا فـــي ســـياقات تعليميـــة مختلفـــة، وكذلـــك لهـــا خاصيـــة ال�ســـتقلالية فـــي العـــرض اأي عـــدم ارتباطهـــا  ال�ســـتخدام ويمكـــن ال�إ

 Compton& Harwood, 2003(;) McRobie, Ginns,( ،ــتقل ــكل مسـ ــا بشـ ــن عرضهـ ــن يمكـ ــة، لكـ ــرض معينـ ــج عـ ــم، اأو برامـ بنظـ

)&Stein,2000( )Planet & Beattie, 2004

  مميزات الكائنات التعليمية:

اأهــم ميــزات الكائنــات التعليميــة اأنهــا تراعــي الفــروق الفرديــة بيــن المتعلميــن وذلــك باختــلاف طــرق عرضهــا، فيمكــن للمعلــم اختيــار الكائــن 

)Willy, 2000( .التعليمــي المناســب حســب حاجــات وقــدرات المتعلــم، فهــي تزيــد مــن فاعليــة التعليــم وتحســن مخرجاتــه

كما ذكر عبد الباسط )2011( مجموعة من المميزات التي تتحقق للمتعلمين عند استخدام الكائنات التعليمية وهي:

اكساب المتعلم مجموعة من الخبرات التي تسعى المؤسسات التعليمية اإلى تحقيقها لدى المتعلمين.	 

تساعد المتعلم في اأداء المهام المكلف بها في الموقف التعليمي.	 

تمكن المتعلم من السير في التعلم وفقاً لقدراته.	 

تتيح لكل متعلم اكتساب المعارف والمهارات التي يحتاج اإليها.	 

تمكن المتعلم من البحث عن وحدات معينة، والوصول لكمية المعلومات التي يحتاجها.	 

  استخدامات الكائنات التعليمية في العملية التعليمية:

تستخدم الكائنات التعليمية في التعليم لعدة اأغراض، وقد ذكر كاي ونواك )Kay &Knaack, 2008( بعض استخداماتها:

التمهيد ل�أفكار الدرس.	 

عرض مفهوم اأو فكرة جديدة.	 

تحفيز المتعلمين قبل البدء بدراسة موضوع ما.	 

مراجعة مفهوم، اأو فكرة سابقة.	 

اإعطاء تطبيقات، اأو تمارين لموضوعات ما تم تعلمها.	 

تقديم اختبار لتقييم معرفة وفهم المتعلمين.	 

تصميم تعليم، اأو اختبار سلسلة محددة من ال�أهداف.	 

تلخيص اأفكار موضوع الدرس.	 
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  مكونات الكائنات التعليمية:

يوضح طلبة واأبو السعود )2008(، مكونات الكائن التعليمي كالتالي:

مصدر رقمي: في صورة رسم توضيحي اأو ملف فيديو اأو نحو ذلك.	 

مفردات التعلم: مثل حلل، طبق، تذكر، فهم.	 

النشاط التعليمي: مثل تجربة، اأو عرض تقديمي، اأو دراسة حالة.	 

التقييم: اختبار ذاتي، اأو امتحان قصير، اأو ملف اإنجاز.	 

اأما عن وجهة نظر عبد الباسط )2010( فاإن كل كائن تعليمي يحتوي على العناصر التالية:

ــة 	  ــداف محــددة، وقابل ــد اأن تكــون ال�أه ــي، ول� ب ــن النشــاط التعليم ــا م ــراد الوصــول اإليه ــدف Objective: يصــف النتيجــة الم ه

ــة. أداء المطلوب ــا، وجــودة ال� ــي يعمــل فيه ــم الت ــد ظــروف المتعل ــع ضــرورة تحدي ــن، م ــار معي ــى معي ــاس، وقائمــة عل للقي

النشاط التعليمي Learning Activity: يمثل الطريقة اأو الجهد العقلي، اأو البدني التي بوساطتها سيتم تحقيق الهدف.	 

التقييم Assessment: يحدد ما اإذا كان الهدف قد تحقق، اأم لم يتحقق.	 

  مستودعات الكائنات التعليمية:

نترنــت يطلــق عليهــا اســم مســتودعات الكائنــات  هــذا ويتــم ال�حتفــاظ بالكائنــات التعليميــة عــادة فــي نظــم قابلــة للوصــول مــن خــلال شــبكة ال�إ

التعليميــة )Learning Object Repositories(، اأو اختصــاراً المســتودعات الرقميــة، ويرمــز لهــا بالرمــز LOR وهــي عبــارة عــن مخــزن رقمــي 

عــادة ال�ســتخدام، والمــزود ببعــض التســهيلات البحثيــة، والعديــد مــن المزايــا التــي مــن اأبرزهــا احتوائــه  دائــم للكائنــات التعليميــة القابلــة ل�إ

علــى البيانــات الوصفيــة  Metadataللكائنــات التعليميــة بهــدف فهرســتها وتصنيفهــا وتســهيل الوصــول اإليهــا )ســالم، 2008(.

بــداع فــي اإنتــاج  كمــا وتعــد الكائنــات التعليميــة الرقميــة بمثابــة فكــر جديــد فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم والتعلــم، حيــث تقــوم علــى ال�إ

ــي مجــال  ــدة ف ــة باســتخدام التطبيقــات الجدي ــد مــن المواقــف التعليمي ــي العدي ــدة يمكــن اســتخدام كٍل منهــا ف ــات اأو وحــدات جدي كائن

تكنولوجيــا المعلومــات وال�تصــال�ت والتــي مــن بينهــا برمجيــات الفــلاش )Flash(، ومعالجــة الصــور )Photoshop(، والبرمجيــات ثلاثيــة 

أبعــاد )Autodesk 3ds Maxِ(، وبرمجيــات الرســوم )Paint shop(، وغيرهــا. ويســتخدم مســتودع الكائنــات التعليميــة فــي تخزيــن المــواد  ال�

لكترونيــة وعرضهــا وتوزيعهــا، وتعمــل بعــض المســتودعات كمحــركات بحــث عــن المــواد التعليميــة، كمــا اأنهــا توفــر ارتباطــات  التعليميــة ال�إ

بالمواقــع التــي تحتــوي علــى المــواد التعليميــة، وتناســب معاييــر البحــث المعلوماتــي )زاهــر، 2009(.

 ثانيًا: التفكير ال�ستقصائي: 

مفهوم التفكير ال�ستقصائي: 

أدبيــات والدراســات الســابقة ل�حظــت الباحثــة تعــدد تعريفــات التفكيــر ال�ســتقصائي، عرفتــه الشــربيني )2011(:  مــن خــلال ال�طــلاع علــى ال�

باأنــه المهــارات العقليــة التــي يمارســها الفــرد مــن طــرح التســاؤل�ت، تصميــم ال�ســتقصاء، انتقــاء ال�أدوات وال�أســاليب المناســبة لجمــع البيانــات 

وتفســيرها، عــرض ومناقشــة نتائــج ال�ســتقصاء مــن اأجــل حــل مشــكلة معينــة. 

ــر ال�ســتقصائي باأنــه: نمــط مــن اأنمــاط التفكيــر العلمــي تمــارس فيــه مهــارات عمليــات العلــم مــن: ملاحظــة  ــة التفكي وعرفــت الباحث

جرائــي، والتجريــب، واســتخدام  وتفســير وتصنيــف وتحديــد المشــكلة وصياغــة الفــروض واختبــار صحــة الفــروض، وال�تصــال، والتعريــف ال�إ

أرقــام وتقــوم بهــا التلميــذات باأنفســهن مــن خــلال برنامــج مقتــرح للوصــول للمعرفــة العلميــة وتقــاس تلــك المهــارات بالدرجــة التــي تحققهــا  ال�

الطالبــات باســتخدام مقيــاس مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي الــذي اأعدتــه الباحثــة. 
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  مهارات التفكير ال�ستقصائي: 

ــى اأن  ــر ال�ســتقصائي فقــد اأشــار النجــدي واآخــرون )2005(، والســيد)2009(، وكامــل) 2010( اإل ــات مهــارات التفكي أدبي تعــددت فــي ال�

ــر ال�ســتقصائي هــي:  مهــارات التفكي

مهارات تحديد المشكلة: تتمثل في تحديد ما يتم البحث حوله والتعبير بدقه عنه. . 1

مهــارة جمــع المعلومات:هــي المهــارة المتعلقــة بجمــع المــادة اأو المحتــوى المفــروض اســتخدامه فــي التجهيــز المعرفــي, وتعتبــر دراســة . 2

فاحصــة ودقيقــة لمــا نســمع ونــرى ومــا نســتطيع جمعــه باســتخدام الحــواس المختلفــة. 

مهــارة التصنيــف: يعــد التصنيــف مــن مهــارات تنظيــم المعلومــات، فالمتعلــم يجمــع المفــردات )معلومــات- اأشــياء- اأحــداث- ظواهــر( . 3

فــي فئــات، اأو مجموعــات معينــة بال�عتمــاد علــى صفــات محــددة تجمــع كل فئــة منهــا، اأو اأســاس يســتند عليــه. 

مهــارة ال�ســتنتاج: ال�ســتنتاج يعتبــر مــن مهــارات توليــد المعلومــات، يتوصــل المتعلــم مــن خــلال ال�ســتنتاج اإلــى معلومــات جديــدة . 4

أدلــة  اأو نتائــج جديــدة غيــر موجــودة مباشــرة فــي الموضــوع محــل التفكيــر قيــد الدراســة، والتــي تعتمــد علــى اأســاس الملاحظــات وال�

والحقائــق والخبــرة الســابقة لــدى المتعلــم. 

مهـــارة التنبـــؤ: يعـــد التنبـــؤ مـــن مهـــارات توليـــد المعلومـــات، وهـــو صـــورة خاصـــة مـــن ال�ســـتدل�ل فالمتعلـــم يحـــاول توقـــع نتائـــج معينـــة . 5

علـــى اأســـاس بيانـــات يتـــم الحصـــول عليهـــا مـــن خـــلال ملاحظـــات وقياســـات ســـليمة اأو رســـوم بيانيـــة، اأو مـــن خـــلال معلومـــات اأو 

ـــرات ســـابقة.  خب

مهــارة فــرض الفــروض: هــو حــل محتمــل، اأو تفســير لمشــكلة قيــد الدراســة، ويعتمــد توليــده علــى قــدرة المتعلــم علــى اكتشــاف . 6

العلاقــات والربــط بيــن ال�أحــداث، واإخضاعهــا للتنظيــم العقلــي والمنطقــي, وتعتمــد قيمــة الفــرض واأهميتــه علــى مــدى ارتباطــه بالمشــكلة 

ومــدى قابليتــه للاختبــار، واإمكانيــة تعديلــه فــي ضــوء ال�ختبــار وعلــى مــا يحــدده مــن توقعــات حــول نتائــج معينــة. 

مهــارة التجريــب وضبــط المتغيــرات: يمثــل التجريــب مهــارة اإجــراء التجــارب العلميــة بمــا تطلبــه مــن مهــارات ال�ســتقصاء المختلفــة . 7

متضمنــة مهــارة ضبــط المتغيــرات والمتمثلــة فــي تمكــن المتعلــم مــن اإبعــاد اأثــر العوامــل ال�أخــرى عــدا العامــل التجريبــي بحيــث يتمكــن 

مــن الربــط بيــن المتغيــر التجريبــي واأثــره فــي المتغيــر التابــع. 

ــل . 8 ــام بالعم ــة القي ــة توضــح كيفي ــا باســتخدام لغ ــح م ــى مصطل ــد معن ــي تحدي ــارة ف ــذه المه ــل ه ــي: تتمث جرائ ــف ال�إ ــارة التعري مه

ومشــاهدته، اأو صياغــة جملــة، اأو عبــارة تصــف شــيئا، اأو حدثــا، اأو ظاهــرة، وذلــك بوصــف مــا يلاحــظ اأو يــؤدي مــن اأفعــال. 

 وقــد اســتفادت الباحثــة مــن هــذه المهــارات فــي تحديــد المهــارات اللازمــة لمقيــاس التفكيــر ال�ســتقصائي، واعتمــدت المهــارات التاليــة: 

جرائــي، تفســير البيانــات، التجريــب، تحديــد المشــكلة، فــرض الفــروض،  أرقــام، التعريــف ال�إ )الملاحظــة، ال�ســتنتاج، التصنيــف، اســتخدام ال�

اختبــار صحــة الفــروض، ال�تصــال( وتــم اختيارهــا لمناســبتها وعلاقتهــا المباشــرة لتعلــم العلــوم، وللدراســة قيــد البحــث، وللبرنامــج المقتــرح 

القائــم علــى التعلــم المدمــج، وتعتبــر هــذه المهــارات ذات اأهميــة فــي دروس العلــوم والمــواد ال�أخــرى التــي يدرســها التلميــذ. 

  تنمية التفكير ال�ستقصائي: 

وقــد اأكــدت دراســة كل مــن ثنــاء عــودة )2007( ومدحــت صالــح )2008( و)sadeh&zion )2009 انــه يمكــن تنميــة التفكيــر ال�ســتقصائي 

بمراعــاة مــا يلــي: 

استخدام تساؤل�ت ذات معنى: . 1

اإن التســاؤل�ت الجيــدة تتمحــور حــول اأشــياء اأو اأحــداث فــي العالــم الطبيعــي ولهــا علاقــة بالمحتــوى الدراســي، وتثيــر دافعيــة المتعلــم علــى 

جمــع البيانــات واســتخدامها فــي تكويــن اإجابــات، وتفســيرات للظاهــرة العلميــة. ودور ممارســة ال�ســتقصاء فــي تحفيــز المتعلــم علــى طــرح 

 .)National Research Council, 2000( التســاؤل�ت التــي تثيــر تفكيــره، وتولــد لديــه الحاجــة للمعرفــة، والبحــث عــن حلــول للمشــكلات
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تصميم ال�ستقصاء وجمع المعلومات: . 2

ــم  ــي العال ــة حــدوث الظاهــر ف ــات عــن كيفي ــة لجمــع البيان ــم ل�ســتقصاء اأو تجرب ــم المتعل ــرص تصمي ــح ممارســة ال�ســتقصاء العلمــي ف تتي

الطبيعــي. وقــد يســتخدم لذلــك الحــواس، اأو اأدوات القيــاس التــي تدعــم قــدرة الحــواس مثــل التلســكوب، اأو التــي تقيــس اأشــياء ل� تدركهــا 

الحــواس مثــل المجــال المغناطيســي، وفــي بعــض الحــال�ت يتمكــن المتعلــم مــن ضبــط المتغيــرات المحيطــة بال�ســتقصاء، وفــي حــال�ت 

 .)UtkuKose, 2010( .اأخــرى يصعــب عليــه ذلــك، فيتــم تكــرار الملاحظــة فــي فتــرات زمنيــة كافيــة للحصــول علــى بيانــات دقيقــة

تحليل البيانات وتفسيرها: . 3

بعــد جمــع البيانــات يمــارس المتعلــم عمليــات عقليــة منهــا: التصنيــف، والتحليــل، وال�ســتنتاج، واختبــار صحــة الفــروض، والتنبــؤ، والتفســير، 

 Sadeh& Zion,( .ــدة ــكار جدي ــاء اأف ــات وبن ــارف ومعلوم ــن مع ــى تكوي ــؤدي اإل ــه، ممــا ي ــروف لدي ــه بمــا هــو مع ــم ملاحظت ــا ت ــط م ويرب

 .)2009

عرض النتائج وتقويمها: . 4

ــه ذلــك عــرض تســاؤل�ت، اأو مشــكلة واإجــراءات  ــه ومعلمــه، ويتطلــب من يعــرض المتعلــم النتائــج التــي توصــل اإليهــا، ويناقشــها مــع زملائ

 .)Chinn&Malhotra, 2002( لحلهــا، والتفســيرات المتوقعــة ومناقشــة البدائــل

  قياس نمو مهارات التفكير ال�ستقصائي: 

أدبيــات الســابقة ل�حظــت الباحثــة اعتمــاد مهــارات عمليــات العلــم كمهــارات تفكيــر اســتقصائي  مــن خــلال ال�طــلاع علــى الدراســات وال�

ســواء مهــارات العلــم ال�أساســية اأو التكامليــة، لــذا يمكــن تقويــم نمــو مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي بطريقتيــن: )الســعدني وعــودة، 2006(.

ــل المهــارة المطلــوب قياســها . 1 ــة مــن خــلال تحلي ــذ فــي المواقــف المعملي ــة الملاحظــة: اأي ملاحظــة التلامي ــى: بطاق ــة ال�أول الطريق

ــه.  أداء ل ــر ال� بتخصيــص بطاقــة ملاحظــة لــكل متعلــم يســجل فيهــا المعلــم تقدي

ــار مــن متعــدد، وتتكــون كل مفــردة مــن . 2 ــوع ال�ختي ــارات مــن ن ــة، وعــادة تكــون هــذه ال�ختب ــارات المكتوب ــة: ال�ختب الطريقــة الثاني

جزئييــن، الجــزء ال�أول: المقدمــة، والجــزء الثانــي: قائمــة ال�ســتجابات، حيــث يعقــب كل ســؤال اأربــع اســتجابات للموقــف، اأو المشــكلة 

بحيــث يكــون هنــاك اســتجابة واحــدة صحيحــة، وعلــى المتعلــم اأن يختــار مــن بيــن هــذه ال�ســتجابات. 

وقد استخدمت الباحثة الطريقة الثانية )مقياس التفكير ال�ستقصائي( لتقويم مدى اكتساب التلاميذ لمهارات التفكير ال�ستقصائي.

  الدراسات السابقة:

 :)Learning Objects( الدراسات المتعلقة بالكائنات التعليمية  

لكترونيــة فــي التعلــم المدمــج علــى التحصيــل واتجاهــات  دراســة ســعيد )2010( والتــي هدفــت اإلــى التعــرف علــى اأثــر الكائنــات التعليميــة ال�إ

طــلاب كليــة الطــب بجامعــة الخليــج العربــي نحــو التعلــم المدمــج، اأجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )122( طالبــاً وطالبــة وهــم جميعــاً 

طــلاب الفرقــة الثالثــة بكليــة الطــب، حيــث تــم اختيارهــم بطريقــة قصديــه حيــث اأنهــم يدرســون الوحــدات الدراســية المســتهدفة مــن البحــث، 

ولكــن تــم توزيعهــم عشــوائياً علــى مجموعتيــن تجريبيــة مــن )69( طالبــاً وطالبــة، وضابطــة مــن )53( طالبــاً وطالبــة. وقــد خرجــت الدراســة 

بجملــة مــن النتائــج اأهمهــا: فعاليــة توظيــف الكائنــات التعليميــة فــي التحصيــل وال�تجــاه نحــو التعلــم المدمــج، كمــا واأوصــت هــذه الدراســة 

ــة اإلكترونيــة وتعميمهــا  ــادة اإنتــاج كائنــات تعليمي ــة فــي المقــررات التعليميــة، وزي لكتروني ــة ال�إ بضــرورة ال�هتمــام بتوظيــف الكائنــات التعليمي

لكترونــي. نتــاج والنشــر ال�إ واإعــادة اســتخدامها فــي المقــررات المختلفــة لتوفيــر زمــن وجهــد وتكاليــف ال�إ

أبعاد( ببرنامج قائم على  أبعاد، ثلاثية ال� وقد اأجرى حسونة )2013( دراسة هدفت اإلى تقصي فاعلية تصميم الكائنات التعليمية )ثنائية ال�

الويب في تنمية مهارات استخدام اأدوات تكنولوجيا التعليم والتفكير البصري لدى الطلبة بجامعة ال�أقصى، وتكونت عينة البحث من )74( 
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طالباً وطالبة من الطلبة المعلمين بكلية التربية غير المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات، وقام الباحث باإعداد اأدوات الدراسة 

وهي اختبار تحصيل الجوانب المعرفية لمهارات استخدام اأدوات تكنولوجيا التعليم، وبطاقة ملاحظة اأداء مهارات استخدام اأدوات تكنولوجيا 

التعليم، ومقياس مهارات التفكير البصري، وقد خرجت الدراسة بتوصيات بضرورة التوسع في تصميم الكائنات التعليمية وتوظيفها في التعليم 

على مختلف مراحله، لما لها من اأثر واضح في تنمية مهارات استخدام اأدوات تكنولوجيا التعليم والتفكير البصري.

كما واأجرت خليفة وجاد )2013( دراسة هدفت اإلى تقصي اأثر توظيف كائنات التعلم المتاحة ضمن المستودعات الرقمية على جودة اإنتاج 

المواد التعليمية والقابلية للاستخدام لدى طلاب الدبلوم المهنية بكلية التربية بجامعة عين شمس، وفي سبيل ذلك قامت الباحثتان بتحديد 

قائمة بمعايير اإنتاج مستودع كائنات التعلم الرقمية، وكذلك تم تحديد قائمة بمعايير تصميم كائنات التعلم المتاحة بالمستودع، وتم اختيار 

نموذج Siscco لتصميم وبناء مستودع كائنات التعلم الرقمية، وفي ضوء ذلك تم بناء اأدوات البحث التي كانت عبارة عن اختبار تحصيلي 

وبطاقة لتقييم جودة منتج ومقياس لتقبل استخدام المستودع، وتم تطبيق مستودع كائنات التعلم على عينة البحث من طلاب جامعة عين 

شمس وكان عددهم )19( طالباً، وتوصلت نتائج الدراسة اإلى وجود فروق دالة اإحصائياً بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية 

لصالح التطبيق البعدي، وكذلك اإلى فاعلية المستودع في تنمية الجانب التحصيلي، كما توصلت النتائج اإلى فروق دالة اإحصائياً بين متوسطي 

لكتروني واستخدامه في عملهم.   درجات طلاب المجموعة التجريبية لمقياس التقبل، وتفسر الباحثتان ذلك باهتمام المتعلمين بالمستودع ال�إ

واأجرى كحيل )2014( دراسة هدفت اإلى الكشف عن فاعلية توظيف المستودعات التعليمية الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى 

طلاب الصف العاشر، وتنمية اتجاههم نحو مادة التكنولوجيا، استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي، واأعد قائمة بمعايير تصميم 

المستودع التعليمي الرقمي، واختبار تحصيلي لقياس المعرفة التكنولوجية لدى الطلاب، ومقياس اتجاه الطلاب نحو مادة التكنولوجيا، تم 

تطبيق الدراسة على عينة مكونة من )60( طالباً من طلاب الصف العاشر ال�أساسي، حيث توصلت هذه الدراسة اإلى عدة نتائج اأهمها: وجود 

فروق دالة اإحصائياً بين متوسط درجات التحصيل لدى طلاب المجموعة الضابطة والتجريبية، وكذلك في مستوى اتجاه الطلاب نحو تعلم 

مادة التكنولوجيا، ولصالح المجموعة التجريبية، حيث اأوصت الدراسة بال�هتمام بموضوع المستودعات التعليمية الرقمية، وحث المدارس 

على السعي فيما بينها نحو اإنشاء اإطار تعاوني، وال�ستفادة من المستودع المقترح في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى طلاب الصف العاشر. 

واأجرت الفطافطة )2018( دراسة هدفت اإلى تقصي اأثر برنامج يستند اإلى الكائنات التعليمية في اكتساب المفاهيم الفيزيائية وتنمية التفكير 

البصري لدى طلبة الصف العاشر ال�أساسي في محافظة الخليل.

تكونت عينة الدراسة من )168( من طلبة الصف العاشر ال�أساسي، وكانوا منتظمين في اأربع شعب، اثنتين منهما ضابطة وعدد الطلبة في 

كل شعبة )42( طالباً وطالبة درسوا بالطريقة ال�عتيادية، واثنتين اأخريين تجريبية وعدد الطلبة في كل شعبة )42( طالباً وطالبة درسوا وفق 

البرنامج المستند اإلى الكائنات التعليمية. وتم اإعداد اأدوات الدراسة، وهي: اختبار المفاهيم الفيزيائية، واختبار التفكير البصري، وتم التحقق 

من صدق ال�أدوات وثباتها بالطرق المناسبة، وطبقت ال�أدوات على مجموعات الدراسة )الضابطة، والتجريبية(، قبل البدء بالمعالجة وبعدها.

وقــد خرجــت الدراســة بجملــة مــن النتائــج وهــي: وجــود فــروق دالــة اإحصائيــا فــي كل مــن اكتســاب المفاهيــم الفيزيائيــة، والتفكيــر 

البصــري تعــزى لطريقــة التدريــس ولصالــح المجموعــة التجريبيــة.

  الدراسات المتعلقة بالتفكير ال�ستقصائي:

الوحدة  بناء  المعايير، وفي  اإعداد  التحليلي في  الوصفي  المنهج  المنهجين:  استخدام كل من  الدراسة  اعتمدت  العيسى )2010(  دراسة 

طار النظري للدراسة، والمنهج شبه التجريبي في قياس فاعلية المنهج المقترح للعلوم في الصفوف  المقترحة، ودليل المعلم، ومعالجة ال�إ

العليا من المرحلة ال�بتدائية، في ضوء معايير الجودة في تنمية المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير ال�ستقصائي لدى التلاميذ. توصلت 

الدراسة اإلى بناء معايير لمحتوى منهج العلوم في الصفوف العليا من المرحلة ال�بتدائية في المملكة العربية السعودية، ووضع منهج مقترح 

للعلوم في الصفوف العليا من المرحلة ال�بتدائية في المملكة العربية السعودية، في ضوء معايير الجودة، وتحقق فاعلية المنهج المقترح ممثلاً 

في الوحدة الدراسية في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير ال�ستقصائي لدى التلاميذ.
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ــة  ــر الجــودة فــي تنمي ــة قائمــة علــى معايي ــة اإلكتروني ــة تعليمي ــة حقيب ــة فاعلي ــى معرف ــي )2011( هدفــت هــذه الدراســة اإل ــد الغن دراســة عب

عداديــة. طبــق المنهــج الوصفــي والمنهــج شــبه التجريبــي،  التحصيــل الدراســي والتفكيــر ال�ســتقصائي فــي مــادة العلــوم لــدى تلاميــذ الحلقــة ال�إ

واســتخدم اختبــار التفكيــر ال�ســتقصائي واختبــار التحصيــل الدراســي. تكونــت العينــة مــن 4 مــدارس مكونــة مــن 180 تلميــًذا وتلميــذة قســمت 

عشــوائًيا اإلــى مجموعتيــن مجموعــة تجريبيــة 90 تلميــًذا وتلميــذة، ومجموعــة ضابطــة 90 تلميــًذا وتلميــذة. اأظهــرت النتائــج وجــود فــرق ذي 

دل�لــة اإحصائيــة بيــن متوســطي درجــات تلاميــذ المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي للاختبــار التحصيلــي الدراســي فــي 

مــادة العلــوم ومســتوياته الفرعيــة لصالــح تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة.

دراســة البلوشــي )2012( هــدف البحــث اإلــى تقصــي فاعليــة برنامــج قائــم علــى التعلــم بالمشــكلات فــي تدريــس العلــوم لتنميــة مهــارات 

ــة  ــت عين ــد تكون ــدى طــلاب الصــف العاشــر ال�أساســي بســلطنة عمــان. و ق ــوم ل ــادة العل ــم: و ال�تجــاه نحــو م ــات العل ــر: و عملي التفكي

البحــث مــن ) 120( طالبــاآ. و قــد اأظهــرت النتائــج: وجــود فــرق ذو دل�لــة اإحصائيــة بيــن متوســطات درجــات طــلاب المجموعتيــن التجريبيــة 

والضابطــة فــي كل مــن مقيــاس التفكيــر العلمــي الكلــي مهاراتــه، ومقيــاس عمليــات العلــم الكلــي ومهاراتــه، ومقيــاس ال�تجــاه نحــو مــادة العلوم 

واأبعــاده: البعديــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة، بينمــا كانــت الفــروق غيــر دل�لــة اإحصائيــاً بيــن متوســطات درجــات الطــلاب فــي المجموعتيــن 

بالنســبة لمهــارة التعليــم لمقيــاس التفكيــر العلمــي، وبعــد طبيعــة مــادة العلــوم لمقيــاس ال�تجــاه نحــو العلــوم.

دراســة الصباحــي )2013( هــدف البحــث اإلــى تعــرف فعاليــة برنامــج مقتــرح قائــم علــى اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة فــي تعليــم 

تجــاه نحوهــا لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة، ولتحقيــق اأهــداف  مــادة الكيميــاء علــى تنميــة التفكيــر ال�ســتقصائي وال�إ

ــم علــى اســتخدام هــذه  ــرح قائ ــاء برنامــج مقت ــاء، وبن ــم مــادة الكيمي ــة المناســبة لتعلي ــد قائمــة بالمســتحدثات التكنولوجي ــم تحدي البحــث ت

ــر ال�ســتقصائي،  ــار مهــارات التفكي ــة اليمنيــة، واختب ــة فــي الجمهوري ــاء بالمرحلــة الثانوي المســتحدثات التكنولوجيــة فــي تعليــم مــادة الكيمي

تجــاه نحــو اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة فــي التعليــم. ومقيــاس للاإ

دراســـة اأبـــو شـــحادة )2016( هدفـــت الدراســـة اإلـــى تنميـــة المفاهيـــم العلميـــة و مهـــارات التفكيـــر ال�ســـتقصائي وال�تجـــاه نحـــو العلـــوم مـــن 

خـــلال تدريـــس وحـــدة التفاعـــلات الكيميائيـــة لتلاميـــذ الصـــف التاســـع ال�أساســـي مـــن مرحلـــة التعليـــم ال�أساســـي العليـــا فـــي فلســـطين، وذلـــك 

ـــج،  ـــم المدم ـــى التعل ـــم عل ـــرح قائ ـــج مقت ـــاء برنام ـــم بن ـــداف البحـــث ت ـــق اأه ـــج. ولتحقي ـــم المدم ـــى التعل ـــم عل ـــرح قائ ـــج مقت باســـتخدام برنام

ـــة  ـــى مجموع ـــق عل ـــم التطبي ـــوم، وت ـــاس ال�تجـــاه نحـــو العل ـــتقصائي ومقي ـــر ال�س ـــارات التفكي ـــاس مه ـــة ومقي ـــم العلمي ـــار للمفاهي ـــداد اختب واإع

مكونـــة مـــن )32( تلميـــذه للمجموعـــة التجريبيـــة و)26( تلميـــذة للمجموعـــة الضابطـــة، وتوصـــل البحـــث اإلـــى فاعليـــة البرنامـــج المقتـــرح فـــي 

ـــوم. ـــر ال�ســـتقصائي وال�تجـــاه نحـــو العل ـــة ومهـــارات التفكي ـــم العلمي ـــة المفاهي تنمي

  التعقيب على الدراسات السابقة:

   بعـــد اســـتعراض الدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الكائنـــات التعليميـــة )Learning Objects(، تبيـــن للباحثـــة اأن هنـــاك القليـــل 

ـــد  ـــة، وق ـــة التعليمي ـــي تحســـين مخرجـــات العملي ـــة ف ـــات التعليمي ـــاً للكائن ـــة مصممـــة وفق ـــر برامـــج تعليمي ـــي اأث ـــت ف ـــي بحث مـــن الدراســـات الت

اأشـــارت نتائـــج هـــذه الدراســـات اإلـــى فعاليـــة هـــذه البرامـــج فـــي اكتســـاب المفاهيـــم كمـــا فـــي دراســـة فطافطـــة )2018( التـــي بينـــت اأثـــر 

الكائنـــات فـــي تنميـــة المفاهيـــم الفيزيائيـــة لـــدى الطلبـــة وتنميـــة التفكيـــر البصـــري لديهـــم، وفـــي تحســـين جـــودة اإنتـــاج المـــواد التعليميـــة 

والقابليـــة للاســـتخدام لـــدى الطلبـــة كمـــا فـــي دراســـة خليفـــة وجـــاد )2013(، واأيضـــاً فـــي تنميـــة التحصيـــل ال�أكاديمـــي وال�تجـــاه نحـــو المـــادة  

لـــدى الطلبـــة كمـــا فـــي دراســـة ســـعيد )2010(، وفـــي تنميـــة المعرفـــة العلميـــة وال�تجاهـــات كمـــا فـــي دراســـة كحيـــل )2014(، وكذلـــك فـــي 

ـــي دراســـة حســـونة )2013(. ـــة كمـــا جـــاء ف ـــدى الطلب ـــر البصـــري ل ـــم والتفكي ـــا التعلي ـــارات اســـتخدام اأدوات تكنولوجي ـــة مه تنمي
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تتفق نتائج هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة فيما يلي:

 تفــوق طلبــة المجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا باســتخدام الكائنــات التعليميــة علــى نظائرهــم طلبــة المجموعــة الضابطــة، كمــا فــي . 1

دراســة فطافطــة )2018(، ودراســة كحيــل )2014(، ودراســة خليفــة وجــاد )2013(، ودراســة حســونة )2013(، وســعيد )2010(.

ــة المجموعــة . 2 ــى نظائرهــم طلب ــة عل ــي المــواد العلمي ــة ف ــات التعليمي ــن درســوا باســتخدام الكائن ــة الذي ــة المجموعــة التجريبي تفــوق طلب

ــل )2014(. ــي دراســة فطافطــة )2018(، ودراســة حســونة )2013(، ودراســة كحي ــا ف الضابطــة، كم

استخدام الكائنات التعليمية ساعد في تنمية مهارات التفكير كما في دراسة فطافطة)2018(، ودراسة حسونة )2013(.. 3

وتتفــق نتائــج هــذا البحــث اأيضــا مــع دراســة كل مــن العيســى )2010(، ودراســة عبــد الغنــي)2011(, ودراســة البلوشــي )2012(، ودراســة 

الصباحــي )2013(، ودراســة اأبــو شــحادة )2016(، حيــث بحثــت جميــع هــذه الدراســات فــي تنميــة مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي. 
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استخدمت الباحثة المنهج ال�آتي: 

طار النظري، والبرنامج المقترح القائم على الكائنات التعليمية، واأداة البحث، والمواد التعليمية.  عداد ال�إ المنهج الوصفي:ل�إ

المنهج شبه التجريبي: لدراسة فاعلية استخدام البرنامج المقترح القائم على الكائنات التعليمية في تنمية مهارات التفكير ال�ستقصائي.

  التصميم التجريبي للبحث: 

   اســتخدمت الباحثــة التصميــم التجريبــي للبحــث فــي مجموعتيــن المجموعــة التجريبيــة )36( طالبــة، طبــق عليهــا البرنامــج المقتــرح القائــم 

علــى الكائنــات التعليميــة، والمجموعــة الضابطــة )36( طالبــة، تــم تدريســها بالطريقــة المعتــادة )التقليديــة(، وطبقــت الباحثــة اأداة البحــث 

قبليــاً، ثــم طبقــت الوحــدة الدراســية مــن خــلال البرنامــج المقتــرح القائــم علــى الكائنــات التعليميــة للمجموعــة التجريبيــة، اأمــا المجموعــة 

الضابطــة درســت نفــس الوحــدة بالطريقــة العاديــة، وبعــد انتهــاء الوحــدة طبقــت الباحثــة اأداة البحــث بعديــاً. 

  مجتمع البحث:

 يتكون من جميع طلبة الصف السابع ال�أساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم الخليل لعام 2019/2018م.

  عينة البحث:

اختــارت الباحثــة عينــة البحــث بطريقــة قصديــه، وتمثلــت عينــة البحــث مــن )72( طالبــة مــن طالبــات مدرســة اســحق القواســمة بمديريــة 

تربيــة وتعليــم الخليــل علــى النحــو التالــي:

الصف السابع )اأ(: عدد الطالبات )36( كمجموعة تجريبية تتعلم وفق البرنامج القائم على الكائنات التعليمية. 

الصف السابع )ب(: عدد الطالبات )36( طالبة كمجموعة ضابطة تتعلم بالطريقة المعتادة.

   اأداة البحث: 

مقياس التفكير ال�ستقصائي: قامت الباحثة ببناء مقياس مهارات التفكير ال�ستقصائي بالخطوات التالية:

تحديد الهدف من المقياس: هدف مقياس التفكير ال�ستقصائي الى قياس مهارات التفكير ال�ستقصائي، لطلاب الصف السابع . 1

ال�أساسي باستخدام الكائنات التعليمية، بعد دراستهم للوحدة الدراسية المختارة. 

تحديد مهارات التفكير ال�ستقصائي التي يقيسها المقياس: تم تحديد مهارات التفكير ال�ستقصائي التي ينبغي تنميتها من خلال . 2

أرقام،  ال� استخدام  التصنيف،  ال�ستنتاج،  )الملاحظة،  آتية:  ال� المهارات  البحث على  اقتصر هذا  وقد  البحث«  تدريس »موضوعات 

جرائي، تفسير البيانات، التجريب، تحديد المشكلة، فرض الفروض، اختبار صحة الفروض، ال�تصال(. التعريف ال�إ

تحديد نوع المقياس: تم اإعداد مقياس مهارات التفكير ال�ستقصائي من نوع ال�ختيار من متعدد لما يتميز بهذا النوع من ال�ختبارات . 3

من موضوعية التصحيح، كما اأنه يقيس العديد من مخرجات ونواتج التعلم. 

جابة للتقليل من اأثر التخمين.. 4 صياغة مفردات المقياس: قامت الباحثة باإعداد )33( سؤال� لكل سؤال اأربع بدائل للاإ

تصحيح اأسئلة المقياس: تم تصحيح اأسئلة ال�ختيار من متعدد باإعطاء درجة واحدة ل�ختيار البديل الصحيح، وصفر لكل اإجابة )خطاأ . 5

اأو اختيار اإجابتين، اأو ترك السؤال( وبذلك تصبح الدرجة الكلية للمقياس )33( درجة.
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 : لبحــث ا
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صدق المقياس: . 6

تم عرض المقياس على مجموعة من السادة المحكمين والخبراء في المناهج وطرق التدريس بهدف التاأكد من: 

الدقة العلمية والسلامة اللغوية لمفردات المقياس	 

ملاءمة المقياس لتلاميذ التاسع ال�أساسي	 

تحديد مدى مناسبة ال�أسئلة لمهارات التفكير ال�ستقصائي. 	 

اإضافة اأية ملاحظات، اأو اقتراحات على المقياس.	 

ستطلاعية للمقياس: . 7 الدراسة ال�إ

تــم تطبيــق المقيــاس علــى مجموعــة اســتطلاعية مــن طالبــات الصــف الســابع ال�أساســي بمدرســة اســحق القواســمة ال�أساســية للبنــات وذلــك 

بهــدف تحديــد: 

جابــة عــن  جابــة عــن اأســئلة المقيــاس باإيجــاد متوســط الزمــن الــذي اســتغرقته اأول طالبــة اأنهــت ال�إ اأ- زمــن المقيــاس: تــم حســاب زمــن ال�إ

اأســئلة المقيــاس والزمــن الــذي اســتغرقته اآخــر طالبــة اأنهــت المقيــاس وكان الزمــن المناســب للمقيــاس هــو )40( دقيقــة اأي اأن الزمــن المناســب 

لتطبيــق المقيــاس هــو حصــة دراســية واحــدة.

ب- ثبــات المقيــاس: تــم تطبيــق المقيــاس علــى المجموعــة ال�ســتطلاعية، وتــم التطبيــق مــرة اأخــرى بفاصــل زمنــي بلــغ اأســبوعين وتحديــد 

معامــل ال�رتبــاط واحتســاب معامــل الثبــات، وللتحقــق مــن ثبــات المقيــاس، قامــت الباحثــة باســتخدام برنامــج )SPSS( لحســاب الثبــات، 

وقــد تــم حســاب معامــل الثبــات بطريقتيــن همــا: 

طريقــة معامــل كرونبــاخ األفــا »Cronbach Alpha«:تــم حســاب ال�تســاق الداخلــي بيــن فقــرات مقيــاس التفكيــر ال�ســتقصائي، وذلــك 	 

باســتخدام معادلــة كرونبــاخ األفــا، حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات)0.92(. 

طريقــة ال�ختبــار واإعــادة ال�ختبــار "Test-Retest": تــم حســاب معامــل ال�رتبــاط حســب معادلــة ســبيرمان بــراون بيــن التطبيقيــن، وبلغــت 	 

قيمــة معامــل ســبيرمان بــراون لمقيــاس التفكيــر ال�ســتقصائي )0.97(. 

   متغيرات البحث: 

المتغير المستقل: البرنامج المقترح القائم على الكائنات التعليمية.	 

المتغير التابع: مهارات التفكير ال�ستقصائي.	 

  اإجراءات البحث: 

آتية:- جراءات ال� جابة عن اأسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه قامت الباحثة بال�إ للاإ

طــار النظــري الــذي يتنــاول متغيــرات . 1 أدبيــات والدراســات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع البحــث ومتغيراتــه واإعــداد ال�إ ال�طــلاع علــى ال�

البحــث المســتقلة والتابعــة. 

تحديد اأسس بناء البرنامج المقترح القائم على الكائنات التعليمية.. 2

اإعداد البرنامج القائم على الكائنات التعليمية وعرضه على المحكمين. . 3

اإعداد دليل للمعلم للتدريس وفق البرنامج المقترح وعرضه على المحكمين، وتعديله في ضوء اآرائهم. . 4

اإعداد اأدوات البحث والتاأكد من صدقها وثباتها وهي: مقياس التفكير ال�ستقصائي. . 5

 اختيــار مجموعــة البحــث ونقســمها اإلــى مجموعتيــن: المجموعــة التجريبيــة تتعلــم بالبرنامــج القائــم علــى الكائنــات التعليميــة، . 6

والمجموعــة الضابطــة تتعلــم بالطريقــة المعتــادة. 
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تطبيق اأدوات البحث قبليا على مجموعتي البحث: المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة.. 7

تطبيق تجربة البحث. . 8

تطبيق اأدوات البحث بعديا على مجموعتي البحث: المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة. . 9

استخلاص البيانات الخام من النتائج وجدولتها، وتحليل البيانات اإحصائيا.. 10

مناقشة النتائج وتفسيرها. . 11

وضع التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث.. 12

حصائية:    المعالجة ال�إ

حصائية SPSS وذلك في:  قامت الباحثة باستخدام حزمة البرامج ال�إ

حســاب المتوســطات وال�نحرافــات المعياريــة لــكل مــن درجــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة قبليــاً فــي مقيــاس مهــارات التفكيــر 	 

ال�ســتقصائي. 

حســاب الفــروق بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة قبليــاً وبعديــاً فــي مقيــاس مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي باســتخدام اختبــار 	 

 .)Paired Samples T-Test(

حســاب الفــروق بيــن متوســطات درجــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة قبليــاً وبعديــاً فــي مقيــاس مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي 	 

 .)Independent Samples T-Test( ــار ــتخدام اختب ــك باس وذل

استخدم برنامج Excel لحساب حجم التاأثير للمتغير المستقل على المتغيرات التابعة، وكذلك حساب معدل الكسب لبليك. 	 

حساب الثبات بطريقة كرونباخ األفا، وطريقة سبيرمان براون. 	 
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جابة عن اأسئلة البحث:   ال�إ

جابــة عــن الســؤال الفرعــي الثالــث: مــا فاعليــة البرنامــج المقتــرح فــي تنميــة مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي فــي العلــوم لــدى طالبــات الصــف  للاإ

الســابع ال�أساســي؟ قامــت الباحثــة باختبــار الفرضيــن ال�أول والثانــي مــن فــروض البحث. 

  النتائج الخاصة بتطبيق مقياس مهارات التفكير ال�ستقصائي 

اأ- اختبار الفرض ال�أول والذي نص على اأنه: 

يوجــد فــرق ذو دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق 

البعــدي لمقيــاس التفكيــر ال�ســتقصائي لصالــح المجموعــة التجريبيــة. وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض قامــت الباحثــة بحســاب متوســطات 

درجــات طالبــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي، ومقارنتهــا وقــد اســتخدمت 

الباحثــة اختبــار)t-test( للمجموعــات المســتقلة للكشــف عــن دل�لــة الفــروق بعــد تطبيــق التجربــة، ويوضــح ذلــك جــدول )1(.
 

جدول )1(
المتوسطات الحسابية وال�نحرافات المعيارية وقيم )ت( لدرجات تلميذات

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفكير ال�ستقصائي. 

حجم التاأثير ودل�لتهقيم )ت( ودل�لتهاضابطةتجريبيةالدرجة النهائيةمهارات التفكير ال�ستقصائي

ع2م2ع1م1

32.690.581.440,817.554.37الملاحظة

32.890.321.530,849.055.32ال�ستنتاج

32.780.420.940,7512.746.12التصنيف

أرقام 32.500.701.330,995.803.71استخدام ال�

جرائي 32.690.521.500,817.423.83التعريف ال�إ

32.720.511.690,677.324.37تفسير البيانات

32.690.471.690,826.365.20ال�تصال

32.690.621.720,975.043.28التجريب

32.470.701.780,724.164.36تحديد المشكلة

32.690.521.690,756.564.04فرض الفروض

32.640.541.330,996.963.99اختبار صحة الفرض

3329.472.7416.673,4617.3910.92المهارات ككل

*م1:المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية                                             *ع1: ال�نحراف المعياري للمجموعة التجريبية

*م2: المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة                                            *ع2:  ال�نحراف المعياري للمجموعة الضابطة

ع
ابـ

لر
ل ا

صـ
فـ

الـ

نتائج البحث 
وتفسـيـرهـا
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ويتضح من الجدول )1( ما يلي: 

ــة والضابطــة فــي مقيــاس  ــات المجموعتيــن التجريبي ــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات طالب ــاً عنــد مســتوى الدل�ل وجــود فــرق دال اإحصائي

التفكيــر ال�ســتقصائي البعــدي فــي مــادة العلــوم وهــذا الفــرق لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبيــة، وهــذا يعنــي حــدوث نمــو واضــح ودال 

جرائــي، تفســير  أرقــام، التعريــف ال�إ بالنســبة لــكل مهــارة مــن التفكيــر ال�ســتقصائي التاليــة: )الملاحظــة، ال�ســتنتاج، التصنيــف، اســتخدام ال�

البيانــات, اختبــار صحــة الفــرض، ال�تصــال، التجريــب، تحديــد المشــكلة، فــرض الفــروض( والدرجــة الكليــة ل�ختبــار التفكيــر ال�ســتقصائي 

ــد اأن  ــذا يؤك ــرح، وه ــج المقت ــة باســتخدام البرنام ــذه المجموع ــس له ــة نتيجــة للتدري ــة التجريبي ــات المجموع ــدى طالب ــوم ل ــادة العل ــي م ف

ــاً بالمقارنــة بالطريقــة التقليديــة فــي  ــة اإحصائي ــر ال�ســتقصائي لــدى الطالبــات بفــروق دال اســتخدام البرنامــج المقتــرح ينمــي مهــارات التفكي

تدريــس العلــوم، وحجــم التاأثيــر كبيــر، وبذلــك يتحقــق الفــرض ال�أول مــن فــروض البحــث. 

ب- اختبار الفرض البحثي الثاني من فروض البحث والذي نص على اأنه: 

»يوجــد فــرق ذو دل�لــة اإحصائيــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي لمقيــاس 

مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي لصالــح التطبيــق البعــدي. 

ول�ختبــار هــذا الفــرض قامــت الباحثــة بمقارنــة المتوســطات الحســابية لطالبــات المجموعــة التجريبيــة قبــل وبعــد اإجــراء التجربــة، وقــد 

اســتخدمت الباحثــة اختبــار T-test للمجموعــات المترابطــة للكشــف عــن دل�لــة الفــروق بيــن التطبيقيــن القبلــي والبعــدي، بعــد اأن تاأكــدت 

ــع الطبيعــي نظــرا لحجــم المجموعــة ويوضــح ذلــك  جــدول )2(.  ــع التوزي ــة اأن مجموعــة البحــث تتب الباحث

جدول )2(

المتوسطات الحسابية وال�نحرافات المعيارية وقيم )ت( لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس مهارات التفكير ال�ستقصائي.

الدرجة الكلية مهارات التفكير ال�ستقصائي
المتوسطات الحسابية 

وال�نحرافات المعيارية قبلياً
المتوسطات الحسابية وال�نحرافات 

المعيارية بعدياً
قيمة )ت(

ع2م2ع1م1

31.310.472.690.587.55الملاحظة

31.310.322.890.329.05ال�ستنتاج

31.250.422.780.4212.74التصنيف

أرقام 30.830.592.500.705.80استخدام ال�

جرائي 31.060.732.690.527.42التعريف ال�إ

31.330.592.720.517.32تفسير البيانات

31.060.652.690.476.35ال�تصال

31.250.812.690.625.04التجريب

30.810.522.470.704.16تحديد المشكلة

30.970.652.690.526.56فرض الفروض

31.190.472.640.546.96اختبار صحة الفروض

3312.362.4529.472.7417.39العمليات ككل

*م1:المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في التطبيق القلبي        *ع1:ال�نحراف المعياري للمجموعة التجريبية في التطبيق القبلي      

*م2: المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي      *ع2: ال�نحراف المعياري للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي        
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ويتضح من الجدول )2( ما يلي: 

يوجــد فــرق دال اإحصائيــاً عنــد مســتوى دل�لــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات تلميــذات المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي 

ــن  ــل م ــا )0.01( اأق ــي قيمته ــار »ت« والت ــة ل�ختب ــة ال�حتمالي ــك ل�أن القيم ــدي، وذل ــق البع ــح التطبي ــر ال�ســتقصائي لصال ــاس التفكي لمقي

مســتوى الدل�لــة )0.05( ممــا يــدل علــى وجــود فــروق دالــة اإحصائيــاً لصالــح التطبيــق البعــدي، وهــذا يؤكــد حــدوث نمــو واضــح ودال فــي 

كل مهــارة مــن مهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي وفــي مقيــاس التفكيــر ال�ســتقصائي ككل لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة نتيجــة ل�ســتخدام 

البرنامــج المقتــرح فــي تدريــس العلــوم للمجموعــة التجريبيــة؛ ممــا يــدل علــى تاأثيــر البرنامــج المقتــرح علــى تنميــة التفكيــر ال�ســتقصائي لــدى 

طالبــات المجموعــة التجريبيــة، وبذلــك يتحقــق الفــرض الثانــي مــن فــروض البحــث.   

ج– حساب حجم تاأثير استخدام البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير ال�ستقصائي: 

قامــت الباحثــة بحســاب حجــم تاأثيــر المتغيــر المســتقل )البرنامــج المقتــرح القائــم علــى التعلــم المدمــج( علــى المتغيــر التابــع )نمــو مهــارات 

التفكيــر ال�ســتقصائي لــدى الطالبــات( وذلــك بحســاب نســبة التبايــن الكلــي فــي المتغيــر التابــع والتــي يمكــن اأن ترجــع اإلــى المتغيــر المســتقل 

وذلــك باســتخدام معادلــة مربــع اإيتــا والتــي تعتمــد علــى قيــم )ت( الناتجــة عــن المقارنــة بيــن متوســطات درجــات التطبيقيــن القبلــي والبعــدي 

لــكل مهــارة مــن التفكيــر ال�ســتقصائي والدرجــة الكليــة للمقيــاس، ثــم حســاب قيمــة )d( عــن طريــق تحويــل قيمــة اإيتــا اإلــى رقــم يعبــر عــن 

حجــم التاأثيــر فــي التجربــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )3(:

جدول )3(

( وقيمة )d( المقابلة لها ومقدار حجم تاأثير البرنامج المقترح قيمة مربع ايتا )2

في تنمية مهارات التفكير ال�ستقصائي

المتغير 
المستقل 

المتغير التابع
قيمة )ت( 
المحسوبة

قيمة مربع 
ايتا

قيمة حجم التاأثير النسب المئوية )%( لـ 2
)d(

س 
ري

تد
 ال

ي
ح ف

تر
مق

 ال
ج

نام
بر

 ال
دام

خ
ست

ا

4.37%12.920.8383الملاحظة

5.32%15.740.8888ال�ستنتاج

6.12%18.100.9090التصنيف

أرقام 3.71%10.990.7878استخدام ال�

جرائي 3.83%11.340.7979التعريف ال�إ

4.37%12.920.8383تفسير البيانات

5.20%15.380.8787ال�تصال

3.28%9.710.7373التجريب

4.36%12.910.8383تحديد المشكلة

4.04%11.940.8080فرض الفروض

3.99%11.800.8080اختبار صحة الفروض

10.92%32.300.9797العمليات ككل

يتضــح مــن الجــدول )3(: اأن حجــم تاأثيــر اســتخدام البرنامــج المقتــرح فــي التدريــس فــي تنميــة كل مهــارة مــن التفكيــر ال�ســتقصائي الســابقة 

والدرجــة الكليــة لمقيــاس التفكيــر ال�ســتقصائي ككل لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة كان تاأثيــراً يتــراوح بيــن المرتفــع والمتوســط، وهــذا 

ــوم لهــذه المجموعــة  ــرة نتيجــة لتدريــس العل ــة فــي التطبيــق البعــدي بدرجــة مرتفعــة اأو كبي يؤكــد تحســن اأداء طالبــات المجموعــة التجريبي

باســتخدام البرنامــج المقتــرح. 
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قامت الباحثة بحساب نسبة الكسب المعدل لبليك وذلك بعد حساب المتوسط الحسابي للتطبيقين القبلي والبعدي لتلميذات المجموعة 
التجريبية والجدول )4( يوضح فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير ال�ستقصائي لدى طالبات المجموعة التجريبية. 

جدول )4(
نسبة الكسب المعدل لبليك لمهارات التفكير ال�ستقصائي 

نوع ال�ختبار
حسائي الدليل ال�إ

ابعاد ال�ختبار
متوسط درجات 
التطبيق القبلي

متوسط درجات 
التطبيق البعدي

النهاية 
العظمى

نسبة الكسب 
المعدل

ي
صائ

تق
س

ال�
ر 

كي
تف

 ال
س

قيا
م

1.312.6931.28الملاحظة

1.312.8931.46ال�ستنتاج

1.252.7831.38التصنيف

أرقام 0.832.5031.32استخدام ال�

جرائي 1.062.6931.39التعريف ال�إ

1.332.7231.30تفسير البيانات

1.062.6931.39ال�تصال

1.252.6931.31التجريب

0.812.4731.32تحديد المشكلة

0.972.6931.42فرض الفروض

1.192.6431.28اختبار صحة الفرض

12.3629.47331.35ال�ختبار ككل

مــن الجــدول )4( يتضــح اأن نســبة الكســب المعــدل لبليــك لمهــارات التفكيــر ال�ســتقصائي  وقيمتهــا )1.35( وهــي قيمــة اأكبــر مــن الحــد 

الفاصــل الــذي حــدده بليــك والــذي قيمتــه )1.2(، ممــا يــدل علــى ارتفــاع فاعليــة البرنامــج المقتــرح فــي تنميــة التفكيــر ال�ســتقصائي لــدى 

جابــة عــن التســاؤل )مــا فاعليــة البرنامــج المقتــرح فــي تنميــة التفكيــر ال�ســتقصائي فــي  طالبــات مجموعــة البحــث التجريبيــة، وبذلــك تمــت ال�إ

العلــوم لــدى طــلاب الصــف الســابع ال�أساســي؟(. 

