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 مقدمة
إذ أأ , وجدداءا  ي يتجدداأ مددأ الاتدداً الترمددو  الشددام , ميددةالتعل   ا  مددأ أركدداأ العمليددة التعليميددةيتعددد تقايددات التعلدديً ركاددا  أساسدد

جعلدت مدأ الودرور  علدى المتسسدات , التحديات التي يواجهها العالً والتغير السريع الذ  طرأ على جميع مااحي الحيدا 
يدة, والحاسدوو ومرمجياتدد  التعليميدة أأ تخذدذ متقايدات التعلدديً وايتصدا  ومسدتجداتها لتحقيدد  أهددافها تمعدا  للماتومددة التعليم

 .(17ص, 2002, الشرهاأ)مأ أمرا مستجدات التقاية الحديثة في القرأ العشريأ 
فددي تذددايأ كميددات هائلددة مددأ المعلومددات وعروددها مسددرعة وتسلسدد   الحاسددوو جهدداا التددي يمتلكهددا الهائلددة للقدددرات واتددرا  

رغمدة المسدتذدً, وتقدديً المداد   حسدو وتكرارهدا المعلومدات تقدديً علدى راجعة فورية, والقددر  المتعلً متغذية ماطقي, وتاويد
شدا  , (2ص, 2072, الذوالدد  والتميمدي)مصور  شيقة وجذامة للطالدو, واامليدة المداد  التعليميدة للتاقدير السدريع  التعليمية

سداعد فدي التعلديً و كمو فمدأ الحاسد ,وأهمهدا مجدا  الترميدة والتعلديً فخذدذ أشدكاي  عدد , استذدام  في شتى مجايت الحيدا 
لكتروادددي الدددذ  يعتمدددد علدددى الوسدددائط اإ اترادددت فدددي الدددتعلً, والدددذ  أدف إلدددى تهدددور م هدددًو الدددتعلًإلدددى اسدددتذدام  مدددع اإ

 (.2007 الموسى,)لكترواية والرامية عاد تقديً المحتوف للمتعلً مطريقة جيد  وفعالة اإ
 األدوات طواعيدة الطدر  وألكثدر ألاسدو اذتيدارا   ,ال درد  ًيلتعلمالمعرفة ياداد  مدا مت جر عالً في الحاسوو استذداً في ولع   

جهدداا الحاسددوو وتمدددأ  المددتعلً إلددى فيهددا التددي يجلدد  األولددى اللحتددة فماددذ, ًيالتعلدد الددذاتي وت ريددد الددتعلً اسددتراتيجيات لتا يددذ
وسددرعة العددرض الددذ  , والمووددو  الددذ  يرغددو فددي التعددرف إليدد , وماذتيددار المددتعلً للمواددف الددذ  يااسددم , عمليددة الددتعلً

فدددجأ جميدددع هدددذه , إلدددى اللحتدددة التدددي ياهدددي فيهدددا اشددداط الدددتعلً متدددى شددداء, وايسدددتجامات التدددي يعتقدددد أاهدددا مااسدددمة, هيريدددد
 (.253ص, 2002, الحيلة) م ردً اليوالتعل, الاشاطات تشك  اإجراءات العملية في تا يذ عمليتي التعلً الذاتي

حيث تاتق  فيها العملية التعليميدة مدأ ايهتمداً مدالمعلً والمداد  الدراسدية  ,الم ردً يالتعل التعليمية أحد اماذجوتمث  الحقيمة 
إلددى ايهتمدداً مددالمتعلً ا سدد  فهددي تددوفر لكدد  تلميددذ ال رصددة فددى أأ يددتعلً الجدداء مددأ المدداد  الدراسددية التددي تتااولهددا الوحددد  

مددأ المدداد  الدراسددية إي معددد أأ يددتقأ تعلددً الجدداء  اء تددا   حسددو ادراتدد  وسددرعت  فددى التعلدديً وي ياتقدد  التلميددذ إلددى دراسددة جدد
 .(252ص, 2003 ,وسرحاأ, استيتية)السام  