  نتائج البحث: اأسفر البحث عن النتائج التالية:

توجد فروق ذات دل�لة اإحصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام البرنامج القائم على الكائنات . 1

التعليمية في مقياس مهارات التفكير ال�ستقصائي الكلي للتطبيقين القبلي والبعدي، ومهاراته الفرعية لصالح التطبيق البعدي.

توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة بيــن متوســطات درجــات طالبــات المجموعتيــن الضابطــة والتجريبيــة فــي مقيــاس مهــارات التفكيــر . 2

ال�ســتقصائي البعــدي ككل، ومهاراتــه الفرعيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
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  توصيات البحث:

توصي الباحثة بما يلي: 

العمل على ال�ستفادة من البرنامج التعليمي القائم على الكائنات التعليمية الذي اعدته الباحثة في تدريس مادة العلوم في المدارس.. 1

عقــد دورات تدريبيــة لمعلمــي العلــوم اأثنــاء الخدمــة؛ لتدريبهــم علــى اســتخدام برامــج تســتند الــى الكائنــات التعليميــة بشــكل يخــدم . 2

ــة التعليميــة بطريقــة صحيحــة وهادفــة. العملي

العمل على بناء برامج تعليمية وفقاً للكائنات التعليمية في مباحث دراسية اأخرى غير العلوم.. 3

مقترحات البحث:

في ضوء ما سبق، تقترح الباحثة المجال�ت البحثية التالية: 

تطوير مناهج اإعداد معلمي العلوم قبل الخدمة والتدريب الجيد على تطبيق برامج جديدة تناسب العصر الذي نعيش فيه. . 1

تطوير برامج التنمية المهنية الخاصة بتطوير اأداء معلمي العلوم اأثناء الخدمة في ضوء التطورات العلمية والتربوية الحديثة.. 2
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فـاعليـة تـوظـيـــف المنصـات 
اإللكترونـيــــة فــي تــدريــــب 
ــال  ــادة واألعـمـ ــي الري معلـمـ
علــى اســتخدام اســتراتيجية 
الرحـــات المعرفـيــــة عــبــــر 

لــويـب ا

الملخص:

لكترونيــة فــي تدريــب معلمــي فــرع الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية  هــدف الدراســة معرفــة مــدى فاعليــة توظيــف المنصــات ال�إ

ــة منصــة رواق  ــث وظفــت الباحث ــا. حي ــس عملي ــي التدري ــى تطبيقهــا ف ــة مــدى قدرتهــم عل ــب ومعرف ــر الوي ــة عب الرحــلات المعرفي

لكترونيــة فــي تدريــب 20 معلمــا ومعلمــة علــى هــذه ال�ســتراتيجية، مــن خــلال اإعــداد دورة تدريبيــة اإلكترونيــة مجانيــة، ثــم كلّفــت  ال�إ

معلمــي فــرع الريــادة وال�أعمــال بال�شــتراك بهــا ل�كتســاب مهــارة تدريســية جديــدة. واســتخدمت المنهــج الوصفــي التحليلــي لقيــاس 

لكترونــي ل�أهدافــه، ومــدى قــدرة المعلميــن علــى تطبيــق ال�ســتراتيجية فــي التدريــس عمليــا، مســتخدمة  مــدى تحقيــق التدريــب ال�إ

لكترونــي  ل�ســتبيان مســحي اأعــد لهــذا الغــرض تكــون مــن ســتة عشــر بنــدا موزعــة علــى قســمين، ال�أول: يقيــس فاعليــة التدريــب ال�إ

حــدد لــه عشــرة بنــود، والثانــي: يقيــس مــدى قــدرة المعلميــن علــى تطبيــق اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي التدريــس 

خصــص لــه ســتة بنــود، ومــن ثــم وزعتــه عليهــم وطلبــت منهــم وضــع علامــة مــن 1 اإلــى 5 حســب درجــة رضاهــم عــن التدريــب 

ال�لكترونــي واإمكانيــة تطبيــق هــذه ال�ســتراتيجية عمليــا، واعتمــدت علــى قيمــة الوســط الحســابي لبنــود ال�ســتبيان كمؤشــر عــام يبيــن 

لكترونــي قــد جــاءت  درجــة رضاهــم عــن التدريــب واإمكانيــة تطبيقــه. وقــد توصلــت اإلــى اأن درجــة رضــا المعلميــن عــن التدريــب ال�إ

بدرجــة رضــا عاليــة جــداً، واأن الهــدف مــن اســتخدامه قــد تحقــق، وتــم التغلــب علــى صعوبــات التدريــب التقليــدي. كمــا اأشــار 

تحليــل النتائــج اإلــى اأن قــدرة المعلميــن علــى اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب قــد جــاء اأيضــا بدرجــة رضــا عاليــة، 

أقــل خــلال العــام الدراســي، اأي اأن المعلميــن اأصبحــوا قادريــن علــى  واأن جميــع المعلميــن قــد نفــذوا رحلــة معرفيــة واحــدة علــى ال�

تطبيــق هــذه ال�ســتراتيجية فــي التدريــس بدرجــة عاليــة.  

اإعداد الباحثة: اإبتسام »محمد خالد« كامل اأبو خلف
 مديرية التربية والتعليم شمال الخليل

البحث )٣(
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The study aims to define the effectiveness of using e-platforms in training the teachers of entrepreneurship 

branch in web-quest teaching strategy. Where the researcher used an e-platform to  train 20 teachers 

on web-quest,  she prepared  a free e-training course, and then asked the teachers to participate on it, in 

order to obtain a new teaching skill. She then monitored their ability to apply it in teaching.

 In order to determine the effectiveness of this e-training and to know its impact on the teachers skills 

and the possibilities of implementing it in practice, the researcher prepared a survey questionnaire 

consisting of sixteen items, divided into two parts; the first dealt with web-quest e-training course, 

consisted of ten items. The second dealt with practical implemintation of it, deternimeded by  six items.

The teachers were asked to score the items from 1 to 5, according to thier degree of satisfaction 

about  the e-training and the possibility of applying this strategy in practice. She used the analytical 

descriptive method to measure its objectives. The arithmetic mean Of the questionnaire items was used 

as an indicator to their satisfaction. It was concluded  that the degree of satisfaction of teachers with 

e-training was very high, which means  that the goal of e-taining has been achieved, and overcome 

the difficulties of traditional training. Moreover, the results indicated that the ability of teachers to use 

web-quest strategy has also come with a high degree of satisfaction, and they were able to apply it in 

teaching highly.

Abstract:
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   مقدمة:

يتميــز عصرنــا الحالــي عصــر تكنولوجيــا المعلومــات، بالكــم الرهيــب مــن المعلومــات المتنوعــة، التــي اأصبحــت متاحــة للجميــع، والتــي يمكــن 

نترنــت« مواقــع ومنصــات مختلفــة تخــدم مختلــف نواحــي الحيــاة  الحصــول عليهــا بــكل ســهولة ويســر. اذ توفــر شــبكة المعلومــات الدوليــة »ال�إ

لكترونيــة المختلفــة -بشــكل خــاص- برامــج تعليميــة وتدريبيــة تشــمل مختلــف  العلميــة والثقافيــة بشــكل عــام، كمــا توفــر المنصــات التعليميــة ال�إ

التخصصــات، وتمتــاز بالمرونــة فــي التعليــم المفتــوح المتــاح ل�أي فــرد فــي اأي مــكان، واأي زمــان. 

ويعتبــر مصطلــح التعليــم لمــدى الحيــاة هــو الوصــف الدقيــق لهــذا الواقــع الراقــي، اإذ اأصبــح ال�كتفــاء بشــهادة جامعيــة غيــر ملائــم لهــذا العصــر، 

ــة معارفــه حتــى ل� يكــون خــارج ســباق التعليــم. وبمــا اأن المدرســة هــي  ــه وال�ســتمرار فــي تنمي ــر ذات وعلــى كل فــرد اأن يعمــل علــى تطوي

المركــز الرئيــس للتعليــم والتعلــم، يعمــل بهــا معلمــون يقــع علــى عاتقهــم مهمــة تدريــس اأجيــال واعــدة، عليهــم اأن يبــداأوا باأنفســهم ويعيشــوا 

فــي هــذا العالــم ســريع التغيــر.

مــن هــذا المنطلــق ومــن بــاب مواكبــة تحديــات عصرنــا الحالــي، اأصبــح علــى عاتــق كل فــرد اأن يعمــل علــى تطويــر معارفــه وخبراتــه والعمــل 

علــى تنميتهــا باســتمرار حتــى يســتطيع التعايــش مــع التطــور والتحديــث. وبمــا اأن المعلميــن هــم المؤتمنــون الرئيســيون علــى التعليــم ويقــع 

علــى عاتقهــم تدريــس الطلبــة، فــاإن ضــرورة تنميــة قدراتهــم باســتمرار مــن اأهــم الواجبــات التــي يســعى اإليهــا القائمــون والمشــرفون عليهــم، 

واأصبــح علــى المشــرفين توجيههــم اإلــى مصــادر التدريــب الحديثــة التــي تعمــل علــى اكســابهم مهــارات عصريــة تمكنهــم مــن اأداء واجباتهــم 

فــي التدريــس علــى اأتــم وجــه.

ــة هــذا التطــور الســريع، فقــد  ــل، ومــن اأجــل مواكب ــة شــمال الخلي ــادة وال�أعمــال فــي مديري ــة كمشــرفة لفــرع الري ــق عمــل الباحث مــن منطل

لكترونيــة وتوظيفهــا لتدريــب المعلميــن  وضعــت رؤيــة جديــدة فــي اســاليب التدريــب لمعلمــي التخصــص، تمثلــت فــي اســتخدام المنصــات ال�إ

ــة مــن  ــب التقليدي ــك ل�ســتبدال اأســاليب التدري ــر الويــب«، وذل ــة عب ــة هــي »اســتراتيجية الرحــلات المعرفي ــة حديث ــى اســتراتيجية تعليمي عل

اأيــام وورش دراســية، ودورات تدريبيــة وجاهيــة اإلــى دورات اإلكترونيــة عبــر المنصــات؛ لتوفيــر اأوقاتهــم، وجهدهــم، ودمجهــم بنمــط تدريبــي 

معاصــر، نظــرا لمــا ينطــوي عليــه التدريــب التقليــدي فــي اأيــام التفريــغ مــن تكلفــة ماديــة واإرهــاق جســدي وتعــب، ناتجــاً عــن اســتنفاذ طاقتهــم 

فــي التدريــس قبــل الوصــول اإلــى مــكان اللقــاء التدريبــي.

فــي هــذه الدراســة تلقــي الباحثــة الضــوء علــى نتائــج تجربتهــا التــي اســتخدمتها فــي العــام الدراســي 2019/2018 والتــي اســتخدمت فيهــا 

لكترونــي المفتــوح فــي تدريــب 20 معلمــاً ومعلمــة ريــادة واأعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب،  منصــة رواق للتعليــم ال�إ

ونتائــج تدريبهــم واآرائهــم التقييميــة لهــذا ال�أســلوب بهــدف تحديــد مزايــا التدريــب واإمكانيــات التطبيــق المســتقبلية لــه وتطويــره. 

الفصل األول
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  مشكلة الدراسة:

يتــم تدريــب معلمــي الريــادة وال�أعمــال فــي مديريــة شــمال الخليــل فــي كل عــام دراســي علــى مجموعــة مــن المهــارات التدريســية والتعليميــة، 

مســتخدمين اأفــكاراً يحددهــا اأعضــاء لجنــة المبحــث فــي بدايــة العــام الدراســي مــن خــلال اقتــراح مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج التدريبيــة، 

ــراء مــن  يتــم تنفيذهــا عــن طريــق دعــوة المعلميــن لــورش اأو دورات تدريبيــة وجاهيــة ينفذهــا اعضــاء لجنــة المبحــث، اأو يتــم اســتضافة خب

خــارج وزارة التربيــة والتعليــم. 

بنــاء علــى تعليمــات وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية فــاإن التدريــب ل�أي دورة اأو لقــاء تدريبــي يتــم فــي اليــوم المخصــص للتفريــغ، وبعــد 

أقــل قبــل بــدء اللقــاء. الحصــة الرابعــة، ممــا يعنــي اأن يقــوم المعلــم باإعطــاء ثــلاث حصــص علــى ال�

ــى مركــز  ــاإن عــبء ال�نتقــال مــن مــكان العمــل اإل ــة ال�أطــراف ف ــة مترامي ــة مناطــق جغرافي ــدون مــن ثماني  وبمــا اأن معلمــي التخصــص يتواف

ــاإن  ــلا، ف ــا طوي ــة، وطــول مســافة الســفر واســتغراقها زمن ــه المادي ــه بخــلاف ارتفــاع تكلفت ــدا اآخــر علــى المعلميــن، اإذ اأن ــل قي التدريــب يمث

ال�رهــاق البدنــي مــن التدريــس وال�نتقــال يتســبب فــي ضعــف تركيــز المعلميــن علــى محــاور التدريــب. ممــا دفــع مشــرفة التخصــص للتفكيــر 

فــي اســتخدام اســاليب تدريبيــة اأكثــر مرونــة وحداثــة وعصريــة تحاكــي واقعنــا الــذي يركــز علــى توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات وال�تصــال فــي 

لكترونيــة المختلفــة لتدريــب معلمينــا بمــا يخــدم هــذا الهــدف. التعليــم والتدريــب، والعمــل علــى توظيــف المنصــات التعليميــة ال�إ

مــن هــذا الواقــع قــررت المشــرفة اإجــراء تجربــة تدريبيــة جديــدة تتمثــل فــي اســتخدام منصــة رواق ال�لكترونيــة للتعليــم المفتــوح لعقــد دروة 

الكترونيــة مجانيــة متخصصــة فــي اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب، يشــارك المعلمــون المســتهدفون فيهــا، مــن خــلال التدريــب 

لكترونــي علــى المنصــة بطريقــة غيــر وجاهيــة، يشــتركون فيهــا مــن اأي مــكان، ســواء كانــوا فــي بيوتهــم، اأو فــي مدارســهم، فــي اأي يــوم  ال�إ

واأي وقــت ســواًء كان يــوم التفريــغ اأو غيــره. مــع وجــود اإمكانيــة للمناقشــة علــى صفحــة الــدورة، وتنفيــذ مهــام واختبــارات اإلكترونيــة تفاعليــة 

ل�جتيــاز الــدورة والحصــول علــى شــهادة المشــاركة فيهــا. 

ــة  ــذ رحــلات معرفي ــم بتنفي ــة، وقيامه ــي الحصــص الصفي ــذه ال�ســتراتيجية ف ــم باســتخدام ه ــت قيامه ــن وتابع ــم قّيمــت مشــاركة المعلمي ث

عبــر الويــب مــع طلبتهــم، وقّيمــت رحلاتهــم المعرفيــة وقدمــت لهــم تغذيــة راجعــة عــن انجازاتهــم وعــن مســتوى مشــاركتهم فــي التدريــب 

ــي يخضعــون لهــا )الســملاوي، 2012(.   ــة الت ــي لهــم وللاأســاليب التدريبي ــر المهن ــي بهــدف التطوي لكترون ال�إ

  اأسئلة الدراسة:

تدور الدراسة حول ال�أسئلة ال�آتية:

لكترونية في تدريب معلمي الريادة وال�أعمال على استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب؟ 1. ما فاعلية توظيف منصة رواق ال�إ

2. ما مدى توظيف استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس لدى معلمي الريادة وال�أعمال؟ 

  مصطلحات الدراسة:

آتية: ل�أغراض الدراسة قدمت الباحثة المصطلحات والتعريفات ال�

ــبكة . 1 ــن خــلال ش ــب م ــا الطال ــوم به أنشــطة يق ــن ال� ــة م ــى مجموع ــوم عل ــم تق ــتراتيجية تعلي ــب: اس ــر الوي ــة عب ــلات المعرفي الرح

نترنــت، بهــدف تقصــي المعلومــات اللازمــة حــول المــادة العلميــة )الحيلــة، 2008(. ال�إ

لكترونية:. 2 المنصات التعليمية ال�إ

عبــارة عــن بيئــات تعليــم تفاعليــة توظــف تقنيــة الويــب، وتجمــع بيــن اأنظمــة اإدارة المحتــوى وشــبكات التواصــل ال�جتماعــي، تمكــن 

المتعلميــن مــن متابعــة الــدروس المنشــورة وحــل الواجبــات والتطبيقــات المتاحــة وتنفيــذ اختبــارات الكترونيــة، ويمكــن ال�تصــال بالمعلميــن 

ــزي، 2017(. ــة الجــودة )العني ــى مخرجــات عالي ــى الحصــول عل ــوى ممــا يســاعد عل آراء ومشــاركة المحت ــادل ال� ــكار، وتب أف ومناقشــة ال�
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   اأهداف الدراسة:  

تهدف هذه الدراسة اإلى تحقيق المرامي ال�آتية:

لكترونية على تدريب معلمي الريادة وال�أعمال على استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب. 1. معرفة اأثر توظيف المنصات ال�إ

2. تحديد اأثر استخدام استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس.

لكترونيــة علــى تدريــب معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب،  3. تعميــم فكــرة اســتخدام المنصــات ال�إ

بمــا لهــا مــن اآثــار ايجابيــة جمــة علــى النمــو المهنــي للمعلميــن، ولمعرفــة اأثــر تطبيــق هــذه ال�ســتراتيجية علــى تحفيــز الطلبــة علــى التعليــم.

لكترونــي واســتخدامها فــي تدريــب المعلميــن لتخصصــات اأخــرى، ولــدورات اأخــرى والمســاهمة فــي اإحــداث  4. تعميــم تجربــة التدريــب ال�إ

.)Kimmos, 2015( .نمــو مهنــي لهــم

   اأهمية الدراسة:

تستمد الدراسة اأهميتها من عدة منابع منها: 

ــر اســتخدام المنصــات . 1 الدراســة تفتــح مجــال�ت واأفــق تدريــب حديثــة وجديــدة، وتلقــي الضــوء علــى فكــرة جديــدة فــي التدريــب عب

ــن.  ــب المعلمي ــة لتدري ــة ال�لكتروني التعليمي

تستخدم استراتيجية تدريس حديثة تركز على توظيف تكنولوجيا المعلومات في التدريس.. 2

ــق هــذه . 3 ــي تطبي ــة ف ــس، وتحاكــي تجربتهــم العملي ــي التدري ــي هــذا النمــط ف ــم مشــاركتهم ف ــن وتقيي ــى اســتقراء اآراء المعلمي ــوم عل تق

ال�ســتراتيجية.

تتغلــب علــى مشــاكل التدريــب التقليــدي مــن صعوبــات فــي التنقــل وتحديــد الزمــن، وضيــاع جــزء مــن المــادة التدريبيــة، فــي حالــة تاأخــر . 4

.)Kimmos, 2015( المتــدرب عــن موعــد اللقــاء التدريبــي

   مبررات اختيار الدراسة:

ــدف . 1 ــن؛ به ــب المعلمي ــي تدري ــة ف لكتروني ــة ال�إ ــف المنصــات التعليمي ــن وتوظي ــب المعلمي ــي تدري ــة ف ــة التقليدي ــن النمطي الخــروج ع

ــي. لكترون ــي ال�إ ــم الذات ــارة التعل ــابهم مه اكس

التغلب على مشكلات التدريب التقليدي واعبائها المادية والجسدية، وتوفير مرونة في وقت التدريب والحرية في اختياره.. 2

ــة . 3 ــة الصفي ــا خــارج الغرف ــف تكنولوجي ــى توظي ــز عل ــث، يرك ــي نطــاق حدي ــن ف ــب المعلمي ــي تدري ــات ف ــا المعلوم ــف تكنولوجي توظي

ــي هــذا المجــال. ــي ف ــي حقيق حــداث نمــو مهن ل�إ

 اكساب المعلمين استراتيجية تعليم نشط توظف التكنولوجيا بشكل مركز.. 4

ــة، . 5 ــن النمطي ــروج ع ــن خ ــس، م ــي التدري ــا ف ــن المزاي ــد م ــا العدي ــة له ــتراتيجية حديث ــب اس ــر الوي ــة عب ــلات المعرفي ــتراتيجية الرح اس

واســتخدام اســاليب تدريــس نشــط، تحفــز الطلبــة علــى المشــاركة وال�ستكشــاف والتحليــل والتفكيــر )اطميــزي، 2013(.

لكترونيــة، واســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر . 6 قلــة ال�بحــاث التربويــة التــي تركــز علــى دمــج هذيــن المجاليــن: المنصــات التعليميــة ال�إ

الويــب، لتكــون هــذه الدراســة باكــورة العمــل فــي هــذا المجــال )اطميــزي، 2013(.

   حدود الدراسة:

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي 2019/2018.	 

الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على 20 معلماً ومعلمة لفرع الريادة وال�أعمال.	 

لكترونيــة لتدريــب 	  الحــدود الموضوعيــة: كمــا تتحــدد هــذه الدراســة بنتائــج اســتبيان اأعــد بهــدف معرفــة اأثــر اســتخدام المنصــات ال�إ

معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب.

الحدود المكانية: تم تنفيذ الدراسة في مديرية شمال الخليل. 	 
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اطلعــت الباحثــة علــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة والتــي بحثــت فــي جوانــب عديــدة متصلــة بالدراســة الحاليــة، واســتمدت اأفكارهــا 

آتــي. ومعلومــات تمكنهــا مــن اإعــداد هــذه الدراســة وجــرى عرضهــا حســب حداثتهــا كال�

ــال  ــي فّع ــي اإطــار تكامل ــة ف ــة الحديث ــن التطبيقــات التكنولوجي ــة الجمــع بي ــو موســى )2018( دراســة توضــح كيفي ــد اب ــور مفي اأجــرى الدكت

وممنهــج يمكــن تطبيقــه فــي المــدارس علــى نطــاق واســع ضمــن كلفــة ماديــة محــدودة مســتخدما لمنصــة تعليميــة اإلكترونيــة لتنفيــذ تجربــة 

عمليــة وظــف فيهــا تطبيقــات تكنولوجيــة فــي عمليــة التعليــم والتعلــم المدرســي ركــزت علــى اســتخدام صفــوف افتراضيــة والتعلــم النقــال فــي 

بيئــة واحــدة اثبتــت نجــاح فكــرة التعلــم الذاتــي والتعلــم التعاونــي )ابــو موســى، 2018(. 

واأجــرى عبــد اللــه ســالم الزعبــي )2017( دراســة هدفــت اإلــى اســتقصاء اأثــر اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تدريــس العلــوم فــي 

تنميــة مهــارات التفكيــر العلمــي وفهــم طبيعــة العلــم لــدى طــلاب الصــف الثامــن ال�أساســي فــي ال�أردن، وطبقــت الدراســة علــى )46( طالبــاً 

مــن طــلاب الصــف الثامــن ال�أساســي مــن طــلاب المــدارس الخاصــة فــي محافظــة البلقــاء، اإذ وزعــوا عشــوائياً علــى مجموعتيــن تجريبيــة 

وضابطــة، واســتخدم الباحــث المنهــج شــبه التجريبــي. وتوصلــت الدراســة الــى وجــود اأثــر فــي اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي 

تنميــة مهــارات التفكيــر العلمــي للطــلاب لصالــح المجموعــة التجريبيــة، ووجــود اأثــر فــي اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة 

فهــم الطــلاب لطبيعــة العلــم لصالــح المجموعــة التجريبيــة اأيضــاً )الزعبــي، 2017(.

واأجــرى يوســف العنيــزي )2017( دراســة هدفــت لمعرفــة اأثــر اســتخدام منصــة ادمــودو فــي تعليــم الطــلاب مــن خــلال نشــر مجموعــة الــدروس 

أنشــطة التعليميــة وال�تصــال مــن خــلال تقنيــات متعــددة، كمــا اأنهــا مكنــت المعلميــن مــن تنفيــذ  وال�هــداف والواجبــات المدرســية وتطبيــق ال�

أمــور التواصــل مــع  ــاء ال� أولي اختبــارات الكترونيــة وتوزيــع ال�أدوار بيــن الطــلاب وتقســيمهم فــي مجموعــات، ومشــاركة المحتــوى، وتتيــح ل�

ــة ذات جــودة عاليــة. وقــد توصلــت اإلــى اأن تطبيــق  المعلميــن وال�طــلاع علــى نتائــج اأبنائهــم ممــا يســاعد علــى تحقيــق مخرجــات تعليمي

المنصــة قــد اأظهــر نتائــج ايجابيــة علــى الطلبــة، حيــث تمكنــوا مــن تبــادل الخبــرات ومناقشــة الواجبــات اإلكترونيــاً وســاهمت باإحــداث تعليــم 

تعاونــي تشــاركي بيــن الطلبــة، واأوصــت باســتخدام هــذا النمــط فــي تعليــم الطلبــة بشــكل اأوســع وتوفيــر المســتلزمات الماديــة التــي تمكــن مــن 

تعميــم هــذا ال�ســلوب )العنيــزي، 2017(.

ــر اســتخدام منصتــي »ادفوكاســي  واأجــرت سوســن زريبــي واأحــلام مخالفــة وعرجونــة عقــون )2017( دراســة هدفــت اإلــى التعــرف علــى اأث

علامــي، بهــدف تجديــد  اســمبلي« و»ايفرســتي« علــى تدريــب الصحفييــن علــى اســتخدام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة اللازمــة لعملهــم ال�إ

ــث اســتخدم المنهــج  ــن، حي ــة ممكني ــل جهــد وتكلف ــي باأق ــد، ولتحســين اأدائهــم المهن ــا هــو جدي ــام كل م ــة معارفهــم وقدراتهــم اأم وتنمي

الفصل الثاني

الجانب النظري للدراسة:
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ــل النتائــج ومــدى اســتفادتهم مــن  ــم تحلي ــم ت ــر تدريــب مجموعــة مــن الصحفييــن علــى اســتخدام المنصتيــن، ومــن ث ــة اأث المســحي لمعرف

التدريــب مهنيــا، وقــد توصلــت الدراســة اإلــى اســتخدام المنصــات فــي تدريــب الصحفييــن قــد عمــل علــى رفــع الكفــاءات المهنيــة لهــم، كمــا 

علاميــة اإلــى التعــرف علــى احتياجــات العامليــن بهــا، وذلــك مــن خــلال التدريــب والتخطيــط الجيــد  اأنــه اتــاح الفرصــة لرؤســاء المؤسســات ال�إ

ــة المختصــة  ــة التعليمي ــة، اأو مجموعــة مــن ال�أشــخاص القائميــن علــى المنصــات الرقمي علامي ــة التــي تقــوم المؤسســات ال�إ للبرامــج التدريبي

بالتدريــب الصحفــي  )زريبــي، مخالفــة، عقــون، 2017(. 

كمــا اأجــرت جابــرل� برلتــو وجينــا كــورو )Pretto-Curro 2017( دراســة تبيــن اأهميــة توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات وال�تصــال�ت فــي التعليــم 

بمــا يســاعد طلبــة الدكتــوراة فــي تقديــم منهــج علمــي وعملــي فــي توصيــف المصطلحــات العلميــة الرئيســة للبحــث، حيــث عــرض ال�مكانيات 

المختلفــة لهــا مــن خــلال عــرض قوائــم لمجــلات الكترونيــة تســهل عليهــم التنقــل واســتعراض المعلومــات ممــا مكنهــم مــن كتابــة الرســائل 

.)Pertto, Curro, 2017( ونقدهــا ومراجعتهــا

واأجــرى )تــوري ترســت Trust Torrey 2016( دراســة هدفــت معرفــة اأثــر اســتخدام منصــة ال�دمــودو كنمــوذج تعليمــي جديــد يقــوم علــى 

ــى ال�نترنــت، وذلــك  ــي قائمــا عل ــم اإلكترون ــم تعلي ــن فــي تصمي ــن الراغبي ــد قدمــت معلومــات مهمــة للمعلمي توظيــف شــبكة ال�نترنــت، وق

عــن طريــق تجميــع معلومــات مــن شــبكة ادمــودو عــن مــدى توظيفهــا تربويــاً، ومــن ثــم تــم تحليلهــا والمقارنــة بيــن اأنمــاط التعليــم المتاحــة 

ــم،  ــدا للتعلي ــم طــورت نموذجــا جدي ــن ث ــي المســتخدمة، وم لكترون ــم ال�إ ــات التعلي ــد اأنمــاط واجــراءات عملي ــت لتحدي ــد توصل ــا وق عليه

أبحــاث  أفــكار الناتجــة عــن التطبيــق لعمــل مزيــد مــن ال� آثــار وال� باعتبــاره عمليــة تكراريــة متعــددة الخطــوات يتــم بناؤهــا اجتماعيــاً، وناقشــت ال�

.)Trust، 2016( والدراســات

واأجــرت ســامية جــودة )2016( دراســة هدفــت لمعرفــة فاعليــة اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة مهــارات التفكيــر المنطقــي 

نجــاز ال�أكاديمــي لــدى طالبــات فــي قســم الرياضيــات فــي جامعــة تبــوك، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 25 طالبــة فــي الســنة الرابعــة  والدافعيــة للاإ

فــي القســم بالكليــة الجامعيــة فــي اأملــج 	 تبــوك- المملكــة العربيــة الســعودية. تــم اإعــداد قائمــة بمهــارات التفكيــر المنطقــي، واســتخدام اأداة 

دراســية عبــارة عــن اختبــار التفكيــر المنطقــي مــن اإعــداد توبــن وكابــي وتــم ضبطــه اإحصائيــا قبــل تطبيقــه علــى العينــة. توصلــت اإلــى عــدة نتائــج 

نجــاز ال�أكاديمــي لــدى طالبــات فــي قســم  فاعليــة اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة مهــارات التفكيــر المنطقــي والدافعيــة للاإ

نجــاز ال�أكاديمــي  الرياضيــات فــي جامعــة تبــوك، مــع وجــود علاقــة موجبــة قويــة ودالــة اإحصائيــا بيــن مهــارات التفكيــر المنطقــي والدافعيــة للاإ

لــدى طالبــات فــي قســم الرياضيــات فــي جامعــة تبــوك )جــودة 2016(.

واأجــرى )ســونغ ووانــغ وشــانغ Sung, Wang, Chang 2015( دراســة هدفــت لمعرفــة فاعليــة التدريــس باســتخدام اســتراتيجية الرحــلات 

المعرفيــة عبــر الويــب، واأثرهــا علــى تحصيــل الطلبــة وتحســن تفكيرهــم الناقــد واتجاهاتهــم، طبقــت علــى 48 طالبــاً مــن الصــف الخامــس فــي 

تايــوان، واســتخدم المنهــج شــبه التجريبــي، حيــث قســم الطــلاب الــى مجموعتيــن: تجريبيــة وضابطــة. وقــد بينــت النتائــج تحســن تحصيــل 

المجموعــة التجريبيــة، ووجــود فــروق ذات دل�لــة احصائيــة بيــن متوســط المجموعتيــن بالنســبة للتفكيــر الناقــد وال�تجاهــات لصالــح المجموعــة 

.)Sung, Wang, Chang, 2015( التجريبيــة

لكترونــي وال�تجاهــات نحوهــا  واأجــرى حســن النجــار )2015( دراســة للوقــوف علــى فاعليــة برنامــج تدريبــي فــي تنميــة مهــارات التدريــس ال�إ

لكترونــي. اســتخدم فيهــا  لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي غــزة، بهــدف تحديــد ال�حتياجــات التدريبيــة للمعلميــن فــي مجــال التدريــس ال�إ

اســتبيان تحديــد ال�حتياجــات التدريبيــة الرئيســة للمعلميــن حســب اأولوياتهــم. ثــم قــام باإعــداد برنامــج تدريبــي محــدد اســتنادا ل�أســلوب النظــم. 

واســفرت النتائــج عــن وجــود اأثــر دال اإحصائيــا لبرنامــج التدريــب لــدى عينــة البحــث وتحقــق البرنامــج التدريبــي الفاعليــة المطلوبــة منــه.

نتــاج شــريط فيديــو  كمــا اأجــرى ل�را وريبــاراز )Lara & Reparaz 2012( دراســة هدفــت اإلــى اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب ل�إ

علمــي مــن خــلال التعلــم التعاونــي، تكونــت عينــة الدراســة مــن عشــرين طالبــاً فــي المرحلــة الثانويــة، قســموا اإلــى خمــس مجموعــات، كلفــت 
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نتــاج شــريط فيديــو تعليمــي باســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب وارفــاق المصــادر بهــا، وقــد تــم تقييــم جــودة الفيديــو.  كل منهــا باإ

واأظهــرت النتائــج اأن الطلبــة عملــوا بشــكل تعاونــي واأعجبــوا بطريقــة العمــل واأن الرحلــة المعرفيــة ســاعدتهم علــى ســرعة انجــاز العمــل وتوزيــع 

.)Lara & Reparaz ،2012( ال�أدوار بينهــم وزادت دافعيتهــم نحــو التعليــم

  التعقيب على الدراسات السابقة

أبحــاث والدراســات الســابقة شــكلت النــواة ال�أساســية التــي انطلقــت منهــا الباحثــة فــي تحديــد فكــرة الدراســة ومنهجهــا واأدواتهــا،  ال�

ــن  ــو موســى والنجــار م ــع دراســتي اأب ــة خاصــة م ــع الدراســة الحالي ــث اإن الدراســات الســابقة تتشــابه م ــا. حي ــا وتطبيقه واإجــراءات تنفيذه

لكترونــي فــي تدريــب المعلميــن فــي المرحلــة الثانويــة، وهــو نفــس مــا قامــت  حيــث اعــداد برنامــج تدريبــي يركــز علــى توظيــف التدريــب ال�إ

لكترونيــة فــي التعليــم والتدريــب، واأمــا  بــه الباحثــة، كمــا كل مــن دراســات برلتــو كاروك والعنيــزي وزريبــي ركــزت علــى توظيــف المنصــات ال�إ

دراســات جــودة والزعبــي ل�را وريبــاراز ســونغ وانــغ وشــانغ فقــد تمحــورت حــول معرفــة اثــار اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر 

الويــب فــي التعليــم وتحديــد مــدى فاعليتهــا وهــو نفــس الغــرض الــذي تســعى اإليــه الباحثــة مــن هــذه الدراســة. بينمــا كانــت دراســة ترســت 

نترنــت فــي التعليــم اأي اإنهــا شــملت اســتخدام المنصــات التعليميــة فــي التدريــب والرحــلات المعرفيــة عبــر  عامــة عــن توظيــف شــبكات ال�إ

لكترونيــة لتدريــب  الويــب للتعليــم وهــي نفــس التجربــة التــي اســتخدمتها الباحثــة فــي الدراســة. كمــا اأن دراســة زريبــي قــد وظفــت المنصــات ال�إ

الصحفييــن واإحــداث نمــو مهنــي لديهــم، وهــو نفــس المضمــون الــذي اســتخدمه الباحثــة عنــد تدريــب المعلميــن علــى الرحــلات المعرفيــة 

لكترونيــة. عبــر الويــب باســتخدام منصــة رواق ال�إ

ــة واإن اختلــف اســم  لكتروني ــي تقــوم عليهــا الدراســة مــن اســتخدام المنصــات ال�إ ــدور حــول نفــس الفكــرة الت ــع الدراســات ت كمــا اأن جمي

نترنــت فــي تدريــس الطلبــة والعمــل علــى تنميــة  حــداث نمــو فعلــي للمشــاركين فيهــا، وتــدور حــول اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم وال�إ المنصــة ل�إ

اأفكارهــم وزيــادة مشــاركتهم فــي الحصــص. 

ــا  خلاصــة القــول اأن جميــع الدراســات الســابقة تتفــق مــع الخطــوط العريضــة للدراســة الحاليــة، اإذ اأنهــا تتمحــور حــول توظيــف تكنولوجي

لكترونــي بشــكل عــام لتدريــب المعلميــن علــى توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم ســواء كانــت رحلــة معرفيــة اأو غيــره، مــع ضــرورة  التعليــم ال�إ

انعــكاس ذلــك علــى الطلبــة وانمــاط تفكيرهــم، وتحصيلهــم، واتجاهاتهــم نحــو التعلــم.
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الفصل الثالث

ــي اســتخدمت فــي الدراســة واداة  جــراء هــذه الدراســة، وال�أســئلة الت ــة ل�إ ــي اســتخدمتها الباحث ــة الدراســة الت هــذا الجــزء مخصــص لمنهجي

الدراســة وتحليلهــا.

   منهجية الدراسة:

لتحقيــق اأهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي المســحي التحليلــي. حيــث اســتخدمت اســتبيان بهــدف معرفــة اأثــر توظيــف 

ــى  ــب، ومــدى قدرتهــم عل ــر الوي ــة عب ــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفي ــادة وال�أعمــال عل ــب معلمــي الري ــي تدري ــة ف لكتروني منصــة رواق ال�إ

تطبيقهــا فــي التدريــس. ثــم حللــت نتائــج ال�ســتبيان لمعرفــة مــدى فاعليــة اســلوب التدريــب، ومــدى قــدرة معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى 

تطبيــق هــذه ال�ســتراتيجية.

  مجتمع الدراسة: 

ـــى  ـــن عل ـــة، موزعي ـــاً ومعلم ـــم 20 معلم ـــغ عدده ـــل البال ـــمال الخلي ـــال ش ـــادة وال�أعم ـــرع الري ـــي ف ـــع معلم ـــن جمي ـــة م ـــع الدراس ـــون مجتم تك

ـــرة،  دارة وال�قتصـــاد، المحاســـبة، المشـــاريع الصغي ـــي 14 مدرســـة. ويدرســـون 4 مـــواد مختلفـــة هـــي: ال�إ ـــة ويعلمـــون ف ـــي مناطـــق تعليمي ثمان

ـــى اســـتراتيجية الرحـــلات  ـــم عل ـــم تدريبه ـــر منصـــة رواق وت ـــة عب ـــة مجاني ـــي دورة اإلكتروني ـــم بالمشـــاركة ف ـــم تكلفيه ـــال. ت ـــي ال�أعم ـــادة ف الري

ـــل  أق ـــى ال� ـــب عل ـــر الوي ـــة عب ـــة معرفي ـــذ رحل ـــم بتنفي ـــوا جميعه ـــى 2019/11/1، قام ـــن 2018/10/1 حت ـــرة م ـــي الفت ـــب، ف ـــر الوي ـــة عب المعرفي

ـــام الدراســـي 2019/2018.   ـــي الع ف

  اأداة الدراسة: بناؤها وصدقها وثباتها:

لكترونيـــة )منصـــة رواق( فـــي  لتحقيـــق اأهـــداف الدراســـة اأعـــدت الباحثـــة اســـتبيان مســـحي يقيـــس مـــدى فاعليـــة اســـتخدام المنصـــات ال�إ

تدريـــب معلمـــي الريـــادة وال�أعمـــال علـــى اســـتراتيجية الرحـــلات المعرفيـــة عبـــر الويـــب، ومـــدى قدرتهـــم علـــى تطبيقهـــا واســـتخدامها فـــي 

تدريـــس مباحـــث الفـــرع. 

تكون ال�ستبيان من قسمين، ال�أول يتعلق بالمادة التدريبية، ويقيس مدى فاعلية التدريب ال�لكتروني، وحدد له 10 مؤشرات. 

ـــق الرحـــلات  ـــى تطبي ـــن عل ـــدرة المعلمي ـــدى ق ـــس م ـــرات، ويقي ـــتة مؤش ـــه س ـــب حـــدد ل ـــي للتدري ـــق العمل ـــق بالتطبي ـــي فيتعل ـــا القســـم الثان اأم

ـــم. ـــود التقيي ـــن بن ـــة رضـــاه ع ـــن درج ـــن 1-5 تبي ـــة م ـــم وضـــع علام ـــن كل معل ـــب م ـــث طل ـــس، حي ـــي التدري ـــب ف ـــر الوي ـــة عب المعرفي
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ويبين جدول )1( بنود ال�ستبيان الذي اأعدته الباحثة لتقييم التدريب، واإمكانيات تطبيقه العملي من المعلمين.

جدول )1(

استبيان تقييم الدورة التدريبية

مستوى الرضاالمؤشر

لكترونية في التدريب على استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب القسم ال�أول: فاعلية استخدام المنصات ال�إ

لكترونية المعلومات الكافية عن استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب. )-----(١. وفرت المنصة ال�إ

)-----(٢. التدريب من خلال المنصة ال�لكترونية كان عملية سهلة وبسيطة توفر الوقت والجهد.

)-----(٣. المادة التدريبية عملية وقابلة للتطبيق في مجال�ت عملنا.  

)-----(٤. تكاملت المواد النظرية مع التطبيقات العملية الواقعية.

)-----(٥. المادة العلمية متسلسلة ومترابطة ومتكاملة.

لكترونية اأصبحت قادرا على تطبيقها عملياً في التدريس.  )-----(٦. بعد انتهاء الدورة ال�إ

لكترونية على فهم ال�ستراتيجية، وسهلت عملية تطبيقها.  أمثلة العملية التي عرضت في الدورة ال�إ )-----(٧. ساعدت ال�

)-----(٨. مدة الدورة التدريبية كانت كافية لطرح ومناقشة ال�أفكار الرئيسة.

)-----(٩. حققت الدورة ال�أهداف المرجوة منها )استخدام استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التعليم( 

)-----(١٠. اكتسبت مهارة عبر التدريب ال�لكتروني نتج عنه نمو مهني.     

القسم الثاني: فاعلية تطبيق الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس

)-----(١١. تم تنفيذ رحلة معرفية عبر الويب فاعلة مع الطلبة، حققت اأهدافاً تربوية.           

)-----(١٢. استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التعليم تناسب الطلبة وتحقق غايات التعليم.

)-----(١٣. لهذه ال�ستراتيجية العديد من ال�يجابيات في التعليم.

)-----(١٤. مستوى تفاعل الطلبة في الرحلة المعرفية عبر الويب كان كبيراً.                 

)-----(١٥. شجعت الرحلة المعرفية عبر الويب الطلبة على الدراسة عن المعلومات، وعلى التفكير والتحليل.

)-----(١٦. اأخطط لتنفيذ رحلات معرفية عبر الويب في المستقبل.

 وقــد تــم التاأكــد مــن ثبــات وصــدق ال�ســتبيان عــن طريــق عرضــه علــى عــدة محكميــن خارجييــن موثوقيــن قدمــوا تغذيــة راجعــة عنــه اأكــدت 

صدقــه وثباتــه ومناســبته ل�أهــداف الدراســة. 

  اإجراءات الدراسة: 

ــة المبحــث،  ــع اأعضــاء لجن ــاون م ــام الدراســي 2019/2018 بالتع ــة للع ــن التدريبي ــد احتياجــات المعلمي ــة بتحدي ــة قامــت الباحث ــي البداي ف

وتــم ال�تفــاق علــى مجموعــة مــن احتياجاتهــم التدريبيــة تضمنــت التدريــب علــى اســتراتيجيات تعليــم حديثــة تركــز علــى توظيــف تكنولوجيــا 

المعلومــات وال�تصــال. ثــم تــم اختيــار اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب كاإحــدى ال�ســتراتيجيات الحديثــة التــي تســاهم فــي اإكســاب 

معلمــي فــرع الريــادة وال�أعمــال مهــارات تدريســية حديثــة تركــز علــى توظيــف تكنولوجيــا التعليــم فــي التدريــس داخــل الغــرف الصفيــة. ومــن 

ــي، قامــت  ــم الذات ــى التعل ــة تركــز عل ــن مهــارات حديث ــذي يهــدف ل�كســاب المعلمي ــق الخــروج عــن نمــط التدريــب التقليــدي، وال منطل
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لكترونيــة واختــارت منصــة رواق لتكــون منصــة ال�طــلاق اإلــى اأســلوب التدريــب الجديــد؛ لتعمــل علــى تحقيــق هدفيــن  بتوظيــف المنصــات ال�إ

لكترونيــة،  رئيســين همــا: تدريــب المعلميــن علــى التعلــم الذاتــي علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب عــن طريــق المنصــات ال�إ

لكترونيــة كاأحــد اأنمــاط التعليــم المفتــوح. واكســابهم مهــارة عمليــة تركــز علــى توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم  والتعامــل مــع المنصــات ال�إ

عبــر تطبيــق الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب كاســتراتيجية تدريــس حديثــة.

بعــد ذلــك صممــت المشــرفة دورة اإلكترونيــة مجانيــة ل�ســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب علــى منصــة رواق، وحــدد موعــد بدايتهــا 

ونهايتهــا، وكلفــت جميــع معلمــي الريــادة وال�أعمــال فــي مديريــة شــمال الخليــل بال�شــتراك بهــا.

بعــد ال�نتهــاء مــن الــدورة وحصــول المشــاركين علــى شــهادات مشــاركة، كلفــت المعلميــن بتنفيــذ هــذه ال�ســتراتيجية مــع الطلبــة فــي تدريــس 

مباحــث الفرع.

ـــة  ـــة معرفي ـــذ رحل ـــن بتنفي ـــع المعلمي ـــام جمي ـــن قي ـــس، وتاأكـــدت م ـــي التدري ـــذ هـــذه ال�ســـتراتيجية ف ـــى تنفي ـــن عل ـــدرة المعلمي ـــدى ق تابعـــت م

لكترونـــي واســـتفادة  أقـــل خـــلال العـــام الدراســـي 2019/2018؛ ممـــا يـــدل علـــى نجـــاح التدريـــب ال�إ عبـــر الويـــب مـــع طلبتهـــم واحـــدة علـــى ال�

ـــه.  ـــن من المعلمي

لكترونــي ويتعــرف علــى  ولتدعيــم نتيجــة التجربــة وتدعيمهــا قامــت المشــرفة بتوزيــع اســتبيان مســحي يســتطلع اآراء المعلميــن عــن التدريــب ال�إ

مــدى قدرتهــم علــى تطبيــق التدريــب عمليــا وتنفيــذ رحــلات معرفيــة عبــر الويــب فــي التدريــس. 

حصائية:    المعالجة ال�إ

تــم تحديــد درجــات الرضــا عــن التدريــب فــي ال�ســتبيان وفــق عــدة مســتويات، حيــث وزعــت العلامــات مــن 1 - 5، حيــث يشــر رقــم 1 اإلــى 

مســتوى رضــا ضعيــف جــدا عــن مســتوى التدريــب، ويشــير رقــم 5 اإلــى مســتوى رضــا عــاٍل جــدا عــن مســتوى التدريــب. 

تــم اســتخدام الوســط الحســابي كمؤشــر عــام عــن مســتوى الرضــا عــن التدريــب، وتــم تفســير المتوســطات الحســابية عــن مســتوى الرضــا 

آتــي: وفــق المقيــاس الوزنــي ال�

1 	 2: درجة رضا منخفضة.	 

2.1 	 3: درجة رضا متوسطة.	 

3.1 	 4: درجة رضا عالية.	 

4.1 	 5: درجة رضا عالية جدا.	 
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فــي هــذا الفصــل تعــرض الباحثــة اأهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا مــن الدراســة. ثــم تقتــرح مجموعــة مــن التوصيــات المنبثقــة عنهــا بهــدف 

نشــر وتعميــم التجربــة ولتعميــم اإمكانيــة ال�ســتفادة منهــا. 

   نتائج الدراسة:

  اأول�ً: فاعليــة توظيــف المنصــات ال�لكترونيــة فــي تدريــب معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة 

عبــر الويــب 

هذا القسم يتعلق باإجابة سؤال الدراسة ال�أول:

لكترونية في تدريب معلمي الريادة وال�أعمال على استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب؟. 1 ما فاعلية توظيف منصة رواق ال�إ

تــم حســاب المتوســطات الحســابية ل�ســتجابة اأفــراد مجتمــع الدراســة لــكل مجــال مــن مجال�تهــا، ويوضــح الجــدول رقــم )2( هــذه القيــم 

لمجــال�ت اأداة الدراســة.    

جدول رقم )2(

المتوسطات الحسابية لمستوى رضا اأفراد مجتمع الدراسة عن التدريب

مستوى الرضاالمؤشر

لكترونية المعلومات الكافية عن استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب. 4.3وفرت المنصة ال�إ

لكترونية كان عملية سهلة وبسيطة توفر الوقت والجهد. 4.5التدريب من خلال المنصة ال�إ

4المادة التدريبية عملية وقابلة للتطبيق في مجال�ت عملنا.  

4.2تكاملت المواد النظرية مع التطبيقات العملية الواقعية.

4.1المادة العلمية متسلسلة ومترابطة ومتكاملة.

لكترونية اأصبحت قادراً على تطبيقها عمليا في التدريس.  4.1بعد ال�نتهاء من الدورة ال�إ

لكترونية على فهم ال�ستراتيجية وسهلت عملية تطبيقها.  أمثلة العملية التي عرضت في الدورة ال�إ 4.2ساعدت ال�

4مدة الدورة التدريبية كانت كافية لطرح ومناقشة ال�أفكار الرئيسة.

4.4حققت الدورة ال�أهداف المرجوة منها )توظيف استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التعليم( 

104.2. اكتسبت مهارة عبر التدريب ال�لكتروني نتج عنه نمو مهني.     

جمالي 4.2المتوسط الحسابي ال�إ

ــن )4( و )4.5(، بينمــا كان المتوســط  ــد تراوحــت بي ــم ق ــم )2( اأن القي ــي الجــدول رق ــواردة ف ــم المتوســطات الحســابية ال ــن قي يتضــح م

الفصل الرابع
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جمالــي )4.2( وهــو مــا يعكــس درجــة رضــا عاليــة جــدا عــن التدريــب ال�لكترونــي، حيــث حصــل المؤشــر 2 »التدريــب مــن  الحســابي ال�إ

لكترونيــة كان عمليــة ســهلة وبســيطة توفــر الوقــت والجهــد« علــى اأعلــى قيمــة 4.5 معبــراً اأيضــا عــن درجــة رضــا عاليــة  خــلال المنصــة ال�إ

جــداً. بينمــا حصــل كل مــن المؤشــرين رقمــي 3 و8 »المــادة التدريبيــة عمليــة وقابلــة للتطبيــق فــي مجــال�ت عملنــا« و »مــدة الــدورة التدريبيــة 

أفــكار الرئيســية« علــى اأدنــى متوســط حســابي هــو 4، معبــرا ايضــا عــن درجــة رضــا عاليــة عــن التدريــب. ممــا  كانــت كافيــة لطــرح ومناقشــة ال�

يعنــي اأن المعلميــن راضــون عــن التدريــب ال�لكترونــي الــذي تلقــوه علــى منصــة رواق وبدرجــة عاليــة جــداً، ممــا يدلــل علــى نجــاح تجربــة 

لكترونيــة فــي تدريــب معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب، واأنــه قــد حقــق  اســتخدام المنصــات ال�إ

اأهدافــه والنتائــج المتوقعــة منــه وبدرجــة عاليــة جــداً.

  ثانيًا: التطبيق العملي ل�ستراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس

هذا القسم يتعلق باإجابة سؤال الدراسة الثاني:

2. ما مدى توظيف استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس لدى معلمي الريادة وال�أعمال؟

 تــم حســاب المتوســطات الحســابية ل�ســتجابة اأفــراد مجتمــع الدراســة لــكل مجــال مــن مجال�تهــا، ويوضــح الجــدول رقــم )3( هــذه القيــم 

لمجــال�ت اأداة الدراســة.

الجدول رقم )3(

المتوسطات الحسابية لمستوى رضا اأفراد مجتمع الدراسة عن تطبيق استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس

مستوى الرضاالمؤشر

113.9. تم تنفيذ رحلة معرفية عبر الويب فاعلة مع الطلبة، حققت اأهدافاً تربوية.           

123.9. استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التعليم تناسب الطلبة وتحقق غايات التعليم.

134. لهذه ال�ستراتيجية العديد من ال�يجابيات في التعليم.

143.8. مستوى تفاعل الطلبة في الرحلة المعرفية عبر الويب كان كبيراً.                 

154.2. شجعت الرحلة المعرفية عبر الويب الطلبة على الدراسة عن المعلومات والتفكير والتحليل.

164.2. اأخطط لتنفيذ رحلات معرفية عبر الويب في المستقبل.

جمالي 4المتوسط الحسابي ال�إ

ــن )3.8( و )4.2(،  ــد تراوحــت بي ــابية ق ــم )3( اأن المتوســطات الحس ــي الجــدول رق ــواردة ف ــابية ال ــم المتوســطات الحس ــن قي يتضــح م

ــس، اأي اأن  ــي التدري ــب ف ــر الوي ــة عب ــق الرحــلات المعرفي ــة عــن تطبي ــا يعكــس درجــة رضــا عالي ــي )4(. وهــو م بمتوســط حســابي اإجمال

المعلميــن قــد اســتطاعوا تطبيــق هــذه ال�ســتراتيجية وراضــون عــن نتائــج تطبيقهــا فــي التدريــس بدرجــة عاليــة، واأنهــا اســتطاعت تحفيــز الطلبــة 

علــى المشــاركة والتفكيــر والحصــول علــى المعلومــة.  وهــو مــا يعكــس اإمكانيــة تطبيــق مــا تــم التــدرب عليــه حســب راأيهــم قــد جــاء بدرجــة 

رضــا عاليــة واأن قدرتهــم علــى تطبيــق الرحــلات المعرفيــة فــي التدريــس عاليــة ايضــا، وممــا يؤكــد هــذه النتيجــة قيــام جميــع المعلميــن بتنفيــذ 

أقــل خــلال الفصــل الدراســي ال�أول، اأو الثانــي. رحلــة معرفيــة عبــر الويــب علــى ال�

وقــد حصــل المؤشــر 14 "مســتوى تفاعــل الطلبــة فــي الرحلــة المعرفيــة عبــر الويــب كان كبيــراً" علــى اأدنــى قيمــة 3.8 ، معبــراً اأيضــا عــن 

درجــة رضــا عاليــة، اأي اأن تدريــس مباحــث الريــادة وال�أعمــال باســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب للبحــث واستكشــاف المعلومــات 

قــد ل�قــي اأيضــا رضــا عاليــاً مــن الطلبــة. بينمــا حصــل كل مــن المؤشــرين رقمــي 15 و16 "شــجعت الرحلــة المعرفيــة عبــر الويــب الطلبــة علــى 

الدراســة عــن المعلومــات والتفكيــر والتحليــل" و "اأخطــط لتنفيــذ رحــلات معرفيــة عبــر الويــب فــي المســتقبل" علــى اأعلــى متوســط حســابي 
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هــو 4.2، معبــراً عــن درجــة رضــا عاليــة جــدا عــن امكانيــة تطبيــق اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تدريــس مباحــث فــرع 

الريــادة وال�أعمــال مســتقبلا. وهــذا مــا يعنــي تحقــق اأهــداف تطبيــق اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تدريــس مباحــث فــرع 

الريــادة وال�أعمــال واكتســب المعلمــون مهــارة فــي اســتخدامها فــي التدريــس، مــع وجــود رغبــة مــن المعلميــن فــي ال�ســتمرار فــي تطبيقــه.

  خلاصة الدراسة:

ــة شــمال الخليــل طريقــة جديــدة فــي تدريــب معلمــي الفــرع تتمثــل فــي توظيــف  ــادة وال�أعمــال فــي مديري ــة مشــرفة الري اســتخدمت الباحث

ــر الويــب، وكلفتهــم بال�شــتراك فيهــا  ــة عب ــة ومنهــا »منصــة رواق«، واأعــدت دورة عــن اســتراتيجية الرحــلات المعرفي لكتروني المنصــات ال�إ

ومــن ثــم القيــام بتطبيــق رحلــة معرفيــة عبــر الويــب فــي التدريــس، ثــم اأعــدت اســتبيان يقيــس فاعليــة التدريــب علــى ال�ســتراتيجية، ومــدى 

قــدرة المعلميــن علــى اســتخدامها، واأظهــرت نتائــج التحليــل اأن درجــة رضــا المعلميــن عــن التدريــب عاليــة جــداً، واأن قدرتهــم علــى التطبيــق 

لكترونيــة فــي  قــد جــاءت اأيضــا بدرجــة عاليــة؛ ممــا يعكــس نجــاح التجربــة وتحقيــق اأهدافهــا واإمكانيــة ال�ســتمرار فــي توظيــف المنصــات ال�إ

تدريــب المعلميــن علــى مهــارات اأخــرى فــي المســتقبل.

 التوصيات وال�قتراحات:

في نهاية الدراسة توصي الباحثة بالمقترحات ال�آتية:

لكترونية في اإعداد بعض الدورات التدريبية للمعلمين للتغلب على صعوبات التدريب التقليدي. 1. ال�ستمرار في توظيف المنصات ال�إ

2. تكليــف المعلميــن بالتدريــب علــى موضوعــات اأخــرى مــن واقــع احتياجاتهــم التدريبيــة، ومــن ثــم تقييــم مــدى اســتفادتهم منهــا؛ بهــدف 

الحصــول علــى معلومــات اأشــمل عــن فاعليتهــا فــي التدريــب.

3.  العمــل علــى تحســين قــدرة المعلميــن فــي اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب عــن طريــق نشــر الرحــلات المعرفيــة 

لمختلــف المعلميــن علــى صفحــات المعلميــن.

4. اإعــداد اســتبيان اســتطلاعي يقيــس رضــا الطلبــة عــن اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة التــي يخضعــون لهــا، بهــدف الحصــول علــى 

لكترونــي، بصفتهــم مســتفيدين رئيســين مــن العمليــة. تصــور اأشــمل لفاعليــة التدريــب ال�إ

لكترونــي ومعوقاتــه بدقــة، وتحــدد مزايــا وعيــوب اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات  5.  عقــد اجتماعــات تقييمــه تناقــش ايجابيــات التدريــب ال�إ

المعرفيــة عبــر الويــب فــي التدريــس. 

لكترونية، ونشره لبقية التخصصات للاستفادة مما تم تحقيقه من خلال التجربة. 6. تعميم تجربة التدريب عبر المنصات ال�إ
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اإعداد الباحثة: سحر فضل عبد الحميد عليان / مديرية التربية والتعليم طولكرم      

    الملخص

ـــدى  ـــة ل ـــة العربي ـــادة اللغ ـــي م ـــل العلمـــي ف ـــع التحصي ـــي رف ـــم المحوســـب ف ـــر اســـتخدام التعلي ـــة اأث ـــى معرف ـــذه الدراســـة ال ـــت ه هدف

طالبـــات الصـــف الرابـــع ال�أساســـي خـــلال العـــام الدراســـي 2018\2019، وتكونـــت العينـــة مـــن )37( طالبـــة مثلـــت المجموعـــة 

التجريبيـــة والتـــي تـــم تدريســـها باســـتخدام الـــدروس المحوســـبة  واســـتخدمت الباحثـــة التصميـــم شـــبه التجريبـــي للمجموعـــة الواحـــدة 

ذات ال�ختبـــار القبلـــي والبعـــدي، وقامـــت الباحثـــة باإعـــداد اختبـــار بعـــدي علـــى غـــرار ال�ختبـــار القبلـــي الـــذي تضمـــن اأهـــم المحـــاور 

الرئيســـة فـــي مـــادة اللغـــة العربيـــة وهـــي: القـــراءة، فهـــم المقـــروء، التدريبـــات اللغويـــة، التعبيـــر الكتابـــي والشـــفوي، ال�مـــلاء؛ ل�ختبـــار 

فرضيـــات البحـــث، وباســـتخدام ال�ختبـــار التائيـــل للعينـــات المرتبطـــة اأظهـــرت النتائـــج وجـــود فـــروق ذات دل�لـــة احصائيـــة بيـــن 

ـــع  ـــل لجمي ـــم التحلي ـــد ت ـــة، وق ـــل العلمـــي لمـــادة اللغـــة العربي ـــع التحصي ـــار البعـــدي فـــي رف ـــح ال�ختب ـــار القبلـــي والبعـــدي لصال ال�ختب

ـــار  ـــن ال�ختب ـــة بي ـــة اإحصائي ـــروق ذات دل�ل ـــلاء( ولوحـــظ وجـــود ف م ـــر، ال�إ ـــات، التعبي ـــروء، التدريب ـــم المق ـــراءة، فه المجـــال�ت ) الق

القبلـــي والبعـــدي لصالـــح ال�ختبـــار البعـــدي للمجـــال�ت كافـــة بدرجـــات متفاوتـــة اأعلاهـــا القـــراءة، واأقلهـــا التدريبـــات اللغويـــة، يعـــزي 

ـــس باســـتخدام الحاســـوب.      ـــة التدري ـــى طريق ـــك اإل ذل

الكلمات المفتاحية: التعليم المحوسب، الصف الرابع ال�أساسي، التحصيل العلمي، مادة اللغة العربية.

ـــر اســـتخدام التعليـــم  أث
المحوســـب فـــي رفـــع 
التحصـــل العلمـــي فـــي 
مـــادة اللغـــة العربيـــة 
للصـــف الرابـــع األساســـي

البحث )٤(
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The aim of this study is to determine the impact of the use of computerized education in raising 

educational attainment in Arabic language fourth grade students during the academic year 2018/2019 

sample consisted of )37( a student pilot group represented which have been taught using computerized 

lessons and used Design researcher semi demo per set with pretest walbadi, the researcher test 

preparation pretest styled dimensions which contained the most important themes in the Arabic 

language: reading, comprehension, language exercises, written and oral expression Dictation, research 

hypotheses, and using altael test samples associated results showed statistically significant differences 

between the pretest walbadi for test post on raising educational attainment for Arabic language, has 

been the analysis of all areas )reading, comprehension, Exercises, speech, spelling( and statistically 

significant differences were observed between the pretest walbadi for test post to all areas to varying 

degrees the highest and least reading exercises due to language teaching method.

Prepared by: Sahar Fadel Abdul Hamid Elayan   

Abstract

 The Effect of e-learning on the
Achievement Level for Fourth-
grade students in Arabic
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ــور  ــي عصــر التط ــش ف ــا نعي ــس وخاصــة اأنن ــة التدري ــي عملي ــة ف ــة مهم ــيلة تعليمي ــت الحاضــر وس ــي الوق ــم المحوســب ف يشــكل التعلي
نترنــت، والحاســوب هــو احــدى العناصــر والركائــز ال�أساســية فــي  نفجــار المعرفــي والمعلوماتــي مــن خــلال ال�إ التكنولوجــي المســتمر، وال�إ
التقــدم والتطــور، ممــا يجعلــه محــور اهتمــام الجميــع فــي المجــال�ت كافــة: ال�قتصاديــة، والصحيــة، وال�جتماعيــة، والسياســية اإلــى اأن 

وصــل اإلــى اأهــم مجــال مــن مجــال�ت الحيــاة وهــو التعليــم.
ان جميــع القائميــن علــى التربيــة والتعليــم فــي وزارة التربيــة والتعليــم يشــجعون العامليــن مــن اإدارييــن ومعلميــن علــى اســتخدام الحاســوب 
فــي مجــال عملهــم ففــي المجــال ال�داري لســهولة حفــظ المعلومــات لفتــرات طويلــة والرجــوع اليهــا وقــت الحاجــة، ولضمــان الدقــة فــي 
نــه ينظــر لــه مــن عــدة جوانــب، الجانــب ال�أول: هــو مواكبــة المعلــم للتطــور التكنولوجــي،  المعلومــات المحفوظــة، اأمــا فــي مجــال التعليــم فاإ
وذلــك بالخــروج مــن دوره التقليــدي فــي التلقيــن الــى اأســاليب جديــدة تواكــب التطــور التكنولوجــي، وفــي ذلــك يمكــن القــول: اأن معلــم 
القــرن الحــادي واالعشــرين يجــب اأن يكــون معلمــاً اأكاديميــا وتربويــا وتكنولوجيــا متطــوراً، الحيلــة )2000(. وتعــد الــدروس المحوســبة 

اإحــدى مســتحدثات هــذه التكنولوجيــا وتعــود اإلــى )العالــم الســلوكي، ســكنر فــي اأواخــر الخمســينات اأوائــل الســتينات(.
  وقــد اأثبتــت الدراســات الســابقة اأن الــدروس المحوســبة فاعلــة فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة فــي رفــع المســتوى التحصيلــي، وتحقيــق 
ال�أهــداف المرجــوة خاصــة اإذا اســتخدمت فــي المــكان المناســب والوقــت المناســب، اإن ال�ســتخدام بفاعليــة وكفــاءة للحاســوب يحقــق 
ال�أهــداف المرجــوة، الشــوابكة )2005(. وذكــر اســماعيل وعمــراوي وجرعــون)2009( اأن التعلــم يجــب اأن يلعــب دوراً قياديــاً، ول� بــد 

اأن تكــون لــه غايــة ورســالة يؤديهــا حتــى يتمكــن الــدارس مــن انتــاج المعرفــة.
 مــن اأجــل ســهولة اســتخدام الحاســوب فقــد تــم تصنيــف مزايــا برامــج الحاســوب التعليميــة فــي عمليــات التعلــم وفقــا لعناصــر اســتراتيجية 
جانيــه والتــي ينبغــي ان يقــوم بهــا المعلــم اأو برنامــج الحاســوب وهــذه العناصــر هــي :التوجيــه، التقديــم، الممارســة، ال�ختبــار، ال�حتفــاظ 
ــة  ــات التربوي ــرات النظري ــرة اأمــام متغي ــات كبي ــة تواجــه تحدي ــة التعليمي ــى اأن العملي ــة اإل ــد العاطــي)2009( اإضاف ــو خطــوة، وعب والنقــل اب

والتعليميــة وتيــارات العصــر ال�آخــر، اليعقــوب )2011، ص5(، الشــوايكة )2005(.
أولــى مــن التعليــم اإلــى وســائل تعليميــة تحــرك جميــع حــواس الطالــب فالحاســوب يمتلــك تلــك  ويحتــاج المتعلــم خاصــة فــي المرحلــة ال�
المثيــرات لحــواس الطالــب مــن صوتيــة وبصريــة شــاحذة ل�أذهــان المتعلــم ومتممــة لمهاراتهــم فــي المــواد الدراســية اإذا اأحســن اســتخدامها 
خصاونــة )2017(، وخاصــة اأن الحاســوب اأصبــح مــادة ووســيلة فــي مناهــج التعليــم التقنــي المتطــور، ويتميــز عــن غيــره فــي تزويــد الطلبــة 

بالمعرفــة العلميــة والمهــارات الضروريــة وتنميــة تفكيــره )ســمارة، 2008(.

  مقدمة الدراسة:
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ولوحــظ مــن بعــض الدراســات اأن الــدروس المحوســبة اإضافــة اإلــى اأهميتهــا العلميــة لهــا اأهميــة فــي عــلاج بعــض المشــاكل النفســية مثــل زيــادة 
الثقــة بالنفــس، والتخلــص مــن عقــدة الخــوف والخجــل فــي نفــس المتعلــم ســلامة )2013(.

أنشــطة جيــد،  اأوجــد التطــور التكنولوجــي مصطلحــات تربويــة جديــدة واأحــدث ثــورة فــي التدريــس »ان التركيــز علــى اللغــة العربيــة فــي هــذه ال�
ســراع فــي عمليــة التنقــل، وربــط العلــوم ببعضهــا البعــض« دعمــس )2009(. رثــه الثقافــي، ويكــون وســيلة فعالــة للاإ ويربــط المتعلــم بواقعــه وباإ

  مشكلة الدراسة:
فــي هــذه المرحلــة العمريــة )9-12( ســنة يحتــاج الطالــب للتعلــم مــن خــلال اأســاليب ترتكــز مابيــن المحســوس وشــبه المحســوس كــي يســاعد 
علــى تثبيــت المعلومــات وزيــادة الفهــم لــدى الطالــب، فالحاســوب يثيــر حاســة الســمع والبصــر معــا فهــو اأســلوب مابيــن المحســوس وشــبه 

المحســوس وهــو وســيلة مشــوقة ومثيــرة للدافعيــة والرغبــة فــي هــذا العصــر، لــذا فهــو مــن اأنســب ال�أســاليب الناجحــة فــي التعليــم.

ولوحــظ اأن المتعلــم يشــعر بالملــل مــن الطريقــة التقليديــة فــي التعليــم كالتلقيــن وغيــره، ممــا يــؤدي اإلــى صعوبــة الفهــم والحفــظ للمعلومــات 
وبالتالــي تدنــي مســتوى التحصيــل العلمــي.

  لذلــك اإرتــاأت الباحثــة اإلــى اإســتخدام التعليــم المحوســب كاإســتراتيجية هامــة لرفــع التحصيــل العلمــي فــي مــادة اللغــة العربيــة لــدى طلبــة 
المرحلــة ال�أساســية الدنيــا، كونــه اأســلوب يكســر الملــل ويواكــب التطــور ويحاكــي المســتوى النمائــي للطلبــة فــي تلــك المرحلــة مــن خــلال 
ثرائيــة لموضــوع الــدرس، اإضافــة اإلــى اإثــارة حاســة الســمع  تقريــب موضــوع الــدرس للواقــع باســتخدام الفيديوهــات التعليميــة الداعمــة وال�إ

مــلاء بطريقــة مشــوقة وممتعــة. والبصــر مــن خــلال عــروض البوربوينــت لنصــوص، القــراءة، والتدريبــات، وال�إ

ومن هنا يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ال�آتي:- 

* مــا اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب فــي رفــع التحصيــل العلمــي لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي فــي المــدارس الحكوميــة فــي 
محافظــة طولكــرم؟

  اأسئلة الدراسة وفرضياتها:
جابة عن ال�أسئلة ال�آتية:- سعت هذه الدراسة اإلى ال�إ

ما اأثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل في اختبار القراءة لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي؟. 1

ويشتق منه الفرضية ال�أولى:

* توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة )التدريــس باســتخدام 
الحاســوب( فــي ال�ختبــار القبلــي والبعــدي للقــراءة. 

ــع . 2 ــات الصــف الراب ــدى طالب ــة ل ــة العربي ــادة اللغ ــروء لم ــم المق ــار فه ــي اختب ــل ف ــى التحصي ــم المحوســب عل ــتخدام التعلي ــر اس ــا اأث م
ال�أساســي؟

* توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة )التدريــس باســتخدام 
الحاســوب( فــي ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لفهــم المقــروء.

ما اأثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل في اختبار التدريبات لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي؟. 3

* توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة )التدريــس باســتخدام 
الحاســوب( فــي ال�ختبــار القبلــي والبعــدي للتدريبــات.

ملاء لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي؟. 4 ما اأثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل في اختبار ال�إ

* توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة )التدريــس باســتخدام 
مــلاء.  الحاســوب( فــي ال�ختبــار القبلــي والبعــدي للاإ

ما اأثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل في اختبار التعبير لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي؟. 5

*توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة )التدريــس باســتخدام 
الحاســوب( فــي ال�ختبــار القبلــي والبعــدي للتعبيــر. 
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  اأهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الى تحقيق ما ياتي:

قيــاس اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب فــي رفــع التحصيــل العلمــي فــي مــادة اللغــة العربيــة لــدى طلبــة الصــف الرابــع ال�أساســي فــي . 1

المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة طولكــرم.

قياس اأثر استخدام التعليم المحوسب في رفع التحصيل العلمي في كافة مجال�ت اللغة العربية لدى طلبة الصف الرابع ال�أساسي.. 2

معرفــة مــدى وجــود علاقــة بيــن مســتوى تحصيــل الدراســي فــي اللغــة العربيــة لــدى طلبــة الصــف الرابــع ال�أساســي وطريقــة التدريــس . 3

ــم المحوســب. باســتخدام التعلي

عرف معلمي اللغة العربية اسلوب التعليم المحوسب من اأجل تحسين اأساليب التدريس المتبعة وتطويرها في المدارس باستمرار.. 4

  اأهمية الدراسة:

  تنبــع اأهميــة الدراســة مــن ســعيها اإلــى معرفــة اأهميــة اســتخدام التعليــم المحوســب فــي تدريــس اللغــة العربيــة، فقــد ل�حظــت الباحثــة مــدى 

اإقبــال الطلبــة علــى الحاســوب وشــغفهم بــه وتوقهــم لحصــص اللغــة العربيــة، ول�حظــت الباحثــة ملــل الطلبــة مــن ال�ســلوب التقليــدي فــي 

التعلــم، لمــا تحتاجــه المــواد الدراســية لقــدرات عقليــة وتخيــل واأحيانــا رســوم توضيحيــة، قــد ل� يكــون المعلــم قــادرا علــى تطبيقهــا لضيــق 

أفــكار وال�أدوات التــي ل� تكــون فــي متنــاول المعلــم اأو عجــز عــن توفيرهــا  الوقت،وضعــف قــدرة المعلــم علــى الرســم، اأو قــد تحتــاج بعــض ال�

خــلال الحصــة الصفيــة، بال�أســلوب التقليــدي يكــون الطالــب ســلبياً فــي حيــن دوره يكــون مشــاركا اإيجابيــاً باســلوب التعليــم المحوســب فهــو 

يســتنتج عبــرة مســتفادة اأو فكــرة مــن مشــاهدة اأفــلام كرتونيــة اأو اســكتش تمثيلــي اأو تعزيــز مفاهيــم مجــردة للطلبــة، يقيــم نفســه مــن خــلال 

مشــاهدة حــل التدريبــات، ويســتنتج صفــات الــلام الشمســية والقمريــة والتنويــن باأشــكاله والتمييــز بينهــا مــن خــلال مشــاهدة قصــة محوســبة 

ويســاأل ويحلــل ويقــراأ فيصبــح لديــه دافــع ورغبــة للتعلـّـم ويشــعر بالســعادة وتقديــر الــذات.

 وبمــا اأن المتعلــم هــو محــور العمليــة التعليميــة فســتحاول هــذه الدراســة معرفــة اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب فــي تدريــس مــادة اللغــة 

مــلاء، التعبيــر(. العربيــة، وفــي رفــع المســتوى التحصيلــي للطالبــات فــي مجــال�ت اللغــة العربيــة كافــة )القــراءة، فهــم المقــروء، التدريبــات، ال�إ

لجميــع هــذه ال�أســباب ارتــاأت الباحثــة اختيــار ال�أســلوب الهــام فــي التعليــم، والــذي يســاعد الباحثيــن فــي اإثــراء معرفتهــم بالعديــد مــن الحقائــق 

جــراء المزيــد مــن الدراســات  العلميــة والمعرفيــة بخصــوص التعليــم المحوســب، واســتخدامه فــي تدريــس مبحــث اللغــة العربيــة، والتمهيــد ل�إ

فــي هــذا المجــال.

  حدود الدراسة:

آتية: التزمت الدارسة بالحدود ال�

ــع . 1 ــة الصــف الراب ــدى طلب ــي ل ــع المســتوى التحصيل ــي رف ــره ف ــم المحوســب وفحــص اأث ــى اســتخدام التعلي ــذه الدراســة عل تقتصــر ه

ــرم. ــة طولك ــي محافظ ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم ــي ف ال�أساس

اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات الصف الرابع ال�أساسي في مدرسة بنات اشبيلية ال�أساسية في مدينة طولكرم.. 2

تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل ال�أول من العام الدارسي 2019-2018. 3

  مصطلحات الدراسة:

طريقـة التعليـم المحوسـب: طريقـة مـن طـرق التعليـم التـي تسـتخدم الحاسـوب فـي عـرض المـادة التعليميـة خـاص مـن اإعـداد الباحثـة 
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أناشـيد ل�يصـال المعلومـات اإلـى المتعلم بمسـاعدة المعلم اأو بطريقـة التعلم الذاتي. أفـلام وال� باسـتخدام برنامـج البوربوينـت وعـرض الصـور وال�

التعليــم المحوســب: هــو عبــارة عــن التعليــم التفاعلــي يتــم مــن خــلال اأنشــطة محوســبة تفاعليــة اعــدت بهــدف تحســين مســتويات الطلبــة 

مــلاء والتعبيــر وفهــم المقــروء وتقديــم هــذه المهــارات علــى شــكل اأنشــطة تفاعليــة هادفــة ومتسلســلة  فــي مهــارات القــراءة والتدريبــات وال�إ

وجذابــة، مدعمــة بعناصــر الصــوت والصــورة والحركــة، وتســمح للطالــب بالتعلــم وفــق قدراتــه الخاصــة.

ال�ختبار التحصيلي: اأداة لقياس نتاج ما تعلمته الطالبات يتم اإعداد من قبل المعلمة.

التحصيل: هي العلامة التي يحصل عليها الطالب في ال�ختبار التحصيلي الذي اأعده المعلم.

التحصيل في مبحث اللغة العربية: هو العلامة الكلية التي يحصل عليها الطالب في مبحث اللغة العربية في نهاية الفصل الدراسي.

  ال�طار النظري:

بعــد ال�طــلاع علــى الدراســات الســابقة تبيــن للباحثــة اأن موضــوع التعليــم المحوســب حظــى باهتمــام كبيــر مــن قبــل التربوييــن والمهتميــن 

بالعمليــة التربوية،نظــراً ل�أهميتــه اأمــام التطــور الكبيــر وال�نفجــار المعرفــي والتكنولوجــي، خاصــة واأن الحاســوب اأصبــح محــض اهتمــام معظــم 

ــة النفســية والجســدية فيســاعد علــى ســرعة الفهــم وال�ســتيعاب،  ــر لمعظــم حــواس الطلب ــه مثي ــل نشــاطا ممتعــا لهــم، ولكون الطــلاب فيمث

ــي لهــم فتشــتت انتباههــم  ــي والعقل نفعال ــب ال�إ ــى الجان ــر عل ــي تؤث ــادات الت ــلال وال�ضطه ــاء شــعبنا يعيشــون تحــت ال�حت وخاصــة وان اأبن

ســتيعاب والفهــم الــذي يــؤدي اإلــى انخفــاض مســتوى التحصيــل العلمــي. وتركيزهــم ممــا يضعــف عمليــة ال�إ

ــم،  ــي دور المتعلّ ــر ف تصــال العلمــي تســتطيع اإحــداث تغيي ــا ال�إ ــة وتكنولوجي ــى اأن الحاســوب وبرامجــه التعليمي شــارة اإل ــا ال�إ ــك يمكنن وبذل

فاســتخدام البرمجيــات التعليميــة الحاســوبية لمحتــوى المــادة نفســه يمكّــن المعلــم مــن تغييــر دور المتعلــم مــن متلــٍق للمعلومــة اإلــى باحــث 

عنهــا وعــارض لهــا، صالــح )2010(.

ــال لــدى المتعلميــن فــي ســن مبكــرة،  ــر الفّع ــة مهــارات التفكي ــا فنحــن بحاجــة ماّســة اإلــى طرائــق خاصــة نعلــم مــن خلالهــا تنمي ومــن هن

وبالتالــي نســاعدهم علــى التعلــم، والبرامــج التعليميــة المحوســبة لهــا فائــدة خاصــة مــن وجهــة نظــر التربوييــن اإذ اإنهــا تســاعد الطفــل علــى 

ــم. ــة وغني ــم بطريقــة اأفضــل )2002( الحيل ــر والتعلّ التفكي

  مفهوم التعليم المحوسب: 

ــم  ــي يســتخدم فيهــا المعل ــه الحصــص  الت ــي باأنّ ــم التفاعل ــي مــن خــلال الحاســوب التعليمــي  ويمكــن تعريــف التعلي ــم التفاعل وهــو  التعلي

أنشــطة المختلفــة  محفــزات ومثيــرات للتفاعــل مــع المــادة التعليميــة خــلال الحصــة؛ وذلــك بتشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة الفعالــة فــي ال�

التــي تتــاح لهــم  فــي المــادة التــي يدرســونها بشــكٍل مباشــر، ويــؤدي هــذا التفاعــل اإلــى شــّد انتبــاه الطــلاب والحفــاظ عليــه واستشــعاره بالمتعــة 

والتســلية، كمــا يســاعد التعليــم التفاعلــي الطلبــة علــى تطبيــق مــا تعلمونــه فــي الحيــاة اليوميــة وربطــه بالواقــع، اإضافــة اإلــى جعــل المتعلــم باحثــا 

عــن المعلومــات ومكتشــف لبعــض ال�ســتنتاجات اأو يمنحهــم تصــوراً عــن مــواد المحاضــرات القادمــة.

اأهمية التعليم المحوسب للتعليم المحوسب عدة فوائد وهي كما يلي:

لكترونــي الشــوابكة )2018( اإمكانيــة التواصــل مــع المعلميــن اأو الطلبــة ال�آخريــن بــُكل ســهولة، وذلــك بســبب تنــوع وســائل . 1 التعليــم ال�إ

لكترونــي، اأو مجالــس النقــاش.  ال�تصــال التــي تتمثـّـل فــي ُغــرف الحــوار، اأو البريــد ال�إ
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ــعب الدراســية، مــع حــّل . 2 توفيــر الوقــت للُمعلميــن مــن اأجــل متابعــة الطــّلاب والقيــام بمهامهــم. وزيــادة عــدد الطــّلاب الُملتحقيــن بالشُّ

مكانيــات الُمتاحــة وضيــق القاعــات الدراســية. وزيــادة فاعلّيــة المعلميــن.  مشــكلة قلـّـة ال�إ

ل علــى الطالــب اختيــار الطريقــة الُمناســبة فــي تلقــي الــدروس، ممــا يعمــل علــى اختصــار الوقــت والجهــد . 3 تعــدد ُطــرق التعليــم، ممــا ُيســهِّ

وزيــادة الكفــاءات فــي تحقيــق ال�أهــداف التعليميــة. 

ل معرفة التقّدم الذي وصل اإليه. . 4 حصول الطالب على التغذية الراجعة بشكل مستمر، مما يسهِّ

توفيــر مصــادر غنيــة بالمعلومــات للطــّلاب، يســُهل الوصــول اإليهــا خــلال وقــت بســيط. تخفيــض تكاليــف التعليــم، بحيــث يكــون فــي . 5

متنــاول جميــع اأفــراد الُمجتمــع.

ــعب الدراســية، تعويــض . 6 تقديــم الخدمــات الُمســاندة للطــّلاب، والتــي تتمثـّـل فــي التســجيل الُمبكِّــر، وبنــاء الجــداول الدراســية، واإدارة الشُّ

نقــص الكــوادر التدريبيــة فــي بعــض قطاعــات التعليــم، وذلــك عــن طريــق اســتخدام الفصــول ال�فتراضيــة.

نترنــت، بمــا يتبــع ُمتطلبــات العصــر اأو الخطــط التــي تســير عليهــا الــوزارة، ودون . 7 تغييــر البرامــج والمناهــج بســرعة كبيــرة علــى شــبكة ال�إ

وجــود اأي تكاليــف مرتفعــة منصــور )2015(.

تخطي العقبات التي تمنع وصول المواد العلمية للطّلاب، سواء كانوا في اأماكن نائية اأو خارج حدود الدول.. 8

ــي للطفــل، الشــوبكي  ــم ال�لكترون ــد التعلي ــي: فوائ ــا يل ــن، وهــي كم ــي السِّ ــار ف ــة الصغ ــد لفئ ــي عــدة فوائ لكترون ــم ال�إ   للتعلي

ــامٍّ وشــامل، كمــا يجــب اأن  لكترونــي بشــكٍل ت ــم ال�إ ــارات التعلي ــم اختب ــع الِفهــم الخاطــئ. تقدي ــة الراجعــة التــي تمن ــم التغذي )2018( تقدي

ــر قياســية تناســب جميــع ال�أطفــال. التخفيــف مــن النظــام الروتينــي لــدى المعلميــن، ممــا يســاعدهم علــى  ــارات معايي تمتلــك هــذه ال�ختب

تخصيــص المزيــد مــن الوقــت لمســاعدة ال�أطفــال. التناســب والتماشــي مــع القــدرات والكفــاءات عنــد الطــلاب؛ بحيــث ل� تشــوش علــى 

الطفــل البطــيء بالتعلــم، ول� تصيــب الطفــل المتفــوق بالضجــر. امتــلاك برامــج تُحافــظ علــى نوعيتهــا وخاصيتهــا بثبــات دون اأن تتاأثــر بــاأّي 

بــداع. ــز الطفــل علــى الفضــول وال�إ مصــادر بشــرية. تحفي

ــر تصميــم البرمجيــات التعليميــة: مــع اأن للحاســوب قــدرات وامكانيــات فــي مجــال التعليــم اإل� اأن اســتخدامه يعتمــد علــى    معايي

عــدة معاييــر وشــروط فهــو كاأي وســيلة تعليميــة اإذا لــم يحســن اســتخدامها فــلا تحقــق ال�أهــداف المرجــوة منهــا فيجــب ان يتناســب الوقــت 

مــع المــكان والموضــوع  مــع الــدرس المصمــم اأو مقطــع الفيديــو اأو اأي برنامــج اآخــر مــن البرامــج التعليميــة المحوســبة المــراد عرضهــا اإضافــة 

اإلــى الوضــوح فــي البرنامــج واشــتماله علــى عنصــر الجــذب والتشــويق ، وعليــه ل�بــد مــن التعــرف اإلــى اأهــم المعاييــر التــي يجــب مراعاتهــا عنــد 

تصميــم البرامــج التعليميــة وانتاجهــا ومنهــا )الهــرش واآخــرون، 2003، 74 .الخطيــب، 1998،86.المغيــرة، 1993،102(:

اأن يكون الهدف من البرنامج واضحاً ومصوغاً بطريقة جيدة تمكن من قياسه وملاحظته، ومحتوى البرنامج مناسباً لمستوى المتعلم.. 1

تعلم المهارات القبلية ال�أساسية قبل ال�نتقال اإلى مهارات اأو مفاهيم جديدة.. 2

ترك بعض الحرية للمتعلم للتحكم في البرنامج.. 3

ألوان والرسوم مثلا. . 4 اأن يبداأ بما يجذب ال�نتباه بالصوت والخطوط وال�

بعد عرض جزء من المادة التعليمية يجب اأن يتوافر للمتعلم تدريب على هذا الجزء.. 5

ــادة . 6 ــع الم ــم م ــل المتعل ــدة يســهل تفاع ــم الشاشــة الجي ــت الدراســات اأن تصمي ــد اأثبت ــة، فق ــم الشاشــة التعليمي ــاة اأســس تصمي  مراع

ــم.  ــي التعل ــه واســتمراريته ف ــن دافعيت ــد م ــة ويزي التعليمي

  العوامل المؤثرة في التحصيل في مادة اللغة العربية:

ــي . 1 ــك بســبب نقــص الحاجــات ال�أساســية للطفــل ف ــراءة وذل ــى ضعــف الق ــؤدي اإل ــلا ي ــة: كال�ضطــراب العاطفــي مث العوامــل ال�نفعالي
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كــراه، فهــو غيــر مســتعٍد لتعلــم مهــارة هامــة وحيويــة  مجــال العواطــف وال�نفعــال�ت، فهــؤل�ء ال�أطفــال ل� يمكــن اأن يتعلمــوا بالضغــط وال�إ

كالقــراءة، لــذا علــى المعلــم اأن يتفهــم حالــة الطفــل ويتقبلهــا ويهيئهــم لتعلــم القــراءة بــدل�ً مــن فرضهــا عليهــم، وهــذا مــا حصــل مــع 

الطفلين)تونــي( و)شــارلز( اأمثلــة مــن اإحــدى العيــادات التــي تعالــج التاأخــر فــي القــراءة. )كتــاب تنميــة وعــي القــراءة 	 ماريــون مونــرو(.

صابــة بالمــرض، والعيــوب العصبيــة، فــاإن كل مــا ســبق . 2 العوامــل الجســدية: كثــرة الحركــة، عيــوب الســمع، عيــوب النظــر، تكــرار ال�إ

ذكــره لــه تاأثيــر علــى اســتعداد الطفــل للقــراءة؛ ل�أن القــراءة تتضمــن العديــد مــن العمليــات يحتــاج تعلمهــا اإلــى جســم مكتمــل النمــو.

تطــور اللغــة: للطلبــة مســتويات فــي اللغــة، فهنــاك مــن هــو قــادر علــى القــراءة والتعبيــر بطلاقــة، ومنهــم غيــر قــادر علــى القــراءة والتعبيــر . 3

ســوى كلمــة اأو كلمتيــن، وبنــاء علــى ذلــك، فمعالجــة هــذه ال�أســباب تتطلــب وجــود عــدة اأركان : الطالــب، المعلــم، ال�أســرة، ومحاولــة 

ــراءة. اأســلوب  ــي الق ــة ف ــات المهــارات اللازم ــذا ســنحاول اإكســاب الطالب ــب، ل ــف التدري ــة، وتكثي ــة المهــارات الحســية الحركي تنمي

تدريــس القــراءة كالتركيــز علــى الفئــة العليــا فــي القــراءة دون اإشــراك بقيــة الطالبــات مــن المســتويات ال�أخــرى. عــدم تدريــب الطالبــات 

علــى القــراءة الجهريــة الســليمة. عــدم قــدرة الطالبــة علــى تحليــل النــص، عــدم القــدرة علــى ربــط ال�أصــوات مــع شــكل الكلمــات.

  الدراسات السابقة:

ومــن جانــب اآخــر بحثــت العديــد مــن الدراســات فــي اأهميــة التعليــم المحوســب فــي اكتســاب المفاهيــم العلميــة كدراســة يونــس والــدول�ت 

)2017(، حيــث بينــت نتائــج تلــك الدراســة علــى اأن هنــاك فروقــاً ذات دل�لــة اإحصائيــة فــي اكتســاب طلبــة الصــف الثالــث ال�أساســي للمفاهيم 

العلميــة يعــزى لطريقــة التدريــس لصالــح المجموعــة التجريبيــة، واســتخدمت ال�أســلوب شــبه التجريبــي، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن 

)52( طالبــاً وطالبــة، واتجهــت بتبنــي تصميــم برمجيــات تعليميــة تســتند اإلــى ال�ســتراتجيات ال�ســتقرائية الموجــه فــي تدريــس العلــوم للمرحلــة 

ــع  ــي لرف يجاب ــر ال�إ أث ــج ال� ــث اأظهــرت النتائ ــل حي ــع التحصي ــى رف ــم المحوســب عل ــر التعلي أث ال�أساســية.-وتطرقت دراســة شــميس)2015( ل�

تحصيــل الطلبــة فــي الصــف ال�أول المتوســط فــي مــادة الجغرافيــا. كمــا بينــت دراســة الدويــري )2014( اأهميــة التعليــم المحوســب القائــم 

علــى التعليــم التعاونــي واأثــره علــى التحصيــل العلمــي لطلبــة التاســع فــي مــادة الجغرافيــا واتجاهــات الطلبــة نحوهــا ودوره فــي تســهيل عمليــة 

التواصــل، وكان مــن اأهــم نتائجهــا اأن للتعليــم المحوســب اأثــراً اإيجابيــاً فــي رفــع التحصيــل الدراســي واتجاهــات الطلبــة نحــو المــادة الدراســية. 

يجابــي علــى رفــع تحصيــل طلبــة الصــف الثانــي العلمــي فــي مــادة  كمــا اأثبتــت دراســة الحورانــي )2014( اأثــر اأنشــطة التعليــم المحوســب ال�إ

الكيميــاء واتجاهاتهــم نحــو تعلمهــا وتضمنــت اأســس تصميــم البرامــج التعليميــة، حيــث تــم اســتخدام المنهــج التجريبــي للمجموعتيــن حيــث 

تكونــت العينــة مــن ) 65( طالباً.-كمــا اأكــدت علــى ذلــك دراســة العمــري )2012( علــى اأهميــة وفاعليــة البرنامــج المحوســب فــي تنميــة 

ســلامية باســتخدام المنهــج التجريبــي ذو المجوعــات الضابطــة والتجريبيــة  التفكيــر ال�بداعــي لــدى طلبــة الصــف الســابع فــي مــادة التربيــة ال�إ

يجابــي فــي رفــع  حيــث تكونــت العينــة مــن  )116( طالبــاً وطالبة.-وكذلــك دراســة صالــح )2010( بينــت اأثــر الــدروس التعليميــة المحوســبة ال�إ

تحصيــل طلبــة الصــف ال�أول ال�أساســي مــن خــلال اســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي علــى عينــة بلــغ عددهــم )155( طالبــاً وطالبــة. ودراســة 

ــة المرحلــة  يجابــي لطريقــة التدريــس المحوســب علــى رفــع مســتوى التحصيــل لطلب ــر ال�إ أث ــا )2013( اأظهــرت نتائجهــا ال� ســوغي وال�ديجان

بتدائيــة فــي مــادة العلــوم العامــة باســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي علــى عينــة تكونــت مــن )150( طالبــاً. بينمــا تعارضــت نتائــج دراســة  ال�إ

خصاونــة )2017( مــع النتائــج الســابقة حيــث لــم تظهــر النتائــج اأثــراً للتعليــم المحوســب علــى رفــع التحصيــل واأعــرب اأن ســبب هــذه النتائــج 

يعــود اإلــى اإحــدى معوقــات التعليــم المحوســب وهــو الجانــب ال�نفعالــي كــون الباحــث ليــس هــو المــدرس للمــادة وعــدم تعــود الطلبــة علــى 

ضافــة اإلــى المشــكلات التقنيــة التــي قــد تواجــه الباحــث، وبينــت دراســة العمرانــي  الــدروس المحوســبة وعــدم جديــة الطلبــة فــي التعليــم بال�إ

ــي نحــو اســتخدام  ــر  اإيجاب ــة اأث يجابي ــن ال�إ ــت اأن ل�تجاهــات المعلمي ــث اأثبت ــم المحوســب حي ــق التعلي ــي تطبي ــرة ف ــل المؤث )2013( العوام

ــم  ــق برنامــج التعلي ــات تطبي ــى صعوب ــج دراســة الحســينات )2012(  فــي التعــرف اإل ــة فــي المــدارس. ومــن نتائ الحاســوب كوســيلة تعليمي

دارة، كعــدم تعييــن معلــم مســاند دائــم لمعلــم التعليــم التفاعلــي  التفاعلــي المحوســب للتلاميــذ فــي المرحلــة الدنيــا، منهــا معوقــات تتعلــق بــال�إ
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المحوســب، وقلــة الدعــم، والتمويــل الكافــي لتوظيــف وتطبيــق البرنامــج، ومعوقــات تتعلــق بالتلاميــذ وهــي عــدم توافــر جهــاز حاســوب لــدى 

بعــض التلاميــذ فــي منازلهــم، ومعوقــات تتعلــق بالمعلميــن وهــي الحوافــز الماديــة والمعنويــة للمعلمــي التعلــم التفاعلــي المحوســب، ومعوقــات 

ــرة اعطــال  ــزة الحاســوب المســتخدمة وكث ــرة اعطــال اأجه ــات كث ــرز هــذه الصعوب ــن اأب ــي وم ــة والدعــم الفن ــة التحتي ــات البني ــق بصعوب تتعل

ملحقــات جهــاز الحاســوب. 

لكترونـــي فـــي مهـــارات القـــراءة والتفكيـــر ال�بتـــكاري عنـــد تلاميـــذ الصـــف  يجابـــي للتعليـــم ال�إ أثـــر ال�إ وهنـــاك دراســـة ســـليمان )2015( اأثبتـــت ال�

ـــن الدراســـات  ـــبة. 	 وم ـــج المحوس ـــم البرام ـــر تصمي ـــت  معايي ـــث تضمن ـــذاً، حي ـــى )61( تلمي ـــي عل ـــم التجريب ـــن خـــلال التصمي ـــس م الخام

أبـــرط  التـــي اأكـــدت اأهميـــة تصميـــم برامـــج الـــدروس المحوســـبة وفـــق معاييـــر معينـــة لتحقيـــق فاعليتهـــا فـــي رفـــع التحصيـــل الدراســـي دراســـة ال�

ـــم مســـتوى  ـــى تصمي ـــت اإل ـــون وجـــراف وشـــوباك فوســـي )Melton,Grafe,and Chopak-fass،2009( هدف ـــا دراســـة ميلت )2011(. 	واأم

ـــار  ـــم اختي ـــة وت ـــس العادي ـــة التدري ـــة بطريق ـــم المتمـــازج مقارن ـــة التعل ـــا العامـــة بطريق ـــة ورضاهـــم خـــلال دراســـة مســـاق الجغرافي ـــل الطلب تحصي

اأفـــراد الدراســـة والذيـــن بلـــغ عددهـــم اأربعـــة صفـــوف عشـــوائية ثلاثـــة منهـــا تـــدرس بطريقـــة التعلـــم المتمـــازج وال�أخـــرى تـــدرس بالطريقـــة 

ـــة طريقـــة  ـــج الدراســـة اأهمي ـــة واأظهـــرت نتائ أمريكي ـــورك ال� ـــة نيوي ـــاً مـــن مـــدارس ول�ي أربعـــة )251( طالب ـــغ عـــدد المجموعـــات ال� ـــة وبل ال�عتيادي

ـــا. ـــي مســـاق الجغرافي ـــة ورضاهـــم ف ـــل الطلب ـــع مســـتوى تحصي ـــي رف ـــم المتمـــازج ف التعل

  التعليق على الدراسات السابقة:

أبرط  ال�هتمــام الكبيــر بــدور التعليــم المحوســب علــى رفــع التحصيــل واإثــارة الدافعيــة وعنصر التشــويق في مختلــف المراحل والمواد الدراســية)ال�

2011 صالــح 2010، شــميس 2015، الدويــري 2014، حورانــي 2014، ســوغي وال�أديجانــا 2013، ميلتــون وجــراف وشــوباك فوســي 

2009، خريشــة 2012(. 

بعــض الدراســات الســابقة اعتبــرت اأن اختيــار البرنامــج التقنــي المناســب للمــادة والمرحلــة التعليميــة لــه تاأثيــر علــى نتائــج تحقيــق ال�أهــداف 

المرجــوة للمــادة اإضافــة اإلــى دور التعليــم المحوســب الكبيــر فــي تحفيــز وتنشــيط الطلبــة للتعلــم خصاونــة )2017( -فمنهــم مــن نظــر اإلــى 

التعليــم المحوســب علــى اأن لــه دوراً فعــال�ً فــي اســتخدام اســتراتيجية ال�ســتقراء الموجــه، واأكــدت علــى فاعليــة التدريــس المحوســب فــي 

تدريــس المفاهيــم العلميــة فــي المرحلــة ال�أساســية، وتاأكيــد حفظهــا فــي اأذهــان الطالبــات، يونــس، والــدول�ت )2017(. واأكــدت الدراســات 

بتــكاري، بمــا تتضمنــه مــن الحركــة والحيــاة فــي اأوصــال  الســابقة دور التعليــم المحوســب فــي تنميــة مهــارات القــراءة والتفكيــر ال�بداعــي ال�إ

ــرط  أب ــب ســلمان )2015(، العمــري )2012( ال� ــات التدري ــاج اإليهــا عملي ــي تحت ــة الت ــة والحيوي ــة بالجدي ــة فتجعلهــا مليئ المواقــف التعليمي

)2011(، صالــح )2010( وهــذا مــا توافــق مــع نتائــج الدراســة الحاليــة . ومنهــم مــن ركــز علــى تميــز الــدروس المحوســبة عــن غيرهــا بفاعليتهــا 

أنشــطة واإعــداد البرامــج وتسلســلها وترتيبهــا  ــع فــي ال�أســاليب وال� ــم مــن التنوي ــق ال�أهــداف بســهولة ويســر، كذلــك تمكــن المعل فــي تحقي

بحيــث تراعــي الفــروق الفرديــة وتناســب مختلــف المــواد الدراســية شــميس )2015(.

واهتمــت الدراســات اأيضــا باتجاهــات المعلميــن نحــو الــدروس المحوســبة، حيــث وجــد هنــاك اإتجــاه اإيجابــي نحــو التكنولوجيــا واســتعمال 

ــة، اإل� اأن هنــاك صعوبــات للتعلــم المحوســب فــي المــدارس ومعوقــات واختــلاف فــي البرامــج، وينظــر اإلــى  ــة التعليمي التقنيــات فــي العملي

ــة  ــث الدق ــن حي ــر م ــم بشــكل كبي ــة التعل ــي عملي ــات ويســاعد ف ــع عصــر المعلوم ــق م ــة تتواف ــم متكامل ــة تعل ــدروس المحوســبة كمنظوم ال

ــم،  ــي نحــو التعل يجاب ــة، وال�تجــاه ال�إ ــادة الفاعلي ــح ال�ســتجابات، وزي ــم المســتمر، وتصحي ــة، والتقوي ــم المــادة التعليمي والســيطرة فــي تقدي

ــم  ــن اهت ــاك م ــري )2014(، وهن ــي، والدوي ــي )2013( الحوران ــع وتطــوره العمران ــدم المجتم ــة وتق ــة التعليمي ــي تحســين العملي ويســاعد ف

ــل الكافــي لتوظيــف  ــة الدعــم والتموي ــة فــي قل دارة ، كانــت الصعوب ــم المحوســب علــى مســتوى ال�إ ــي تواجــه التعلي ــات الت بدراســة الصعوب

وتطبيــق البرنامــج المحوســب، و عــدم تعييــن معلــم مســاند دائــم لمعلــم التعلــم التفاعلــي المحوســب وبالنســبة للمعلــم قلــة الحوافــز الماديــة 
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والمعنويــة لمعلمــي التعلــم التفاعلــي المحوســب ، وبالنســة للتلاميــذ عــدم توفــر حاســوب لــدى بعــض التلاميــذ فــي منازلهــم، وبالنســبة للبنيــة 

التحتيــة كثــرة اعطــال ال�أجهــزة و ملحقاتهــا. الحســنات)2012(.-اأما الدراســات ال�أجنبيــة نظــرت اإلــى اأهميــة الــدروس المحوســبة فــي رفــع 

 Melton,Grafe,and(نجــاز التحصيــل العلمــي للطلبــة، حيــث توافقــت مــع الدراســة الحاليــة بــاأن لهــا علاقــة اإيجابيــة فــي رفــع التحصيــل وال�إ

.)Chapak-Foss،2009( ،)Sowunmi and Aladejana،2013

  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في جوانب عدة اأهمها ما ياأتي:

طار العام للاأساس النظري لهذه الدراسة سواء بطريقة مباشرة، اأو غير مباشرة.. 1 وضع ال�إ

ال�ستفادة من المراجع الواردة فيها. . 2

ال�ستفادة من نتائج الدراسات السابقة. . 3

تصميم اأداة الدراسة )ال�ختبار التشخيصي والتقييمي( وكيفية بنائها.. 4

ال�ستفادة من بعض ال�أساليب ال�أحصائية التي استخدمت في الدراسات السابقة.. 5

مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالنتائج التي توصلت اإليها بعض الدراسات السابقة عند عرض النتائج.. 6

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

تعــد هــذه الدراســة علــى حــد علــم الباحثــة انهــا اأول دراســة تبحــث فــي اأهميــة الــدروس المحوســبة فــي رفــع التحصيــل لــدى طالبــات . 1

الصــف الرابــع ال�أساســي فــي مــادة اللغــة العربيــة فــي المجــال�ت كافــة حيــث اأن الدراســات الســابقة ركــزت علــى دراســة مجــال واحــد 

عــراب والقواعــد اللغويــة خصاونــة )2017(. مــن مجــال�ت اللغــة العربيــة كالقــراءة مثــلاً ســلمان)2015(، اأو ال�إ

 تميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي اأنهــا اأول دراســة طبقــت فــي فلســطين علــى مــادة اللغــة العربيــة للصــف الرابــع فــي . 2

محافظــة طولكــرم علــى المنهــاج الفلســطيني.

تميــزت اأيضــاً اأنهــا قارنــت بيــن المســتوى التحصيلــي للاختبــار القبلــي والبعــدي لــكل فــرع مــن فــروع اللغــة العربيــة واأوصــت اأكثــر الفــروع . 3

مــلاء، واأقلهــا تاأثيــراً التدريبــات، ويعــزو ذلــك  تاثيــراً بالــدروس المحوســبة وهــي القــراءة ويليهــا فهــم المقــروء ومــن ثــم التعبيــر، وبعدهــا ال�إ

اإلــى عــدم تكافــؤ التدريبــات مــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي نتيجــة اختــلاف اأهدافهــا، واأيضــاً كــون التدريبــات تحاكــي المهــارات الفعليــة 

العليــا، خصاونــة )2017(.

جراءات   الطريقة وال�إ

تضمــن هــذا الفصــل وصفــاً لمنهجيــة الدراســة ومجتمعهــا وعينتهــا، اإضافــًة اإلــى اأدواتهــا ومتغيراتهــا واإجــراءات تنفيذهــا، كمــا وتضمــن وصفــا 

حصائيــة التــي تــم اســتخدامها. لتصميــم الدراســة والمعالجــة ال�إ

منهــج الدراســة: قامــت الباحثــة باســتخدام المنهــج شــبة التجريبــي لدراســة اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي لمــادة 

اللغــة العربيــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي، وذلــك مــن خــلال اســتخدام التصميــم القبلــي والبعــدي للمجموعــة الواحــدة وهــي 

المجموعــة التجريبيــة  Pre-Test, Post-Test Desing، بحيــث يتــم اختبارهــا قبليــاً، ثــم يتــم اإدخــال المتغيــر المســتقل عليهــا، ثــم اختبارهــا 

أثــر الــذي تركــه المتغيــر المســتقل علــى المجموعــة اأبــو عــلام )1998(. والتجربــة وفقــاً  اختبــاراً بعديــاً، ويــدل الفــارق بيــن ال�ختباريــن علــى ال�

أفــراد فــي مجموعــات يعالــج فيهــا  للبحــث العلمــي هــي اإجــراء يهــدف اإلــى التحقــق مــن علاقــات العلــة والمعلــول وذلــك بتقســيم عــدد مــن ال�

متغيــر مســتقل اأو اأكثــر، والعنصــر ال�أســاس فــي البحــث التجريبــي هــو اأن الباحــث يضــع عــن قصــد الظــروف التــي تتعــرض فيهــا مجموعــات 

مختلفــة لخبــرات مختلفــة.
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مجتمــع الدراســة: اشــتمل مجتمــع الدراســة علــى جميــع طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي فــي المــدارس الحكوميــة التابعــة لمديريــة تربيــة 

وتعليــم طولكــرم فــي فلســطين فــي الفصــل الدراســي ال�أول مــن العــام الدراســي 2017/2018، حيــث بلــغ مجتمــع الدراســة )3627( طالــب 

وطالبــة منهــم )1844( اإنــاث و)1783( ذكــور.

عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة مــن )37( طالبــة مــن طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي فــي مدرســة بنــات اإشــبيلية ال�أساســية التابعــة 

ــة المدرســة بالطريقــة القصديــة ؛ وذلــك لتســهيل اإجــراءات الدراســة ولمتابعتهــا عــن  ــة تربيــة وتعليــم طولكــرم، وقــد اختــارت الباحث لمديري

كثــٍب، حيــث اإن الباحثــة التــي اأعــدت وطبقــت الدراســة تعمــل كمعلمــة  فــي هــذه المدرســة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن شــعبة دراســية 

واحــدة، وتــم تطبيــق ال�ختبــار التحصيلــي علــى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي قبــل وبعــد تطبيــق اأســلوب التعليــم المحوســب فــي مــادة 

اللغــة العربيــة. 

ــدى  ــة ل ــة العربي ــادة اللغ ــي لم ــل العلم ــى التحصي ــم المحوســب عل ــر التعلي ــة بتقصــي اأث ــداف الدراســة المتمثل ــق اأه ــة: لتحقي اأداة الدراس

طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي فــي محافظــة طولكــرم قامــت الباحثــة باإعــداد اختبــار لقيــاس تحصيــل الطلبــة فــي اللغــة العربيــة بالتركيــز علــى 

مــلاء والتعبيــر، وســتتحدث الباحثــة عــن الخطــوات والعناصــر الرئيســة التــي احتــوى عليهــا  مهــارات القــراءة وفهــم المقــروء والتدريبــات وال�إ

هــذا  ال�ختبــار بالتفصيــل فيمــا يلــي:

اختبار التحصيل في اللغة العربية باستخدام اسلوب التعليم المحوسب:

ــلاء  م ــروء وال�إ ــراءة وفهــم المق ــى مهــارات الق ــات عل ــدرة  الطالب ــى ق ــار التعــرف عل ــار: اســتهدف ال�ختب ــد الهــدف مــن ال�ختب اأول�ً: تحدي

ــة. ــادة اللغــة العربي ــي م ــم المحوســب ف ــر باســتخدام التعلي والتعبي

ثانيــًا: صياغــة بنــود ال�ختبــار: قبــل البــدء فــي صياغــة مفــردات ال�ختبــار قامــت الباحثــة بال�طــلاع علــى مجموعــة مــن الدراســات المشــابهة؛ 

جــراءات التــي ســارت عليهــا عمليــة صياغــة مفــردات ال�ختبــار وطريقــة عرضهــا، ومنهــا دراســة ابــو صبحــة  للاســتفادة مــن الخطــوات، وال�إ

)2010(، ثــم قامــت الباحثــة باإعــداد اختبــار اللغــة العربيــة ، ويتكــون هــذا ال�ختبــار مــن خمســة اأقســام: 

- المجــال ال�أول: اختبــار القــراءة: اعتمــدت الباحثــة علــى دروس المرحلــة ال�أساســية لنفــس المرحلــة فــي اختيــار الفقــرة ل�أن الطالبــات لــم 

تدرســها ســابقاً، واأجريــت بعــض التغييــرات علــى الموضــوع المختــار، واإعــادة تنظيــم النــص مــع مراعــاة عــدم ال�خــلال بســياقه اللغــوي واأصبــح 

النــص القرائــي جاهــزاً ل�ســتعماله لقيــاس صحــة القــراءة وســرعتها.