ال اعلدة فدي التعلديً تهدر شدك  جديدد  ت مسداهمو و و ااتشدار الحاسدلديً مدالتطورات التقايدة الحديثدة وتهدور و لتدخثر التعاترا  و 
والتددي تددً وصدد ها مخاهددا أحددد أكمددر ايمتكددارات فددي التقايددات  مددأ الحقائددو التعليميددة يسددمى مالحقائددو التعليميددة الحاسددومية

, والحقائدددو التعليميدددة موجدددود  مادددذ امدددأ معيدددد فدددالترمويوأ التقليديدددة وهدددذا الم هدددًو مسدددتمد مدددأ الحقيمدددة التعليميدددة, الترمويدددة
 .((Barrett & Gibson, 2002استذدموها ام  العصر الرامي مامأ معيد 

وايرتماطدات ( Images) والصدور (Video)ال يدديو  طريد  لقطدات عدأ يددر  أأ التلميذ يستطيع الحاسومية فمع الحقيمة
 (.Audio( )Barrett, 2006) الصوتية والمل ات  (Hyperlinks) التشعمية

 وت اعلهدددا مدددع ارتماطهدددا وادددو  األذيدددر  السددداوات ذددد   والتكاولوجيدددة العلميدددة ايكتشدددافات وايددداد  للعلدددًو الكميدددر التطدددور إأ
 ودرور  رمدط ايعتمدار معديأ األذدذ يجدو لدذا الماداه  لماداء التذطديط عادد كثيدر  تحدديات أمداً لوجد  وجهدا   يوعاا أاإاسا
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اإاسددداأ  حيدددا  فدددي ال عدددا  األثدددر لهدددا سددديكوأ التدددي العلميدددة المسدددتجدات ومواكمدددة وميئتددد  للمدددتعلً اليوميدددة مالحيدددا  المددداه 
 (.5ص, 2070 ,واار  الترمية) واياتصادية وايجتماعية الشذصية

 الطلمددة تاويددد علدى أهدددافها تقتصدر ي التددي األساسدي التعلدديً مرحلدةت مددذ  ل المهمدة الدراسددية المدواد مددأ العلدًو مدداد  وُتعدد
 تدددوافر تحقيقددد  يتطلدددو الدددذ  م يدددد, وسدددلو  وعمددد  تطميددد  إلدددى المعرفدددة ترجمدددة إلدددى ذلددد  تتعددددف مددد , العلميدددة مالمعرفدددة
, وممتددع شدي  سدلووخم للطلمدة العلميدة المداد  متقدديً إي ذلد  يتدختى وي معرفتهدا, واكتسداو ًالعلدو  لدتعلً والدافعيدة ايسدتعداد

 التعلديً, فدي ومرمجياتد  الحاسدوو وتوتيدف التكاولوجيدة العلميدة للثدور  ايسدتجامة ذد   مدأ الحديثة التقايات توفره ما وهو
 أأ يمكدأ متعددد  ومطدر  مخشدكا  التعليميدة المداد  ديًتقد فدي يسدهً الدذ و  مهدا يمتداا التدي والماايدا الذصدائص مدأ ااط اا  
 .(217 ص, 2072, والسعد , الشمر ) ال اعلية مأ عالية مدرجة التعليمية العملية أهداف تحقي  على تساعد

 

  الدراسةمشكلة 
 دافعيددة تثيددر ةيددعل ات تدددري  طرائدد  إلددى تحتدداج فهددي والتطميقددات, والم دداهيً, مالحقددائ , المددواد أغاددى مددأ العلددًو مدداد  عددد  تُ 