- المجال الثاني: اختبار فهم المقروء، اعتمدت الباحثة المهارات التي اأكدها منهج الدراسة في المرحلة ال�أساسية الدنيا وهي:

الحصول على المعنى الحرفي للموضوع.. 1

الفهم الضمني.. 2

استنتاج العبرة. . 3

وضع عنوان للنص.. 4

فهم معنى الكلمة.. 5

فهم ضد الكلمة.. 6

- المجــال الثالــث: التدريبــات، تــم اإعــداد التدريبــات مــن تدريبــات تــم دراســاتها ســابقاً بالطريقــة ال�عتياديــة للاختبــار التشــخيصي وبالتعليــم 

المحوســب للاختبــار التقويمــي وتضمنــت ســؤالين، الســؤال ال�أول تضمــن ثمانــي فقــرات بمعــدل علامــة لــكل فقــرة، والســؤال الثانــي تضمــن 

ثــلاث فقــرات بمعــدل اأربــع علامــات لــكل فقــرة.
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ــم  ــار التشــخيصي وبالتعلي ــة للاختب ــع التــي درســت بالطريقــة ال�عتيادي ــار الفقــرات مــن المواضي ــم اختي مــلاء اأيضــا ت ــع: ال�إ - المجــال الراب

المحوســب للاختبــار التقويمــي، تضمــن ســؤالين الســؤال ال�أول تضمــن ثــلاث فقــرات بمعــدل اأربــع علامــات لــكل فقــرة، والســؤال الثانــي 

تضمــن ثمانــي نقــاط بمعــدل علامــة لــكل نقطــة.

- المجــال الخامــس: التعبيــر، تــم اختيــار موضــوع التعبيــر والصــور بمــا يتناســب مــع المرحلــة ال�أساســية الدنيــا وفــق المنهــاج الفلســطيني 

الجديــد وتضمنــت ســؤالين، الســؤال ال�أول تضمــن خمــس فقــرات بمعــدل علامتيــن لــكل فقــرة، والثانــي كتابــة خمــس جمــل عــن الصــور 

المعطــاة ويكــون التقييــم بمعــدل علامتيــن لــكل جملــة علامــة علــى التعبيــر، وعلامــة علــى صحــة كتابــة الجملــة.    

  وضع تعليمات ال�ختبار:

بعــد تحديــد عــدد فقــرات كل ســؤال وصياغتهــا ،قامــت الباحثــة بوضــع تعليمــات ال�ختبــار قبــل تطبيقــه واشــتملت التعليمــات علــى بيانــات 

خاصــة بالطالبــات وهــي: )ال�ســم، الصــف، المدرســة، الزمــن(، كمــا وتضمنــت التعليمــات توضيــح نوعيــة ال�أســئلة، وعــدد فقراتهــا، 

ــة. ــار بدقــة وعناي ــة اأســئلة ال�ختب وعلامــات كل ســؤال فيهــا، والتاأكيــد علــى اإجاب

  مصادر بناء اختبار التحصيل في اللغة العربية:

آتية: تم بناء فقرات التعبير الكتابي والشفوي من خلال المصادر ال�

الدراسات وال�بحاث السابقة التي اجريت في موضوع التعبير الكتابي والشفوي.. 1

المراجع والكتب المختلفة في طرائق تدريس اللغة العربية.. 2

اآراء الخبراء والمختصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها.. 3

   صدق ال�ختبار بصورته ال�أولية:

تــم عــرض ال�ختبــار علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن ذوي ال�ختصــاص فــي تخصــص اللغــة العربيــة، والمناهــج وطــرق التدريــس، 

بــداء اآرائهــم فيمــا  أمريكيــة؛ ل�إ وتكنولوجيــا التعليــم فــي جامعــة النجــاح، وجامعــة القــدس المفتوحــة، وجامعــة بيرزيــت، والجامعــة العربيــة ال�

يلــي: 

مدى مناسبة اأسئلة ال�ختبار لطلاب الصف الرابع.. 1

مدى مناسبة الصور واأسئلة ال�ختبار لهدف الدراسة.. 2

مدى وضوح لغة ال�ختبار ومناسبتها لطلاب الصف الرابع.. 3

مدى وضوح وكفاية تعليمات ال�ختبار.. 4

جابة عن ال�أسئلة.. 5 مدى مناسبة زمن ال�ختبار للاإ

ولقد اأشار المحكمين اإلى مجموعة من الملاحظات وال�آراء حول العناصر السابقة هي:

ال�ختبار صالح لقياس الهدف الذي وضع من اأجله.	 

الموضوعات التي طلب من الطالب الكتابة فيها مناسبة لطلاب الصف الرابع.	 

تعديل بعض تعليمات ال�ختبار، واإضافة تعليمات اأخرى.	 

تعديل صياغة بعض فقرات ال�ختبار وبعض الصور، وفي ضوء اآراء السادة المحكمين قامت الباحثة  بوضع النسخة النهائية للاختبار. 	 



93

جابــة علــى ال�ختبــار، وذلــك مــن خــلال حســاب    حســاب زمــن ال�ختبــار: تــم حســاب متوســط الزمــن الــذي اســتغرقته الطالبــات للاإ

ــدر هــذا الزمــن ب )40( دقيقــة اأي  جابــة علــى جميــع فقــرات ال�ختبــار، وقُ متوســط الوقــت الــذي اســتغرقته اأول طالبــة واآخــر طالبــة فــي ال�إ

حصــة واحــدة.

  صــدق ال�ختبــار )Test Validity(: يعــرف عبــده )1999 303(: صــدق ال�ختبــار باأنــه »قــدرة ال�ختبــار علــى قيــاس الهــدف الــذي 

ــة  ــار، فقــد قامــت الباحث ــة صــدق المحكميــن Content Validity للتحقــق مــن صــدق ال�ختب ــه »وقــد اســتخدمت الباحث وضــع مــن اأجل

بــداء اآرائهــم وملاحظاتهــم حــول مناســبة بنــود  أوليــة علــى مجموعــة مــن الســادة المحكميــن، حيــث قامــوا باإ بعــرض ال�ختبــار فــي صورتــه ال�

آراء تــم تعديــل واإعــادة صياغــة بعــض الفقــرات ليصبــح عــدد فقــرات ال�ختبــار وفــق  ال�ختبــار للهــدف الــذي وضــع ل�أجلــه، وفــي ضــوء تلــك ال�

آتــي: الجــدول ال�

العلاماتعدد الفقراتعدد ال�أسئلةالمجال

خمس اأسطرالقراءة
القــراءة الصحيحــة، الخطــاأ بالحــروف دون تصحيــح ذاتــي تنقــص علامــة والخطــاأ 

بالحــركات لــكل حركــة نصــف علامــة. 
20

6فهم المقروء
ــلاث  ــدل ث ــرات بمع ــة الفق ــات وبقي ــع علام ــدل اأرب ــة بمع ــى والثاني ــرات ال�ول ســت فق

ــرة. ــكل فق ــات ل علام
20

2التدريبات
ال�أول ثمانــي فقــرات بمعــدل علامــة لــكل فقــرة، والثانــي ثــلاث فقــرات بمعــدل اأربــع 

علامــات لــكل فقــرة.
20

2ال�ملاء 
ال�ول ثــلاث فقــرات بمعــدل اأربــع علامــات لــكل فقــرة، والثانــي ثمانــي فقــرات بمعــدل 

علامــة لــكل فقــرة.
20

20خمس فقرات لكل سؤال، وبمعدل علامتين لكل فقرة2التعبير

 

:)Test Reliability( ثبات ال�ختبار  

يقصــد بثبــات ال�ختبــار "اأن يعطــي ال�ختبــار نتائــج متقاربــة اإذا مــا اأعيــد تطبيقــه علــى نفــس المفحوصيــن وتحــت نفــس الظــروف وتكــون 

قيمتــه موجبــة ول� تزيــد عــن )1(" عبــده )1999(: ولقــد قامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات بطريقتيــن همــا:

أرقام الفردية، وال�أسئلة . 1 طريقة التجزئة النصفية )Split-Half Coefficient(: حيث تم تجزئة ال�ختبار اإلى جزاأين )ال�أسئلة ذات ال�

أرقام الزوجية(، ثم اإيجاد معامل ال�رتباط بيرسون )Pearson( بين النصفين، ومن ثم تم تصحيح معاملات ال�رتباط باستخدام  ذات ال�

معامل ارتباط سبيرمان 	 براون للتصحيح )Spearman-Brown Coefficient(، والجدول رقم )4( يوضح ذلك:

جدول )4( نتائج حساب ثبات ال�ختبار بطريقة التجزئة النصفية

مستوى الدل�لة المحسوبمعامل ال�رتباط المصححمعامل ال�رتباطعدد الفقرات المحور

0.00**50.900.93القراءة 

0.00**70.770.87فهم المقروء 

0.00**110.960.92التدريبات 

ملاء  0.00**110.850.80ال�إ

0.00**100.890.85التعبير 
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طريقــة األفــا كرونبــاخ: حيــث اســتخدمت الباحثــة طريقــة األفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات ال�ختبــار كطريقــة ثانيــة والجــدول التالــي يوضــح . 2

آتيــة: ذلــك جــدول خطــوات الدراســة: تــم تنفيــذ الدراســة وفــق الخطــوات ال�

فادة منه.. 1 ال�طلاع على ال�أدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة وال�إ

الرجــوع اإلــى الوحــدات الدراســية والــدروس التــي يمكــن التعليــم . 2

المحوســب  فيهــا  فــي كتــاب اللغــة العربيــة  للصــف الرابع ال�أساســي، 

واختيــار مــادة علميــة محوســبة مناســبة لهــذه الدروس،حيــث  اختارت 

الباحثــة المواضيــع الدراســية التاليــة:

ملاء.      - القراءة.    - فهم المقروء.    -التدريبيات.   -التعبير.     -ال�إ

بنــاء اختبــار اللغــة العربيــة فــي ضــوء اأســلوب التعليــم المحوســب . 3

المســتخدم فــي الدراســة، والتاأكــد مــن صدقــه وثباتــه. 

تدريس الطالبات وفق منهج التعليم المحوسب باستخدام برنامج بوربوينت.. 4

تطبيق اختبار اللغة العربية بعد  استخدام التعليم المحوسب المستخدم. . 5

جمع البيانات وتفسير النتائج.. 6

وضع المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج.. 7

  متغيرات الدراسة:

ــم المحوســب، . 1 ــى اســلوب التعلي ــم عل ــرات مســتقلة: طريقــة التدريــس ولهــا مســتويان: المســتوى ال�أول :البرنامــج التعليمــي القائ متغي

ــة ــي: الطريقــة ال�عتيادي المســتوى الثان

متغيرات مضبوطة: الجنس، المدرسة والصف.. 2

متغيرات تابعة: تحصيل الطالبات في مادة اللغة العربية.. 3

  تصميم الدراسة:

آتــي اإجــراءات التجربــة:  اعتمــدت الباحثــة التصميــم شــبه التجريبــي لتطبيــق الدراســة وذلــك لمناســبته لطبيعتهــا و اأهدافهــا , ويمثــل التصميــم ال�

                       O
2
O: اختبــار  اللغــة العربيــة  القبلــي 

1
O حيــث اأن: 

1
 × O 

2

اختبار اللغة العربية البعدي × المتغير التجريبي )المعالجة التجريبية(      

ــج  ــل النتائ ــم تحلي ــي الحاســوب، ث ــات ف ــغ البيان ــم تفري ــة ت ــات الدراس ــار فرضي ــة: ل�ختب ــي الدراس ــة المســتخدمة ف حصائي المعالجــات ال�إ

آتــي: ومعالجتهــا باســتخدام )SPSS( علــى النحــو ال�

اختبار التجزئة النصفية لقياس ثبات ال�ختبار.. 1

اختبار األفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات ال�ختبار.. 2

معادلة التصحيح لسبيرمان 	 براون.. 3

اختبار )Wilcoxon Test( اللامعلمي للعينات المرتبطة.. 4

األفا كرونباخعدد الفقرات المحور

50.82القراءة 

70.90فهم المقروء 

110.80التدريبات 

ملاء  110.81ال�إ

100.87التعبير 

)5( نتائج حساب ثبات ال�ختبار بطريقة األفا كرونباخ
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  نتائج الدراسة: 

هدفت هذه الدراسة اإلى معرفة اأثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل العلمي لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي، 

حصائية المطلوبة، وفيما يلي تحليل  مقارنة بالطريقة ال�عتيادية. وبعد تطبيق اإجراءات الدراسة وجمع بياناتها، تم استخدام التحليلات ال�إ

للبيانات والنتائج التي تم التوصل اإليها وفقا لمتغيرات الدراسة وتصميمها.

* الســؤال الرئيــس للدراســة: مــا اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي لمــادة اللغــة العربيــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع 

ال�أساســي؟

جابــة عــن ســؤال الدراســة الرئيــس تــم اإجــراء اختبــار )Wilcoxon Test( اللامعلمــي للعينــات المرتبطــة، وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم  للاإ

تبعيتهــا لقانــون التوزيــع الطبيعــي، وقــد تــم حســاب المتوســط وال�نحــراف وقيمــة )z=( لدرجــات اأفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج 

أثــر،  القائــم علــى التعليــم المحوســب فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي، ولقيــاس حجــم ال�

آتيــة: قامــت الباحثــة بحســاب مربــع معامــل اإيتــا n2 تبعــا للمعادلــة ال�

t2  )انظر جدول رقم 1(
t2+df

n2 =

حصائيــة مــا بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اللغــة العربيــة  جــدول )1( الفــروق فــي المتوســطات، وقيمــة )z( والــدل�ل�ت ال�إ

n2 ككل وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل اإيتــا

مستوى الدل�لةمربع معامل اإيتا )n2(قيمة Zال�نحرافالمتوسط القياس

42.486517.71632قبلي
-5.304

0.958**0.00

79.027017.10342بعدي

ــن  ــة بي ــة الدراس ــراد عين ــدى اأف ــة ككل ل ــة العربي ــي اللغ ــل ف ــتوى التحصي ــي مس ــة ف ــة اإحصائي ــروق ذات دل�ل ــود ف ــن الجــدول )1( وج يبي

ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح ال�ختبــار البعــدي، )P<0.05=0.00 ، z = )5.304  ، المتوســط وال�نحــراف بال�ختبــار القبلــي 

)SD=17.71632، M=42.48( المتوســط وال�نحــراف  بال�ختبــار البعــدي )SD=17.10342، M=79.02( وقــد كانــت هــذه الفــروق 

فــي التحصيــل فــي اللغــة العربيــة ككل بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح ال�ختبــار البعــدي. اأمــا مربــع معامــل اإيتــا والــذي يقيــس حجــم 

تاأثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي لمــادة اللغــة العربيــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي لــدى اأفــراد العينــة بلــغ )0.958( 

وقــد كان تاأثيــره كبيــراً، ممــا يشــير اإلــى اأن البرنامــج كان فاعــلا فــي رفــع مســتوى التحصيــل فــي اللغــة العربيــة ككل لــدى اأفــراد العينــة مــن 

تلاميــذ الصــف الرابــع، ويعــزو ذلــك اإلــى اأن التدريــس باســتخدام الحاســوب يبعــث الحركــة والحيويــة فــي الموقــف التعليمــي وهــذا مــا توافــق 

ــة مكتشــفا لهــا  ــا عــن المعلوم ــال باحث ــي فع ــة مشــارك ايجاب ــة التعليمي ــب محــور العملي مــع دراســة ســلمان، )2015(، واأيضــا جعــل الطال

وهــذا مــا توافــق مــع معظــم الدراســات الســابقة النيــادي )2009( ، زليعــي، )2008(، الحيلــة، وغنيــم، )2002(، عبيــدات )2005(، جبــر 

ــح )2010(، شــميس )2013(،  ــا )2013(، صال ــتيتونجو وكياكول�ج ــري )2012(، واأودو )2011(، وس ــن )2009(، العم أمي )2007(، ال�

ــي)2014(. ــري )2014(، الحوران ــرط)2011(، الدوي أب ال�

* الســؤال الفرعــي ال�أول للدراســة: مــا اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة لــدى 

طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟

جابــة عــن ســؤال الدراســة تــم اجــراء اختبــار )Wilcoxon Test( اللامعلمــي للعينــات المرتبطــة، وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم تبعيتهــا  للاإ

لقانــون التوزيــع الطبيعــي، وقــد تــم حســاب المتوســط وال�نحــراف وقيمــة )z( لدرجــات اأفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القائــم علــى 

أثــر، قامــت الباحثــة بحســاب  التعليــم المحوســب فــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي، ولقيــاس حجــم ال�

آتيــة: مربــع معامــل اإيتــا n2 تبعــا للمعادلــة ال�
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أولــى وهــي وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن  )انظــر جــدول رقــم )2( يوضــح نتائــج الفرضيــة ال�

متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة )التدريــس باســتخدام الحاســوب( فــي ال�ختبــار القبلــي والبعــدي للقــراءة. 

حصائيــة مــا بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اختبــار القــراءة  جــدول )2( الفــروق فــي المتوســطات ، وقيمــة )z( والــدل�ل�ت ال�إ

n2  لمــادة اللغــة العربيــة وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل اإيتــا

مستوى الدل�لةمربع معامل اإيتا )n2(قيمة Zال�نحرافالمتوسط القياس

14.37843.11226قبلي
-5.188

0.875**0.00

17.67572.27369بعدي

يبيــن الجــدول )2( وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة فــي مســتوى التحصيــل فــي مســتوى التحصيل فــي اختبار القراءة لمادة اللغــة العربية لدى 

اأفــراد عينــة الدراســة بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح ال�ختبــار البعــدي، )P<0.05=0.00 ، z = )5.188  ، المتوســط وال�نحــراف 

بال�ختبــار القبلــي )SD=3.11226، M=14.3784( المتوســط وال�نحــراف بال�ختبــار البعــدي )M=17.6757،SD=2.27369( وقــد 

كانــت هــذه الفــروق فــي التحصيــل فــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح ال�ختبــار البعــدي. اأمــا 

مربــع معامــل اإيتــا والــذي يقيــس حجــم تاأثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة لــدى طالبــات 

الصــف الرابــع ال�أساســي لــدى اأفــراد العينــة بلــغ )0.87( وقــد كان تاأثيــره كبيــراً، ممــا يشــير اإلــى اأن البرنامــج كان فاعــلا فــي رفــع مســتوى 

التحصيــل فــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة لــدى اأفــراد العينــة مــن تلاميــذ الصــف الرابــع، جــاءت نتائــج هــذه الدراســة متوافقــة مــع 

دراســة ســلمان )2015( اأن التعليــم المحوســب يجعــل العمليــة التعليميــة مليئــة بالجديــة والحيويــة التــي يحتــاج اإليهــا عمليــة التدريــب اأميــن 

ــة، واأكــدوا ان  ــراءة والكتاب ــم الق ــا تعلي ــة تكنولوجي ــا لطبيع ــروا فهم ــي واأظه ــدم الذات ــة والتق ــز بالفردي ــا يتمي ــح تعليم )1998( الحاســوب يمن

التكنولوجيــا تعمــل لصالــح تغلبهــم علــى اأميتهــم، فمــن خــلال الحاســوب كعنصــر مثيــر لمعظــم الحــواس بال�ضافــة اإلــى التشــويق يســتطيع 

الطالــب اأن يقيــم ذاتــه.

* الســؤال الفرعــي الثانــي للدراســة: مــا اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة 

لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟

جابــة عــن ســؤال الدراســة تــم اجــراء اختبــار )Wilcoxon Test( اللامعلمــي للعينــات المرتبطــة ، وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم تبعيتهــا  للاإ

لقانــون التوزيــع الطبيعــي ،وقــد تــم حســاب المتوســط وال�نحــراف وقيمــة )z( لدرجــات اأفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القائــم علــى 

أثــر، قامــت الباحثــة بحســاب  التعليــم المحوســب فــي اختبــار المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي، ولقيــاس حجــم ال�

آتيــة: مربــع معامــل اإيتــا n2 تبعــا للمعادلــة ال�

t2  )انظــر جــدول رقــم 3( * يوضــح نتائــج الفرضيــة الثانيــة والتــي تنــص علــى وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى 
t2+df

n2 =

الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة )التدريــس باســتخدام الحاســوب( فــي ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لفهــم 

المقروء.

حصائيــة مــا بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اختبــار فهــم  جــدول )3( الفــروق فــي المتوســطات ، وقيمــة )z( والــدل�ل�ت ال�إ

n2 المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل اإيتــا

مستوى الدل�لةمربع معامل اإيتا )n2(قيمة Zال�نحرافالمتوسط القياس

8.10815.00435قبلي
-5.311

0.859**0.00

15.89194.83496بعدي
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يبيــن الجــدول )3( وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة فــي مســتوى التحصيــل فــي مســتوى التحصيــل فــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة 

العربيــة لــدى اأفــراد عينــة الدراســة بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح ال�متحــان البعــدي، )P<0.05=0.00 ، z = )5.311  المتوســط 

  )M=15.8919, SD=4.83496( المتوســط وال�نحــراف بال�ختبــار البعــدي )M=8.1081, SD=5.00435( وال�نحــراف بال�ختبــار القبلــي

ــار  ــح ال�ختب ــي والبعــدي لصال ــار القبل ــن ال�ختب ــة بي ــة العربي ــروء لمــادة اللغ ــار فهــم المق ــي اختب ــل ف ــي التحصي ــروق ف ــت هــذه الف ــد كان وق

البعــدي. اأمــا مربــع معامــل اإيتــا والــذي يقيــس حجــم تاأثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة 

العربيــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي لــدى اأفــراد العينــة بلــغ )0.85( وقــد كان تاأثيــره كبيــراً، ممــا يشــير اإلــى اأن البرنامــج كان فاعــلا 

فــي رفــع مســتوى التحصيــل فــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة لــدى اأفــراد العينــة مــن تلاميــذ الصــف الرابــع، يعــزو ذلــك اإلــى فاعليــة 

التعليــم المحوســب فــي جعــل المتعلــم مشــارك ايجابــي، دراســة ســلمان )2015( اأميــن )1998(.

* الســؤال الفرعــي الثالــث للدراســة: مــا اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار التدربيــات لمــادة اللغــة العربيــة 

لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟.

جابــة عــن ســؤال الدراســة تــم اجــراء اختبــار )Wilcoxon Test( اللامعلمــي للعينــات المرتبطــة، وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم تبعيتهــا  للاإ

لقانــون التوزيــع الطبيعــي، وقــد تــم حســاب المتوســط وال�نحــراف وقيمــة )z( لدرجــات اأفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القائــم علــى 

أثــر، قامــت الباحثــة بحســاب  التعليــم المحوســب فــي اختبــار التدريبــات لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي، ولقيــاس حجــم ال�

آتيــة: مربــع معامــل اإيتــا n2 تبعــا للمعادلــة ال�

 )0.05( يبين نتائج الفرضية الثالثة وهي وجود فروق ذات دل�لة اإحصائية عند مستوى الدل�لة )انظر جدول رقم 4(  t2
t2+df

n2 =

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية )التدريس باستخدام الحاسوب( في ال�ختبار القبلي والبعدي للتدريبات.

ــار  ــل فــي اختب ــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصي ــار القبل ــن ال�ختب ــا بي ــة م حصائي ــدل�ل�ت ال�إ جــدول )4( الفــروق فــي المتوســطات ، وقيمــة )z( وال

n2 ــا ــع معامــل اإيت ــر باســتخدام مرب ــة وحجــم ال�أث ــات لمــادة اللغــة العربي التدريبي

مستوى الدل�لةمربع معامل اإيتا )n2(قيمة Zال�نحرافالمتوسط القياس

4.48654.14073قبلي
-5.308

0.548**0.00

15.08114.13238بعدي

يبيــن الجــدول )4( وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة فــي مســتوى التحصيــل فــي اختبــار التدريبــات لمــادة اللغــة العربيــة لــدى اأفــراد عينــة 

الدراســة بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح ال�ختبــار البعــدي، )P<0.05=0.00 ، z = )5.308  ، المتوســط وال�نحــراف بال�ختبــار 

ــار البعــدي )M=15.0811, SD=4.13238(  وقــد كانــت هــذه  القبلــي )M=4.4865, SD=4.14073( المتوســط وال�نحــراف بال�ختب

الفــروق فــي التحصيــل فــي اختبــار التدريبــات لمــادة اللغــة العربيــة بيــن ال�متحــان القبلــي والبعــدي لصالــح ال�ختبــار البعــدي. اأمــا مربــع معامــل 

اإيتــا والــذي يقيــس حجــم تاأثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي فــي اختبــار التدريبــات لمــادة اللغــة العربيــة لــدى طالبــات الصــف 

الرابــع ال�أساســي لــدى اأفــراد العينــة بلــغ )0.54( وقــد كان متوســط التاأثيــر، ممــا يشــير اإلــى اأن البرنامــج كان فاعــلا فــي رفــع مســتوى التحصيــل 

فــي اختبــار التدربيــات لمــادة اللغــة العربيــة لــدى اأفــراد العينــة مــن تلاميــذ الصــف الرابــع، لــم تكــن النتائــج مرتفعــة كالمجــال�ت الســابقة ويعــزو 

ذلــك اإلــى اأن التدريبــات اللغويــة تحتــاج اإلــى مهــارات عقليــة عليــا وهــذا مــا توافــق مــع دراســة خصاونــة )2017(، وكــذا يحتــاج اإلــى برامــج 

تعليميــة تســتطيع اإبــراز القاعــدة بطريقــة مشــوقة وهــذا لــم يكــن بمقــدور الباحثــة اســتخدامه ممــا يجعــل ضــرورة للبحــث فــي دعــم المــدارس 

فــي معلــم مســاند للتعليــم التفاعلــي المحوســب، الحســنات )2012(، وبالرغــم مــن ذلــك كان هنــاك تحســن لصالــح ال�ختبــار البعــدي يعــزو 

لطريقــة التدريــس وتوافقــت هــذه الدراســة مــع دراســة القــزاز )1993(.
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مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة لــدى  * الســؤال الفرعــي الرابــع للدراســة: مــا اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار ال�إ

طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟

جابــة عــن ســؤال الدراســة تــم اإجــراء اختبــار )Wilcoxon Test( اللامعلمــي للعينــات المرتبطــة، وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم تبعيتهــا  للاإ

لقانــون التوزيــع الطبيعــي، وقــد تــم حســاب المتوســط وال�نحــراف وقيمــة )z( لدرجــات اأفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القائــم علــى 

أثــر، قامــت الباحثــة بحســاب  مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي ، ولقيــاس حجــم ال� التعليــم المحوســب فــي اختبــار ال�إ

آتيــة: مربــع معامــل اإيتــا n2 تبعــا للمعادلــة ال�

ـــد مســـتوى  ـــة عن ـــة اإحصائي ـــروق ذات دل�ل ـــى وجـــود ف ـــص عل ـــي تن ـــة والت ـــة الرابع ـــج الفرضي ـــم 5(، ونتائ t2 )انظـــر جـــدول رق
t2+df

n2 =

الدل�لـــة )0.05( بيـــن متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة )التدريـــس باســـتخدام الحاســـوب( فـــي ال�ختبـــار القبلـــي والبعـــدي 

مـــلاء. للاإ
مــلاء  حصائيــة مــا بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اختبــار ال�إ جــدول )5( الفــروق فــي المتوســطات، وقيمــة )z( والــدل�ل�ت ال�إ

n2 لمــادة اللغــة العربيــة وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل اإيتــا

مستوى الدل�لةمربع معامل اإيتا )n2(قيمة Zال�نحرافالمتوسط القياس

9.51356.50906قبلي
-5.163

0.669**0.00

17.45953.52447بعدي

ــة  ــادة اللغ ــلاء لم م ــار ال�إ ــي اختب ــل ف ــي مســتوى التحصي ــل ف ــي مســتوى التحصي ــة ف ــة اإحصائي ــروق ذات دل�ل ــن الجــدول )5( وجــود ف يبي

العربيــة لــدى اأفــراد عينــة الدراســة بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح ال�ختبــار البعــدي، )P<0.05=0.00 ، z = )-5.163 ، المتوســط 

 )M=174595, SD=3.52447( المتوســط وال�نحــراف بال�ختبــار البعــدي )M=9. 5135, SD=6.50906( وال�نحــراف بال�ختبــار القبلــي

مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح ال�ختبــار البعــدي.  وقــد كانــت هــذه الفــروق فــي التحصيــل فــي اختبــار ال�إ

مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة لــدى  اأمــا مربــع معامــل اإيتــا والــذي يقيــس حجــم تاأثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي فــي اختبــار ال�إ

طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي لــدى اأفــراد العينــة بلــغ )0.66( وقــد كان مرتفــع التاأثيــر، ممــا يشــير اإلــى اأن البرنامــج كان فاعــلا فــي رفــع 

مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة لــدى اأفــراد العينــة مــن تلاميــذ الصــف الرابــع، توافقــت نتائــج الدراســة مــع دراســة  مســتوى التحصيــل فــي اختبــار ال�إ

اأبــو فايــدة  )2008( الريــش )2002(.

* الســؤال الفرعــي الخامــس للدراســة: مــا اأثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار التعبيــر لمــادة اللغــة العربيــة لــدى 

طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟

جابــة عــن ســؤال الدراســة الرئيــس تــم اجــراء اختبــار )Wilcoxon Test( اللامعلمــي للعينــات المرتبطــة، وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم  للاإ

تبعيتهــا لقانــون التوزيــع الطبيعــي، وقــد تــم حســاب المتوســط وال�نحــراف وقيمــة )z( لدرجــات اأفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج 

أثــر، قامــت الباحثــة  القائــم علــى التعليــم المحوســب فــي اختبــار التعبيــر لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي، ولقيــاس حجــم ال�

آتيــة: بحســاب مربــع معامــل اإيتــا  n2 تبعــا للمعادلــة ال�

t2 )انظــر جــدول رقــم 6( والــذي يوضــح نتائــج الفرضيــة الخامســة وهــي وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى 
t2+df

n2 =

الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة )التدريــس باســتخدام الحاســوب( فــي ال�ختبــار القبلــي والبعــدي للتعبيــر. 
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حصائيــة مــا بيــن ال�ختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اختبــار التعبيــر  جــدول )6( الفــروق فــي المتوســطات ، وقيمــة )z( والــدل�ل�ت ال�إ

.n2  لمــادة اللغــة العربيــة وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل اإيتــا

مستوى الدل�لةمربع معامل اإيتا )n2(قيمة Zال�نحرافالمتوسط القياس

6.00003.92994قبلي
-5.308

0.823**0.00

12.91894.26470بعدي

يبيـــن الجـــدول )6( وجـــود فـــروق ذات دل�لـــة اإحصائيـــة فـــي مســـتوى التحصيـــل فـــي اختبـــار التعبيـــر لمـــادة اللغـــة العربيـــة لـــدى اأفـــراد 

عينـــة الدراســـة بيـــن ال�متحـــان القبلـــي والبعـــدي لصالـــح ال�متحـــان البعـــدي، )P<0.05=0.00 ، z = )-5.163  المتوســـط وال�نحـــراف 

 )M=12.9189, SD=4.26470( المتوســـط وال�نحـــراف بال�متحـــان البعـــدي )M=6.0000, SD=3.92994( بال�متحـــان القبلـــي

وقـــد كانـــت هـــذه الفـــروق فـــي التحصيـــل فـــي اختبـــار التعبيـــر لمـــادة اللغـــة العربيـــة بيـــن ال�متحـــان القبلـــي والبعـــدي لصالـــح ال�متحـــان 

ـــر لمـــادة اللغـــة  ـــار التعبي ـــر التعليـــم المحوســـب علـــى التحصيـــل العلمـــي فـــي اختب ـــا والـــذي يقيـــس حجـــم تاأثي البعـــدي. اأمـــا مربـــع معامـــل اإيت

ـــج  ـــى اأن البرنام ـــير اإل ـــا يش ـــر، مم ـــر التاأثي ـــد كان كبي ـــغ )0.82( وق ـــة بل ـــراد العين ـــدى اأف ـــع ال�أساســـي ل ـــات الصـــف الراب ـــدى طالب ـــة ل العربي

ـــزو   ـــع، يع ـــذ الصـــف الراب ـــن تلامي ـــة م ـــراد العين ـــدى اأف ـــة ل ـــة العربي ـــادة اللغ ـــر لم ـــار التعبي ـــي اختب ـــل ف ـــع مســـتوى التحصي ـــي رف ـــلا ف كان فاع

ـــا  أنّه ـــم، ل� ـــة نحـــو التعل ـــة الطلب ـــد دافعي ـــة، وتزي ـــة التعليمي ـــم محـــور العملي ـــل المتعل ـــي تجع ـــم، والت ـــي التعلي ـــدة ف ـــة الجدي ـــى الطريق ـــك اإل ذل

ـــر توافقـــت مـــع دراســـة  ـــون، تجـــذب الطلبـــة فـــي هـــذا العم ـــة، والل ـــكال مختلفـــة، كالصـــوت، والصـــورة، والحرك ـــرات باأش تســـتخدم مؤث

ـــح )2010(. صال

  ملخص النتائج: 

ـــة بمختلـــف . 1 ـــع ال�أساســـي فـــي مـــادة اللغـــة العربي ـــة فـــي رفـــع التحصيـــل العلمـــي لـــدى طالبـــات الصـــف الراب ـــه فاعلي التعليـــم المحوســـب ل

مجال�تهـــا.

كان للتعليـــم المحوســـب دور فعـــال فـــي رفـــع نســـبة التحصيـــل لـــدى الطالبـــات فـــي مجـــال القـــراءة، ومجـــال فهـــم المقـــروء، وفـــي مجـــال . 2

التعبيـــر بشـــكل كبيـــر، ويعـــزو ذلـــك الـــى فاعليـــة التعليـــم المحوســـب بجعـــل المتعلـــم محـــور العمليـــة التعليميـــة مشـــاركاً اإيجابيـــاً وكذلـــك 

أنشـــطة والبرامـــج المحوســـبة بحيـــث تلائـــم  ـــاأّن المعلـــم يســـتطيع التنويـــع فـــي ال� اأن الحاســـوب يتميـــز عـــن غيـــره مـــن الوســـائل التعليميـــة ب

ـــى برامجهـــا مـــن حركـــة  ـــه عل ـــة بمـــا تضفي ـــر معظـــم حـــواس الطلب ـــة، فـــي كونهـــا تثي ـــة المختلفـــة وتراعـــي الفـــروق الفردي مســـتويات الطلب

وصـــوت ولـــون وصـــور.

مـــلاء، ولكـــن بدرجـــة اأقـــل مـــن . 3  التعليـــم المحوســـب لـــه تاأثيـــر اإيجابـــي فـــي رفـــع المســـتوى التحصيلـــي للطالبـــات فـــي مجـــال ال�إ

ــم. ــي التعليـ ــدة فـ ــة الجديـ ــى الطريقـ ــزو ذلـــك اإلـ ــابقة، يعـ ــال�ت السـ المجـ

التعليـــم المحوســـب لمـــادة القواعـــد اللغويـــة والتدريبـــات اللغويـــة اأثـــر بشـــكل اإيجابـــي علـــى مســـتوى التحصيـــل ولكـــن بنســـبة قليلـــة . 4

يعـــزو ذلـــك اإلـــى عـــدم تكافـــؤ التدريبـــات فـــي ال�ختباريـــن التشـــخيصي والتقويمـــي، وكـــذا اإلـــى احتيـــاج هـــذه التدريبـــات اإلـــى برامـــج ذي 

ـــا. ـــة العلي ـــارات العقلي ـــى المه ـــذا المجـــال يعتمـــد عل ـــك اإن ه ـــات مناســـبة لمســـتواها، وكذل تقني
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  التوصيات: 

في ضوء ما توصلت اإليه الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما ياأتي:-

*تشــجيع المعلميــن علــى اســتخدام التعليــم المحوســب فــي مختلــف المــواد الدراســية لمــا لهــا مــن دور فعــال فــي رفــع التحصيــل، وذلــك مــن 

خــلال مكافــاأة المعلميــن الذيــن يســتخدمون التعليــم المحوســب، و توفيــر معلــم مســاند داعــم لعمليــة التعليــم التفاعلــي المحوســب لتقديــم 

الدعــم الــلازم للمعلميــن عنــد اعــداد الــدروس المحوســبة.

ــة  ــب التعليمي ــي المحوســب، و اإعــداد الحقائ ــم التفاعل ــل التعلي ــة لتفعي ــة اللازم ــة التحتي ــات والبني ــر التقني ــلازم لتوفي ــي ال ــر الدعــم المال توفي

والبرامــج التعليميــة المحوســبة وتوزيعهــا علــى المــدارس كــي يتســنى للجميــع اســتخدامها، وتدريــب المعلميــن علــى اإعــداد الدروس المحوســبة 

فــي مختلــف المــواد الدراســية، وتحويــل بعــض الــدروس فــي المناهــج المختلفــة اإلــى دروس محوســبة تــوزع علــى شــكل ســي دي الخطيــب 

.)2005(

  مقترحات الباحث

اإجراء دراسات حول اأثر التعليم المحوسب في رفع المستوى التحصيلي في مجال القواعد اللغوية.	 

اإجراء دراسات مشابه في مجال القواعد ال�ملائية ودور الحاسوب في تنميتها.	 

اإجراء دراسة حول اأثر مهارات تحتاج اإلى مهارات عقلية عليا لمعرفة دور الحاسوب في تنميتها.	 
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األلعــاب  الــى  يســتند  برنامــج  فاعليــة 
معالجــة  فــي  المحوســبة  التعليميــة 
طالبــات  لــدى  الكتابيــة  الصعوبــات 
ــة  ــن بغرف ــم الملتحقي ــات التعل صعوب
المصــادر في مدرســة بيســان األساســية 

للبنــات فــي محافظــة الخليــل

اعــداد الباحثــة: عبيــر مروان عبد الرحمــن ال�أخضر
مديريــة التربيــة والتعليــم/ وســط محافظــة الخليــل

ملخص البحث

ألعـــاب التعليميـــة المحوســـبة فـــي معالجـــة الصعوبـــات الكتابيـــة  هدفـــت الدراســـة الـــى التعـــرف علـــى فاعليـــة برنامـــج يســـتند اإلـــى ال�

ـــون  ـــل. تك ـــة الخلي ـــي محافظ ـــات ف ـــية للبن ـــان ال�أساس ـــة بيس ـــي مدرس ـــة المصـــادر ف ـــات بغرف ـــم الملتحق ـــات التعل ـــات صعوب ـــدى طالب ل

ـــة الدراســـة مـــن  ـــل، حيـــث تكونـــت عين ـــم وســـط محافظـــة الخلي ـــة والتعلي ـــة التربي ـــة مصـــادر تابعـــة لمديري مجتمـــع الدراســـة مـــن 15 غرف

3 طالبـــات لديهـــن صعوبـــات تعلـــم للمرحلـــة العمريـــة )8-9( ســـنوات والملتحقـــات بغرفـــة المصـــادر مـــن مدرســـة بيســـان ال�أساســـية 

للبنـــات فـــي محافظـــة الخليـــل و تـــم اختيارهـــن بطريقـــة قصديـــة، اســـتخدمت الباحثـــة المنهـــج شـــبه التجريبـــي )تصميـــم المجموعـــة 

ـــة،  ـــة: )الملاحظ ـــة باســـتخدام ال�أدوات التالي ـــت الباحث ـــا قام ـــق اأهدافه ـــن اأجـــل تحقي ـــذه الدراســـة، وم ـــراض ه أغ ـــه ل� الواحـــدة( لملاءمت

ـــر التربـــوي واأداة المقابلـــة( وتـــم التحقـــق مـــن صدقهـــا وثباتهـــا. ـــة، التقري ـــة التشـــخيصية لمهـــارات اللغـــة العربي نمـــاذج التحويـــل، الحقيبي

ـــة  ـــات الكتابي ـــة الصعوب ـــي معالج ـــبة ف ـــة المحوس ـــاب التعليمي ألع ـــج ال� ـــة برنام ـــي: فاعلي ـــج وه ـــن النتائ ـــة م ـــة بجمل ـــد خرجـــت الدراس وق

ـــل، تحســـن  ـــي محافظـــة الخلي ـــات ف ـــي مدرســـة بيســـان ال�أساســـية للبن ـــة المصـــادر ف ـــات بغرف ـــم الملتحق ـــات التعل ـــات صعوب ـــدى طالب ل

الطالبـــات فـــي المهـــارات الكتابيـــة لـــدى الطالبـــات لمـــادة اللغـــة العربيـــة. واأوصـــت الباحثـــة فـــي ضـــوء مـــا توصلـــت اإليـــه نتائـــج الدراســـة 

ـــس،  ـــي التدري ـــبة ف ـــة المحوس ـــاب التعليمي ألع ـــف ال� ـــى توظي ـــية عل ـــة ال�ساس ـــات المرحل ـــب معلم ـــا: ضـــرورة تدري ـــات اأهمه ـــدة توصي بع

ألعـــاب التعليميـــة المحوســـبة فـــي تدريـــس المباحـــث الدراســـية المختلفـــة فـــي المـــدارس، اإجـــراء المزيـــد مـــن  ال�هتمـــام بتوظيـــف ال�

ألعـــاب التعليميـــة المحوســـبة علـــى متغيـــرات اخـــرى غيـــر التـــي وردت فـــي الدراســـة،  البحـــوث والدراســـات للبحـــث فـــي فاعليـــة برنامـــج ال�

ـــبة  ـــة المحوس ـــاب التعليمي ألع ـــج ال� ـــد لبرنام ـــي موح ـــل تعليم ـــر دلي ـــات الخاصـــة، ضـــرورة توفي ـــن ذوي ال�حتياج ـــرى م ـــات اأخ ـــى فئ وعل

ـــع غـــرف المصـــادر.  ـــن جمي بي

البحث )٥(
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Prepared by: Abeer Marwan Al-Akhdar

The Effectiveness of a Program 
Based on Computerized Educational 
Games in Addressing the Writing 
Difficulty of Students with Learning 
Difficulties in the Resource Room 
at Bisan Primary School for Girls 
in Hebron Governorate

This study aimed at identifying the efficiency of a program based on computerized educational games in 

addressing writing difficulty of students with learning difficulties in the resource room at Bisan Primary School 

for Girls in Hebron Governorate. The study population consisted of 15 resource rooms of the Ministry of 

Education in the Central Hebron Region. The study sample included 3 female students with learning difficulties 

in the )89-( age group who attend the resource room at Bisan Primary School for Girls in Hebron Governorate. 

The group were selected based on purposive sampling. The researcher used the quasi-experimental approach 

)one-group design(. In order to achieve the objectives of the study, the researcher used a set of tools: 

observation, conversion models, diagnostic bag for Arabic language skills, educational report and interview.

Reliability and consistency were verified. The results showed the efficiency of the computerized educational 

games program in the treatment of writing difficulty of students with learning difficulties in the resource room 

at Bisan Primary School for Girls in Hebron Governorate. Students improved their writing skill in Arabic. In 

light of the results of the study, the researcher recommnded that: the need to train the primary school teachers 

on using the program based on computerized educational games in teaching, increasing interest in the use 

of computerized educational games in the teaching of the various school subjects, conducting more research 

and studies to examine the impact of the program on other variables that were not included in the study and 

others groups with special needs and the need to provide a unified educational guide to the program in all the 

resource rooms.

Abstract
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  مقدمة الدراسة

تعــد التربيــة الخاصــة اأحــد المؤشــرات علــى تقــدم المجتمعــات، حيــث تميــزت التربيــة الخاصــة منــذ بدايتهــا بال�هتمــام بالفــروق الفرديــة بيــن 

المتعلميــن، فهــي تشــمل تكييــف البيئــة التعليميــة بهــدف تمكيــن الطلبــة ذوي ال�عاقــة مــن بلــوغ اأقصــى مــا تســمح بــه امكاناتهــم مــن نمــو 

وتحصيــل واســتقلالية.

ــف  ــث التعري ــن حي ــا م ــازال يكتنفه ــوض م ــرة؛ ل�أن الغم ــا محي ــة الخاصــة، وتوصــف باأنه ــات التربي ــر فئ ــم اأحــد اأكب ــات التعل ــد صعوب وتع

أفــراد ذوي صعوبــات التعلــم مجموعــة غيــر متجانســة، ال� اأن لديهــم مشــكلة اأساســية تجمعهــم جميعــا وهــي عــدم  وال�أســباب، ويشــكل ال�

القــدرة علــى التعلــم بنفــس الطريقــة والكفــاءة التــي يتمتــع بهــا اأقرانهــم العاديــون. علــى الرغــم مــن اأنهــم يتمتعــون بقــدرات ذكائيــة عاديــة، فــي 

حيــن اأن اأداءهــم منخفــض و بشــكل ملحــوظ عــن مســتوى القــدرات الذكائيــة التــي يمتلكونهــا. وبعضهــم يواجــه مشــكلات جمــة فــي تعلــم 

الرياضيــات، فــي حيــن اأن اأكثرهــم يعانــي مــن مشــكلات فــي تعلــم، واتقــان القــراءة والكتابــة )الخطيــب،2011(.

وكمــا ورد فــي قانــون حقــوق المعوقيــن فــي المجتمــع الفلســطيني رقــم )4( لعــام 1994م فــي المــادة رقــم )10( فــي مجــال التعليــم: »ضمــان 

ضافــة اإلــى توفيــر التشــخيص التربــوي الــلازم  حــق المعاقيــن فــي الحصــول علــى فــرص متكافئــة للالتحــاق بالمرافــق التربويــة والتعليميــة، بال�إ

ضافــة اإلــى توفيــر التعليــم  عاقــة، وبيــان درجتهــا، وتوفيــر المناهــج، والوســائل التربويــة والتعليميــة، والتســهيلات المناســب، بال�إ لتحديــد طبيعــة ال�إ

باأنواعــه ومســتوياته المختلفــة للمعوقيــن بحســب احتياجاتهــم.

أنهــم راأوا فيهــا طريقــة واعــدة لحــل مشــكلة علميــة وتربويــة فــي هــذا الميــدان.  اهتــم الباحثــون فــي ميــدان التربيــة الخاصــة بالتكنولوجيــا؛ ل�

حيــث اإن التعليــم المعتمــد علــى التكنولوجيــا ملائمــا تبعــا للوقــت والجهــد للذيــن يتطلبهمــا عــلاج المشــكلات ال�أكاديميــة الشــديدة. وتمكــن 

ــه  ــم الــذي يقــوم ب ــا تحاكــي التقيي ــدة، والتكنولوجي ــر بطــرق جدي ــة مــن التعامــل مــع الكمبيوت ــة متعــددة الوســائط الطلب الوســائل التكنولوجي

المتخصصــون )الخطيــب،2011(.

  مشكلة الدراسة

تاأتــي مشــكلة هــذه الدراســة مــن خــلال عمــل الباحثــة فــي الميــدان التربــوي كمعلمــة غرفــة مصــادر، حيــث وجــدت اأن المنهــاج التربــوي 

العــام يتضمــن مشــكلات عديــدة، اأبرزهــا عــدم مراعاتــه للفــروق الفرديــة بيــن الطلبــة، و يعتمــد نمــط تعلــم واحــد، وهــو البصــري، ويعتمــد 

التعلــم المجــرد اأكثــر مــن المحســوس وشــبه المحســوس. واســتفادت الباحثــة مــن التوصيــات التــي وردت فــي دراســة )مصطفــى علــي، ســعاد( 
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2014 فقــد اأوصــت الباحثيــن باســتخدام اســتراتيجية ال�لعــاب التعليميــة ال�لكترونيــة فــي تنميــة بعــض المهــارات والمفاهيــم المختلفــة لفئــات 

ذوي ال�حتياجــات الخاصــة. وقــد ارتــاأت الباحثــة اأن يتــم اســتخدام برنامــج قائــم علــى التكنولوجيــا فــي مســاعدة الطالبــات ذوات الصعوبــات 

التعليميــة فــي عــلاج الصعوبــات الكتابيــة.

وتتحدد مشكلة الدراسة في ما يلي: 

ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم  اســتقصاء فاعليــة برنامــج يســتند اإلــى ال�

الملتحقــات بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل.

  اأسئلة الدراسة

تسعى الدراسة الحالية للاجابة عن السؤال الرئيس:

ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم الملتحقــات  مــا فاعليــة برنامــج يســتند الــى ال�

بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل؟

  مصطلحات الدراسة

فاعلية )نظريًا( باأنها: مدى تحقيق اأهداف البرنامج )القلا وناصر، 1966، ص317(.. 1

وتعرفهــا الباحثــة )اجرائيــًا( باأنهــا: قــوة البرنامــج اأو التغييــر الــذي يحدثــه البرنامــج باســتخدام ال�لعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة 

الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم الملتحقــات بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة 

الخليــل.

ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة )نظريــًا(: تعــرف علــى اأنهــا طريقــة نظاميــة لتصميــم، وتنفيــذ، وتقويــم العمليــة الكليــة للتعليــم فــي ضــوء . 2

نســاني وال�تصــال وذلــك باســتخدام مجموعــة متاآلفــة مــن المصــادر البشــرية  اأهــداف محــددة وعلــى اأســاس مــن البحــث فــي التعليــم ال�إ

وغيــر البشــرية، للتغلــب علــى المشــكلات التعليميــة وللحصــول علــى تعليــم اأكثــر فاعليــة وكفــاءة )ناجــح،2003(.

ألعــاب التعليميــة المحوســبة التــي تــم تصميمهــا بنــاء علــى  ــًا(: باأنهــا مجموعــة مــن ال� ــة ال�ألعــاب التعليميــة )اجرائي وتعــرف الباحث

قــدرات الطالبــات وحاجاتهــن مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــن، وباســتخدام برنامــج بوربوينــت وعرضهــا مــن خــلال جهــاز العــرض، 

وتتضمــن اأنشــطة منظمــة تقــوم بهــا الطالبــة فــي نســق تعليمــي مخطــط لتحقيــق اأهــداف تعليميــة تتعلــق بالمهــارات الكتابيــة فــي مــادة 

اللغــة العربيــة.

صعوبــات الكتابــة )نظريــًا( باأنهــا: صعوبــات تتمثــل فــي عكــس كتابــة الحــروف، وال�أعــداد، ترتيــب اأحــرف الكلمــات والمقاطــع . 3

ــة علــى الخــط نفســه مــن الورقــة  ــزام بالكتاب ــة بيــن ال�أحــرف المتشــابهة، عــدم ال�لت بصــورة غيــر صحيحــة عنــد الكتابــة، خلــط الكتاب

)يحيــى،2005،ص240(.

تعــرف الباحثــة صعوبــات الكتابــة )اجرائيــًا(: صعوبــات تمثلــت فــي خلــط الكتابــة بيــن ال�أحــرف المتشــابهة مثــل: )ص،ض،ط،ظ( 

و )ع،غ( و)خ،ح،ج( و)ب،ث،ت(، بال�ضافــة اإلــى صعوبــات فــي عــدم ال�لتــزام بالكتابــة علــى الخــط نفســه، بال�ضافــة الــى صعوبــات 

فــي تركيــب الكلمــة وتحليلهــا اإلــى مقاطعهــا التــي تتكــون منهــا، بال�ضافــة اإلــى صعوبــات فــي كتابــة مقاطــع الكلمــات مثــل: )بــاب، 

جــاد، دار(، وصعوبــات تمثلــت فــي عــدم ال�غــلاق الكامــل للحــرف، وعــدم ال�هتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة فــي كتابــة بعــض ال�أحــرف.
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صعوبــات التعلــم )نظريــًا(: تعــرف صعوبــات التعلــم وفــق تعريــف اللجنــة الوطنيــة المشــتركة لصعوبــات التعلــم: » هــي اصطــلاح عــام . 4

يشــير الــى مجموعــة غيــر متجانســة مــن ال�ضطرابــات التــي تظهــر علــى شــكل صعوبــات فــي اكتســاب واســتخدام ال�ســتماع والــكلام 

والقــراءة، والكتابــة، وال�ســتدل�ل، اأو المهــارات الحســابية، وتلــك ال�ضطرابــات ناشــئة مــن داخــل ال�فــراد اأنفســهم ويفتــرض اأن ســببها 

خلــل وظيفــي فــي الجهــاز العصبــي المركــزي، ويمكــن اأن تظهــر عبــر مــدى الحيــاة، وقــد تترافــق مــع صعوبــات التعلــم مشــكلات فــي 

ســلوكات التنظيــم الذاتــي، وال�دراك ال�جتماعــي، والتفاعــل ال�جتماعــي، كمــا ويمكــن اأن تظهــر صعوبــات التعلــم بشــكل مصاحــب 

عاقــات الحســية، اأو التخلــف العقلــي، اأو ال�ضطــراب ال�نفعالــي« )الخطيــب،2011،ص63(. كحــال�ت ال�عاقــة ال�أخــرى كال�إ

ــي  ــات ف ــن )3( طالب ــغ عدده ــة البحــث البال ــم عين ــات التعل ــات صعوب ــم طالب ــًا(: باأنه ــم )اجرائي ــات التعل ــة صعوب ــرف الباحث وتع

المرحلــة العمريــة )8-9( اللواتــي تــم تشــخيصهن باســتخدام الحقيبــة التشــخيصية لمهــارات اللغــة العربيــة لمــدة شــهر حيــث تبيــن باأنــه 

يوجــد لديهــم صعوبــات فــي القــراءة والكتابــة وبنــاء علــى ذلــك تــم تحويلهــن اإلــى غرفــة المصــادر ليتلقيــن برنامــج التربيــة الخاصــة الــذي 

يتضمــن الخطــط التربويــة الفرديــة بنــاء علــى قدراتهــن.

ألعاب التربوية والوسائل . 5 أثاث المناسب، وال� غرفة المصادر )نظريًا(: هي عبارة عن غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية، مجهزة بال�

الوقت في بعض  المساعدة بعض  يتلقى  يومي خاص، حيث  لبرنامج  وفقا  الخاصة  ال�حتياجات  الطلبة ذوي  بها  ويلتحق  التعليمية، 

لمهارات التي يعاني من ضعف فيها باإشراف معلم تربية خاصة، ثم يرجع لصفه العادي بقية اليوم الدراسي )يحيى،2005،ص19(.

وتعــرف الباحثــة غرفــة المصــادر )اجرائيــًا(: الغرفــة الملحقــة بمدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل، المخصصــة 

للطالبــات ذوي صعوبــات التعلــم، وتعنــى بتقديــم برامــج التربيــة الخاصــة بمــا فيهــا التدريــس الفــردي والجمعــي وفــق الخطــط التربويــة 

الفرديــة، والخطــط التعليميــة، ومتابعــة تقــدم الطالبــات للوقــوف علــى جوانــب تحســن الطالبــات، وتحقــق ال�أهــداف المرصــودة.

  اأهداف الدراسة

ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات  1.تهــدف الدراســة اإلــى التعــرف علــى فاعليــة برنامــج يســتند اإلــى ال�

صعوبــات التعلــم الملتحقــات بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل.

ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم الملتحقــات  2. تصميــم برنامــج يســتند الــى ال�

بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل.

  اأهمية الدراسة

ــة الخاصــة  ــي التربي ــانية واأخصائي نس ــة ال�إ ــى المعرف ــدة اإل ــات جدي ــن معلوم ــتضيفه م ــا س ــلال م ــن خ ــة م ــة للدراس ــة النظري ــن ال�أهمي  تكم

وصعوبــات التعلــم العامليــن فــي مراكــز ذوي ال�عاقــة.

  ال�أهمية التطبيقية

1.تســهم هــذه الدراســة فــي توظيــف التكنولوجيــا المســاندة فــي التعليــم لــذوي صعوبــات التعلــم باســتخدام الوســائط المتعــددة مثــل: برنامــج 

البوربوينت.

2. تسهم الدراسة الحالية في جعل عملية التعليم اأكثر مرونة، وزيادة التشويق والمتعة في تلقي المعلومة.

3. ال�ستفادة من نتائج هذه الدراسة في تقديم المساعدة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في معالجة الصعوبات الخاصة بالكتابة.
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  محددات الدراسة

1. الحدود البشرية: طالبات صعوبات التعلم للمرحلة العمرية )8-9( سنوات.

2. الحدود الزمانية: تم اجراء هذه الدراسة في العام الدراسي 2019/2018.

3. الحدود المكانية: مدرسة بيسان ال�أساسية للبنات في محافظة الخليل.

  التطور التاريخي لميدان صعوبات التعلم

 ظهــر مصطــلاح صعوبــات التعلــم فــي ابريــل مــن عــام 1963 بفضــل البروفســور ســامويل كيــرك الــذي اأطلــق هــذا المصطــلاح ل�أول مــرة 

فــي مؤتمــر شــيكاغو. وقــد تطــور الميــدان بصــورة مذهلــة منــذ ذلــك التاريــخ، حيــث شــهد الميــدان زيــادة فــي عــدد الطلبــة ذوي صعوبــات 

التعلــم، كمــا شــهد الميــدان زيــادة ملحوظــة فــي برامــج اإعــداد المعلميــن المختصيــن بصعوبــات التعلــم، وتوســعة الخدمــات المقدمــة لهــؤل�ء 

بتدائيــة، ثــم اتســعت لتشــمل المــدارس الثانويــة، والخدمــات المقدمــة للراشــدين  الطلبــة، حيــث بــداأت الخدمــات علــى مســتوى المــدارس ال�إ

مــن ذوي صعوبــات التعلــم )الخطيــب،2011،ص69(. وفــي الوقــت الراهــن يركــز اأدب صعوبــات التعلــم علــى تقصــي تاأثيــر تعليــم الطلبــة 

ضافــة اإلــى ال�أســاليب الســلوكية التــي اأثبتــت  ال�ســتراتيجيات المعرفيــة لتحســين اأدائهــم ال�أكاديمــي وهــو اتجــاه منبثــق عــن النظريــة المعرفيــة، بال�إ

فعاليتهــا فــي معالجــة الصعوبــات التعليميــة والتــي يمثلهــا اأســلوب التدريــس المباشــر )الخطيــب،2011،ص 71(.

  تصنيف صعوبات التعلم

اأول�ً: صعوبــات التعلــم النمائيــة: تشــمل صعوبــات التعلــم النمائيــة علــى تلــك المهــارات الســابقة التــي يحتاجهــا الطفــل بهــدف التحصيــل 

فــي المجموعــات ال�أكاديميــة، وتتمثــل فيمــا يلــي: ال�نتبــاه، الذاكــرة، عجــز فــي العمليــات ال�دراكيــة، اضطرابــات اللغــة الشــفهية، اضطرابــات 

التفكير. 

ثانيــًا: صعوبــات التعلــم ال�أكاديميــة: هــي التــي تظهــر اأصــلا مــن قبــل اأطفــال المــدارس، وتشــتمل علــى: الصعوبــات الخاصــة بالقــراءة، 

الصعوبــات الخاصــة بالكتابــة، الصعوبــات الخاصــة بالتهجئــة والتعبيــر الكتابــي، الصعوبــات الخاصــة بالحســاب.

فــي حيــن يظهــر الطفــل قــدرة كامنــة علــى التعلــم، ولكنــه يفشــل فــي ذلــك بعــد تقديــم التعليــم المدرســي الملائــم لــه، عندئــذ يؤخــذ فــي 

ال�عتبــار اأن لــدى الطفــل صعوبــة خاصــة فــي تعلــم القــراءة، اأو الكتابــة، اأو التهجئــة، اأو التعبيــر الكتابــي )يحيــى،2005، ص239-238(.

  قياس وتشخيص طلبة صعوبات التعلم

يعتبــر التشــخيص مــن اأهــم المراحــل للتعــرف اإلــى الطلبــة وقدراتهــم لتحديــد مســتوى ال�داء الحالــي للطالــب مــن جهــة، وتحديــد نقــاط القــوة 

فــادة منهــا فــي بنــاء خطــة تربويــة فرديــة تلبــي احتياجاتهــم وتناســب قدراتهــم وتحفزهــم علــى  لتوظيفهــا فــي تعزيــز الطالــب، ونقــاط الضعــف للاإ

عــداد اأداوت تشــخيص اأكاديميــة )حقيبــة اكاديميــة(  رشــاد والتربيــة الخاصــة فــي دولــة فلســطين ل�إ دراة العامــة للاإ التعلــم. لــذا فقــد بــادرت ال�إ

ــى. واســتخلاص  أول ــة ال�أساســية ال� ــة والحســاب للمرحل ــراءة والكتاب ــارات الق ــارات ال�أساســية لمه ــي اكتســاب المه ــة ف ــدرات ال�دراكي للق

ــل القــدرات  ــات( وتتمث ــة والرياضي ــة العربي ــن )اللغ ــي كلا المبحثي ــب ف ــى كراســة للممتحــن، وكراســة للطال ــة عل ــوت الحقيب ــج. واحت النتائ

دراك  دراك البصري-الحركــي والتذكــر البصــري وال�إ دراك والتمييــز البصــري، وال�إ ال�دراكيــة التــي تســتهدف محتويــات الحقيبــة فحصهــا فــي ال�إ

الســمعي، والتمييــز الســمعي وفهــم المســموع.
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وقــد راعــى التشــخيص ال�أكاديمــي فــي الحقيبــة التــدرج مــن الســهل اإلــى الصعــب وحســب المراحــل الصفيــة، وتــم الربــط فــي هــذا التشــخيص 

بيــن القــدرات الذهنيــة، ومهــارات القــراءة، والكتابــة، والحســاب، علمــاً اأن اأبــرز اأهــداف الحقيبــة هــي توحيــد عمــل المعلمــات فــي غــرف 

المصــادر )وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 2014 )ال�دارة العامــة للارشــاد والتربيــة الخاصــة(( - الحقيبــة ال�أكاديميــة التشــخيصية.

  الدراسات السابقة

اأجــرى الكنــد )2003( دراســة هدفــت الــى الكشــف عــن اأثــر اســتخدام الحاســوب لتحســين مهــارة ال�ســتيعاب القرائــي لــدى الطلبــة الذيــن 

أمريكيــة، واأظهــرت  يعانــون مــن صعوبــات فــي القــراءة، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )28( مدرســة متوســطة فــي الول�يــات المتحــدة ال�

النتائــج فاعليــة البرامــج الحاســوبية فــي تحســين مهــارات القــراءة لــدى الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم وذلــك ل�عتمادهــا علــى نمــاذج المحــاكاة 

بيــن كيفيــة حركــة الشــفاه ونطــق الحــروف، وفاعليــة البرامــج المحوســبة فــي الحفــاظ علــى مســتوى تركيــز عــال للطلبــة، وذلــك ل�حتوائهــا 

علــى برامــج مختلفــة ومتنوعــة. وهدفــت دراســة كيــم )2006( اإلــى الكشــف عــن اأثــر اســتخدام برنامــج حاســوبي متطــور مــن خــلال برنامــج 

القــراءة التعاونيــة المحوســبة فــي تحســين القــراءة لــدى الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )34( طالبــا مــن 

ذوي صعوبــات التعلــم. واأظهــرت نتائــج الدراســة اأن هنــاك فروقــا كبيــرة فــي القــدرة القرائيــة وال�ســتيعابية بيــن المجموعــة التجريبيــة والضابطــة 

لصالــح المجموعــة التجريبيــة، كمــا اأظهــرت النتائــج اأن غالبيــة الطلبــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القرائــي المحوســب تحســنت قراءتهــم مــن 

ألعــاب التعليميــة فــي  حيــث الســرعة ونوعيــة القــراءة المخرجــة. واأجــرى ســلوت )2010( دراســة هدفــت اإلــى الكشــف عــن اأثــر توظيــف ال�

التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلا والمختلفــة نطقــا لــدى تلامــذه الصــف الثانــي ال�أساســي، واســتخدمت الباحثــة المنهــج التجريبــي، 

حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )80( تلميــذا وتلميــذة مقســمين علــى مجموعتيــن تجريبيــة وضابطــة مــن مجتمــع قوامــه )240( تلميــذا 

آتيــة: ال�ختبــار التشــخيصي لتمييــز الحــروف المتشــابهة شــكلا  وتلميــذة للعــام الدراســي )2010-2011(، وقامــت الباحثــة باإعــداد ال�أدوات ال�

ــي.  ــة للصــف الثان ــا الجميل ــاب لغتن ــق دروس كت ــة تطبي ــن كيفي ــم، ليرشــده ع ــل المعل ــة، دلي ــاب التعليمي ألع ــج ال� ــا، برنام ــة نطق والمختلف

حيــث اأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد )0.05( بيــن متوســطات درجــات تلامــذة المجموعــة التجريبيــة 

والضابطــة علــى اختبــار التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلاً، والمختلفــة نطقــاً بعــد تطبيــق البرنامــج، وجــود فــروق ذات دل�لــة احصائيــة 

عنــد )0.05( بيــن متوســطات درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة والضابطــة علــى اختبــار التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلا 

والمختلفــة نطقــا بعــد تطبيــق البرنامــج، وجــود فــروق ذات دل�لــة احصائيــة عنــد )0.05( بيــن متوســطات درجــات تلميــذات المجموعــة 

التجريبيــة والضابطــة علــى اختبــار التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلا والمختلفــة نطقــا بعــد تطبيــق البرنامــج. واأوصــت الدراســة بال�هتمــام 

ألعــاب التعليميــة فــي مختلــف فــروع اللغــة العربيــة، وايجــاد فــرص كاملــة لتعــاون التلاميــذ اأثنــاء اللعــب، ال�هتمــام بتدريــب المعلميــن  باإعــداد ال�

علــى اســتخدام اســتراتيجات تنميــة مهــارات القــراءة، اإعــداد ادوات تدريبيــة لتدريــب معلمــي اللغــة العربيــة فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة، 

أوليــة. كمــا واأجــرى عــوض )2012( دراســة هدفــت الــى بيــان فاعليــة توظيــف برنامــج محوســب لعــلاج  وخاصــة معلمــي صفــوف المرحلــة ال�

ــع الباحــث المنهــج التجريبــي، وتكــون مجتمــع  ــع ال�أساســي، حيــث اتب ــذ الصــف الراب ــة لــدى تلامي الضعــف فــي بعــض المهــارات القرائي

الدراســة مــن جميــع تلاميــذ الصــف الرابــع ال�أساســي مــن المــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة فــي محافظــة شــمال غــزة، ثــم قــام الباحــث 

ــم اعــداد  ــق اأهــداف الدراســة ت ــن )24( تلميذا.ولتحقي ــة م ــذا ومجموعــة ضابطــة مكون ــن )24( تلمي ــة م ــة مكون ــة تجريبي ــار مجموع باختي

اختبــارا تشــخيصيا يتضمــن بعــض المهــارات القرائيــة، واختبــارا معرفيــا يتضمــن اأهــم المهــارات القرائيــة التــي اخفــق بهــا التلاميــذ، وبطاقــة 

ملاحظــة لمهــارات النطــق القرائــي مصحوبــة باختبــار قرائــي. وقــد اظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى 

)0.05( بيــن متوســط درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة، وتلاميــذ المجموعــة الضابطــة فــي ال�ختبــار المعرفــي للمهــارات القرائيــة 

ــن متوســط  ــد مســتوى )0.05( بي ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دل�ل ــة، كمــا ويوجــد ف ــة التجريبي ــح المجموع ــج لصال ــق البرنام ــد تطبي بع

ــة،  ــح المجموعــة التجريبي ــق البرنامــج لصال ــة بعــد تطبي ــة الملاحظــة للمهــارات القرائي ــى بطاق ــة والضابطــة عل درجــات المجموعــة التجريبي
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وتوجــد فــروق ذات دل�لــة احصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بيــن متوســطي درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي ال�ختبــار المعرفــي 

للمهــارات القرائيــة لصالــح التطبيــق البعــدي، توجــد فــروق ذات دل�لــة احصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بيــن متوســطي درجــات تلاميــذ 

المجموعــة التجريبيــة علــى بطاقــة الملاحظــة للمهــارات القرائيــة لصالــح التطبيــق البعــدي، توجــد فاعليــة للبرنامــج المحوســب لعــلاج 

)0.05( الضعــف فــي بعــض المهــارات القرائيــة لــدى تلاميــذ الصــف الرابــع ال�ساســي، توجــد علاقــة ارتباطيــة عنــد مســتوى الدل�لــة

بيــن متوســط درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي ال�ختبــار المعرفــي للمهــارات القرائيــة ودرجاتهــم فــي بطاقــة الملاحظــة للمهــارات 

القرائيــة. واأوصــت الدراســة بضــرورة تبنــي فكــرة حوســبة المقــررات الدراســية بشــكل عــام، و اتاحــة الفرصــة لتدريــب وتاأهيــل المعلميــن علــى 

اســتخدام الحاســوب وبرامجــه.

واأجــرى بكــر )2015( دراســة هدفــت الــى التعــرف علــى اأثــر توظيــف اســتراتجية التدريــس العلاجــي باســتخدام برنامــج محوســب فــي تنميــة 

مهــارات الكتابــة لــدى طلبــة الصــف الثانــي ال�أساســي فــي غــزة، حيــث اتبعــت الباحثــة المنهــج شــبه التجريبــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن 

جميــع تلاميــذ الصــف الثانــي ال�أساســي فــي المــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي محافظــات غــزة، وتــم اختيــار مدرســة عمــرو 

ــار تشــخيصي يتضمــن بعــض المهــارات  ــة لتطبيــق الدراســة فيهــا، حيــث قامــت الباحثــة باعــداد اختب بــن العــاص المشــتركة بطريقــة قصدي

ــج.  ــم الخــاص بالبرنام ــل المعل ــداد دلي ــج محوســب، اع ــي ال�أساســي، اعــداد برنام ــذ الصــف الثان ــا تلامي ــي يجــب ان يمتلكه ــة الت الكتابي

حيــث اأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دل�لــة احصائيــة عنــد )0.05( بيــن متوســط درجــات التلاميــذ الذيــن يتعلمــون عــن 

طريــق التدريــس العلاجــي باســتخدام الحاســوب ومتوســط درجــات اقرانهــم الذيــن يدرســون بالطريقــة ال�عتياديــة فــي مهــارات الكتابــة لصالــح 

المجموعــة التجريبيــة. واأوصــت الدراســة بضــرورة تركيــز المعلميــن علــى تدريــس المهــارات الكتابيــة فــي المراحــل الدراســية المختلفــة وخاصــة 

المراحــل ال�ولــى بتوظيــف اســتراتيجية التدريــس العلاجــي، ال�ســتفادة مــن البرنامــج المحوســب فــي تدريــس اأو عــلاج المهــارات الكتابيــة.

 كمــا واأجــرى طلافحــة والصمــادي )2017( دراســة هدفــت اإلــى اســتقصاء اأثــر برنامــج تعليمــي محوســب فــي تنميــة مهــارات الكتابــة لــدى 

ــن الوصفــي وشــبه  ــة الســعودية. واســتخدمت الدراســة المنهجي ــي المملكــة العربي ــة ف بتدائي ــة ال�إ ــي المرحل ــم ف ــات التعل ــة ذوي صعوب الطلب

التجريبــي، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن 30 طالبــا مقســمين الــى مجموعتيــن ضابطــة وتجريبــة، و تــم اختيارهــم بطريقــة قصديــة، وقــد 

توصلــت نتائــج الدراســة الــى وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن المتوســطات الحســابية ل�ختبــار 

الكتابــة لــدى طلبــة المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن البعــدي والمتابعــة.

بعــد اســتعراض الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع توظيــف التكنولوجيــا فــي التعلــم لــذوي صعوبــات التعلــم، وجــدت الباحثــة نــدرة 

الدراســات التــي بحثــت فــي موضــوع اســتخدام الحاســوب فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة علــى حــد علمهــا الــى نتائــج ايجابيــة حيــث 

اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة بكــر)2015( ودراســة  طلافحــة والصمــادي )2017(. فــي حيــن اأشــارت معظــم الدراســات 

التــي بحثــت حــول اســتخدام التكنولوجيــا فــي معالجــة الصعوبــات القرائيــة الــى نتائــج ايجابيــة كمــا فــي دراســة عــوض )2012( التــي بحثــت 

حــول فاعليــة توظيــف برنامــج محوســب لعــلاج الضعــف فــي بعــض المهــارات القرائيــة لــدى تلاميــذ الصــف الرابــع ال�أساســي حيــث اأظهــرت 

نتائــج الدراســة اإلــى فاعليــة البرنامــج المحوســب لعــلاج الضعــف فــي بعــض المهــارات القرائيــة، ودراســة ســلوت )2010( التــي بحثــت اأثــر 

ألعــاب التعليميــة فــي التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلاً، والمختلفــة نطقــا لــدى تلامــذة الصــف الثانــي ال�أساســي ودراســة  توظيــف ال�

الكنــد )2003( وكيــم )2006(.

  منهجية الدراسة واأداوتها:

منهج الدراسة: استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي )تصميم المجموعة الواحدة( لملاءمتها ل�أغراض الدراسة الحالية.	 
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ألعاب التعليمية المحوسبة، المتغير التابع: معالجة الصعوبات الكتابية.	  متغيرات الدراسة: المتغير المستقل: برنامج ال�

مجتمــع الدراســة: تكــون مجتمــع الدراســة مــن 15 مدرســة ملحقــة بغرفــة مصــادر تابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم اقليــم وســط محافظــة 	 

الخليل.

عينــة الدراســة: تكونــت مــن )3( طالبــات مــن ذوي صعوبــات التعلــم للمرحلــة العمريــة )8-9( الملتحقــات بغرفــة المصــادر مــن مدرســة 	 

بيســان ال�أساســية للبنــات، وتــم اختيارهــن بطريقــة قصديــة لملائمتهــا ل�أغــراض هــذه الدراســة.

  اأدوات الدراسة

1. الملاحظــة: وذلــك مــن خــلال تدويــن ملاحظــات حــول الصعوبــات التــي تواجههــا الطالبــات فيمــا يتعلــق بالقــراءة، والكتابــة ضمــن 

ســجل المشــاهدات الصفيــة بواقــع 4 حصــص اأســبوعية للمرحلــة العمريــة )9-8(.

رشــاد والتربيــة الخاصــة فــي دولــة فلســطين،  دارة العامــة للاإ 2. نمــاذج التحويــل: اســتخدمت الباحثــة نمــاذج التحويــل المعتمــدة مــن قبــل ال�إ

لتحويــل الطالبــات اللواتــي يعانيــن مــن صعوبــات فــي التعلــم مــن الصــف العــادي اإلــى غرفــة المصــادر وتدويــن ملاحظــات مــن قبــل مربيــة 

الصــف ومعلمتــي اللغــة العربيــة والرياضيــات.

3. الحقيبــة التشــخيصية لمهــارات اللغــة العربيــة )القــراءة والكتابــة(: اســتخدمت الباحثــة الحقيبــة المعتمــدة مــن قبــل ال�دارة العامــة 

للارشــاد والتربيــة الخاصــة فــي دولــة فلســطين، والمكونــة مــن كراســة للممتحــن وكراســة للطالــب قــي مبحــث اللغــة العربيــة، وتــم تشــخيص 

أداء الحالــي للطالبــات مــن جهــة وتحديــد  الطالبــات بنــاء عليهــا لمــدة اأســبوعين، وتفريــغ النتائــج ضمــن نمــاذج تفريــغ لتحديــد مســتوى ال�

نقــاط القــوة لتوظيفهــا فــي تعزيــز الطالبــات، ونقــاط الضعــف للافــادة منهــا فــي بنــاء خطــة تربويــة فرديــة تلبــي احتياجاتهــم وتناســب قدراتهــم، 

فقــد تبيــن ان الطالبــات لديهــن صعوبــات تعلــم فــي القــراءة والكتابــة بنــاء عليــه يتــم تحويلهــن الــى غرفــة المصــادر ليتلقيــن الخدمــات اللازمــة 

أداة حيــث تــم اعتمــاد الحقيبــة التشــخيصية مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم/ لهــن ضمــن برامــج التربيــة الخاصــة. وتــم التحقــق مــن صــدق ال�

رشــاد والتربيــة الخاصــة، حيــث قــام باإعدادهــا فريــق مــن المتخصصيــن فــي مجــال التربيــة الخاصــة باإشــراف وزارة التربيــة  دراة العامــة للاإ ال�إ

والتعليــم- دولــة فلســطين. والتحقــق مــن ثباتهــا مــن خــلال تطبيقهــا فــي جميــع غــرف المصــادر فــي الضفــة الغربيــة وعددهــا تقريبــا 250 غرفــة.

رشــاد والتربيــة الخاصة/دولــة فلســطين، توضــح متابعــة الطالبــة  دارة العامــة للاإ 4. نمــاذج متابعــة تقــدم الطالبــة: نمــاذج معتمــدة مــن قبــل ال�إ

لــكل هــدف تحقــق. اذا تحقــق الهــدف تنتقــل الطالبــة اإلــى الهــدف التالــي، اأمــا اإذا لــم يتحقــق الهــدف يتــم اإعــادة تدريــب الطالبــة باســتخدام 

اســتراتيجيات تعليميــة متنوعــة تناســب قدراتهــا وحاجاتهــا.

أداء الحالــي  رشــاد والتربيــة الخاصــة فــي دولــة فلســطين لتحديــد مســتوى ال� دارة العامــة للاإ 5. التقاريــر التربويــة: نمــاذج معتمــدة مــن قبــل ال�إ

للطالبــات، وللوقــوف علــى جوانــب التحســن، ومــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة لهــن.

6. المقابلــة: مقابلــة اأوليــاء اأمــور الطالبــات لمناقشــتهم فــي جوانــب التحســن مــن خــلال حضــور اجتماعــات تنســقها معهــم معلمــة غرفــة 

المصــادر.

ــت،  ــم المبرمــج بوســاطة نظــام البوربوين ــة البرنامــج حســب اأســلوب التعلي ــة المحوســبة: صممــت الباحث ــاب التعليمي ــج ال�ألع 7. برنام

ــى قــرص مدمــج ل�ســتخدامات الحاســوب. ــم، ونســخت هــذه المــادة عل ــات التعل ــات صعوب ــوى بمــا يتناســب مــع طالب ــار المحت واختي

وصــف البرنامــج: تكــون البرنامــج مــن )7( اأجــزاء، احتــوى كل جــزء علــى مهــارة مــن المهــارات المــراد تعليمهــا للطالبــات ذوات صعوبــات 

التعلــم، ورافــق كل مهــارة التغذيــة الراجعــة المناســبة والمباشــرة.
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  اإجراءات الدراسة: 

ـــن  ـــات لديه ـــلاث طالب ـــن ث ـــة م ـــة واحـــدة مكون ـــة تجريب ـــت مجموع ـــث تضمن ـــة الواحـــدة، حي ـــم المجموع ـــتخدام تصمي ـــة باس ـــت الباحث قام

ـــع 4  ـــن ملاحظـــات ضمـــن ســـجل مشـــاهدة الحصـــص ال�أســـبوعية بواق ـــي مـــن خـــلال تدوي ـــاس القبل ـــق القي ـــم تطبي ـــم، حيـــث ت ـــات تعل صعوب

حصـــص اأســـبوعية، وتحويـــل طالبـــات صعوبـــات التعلـــم مـــن الصـــف العـــادي اإلـــى غرفـــة مصـــادر ضمـــن نمـــوذج التحويـــل، وبتطبيـــق الحقيبـــة 

التشـــخيصية لمهـــارات اللغـــة العربيـــة )القـــراءة والكتابـــة( لـــكل طالبـــة مـــن الطالبـــات، وتفريـــغ النتائـــج ضمـــن نمـــاذج التفريـــغ، لتحديـــد 

ـــة،  ـــم فـــي القـــراءة والكتاب ـــات تعل ـــات لديهـــن صعوب ـــن اأن الطالب ـــة، فقـــد تبي ـــة الطالب ـــد اأهلي جوانـــب القـــوة والضعـــف، واصـــدار حكـــم بتحدي

ـــكل  ـــة ل ـــة فردي ـــة باعـــداد خطـــط تربوي ـــة المصـــادر لتلقـــي الخدمـــات اللازمـــة لهـــن. حيـــث قامـــت الباحث ـــى غرف ـــم تحويلهـــن ال ـــه يت ـــاء علي وبن

ـــة  ـــاب التعليمي ألع ـــي )ال� ـــج المعالجـــة وه ـــال برنام ـــة بادخ ـــت الباحث ـــك قام ـــد ذل ـــم. بع ـــة له ـــداف التعليمي ـــات ورصـــد ال�أه ـــن الطالب ـــة م طالب

ـــف  ـــم مجموعـــة مـــن الشـــرائح لتوظي ـــت وتصمي ـــم اســـتخدام برنامـــج البوربوين المحوســـبة( المخطـــط لهـــا ضمـــن خطـــوات ســـير الحصـــة، وت

ـــق  ـــاء تطبي ـــام الدراســـي 2019/2018، واأثن ـــق المعالجـــة خـــلال الع ـــم تطبي ـــة باســـتخدام جهـــاز العـــرض، وت ـــة وعرضهـــا للطالب مهـــارات الكتاب

ـــى ال�أهـــداف المرصـــودة لهـــا. ـــاء عل ـــة بن ـــدم الطالب ـــة تق ـــة، لمتابع ـــكل طالب ـــة الخاصـــة ل ـــة باســـتخدام نمـــوذج المتابع المعالجـــة قامـــت الباحث

ـــة،  ـــر الطالب ـــي اأم ـــة ول ـــة، ومقابل ـــد مـــدى تحقـــق الهـــدف المرصـــود للطالب ـــاس البعـــدي لتحدي ـــوي كاأداة للقي ـــر الترب واســـتخدام نمـــوذج التقري

ـــب التحســـن. لمناقشـــة جوان

  تصميم الدراسة

O
1

القيـاس القبلـي ويتضمـن: سـجل الملاحظـة 
الصفية، نموذج التحويل من الصف العادي 
التشـخيصية  الحقيبـة  المصـادر،  الـى غرفـة 
لمهـارات اللغـة العربيـة وتفريغهـا باسـتخدام 

نمـاذج التفريـغ

X

ألعاب التعليمية المحوسبة( المعالجة وتتضمن )برنامج ال�
وخـــلال فتـــرة المعالجـــة اســـتخدمت الباحثـــة نمـــوذج 
ـــدى للتاأكـــد مـــن  ـــة علـــى ح المتابعـــة الصفيـــة لـــكل طالب

ــداف أهـ ــق ال� تحقيـ

O
2

القياس البعدي ويتضمن:
التقرير التربوي 
أمر  مقابلة ولي ال�

  نتائج الدراسة

النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة:

مــا فاعليــة برنامــج يســتند الــى ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم 

الملتحقــات بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل؟ 

ــن ملاحظــات ضمــن ســجل مشــاهدة الحصــص  ــن خــلال تدوي ــي م ــاس القبل ــق القي ــة بتطبي ــس، قامــت الباحث ــة عــن الســؤال الرئي للاجاب

ال�أســبوعية بواقــع 4 حصــص اأســبوعية، وتحويــل الطالبــات مــن ذوي صعوبــات التعلــم اإلــى غرفــة مصــادر ضمــن نمــوذج التحويــل، وقامــت 

الباحثــة بتطبيــق الحقيبــة التشــخيصية لمهــارات اللغــة العربيــة )القــراءة والكتابــة( لــكل طالبــة مــن الطالبــات، وتفريــغ النتائــج ضمــن نمــاذج 

التفريــغ لتحديــد جوانــب القــوة والضعــف، و الجــدول )1( يوضــح ذلــك: 
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 جدول )1( نموذج تفريغ الحقيبة التشخيصية لمهارات اللغة العربية )القراءة والكتابة(

الصف: الثانيالعمر: 8 سنواتاسم الطالبة: )اأ.ن(

ال�طار التعليمي الحالي:
بعد تشخيص الطالبة باستخدام الحقيبة التشخيصية لمهارات اللغة العربية تبين اأن لدى الطالبة صعوبات 

في القراءة والكتابة فتحول الى غرفة المصادر لتلقي برامج التربية الخاصة.

نقاط الضعفنقاط القوةالمجال /البندالرقم

1
تمييز الحروف ال�أبجدية في 

مواقعها المختلفة.
تمييز جميع الحروف ال�أبجدية في مواقعها 

ما عدا الحروف )ض،ط،ص،ظ،،ع(

2
تسمية الحروف ال�أبجدية في 

مواقعها المختلفة.
تسمي جميع الحروف ال�أبجدية في مواقعها 

ما عدا الحروف )ض،ط،ص،ظ،،ع(

تمييز الحركات 3

ل� تميـــز الحـــركات القصيـــرة والطويلـــة 
)فتحة،ضمـــة، كســـرة، تنويـــن الفتـــح، 

ــر( ــن الكسـ ــم، تنويـ ــن الضـ تنويـ

تسمية الحركات 4

ــة  ــرة والطويل ل� تســمي الحــركات القصي
الفتــح،  تنويــن  كســرة،  )فتحة،ضمــة، 

تنويــن الضــم، تنويــن الكســر(

تستطيع قراءة مقاطع بدون تشكيلقراءة المقاطع 5

قراءة كلمة من ثلاثة حروف 6

ثلاثـــة  مـــن  كلمـــة  قـــراءة  تســـطيع  ل� 
الكلمـــة،  قـــراءة  فـــي  بـــطء  حـــروف، 
ــذف  ــة، حـ ــى الكلمـ ــروف اإلـ ــة حـ اضافـ

الكلمـــة. مـــن  ال�أخيـــر  الحـــرف 

ل� تستطيع قراءة كلمات من اأربعة حروف قراءة كلمة من اأربعة حروف 7

قراءة نص غير مشكول صف81
ل� تستطيع قراءة نص غير مشكول 

بمستوى صف 1

قراءة نص مشكول صف91
ل� تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى 

صف 1

قراءة نص غير مشكول صف102
ل� تستطيع قراءة نص غير مشكول 

بمستوى صف 2

قراءة نص  مشكول صف112
ل� تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى 

صف 2
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كتابة )نسخ الحروف في مواقعها(12

عدم ال�هتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة 
البصري  غلاق  ال�إ في  ضعف  الحروف، 
للحرف،  مائل  بشكل  الكتابة  للحرف، 
ضعف في ترتيب مواقع الحروف، كتابة 

حروف كبيرة واأخرى صغيرة.

تحليل الكلمة الى حروفها 13
ل� تســتطيع تحليــل كلمــة اإلــى الحــروف 

التــي تتكــون منهــا.

تركيب الحروف لتشكيل كلمة14
ل� تســتطيع تركيــب الحــروف لتشــكيل 

ــة كلم

كتابة المقاطع 15
ــا  ــي مواقعه ــع ف ــة المقاط ل� تســطيع كتاب

ــة بالجمل

16
كتابة )نسخ قطعة نهاية صف  

اول( 

عدم ال�هتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة 
البصري  غلاق  ال�إ في  ضعف  الحروف، 
للحرف،  مائل  بشكل  الكتابة  للحرف، 
ضعف في ترتيب مواقع الحروف، كتابة 

حروف كبيرة واأخرى صغيرة.

17
كتابة )نسخ قطعة نهاية صف 

  )3-2

عدم ال�هتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة 
البصري  غلاق  ال�إ في  ضعف  الحروف، 
للحرف،  مائل  بشكل  الكتابة  للحرف، 
ضعف في ترتيب مواقع الحروف، كتابة 

حروف كبيرة واأخرى صغيرة.

الجدول )2(

نموذج تفريغ الطالبة )ب.ا( وفق الحقيبة ال�أكاديمية التشخيصية لمهارات اللغة العربية )القراءة والكتابة(

الصف: الثانيالعمر: 8 سنواتاسم الطالبة: )ب.اأ(

ال�طار التعليمي الحالي:
بعد تشخيص الطالبة باستخدام الحقيبة التشخيصية لمهارات اللغة العربية تبين ان لدى الطالبة 

صعوبات في القراءة والكتابة فتحول اإلى غرفة المصادر لتلقي برامج التربية الخاصة.

نقاط الضعف نقاط القوةالمجال /البندالرقم

1
تمييز الحروف ال�أبجدية 
في مواقعها المختلفة.

تميز جميع الحروف في مواقعها ما عدا 
)ث،ض،ط،ص،ظ،،اأ،ع،خ،ح،ز،غ،ل(

2
تسمية الحروف ال�أبجدية 

في مواقعها المختلفة.
تسمي جميع الحروف في مواقعها ما عدا 
)ث،ض،ط،ص،ظ،،اأ،ع،خ،ح،ز،غ،ل(

تمييز الحركات 3
ل� تميز الحركات القصيرة والطويلة )فتحة،ضمة، 
كسرة، تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر(
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تسمية الحركات 4
ل� تسمي الحركات القصيرة والطويلة )فتحة،ضمة، 

كسرة، تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر(

ل� تستطيع قراءة المقاطعقراءة مقاطع 5

6
قراءة كلمة من ثلاثة 

حروف 

ل� تسطيع قراءة كلمة من ثلاثة حروف، بطء في 
قراءة الكلمة، اضافة حروف الى الكلمة، حذف 

الحرف ال�أخير من الكلمة.

7
قراءة كلمة من اأربعة 

حروف فاأكثر
ل� تستطيع قراءة كلمات من اأربعة حروف فاأكثر

8
قراءة نص غير مشكول 

صف1
ل� تستطيع قراءة نص غير مشكول بمستوى صف 1

9
قراءة نص  مشكول 

صف1
ل� تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى صف 1

10
قراءة نص غير مشكول 

صف2
ل� تستطيع قراءة نص غير مشكول بمستوى صف 2

11
قراءة نص  مشكول 

صف2
ل� تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى صف 2

كتابة الحروف في مواقعها12

عدم ال�هتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة الحروف، 
ضعف في ال�غلاق البصري للحرف، الكتابة بشكل 
مائل للحرف، ضعف في ترتيب مواقع الحروف، 

كتابة حروف كبيرة واأخرى صغيرة.

تحليل الكلمة الى حروفها 13
ل� تستطيع تحليل كلمة اإلى الحروف التي تتكون 

منها.

14
تركيب الحروف لتشكيل 

كلمة
ل� تستطيع تركيب الحروف لتشكيل كلمة

ل� تستطيع كتابة المقاطع في مواقعها بالجملة كتابة المقاطع 15

16
كتابة )نسخ قطعة نهاية 

صف  اول( 

عدم ال�هتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة الحروف، 
غلاق البصري للحرف، الكتابة بشكل  ضعف في ال�إ
مائل للحرف، ضعف في ترتيب مواقع الحروف، 

كتابة حروف كبيرة واأخرى صغيرة.

17
كتابة )نسخ قطعة نهاية 

صف 3-2(  

عدم ال�هتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة الحروف، 
غلاق البصري للحرف، الكتابة بشكل  ضعف في ال�إ
مائل للحرف، ضعف في ترتيب مواقع الحروف، 

كتابة حروف كبيرة واأخرى صغيرة.
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الجدول )3(

نموذج تفريغ الطالبة )ج.ن( وفق الحقيبة ال�أكاديمية التشخيصية لمهارات اللغة العربية )القراءة والكتابة(

الصف: الثانيالعمر:9 سنواتاسم الطالبة: )ج.ن(

ال�طار التعليمي الحالي:
بعد تشخيص الطالبة باستخدام الحقيبة التشخيصية لمهارات اللغة العربية تبين ان لدى الطالبة صعوبات 

في القراءة والكتابة فتحول الى غرفة المصادر لتلقي برامج التربية الخاصة.

نقاط الضعفنقاط القوةالمجال /البندالرقم

1
تمييز الحروف ال�أبجدية في 

مواقعها المختلفة 

تميز الحروف ال�بجدية في 
مواقعها المختلفة جميعها ما عدا 

)ض،ط،ص،ظ،،اأ،ع،غ(

2
تسمية الحروف ال�أبجدية في 

مواقعها المختلفة 

تسمي الحروف ال�بجدية في 
مواقعها المختلفة جميعها ما عدا 

)ض،ط،ص،ظ،،اأ،ع،غ(

تمييز الحركات 3
تميز الحركات القصيرة التالية: 

)فتحة، ضمة، كسرة(
ل� تميز الحركات الطويلة )تنوين الفتح، 

تنوين الضم، تنوين الكسر(

تسمية الحركات 4
ل� تسمي الحركات القصيرة والطويلة 

)فتحة،ضمة، كسرة، تنوين الفتح، تنوين 
الضم، تنوين الكسر(

ل� تقراأ المقاطع في مواقعها قراءة مقاطع 5

تستطيع قراءة كلمة من ثلاثة حروف قراءة كلمة من ثلاثة حروف 6

تستطيع قراءة كلمة من اأربعة حروف قراءة كلمة من اأربعة حروف 7

تسطيع قراءة نص غير مشكول قراءة نص غير مشكول صف81

قراءة نص  مشكول صف91
ل� تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى 

صف 1

قراءة نص غير مشكول صف102
ل� تستطيع قراءة نص غير مشكول بمستوى 

صف 2

قراءة نص  مشكول صف112
ل� تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى 

صف 2

كتابة )نسخ الحروف في مواقعها(12
عدم ال�هتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة 
الحروف، كتابة حروف كبيرة واأخرى 

صغيرة.

تحليل الكلمة الى حروفها 13
ل� تستطيع تحليل كلمة الى الحروف التي 

تتكون منها.
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ل� تستطيع تركيب الحروف لتشكيل كلمةتركيب الحروف لتشكيل كلمة14

كتابة المقاطع 15
ل� تسطيع كتابة المقاطع في مواقعها 

بالجملة.

16
كتابة )نسخ قطعة نهاية صف  

اول( 

عدم ال�هتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة 
الحروف،كتابة حروف كبيرة واأخرى 

صغيرة.

17
كتابة )نسخ قطعة نهاية صف 

  )3-2

عدم ال�هتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة 
الحروف،كتابة حروف كبيرة واأخرى 

صغيرة.

يبيــن الجــدول )1( و)2( و)3( نمــاذج تفريــغ الحقيبــة ال�أكاديميــة التشــخيصية لمهــارات اللغــة العربيــة )القــراءة والكتابــة( لتحديــد مســتوى 

فــادة منهــا فــي بنــاء خطــط تربويــة فرديــة. واصــدار حكــم  أداء الحالــي وتحديــد نقــاط القــوة لتوظيفهــا فــي تعزيــز الطالــب ونقــاط الضعــف للاإ ال�

بتحديــد اأهليــة الطالبــة فقــد تبيــن اأن الطالبــات لديهــن صعوبــات تعلــم فــي القــراءة والكتابــة وبنــاء عليــه يتــم تحويلهــن الــى غرفــة المصــادر 

لتقلــي الخدمــات اللازمــة لهــن. حيــث قامــت الباحثــة باعــداد خطــط تربويــة فرديــة لــكل طالبــة مــن الطالبــات ورصــد ال�أهــداف التعليميــة 

ألعــاب التعليميــة المحوســبة(. لهــن. بعــد ذلــك تــم ادخــال برنامــج المعالجــة وهــو )ال�

برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة: صممــت الباحثــة البرنامــج حســب اأســلوب التعليــم المبرمــج بوســاطة نظــام البوربوينــت، واختيــر 

المحتــوى بمــا يتناســب مــع طالبــات صعوبــات التعلــم، ونســخت هــذه المــادة علــى قــرص مدمــج ل�ســتخدامات الحاســوب.

وصــف البرنامــج: تكــون البرنامــج مــن )7( اأجــزاء، احتــوى كل جــزء علــى مهــارة مــن المهــارات المــراد تعليمهــا للطالبــات ذوي صعوبــات 

التعلــم، ورافــق كل مهــارة التغذيــة الراجعــة المناســبة والمباشــرة، والجــدول )4( يوضــح المهــارات التــي تــم اعتمادهــا فــي بنــاء البرنامــج ومــدة 

تنفيذهــا مــن الوقــت ال�جمالــي للحصــة:

مدة تنفيذها المهارات الرقم

)10-12( دقيقة أربعة )اأول الكلمة،وسط الكلمة، اآخر الكلمة متصلة، اآخر الكلمة منفصلة(. كتابة الحروف باأشكالها ال� 1

)10-12( دقيقة كتابة الحركات القصيرة )الفتحة، الضمة، الكسرة( 2

)10-12( دقيقة كتابة الحركات الطويلة )تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر( 3

)10-12( دقيقة كتابة المقاطع 4

)10-12( دقيقة تحليل الكلمة الى الحروف  5

)10-12( دقيقة تركيب الحروف لتشكيل كلمة 6

)10-12( دقيقة ترتيب الكلمات لتكوين جملة 7

ألعــاب التعليميــة المحوســبة جــزء اأساســي مــن خطــوات ســير الحصــة فــي غرفــة المصــادر، والجــدول )5( يبيــن خطــوات ســير  يعتبــر برنامــج ال�

الحصــة فــي غرفــة المصــادر ومــدة تنفيــذ كل مهــارة:
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مدة التنفيذ خطوات سير الحصة الرقم

1 دقيقة استقبال الطالبة والترحيب بها والسؤال عن احوالها 1

3 دقائق

التهيئــة وذلــك بمــرور الطالبــة عبــر زوايــا واأركان غرفــة المصــادر المكونــة مــن: ) زاويــة الحضــور والغيــاب، 
زاويــة المــكان والزمــان والمكونــة مــن اأيــام ال�أســبوع، زاويــة القوانيــن الصفيــة، اأحــوال الطقــس، تمييــز الليــل 
أربعــة، بال�ضافــة الــى زاويــة الحســاب اذا كانــت الحصــة رياضيــات اأو زاويــة اللغــة العربيــة  والنهــار، الفصــول ال�

فــي حــال كانــت الحصــة لغــة عربيــة، بال�ضافــة اإلــى زاويتــي المكتبــة والحاســوب(.

2

5 دقيقة
ــه  ــم في ــة ويت ــة المحسوس ــاب التعليمي ألع ــى ال� ــو نشــاط يســتند اإل ــدف وه ــى نشــاط كشــف اله ــال ال ال�نتق
اســتخدام وســائل حســب الهــدف المرصــود للتحقــق مــن كــون الطالبــة مــرت بخبــرة ســابقة لمعرفتهــا 

ــابقة. ــرة س ــر بخب ــم تم ــدف اأم ل باله
3

5-12 دقائق ال�نتقــال لتنفيــذ الهــدف التعليمــي مــن خــلال التعلــم المحســوس ويشــمل مهــارة القــراءة  امــا قــراءة قصــة عــن 
اشــكال الحــروف اأو قــراءة مقاطــع حــروف اأو قــراءة كلمــات.

4

2 دقيقة ال�نتقال الى نشاط تعليمي له علاقة بالهدف التعليمي. 5

5-12 دقيقة ــا( ويشــمل  ــى التكنولوجي ــم عل ــم القائ ــم شــبه المحســوس باســتخدام الحاســوب )التعلي ــى التعلي ــال ال ال�نتق
ــة.  ــارات الكتابي المه

6

2 دقيقة ال�نتقال الى نشاط تعليمي ينمي مهارة الكتابة. 7

3 دقائق الكتاب المدرسي )التعليم المجرد(. 8

5 دقائق ورقة عمل تقييمة للتاأكد من تحقق الهدف. 9

45 دقيقة مدة الحصة 
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والجدول )6( يبين الجلسات التي تم اعتمادها اأثناء تطبيق المعالجة:

الجلسة )1(

أربعــة )اأول الكلمة،وســط الكلمــة، اآخــر الكلمــة متصلــة، اآخــر الكلمــة منفصلــة(  كتابــة الحــروف باأشــكالها ال�
الحاســوب. باســتخدام 

اسم النشاط

أربعة خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان 80% اأن تكتب الطالبة حرف الضاد باأشكاله ال� الهدف التعليمي

يتضمن النشاط عرض ثلاثة من التمارين:
التمرين )1(: وضع دائرة حول شكل حرف الضاد في الكلمات

كما في الشكل )1(:

التمرين )2(: كتابة الحرف الناقص في الكلمات كما في الشكل )2(:

التمرين )3(: صل الحرف بالصورة كما في الشكل )3(:
 

وصف النشاط

10-12 دقيقة مدة التنفيذ
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الجلسة )2(

كتابة الحركات القصيرة )الفتحة، الضمة، الكسرة( اسم النشاط

اأن تكتب الطالبة الحركات القصيرة )الفتحة، الضمة، الكسرة( خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان %80 الهدف التعليمي

يتضمــن النشــاط عــرض شــرائح تتضمــن عــدة تمرينــات ، التمريــن ال�أول يتضمــن تمييــز الحــركات و كتابــة 
الحــروف مــع تشــكيل حســب الصــورة، والشــكل )4( يوضــح ذلــك:

وصف النشاط

10-12 دقيقة مدة التنفيذ

الجلسة )3(

كتابة حركات المد الطويلة )تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر( اسم النشاط

ــة حصــص  ــن الكســر( خــلال ثلاث ــن الضــم، تنوي ــح، تنوي ــن الفت ــة )تنوي ــة حــركات المــد الطويل ــز الطالب اأن تمي
وبنســبة اتقــان %80

الهدف التعليمي

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن وضع دائرة حول تنوين الضم، والشكل )5( يوضح ذلك: وصف النشاط

10-12 دقيقة مدة التنفيذ
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الجلسة )4(

كتابة المقاطع اسم النشاط

اأن تكتب الطالبة المقاطع خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان 80% الهدف التعليمي

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن عدة تمرينات، والشكل )6( يوضح ذلك: وصف النشاط

10-12 دقيقة مدة التنفيذ

الجلسة )5(

تحليل الكلمة الى الحروف  اسم النشاط

اأن تحلل الطالبة الكلمة اإلى حروفها ال�أساسية خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان %80 الهدف التعليمي

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن عدة تمرينات ، والشكل )7( يوضح ذلك: وصف النشاط

10-12 دقيقة مدة التنفيذ
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الجلسة )6(

تركيب الحروف لتشكيل كلمة  اسم النشاط

اأن تركب الطالبة الحروف لتشكل كلمة خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان 80% الهدف التعليمي

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن عدة تمرينات، والشكل )8( يوضح ذلك: وصف النشاط

10-12 دقيقة مدة التنفيذ

الجلسة )7(

اسم النشاط ترتيب الكلمات لتكوين جملة مفيدة

اأن ترتب الطالبة الكلمات لتكوين جملة خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان %80 الهدف التعليمي

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن عدة تمرينات، والشكل )9( يوضح ذلك: وصف النشاط

قامــت الباحثــة بتطبيــق القيــاس البعــدي، حيــث اشــتمل علــى اســتخدام نمــوذج التقريــر التربــوي لتحديد مــدى تحقق الهــدف المرصودلطالبات 

ــات  ــة الخاصــة بطالب ــر التربوي ــن الجــدول )7( التقاري ــب التحســن. يبي ــى جوان ــوف عل ــة، للوق ــر الطالب ــي اأم ــة ول ــم، ومقابل ــات التعل صعوب

صعوبــات التعلــم والــذي يحــدد مــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة لــكل طالبــة مــن الطالبــات:

الجدول )7( يبين التقرير التربوي للطالبة )اأ.ن(، والذي يحدد مدى تحقق ال�أهداف المرصودة للطالبة 

الصف: الثانيالعمر: 8 سنواتاسم الطالبة: )اأ.ن(

مصادرنوع البرنامج )مصادر اأو مدمج(2019/9/13متاريخ تحويل الطالب )اأول مرة( لبرنامج التربية الخاصة:
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المهارات ال�أكاديمية / اللغة العربية:

ال�أهدافالرقم
تقييم مستوى التقدم 
في تحقيق الهدف 

اأبرز توصيات 
وملاحظات ال�أهل

1
ــة: )ض،ط،ص،ظ،ع(  ــة التالي ــة اأشــكال الحــروف الهجائي اأن تكتــب الطالب

عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

2
ــرة )فتحة،ضمة،كســرة( عندمــا يطلــب  ــة الحــركات القصي اأن تكتــب الطالب

منهــا ذلــك لوحدهــا وبنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

3
اأن تكتــب الطالبــة الحــركات الطويلــة )تنويــن فتح،تنويــن ضم،تنويــن كســر( 

عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

4
اأن تكتــب الطالبــة مقاطــع خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك 

وحدهــا بنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

5
ــا  ــلاث حصــص عندم ــة خــلال ث ــة الحــروف لتكــون كلم اأن تركــب الطالب

ــا بنســبة %80 ــك وحده ــا ذل ــب منه يطل
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

6
اأن تحلــل الطالبــة الكلمــة الــى حــروف خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب 

منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

7
ــة حــروف مــع  تشــكيل خــلال ثــلاث  اأن تكتــب الطالبــة كلمــات مــن ثلاث

حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

8
اأن تكتــب الطالبــة جملــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك 

وحدهــا بنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

الجدول )8(

التقرير التربوي الخاص بالطالبة )ب.اأ( والذي يحدد مدى تحقق ال�أهداف المرصودة 

نموذج التقرير التربوي للعام الدراسي 2019/2018

الصف: الثانيالعمر: 8 سنواتاسم الطالبة: )ب.اأ(

مصادرنوع البرنامج ) مصادر اأو مدمج(2019/9/13متاريخ تحويل الطالب )اأول مرة( لبرنامج التربية الخاصة:
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المهارات ال�أكاديمية / اللغة العربية:

ال�أهدافالرقم
تقييم مستوى التقدم 
في تحقيق الهدف 

اأبرز توصيات 
وملاحظات ال�أهل

1
آتية: اأن تكتب الطالبة اأشكال الحروف الهجائية ال�

)ث،ض،ط،ص،ظ،،اأ،ع،خ،ح،ز،غ،ل( عندمـــا يطلـــب منهـــا ذلـــك 
ــاح %80 ــبة نجـ ــا وبنسـ وحدهـ

تحقق الهدف بنسبة 
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

2
اأن تكتــب الطالبــة الحــركات القصيــرة )فتحة،ضمة،كســرة( عندمــا يطلــب 

منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح 80%
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

3
اأن تكتــب الطالبــة الحــركات الطويلــة )تنويــن فتح،تنويــن ضم،تنوين كســر( 

عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح 80%
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

4
اأن تكتــب الطالبــة مقاطــع خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك 

وحدهــا بنســبة نجاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

5
اأن تركــب الطالبــة الحــروف لتكــون كلمــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا 

يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

6
اأن تحلــل الطالبــة الكلمــة الــى حــروف خــلال ثــلاث حصــص عندمــا 

يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

7
اأن تكتــب الطالبــة كلمــات مــن ثلاثــة حــروف مــع  تشــكيل خــلال ثــلاث 

حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

8
اأن تكتــب الطالبــة جملــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك 

وحدهــا بنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

الجدول )9(

التقرير التربوي الخاص بالطالبة )ج.ن( والذي يحدد مدى تحقق ال�أهداف المرصودة 

نموذج التقرير التربوي للعام الدراسي 2019/2018

الصف: الثانيالعمر: 9 سنواتاسم الطالبة: )ج.ن(

مصادرنوع البرنامج )مصادر اأو مدمج(2019/9/13متاريخ تحويل الطالب )اأول مرة( لبرنامج التربية الخاصة:
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المهارات ال�أكاديمية / اللغة العربية:

ال�أهدافالرقم
تقييم مستوى التقدم 
في تحقيق الهدف 

اأبرز توصيات 
وملاحظات ال�أهل

1
اأن تكتب الطالبة اأشكال الحروف الهجائية التالية: )ض،ط،ص،ظ،،اأ،ع،غ( 

عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدها وبنســبة نجاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

2
اأن تكتــب الطالبــة الحــركات القصيــرة )فتحة،ضمة،كســرة( عندمــا يطلــب 

ــاح %80 ــبة نج ــا وبنس ــك وحده ــا ذل منه
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

3
اأن تكتــب الطالبــة الحــركات الطويلــة )تنويــن فتــح، تنويــن ضــم، تنويــن كســر( 

عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

4
ــك  ــب منهــا ذل ــا يطل ــلاث حصــص عندم ــة مقاطــع خــلال ث ــب الطالب اأن تكت

ــا بنســبة نجــاح %80 لوحده
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

5
اأن تركــب الطالبــة الحــروف لتكــون كلمــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب 

منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

6
اأن تحلــل الطالبــة الكلمــة الــى حــروف خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب 

منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

7
ــلاث  ــع  تشــكيل خــلال ث ــلاث حــروف م ــن ث ــة كلمــات م ــب الطالب اأن تكت

ــا بنســبة نجــاح %80 ــك وحده ــا ذل ــب منه ــا يطل حصــص عندم
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

8
ــك  ــا ذل ــب منه ــا يطل ــلاث حصــص عندم ــة خــلال ث ــة جمل ــب الطالب اأن تكت

وحدهــا بنســبة نجــاح %80
تحقق الهدف بنسبة 

نجاح %80
ضرورة متابعة الطالبة

  مناقشة النتائج

ــة  ــات الكتابي ــي معالجــة الصعوب ــبة ف ــة المحوس ــاب التعليمي ألع ــج ال� ــة اســتخدام برنام ــج فاعلي ــت النتائ ــة )اأ.ن( بين ــة بالطالب ــج المتعلق النتائ

للطالبــة )اأ.ن( بشــكل ايجابــي، مــن خــلال تطبيــق القيــاس القبلــي، حيــث تــم تفريــغ نتائــج تشــخيص الطالبــة باســتخدام الحقيبــة ال�أكاديميــة 

التشــخيصية وكانــت النتائــج: 3 نقــاط قــوة، و14 نقطــة ضعــف، وبعــد التدخــل باســتخدام برنامــج المعالجــة بواقــع 7 جلســات بمعــدل 3 

حصــص اأســبوعية لــكل هــدف تعليمــي مرصــود وفــق تحليــل المهمــة ومتابعــة الطالبــة. ارتفــع مســتوى التحســن فــي مهــارات الكتابــة وشــمل 

ذلــك التحســن تقويــة عضــلات اليديــن الدقيقــة، وســيطرة علــى القلــم، والدقــة، وال�تقــان فــي عمليــة الكتابــة وال�هتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة 

اأثنــاء عمليــة الكتابــة. وتــم تطبيــق القيــاس البعــدي باســتخدام التقريــر التربــوي، لتحديــد جوانــب التحســن، ومــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة 

للطالبــة )اأ.ن(، حيــث تمــت مناقشــة ولــي اأمــر الطالبــة بجوانــب التحســن.

ــة  ــات الكتابي ــي معالجــة الصعوب ــة المحوســبة ف ــاب التعليمي ألع ــج ال� ــة اســتخدام برنام ــج فاعلي ــت النتائ ــة )ب.اأ( بين ــة بالطالب ــج المتعلق النتائ

للطالبــة )ب.اأ( بشــكل ايجابــي مــن خــلال تطبيــق القيــاس القبلــي، حيــث تــم تفريــغ نتائــج تشــخيص الطالبــة باســتخدام الحقيبــة ال�أكاديميــة 

ــع 7 جلســات بمعــدل 3  ــوة 15 نقطــة ضعــف، وبعــد التدخــل باســتخدام برنامــج المعالجــة بواق ــج 2 نقــاط ق ــت النتائ التشــخيصية، وكان



126

حصــص اأســبوعية لــكل هــدف تعليمــي مرصــود وفــق تحليــل المهمــة ومتابعــة الطالبــة. ارتفــع مســتوى التحســن فــي مهــارات الكتابــة، وشــمل 

ذلــك التحســن تقويــة عضــلات اليديــن الدقيقــة وســيطرة علــى القلــم والدقــة وال�تقــان فــي عمليــة الكتابــة وال�هتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة اأثنــاء 

عمليــة الكتابــة، وتــم تطبيــق القيــاس البعــدي باســتخدام التقريــر التربــوي، لتحديــد جوانــب التحســن، ومــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة 

للطالبــة )ب.اأ(، حيــث تمــت مناقشــة ولــي اأمــر الطالبــة بجوانــب التحســن.

ــة  ــات الكتابي ــي معالجــة الصعوب ــة المحوســبة ف ألعــاب التعليمي ــة اســتخدام برنامــج ال� ــج فاعلي ــت النتائ ــة )ج.ن( بين ــة بالطالب ــج المتعلق النتائ

للطالبــة )ج.ن( بشــكل ايجابــي مــن خــلال تطبيــق القيــاس القبلــي، حيــث تــم تفريــغ نتائــج تشــخيص الطالبــة باســتخدام الحقيبــة ال�أكاديميــة 

ــع 7 جلســات بمعــدل 3  ــوة و11 نقطــة ضعــف، وبعــد التدخــل باســتخدام برنامــج المعالجــة بواق ــج 6 نقــاط ق ــت النتائ التشــخيصية وكان

حصــص اأســبوعية لــكل هــدف تعليمــي مرصــود وفــق تحليــل المهمــة، ومتابعــة الطالبــة، ارتفــع مســتوى التحســن فــي مهــارات الكتابــة وشــمل 

ذلــك التحســن تقويــة عضــلات اليديــن الدقيقــة وســيطرة علــى القلــم، والدقــة، وال�تقــان فــي عمليــة الكتابــة، وال�هتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة 

اأثنــاء عمليــة الكتابــة، وتــم تطبيــق القيــاس البعــدي باســتخدام التقريــر التربــوي، لتحديــد جوانــب التحســن، ومــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة 

للطالبــة )ج.ن(، حيــث تمــت مناقشــة ولــي اأمــر الطالبــة بجوانــب التحســن.

  ملخص النتائج

ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم الملتحقيــن بغرفــة المصــادر  1.فاعليــة برنامــج ال�

فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل.

2. تحسن اأداء الطالبات في المهارات الكتابية لمادة اللغة العربية.

  التوصيات

ألعاب التعليمية المحوسبة في التدريس. 1.ضرورة تدريب معلمات المرحلة ال�أساسية على توظيف ال�

ألعاب التعليمية المحوسبة في تدريس المباحث الدراسية المختلفة في المدارس. 2. ال�هتمام بتوظيف ال�

3. اإجــراء المزيــد مــن البحــوث، والدراســات للبحــث فــي فاعليــة برنامــج ال�لعــاب التعليميــة المحوســبة علــى متغيــرات اأخــرى غيــر التــي وردت 

فــي الدراســة، وعلــى فئــات اأخــرى مــن ذوي ال�حتياجــات الخاصــة.

ألعاب التعليمية المحوسبة بين جميع غرف المصادر.  4. ضرورة توفير دليل تعليمي موحد لبرنامج ال�
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أثـــر اســـتخدام الســـبورة التفاعليـــة 
علـــى تحصيـــل طالبـــات الصـــف 
العلـــوم  مـــادة  فـــي  الثالـــث 
ودافعيتهـــن نحـــو تعلمهـــا فـــي 

مدينـــة نابلـــس 
اإعداد الباحث: صهيب رضوان ثابت / مديرية سلفيت

الفصل األول

   الملخص 

هدفــت هــذه الدراســة اإلــى اســتقصاء اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى 

تحصيــل طالبــات الصــف الثالــث فــي مــادة العلــوم ، ودافعيتهــن نحــو تعلمهــا 

فــي مدينــة نابلــس. ولتحقيــق ذلــك تــم اختيــار عينــة قصديــة اقتصــرت علــى 

)53( طالبــة مــن طالبــات الصــف الثالــث هــّن قــوام شــعبتين صفيتيــن، 

أولــى والتــي عــدد اأفرادهــا )25( طالبــة المجموعــة  حيــث مثلــت الشــعبة ال�

التجريبيــة، والتــي تــم تدريســها وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم 

للفصــل الدراســي الثانــي للصــف الثالــث ال�أساســي باســتخدام الســبورة 

التفاعليــة، فــي حيــن تــم تدريــس المجموعــة الضابطــة والبالــغ عــدد اأفرادهــا 

)28( طالبــة بالطريقــة ال�عتياديــة والمجموعتيــن قامــوا بدراســة وحــدة المــادة 

والحــرارة . اعتمــد الباحــث المنهــج شــبه التجريبــي وجــاء فــي نتائج الدراســة 

وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن 

ــة  ــاب العلــوم 	الفصــل الثانــي بالطريقــة ال�عتيادي متوســطات التحصيــل للمجموعــة الضابطــة التــي درســت وحــدة المــادة والحــرارة مــن كت

ــة تعــزى ل�ســتخدام الســبورة  ــح المجموعــة التجريبي ــة لصال ــي درســت نفــس الوحــدة باســتخدام الســبورة التفاعلي ــة الت والمجموعــة التجريبي

التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم.

وكذلــك وجــود  فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطات الدافعيــة  للمجموعــة الضابطــة التــي درســت 

وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم 	الفصــل الثانــي بالطريقــة ال�عتياديــة والمجموعــة التجريبيــة التــي درســت نفــس الوحــدة باســتخدام 

الســبورة التفاعليــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة تعــزى ل�ســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم.

وبنــاًء علــى هــذه النتائــج اأوصــى الباحــث بتوســيع دائــرة اســتخدام الوســائل التكنلوجيــة فــي التعليــم، ســّيما الســبورة التفاعليــة، واإعــداد دروس 

أمثــل للســبورة  محوســبة ل�ســتخدام الســبورة التفاعليــة مرادفــة للمنهــاج الدراســي، وتدريــب المعلميــن والمعلمــات علــى طريقــة ال�ســتخدام ال�

آثــار الممكنــة ل�ســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي متغيــرات اأخــرى  التفاعليــة فــي التعليــم، كمــا اأوصــى بضــرورة اإجــراء دراســات اأخــرى تعنــى بال�

كال�ختبــارات المحوســبة وال�نتبــاه وتنميــة الشــخصية.

الكلمات المفتاحية: السبورة التفاعلية، التحصيل، الدافعية.

البحث )٦(
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Abstract

The aim of the current study is to investigate the effect of Interactive 
White Board )IWB( on Students achievement in science and their 
motivation to learn it.

The study tries to answer this main question in particularly: what 
is the effect of using Interactive White Board )IWB( on science 
achievement and motivation of 3d grade students at Nablus city?

To answer study question and its hypothesis, the researcher used 
quasi experimental approach and applied the study on a sample 
of 3d grade. The sample was divided in to tow groups. the first 
is a control group with )25( students whom studied the content of 
material and heat unit by traditional approach, and the other is the 
experimental group with )28( student, studied the same unit by 
using Interactive White Board )IWB(. 

The findings of the study indicated that there were statistically 
significant differences at significance level )0.05( in the post- 
test between the control and the experimental groups in their 
achievement in science in favor of the experimental group, and 
there were statistically significant differences at significance level 
)0.05( in moderate of motivation scale toward science learning 
in favor of the experimental group.

In view of these results, the 
researcher recommends many 
recommendations and the most 
important are the need to expand 
the use of technological tools in 
education, especially interactive 
white board, the preparation of 
computerized lessons for the 
use of interactive white board 
synonymous with the curriculum, 
and the training of teachers on how 
to use the interactive white board 
in education and recommended 
the need for further studies on 
the possible effects of the use of 
interactive whiteboard in variables 
such as computerized tests Attention 
and personal development and other 
variables. 

Keywords:

Interactive White Board, 
Achievement, Motivation. 
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  المقدمة 

شكل تطور الحداثة والتقانة، واتساع رقعة استخدامها رافعة نهضت بشتى المجال�ت 

أمـم والشـعوب، سـّيما بعـد ال�نفجـار المعرفـي  التـي تعـود بالنفـع علـى المجتمعـات وال�

الـذي واكـب العولمـة، وانفتـاح العالـم علـى التكنولوجيـا وسـهولة اقتنائهـا واإمكانيـة 

تطويعهـا لتخـدم ال�أهـداف والطموحـات المرجـوة، التـي تقـع تحـت دائـرة اهتمامـات 

الـدول التـي ترنـو لمسـتقبل واعـد، وغـٍد مشـرق. فبـدت الوسـائل التكنولوجيـة ذا اأثـر 

أفـراد والمؤسسـات، اأصبحـت معها حياتهم سـهلة ميسـرة، بتوفيرها  واضـح فـي حيـاة ال�

بداعي، فدخلت في كل  نجـاز المتقن والعمـل ال�إ الجهـد البشـري واختصـار الوقـت وال�إ

المجـال�ت: فـي الصناعـة، والتجـارة، والزراعـة، والمواصـلات، وال�تصـال�ت، وكان 

أثـر الواضـح حيـن اقتحمـت المجـال التعليمـي.  لهـا ال�

»ورغـم اأن دور التكنولوجيـا فـي البدايـة خضـع لكونهـا مـواد مسـاعدة للمعلـم والكتاب 

المدرسـي تثـري عمليـة التعليـم، وتطـور مـن خبـرات المـدرس، اإل� اأن نجاحهـا ارتبـط 

يمـان المـدرس بجـدوى اسـتخدامها اإذا مـا توفـرت لـه بقـدر معقـول« )الكلـوب،  باإ

.)1988،113

اللوحيـة  والحواسـيب  لكترونـي،  ال�إ التعلّـم  واأنظمـة  المحوسـبة،  الـدروس  فصممـت 

التعليميـة، والبرامـج الداعمـة، وبذلـك تـم عـرض المعلومات للطلبة باسـتخدام نصوص 

مكتوبـة، وصـور، ورسـوم ثابتـة، واأخـرى متحركـة، ومقاطـع فيديـو، اأثارت انتبـاه الطلبة 

وحققـت فيهـم الدافعيـة للتعلـم وبنـاء المعرفـة )شـاهين،2010(.

ومـن خـلال ال�ختراعـات التكنولوجيـة المتعاقبـة التـي تـم  تسـخيرها لتخـدم العمليـة 

التعليميـة ظلـت مسـيرة التقـدم فـي تصاعد مسـتمر، وتنميـة تعليمية، وتربوية مسـتدامة، 

وكان لتلاقـي اأسـاليب التعليـم، والتقنيـات التكنولوجيـة اأثرهـا البالـغ، اإذ جعلت المتعلم 

عنصـراً نشـطاً فّعـال�ً يلاحـظ ويجـرب ويفسـر، ويكتشـف محاكيـاً فـي سـلوكه التعليمي 

عمـل العلمـاء. كمـا عـززت مـن بقـاء المتعلـم فـي حالـة تركيـز مسـتمرة خـلال تلقيـه 

المعـارف واأداءه للمهـارات المختلفـة، فيقـوم بنشـاطاته علـى نحو اأسـرع ويحصل على 

تغذيـة راجعـة فوريـة ومسـتمرة، ويشـير كثيـر من المشـتغلين في ميدان التقنيـات التربوية 

اإلـى اآمـال واسـعة علـى الـدور الـذي تلعبـه فـي العمليـة التعليميـة )اأبـو علبـة، 2012(. 

هـذه التقنيـات ومخرجاتهـا، حّدثـت قيـم المتعلـم واتجاهاتـه، مواكبـاً بذلـك ركـب 

لكترونيـة كعنصـر فّعـال ل� يسـتهان بـه تصحب  التقـدم والحضـارة، وبـرزت ال�أجهـزة ال�إ

المتعلـم معهـا فـي رحلـة البحـث، وجنـي المعرفـة فـي كل المجـال�ت، سـيّما تعلـم 

العلوم فغدا المتعلم تسـتهويه فكرة التعلم ال�لكتروني وحوسـبة الدروس بطريقة تفاعلية 

جّذابـة، فـزاد ارتباطـه بالمدرسـة ومناهجهـا وتعلقـه بهـا )ال�أسـمري، 2011(.
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ويمكــن القــول اأن ظهــور الوســائل التكنولوجيــة ســّيما الحاســوب، وشاشــات العــرض التفاعليــة واأجهــزة العــرض المرئيــة بشــكل ل�فــت، غّيــر 

مــن طبيعــة البيئــة الصفيــة التقليديــة اإلــى بيئــة جديــدة تفاعليــة تخــدم ميــول المتعلميــن ودوافعهــم وتطلعــات المعلميــن واأهدافهــم، واأضفــت 

تغييــراً ملموســاً علــى دور المعلـّـم والمتعلــم فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة )عابــد وســيباري، 2017(. 

ــا  نه ــة، ل�إ ــم قوي ــي اأداة تعل ــس، فه ــي التدري ــة ف ــات الحديث ــن اأهــم مخرجــات التقني ــة Smart board كواحــدة م ــرزت الســبورة التفاعلي وب

نترنــت، واأشــرطة الفيديــو، والبرمجيــات التعليميــة  تمكّــن المعلميــن مــن التعليــم باســتخدام اأحــدث التقنيــات مــع اإمكانيــة الوصــول لشــبكة ال�إ

 .)Fernandez & Luftglass, 2003(

أمر اأهمية خاصة بالنسبة لتدريس بعض المواد  بداعية في مجال التعليم، واكتسب هذا ال� واإزاء ذلك غدت السبورة التفاعلية اإحدى ال�أفكار ال�إ

أمر )الزعبي، 2011(.  العلمية، اإذ اإن تدريسها قد يكون اأصعب من المادة نفسها واستخدام اأداة كالسبورة التفاعلية يسهل ال�

  مشكلة الدراسة

   يشــهد التعليــم فــي العالــم ثــورة تقنيــة اأضفــت بظلالهــا علــى كل جوانبــه، وظهــرت الحاجــة الماســة لدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم تماشــياً 

مــع ال�أصــوات التــي تدعــو لتطويــر مهــارات المعلـّـم والمتعلــم معــاً علــى نحــو يلائــم تطــورات القــرن الحــادي والعشــرين، المتمثلــة فــي اقتنــاء 

التكنولوجيــا الرقميــة واســتخدامها، لتذليــل الصعوبــات، وتجــاوز المعيقــات المرتبطــة بمناحــي الحيــاة علــى وجــه العمــوم، وتلــك التــي تخــص 

العمليــة التعليميــة واأركانهــا. فعنــد التفكيــر ببنــاء مؤسســات تعليميــة عصريــة ومتميــزة، ل� يخلــو ذلــك التفكيــر مــن تســليط ضــوء عريــض علــى 

اأهميــة اأن تحتــل التكنولوجيــا والتقنيــة موقعهــا الــذي يجعــل مــن تلــك المؤسســات تمتــاز بواقــع رقمــي وعصــري، وفــي الوقــت الحاضــر هنــاك 

حاجــة ماّســة لدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم. 

وبهــذا المعنــى؛ قــد يكــون اشــتمال الفصــول الدراســية علــى بعــض اأدوات التكنولوجيــا، مثــل الســبورة التفاعليــة، اأكثــر تعقيــداً واســتهلاكاً 

للوقــت مــن غيرهــا، ولكــن فــي الوقــت نفســه، فــاإن اســتخدامها قــد اأظهــر بالفعــل اإمكانــات تعليميــة حقيقيــة، واأضــاف ســمة تفاعليــة بيــن 

.)Bernabeo & Mateou, 2017( المتعلــم  واأدوات التعلّــم

ــوم  ــي العل ــام ف أم ــى ال� ــوة اإل ــم خط ــن ه ــن الذي ــن والمنتجي ــراد المبدعي أف ــة ال� ــو تنمي ــد، ه ــم الجي ــام التعلي ــر نظ ــم معايي ــث اإن اأحــد اأه وحي

والتكنولوجيــا، وليــس فقــط المتعلميــن، اإنمــا معلميهــم اأيضــاً الذيــن ســيكونون طليعــة التعلــم والتعليــم فــي العصــر الرقمــي، وبذلــك نكــون 

.))Aktas &Aydin, 2016 قــد ملكنــا مفتــاح المجتمــع الحديــث المعــّد جيداً،وهــو نظــام تعليمــي مبتكــر يســتخدم تكنولوجيــات جديــدة

ومــن خبــرة الباحــث المتمثلــة فــي تدريــس العلــوم، لمــس تدنيــاً واضحــاً فــي مســتوى التحصيــل ال�أكاديمــي للطلبــة فــي مــادة العلــوم، وذلــك 

مــرده اإلــى ضعــف الدافعيــة لــدى الطلبــة، وعــدم توفــر الحوافــز الداعمــة للطالــب لنقلــه مــن بيئــة صفيــة مملــة يــؤدي فيهــا المعلــم دور ناقــل 

للمعلومــات والمعرفــة، يشــوبه الجمــود وضعــف ال�أســلوب وســيادة اأســلوب المحاضــرة والتلقيــن والحفــظ، وال�ســتظهار علــى اأســاليب التعليــم 

الحديثــة، اإلــى بيئــة صفيــة تفاعليــة يظهــر فيهــا الطالــب نشــاطه ويبــدي اهتمامــاً واضحــاً بالمــادة العلميــة المعروضــة اأمامــه، ويوليهــا انتباهــا 

ألفــة بينــه وبيــن المــادة التعليميــة المقــررة فــي منهــاج العلــوم. فــلا يتوانــى عــن اأداء واجباتــه، ول�  اأكثــر، فترفــع دافعيتــه لتعلــم العلــوم وتــزداد ال�

يتكاســل اأو يتغافــل عــن حضــور الحصــص الصفيــة الخاصــة بمــادة العلــوم، ولّمــا كان اســتخدام الســبورة التفاعليــة قــادراً علــى تحقيــق النقلــة 

النوعيــة فــي اأســاليب ووســائل التدريــس الحديثــة باإمكانيــة نقــل الواقــع العلمــي صعــب التنفيــذ فــي حجــرة الصــف اإلــى واقــع افتراضــي مرئــي 

ومصــور وباأبعــاده المختلفــة يتفاعــل معــه المتعلــم بحواســه وينشــط بهــا تفكيــره  )Riska, 2010(، فقــد ســّعى الباحــث اإلــى اســتقصاء اأثــر 

اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى تحصيــل الطلبــة فــي مــادة العلــوم ودافعيتهــم نحــو تعلمهــا فــي مدينــة نابلــس. 
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  اأسئلة الدراسة 

حدد الباحث اأسئلة الدراسة انطلاقاً من المشكلة البحثية وكانت على النحو ال�آتي: 

ما اأثر استخدام السبورة التفاعلية على تحصيل طالبات الصف الثالث في مادة العلوم؟	 

ما اأثر استخدام السبورة التفاعلية على دافعية طالبات الصف الثالث نحو تعلم العلوم؟	 

  مصطلحات الدراسة

الســبورة التفاعليــة Smart Board: شاشــة بيضــاء كبيــرة مرتبطــة مــع جهــاز حاســوب يتــم التعامــل معهــا باللمــس اأو الكتابــة عليهــا . 1

بقلــم خــاص، كمــا يمكــن اســتخدامها فــي عــرض مــا علــى شاشــة الحاســوب بصــورة واضحــة لجميــع طلبــة الصــف بطريقــة تفاعليــة 

.)Campbell, 2010(

التحصيــل الدراســي: مقــدار مــا يحصــل عليــه الطالــب مــن معلومــات، اأو مهــارات، معبَّــرا عنهــا بدرجــات فــي ال�ختبــار المعــد بشــكل . 2

يمكــن معــه قيــاس المســتويات المحــددة )شــحاتة والنجــار،2003(.

الدافعيــة نحــو التعلــم: عوامــل وشــروط وقــوى تدفــع المتعلــم وتوجهــه نحــو التعلــم، وطلــب التحصيــل الدراســي، وهــذه القــوى اإمــا اأن . 3

تكــون داخليــة، اأو خارجيــة فقــد تكــون عامــلا داخليــا نابعــا مــن المتعلــم، اأو خارجيــة تدفعــه للتعلــم )عــدس، 2005(. 

  التعريفات ال�جرائية 

التحصيل: العلامة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار التحصيل المعد لغرض الدراسة. 

الدافعية: زيادة اهتمام الطالبات بتعلم العلوم واقبالهن عليه بشغف، والمقاس من خلال مقياس الدافعية المعد لغرض الدراسة.

الصــف الثالــث: الصــف الــذي يضــم الطالبــات اللواتــي تتــراوح اأعمارهــن بيــن )6-7( ســنوات ويجلســن علــى مقاعــد الدراســة فــي الســنة 

الثالثــة مــن عمرهــم الدراســي فــي مــدارس فلســطين الحكوميــة.

  اأهداف الدراسة

   هدفــت الدراســة اإلــى الكشــف عــن اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى التحصيــل الدراســي فــي مــادة العلــوم لطالبــات الصــف الثالــث، 

والتعــّرف علــى اأثرهــا علــى دافعيــة الطالبــات نحــو تعلــم العلــوم.

كمــا هدفــت للمقارنــة بيــن نتائــج الطالبــات اللواتــي درســن العلــوم  بالطريقــة التقليديــة، وبيــن نتائــج الطالبــات اللواتــي درســن العلــوم باســتخدام 

الســبورة التفاعليــة، وذلــك لمعرفــة اإذا كانــت هنــاك فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى دل�لــة )0.05( لصالــح اســتخدام الســبورة 

التفاعليــة فــي التدريــس.

  اأهمية الدراسة

   اأســهمت هــذه الدراســة فــي التعــّرف علــى اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى تحصيــل طالبــات الصــف الثالــث فــي مــادة العلــوم، كمــا 

اأنهــا كشــفت عــن اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي رفــع الدافعيــة لــدى الطالبــات نحــو تعلــم العلــوم. ويعتقــد الباحــث اأن الدراســة تقــدم 

أمثــل ل�ســتخدامها ويمكنهــم الوقــوف  وصفــاً تفصيليــاً يســاعد المعلميــن فــي التعــّرف اإلــى اإيجابيــات اســتخدام الســبورة التفاعليــة وال�أســلوب ال�
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علــى ســلبيات اســتخدامها فــي الغــرف الصفيــة، لتفــادي اأثرهــا الســلبي حيــن ال�ســتخدام. وينظــر الباحــث اإلــى هــذه الدراســة علــى اأنهــا مؤشــر 

فــادة المعنييــن بجــدوى اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي المؤسســات التعليميــة ســّيما المــدارس، وتدريــب  يمكــن ال�عتمــاد علــى نتائجهــا ل�إ

المعلّميــن علــى اســتخدامها، لتوظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة. 

  حدود الدراسة

الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على مدينة نابلس، حيث اأجريت في مدرسة محمود اأبو غزالة ال�أساسية للبنات.

الحدود الزمانية: جرت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام 2017.

الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على طالبات الصف الثالث في مدرسة محمود اأبو غزالة . 

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى مــادة العلــوم للصــف الثالــث، واختيــر منهــا الوحــدة الثانيــة »المــادة والحــرارة » لتكــون موضــع 

ال�ختبــار والتجريب.

  فرضيات الدراسة

ل� توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطات تحصيــل المجموعــة الضابطــة ومتوســطات . 1

تحصيــل المجموعــة التجريبيــة تعــزى ل�ســتخدام الســبورة التفاعليــة.

ل� توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطات الدافعيــة لــدى طالبــات المجموعــة الضابطــة . 2

ومتوســطات الدافعيــة لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة تعــزى ل�ســتخدام الســبورة التفاعليــة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

  السبورة التفاعلية 

تُعــرف الســبورة التفاعليــة علــى اأنهــا شاشــة بيضــاء كبيــرة مرتبطــة مــع جهــاز 

حاســوب يتــم التعامــل معهــا باللمــس، اأو الكتابــة عليهــا بقلــم خــاص، كمــا 

يمكــن اســتخدامها فــي عــرض مــا علــى شاشــة الحاســوب بصــورة واضحــة 

.)Campll, 2010( لجميــع طلبــة الصــف

ويمكــن اســتخدام معظــم برامــج Microsoft Office، والتنقــل بحريــة علــى 

أمــر الــذي يســاهم بطريقــة مباشــرة فــي اإثــراء المــادة  نترنــت، ال� شــبكة ال�إ

العلميــة مــن خــلال اإضافــة اأبعــاد ومؤثــرات خاصــة، وكذلــك البرامــج المميــزة 

التــي تســاعد علــى توســيع خبــرات المتعلــم وتلبيــة احتياجاتــه )اأبــو العنيــن، 

.)2011

 وباختصــار هــي ســبورة اأقــل مــا يمكــن اأن يقــال عنهــا اأنهــا ذكيــة، يتــم 

التفاعــل معهــا مــن قبــل المعلــم والطلبــة بطريقــة سلســلة ممتعــة يعــرض المعلم 

مــا شــاء مــن معرفــة علميــة، بالصــور، اأو الفيديــو، اأو حتــى مقاطــع الفــلاش 

.)Dashti and Behbehani, 2005( الحركيــة

ومـــن مســـميات الســـبورة التفاعليـــة كمـــا يظهـــر في كثيـــر مـــن ال�أبحاث 

لكترونيـــــة )Electronic board( والســبـــــورة  والدراســـات، السـبــــورة ال�إ

 Interactive ( و)الســبــــورة البيضـــاء التفاعليـــةDigitalboard( الرقميـــــة

.)whiteboard

  نشاأة وتطور السبورة التفاعلية 

تـــم تطويـــر الســـبورة التفاعليـــة عـــام 1998، وفـــي عـــام 1999 تـــم بيعهـــا بال�أســـواق، وفـــي عـــام 2001 اأدخـــل التســـجيل والصـــوت 

ـــة اللاســـلكية  ـــم تســـويقه عـــام 2003، وفـــي عـــام 2005 كشـــف النقـــاب عـــن ل�ئحـــة الســـبورة التفاعلي ـــة وت ـــى الســـبورة التفاعلي اإل

ـــر  ـــت ســـمارت تطوي ـــم، واصل ـــة للتعل ـــج التعاوني ـــة، والبرام ـــرا الذكي ـــى الكامي ـــي 2008 عل ـــدة ف ـــتملت المنتجـــات الجدي ـــد اش وق

ـــات )الرشـــيدي، 2012(. ـــر البرمجي ـــم ال�أجهـــزة، وتطوي ـــق تحســـين وتصمي ـــة عـــن طري ـــة التفاعلي ـــواح الكتاب األ
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  مكونات السبورة التفاعلية 

تتكــون الســبورة التفاعليــة مــن مكونــات ماديــة واأخــرى برمجيــة، اأمــا المكونــات الماديــة Hardware فهــي عبــارة عــن شاشــة بيضــاء واأقــلام 

ظهــار لوحــة المفاتيــح علــى الشاشــة، جهــاز عــرض رقمــي متصــل بالحاســوب. حبــر رقميــة، ممحــاة رقميــة، زر ل�إ

نتــاج  ــاإن لهــا برامــج خاصــة ل�إ والمكونــات البرمجيــة Software، حيــث يمكــن تشــغيل برامــج الحاســوب المختلفــة، اإضافــة اإلــى ذلــك ف

ــر الملاحظــات Notebook وهــو اأهــم برنامــج، ويســتخدم  ــة وهــذه البرامــج هــي برنامــج دفت ــى الســبورة التفاعلي ــة تعمــل عل دروس تفاعلي

 Recorder ل�عــداد دروس تفاعليــة ويمكــن مــن خلالــه الكتابــة والرســم، واســتخدام مكتبــة الصــور المدمجــة بالبرنامــج، وبرنامــج المســّجل

 video player جــراءات كافــة التــي يقــوم بهــا المعلــم علــى الشاشــة مــع الصــوت، وبرنامــج مشــغل الفيديــو وعنــد تشــغيله يقــوم بتســجيل ال�إ

يقــوم بتشــغيل ملفــات الفيديــو الموجــودة علــى جهــاز الحاســوب )العرفــج وخليــل والخصاونــة والشــورى، 2012(.  

أنهــا تّمكــن المعلميــن  وقــد بــرزت الســبورة التفاعليــة كواحــدة مــن اأهــم مخرجــات التقنيــة الحديثــة فــي التدريــس، فهــي اأداة تعلــم قويــة، ل�

 Fernandez &( نترنــت واأشــرطة الفيديــو والبرمجيــات التعليميــة مــن التعليــم باســتخدام اأحــدث التقنيــات مــع اإمكانيــة الوصــول لشــبكة ال�إ

.)Luftglass, 2003

كذلــك تعــد الســبورة التفاعليــة مــن اأحــدث ال�كتشــافات التعليميــة، يتــم اســتخدامها لعــرض عمــٍل مــا علــى شاشــة جهــاز الحاســوب ولهــا 

ــات، والمؤتمــرات، وورش  اســتخدامات وتطبيقــات متعــددة، لتخــدم المعلــم فــي طريقــة التدريــس، وتســتخدم داخــل قاعــات ال�جتماع

أبــد مــن اســتخدام  العمــل، كمــا اأن الســبورة التفاعليــة تغنــي عــن اســتخدام جهــاز العــرض المعــروف ب Projector وتتخلــص اإلــى ال�

ــة، 2009(. ــا )فاطم ــة عليه ــلام للكتاب أق ــير، اأو ال� ــي تســتخدم الطباش ــة الت الســبورات التقليدي

ــة  ــك مــن خــلال توصيل ــة، وذل ــة وتدريبي ــة تعليمي ــة تفاعلي ــى بيئ ــل المســاحة الخاصــة بالمســتخدم اإل ــة بتحوي ــة الذكي تقــوم اللوحــة التفاعلي

مــع جهــاز العــرض، ومــع جهــاز الحاســوب بطريقــة ســهلة وبســيطة، حيــث يتــم توجيــه الصــورة الصــادرة مــن جهــاز الحاســوب اإلــى اللــوح 

التفاعلــي مــن خــلال جهــاز العــرض، ويمكــن ضبــط وتعديــل الصــورة والتحكــم بهــا بســهولة )حميــدان، 2013(. 

ومــن ال�ســتراتيجيات التقنيــة التــي تدعمهــا الســبورة التفاعليــة : اســتراتيجية المحــاكاة )Simulation(، فمعظــم البرامــج التعليميــة المعــدة 

ل�ســتخدام الســبورة التفاعليــة قائمــة بشــكل رئيــس علــى المحــاكاة، ويعــد هــذا النــوع مــن اأكثــر البرامــج التعليميــة اأثــراً علــى المعلــم والمتعلــم، 

لمــا فــي هــذه البرامــج مــن اإمكانيــات وعمليــات، اإذ يتطلــب مــن المتعلــم اأن يحلــل ويجــري عمليــات التكامــل والتركيــب، )قطيــط، 2011(.

ــن التشــتت، وتســمح  ــص م ــاه والتخل ــل لشــد ال�نتب ــا تشــكل عنصــر تشــويق، وعام ــي كونه ــج المحــاكاة ف ــزات برام ويمكــن اإجمــال ممي

بمواصلــة التعلــم فــي جلســات، اأو حصــص صفيــة منفصلــة، تختــزل الوقــت وتمكــن المعلــم مــن اإدارة صفيــة عاليــة المســتوى وتركــز علــى 

ــادات، 2004(.  ــر الناقــد، ومراجعــة الــذات فــي اتخــاذ القــرارات )عي المحتــوى التعليمــي المهــم وتعلــم عمليــات التفكي

  مميزات استخدام السبورة التفاعلية 

يحقــق اســتخدام الســبورة التفاعليــة داخــل الحجــرة الصفيــة فوائــد جمــة بالنســبة للمعلــم والمتعلــم؛ فهــي توفــر الوقــت والجهــد كمــا 

ــن المناهــج الدراســية  ــع م ــن عــرض المواضي ــم م ــف التعليمــي وتمكــن المعل ــوى الموق ــى محت ــم عل ــز اهتمــام المتعل ــي تركي ــا تســهم ف اأنه

بطريقــة شــيقة وجّذابــة، والمســاهمة فــي التغلـّـب علــى بعــض المعيقــات التــي تعتــرض المعلــم والمتعلــم عنــد اســتخدام الســبورة الطباشــيرية 

 .)Smith&etal,2006(

ــة،  يجابي ــج ال�إ ــن النتائ ــد م ــى العدي ــؤدي اإل ــة ي ــة التعليمي ــي العملي ــة ف ــا الســبورة التفاعلي ــى اأن اســتخدام تكنولوجي ــوي اإل ويشــير ال�أدب الترب
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كالشــعور بالمتعــة اأثنــاء التعلّــم وزيــادة المشــاركة الصفيــة وتنميــة الدافعيــة للمتعلــم، وتحقيــق المخرجــات التعليميــة المتفقــة مــع ال�أهــداف 

 Ishtaiwa & Shana, 2011; Levy, 2002; Smith&Hardman,( المعرفية الواردة في المنهاج وتلك التي يســعى المعلم اإلى تحقيقها

.)2006

وتقــوم بتوفيــر عنصــر الحركــة فــي البرامــج التعليميــة متعــددة الوســائط والمســاهمة فــي حــل مشــكلة الخجــل وال�نعــزال لــدى بعــض الطلبــة، 

ــال عــن بعــد مــن خــلال اســتخدام  ــم الفّع ــي التعلي ــة بســهولة. ويمكــن اأن تســتخدم ف ــدروس والعــودة اليهــا ثاني ــة تســجيل ال ــح اإمكاني وتتي

مــكان اعــداد حصــص صفيــة نموذجيــة وتوفيرهــا  ال�نترنــت والمســاهمة فــي حــل مشــكلة نقــص المعلميــن ذوي الخبــرة المتميــزة، حيــث بال�إ

.)SMART Technology, 2006( ــن ــة المعلمي لبقي

تســهم فــي تفعيــل التواصــل التعاونــي بيــن الطلبــة بعضهــم ببعــض مــن جهــة، والطلبــة والمعلــم مــن جهــة اأخــرى ودمــج الطلبــة ذوي 

ــويق،  ــا عنصــر الجــذب والتش ــن؛ بتحقيقه ــة للمتعلمي دارة الناجح ــي ال�إ ــم ف ــاعد المعل ــة، وتس ــة التعليمي ــي العملي ــات الخاصــة ف ال�حتياج

 .)Jones, 2010( وتبســيط المفاهيــم المجــردة

فيمــا اأظهــرت العديــد مــن الدراســات اأن ال�ســتخدام المســتمر للســبورة التفاعليــة داخــل حجــرة الصــف تزيــد مــن تحصيــل الطلبــة خاصــة 

.)BECTA, 2006( ــل متوســطي التحصي

ومــن الجديــر ذكــره اأن اســتخدام الســبورة التفاعليــة يوفــر بيئــة تعليميــة ذات اتجاهيــن كمــا الحاســوب، فعندمــا يقــدم المتعلــم اســتجابة معينــة 

ــب مباشــرة  ــر للطال ــم هــذه، بعقــل حاســوبي، ويظه ــّوم اســتجابة المتعل ــة تق ــاإن الســبورة التفاعلي ــج التعليمــي ف حــول موقــف ضمــن البرنام

معلومــات ذات صلــة باســتجابة المتعلــم، يصحــب ذلــك تقريــر الخطــوات بنــاء علــى اختيــار المتعلــم ودرجــة تجاوبــه )قطيــط،2011(.

 Beauchamp,( اإّن اســتخدام الســبورة التفاعليــة يعطــي المعلميــن الفرصــة ل�ســتخدام العديــد مــن ال�بتــكارات فــي عمليتــي التعلــم والتعليــم

.)2005& Perkinson

واســتخدامها يزيــد مســتوى مشــاركة الطلبــة فــي المواقــف التعليميــة، ويمكـّـن المعلميــن مــن الوصــول اإلــى مصــادر التعليــم والوســائط المتعــددة 

أنفســهم،  المخصصــة لذلــك، ويمكّــن الطلبــة مــن تطبيــق المعرفــة عمليــاً قبــل تحصلّهــم علــى مهــارات الكتابــة، كمــا ويعــزز تقديــر الطلبــة ل�

ويمنحهــم القــدرة علــى تقييــم العمليــة التعليميــة. 

أنشــطة  وكذلــك فــاإن اأعمالنــا التعليميــة باســتخدام الســبورة التفاعليــة، تســاعدنا علــى اإرشــاد الطلبــة، واســتقصاء اأعمالهــم، وتســجيل نتائــج ال�

العمليــة بصــورة حســنة تعــزز المفاهيــم وتزيــد معــدل�ت مهــارات الملاحظــة البصريــة ال�ســتقصائية، كذلــك فــاإن التدريــب والتطويــر فــي العمليــة 

.)Feasy, 2004( التعليميــة يضيــف جــودة اإلــى المخرجــات التعليميــة

اإن الفائــدة الحقيقــة مــن اســتخدام الســبورات التفاعليــة، يمكــن ملاحظتهــا مــن خــلال اســتعراض المعلميــن طــرق اســتخدام هــذه التكنولوجيــا 

.)Beachamp & Parkison, 2005( مــع طلبتهــم بصــورة متبادلــة فــي تطويــر اســتراتيجيات تعلـّـم وتعليــم حديثــة مناســبة للمواقــف التعليميــة

 

  سلبيات السبورة التفاعلية 

شــارة اإلــى بعــض الســلبيات ومعيقــات اســتخدامها، حيــث يشــير ال�أســتاذ منــدور  يجابيــات والفوائــد اإل� اأنــه ل�بــد مــن ال�إ   ومــع كل تلــك ال�إ

اإلــى اأن تكاليــف شــرائها وصيانتهــا مرتفعــة، وعــدم قدرتهــا علــى التعامــل مــع بعــض اللغــات، وتحتــاج اإلــى تدريــب عالــي المســتوى حتــى 

يتمكــن المعلــم مــن اســتخدامها بشــكل فاعــل واســتخدامها يزيــد مــن التركيــز علــى الجانــب المعرفــي اأكثــر مــن الجانــب المهــاري، ويظهــر 

ذلــك فــي ال�ســتعانة بالمحــاكاة البرمجيــة لبعــض التجــارب المخبريــة بــدل�ً مــن اإجــراء الطالــب لهــا فــي المختبــرات.
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أمــان فــي الفصــل  وقــد تكــون ســبباً فــي اإهــدار الوقــت لمــن ل� يتقــن مهــارة اســتخدامها مــن المعلميــن، وقــد تســهم فــي التقليــل مــن نســبة ال�

مــن ناحيــة التوصيــلات الكهربائيــة مــا لــم تؤمــن بشــكل جيــد، واأكثرهــا تاأثيــراً هــي انقطــاع التيــار الكهربائــي المفاجــئ. فــاإن لــم يكــن المعلــم 

علــى قــدر عــاٍل مــن ســرعة البديهــة والتعامــل مــع المواقــف الطارئــة فــاإن ذلــك يعنــي انتهــاء الحصــة الدراســية دون تحقيــق اأهدافهــا )منــدور، 

.)2009

  الفرق بين السبورة التفاعلية والسبورة التقليدية في طريقة التدريس 

ــة ومازالــت  ــم لســنوات طويل ــة اســتخدمت فــي التعلي ــر وبارنــس كمــا ورد فــي )Ozerbas, 2013( اأن الســبورة التقليدي اّدعــى كل مــن جي

تســتخدم، ومــا يفعلــه المعلــم عنــد اســتخدامه لهــا، هــو فقــط الوقــوف اأمامهــا واإعطــاء التعليمــات لطلبــة الصــف، واســتخدام الطباشــير فــي 

أبيــض، لتدويــن المعلومــات التــي يــرى فيهــا المعلــم اأهميــة يجــب اأن ينقلهــا  حــال اللــوح الطباشــيري، وال�قــلام الملونــة فــي حــال اللــوح ال�

الطلبــة اإلــى مدوناتهــم.

طار المرجعي ل�ستخدام السبورة التفاعلية في التعليم    ال�إ

ثقـــــافـــــة المــدرســـــــة
تـــدريـــــب المعلمـيـــــن
ـــن ـــرات المعلمي تحضي
ثـــقــــــة الـمـعـلـمـيــــن

اســـتخدام الســـبورة التفاعليـــة
مســـتوى التفاعـــل وطرق التعليم

الملاحظــة 
فعيـــــة لدا ا

التحصيـــل 
ــي الـعــلــمـ

طار المرجعي ل�ستخدام السبورة التفاعلية في التعليم الشكل )1(: ال�إ

  تحضيرات المعلمين واستخدام السبورة التفاعلية 

   اإن التعليــم باســتخدام الســبورة التفاعليــة يكــون ماآلــه الفشــل اإذا لــم يتــدرب المعلمــون علــى اســتخدام التقنيــات والبرمجيــات الخاصــة بهــا، 

ولــم يتقنــوا كذلــك تحضيــر الــدروس المتضمنــة ل�ســتخدامها، واإن اســتخدامها فــي الصــف يحتــاج اإلــى اأكثــر مــن عمليــة تنصيــب للبرامــج، 

فــلا يحتــاج المعلمــون فقــط للتدريــب علــى تركيــب ال�أدوات، بــل يتعــداه اإلــى اســتخدام البرمجيــات وال�ســتراتيجيات التــي تحقــق تعليمــاً 

وتعلمــاً ناجحيــن. 

ــى الفجــوة  أنهــا اأشــارت اإل ــدة، نظــراً ل� ــي تعــد دراســة فري    هــذه النتيجــة توصلــت اإليهــا دراســة )Armstrong & Barnes, 2005( والت

أبحــاث فهــي تــرى اأن منفــذ  بيــن الواقــع العلمــي فــي اســتخدام الســبورة التفاعليــة كشــيء ثابــت ودائــم، وبيــن اســتخدامها فــي الدراســات وال�

ــج  ــاإن النتائ ــذا ف ــة، ول ــى يحقــق تعليمــاً متكامــل ال�أركان باســتخدام الســبورة التفاعلي ــي وســعه حت ــا ف ــذل اأقصــى م ــى ب الدراســة ســيعمد اإل

الحتميــة والتــي يمكــن اأن تكــون صائبــة تمامــاً هــي النتائــج التــي يضمــن فيهــا دراســة موضوعيــة متجــردة غيــر منحــازة. 

   اإن اســتخدام التكنولوجيــا مــن قبــل المعلميــن يعتبــر مكونــاً اأساســياً فــي التطــور الناجــح فــي  العمليــة التعليميــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين 

ــن مــن حفــظ الملاحظــات  ــدروس ُيّمكــن المعلمي ــر لل ــي التحضي ــة ف ــم اإن اســتخدام الســبورة التفاعلي داخــل حجــرة الصــف المدرســي ،ث

للاســتخدام التالــي للصــف التالــي فــي الســنوات القادمــة، وكذلــك تجعــل اإمكانيــة بنــاء مجموعــة مــن المــواد التعليميــة المحدثــة باســتمرار 

 .)SMART Link, 2006( اأســهل واأيســر
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  السبورة التفاعلية واأنماط المتعلمين 

دراكيــة التــي يتبعونهــا، فمنهــم متعلمــون بصريــون، واآخــرون حســّيون، وســمعّيون.     يختلــف المتعلمــون فــي طريقــة تعلمهــم وفقــاً للقــوى ال�إ

ــي  ــي تلق ــاداً رئيســاً ف ــى حاســة البصــر اعتم ــن يعتمــدون عل ــن الذي ــن البصريي ــي دراســة SMART Link اأن ال�أشــخاص اأو المتعلمي ورد ف

معارفهــم وتعلمهــم داخــل حجــرة الصــف، ُوجــد اأنهــم يســتفيدون اأكثــر مــن المدونــات والملاحظــات المعرفيــة التــي تــدون باســتخدام الســبورة 

التفاعليــة، حيــث تظهــر بخطــوط مرئيــة واضحــة وباألــوان تعريفيــة مناســبة مــع اإمكانيــة تعديــل اللــون والحجــم والنــوع بلمســة اإصبــع. كمــا 

أيقونــات التفاعليــة علــى الشاشــة، وهــذا ال�ســتمتاع يحقــق لهــم ال�ســتمرار والتواصــل  أفــلام والرمــوز وال� اأنهــم يســتمتعون بمشــاهدة الصــور وال�

. )Beeland, 2002( المباشــر مــع المواقــف التعليميــة المعروضــة اأمامهــم فــي حجــرة الصــف

اأمــا المتعلمــون الحســّيوون، وهــم اأولئــك الذيــن يعتمــدون علــى حاســة اللمــس وتحســس ال�أشــياء وتفقدهــا فــي تلقيهــم للمعــارف اأكثــر مــن 

ــك  أوامــر لتحري ــذ ال� ــلام الخاصــة، وتنفي أق ــع اأو ال� صب ــي التعاطــي مــع لمســات ال�إ ــي بالحساســية الفائقــة والســهلة ف غيرهــا، فالنظــام التفاعل

صــورة اأو التنقــل بيــن شــرائح العــرض، اأو تشــغيل مقطــع فيديــو، اأو حتــى الكتابــة والتعييــن، والحــذف، واســتعراض عناصــر الموقــف التعليمــي 

وترتيبهــا وعنونتهــا والتعليــق عليهــا. 

شارة التي يمكن اأن تكون السبورة  والمتعلمون الذين يعانون من مشاكل في السمع فاإن اعتمادهم ينصب على حاسة البصر ومن خلال لغة ال�إ

 .)Carter, 2002( شارة بشكل متزامن اأمام الطلبة التفاعلية قادرة على تقديم تسهيلات لعرض مرئيات بصرية من خلال لغة ال�إ

نهــم يتعلمــون مــن خــلال تكبيــر النصــوص وتكييفهــا اإلــى الحــد الــذي تصبــح فيــه مناســبة  والمتعلمــون الذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي النظــر فاإ

لرؤيتهــا، وكذلــك فــاإن حجــم الشاشــة الكبيــر نســبياً يتيــح لهــم الفرصــة للتمعــن فــي العناصــر التعليميــة المعروضــة عليهــا دون مشــاكل. 

عاقــة الجســدية اأو ممــن لديهــم مشــاكل واضطــراب  فــي حيــن اأن المتعلميــن الذيــن يعانــون مــن قصــور فــي الحركــة، اأو مــن اأصحــاب ال�إ

أنشــطة التعليميــة  نهــم يجــدون حجــم الشاشــة الكبيــر ملفتــاً للنظــر وال� فــي الســلوك مثــل عــدم ال�نتبــاه والتشــتت الزائديــن، وفــرط الحركــة، فاإ

 Key Board ولوحــة المفاتيــح Mouse عليهــا تقودهــم للتركيــز فــي محتــوى الــدرس، كمــا اأن اللمــس الحســاس يجعــل مــن اســتخدام الفــاأرة

.)SMART, 2006( ال�فتراضييــن ســهلاً وميســراً دون اإعاقــة، اأو تحديــات

اإثارة الدافعية نحو التعلم    السبورة التفاعلية و

ركــزت العديــد مــن الدراســات التــي عنيــت بالدافعيــة نحــو التعلــم علــى الطلبــة الذيــن يوجهــون دافعيتهــم بشــكل جيــد ويحــرزون نجاحــا فــي 

ــة يختلفــون عــن اأقرانهــم  ــل دراســة )Edwardsville, 2008( و )Ozerbas, 2013( و )Weimer, 2001( اأن هــؤل�ء الطلب المدرســة، مث

ممــن هــم اأقــل تحصيــلاً فــي نواحــي كثيــرة، و اأنهــم يمتلكــون رؤيــة واضحــة عمــا يريــدون تحقيقــه فــي حياتهــم ومــا ل� يريــدون. ثــم اإنهــم 

يمتلكــون القــوة الكامنــة التــي تدفعهــم للمشــاركة فــي المواقــف التعليميــة التــي تدعــم حاجاتهــم وتطلعاتهــم واأهدافهــم.

واأنــه ل� يمكــن اأن تحــدث اأيــة عمليــة تعلــم مــا لــم تتوفــر فــي المتعلــم عوامــل وشــروط وقــوى تدفعــه وتوجهــه نحــو التعلــم وطلــب التحصيــل 

الدراســي،وهذه القــوى اإمــا اأن تكــون داخليــة، اأو خارجيــة فقــد تكــون عامــلا داخليــا نابعــا مــن المتعلــم اأو خارجيــة تدفعــه للتعلــم، وهــي مــا 

تعــرف بالدافعيــة للتعلــم، وهــذه ال�أخيــرة شــرط اأساســي يتوقــف عليهــا تحقيــق ال�أهــداف التعليميــة فــي مجــال�ت التعلــم المتعــددة، فالدافعيــة 

قبــال عليــه  للتعلــم حالــة مميــزة مــن الدافعيــة العامــة، تشــير اإلــى حالــة معرفيــة داخليــة عنــد المتعلــم تدفعــه للانتبــاه اإلــى الموقــف التعليمــي، وال�إ

بنشــاط محــدد وواضــح )عــدس، 2005(.

نــه يتعيــن علــى المعلــم وعنــد تخطيطــه للمواقــف التعليميــة، اأن يراعــي تطلعــات الطلبــة، واأن يكــون قــد تمكــن مــن رصــد تصــورات  كذلــك فاإ

مســبقة عــن توجهــات طلبتــه وذلــك يعينــه علــى اختيــار الوســائل وال�أســاليب الناجعــة التــي ترفــع مــن دافعيتهــم نحــو التعلــم.
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ــة، يوليهــا القائمــون علــى التعليــم اهتمامــاً بالغــاً، ويســعون اإلــى تنميتهــا والتنقيــب عــن  ــة التعليمي ــة عنصــراً مهمــا فــي العملي تشــكل الدافعي

ــم  ــس المتعل ــي نف ــة ف ــات الكامن ــاأنها اأن تحــرك الطاق ــن ش ــم، فم ــى التعل ــال عل قب ــى ال�إ ــن اإل ــع المتعلمي ــس يدف ــي محــرك رئي ــبابها، فه اأس

ــددة.  ــارف متع ــارات ومع ــي اكتســاب مه ــف التعليمــي وتســاعده ف ليســتجيب للموق

ننــا وفــي حياتنــا مــن غيــر وجــود الدافعيــة لــن نســتطيع اإنجــاز اأعمالنــا، فالدافعيــة شــيء اأساســي تقــوم عليــه نشــاطاتنا اليوميــة،  وبشــكل عــام فاإ

نهــم بالتاأكيــد ســيحققون الهــدف منهــا. واإذا قــام المعلــم بتحفيــز الطلبــة للقيــام بــاأي مهمــة فاإ

وترتبــط الدافعيــة نحــو التعلــم ارتباطــاً وثيقــاً بمــدى تحصيــل الطلبــة، فاســتثارة دافعيــة الطلبــة وتوجيههــا بالشــكل الصحيــح؛ يعنــي اأن يحــرز 

ــة فــي معالجــة  أنشــطة والفعاليــات التعليميــة وتبنيهــم لطــرق فّعال ــلاً مرتفعــاً يــوازي اإقبالهــم علــى تلقــي المعــارف وممارســة ال� الطلبــة تحصي

المعلومــات التــي يتلقونهــا فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة اأثنــاء عمليــة التحصيــل )قماشــة، 2011(. 

أنشــطة المدرســية،  ووجــد اأن دافعيــة الطلبــة تنعكــس فــي ال�ســتثمار الشــخصي ومشــاركة الجانــب المعرفــي، والعاطفــي، والســلوكي فــي ال�

والتعلــم الجيــد هــو التعلــم الــذي ينبــع مــن الدوافــع والحاجــات الماديــة والنفســية للطلبــة، ولضمــان اســتمرار الســلوك فــي اتجــاه تحقيــق التعلــم 

المطلــوب ل�بــد مــن وجــود الدافــع الذاتــي الــذي يحــرك المتعلــم بهــذا ال�تجــاه )البكــري، 2007(.

وعلــى الرغــم مــن اأن الطلبــة قــد يكونــون متســاوين فــي درجــة الدافعيــة، لكــي يــؤدوا مهمــة مــا اإل� اأن مصــادر هــذه الدافعيــة تختلــف؛ فبعــض 

أنشــطة التعليميــة. والبعــض ال�آخــر يتحفــز خارجيــاً مــن خــلال المكافــاآت  الطلبــة يتحفــزون داخليــاً نحــو تعلمهــم ويســتمتعون بالمشــاركة فــي ال�

ــي  ــي )Intrinsic motivation( والدافع ــع الداخل ــا: الداف ــة هم ــن مصــادر الدافعي ــن م ــى نوعي ــا اإل ــذا يقودن ــة، وه ــم المعّرف ــداف المعل واأه

الخارجــي )Extrinsic motivation( والســبورة التفاعليــة تحقــق النوعيــن مــن الدافعيــة عنــد اســتخدامها فــي العمليــة التعليميــة علــى نحــو 

.)Smart Tech, 2006(  يحقــق الرغبــة  للمتعلميــن للمشــاركة فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة

ــادة  ــم، وزي ــاء التعل ــة اأثن ــة كالشــعور بالمتع يجابي ــج ال�إ ــن النتائ ــد م ــى العدي ــؤدي اإل ــة ي ــة التعليمي ــي العملي ــة ف اإن اســتخدام الســبورة التفاعلي

المشــاركة الصفيــة، وتنميــة الدافعيــة للتعلــم، فيمــا يؤكــد معظــم الباحثــون علــى اأنهــا تزيــد مــن اإمكانيــة تحقيــق المخرجــات التعليميــة فــي 

                                             .)Ishtaiwa & shana, 2011( المــواد الدراســية كافــة

واســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي التعليــم يرفــع مســتويات المشــاركة والتفاعــل البينــي والمشــاركات الفرديــة للطلبــة فــي المواقــف التعليميــة 

كمــا ســاهم اســتخدامهما فــي تحفيــز الطلبــة نحــو التعلــم والتــي تعتبــر جميعهــا عوامــل اإيجابيــة تزيــد مــن ارتبــاط الطلبــة فــي هــدف التعلّــم 

 .)Rajabi, 2015(

نهــا رفعــت منســوب ال�هتمــام لــدى الطلبــة بالموضــوع  وقــد تــم تعريــف الســبورة التفاعليــة علــى اأنهــا اأداة ذات قيمــة تربويــة عليــا، وذلــك ل�إ

.)Ozerbas, 2013( الــذي ســيتم تناولــه فــي الــدرس، وزادت مــن اهتمــام الطالــب بالــدرس ومتابعتهــا، وزيــادة التفاعــل في الفصــول الدراســية

  السبورة التفاعلية واأثرها على التحصيل ال�أكاديمي 

اهتــم المختصــون فــي ميــدان التربيــة وعلــم النفــس بالتحصيــل الدراســي؛ لمــا لــه مــن اأهميــة كبيــرة فــي حيــاة الطالــب الدراســية، فهــو ناتــج 

عمــا يحــدث فــي المؤسســة التعليميــة مــن عمليــات تعلــم متنوعــة ومتعــددة لمهــارات ومعــارف وعلــوم مختلفــة تــدل علــى نشــاطه العقلــي 

المعرفــي. 

ــراً عنهــا بدرجــات فــي ال�ختبــار المعــد بشــكل يمكــن معــه قيــام  والتحصيــل مقــدار مــا يحصــل عليــه الطالــب مــن معلومــات اأو مهــارات معبِّ

المســتويات المحــددة )شــحاتة والنجــار، 2003(.
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وتعرفــه الجلالــي فــي اأن يحقــق الفــرد لنفســه فــي جميــع مراحــل حياتــه المتدرجــة والمتسلســلة منــذ الطفولــة وحتــى المراحــل المتقدمــة مــن 

عمــره اأعلــى مســتوى مــن العلــم اأو المعرفــة، فهــو مــن خلالــه يســتطيع ال�نتقــال مــن المرحلــة الحاضــرة الــى المرحلــة التــي تليهــا وال�ســتمرار 

فــي الحصــول علــى  العلــم والمعرفــة )الجلالــي، 2016(.

ويرتبــط التحصيــل ارتباطــاً كبيــراً بالقــدرة العقليــة للشــخص، والتــي تُعبــر عــن قــدرة الشــخص علــى اإنجــاز عمــل معيــن مــن خــلال اأفعــال حســية 

وذهنيــة وفطريــة، وتختلــف هــذه القــدرة مــن شــخص اإلــى اآخــر، وهنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى مقــدار التحصيــل الدراســي 

أولــى مــن العوامــل والتــي تتعلــق بالشــخص نفســه، والمجموعــة  للطالــب، والتــي يتــم تصنيفهــا اإلــى ثــلاث مجموعــات رئيســة: المجموعــة ال�

الثانيــة تتعلــق بالبيئــة المحيطــة وال�أســرة، اأّمــا المجموعــة ال�أخيــرة مــن العوامــل فهــي التــي تتعلــق بالمدرســة )كامــل، 2016( . 

ويعــد التحصيــل الدراســي واحــد مــن اأهــم العوامــل المدروســة فــي الحقــل التربــوي والتعليمــي كونــه المخــرج ال�أســاس مــن العمليــة التعليميــة، 

وكذلــك ربطــه باســتراتيجيات التعليــم وال�أســاليب التعليميــة المتنوعــة، ولــم ينفصــل عــن تاأثيــر الدافعيــة وتوجــه الطلبــة نحــو التعليــم . 

ــن يســتخدمون  ــة فــي اأغــراض التدريــس، ويشــير المعلمــون الذي ــد اســتخدام الســبورة التفاعلي ــرة عن ــادة كبي ــة يبقــى فــي زي ــل الطلب و تحصي

الســبورة التفاعليــة فــي الصــف اإلــى ارتفــاع جــودة التدريــس، وهــذا ال�رتفــاع يــؤدي اإلــى تســهيل القــدرة علــى تنفيــذ الــدروس التــي تجمــع 

بيــن الوســائط المتعــددة واســتراتيجيات التدريــس المختلفــة، والتــي تجــذب انتبــاه الطلبــة، وتنظــم خيالهــم العلمــي بطــرق خّلاقــة، وللســبورة 

. )Becker & Lee, 2009( التفاعليــة ميــزة التكيــف مــع الطريقــة التــي يتــم فيهــا نقــل المــادة التعليميــة للطلبــة اإذا اأحســن المعلــم توظيفهــا

ــرعلى اأســاس مــا اأســهمت بــه مــن حيــث زيــادة  وكذلــك فــاإن فاعليــة اســتخدام تقنيــة الســبورة الذكيــة فــي زيــادة التحصيــل الدراســي ربمــا تُفسَّ

تركيــز الطالــب وتثبيــت المعلومــة فــي ذهنــه ممــا يســاعد بشــكل مباشــر فــي اإثــراء المــادة العلميــة مــن خــلال اإضافــة بعــض المؤثــرات مــن 

صــورة وصــوت وتفعيــل عنصــر المشــاركة )الحســن والبــدوي، 2016(.

  الدراسات السابقة 

دراسة )الحسن والبدوي، 2016(:

هدفــت هــذه الدراســة  للتعــرف علــى اأثــر اســتعمال تقنيــة الســبورة الذكيــة علــى  تحصيــل تلاميــذ الصــف الثامــن بمرحلــة التعليــم ال�أساســي 

بمحليــة الخرطــوم فــي مقــرر العلــم فــي حياتنــا. اســتعمل الباحثــان التصميــم التجريبــي ذا الضبــط الجزئــي لمجموعتيــن متكافئتيــن، اإحداهمــا 

حصائيــة الملائمــة: ال�ختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين، معادلــة ارتبــاط بيرســون،  تجريبيــة والثانيــة ضابطــة، وباســتعمال المعالجــات ال�إ

معامــل ارتبــاط ســبيرمان تــم التوصــل اإلــى وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى دل�لــة )0.05( بيــن متوســطات درجــات تحصيــل 

ــل المجموعــة  ــة، ومتوســطات درجــات تحصي ــة الســبورة الذكي ــا باســتعمال تقني ــي حياتن ــم ف ــادة العل ــي درســت م ــة الت المجموعــة التجريبي

الضابطــة التــي درســت بالطريقــة ال�عتياديــة فــي ال�ختبــار البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة.

دراسة )الرشيد، 2014(:

هدفــت هــذه الدراســة اإلــى تقصــي اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي تحصيــل طــلاب الصــف الحــادي عشــر فــي مــادة ال�أحيــاء واتجاهاتهــم 

نحوهــا كاأداة تعليميــة فــي الكويــت، واأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة فــي اختبــار التحصيــل البعــدي لصالــح المجموعــة 

التجريبيــة التــي اســتخدمت الســبورة التفاعليــة.

دراسة )الخاتم، 2016(:

هدفــت هــذه الدراســة اإلــى معرفــة اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى التحصيــل الدراســي لطالبــات الصــف ال�أول الثانــوي فــي مــادة العلــوم 

الهندســية، قســم الهندســة الكهربائيــة وحــدة الدائــرة الكهربائيــة وتطبيقــات قانــون اوم. وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التجريبــي، وطبقــت 
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ــي  ــي والملاحظــة ف ــار التحصيل ــى ال�ختب ــة الخرطــوم. واعتمــد الباحــث عل ــوي بمحلي ــات الصــف ال�أول الثان ــة مــن طالب ــى عين ــة عل التجرب

جمــع بيانــات الدراســة وتوصــل لعــدة نتائــج اأهمها:توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة فــي التحصيــل الدراســي بيــن متوســط درجــات طالبــات 

المجموعــة التجريبيــة والضابطــة فــي ال�ختبــار البعــدي لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبــي.

توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة فــي التحصيــل الدراســي بيــن متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والضابطــة عنــد مســتويات 

التذكــر والفهــم والتطبيــق فــي ضــوء تصنيــف بلــوم فــي ال�ختبــار البعــدي لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبيــة. 

دراسة )الحميدان، 2013(:

ــرر  ــة المتوســطة نحــو مق ــات طــلاب المرحل ــل واتجاه ــى تحصي ــة عل ــة التفاعلي ــر اســتخدام الســبورة الذكي ــة اأث ــى معرف ــت الدراســة اإل هدف

أولــى تجريبيــة وال�أخــرى ضابطــة، حيــث اســتخدمت الســبورة الذكيــة فــي  الدراســات ال�جتماعيــة، تكونــت عينــة الدراســة مــن مجموعتيــن ال�

تدريــس المجموعــة التجريبيــة. وتوصلــت الدراســة اإلــى مجموعــة نتائــج مفادهــا وجــود فــروق دالــة بيــن المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة 

فــي التحصيــل لصالــح المجموعــة التجريبيــة، كمــا وجــدت فــروٌق دالــة فــي ال�ختبــار التحصيلــي لــدى المجموعــة التجريبيــة بيــن ال�ختباريــن 

القبلــي والبعــدي لصالــح ال�ختبــار البعــدي، وبالنســبة لمقيــاس ال�تجــاه فلــم تظهــر فــروق دالــة ســواء بيــن المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة اأم 

القياســات المتكــررة للمجموعــة التجريبيــة.

 هدفــت هــذه الدراســة اإلــى تقصــي اأثــر برنامــج باســتخدام اللوحــة التفاعليــة علــى تحصيــل المتعلميــن فــي مــادة العــوم فــي مراكــز تعليــم الكبــار 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، واتبعــت الباحثــة المنهــج شــبه التجريبــي، حيــث اأظهــرت النتائــج اأنــه ل� يوجــد فــرق ذو دل�لــة اإحصائيــة بيــن 

متوســطي درجــات تحصيــل تلميــذات المجموعــة التجريبيــة وتلميــذات المجموعــة الضابطــة فــي القيــاس القبلــي للاختبــار التحصيلــي. بينمــا 

توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة بيــن متوســطي درجــات تحصيــل تلميــذات المجموعــة التجريبيــة فــي القياســين القبلــي البعــدي للاختبــار 

التحصيلــي لصالــح القيــاس البعــدي.

 :)N. Losike – Sedimo & A. Ngwako, 2016( دراسة 

بحثــت الدراســة تاأثيــر تكامــل التكنولوجيــا فــي التعليــم علــى دافعيــة الطلبــة وتحصيلهــم ال�أكاديمــي، ومــدى كفــاءة المعلميــن فــي اإحــداث 

هــذا التكامــل وكان الهــدف مــن الدراســة اإيجــاد طــرق لتحســين تجــارب الطــلاب فــي الفصــول الدراســية مــن اأجــل تعزيــز التعلــم وباســتخدام 

نظريــة التعلــم التجريبــي.

ــل  ــا قب ــع م ــة م ــت بالمقارن ــد ارتفع ــة ق ــدى الطلب ــة ل ــر اأن الدافعي ــار )ت( t-test، ظه ــل باســتخدام اختب ــد التحلي ــج الدراســة وبع ــي نتائ وف

اســتخدام الســبورة التفاعليــة، وكذلــك ارتفــع التحصيــل بصــورة اأفضــل. وارتفعــت تصــورات المعلميــن عــن كفاءتهــم فــي اســتخدام الســبورة 

التفاعليــة بمقارنــة النتائــج قبــل التدريــب علــى اســتخدامها وبعــده.

 :)Min & Siegel, 2011( دراسة

هدفت هذه الدراسة لمعرفة اأثر تكامل تقنية السبورة التفاعلية مع التعليم الفّعال على مشاركة الطلبة وانشغالهم في المواقف التعليمية، خلصت 

آتية:  الدراسة اإلى النتائج ال�

التعليم الفّعال من دون استخدام السبورة التفاعلية يستطيع اأن يرقى بمستويات اأعلى من المعدل العام لتفاعل الطلبة. ودمج السبورة التفاعلية 

مع التعليم الفّعال حقق نتائج اأفضل في مستويات المشاركة واأداء المهام وكذلك حقق مستويات عالية في تفاعل الطلبة وانشغالهم خلال 

عرض مكونات الدرس المتعددة. 

كما قادت النتائج اإلى اأن استخدام السبورة التفاعلية يزيد من تفاعل الطلبة بنسبة اأعلى من عدم استخدامها وظهر اأن ال�نتباه حقق نسبة اأعلى 

في الفترة التي تم استخدام السبورة التفاعلية فيها في تعليم الرياضيات والعلوم من الفترة التي لم تستخدم فيها السبورة التفاعلية.
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 :)Rajabi & Khodabakhshzadeh, 2015( دراسة

ــة  ــة كلغــة اأجنبي نجليزي ــة للغــة ال�إ ــة )اللــوح الذكــي ( فــي فهــم الطلب ــر اســتخدام الســبورة التفاعلي هدفــت هــذه الدراســة اإلــى استكشــاف اأث

ودافعيتهــم الذاتيــة نحــو القــراءة، وتــم تقســيم المشــاركين مــن عينــة الدراســة عشــوائياً اإلــى مجموعتيــن : تجريبيــة اأســتخدموا الســبورة التفاعليــة 

نجليزيــة للمتعلميــن  فــي تعلمهــم، وضابطــة اســتخدموا الســبورة التقليديــة، ومــن تحليــل النتائــج ظهــر اأن مســتويات قــراءة الفهــم فــي اللغــة ال�إ

الذيــن درســوا باســتخدام الســبورة التفاعليــة تحســنت بشــكل ملحــوظ، كمــا قــادت نتائــج تحليــل ال�ســتبانة اإلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي الدافعيــة 

الذاتيــة لــدى الطلبــة الذيــن درســوا باســتخدام الســبورة التفاعليــة.

:)Emron & Dhindsa, 2010( دراسة

جمالــي  ســعت هــذه الدراســة للتحقــق مــن فعاليــة اســتخدام تكنولوجيــا الســبورة التفاعليــة فــي بيئــة التعلــم البنائيــة فــي تحســين التحصيــل ال�إ

فــي مــادة العلــوم علــى نحــو اأفضــل لتقليــل الفروقــات علــى اأســاس الجنــس فــي التحصيــل العلمــي فــي مــادة العلــوم، كمــا هدفــت لتقييــم 

التصــورات والمفاهيــم لــدى معلمــي مــا قبــل الخدمــة تجــاه اســتخدامها وفائدتهــا فــي تعليــم العلــوم، وباســتخدام المنهــج التجريبــي اأظهــرت 

نجــاز العلمــي عندمــا اســتخدمت تقنيــة الســبورة التفاعليــة فــي التعليــم البنائــي وبيئــة التعلــم  نتائــج هــذه الدراســة تحســناً كبيــراً فــي درجــات ال�إ

مقارنــة بالتعليــم التقليــدي. وعــلاوة علــى ذلــك اأدى اســتخدام تكنولوجيــا الســبورة التفاعليــة اأيضــا اإلــى التقليــل مــن الفــروق بيــن الجنســين 

نجــاز العلمــي. نجــاز مــن خــلال مســاعدة الطــلاب الذكــور علــى تحقيــق اأعلــى مســتوى فــي اللحــاق بمســتويات الطالبــات فــي ال�إ فــي ال�إ

  التعقيب على الدراسات السابقة

حــاول الباحــث اإيــراد دراســات عنيــت بموضــوع الدراســة بحيــث تتركــز علــى بحــث متغيــرات الدراســة الحاليــة ومتغيــرات اأخــرى ومنشــاأها 

ــاة.  ــات المنتق ــي الدراس ــة ف ــى الشــمولية والنوعي ــة للوصــول اإل ــي محاول ــة، ف ــة واأجنبي ــة عربي ــق مختلف ــن مناط ــة م ــز بحثي ــات ومراك جامع

ــة  ــل والدافعي ــم مــن شــاأنه اأن يحســن مســتويات التحصي ــة فــي التعلي ــى اأن اســتخدام الســبورة التفاعلي ــواردة عل اتفقــت معظــم الدراســات ال

ــوم  ــة: كالعل ــع دراســية علمي ــة ومواضي ــات النوعي ــة وال�ختلاف ــف المســتويات العمري ــك مختل ــة، وشــمل ذل ــدى الطلب تجاهــات ل وينمــي ال�إ

والهندســة، والرياضيــات، واإنســانية: كاللغــة العربيــة، والدراســات ال�جتماعيــة، والتاريــخ. وتنوعــت اأدوات الدراســات البحثيــة وفــق متطلبــات 

كل دراســة، فاســتخدم مقيــاس الدافعيــة، وال�تجــاه، واختبــارات التحصيــل، وتحليــل المشــاهدات العينيــة، فيمــا اســتخدمت دراســات اأخــرى 

بيانــات واإحصــاءات موجــودة واأخــرى جمعــت ميدانيــاً فــي تقييــم واقــع اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي المؤسســات التعليميــة كالجامعــات 

والمــدارس. 
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة 

شــبه  والتصميــم  التجريبــي  المنهــج  دراســته  فــي  الباحــث  اعتمــد 

التجريبــي، لمناســبته لغــرض الدراســة حيــث تــم اختيــار العينــات بصورة 

قصديــة حيــث اأجريــت هــذه الدراســة علــى طالبــات الصــف الثالــث 

فــي مدرســة محمــود اأبــو غزالــة ال�أساســية للبنــات فــي مدينــة نابلــس، 

ويتطلــب هــذا المنهــج اجــراء تجربــة ميدانيــة باختيــار عينــات تجريبيــة 

ــة  ــة اإحصائي ــروق ذات دل�ل ــة جــس ف واأخــرى ضابطــة تضمــن اإمكاني

مــن عدمــه فــي اإطــار التاأكيــد علــى فرضيــات الدراســة الصفريــة اأو 

نفيهــا. 

  مجتمع الدراسة 

تمثـّـل مجتمــع الدراســة فــي جميــع طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي 

ــة والتعليــم  ــة التربي ــة نابلــس المســجلين فــي ســجلات مديري فــي مدين

فــي مدينــة نابلــس للفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام )2017-2016( 

والبالــغ عددهــن )1216( طالبــة، موزعــات فــي )37( شــعبة مســتقلة 

ــم فــي  ــة والتعلي ــة التربي و)17( شــعبة مختلطــة وفــق اإحصائيــات مديري

مدينــة نابلــس للعــام الدراســي 2017-2016.

  عينة الدراسة

الصــف  طالبــات  مــن  طالبــة،   )53( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت 

الثالــث فــي مدرســة بنــات محمــود اأبــو غزالــة ال�أساســية للبنــات، هــن 

اإجمالــي عــدد طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي فــي ذات المدرســة 

ــاًء علــى معــدل�ت التحصيــل  والموزعــات علــى شــعبتين متكافئتيــن بن

ــي. ــار القبل ــج ال�ختب ونتائ

اختــار الباحــث اإحــدى الشــعبتين قصديــاً لتمثـّـل المجموعــة التجريبيــة 

المجموعــة  مثّلــت  ال�أخــرى  والشــعبة  اأفرادهــا )25( طالبــة،  وبلــغ 

الضابطــة وبلــغ عــدد اأفرادهــا )28( طالبــة. ويبيــن الجــدول )3:1( 

توزيــع عينــة الدراســة تبعــاً لمجموعــة الدراســة والشــعبة وعــدد الطالبات 

فــي كل شــعبة.

الجدول )1(: توزيع عينة الدراسة تبعًا لمجموعة الدراسة والشعبة وعدد 

الطالبات

المجموععدد الشعبالعامل التجريبيالمجموعة

التجريبية
طريقة استخدام 
السبورة التفاعلية

125

الضابطة
طريقة التدريس 

التقليدية
128

المجموع 
الكلي

53

  متغيرات الدراسة 

ــث 	  ــس، حي ــة التدري ــي طريق ــتقلة: وه ــرات المس المتغي

تــم تدريــس وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم 

للصــف الثالــث ال�أساســي باســتخدام الســبورة التفاعليــة 

للمجموعــة التجريبيــة، وتدريــس الوحــدة ذاتهــا للمجموعــة 

ــة.  ــة ال�عتيادي ــة بالطريق الضابط

المتغيــرات التابعــة: وهــي تحصيــل الطالبــات فــي مــادة 	 

العلــوم ودافعيتهــن نحــو تعلمهــا.
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المتغيرات المضبوطة:	 

المرحلة العمرية للطالبات: طالبات الصف الثالث ال�أساسي.. 1

المحتوى العلمي: الوحدة الثانية المادة والحرارة من كتاب العلوم للصف الثالث ال�أساسي.. 2

عدد الحصص: حيث بلغ عدد الحصص للمجموعتين )18(.. 3

المعلمة: درست معلمة العلوم كلتا المجموعتين ذات المحتوى. . 4

  اأدوات الدراسة 

اأول�ً: اختيار التحصيل العلمي

تــم اإعــداد اختبــار موضوعــي مــن نــوع ال�ختيــار مــن متعــدد باأربعــة بدائــل مكــون مــن )20( فقــرة تقيــس كل فقــرة هدفــاً ســلوكياً معينــاً بمــا 

ــث ال�أساســي  ــرر تدريســه للصــف الثال ــوم المق ــاب العل ــي كت ــواردة ف ــارة )وحــدة المــادة والحــرارة( ال ــة المخت ــع المــادة التعليمي يتناســب م

للفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي )2016-2017( بحيــث تــم اعتمــاد اإجابــة واحــدة صحيحــة واأعطيــت كل اإجابــة صحيحــة علامــة واحــدة 

وبهــذا تكــون اأعلــى علامــة تحصــل عليهــا الطالبــة )20( واأقــل علامــة )صفــر(. وقــد تــم اتبــاع ال�جــراءات التاليــة فــي اإعــداد هــذا ال�ختبــار: 

تحليــل محتــوى وحــدة )المــادة والحــرارة(: تــم تحليــل محتــوى وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم العامــة للصــف الثالــث 	 

نهــاء دروس الوحــدة واأنشــطتها. ال�ساســي فــي الفصــل الثانــي، وتحديــد عــدد الحصــص اللازمــة ل�إ

تحديــد الهــدف مــن ال�ختبــار: هــدف ال�ختبــار اإلــى معرفــة مســتوى تحصيــل الطالبــات فقــام الباحــث باإعــداد جــدول المواصفــات 	 

ــق،  ــة )تذكــر، فهــم، تطبي ــوم المعرفي ــكل مســتوى مــن مســتويات بل ــة ل ــد النســب المئوي الخــاص بوحــدة المــادة والحــرارة مــع تحدي

تحليــل، تركيــب، تقويــم(. 

صياغــة فقــرات ال�ختبــار: تمــت صياغــة فقــرات ال�ختبــار بصورتــه النهائيــة والــذي اشــتمل علــى )30( فقــرة مــن نــوع ال�ختيــار مــن 	 

متعــدد باأربعــة بدائــل. وقــد راعــى الباحــث عنــد صياغــة الفقــرات ســلامتها اللغويــة والعلميــة، وملاءمتهــا لمحتــوى المــادة التعليميــة، 

ووضــوح الفقــرات ودقتهــا وانتمــاء ال�ختبــار لمســتويات ال�أهــداف وفقــاً لتصنيــف بلــوم للاأهــداف المعرفيــة.

ــك 	  ــا اأعــدت لقياســه )العبســي،2010( وذل أداة م ــس ال� ــار اأن تقي ــل: ويقصــد بصــدق ال�ختب ــار التحصي ــن صــدق اختب ــق م التحق

بعرضــه علــى عــدد مــن المحكميــن مــن ذوي الخبــرة وال�ختصــاص فــي المناهــج واأســاليب تدريــس العلــوم ومعلمــي العلــوم فــي المــدراس 

ضافــة  للتحقــق مــن ملاءمــة ال�أهــداف التعليميــة لمســتويات بلــوم المعرفيــة وارتبــاط فقــرات ال�ختبــار مــع المــادة التعليميــة المختــارة بال�إ

ــض  ــم حــذف بع ــم، ت ــم ومقترحاته ــي ضــوء ملاحظاته ــة. وف ــة والعملي ــلامتها اللغوي ــا، وس ــرات ووضوحه ــة الفق ــن دق ــد م ــى التاأك اإل

الفقــرات واإعــادة صياغــة البعــض منهــا بطريقــة صحيحــة اأوضــح، واأدق ليصبــح ال�ختبــار بصورتــه النهائيــة مكــون مــن )20( فقــرة.

تجريــب ال�ختبــار: تــم تجريــب اختبــار التحصيــل العلمــي علــى عينــة اســتطلاعية مــن خــارج عينــة الدراســة مكونــة مــن )60( طالبــة 	 

مــن طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي فــي مدرســة بنــات الحاجــة رشــدة الثانويــة التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم فــي نابلــس، وذلــك 

ــار، بحيــث تــم تســجيل الوقــت الــذي اســتغرقته اأول طالبــة واآخــر طالبــة، ومــن ثــم تــم حســاب  ــلازم لتطبيــق ال�ختب لمعرفــة الوقــت ال

متوســط الزمــن وهــو حصــة دراســية واحــدة )40( دقيقــة.

معامــلات الصعوبــة والتمييــز: بعــد تصحيــح ال�ختبــار تــم حســاب درجــة الصعوبــة ومعامــلات التمييــز لــكل فقــرة مــن فقــرات ال�ختبــار 	 

ــار التــي تقــل درجــة صعوبتهــا عــن )0.2( والتــي تزيــد عــن )0.8(، كمــا تــم حــذف الفقــرات التــي تقــل  ثــم ُحذفــت فقــرات ال�ختب

معامــلات تمييزهــا عــن )0.2(، ليصبــح ال�ختبــار بصورتــه النهائيــة مكونــاً مــن )20( فقــرة.
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ـــى المجموعـــة  ـــق فيهـــا عل ـــرة يطب ـــي كل م ـــاً ف ـــج نفســـها تقريب ـــار للنتائ ـــار اإعطـــاء ال�ختب ـــات ال�ختب ـــار: ويقصـــد بثب ـــات ال�ختب التحقـــق مـــن ثب

نفســـها مـــن الطلبـــة. وللتحقـــق مـــن ثبـــات ال�ختبـــار تـــم تطبيـــق ال�ختبـــار علـــى عينـــة اســـتطلاعية مـــن مجتمـــع الدراســـة خـــارج عينـــة الدراســـة 

ـــم  ـــة والتعلي ـــة التربي ـــات فـــي مديري ـــة للبن ـــث ال�أساســـي فـــي مدرســـة الحاجـــة رشـــدة الثانوي ـــات الصـــف الثال ـــة مـــن طالب ـــة مـــن )60( طالب مكون

ـــل  ـــار اإذ بلغـــت قيمـــة معام ـــة اعـــادة ال�ختب ـــات باســـتخدام طريق ـــل الثب ـــم حســـاب معام ـــه اســـبوعين، وت ـــي مدت ـــارق زمن ـــن بف ـــس مرتي ـــي نابل ف

ـــات )0.80(.  الثب

ثانيًا: مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم 

 Michael( بعـــد ال�طـــلاع علـــى ال�أدب التربـــوي والدراســـات الســـابقة اســـتعان الباحـــث بدراســـات عنيـــت بقيـــاس الدافعيـــة نحـــو التعلـــم    

.)Shawn M. Glynn and Thomas R. Koballa, 2006( و )Marcy Savoie, 2008( و )J. Weimer, 2001

ـــة  جاب ـــاس مـــن )20( فقـــرة، ومســـتويات ال�إ ـــوم، حيـــث تكـــّون المقي ـــم العل ـــات نحـــو تعل ـــة الطالب ـــاس دافعي ـــاء اســـتبانة لقي ـــام باإعـــداد وبن ـــم ق ث

ـــداً(.  ـــاً،1= اأب ـــوزن )3= دائماً،2=اأحيان ـــداً(، ب ـــاً، اأب عليهـــا شـــملت )دائمـــاً، اأحيان

صدق مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم  	

   قـــام الباحـــث بعـــرض المقيـــاس علـــى عـــدد مـــن المحكّميـــن المختصيـــن فـــي علـــم النفـــس التربـــوي، واأســـاليب تدريـــس العلـــوم مـــن حملـــة 

ـــف  ـــة و تخفي ـــي النصـــوص اللغوي ـــد ف ـــي مســـتوى التعقي ـــٍر ف ـــى تغي ـــلات اأفضـــت اإل ـــن التعدي ـــة م ـــي جمل ـــث اأشـــاروا ف ـــوراة، حي شـــهادة الدكت

جزالتهـــا لتتناســـب وعمـــر الطالبـــات ومحصولهـــن اللغـــوي، كمـــا تـــم التعديـــل علـــى بعـــض الفقـــرات باختزالهـــا، لتتضمـــن هدفـــاً واحـــداً بـــدل 

ـــر مـــن هـــدف. ـــى اأكث مـــن اشـــتمالها عل

تطبيق مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم  	

ـــر  ـــل اإجـــراء المعالجـــة بالمتغي ـــى قب أول ـــن ال� ـــى مرحلتي ـــاس عل ـــق المقي ـــام الباحـــث بتطبي ـــة، ق ـــى الصـــورة النهائي ـــة اإل ـــاس الدافعي ـــد نضـــوج مقي بع

المســـتقل )اســـتخدام الســـبورة التفاعليـــة( كقيـــاس قبلـــي للتاكيـــد علـــى تكافـــؤ مجموعتـــي الدراســـة الضابطـــة والتجريبيـــة اإزاء متغيـــر الدافعيـــة والثانيـــة 

بعـــد تطبيـــق التجربـــة كقيـــاس بعـــدي لمحاولـــة فحـــص اأثـــر اســـتخدام الســـبورة التفاعليـــة فـــي اإحـــداث اأثـــر اإيجابـــي علـــى دافعيـــة الطالبـــات نحـــو 

تعلـــم مـــادة العلـــوم مـــن عدمـــه.

دليل المعلم  	

ـــل للمعلـــم يضمـــن خطـــة تدريســـية لوحـــدة المـــادة والحـــرارة صممـــت لتخـــدم  ـــة كدلي ـــق اأهـــداف الدراســـة اإعـــداد مـــادة تعليمي يتطلـــب تحقي

ضافـــة اإلـــى  ـــة اللازمـــة للمعلمـــة لتنفيـــذ الدراســـة بال�إ أنشـــطة التفاعلي ـــة مـــع تقديـــم اأســـئلة التقويـــم المناســـبة خـــلال ال� توظيـــف الســـبورة التفاعلي

ـــة: آتي ـــاع الخطـــوات ال� ـــم اإتب ـــل ت ـــة لتدريـــس وحـــدة المـــادة والحـــرارة، ومـــن اأجـــل اإعـــداد هـــذ الدلي ـــل ال�أهـــداف المعرفي ـــن الدلي تضمي

ـــن دروس 	  ـــي كل درس م ـــواردة ف ـــة ال أنشـــطة العملي ـــد ال� ـــارة وتحدي ـــة المخت ـــادة التعليمي ـــي الم ـــواردة ف ـــة ال ـــداف المعرفي ـــتخراج ال�أه اس

ـــادة و الحـــرارة.  وحـــدة الم

تـــم تقســـيم وحـــدة المـــادة والحـــرارة والتـــي تضمنـــت اأربعـــة دروس هـــي الخصائـــص الطبيعيـــة للمـــواد والحـــرارة، واأهميتهـــا، واأثـــر الحـــرارة 	 

أنشـــطة واأســـمائها التـــي يحتويهـــا كل درس. علـــى ال�أجســـام و ضربـــة الشـــمس، واإيـــراد عـــدد ال�

نترنت. 	  توضيح اآلية تنفيذ كل نشاط باستخدام السبورة التفاعلية من خلال الموقع على شبكة ال�إ

صياغة اأسئلة التقويم التكويني والبعدي التي تلائم كل هدف معرفي تضمنه الدرس. 	 
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نترنـــت، يتضمـــن تجـــارب محـــاكاة وفيديـــو تفاعلـــي شـــمل جميـــع دروس الوحـــدة 	  اســـتعان الباحـــث بموقـــع تعليمـــي علـــى شـــبكة ال�إ

موضـــع الدراســـة، حيـــث يســـتخدم هـــذا الموقـــع فـــي مـــدارس دولـــة الكويـــت بشـــكل رســـمي. 

http://seraj.org.kw/Seraj/Lo.aspx?tp=135&SubID=135&GradeID=10&typ=tdy_135_2x 

ـــدروس الوحـــدة موضـــع الدراســـة اشـــتمل  ـــة ب ـــة المتعلق جـــراءات الحصـــص الصفي ـــلاً ل�إ ـــل ارشـــادي يتضمـــن تفصي ـــام الباحـــث باعـــداد دلي وق

ـــم. ـــة والتقوي أنشـــطة التفاعلي ـــة وال� ـــى ال�أهـــداف التعليمي عل

  تصميم الدراسة 

ــى  ــي اإل آت ــوذج ال� ــي يتناســب وظــروف الدراســة، ويشــير النم ــبه التجريب ــم ش ــي والتصمي ــج التجريب ــاً خاصــاً بالمنه ــد الباحــث تصميم اعتم

التصميــم الــذي اعتمــده الباحــث فــي دراســته حيــث يظهــر فيــه مجموعتــي الدراســة )الضابطــة والتجريبيــة( والمتغيــرات المســتقلة والتابعــة 

ــة.  والمعالجــة التجريبي

CG: O1O2- O1O2   ،   EG: O1O2X O1O2

EG: المجموعة التجريبة.

CG: المجموعة الضابطة.

O1: التحصيل ال�أكاديمي. 

O2: الدافعية. 

X: المعالجة التجريبية )استخدام السبورة التفاعلية(.

حصائية:   المعالجات ال�إ

ــة  ــة للعلــوم ال�جتماعي حصائي ــرزم ال�إ ــة علــى اأســئلتها والتحقــق مــن فرضياتهــا اســتخدم الباحــث برنامــج ال جاب لتحقيــق اأهــداف الدراســة بال�إ

ــة:  آتي ــة ال� حصائي ــارات ال�إ )SPSS( واســتخدام ال�ختب

ــاس 	  ــل العلمــي ومقي ــار التحصي ــى اختب ــن عل ــة لعلامــات المجموعتي ــة وال�أخطــاء المعياري ــات المعياري المتوســطات الحســابية وال�نحراف

ــة.  الدافعي

اختبــار التبايــن المصاحــب )ANCOVA( لنتائــج طالبــات عينــة الدراســة علــى اختبــار التحصيــل ومقيــاس الدافعيــة للكشــف عــن وجــود 	 

فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة تعــزى لطريقــة التدريــس.

معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل الثبات ل�ختبار التحصيل العلمي.	 
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة 

اأول�ً: النتائج المتعلقة بالسؤال ال�أول والفرضية ال�أولى 

عالجــت الدراســة الســؤال التالــي : مــا اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى تحصيــل طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي فــي 

مــادة العلــوم؟ 

أولــى لتتناســب مــع الســؤال ال�أول ونصــت علــى اأنــه "ل� توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى  صيغــت الفرضيــة ال�

الدل�لــة )0.05( بيــن متوســطات علامــات الطالبــات علــى اختبــار التحصيــل العلمــي البعــدي تعــزى لطريقــة التدريــس". 

ــي  ــن ف ــي المجموعتي ــات ف ــة لعلامــات الطالب ــات المعياري ــم اإيجــاد المتوســطات الحســابية وال�نحراف وللتاأكــد مــن صحتهــا ت

اختبــاري التحصيــل القبلــي والبعــدي ، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول التالــي: 

الجدول )1(: المتوسطات الحسابية وال�نحرفات المعيارية لعلامات طالبات الصف الثالث في ال�ختبار القبلي والبعدي تبعًا لمجموعة الدراسة

المجموعة
العدد

البعديالقبلي 

نحراف المعياري المتوسط الحسابي ال�نحراف المعياريالمتوسط الحسابيال�إ

287.712.6911.143.79الضابطة 

257.282.2013.323.44التجريبية 

5314.994.8912.163.76المجموع 

ــي المجموعــة  ــغ ف ــلاً اإذ بل ــن متوســطات علامــات اأفرادهــا ضئي ــث كان الفــرق بي ــي الدراســة حي ــؤ مجموعت ــى تكاف يشــير الجــدول )1( اإل

ــي المجموعــة التجريبيــة )7.28( علامــة.  ــة، وكان ف الضابطــة )7.71( علام
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توضــح النتائــج اأن المتوســط الحســابي البعــدي لعلامــات المجموعــة الضابطــة )11.14( علامــة وللمجموعــة التجريبيــة )13.32( علامــة. 

اأي اأن هنــاك فرقــاً ظاهريــاً بيــن المتوســط الحســابي للمجموعتيــن مقــداره )2.18( لصالــح المجموعىــة التجريبيــة. ولمعرفــة مســتوى الدل�لــة 

حصائيــة للفــروق بيــن المتوســطات الحســابية لعلامــات الطالبــات فــي ال�ختبــار القبلــي والبعــدي وفقــاً لمتغيــر طريقــة التدريــس، فقــد تــم  ال�إ

آتــي: تطبيــق اختبــار تحليــل التبايــن المصاحــب )ANCOVA( عنــد مســتوى الدل�لــة))0.05( كمــا يظهــر فــي الجــدول ال�

الجدول )2(: تحليل التباين المشترك )ANCOVA( للفروق بين المتوسطات الحسابية لعلامات اأفراد عينة الدراسة في ال�ختبار البعدي وفقًا لطريقة التدريس

مربع اإيتامستوى الدل�لةقيمة فمربع المتوسطاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

115.31296.8610.300.0020.151ال�ختبار القبلي

استراتيجية 
التدريس

78.061115.306.970.0110.374

559.565078.06الخطاأ

737.4752المجموع

حصائيــة ل�ســتراتيجية التدريــس والــذي يســاوي )0.011( وهــو اأقــل مــن )0.05( وهــذا يعطــي  يتبيــن مــن الجــدول )2( اأن مســتوى الدل�لــة ال�إ

دل�لــة علــى رفــض الفرضيــة الصفريــة، وبالتالــي وجــود فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة )0.05( ، بيــن متوســطات 

ــي  ــة الت ــح المجموعــة التجريبي ــك لصال ــار البعــدي، وذل ــة للاختب ــى الدرجــة الكلي ــة عل ــل المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبي تحصي

درســت وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم للصــف الثالــث 	الفصــل الثانــي باســتخدام الســبورة التفاعليــة .

أثــر باأنــه قليــل اإذا وقــع بيــن )0.06-0.01(  أثــر التدريــس يســاوي )0.374( ويقــدر حجــم ال� وتبّيــن اأن الدل�لــة العلميــة باســتخدام مربــع اإيتــا، ل�

وجيــد )0.07-0.14( ومرتفــع اإذا كان اأكبــر مــن )Hampy, Trivetel&Dunst, 2004( )0.14( وهــذا يشــير اإلــى اأن ل�ســتخدام الســبورة 

التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم اأثــراً مرتفعــاً علــى تحصيــل طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي.

ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والفرضية الثانية

طرحت الدراسة السؤال الثاني وهو: ما اأثر استخدام السبورة التفاعلية على دافعية طالبات الصف الثالث نحو تعلم العلوم؟ 

وقــد تــم صياغــة الفرضيــة الصفريــة المتعلقــة بالســؤال الثانــي علــى اأنــه« ل� توجــد فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة 

)0.05(، بيــن متوســطات دافعيــة طالبــات الصــف الثالــث نحــو تعلــم العلــوم بيــن المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة. 

ــي  ــث ال�أساســي ف ــات الصــف الثال ــة لعلامــات طالب ــات المعياري ــم اإيجــاد المتوســطات الحســابية وال�نحراف ــة ت وللتحقــق مــن هــذه الفرضي

ــي: ــج كمــا يل ــت النتائ ــي والبعــدي . وكان ــوم القبل ــم العل ــة نحــو تعل ــاس الدافعي ــى مقي ــة عل المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبي

الجدول )3(: المتوسطات الحسابية وال�نحرافات المعيارية لدرجات طالبات الصف الثالث في مقياس الدافعية البعدي تبعًا لمجموعة الدراسة 

ال�نحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد ال�فراد المجموعة

0.29 2.38 28 الضابطة 

0.20 2.60 25 التجريبية 

0.27 2.50 53 المجموع
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يبيــن الجــدول )3( متوســطات اأداء طالبــات المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبيــة فــي مقيــاس الدافعيــة )2.38(، )2.60( علامــة علــى 

التوالــي. وهــذا مؤشــر علــى تكافــؤ المجموعتيــن . وتظهــر النتائــج وجــود فرقــاً ظاهريــاً بيــن المتوســط الحســابي لمجموعــة الطالبــات التجريبيــة 

حصائيــة لمقيــاس الدافعيــة وفقــاً لطريقــة التدريــس  والمجموعــة الضابطــة مقــداره)0.22( لصالــح المجموعــة التجريبيــة ولبيــان دل�لــة الفــروق ال�إ

آتــي  تــم تطبيــق تحليــل التبايــن المشــترك )ANCOVA( لدرجــات طالبــات الصــف الثالــث فــي مقيــاس الدافعيــة وكانــت النتائــج كال�

الجدول )4(: تحليل التباين المشترك )ANCOVA( ل�أثر استخدام السبورة التفاعلية على درجات طالبات الصف الثالث في المجموعتين 

الضابطة والتجريبية على مقياس الدافعية.

مربع ايتامستوى الدل�لةقيمة فمربع المتوسطاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

0.1610.162.620.110.05ال�ختبار القبلي

استراتيجية 
التدريس

0.3610.365.97*0.018*0.10

3.05500.06الخطاأ

3.8252المجموع

يتبيــن مــن الجــدول الســابق اأن مســتوى الدل�لــة ل�ســتراتيجية التدريــس والــذي يســاوي )0.018( وهــو اأقــل مــن )0.05( بمــا يعنــي وجــود 

فــروق ذات دل�لــة اإحصائيــة عنــد مســتوى الدل�لــة ))0.05( فــي مقيــاس الدافعيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة يعــزى ل�ســتخدام الســبورة 

التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم، يقودنــا ذلــك اإلــى رفــض الفرضيــة الصفريــة الثانيــة واإثبــات وجــود اأثــر ل�ســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى دافعيــة 

ــى ســؤال  ــة عل ــة موجب ــك اإجاب ــة ويشــكل ذل ــي درســن وحــدة المــادة والحــرارة باســتخدام الســبورة التفاعلي ــث اللوات ــات الصــف الثال طالب

ــى اأن اســتخدام الســبورة  ــر التدريــس يســاوي )0.10( وهــذا يشــير اإل أث ــا، ل� ــع اإيت ــة باســتخدام مرب ــة العلمي ــن اأن الدل�ل الدراســة الثانــي. وتبّي

التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم قــد اأضفــى اأثــراً اإيجابيــاً علــى نحــو جيــد.

  التوصيات 

يجابــي الــذي يحدثــه اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى التحصيــل ال�أكاديمــي  أثــر ال�إ عطفــاً علــى نتائــج الدراســة الحاليــة، والمتمثلــة فــي ال�

والدافعيــة لــدى الطلبــة، والتــي جــاءت متفقــة مــع العديــد مــن الدراســات، فــاإن الباحــث يوصــي الجهــات المعنيــة بالتربيــة والتعليــم العمــل 

أداء ل�ســتخدامها، وتوفيــر  علــى توســيع دائــرة اســتخدام الوســائل التعليميــة التكنولوجيــة، وتزويــد المــدارس بهــا، ومتابعــة صيانتهــا، وتقييــم ال�

بيئــة صفيــة مناســبة قــادرة علــى اســتيعاب الوســائل التكنولوجيــة التعليميــة ســّيما الســبورات التفاعليــة، واإعــداد دروس تفاعليــة فــي مختلــف 

ــى اســتخدام  ــات عل ــن والمعلم ــب المعلمي ــن وتدري ــل المعلمي ــن قب ــي، ل�ســتخدامها م ــاج التعليم ــع المنه ــا م ــة واإرفاقه ــع التعليمي المواضي

الســبورة التفاعليــة وتوســيع دائــرة التدريــب لتشــمل طلبــة مميزيــن قادريــن علــى تدريــب زملائهــم. 



150

  اأول�ً: المراجع العربية:

اأبــو العنيــن، ربــى )2011(.اأثــر الســبورة التفاعليــة علــى تحصيــل الطــلاب غيــر الناطقيــن المبتدئيــن فــي مــادة اللغــة العربيــة، كليــة ال�آداب والتربيــة /قســم العلــوم 	 
النفســية والتربويــة فــي ال�أكاديميــة العربيــة المفتوحــة فــي الدنمــارك.

اأبوعلبــة، اأحمــد محمــد)2012(. اأثــر اســتخدام الســبورة الذكيــة فــي تنميــة المهــارات العلميــة فــي المخططــات الكهربائيــة لطــلاب الصــف التاســع ال�أساســي 	 
ســلامية 	 غــزة. بغــزة، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة، قســم المناهــج وطــرق التدريــس، الجامعــة ال�إ

ال�أســمري، طــلال ) 2011 (. اأثــر التدريــس باســتخدام الســبورة التفاعليــة والســبورة التقليديــة علــى التحصيــل الفــوري وبقــاء اأثــر التعلــم لــدى طــلاب الصــف 	 
أداء الجامعــي، 1. الســادس ال�بتدائيــة. مجلــة تطويــرال�

البكري، اأمل)2007(. علم النفس المدرسي، ط1، المعتز للنشر والتوزيع 	عمان. 	 

الجلالي، لمعان مصطفى )2016(. التحصيل الدراسي، ط2، دارالمسيرة 	ال�أردن.	 

الحســن، عصــام اإدريــس والبــدوي، محاســن مصطفــى )2016(. اأثــر اســتعمال تقنيــة الســبورة الذكيــة فــي تحصيــل تلاميــذ الصــف الثامــن بمرحلــة التعليــم 	 
نســانية / جامعــة بابــل، ع26. ال�أساســي بمحليــة الخرطــوم فــي مادةالعلــم فــي حياتنــا، مجلــة كليةالتربيــة ال�أساســية للعلــوم التربويــة وال�إ

حميــدان، اإبراهيــم )2013( اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى تحصيــل الطلبــة فــي منهــاج الدراســات ال�جتماعيــة، جامعــة الملــك ســعود، الســعودية، 	 
رســالة التربيــة وعلــم النفــس، ع)41(، صــص 5-27 الريــاض، )شــعبان1434ه/يونيو2013م(.

الخاتــم، عصــام بــركات )2016(.اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي التحصيــل ا لدراســي للطلبــة فــي مــادة العلــوم الهندســية، بحــث تكميلــي مقــدم لنيــل 	 
درجــة ماجســتير التربيــة فــي تكنولوجيــا التعليــم، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، فبرايــر 2016 م.

الخضيــر، اأمــل )2012(.اأثــر اســتخدام اللوحــة التفاعليــة علــى التحصيــل بمــادة العلــوم فــي مراكــز تعليــم الكبــار بالمملكــة العربيــة الســعودية، رســالة ماجســتير، 	 
معهــد الدراســات التربويــة، قســم تكنلوجيــا التعليــم، جامعــة القاهــرة. 

الرشــيد، ســالم)2014(. اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي تحصيــل طلبــة الصــف الحــادي عشــر فــي مادةال�أحيــاء واتجاهاتهــم نحوهــا كاأداة تعليميــة فــي 	 
أردنيــة، كليــة الدراســات العليا-قســم المناهــج واأســاليب التدريــس، 2014. الكويــت، رســالة ماجســتير، الجامعــة ال�

دارية ع117، السعودية.	  الرشيدي، شقران )2012(. التدريب باستخدام السبورة التفاعلية، مجلة التنمية ال�إ

بتدائــي 	  الزعبــي، شــيخة ) 2011(. اأثــر برنامــج تعليمــي باســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي التحصيــل الدراســي لمــادة العلــوم لــدى تلاميــذ الصــف الخامــس ال�إ
بدولــة الكويــت. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة الكويــت، الكويــت.

شاهين، عبد الحميد حسن)2010(.استراتيجيات التعليم المتقدم واستراتيجيات التعلم واأنماط التعلم. كلية التربية، دمنهور، جامعة ال�سكندرية.	 

شحاتة، حسن والنجار، زينب)2003(. معجم المصطلحات التربوية والنفسية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 2003.	 

عابــد، محمــد وســيباري، حيــاة )2017(.اأثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى تحصيــل متعلمــي ومتعلمــات التعليــم ال�بتدائــي :المســتوى الرابــع نموذجــاً، 	 
المجلــة الدوليــة للابتــكار والبحــث العلمــي .ع32، ص139-144، -1اآب، 2017

عدس، عبد الرحمن )2005(. علم النفس التربوي )نظرة معاصرة (، ط3، دار الفكر-عمان.	 

له و خليل، زياد و الشورى، محمد و الخصاونة، منيب)2012(. تقنيات التعليم، ط3، المكتبة الوطنية.	  العرفج، عبد ال�إ

عيادات، يوسف اأحمد )2004(. الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع 	عمان.	 

لكتروي 2009/8/1. 	  فاطمة، عبد الحميد )2009(، مقالة )السبورة التفاعلية )الذكية ((، مجلة التعليم ال�إ

قطيط، غسان يوسف ) 2011(. حوسبة التدريس، ط1، دار الثقافة 	 عمان. 	 

قماشة، اآسيا)2011(. التوجه المدرسي وعلاقته بدافعية التعلم لدى تلاميذ السنة ال�أولى ثانوي، مذكرة ماستر غير منشورة، جامعة البويرة 	الجزائر .	 

 	www.mawdoo3.com .كامل، هبة )2016(. العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي، منشور في موقع موضوع ال�لكتروني

الكلوب، بشير عبد الرحيم )1988(. التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلّم. عمان: دار الشروق.	 

مندور عبد السلام فتح الله )2010(. وسائل وتقنيات التعليم ؛مفاهيم وتطبيقات، ج2، مكتبة الرشيد-الرياض.	 

المصادر والمراجع



151

  ثانيًا: المراجع ال�أجنبية

	 Fernandez, J. &Luftglass, M. )2003(. Interactive whiteboards: A powerful learning tool Principal, The Embattled Principal, 
Tech Support, 83, 63.

	 Bernabeo, A. Aleberto& Sofia M, )2017(. The use of inter active whiteboards as pedagogical in teaching aviation courses, 
World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol.15, No.1, 2017.

	 Aktas, S., & Aydin, A. )2016(. The effect of the smart board usage in science and technology lessons. Eurasian Journal 
of Educational Research, 64, 125138-     http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.64.7.

	 Riska, P )2011(. The Impact of SMART Board Technology On Growth in Mathematics Achievement of Gifted Learners, 
The Faculty of the School of Education Liberty University. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Doctor of Education.

	 Campbell Monica L. )2010(. Small Group Computer-Assisted Instruction with SMART Board Technology Campbell 
Remedial and Special Education Vol 30, N1.

	 Dashti, F and Behbehani, I )2005(. The effect of using technology as a means to the scientific achievement in the English 
language for primary school students, Journal of Education, p 77, Universityof Kuwait.

	 Fernandez, J. &Luftglass, M. )2003(. Interactive whiteboards: A powerful learning tool Principal, The Embattled Principal, 
Tech Support, 83, 63.

	 Smith, F., Hardman, F., & Higgins, S. )2006(. The impact of interactive whiteboards on teacher-pupil interaction in the 
national literacy and numeracy strategies. British Educational Research Journal, 32)3(, 443457-.

	 Ishtaiwa, F. & Shana, Z. )2011(. The use of interactive whiteboard )IWB( by pre-service teachers to enhance Arabic 
language teaching and learning. Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, 8)2(, 118-

	 Levy, P. )2002(. Interactive whiteboards in learning and teaching in two Sheffield schools: A developmental study. 
Retrieved November, 14, 2010 fromhttp://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/wboards.htm

	 Smart Technologies Inc. [SMART]. )2006(. Interactive whiteboards and learning improving student learning outcomes 
and streamlining lesson planning. White Paper, Retrieved from

	        http://downloads01.smarttech.com.

	 Stokes-Jones, T. )2010(. Integrating SMART board

	     technology in the elementary classroom. Essentials )7(.1, from       Min&Siegel, 2011

	 Becta)2006(.Interactive whiteboards and primary literacy. Retrieved from:http//schools.becta.org.uk/index.php?section=
re&catcode=fitprimary_form&rid=11899.

	 Beauchamp, G. &Perkinson, J. )2005(. Beyond the ‘wow’ factor: developing interactivity with the interactive whiteboard. 
School Science Review, 86 )316(, 97103-.

	 Feasy, R. )2004(. Chapter 2: Thinking and Working scientifically,  )pp. 4487-(. In Skamp, K. )Ed.(. )2004(. Teaching 
primary science constructively )2nd ed.(. Southbank Victoria: Tliomson.

	 arle, S. )2004(. Using and interactive whiteboard to improve science-specific skills. Primary Science Review, 85, 1820-

	 Ozerbas, M )2013(.The effect of the use of interactive whiteboard on students’ motivation, Gazi University, faculty of 
Education, Department t of Elementary Education, Ankara, Turkey, African Journal of Business Education Vol. 1 )5(, pp. 
120125-, December, 2013. Available online atwww.internationalscholarsjournals.org.

	 Armstrong V. Barnes, S. Sutherland, R., Curran, S., Mills, S., & Thompson, I. )2005(.Collaborative research methodology 
for investigating teaching and learning: the use of interactive whiteboard technology. Educational Review, 57)4(, 455469-.



152

	 Beeland Jr., W.D. )2002(. Student Engagement, Visual Learning and Technology: Can Interactive Whiteboards Help? 
Retrieved from http://chiron.valdosta.edu/are/Artmanscrpt/vol1no1/beeland_am.pdf.

	 Carter, A. )2002(. Using Interactive Whiteboards with Deaf Children. Retrieved from www.bgfl.org/bgfl/activities/
intranet/teacher/ict/whiteboards. 

	     Edwardsville, I )2008(. Math Motivation with SMART Board Technology. Report on the use of the SMART Board 
Interactive Whiteboard to enhance math motivation in students with disabilities, Woodland Elementary School.

	 Weimer, M )2001(. The Influence of Technology Such as a SMART Board Interactive Whiteboard on Student Motivation 
in the Classroom. West Noble Middle School Ligonier, Indiana Winter 2001

	 Becker, C., & Lee, M. )2009(. The interactive whiteboard revolution: Teaching with IWBs. Victoria, Australia :ACER 
Press.

	 Sedimo, N.L.& Ngwako A. )2016(.Technology Integration in Teaching, Student Motivation, and Reading Achievement. 
Advances in social Science Reserch Journal, 3)12(201207-.

	 Min, K, &Siegel, C )2011(.Integration of Smart board technology and effective teaching .manager’s Journal on School 
Education Technology, 7)1(, 3847-.

	 Rajabi, Ali& Khodabakhshzadeh, Hossein)2015(. The Effect of Implementation of Smart Board on Iranian Lower-
Intermediate EFL Learners› Reading Comprehension and Their Intrinsic Motivation in Reading. Mediterranean Journal of 
Social Sciences, MCSER Publishing Rome-Italy, Vol4 S1, July2015.

	 Emron, SH &S Dhindasa, H )2010(. Integration of Interactive Whiteboard Technology to Improve Secondary Science 
Teaching and Learning. International Journal for Research in Education )IJRE( No.28, 2010.

	 Weimer, M )2001(. The Influence of Technology Such as a SMART Board Interactive Whiteboard on Student Motivation 
in the Classroom. West Noble Middle School Ligonier, Indiana Winter 2001

	 Savoie, Marcy )2008 (. Math Motivation with SMART Board Technology . Report on the use of the SMART Board 
Interactive Whiteboard to enhance math motivation in students with disabilities , Woodland Elementary School    Edwardsville, 
Illinois.2008 

	 Glynn, S. M., & Koballa, T. R., Jr. )2006(. Motivation to learn college science. In J. J. Mintzes & W. H. Leonard 
)Eds.(, Handbook of college science teaching )pp. 2532-(. Arlington, VA: National Science Teachers Association Press.

	 Dunst, C., Hampy, D., & Trivetle, M. )2004(. Guidelines for calculating effect size for practice based research Syntheses. 

Conterscope, 3 )1(, 110-.



153

الوســـائط  اســـتخدام  أثــــر 
تـنـمـيـــة  فـــي  الـــمتعددة 
ــد  ــاوة والتجوي ــارات الت مه
لــدى طاب الصــف الخامس 
ــة  األســـاســـي فــي مــدرســ

الشــرعية جنيــن  ثانويــة 

اسم الباحث: لطيفة سليمان سعد ستيتي / جنين

هدفــت الدراسة إلى الكشف عن أثر الوسائط المتعــددة في تنمیة مهارتــي 

ــن.  ــي جنی ــي ف ــس األساس ــاب الصف الخام ــد لدى ط ــاوة والتجوی الت

طبقــت الدراســة علــى 28 طالباً مــن الطلبــة المسجلین في العام الدراسي 

)2017 /2018( فــي مدرســة ثانویــة جنیــن الشــرعیة التابعــة لــوزارة 

األوقــاف والشــؤون الدینیــة الفلســطینیة، جرى تعیین أفراد الدراسة بســبب 

ــى  ــددة عل ــم ادخــال الوســائط المتع ــك المدرســة، ت ــي تل ــة ف عمــل الباحث

المادة التعلیمیــة للطــاب المشــاركین أنفســهم. ولتحقیق هــدف الدراسة 

قامــت الباحثة باستخدام الوســائط المتعــددة، وبناء وتطویر أدوات الدراسة 

ــوى  ــي المحت ــاوة ف ــارة الت ــي نظــري لمه والتي تضمنت اختبار تحصیل

التعلیمــي المحــدد مــن إعــداد الباحثــة، وبطاقــة ماحظــة )ســالم التقدیــر( 

لتقویــم أداء الطــاب فــي مهــارة التجویــد.

بينت نتائج الدراسة:

أن عامـات طـاب الصف الخامس األساسـي في االختبار البعدي لمهارة 

التـاوة كانـت أعلـى مـن عاماتـه فـي االختبار القبلـي، حیث كانت نسـبة 

تقـدم الطـاب بشـكل عـام )%9.71( مما یعني فاعلیة اسـتخدام الوسـائط 

المتعـددة فـي تنمیـة مهـارة التـاوة لدى طـاب الصف الخامس األساسـي 

الملخص

في مدرسـة ثانویة جنین الشـرعیة. وأن مهارة التجوید 

لـدى طـاب الصـف الخامـس األساسـي فـي مدرسـة 

كانـت  البعـدي  االختبـار  فـي  الشـرعیة  جنیـن  ثانویـة 

أعلـى مـن االختبـار القبلـي، حیـث كانـت نسـبة تقـدم 

الطـاب بشـكل عـام )%37.39( ممـا یعنـي فاعلیـة 

اسـتخدام الوسـائط المتعـددة فـي تنمیـة مهـارة التجویـد 

لـدى طـاب الصـف الخامـس األساسـي فـي مدرسـة 

ثانویـة جنیـن الشـرعیة. 

وأوصت الدراسة باالهتمام باســتخدام الوسائط المتعددة 

مصاحبــة لتــدریس مهــارات التــاوة والتجویــد، وتوفیر 

بالتــاوة  الخاصــة  والبصریــة  الســمعیة  األجهــزة 

والتجویــد، وتدریــب معلمــي التربیــة اإلســامیة علــى 

ــة مــن خــال  ــة التعامــل مــع األجهــزة اإللكترونی كیفی

ــد دورات لهــم فــي هــذا المجــال. عق

البحث )٧(
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The study aimed to identify The effect of the using multimedia on developing Talawa and 

Tajweed skills among the 5th  grade students in Jenin secondary islamic School.

The study sample consisted of )28( students who were chosen according to the purpose 

method. Test of Talawa and Tajweed skills where used specially to this study. The results 

of the study showed that there were differences in the means of the Talawa between the 

pre and post tests in favor of the post-test, the developing ratio where )9.71%(.

The result also shows that there were differences in the  means of the Tajweed between 

the pre and post tests in favor of the post-test, the developing ratio where )37.39%(. 

The researcher recommended to use multimedia in teaching Talawa and Tajweed skills.

 The effect of the using
 multimedia on developing
  Talawa and Tajweed skills
 among the 5th grade students
 in Jenin secondary islamic
School

Abstract
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   تعريف المصطلحات 

   األهداف

   األهمية ومبررات الدراسة 

   محددات الدراسة  
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  مقدمة البحث
علم التجوید أحد علوم القرآن الكریم التي ترتبط بكیفیة قراءة القرآن وتاوته، وهو أكثر علوم القرآن ارتباطاً بالصوت، فقد استخدم الصحابة 

منهــج تلقي القراءة مشــافهة عن الرســول صلــى هللا علیــه وســلم وتقلیــده، فتعلیم التجویــد ال یكون إال عن طــریق التلقي بالسماع والمشــافهة، 

ــد  ــاوة والتجوی ــاوة، یسمى الت ــطین بوضع مقرر متخصص لتدریس الت ــم في فلس والممارسة والمحاكاة. وقد قامت وزارة التربیة والتعلی

یرافق كتاب التربیة اإلسامیة، اهتمامــاً منهــا بتعلیــم الطلبة قراءة القرآن الكریم مجوداً ومرتًا. وتعتبر مناهج التعليم األداة الرئيسة والفاعلة 

لصنع األفراد التــي تقوم عليهـا ركائــز المجتمعات حيث إن الفرد يمثل حجر الزاوية فـي التكویــن االجتماعــي، وبقدر ما تقدم المناهج 

ــكار والـسعي  ــون نوعيـة المجتمع وفاعليته، وبقدر إيمان تلك المناهج بالتغيير المفيد واالبت ــاء اإلنســان تكـ الدراسية من وسائل فاعلة في بن

إلــى التحديث تكــون صورة المجتمع وما ســیكون عليه، حيـــث إن رقــي المجتمـع مرتبط برقــي المناهج الدراسية المطبقة في هــذا المجتمع، 

فــكُل متـأثر باآلخــر )طمــوس، 2002(. ولقد شهد القرن الحالي إنجازات علمية ملحوظة أدت إلــى ظهور أنماط مـــن التقنيات الحديثة، 

تمايزت عن التقنيات السابقة بانتشارها السريع، متخطيـة بـــذلك الحدود الجغرافية لمراكــز انطاقهــا، ومع هــذه الوثبة الصناعیــة كان ال بد 

أن يواليها وثبة نوعية تربوية تعليمية تنقل الطالب من موقعه التقليدي كمستمع ومتلقـي للمعلومات إلـي فـرد نـشط يـشارك فـي إنتاجهـا يعلـم 

نفـسه بنفـسه )الفــرا، 1999(. ویقــدر علمــاء تقنیــات التعليم أن اإلنســان يتعلم من خال اتحاد حاستي الـسمع والبصر في تعاملهما ما بين 

)70-80( في المائة، كمــا أن استخدام أكثــر مـــن حاسة في العملية التعليمية يرفع من درجة األداء ويثـــري الموقـــف التعليمـي بالوضوح. 

فرض التطــور التكنولوجي الكثیر من التغیــرات في طــرائق تدریس أحكام التــاوة والتجویــد، فإذا كان السلف الصالح یحفظ القرآن الكریم في 

الصدور، ویكتبونــه على الرقاع واللحاف والعظام، ویعلمونــه من خال التردیــد، فإن التقنیــات التعلیمیــة الحدیثــة ومنهــا الوســائط المتعــددة 

ــا بسرعة وبأكبر فائدة وأقل جهــد.   ــد وإتقانه ــاوة والتجوی ساعدت على ذلك وأضافت الكثیر من العناصر التي تساعد في تعلم مهــارات الت

وأهــم المجــاالت التــي تدخــل بهــا الوســائط المتعــددة هــو التدریــب، فعلــى ســبیل المثــال، تدریــب الماحیــن للطائــرات یمكــن أن یتــم بوســاطة 

الوســائط المتعــددة والمحــاكاة، دون ركــوب الطیــارة والتدریــب علیهــا والتعــرض للخطــر )بصبــوص، 2004(.

كذلــك بإمــكان الطالــب التدریــب علــى مهارتــي التــاوة والتجویــد حســب الوقــت المناســب لــه وحســب قدرتــه العقلیــة تعلمــاً ذاتیــاً، ممــا 

یخفــف عنــه الحــرج أمــام زمائــه.

  مشكلة البحث

ــم  ــران الكری ــاوة الق ــي ت ــة اإلســامیة للصــف الخامــس األساســي ضعــف الطــاب ف ــة مــن خــال عملهــا كمعلمــة  للتربی لمســت الباحث

وتجویــده، كمــا والحظــت الباحثــة اهتمــام وشــغف الطلبــة لألجهــزة اإللكترونیــة  الحدیثــة وقضــاء معظــم أوقاتهــم منشــغلین بهــا وذلــك مــن 

خــال التواصــل مــع ذویهــم لبحــث حلــول للمشــكلة، لــذا ارتــأت الباحثــة أن توظــف هــذه األجهــزة اإللكترونیــة فــي تنمیــة مهارتــي التــاوة 

والتجویــد، لــذا جــاءت هــذه الدراســة لإلجابــة عــن الســؤال الرئیــس اآلتــي: مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهارتــي التــاوة 

والتجویــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة جنیــن الشــرعیة؟

  أسئلة البحث
يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

الســؤال األول: مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة التــاوة لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة 
جنیــن الشــرعیة؟

الســؤال الثانــي: مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة التجویــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة 
جنین الشــرعیة؟

خلفية البحث وأهميتهاالفصل األول
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  مصطلحات البحث

 multi تتألــف مــن جزئیــن األول: الشــق األول فهــو الكلمــة االنجلیزیــة المعروفــة multimedia )الوســائط المتعــددة: إن كلمــة )ملتمیدیــا
أي التعــدد، وكلمــة media هــي الشــق الثانــي وتشــیر إلــى الوســائط الفیزیائیــة الحاملــة للمعلومــات مثــل األشــرطة أو الــورق، والعبــارة 

الكاملــة تشــیر إلــى صنــف مــن برمجیــات الكمبیوتــر والــذي یوفــر المعلومــات بأشــكال فیزیائیــة مختلفــة مثــل النــص، والصــورة، والفیدیــو، 

والحركــة...  فالنــص والرســمة همــا أحــد عناصــر الوســائط المتعــددة وأضــاف لهمــا العصــر الحدیــث ثاثــة عناصــر أكثــر أهمیــة همــا 

الصــوت، والصــورة، ولقطــات الفیدیــو.

بأنهــا االســتعانة بوســیطین أو أكثــر فــي عــرض وتقدیــم الخبــرات التعلیمیــة للتامیــذ عبــر برامــج تتحكــم فــي تشــغیلها الكمبیوتــر )قندیــل، 

 .)2001

مهارات التالوة والتجويد: هي تلك األداءات التي تتطلب تطبیق أحكام قراءة القرآن الكریم وتاوته )مرعي،2017(.

ــا، وإخــراج الحــروف مــن  ــي موطنه ــف والوصــل ف ــق، والوق ــط الدقی ــم أداء ســلیما مــن نواحــي الضب ــرآن الكری ــد: هــي أداء الق التجوي
مخارجهــا، أي تطبیــق أحــكام التجویــد )مطــر،2004(. وتعرفــه الباحثــة بأنــه اإلتیــان بالجیــد أو التحســین وهــو كیفیــة نطــق طــاب الصــف 

الخامــس بالكلمــات القرآنیــة كمــا نطقهــا النبــي صلــى هللا علیــه وســلم وإعطــاء كل حــرف حقــه ومســتحقه مــن الصفــات واألحــكام الــواردة 

فــي كتــاب التــاوة والتجویــد.

ــاوة :-  ــي الت ــى وحــق األمــر والنهــي. ومــن معان ــي المعن ــظ والتأمــل ف ــط اللف ــب، فیراعــي فیهــا ضب ــراءة تأخــذ مجامــع القل التــالوة: ق
ــة: هــو قــراءة  ــه الباحث ــد التــاوة(، - العمــل بمحكمــة )رمضــان، 2003(. وتعرف ــاع )بالتدبــر، الخضــوع والخشــوع عن القــراءة، - االتب

ــا واآلخــرة،  ــي الدنی ــاء ف ــران لهــم الثن ــى أشــرف مــن مجــرد تــاوة اللفــظ، وأهــل الق ــاه وتــاوة المعن ــاول لفظــه ومعن ــرآن بحیــث تتن الق

ــر. ــل یتدب ــم كل مــن العقــل والقلــب واللســان، فاللســان ینطــق والقلــب یخشــع والعق ویشــترك فــي تــاوة القــران الكری

ــل طــاب الصــف  ــه مــن قب ــم وتاوت ــران الكری ــراءة الق ــق أحــكام ق ــب تطبی ــي تتطل ــك األداءات الت ــد: هــي تل ــالوة والتجوي ــي الت مهارت
الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة جنیــن الشــرعیة، وتقــاس بالدرجــة التــي یحققهــا الطالــب علــى اختبــار التــاوة والتجویــد النظــري 

واألدائــي الــذي أعدتــه الباحثــة فــي هــذه الدراســة.

مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية: مدرســة للذكــور تأسســت عــام 1973م وهــي واحــدة مــن المــدارس التابعــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون 
ــة  ــي قلقیلی ــة ســبعة مــدارس )مدرســتان ف ــة الغربی ــي الضف ــة ف ــاف والشــؤون الدینی ــوزارة األوق ــغ عــدد المــدارس التابعــة ل ــة، ویبل الدینی

ذكــور وإنــاث، مدرســتان فــي طولكــرم ذكــور وإنــاث، مدرســة للذكــور فــي البیــرة، وأخــرى فــي ســلفیت( وثانویــة جنیــن الشــرعیة فیهــا 

12 صــف مــن األول االبتدائــي إلــى الثانــي عشــر یبــدأ الطالــب بتلقــي العلــوم الشــرعیة فــي الصــف الســادس أمــا بعــد الصــف العاشــر لــه 

حریــة االختیــار إن رغــب البقــاء فــي المدرســة، أمامــه فقــط خیــار التوجیهــي الشــرعي، وإال علیــه أن ینتقــل إلــى مدرســة أخــرى.

طالب الصف الخامس األساسي: هم الطاب الذین تتراوح أعمارهم بین العاشرة والحادیة عشر.

  األهداف

هدف البحث إلى تحقيق ما يأتي:

التعــرف علــى أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة التــاوة لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة . 1

جنیــن الشــرعیة.

التعــرف علــى أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة التجویــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة . 2

ــرعیة. جنین الش
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  األهمية ومبررات الدراسة: 

تبرز أهمية البحث من خالل ما يأتي:

تعتبــر هــذه الدراســة فــي حــدود علــم الباحثــة مــن الدراســات النــادرة التــي تبحــث فــي معرفــه أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي . 1

تنمیــة مهارتــي التــاوة والتجویــد.

من المتوقع  أن تفتح الدراسة آفاقاً جدیدة لتعزیز مهارتي التاوة التجوید لدى طاب الصف الخامس األساسي.. 2

یؤمل أن یسهم هذا البحث في تشجع الطلبة على استخدام أجهزتهم الذكیة في تنمیة مهارتي التاوة والتجوید لدیهم.. 3

قد یوفر البحث إطاراً نظریاً یفید المعلمین للتعرف على الوسائط المتعددة وأثرها في تنمیة مهارتي التاوة والتجوید.. 4

قد یستفید من هذا البحث واضعو مناهج التربیة اإلسامیة والمناهج األخرى في تضمین أنشطة تستخدم الوسائط المتعددة.. 5

  مسلمات الدراسة: 

تنطلق هذه الدراسة من المسلمات التالية: 

تعریف مفهوم التاوة والتجوید.. 1

مقرر أحكام التاوة والتجوید للصف الخامس.. 2

طرائق تعلیم القرآن الكریم.. 3

أسباب ضعف الطلبة في مهارتي التاوة والتجوید.. 4

أسالیب عاج ضعف الطلبة في مهارتي التاوة والتجوید.. 5

فوائد برمجیات الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة.. 6

  محددات الدراسة 

اقتصر البحث الحالي على المحددات اآلتية:

ــي . 1 ــام الدراس ــي الع ــجلین ف ــرعیة المس ــن الش ــة جنی ــة ثانوی ــي مدرس ــي ف ــس األساس ــف الخام ــاب الص ــع ط ــري: جمی ــد البش الح

2018/2017 والبالــغ عددهــم )28( طالــب.

الحد المكاني: مدرسة ثانویة جنین الشرعیة في جنین فلسطین.. 2

الحد الزماني: الفصل الثاني من العام الراسي 2017 | 2018. 3

الحد الموضوعي: مقرر التربیة اإلسامیة )التاوة والتجوید( أحكام النون الساكنة والتنوین.. 4



159

الفصل الثاني:  اإلطار النظري والدراسات السابقة

   اإلطار النظري 

   الدراسات السابقة 

   الدراسات العربية 

   الدراسات األجنبية 

   التعقيب على الدراسات السابقة 



160

  التالوة والتجويد:

ویعــرف التجویــد لغــة "مصــدر َجــَوَد، یقــال یجــود جــودة فهــو جیــد، وأجــاد الرجــل وجــود، وجــاد جــواداً فهــو جــواد" )الــرازي، 1999(، 

كمــا یعــرف لغــة: التحســین )ابــن منظــور، 2003(، ویعــرف التجویــد اصطاحــاً بأنــه "إعطــاء كل حــرف حقــه ومســتحقه مخرجــاً وصفــة 

وقفــاً وابتــداًء مــن غیــر تكلــف وال تعســف" )شــكري وآخــرون، 2006: 12(.

ویمكــن تلخیــص مفهــوم التجویــد بأنــه علــم یختــص بقــراءة القــرآن الكریــم وفــق أحــكام وضعهــا العلمــاء المختصــون ســعیاً لعــدم وقــوع 

الزلــل والخطــأ فــي نطــق كام هللا تعالــى كمــا قــرأه رســول صلــى هللا علیــه وســلم بإعطــاء كل حــرف حقــه مــن حیــث المخــرج والصفــة.

  أهداف مقرر أحكام التالوة والتجويد للصف الخامس:
خصصــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي كل مرحلــة عمريــة مقــرراً يتناســب مــع قــدرات الطالــب وينمــو مــع نمــوه، ومــن هــذه األهــداف 

للصــف الخامــس األساســي لعــام 2017-2018 م مــا يأتــي:

یبیــن معانــي بعــض األلفــاظ والتراكیــب القرآنیــة فــي الســور اآلتیــة: البینــة، القلــم )1-11(، المزمــل )1-14(، عبــس )1-32(، ق )1-

ــة )19-1(. ــر )1-19(، القیام ــات )1-11(، التكوی 11(، العادی

یوضح أحكام التاوة والتجوید اآلتیة: البسملة،االستعاذة، الغنه، أحكام النون الساكنة والتنوین.	 

یستخرج من اآلیات المقررة ما تعلمه من أحكام التاوة والتجوید.	 

یتلو اآلیات المقررة ، مراعیاً ما تعلم من أحكام التاوة والتجوید.	 

یعتاد تطبیق أحكام التاوة التي تعلمها في تجویده.	 

یقدر دور العلماء المسلمین في خدمة القرآن الكریم ونشره.	 

یقبل على تاوة القرآن الكریم وحفظه مراعیاً ما تعلمه من أحكام التاوة والتجوید.	 

یتمثل األخاق واألحكام الواردة في اآلیات والسور الكریمة )وزارة التربیة والتعلیم العالي،2017(.	 

  طرائق تعليم القرآن الكريم:

أوالً: الطريقة االستقرائية:

تعــد طریقــة االســتقراء مــن أســالیب التعلیــم المتمحــورة حــول الطالــب والمتعلــم معــاً، وهــي تقــوم علــى التــدرج المنطقــي فــي وصــول 

الطالــب إلــى نتیجــة مــن خــال التوصــل إلــى العاقــات بیــن أجــزاء المبحــث موضــع الدراســة، والتوصــل إلــى القانــون، أو القاعــدة مــن 

خــال دراســة األمثلــة المنتمیــة، فینتقــل الطالــب فــي تعلمــه مــن الجــزء إلــى الــكل )نبهــان، 2008(.

ثانياً: الطريقة االستنباطية:

ویمكن تعریفها على أنها عملیة استخراج دقیق لنتائج منطقیة من مقدمة منطقیة )نوفل وأبو عواد، 2011(.

  أسباب ضعف الطلبة في مهارتي التالوة والتجويد:

كشف قسم التربية اإلسالمية أن هنالك ضعفاً في مهارات التالوة والتجويد لدى الطلبة ألسباب منها: 

ضعف الرغبة والدافعیة لدى الطلبة.	 

معتقد بعض الطلبة أن التاوة صعبة، مما یجعل بین الطالب وتعلم التاوة حاجزاً  نفسیاً.	 

اكتظاظ الصفوف بالطلبة، یجعل من الصعب على المعلم متابعة جمیع الطلبة وتدریبهم.       	 

عدم التواصل بین الطلبة والقرآن الكریم خارج المدرسة )قسم التربیة اإلسامیة، 2005(.	 
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  أساليب عالج ضعف الطلبة في مهارتي التالوة والتجويد:

من الوسائل التكنولوجية التي تستخدم في تدريس التالوة بشكل فعال ما يأتي:

أواًل: الوسائل التكنولوجية العامة: وتتمثل في أجهزة التلفزیون والرادیو. 	

ــة للطلبة وفق برنامج  	 ــي بعرض دروس متخصصة وموجه ــون التعلیم ــو التفاعلي: یقوم التلفزی ــي والفيدي ــون التعليم ــاً: التلفزي ثاني
زمني معلن، أما الفیدیــو التفاعلي فیكون فیــه التفاعل مباشر وحي بین المعلم والطالب. 

ثالثاً: المختبرات السمعية وأجهزة التسجيل: وهي تستخدم لتعلیم القرآن الكریم باإلضافة إلى تعلیم اللغات.   	

رابعاً: توظيــف الحاسوب: وهــي من أهــم نتاجات العصر الحدیث والتي أصبحت منتشرة بین أفراد المجتمع، وهــو من األجهــزة التي  	
تعمل على إثارة دافعیة الطلبة وتوفر لهــم فرصة التعلم النشط. )الســبیعي، 2008(.

  الوسائط المتعددة:

تعددت تعريفات الوسائل التعليمية في كتابات المتخصصين على النحـو اآلتي:ـ

ويعرفهــا خمايســة وعرمــان )2003( بأنهــا: مجموعــة تقنیــات عــرض الصــورة والصــوت والنــص واألفــام والرســوم وغیرهــا حیــث 
ــه فــي  ــة محــددة بحیــث یســتخدم كل وســیط تبعــاً لقدرت ــم التحكــم بهــا باســتخدام أجهــزة الحاســوب وبرمجیاتهــا لتحقیــق أهــداف تعلیمی یت

تحقیــق الهــدف.

  فوائد برمجيات الوسائط المتعددة في العملية التعليمية:

یمكن إیجاز فوائد برمجیات الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة باآلتي: علي )2013(؛ السید الدریدي )2014(:  

تغییر نظرة المتعلمین لاختبارات والتي تمثل لهم دائماً عامل إحباط وتولد لدیهم موقفاً سلبیاً تجاه التعلیم.	 

تساعد في الوصول إلى المعلومات في أي زمان وأي مكان نرغب فیهما في استخدامه.	 

تجعل التعلیم والتعلم أكثر فاعلیة، حیث یجعل المتعلم دائم النشاط خال عملیة التعلیم.	 

  الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:

أجـــرى أبـــو شـــریخ والجرایـــدة )2017( دراســـة هدفـــت إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة التفاعلیـــة فـــي تعلـــم أحـــكام التـــاوة 

ـــة  ـــاً وطالب ـــن )266( طالب ـــة م ـــة الدراس ـــت عین ـــا، وتكون ـــم نحوه ـــرش واتجاهاته ـــة ج ـــة بمحافظ ـــز الصیفی ـــة المراك ـــدى طلب ـــة ل المتقدم

ـــج  ـــرت نتائ ـــي، وأظه ـــي التحلیل ـــي والوصف ـــبه التجریب ـــن منهجـــي ش ـــة كاً م ـــت الدراس ـــة، واتبع ـــیة والثانوی ـــن األساس ـــة المرحلتی ـــن طلب م

ـــل البعـــدي بمتوســـط  ـــاري التحصی ـــى اختب ـــة عل ـــح اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة التفاعلی ـــة لصال ـــة إحصائی الدراســـة وجـــود فـــروق ذات دالل

حســـابي )15.74(، والمؤجـــل بمتوســـط حســـابي )13.94(، وعـــدم وجـــود فـــرق لمتغیـــر الجنـــس وللتفاعـــل بیـــن طریقـــة التدریـــس 

والجنـــس، وجـــاءت اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة التفاعلیـــة فـــي تعلـــم أحـــكام التـــاوة المتقدمـــة علـــى الدرجـــة 

ـــح  ـــة" بمتوســـط حســـابي )4.2(، ولصال ـــوب المتحرك ـــو والیوتی ـــح مجـــال "مقاطـــع الفیدی ـــة بمتوســـط حســـابي )3.7(، ولصال ـــة مرتفع الكلی

ـــة  ـــة المدین ـــح بیئ ـــة بمتوســـط حســـابي )4.6(، ولصال ـــة الثانوی ـــة المرحل ـــح طلب ـــر مـــن عشـــرة أجـــزاء بمتوســـط حســـابي )4.5(، ولصال أكث

بمتوســـط حســـابي )4.4(، وعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائیـــة بیـــن الجنســـین فـــي اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو اســـتخدام الوســـائط 

ـــة. ـــاوة المتقدم ـــكام الت ـــم أح ـــي تعل ـــة ف ـــددة التفاعلی المتع
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الدراسات األجنبية:
أجــرى الباحثیــن إبراهیــم، وحســن، وهاشــم )Ibrahim, Hassan, and Hashim, 2016( دراســة تهــدف إلــى معرفــة تأثیــر الفیدیــو 

الدرامــي التعلیمــي فــي غــرس األخــاق اإلســامیة بیــن طــاب المــدارس الثانویــة فــي والیــة كانــو فــي نیجیریــا، واســتخدمت الباحثــات 

فــي هــذه الدراســة المنهــج التجریبــي وتــم اختیــار )60( طالبــاً مــن المرحلــة الثانویــة عشــوائیاً وتــم توزیعهــم إلــى مجموعتیــن، تجریبیــة 

ــع  ــي م ــي التعلیم ــو الدرام ــلوب للفیدی ــق أس ــم تطبی ــد أن یت ــة بع ــات الدراس ــع معلوم ــتبانة كأداة لجم ــات االس ــتخدم الباحث وضابطــة، واس

المجموعــة التجریبیــة، تــم تحلیــل البیانــات باســتخدام اختبــار )T( لعینتیــن مســتقلتین، وأظهــرت النتائــج أنــه یوجــد تأثیــر الفیدیــو الدرامــي 

التعلیمــي فــي غــرس األخــاق اإلســامیة بیــن طــاب المــدارس الثانویــة وكان التأثیــر اكبــر لــدى المجموعــة التجریبیــة وتبیــن أن لدیهــم 

اســتعداد أكبــر تجــاه مراعــاة األخــاق اإلســامیة مــن المجموعــة الضابطــة.

أجــرى الهــان وأورك )Ilhan and oruc, 2016( دراســة بهــدف معرفــة تأثیــر اســتخدام الوســائط المتعــددة علــى أداء طــاب الدراســات 

االجتماعیــة، واســتخدم الباحثــان المنهــج التجریبــي، وبهــدف جمــع البیانــات تــم اســتخدام االختبــار بعــد التحقــق مــن صدقــه وثباتــه، طبقــت 

الدراســة علــى )67( طالــب مــن طلبــة الدراســات االجتماعیــة فــي الســنة الرابعــة فــي منطقــة قیصــري فــي تركیــا، وتــم تقســیمهم إلــى 

مجموعتیــن تجریبیــة وضابطــة، وبعــد تطبیــق البرنامــج وتوزیــع االختبــار علــى المجموعتیــن تــم تحلیــل البیانــات مــن اختبــار التحصیــل 

ــة  ــة المجموع ــي لطلب ــاح األكادیم ــن النج ــددة زادت م ــائط المتع ــة الوس ــى أن تقنی ــة إل ــت الدراس ــج )SPSS( وتوصل ــتخدام برنام باس

التجریبیــة، مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة.

  التعقيب على الدراسات السابقة: 

مــا یمیــز الدراســة الحالیــة عــن الدراســات الســابقة، فــي أنهــا اتبعــت أســلوب البحــث اإلجرائــي ضمــن المنهــج الخلیــط، واســتخدمت ســالم 

التقدیــر كأداة لجمــع معلومــات الدراســة، كمــا أنهــا تبحــث فــي أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهارتــي التــاوة والتجویــد لــدى 

طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة جنیــن الشــرعیة، حیــث اختلفــت عــن الدراســات الســابقة فــي عینــة الدراســة ومــكان 

إجــراء الدراســة.
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الفصل الثالث : الطريقة واإلجراءات

   المنهجية 

   العينة 

   األدوات 

   الصدق 

   الثبات 

   اإلجراءات 

   المعالجة االحصائية 
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  منهج البحث:

ـــة  ـــي تنمی ـــددة ف ـــائط المتع ـــتخدام الوس ـــر اس ـــة اث ـــت بدراس ـــث قام ـــي ، حی ـــث اإلجرائ ـــلوب البح ـــة أس ـــذه الدراس ـــي ه ـــة ف ـــدت الباحث اعتم

ـــرعیة. ـــن الش ـــة جنی ـــة ثانوی ـــي مدرس ـــي ف ـــس األساس ـــف الخام ـــاب الص ـــدى ط ـــد ل ـــاوة والتجوی ـــي الت مهارت

  العينة:

ـــي 2017 – 2018 في  ـــي المسجلین في العام الدراس ـــس األساس ـــث بــــ )28( طالباً من طاب الصف الخام ـــي البح ـــاركین ف ـــل المش تمث

ـــة، حیث جرى اختیـــار هـــذه المدرسة قصدیاً حیـــث مـــكان  ـــوزارة األوقـــاف والشـــؤون الدینی ـــن الشـــرعیة التابعـــة ل مدرســـة ثانویـــة جنی

ـــاً حیـــث شـــارك جمیـــع طـــاب  عمـــل الباحثـــة ولتعاون مدیر المدرســـة والـــكادر التعلیمـــي مع الباحثـــة، وجرى اختیـــار أفراد الدراسة قصدی

الصـــف.  

  أدوات البحث

االختبار	 

أعدت الباحثة اختباراً نظرياً للتالوة تكون من )21( فقرة من )25( درجة على النحو اآلتي:

الســـؤال األول )10( فقـــرات اختیـــار مـــن متعـــدد، أمـــام الطالـــب أربعـــة خیـــارات، واحـــدة منهـــا صحیحـــة، ورصـــد لـــكل فقـــرة  	

درجـــة واحـــدة.

السؤال الثاني )3( فقرات، 3 درجات.  	

السؤال الثالث )4( فقرات، 5 درجات. 	

السؤال الرابع )1( فقرة، 3 درجات. 	

السؤال الخامس )3( فقرات، 4 درجات. 	

سلم التقدير	 

ـــد لـــدى طـــاب الصـــف الخامـــس األساســـي فـــي مدرســـة ثانویـــة جنیـــن الشـــرعیة، اســـتخدمت الباحثـــة ســـلم التقدیـــر،  لقیـــاس مهـــارة التجوی

ـــم  ـــة بعل ـــع الخاص ـــابقة والمراج ـــات الس ـــوء الدراس ـــي ض ـــاً ف ـــم وایض ـــال التعلی ـــي مج ـــة ف ـــة الطویل ـــرة الباحث ـــى خب ـــاء عل ـــداده بن ـــم إع وت

ـــال  ـــي مج ـــن ف ـــراء التربویی ـــض الخب ـــات بع ـــن توجه ـــة م ـــتفادت الباحث ـــا اس ـــال، كم ـــذا المج ـــي ه ـــوي ف ـــه واألدب الترب ـــد وأحكام التجوی

ـــام  ـــار، اإلدغ ـــي )اإلظه ـــن وه ـــاكنة والتنوی ـــون الس ـــارات ألحـــكام الن ـــع مه ـــى أرب ـــر عل ـــلم التقدی ـــس، واشـــتمل س ـــق التدری ـــج وطرائ المناه

ـــة تقدیـــرات، حیـــث یتـــم ماحظـــة ســـلوك الطالـــب  ـــار ثاث ـــكل معی ـــاراً، ول ـــاء(، تكـــون ســـلم التقدیـــر مـــن 25 معی بنوعیـــه، اإلقـــاب، االخف

ـــي  ـــاً أعط ـــن، ودائم ـــي درجتی ـــاً أعط ـــدة، وأحیان ـــة واح ـــي درج ـــادراً وأعط ـــي: ن ـــو اآلت ـــى النح ـــد عل ـــاء التجوی ـــألداء أثن ـــة ل ـــر عام وتقدی

ـــات. ـــاث درج ث

الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث
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  صدق وثبات األدوات

الصدق الظاهـــري: للتحقق من صدق اختبار مهـــارات التـــاوة والتجویـــد جرى عرض االختبـــار النظـــري وســـلم التقدیـــر األدائـــي على 

ـــاوة  ـــم والت ـــا التعلی ـــس والمناهـــج وعلم النفس التربوي وتكنولوجی ـــس ذوي االختصـــاص بطـــرائق التدری ـــة التدری مجموعة من أعضاء هیئ

ـــان  ـــت األدات ـــر، فخرج ـــري، وفقرات سلم التقدی ـــار النظ ـــم المتعلقة باالختب ـــم األخذ بماحظاته ـــم، وت ـــم وتوجیهاته ـــد، ورصد آرائه والتجوی

ـــق. ـــم التطبی ـــة وت بالصـــورة النهائی

  ثبات االختبار النظري

تم حساب الثبات للقسم النظري لالختبار بطريقتين هما:  

الثبات باإلعادة   	 

 حیث قامـــت الباحثـــة بتطبیـــق االختبـــار على عینـــة اســـتطاعیة مكونة من )12( طالبـــاً من طاب الصف الخامـــس األساســـي من مدرســـة 

الحاجـــة عدالـــة األساســـیة وإعادة تطبیقـــه بعد أسبوعین، وإجراء معامل ارتباط بیرسون بین التطبیقیـــن، وقد بلغ معامل ارتباط بیرسون بین 

التطبیقیـــن على اختبار مهارتـــي التـــاوة والتجویـــد )0.86(، وهـــو معامل ارتباط مقبول ویفي بأغراض الدراسة.

وقامـــت الباحثـــة باســـتخاص ثبات تصحیح اختبار التـــاوة النظـــري، من خال وضع إجابة نموذجیة للقسم النظـــري، وتصویـــر أوراق 

إجابات طاب العینـــة االســـتطاعیة قبل تصحیحهـــا والبالـــغ عددهـــا )12( ورقـــة، ومن ثم تصحیح أوراق طلبة العینـــة االســـتطاعیة، وبعد 

أسبوعین قامـــت الباحثـــة بتصحیـــح األوراق المصورة، واســـتخاص معامل الثبات بین التصحیحیـــن باستخدام معامل ارتباط بیرسون فوجد 

أن ثبات التصحیـــح قد بلغ )0.90(  وهـــو ثبات تصحیح مناسب. 

ثبات سلم التقدير	 

اســـتخدمت الباحثـــة معامل ثبـــات باستخدام معادلة هولســـتي )Holisty( وقد اتفق المعلمان في 21 مرة، واختلفا في 4 مرات، وبذلك یكون 

معامل ثبات سلم التقدیـــر )0.84( وهـــو معامل ثبات مناسب ألغـــراض هـــذه الدراسة.

  اإلجراءات 

تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

ـــوي و االطـــاع  ـــر الترب ـــم بخصـــوص المؤتم ـــة والتعلی ـــرة التربی ـــن دائ ـــاب م ـــد وصـــول كت ـــیة بع ـــة االدارة المدرس - الحصول على موافق

ـــر  ـــاء وتطوی ـــبة، وبن ـــاء األدوات المناس ـــل بن ـــن أج ـــث م ـــوع البح ـــة بموض ـــا المتعلق ـــابقة وأدواته ـــات الس ـــة والدراس ـــر النظری ـــى األط عل

ـــى  ـــة عل ـــي الدراس ـــرض أدات ـــابقاً، ع ـــا ورد س ـــادر كم ـــدة مص ـــى ع ـــوع إل ـــك بالرج ـــة وذل ـــا األولی ـــا بصورتهم ـــث وإعدادهم ـــي البح أدات

ـــر،  ـــوذج التحضی ـــددة، نم ـــائط المتع ـــق الوس ـــدروس وف ـــر ال ـــات، تحضی ـــراء التعدی ـــا وإج ـــن صدقهم ـــد م ـــن للتأك ـــن المختصی ـــة م مجموع

ـــیكومتریة  ـــص الس ـــق من الخصائ ـــث والتحق ـــي البح ـــق أدات ـــكال، تطبی ـــوماً وأش ـــن رس ـــوب تتضم ـــال الحاس ـــن خ ـــل م ـــداد أوراق عم إع

وذلـــك بالتطبیـــق على عینـــة اســـتطاعیة من خارج أفراد البحـــث، عمـــل صفحـــة تفاعلیـــة لطـــاب الصـــف الخامـــس علـــى الفیســـبوك 

ـــل  ـــس على كیفیة التعام ـــي شـــرعي  2018(، تدریب طاب الصـــف الخام ـــس األساس ـــد الخام ـــا )تجوی ـــم وعنوانه ـــاء أموره ـــة أولی بموافق

ـــددة. ـــائط المتع ـــریق استخدام الوس ـــة عن ط ـــة، ودراسة المادة التعلیمی ـــة التفاعلی ـــع الصفح م

ـــي  ـــد لطـــاب الصـــف الخامـــس األساســـي ف ـــارة التجوی ـــة مه ـــي تنمی ـــر الوســـائط المتعـــددة ف ـــاس أث ـــس )1-32( لقی ـــد ســـورة عب ـــم تحدی - ت

ـــن الشـــرعیة. ـــة جنی مدرســـة ثانوی
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- القیام بجمع البیانات وتفریغها.

- تفسیر النتائج التي توصلت إلیها الباحثة وتقدیم التوصیات والمقترحات.

  المعالجة اإلحصائية

قامت الباحثة بالمعالجات اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة:  

	  .)Pearson( لحساب ثبات اختبار التاوة معامل ارتباط بیرسون

	 .)Holisty( حساب ثبات المقدرین باستخدام معادلة هولستي

حساب المتوسطات الحسابیة  لدرجات الطاب وذلك للقیاس القبلي والبعدي. 	
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الفصل الرابع: نتائــج البحــث

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
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النتائــج المتعلقــة بالســؤال األول: مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التــالوة لــدى طــالب الصــف الخامــس األساســي 
فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم إجــراء اختبــار قبلــي للطــاب المشــاركین ورصــد عاماتهــم فیــه، ثــم قامــت الباحثــة باســتخدام الوســائط 

المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة التــاوة لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة جنیــن الشــرعیة, وتــم حســاب المتوســطات 

الحســابیة  لعامــات الطــاب فــي االختبــار القبلــي واالختبــار البعــدي فكانــت النتائــج كمــا یلــي: 

الجدول رقم )1(

عالمات طالب الصف الخامس األساسي في االختبار القبلي والبعدي )مهارة التالوة(

نسبة التقدم =الفرق بين التطبيقينالعالمة البعديةالعالمة القبليةرقم الطالب
الفرق / العالمة القصوى

122231%4
22525.%0
317170%0
415172%8
512175%20
61818.%0
722231%4
820200%0
923252%8

1018224%16
1118224%16
1219245%20
1321243%12
1421232%8
1523252%8
1618213%12
1716237%28
182525.%0
19880%0
2012186%24
2116226%24
2216160%0
2312164%16
2418246%24
2510155%20
2623230%0
272525.%0
2811110%0

2.429.71 1820.42المتوسط الحسابي

ــار  ــى مــن عاماتهــم فــي االختب ــار البعــدي كانــت أعل ناحــظ مــن الجــدول  أن عامــات طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي االختب

القبلــي، حیــث كانــت نســبة تقــدم الطــاب بشــكل عــام )%9.71( ممــا یعنــي فاعلیــة اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة التــاوة 

لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة جنیــن الشــرعیة.

نتائج البحثالفصل الرابع
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النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي: مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة التجویــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي 
فــي مدرســة ثانویــة جنیــن الشــرعیة؟

ــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي ســلم  ــد ل ــم حســاب المتوســطات الحســابیة ألداء مهــارة التجوی ــة عــن هــذا الســؤال ت ولإلجاب

التقدیــر القبلــي والبعــدي فكانــت النتائــج كمــا یلــي: 

الجدول )2(

تقدير نتائج طالب الصف الخامس األساسي في مدرسة ثانوية جنين الشرعية في سلم التقدير القبلي والبعدي لمهارة التجويد 

نسبة التقدم =الفرق بيت التطبيقينالعالمة البعديةالعالمة القبليةرقم الطالب
الفرق / العالمة القصوى

141601925 %
241601925 %
325563141  %
425542939 %
525512635%
630613141  %
738743648 %
835713648 %
940733344 %

1028633547 %
1128603243 %
1233653243 %
1350702027 %
1450722239 %
1551722128 %
1650732330 %
1728613344 %
1843712837 %
1928401216 %
2032542229 %
2133643141  %
2230572736 %
2334572330 %
2428704256 %
2531582736 %
2630653547 %
2734693547 %
2828471925 %

 34.6162.4327.8237.39المتوسط الحسابي

ناحــظ مــن الجــدول أن مهــارة التجویــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة جنیــن الشــرعیة حســب النتیجــة فــي 

ســلم التقدیــر البعــدي كانــت أعلــى مــن القبلــي، حیــث كانــت نســبة تقــدم الطــاب بشــكل عــام )%37.39( ممــا یعنــي فاعلیــة اســتخدام 

الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة التجویــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة جنیــن الشــرعیة.
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الفصل الخامس: ملخص ألهم النتائج والتوصيات 
والمقترحات 

  النتائج 

  التوصيات 

  المقترحات 
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  النتائج: 

ــن  ــة جنی ــي مدرســة ثانوی ــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي ف ــاوة ل ــارة الت ــة مه ــي تنمی ــددة ف یوجــد أثر الســتخدام الوســائط المتع

ــرعیة. الش

 وجود أثــر الســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنمیــة مهــارة التجویــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانویــة جنیــن 

الشــرعیة.

  التوصيات:

بناء على نتائج الدراسة، تورد الباحثة بعض التوصيات والمقترحات:

استخدام معلمي التاوة والتجوید الوسائط المتعددة لما لذلك من أثر في اكتساب مهارات التاوة والتجوید. 	

ــات،  	 ــماعات، ومیكروفون ــن: س ــوب م ــزة الحاس ــات أجه ــدارس وملحق ــي  الم ــة ف ــوب الحدیث ــزة الحاس ــن أجه ــدد كاف م ــر ع توفی

ــا. ــرض وغیره ــزة ع ــات واجه وطابع

دراسة المعوقات التي تحول دون استخدام معلمي التربیة اإلسامیة للوسائط المتعددة. 	

اهتمام واضعي مناهج التاوة والتجوید بتوظیف أنشطة سمعیة وبصریة في مقررات التاوة والتجوید.   	

التركیز على الجانبین النظري واألدائي عند قیاس مهارات التاوة والتجوید. 	

حوسبة جمیع المواد الدراسیة. 	

 

  مقترحات بحثية:

في ضوء ما تقدم تورد الباحثة المقترحات البحثية اآلتية:

القیام بدراسات للكشف عن أثر الوسائط المتعددة في تنمیة مهارات التفكیر في التربیة اإلسامیة. 	

ــوب  	 ــق الحاس ــن طری ــها ع ــامیة وتدریس ــة اإلس ــاج التربی ــن منه ــة م ــواد مختلف ــات وم ــاول موضوع ــرى تتن ــات أخ ــراء دراس إج

وللمراحــل المختلفــة.

الكشف عن أثر وسائط متعددة أخرى لتعزیز نتائج هذه الدراسة. 	

توعیة المعلمین بدور الوسائط المتعددة في تنمیة المهارات األدائیة بشكل عام عند الطاب، وتعریفهم بأسالیب استثارتها. 	
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توصيات المؤتمر:

أدنــى . 1 تطويــر سياســة تربويــة واإقرارهــا فــي مجــال توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم، والتركيــز علــى النتاجــات وبنــاء القــدرات والحــد ال�

مــن البنيــة التحتيــة.

تفعيل ال�علام بتوعية ذوي العلاقة ببرنامج دمج التكنولجيا في التعليم.. 2

لكترونية والرقمية، وضمان استدامة تقديم الخدمة.. 3 تشكيل فريق وطني لتطوير المصادر التعليمية ال�إ

تطوير نظام المساءلة في وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتفعيل ال�أنظمة والخدمات التي تقدمها لدعم التعليم والتعلم.. 4

ــة الصــف العاشــر فــي . 5 ــات التــي عرضهــا د.محمــد مطــر بخصــوص مســتوى طلب ــة لدراســة نتائــج الدراســة وال�حصائي تشــكيل لجن

مهــارات الحاســوب.

أثر بشقيه المهاري والمعرفي في مدارس الرقمنة.. 6 العمل على قياس ال�

تبنــي وزارة التربيــة والتعليــم لسياســات قانونيــة، وتنظيميــة، وماليــة تدعــم مشــروع ربــط المكتبــات المدرســية بالمكتبــة المركزيــة لدعــم . 7

الطلبــة علــى مــدار الســاعة، وحــل مشــكلة العــزوف عــن ارتيــاد المكتبــات لضعــف الخدمــات.

اإجراء مزيد من الدراسات اللازمة لقياس اأثر دمج التكنولوجيا المساعد للتعليم على العملية التعليمية.. 8

دعم استخدام تقنية انفوجرافيك وتضمين منهاج التكنولجيا وحدات خاصة بهذه التقنيات وتدريب المعلمين عليها.. 9

دعم استخدام الوسائط المتعددة وتوفير ال�جهزة المطلوبة وتدريب المعلمين عليها.. 10

دعم استخدام الهاتف النقال في العملية التعليمية، وبناء تطبيقات للمنهاج الفلسطيني على الهاتف.. 11

ألعاب.. 12 توظيف األعاب تعليمية محوسبة في تدريس الطلبة ذوي ال�حتياجات الخاصة، وتوفير دليل تعليمي لهذه ال�

استخدام التكنولوجيا وال�أدوات المساعدة للتعليم داخل الصفوف الدراسية وخارج الصفوف.. 13

ضــرورة المتابعــة المســتمرة للمشــاريع المطبقــة ذات العلاقــة بدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم واعتمادهــا كسياســة فــي وزارة التربيــة . 14

والتعليــم.

تزويد الطلاب بثقافة واآليات استخام اأدوات التكنولوجيا في التعليم.. 15

ضرورة وجود فريق من الوزارة والمديريات لمتابعة هذه ال�أبحاث وضرورة تفعيل التكنولوجيا لتعزيز التعلم النشط.. 16

استثمار الشغف الكبير في التكنولوجيا الرقمية لدى الطلاب في التعليم.. 17
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اأجندة المؤتمر التربوي: دمج التكنولوجيا المساعدة للتعليم في فلسطين
الخميس 2019/8/22      الساعة 3:00-9:00

9:30-9:00 التسجيل

9:35-9:30 النشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة

9:45-9:35 ال�فتتاح والترحيب: مدير عام المعهد الوطني / د.صوفيا الريماوي 

9:55-9:45 كلمة عطوفة وكيل وزارة التربية والتعليم/ د. بصري صالح

10:05-9:55 كلمة معالي وزير التربية والتعليم / اأ.د. مروان عروتاني 

الجلسة ال�أولى: مشاريع ودراسات وزارة التربية والتعليم   11:15-10:15   
 رئيس الجلسة: م. جهاد دريدي- مدير عام التقنيات التربوية/ وزارة التربية والتعليم    

رؤية ال�دارة العامة للمعهد الوطني لتطوير وتفعيل المكتبات المدرسية دارة العامة للمعهد الوطني للتدريب التربوي ال�إ

مشروع تصميم التعليم شراف والتاأهيل التربوي دارة العامة للاإ ال�إ

مشروع رقمنة التعليم دارة العامة للتقنيات التربوية ال�إ

دراسة قياس المهارات التكنولوجية ال�أساسية للصف العاشر ال�أساسي دارة العامة للقياس والتقويم ال�إ

استراحة   11:15 - 11:30 

الجلسة الثانية                              11:30-12:45               رئيس الجلسة: د. محمد التميمي – جامعة البوليتكنيك                                  

هبة عادل مصطفى اأبو الرب/ مدرسة بنات قباطية الثانوية الغربية - 
قباطية

نفوجرافيك في  اأثر استخدام برنامج اإلكتروني تفاعلي مستند اإلى ال�إ
فهم مفاهيم العلوم لدى طلاب الصف الثامن في مدرسة ذكور قباطية 

ال�أساسية الغربية في محافظة جنين

لطيفة سليمان سعد ستيتي/ ثانوية جنين الشرعية التابعة لوزارة ال�وقاف- 
جنين

اأثر استخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارتي التلاوة والتجويد لدى 
طلاب الصف الخامس ال�أساسي في مدرسة ثانوية جنين الشرعية

صـهيب رضـوان ثابـت/ مدرسة ذكور قراوة بني حّسان الشرعية- 
سلفيت

اأثر استخدام السبورة التفاعلية على تحصيل طالبات الصف الثالث في 
مادة العلوم ودافعيتهن نحو تعلمها في مدينة نابلس

استراحة وصلاة 1:00-12:45

الجلسة الثالثة                            1:00 - 2:15                 رئيس الجلسة: د. سهيل صالحة- جامعة النجاح الوطنية

عبير مروان ال�أخضر/ مدرسة بيسان ال�أساسية للبنات - الخليل
ألعاب التعليمية المحوسبة في معالجة  فاعلية برنامج يستند الى ال�

الصعوبات القرائية والكتابية لدى طالبات صعوبات التعلم الملتحقات 
بغرفة المصادر في مدرسة بيسان ال�أساسية للبنات في محافظة الخليل

أاساسية -  سحر فضل  عبد الحميد عليان/ مدرسة بنات اشبيلية ال�
طولكرم

اأثر التعليم المحوسب على المستوى التحصيلي لطالبات الصف الرابع 
ال�ساسي في مادة اللغة العربية

مرفت موسى محمد الشريف/ مدرسة اسحق القواسمة- الخليل
فاعلية برنامج مقترح في العلوم قائم على الكائنات التعليمية في تنمية 

التفكير ال�ستقصائي لدى طلاب المرحلة ال�أساسية في فلسطين

اإبتسام »محمد خالد«  كامل اأبوخلف/ مديرية التربية والتعليم  شمال 
الخليل- شمال الخليل

فاعلية توظيف المنصات ال�لكترونية في تدريب معلمي الريادة وال�أعمال 
على استخدام استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب

اختتام وتقييم وتكريم  3:00-2:15

استراحة وغداء 3:30-3:00  
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  تصميم جرافيكي: لينا يوسف.

دارة العامة للتقنيات التربوية )اأ. اأمير اأحمرو  واأ. كريم كراجة(. علام التربوي/ ال�إ   تصوير: دائرة ال�إ

قسم العلاقات العامة/ المعهد الوطني للتدريب التربوي: اأ. اأحمد مرار.

حصائية: د. عبد الله بشارات - جامعة بيرزيت.   المراجعة ال�إ

  تدقيق لغوي: اأ. خالد طعمة.

  مراجعة نهائية: اأ. ريما طحاينة.

المشاركون في التحضير للمؤتمر وإدارته وتنفيذه

01. Iminciumquam debis aut ipictem sit 04

02. Tatio tem fugiamu stemolupti  04

03. Tem fugiamu voluptas eumqua 05

04. Alisquam aut qui comniat quatem qui 06

05. Onsecto in As ent exped 07

06. Experup tasperiorae quibus molorem 09

01. Iminciumquam debis aut ipictem sit 04

02. Tatio tem fugiamu stemolupti  04

03. Tem fugiamu voluptas eumqua 05

04. Alisquam aut qui comniat quatem qui 06

05. Onsecto in As ent exped 07

د. صوفيا الريماوي )رئيساً(

اأ. منى شلهوب )منسقاً(

اأ. اأحمد ناصر

اأ. مروان بكير

اأ. ريما طحاينة

اأ. اإيمان النجار

اأ. عبد الناصر فخيدة

م. منار الحج محمد

م. اأحمد الدبس

اأ. نهى شواهنة

اأ. روان الخياط

اأ. محمد قرافشة
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