 إلددى العلددًو دراسددة وتحتدداج الددتعلً, هددذا أثددر ومقدداء يتعلموادد , مددا اسددتيعاو لهددً يتسدداى حتددى ااتمدداههً وتجددذو المتعلمدديأ,
 الحيددة والكائاددات الطميعيددة للتددواهر ال وتوغرافيددة والصددور والمياايددة التوودديحية والرسددًو المصددورات مددأ مالعديددد ايسددتعااة
 هددددذه مكوادددات توودددر التدددي والمياادددات مالعاددداويأ والمددداود  والمتحركدددة الثامتدددة المرئيدددات أادددوا  عوجميددد المجهريدددة والمدددواد
 ,(23ص, 2001, الاعدداايأ) للمددتعلً العلميدة الم دداهيً معدض تووددير فدي أيوددا   للصدوت حاجددة هادا أأ  كمددا ,المرئيدات
  .الحاسوو طري  عأ تقديمها يمكأ المتطلمات هذهوجميع 
 الرامدع للصدف العلدًو مقدرر مدأ( األحياء وتكيف الميئة) وحد  في حاسومية تعليمية حقيمة تصميً إلى الماحثة دفع ما وهذا

ا مخاهدا متاحدة للطالدو علدى مددار اليدًو وطيلدة أيداً األسدمو  يدتتم التديو  وايتجداه, التحصدي  في افاعليته ودراسة األساسي
ولددي  مددأ الوددرور  أأ , يع اسددتذدامها فددي أ  واددتالطالددو يسددتطفوي يعيدد  اسددتذدامها امدداأ أو مكدداأ  العطدد  وأيدداً
ً فدي التغلدو علدى عددد مدأ المشدك ت التدي هو في المدرسة إذ يمكأ استذدامها في المادا  ممدا يسدو فر أجها  الحاساتتو 

تواجددد  العمليدددة التعليميدددة كمشدددكلة الكثافدددة الط ميدددة التدددي تعدددااي ماهدددا المددددار  وأيودددا  التغلدددو علدددى عددددً اددددر  الطددد و 
, الذاصدة ايحتياجداتمدأ امد  الطد و ذو   استذدامهاوفر إمكااية تكما , وور إلى المدرسة تحت مذتلف التروفالح
مدأ  التطدويرفر فيهدا إمكاايدة التعددي  أو الحدذف أو اكمدا تتدو , التغلو على مشكلة الاقص فدي الكتدو المدرسدية المطموعدةو 

 .ام  ماتجي ومصممي المااه  اإلكترواية
 :اآلتي الرئي  الستا  عأ اإجامة في الدراسة مشكلة وتلذصت

أثددر اسددتذداً حقيمددة تعليميددة حاسددومية فددي التحصددي  الدراسددي وايتجاهددات احددو مدداد  العلددًو لدددف ت مددذ  الصددف الرامددع مددا 
 مأ مرحلة التعليً األساسي؟

 أسئلة الدراسة
 مرحلدة التعلديً األساسديالصدف الرامدع مدأ ت مذ  التحصي  الدراسي لدف  في تعليمية حاسوميةحقيمة  استذداًما أثر  -7

 ؟مع طريقة التعليً التقليديةمقاراة 
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مرحلددة التعلدديً ت مددذ  الصددف الرامددع مددأ تجدداه احددو مدداد  العلددًو لدددف اي فددي تعليميددة حاسددوميةحقيمددة  اسددتذداً أثددر  مددا -2
 ؟األساسي

واتجاهدداتهً احددو مددداد   ألساسددديمرحلددة التعلدديً االصددف الرامددع مدددأ  مدديأ تحصددي  ت مدددذ  ةارتماطيدددع اددة هاددا   هدد  -2
 ؟العلًو

 

 فروض الدراسة
تحصددي  الت ميددذ الددذيأ  درجددات مدديأ متوسددط (0.05) عاددد مسددتوف الديلددة فددرو  ذات ديلددة إحصددائية لددي  هاددا  -7

 .في التطمي  القملي درسوا الوحد  مأ ذ   الحقيمة التعليمية الحاسومية وأارااهً الذيأ درسوا مالطريقة التقليدية
لدددف احددو مدداد  العلددًو  اتتجاهدداي مدديأ متوسددط (0.05)فددرو  ذات ديلددة إحصددائية عاددد مسددتوف ديلددة  اددا لددي  ه -2

فدددي  الت ميدددذ الدددذيأ درسدددوا الوحدددد  مدددأ ذددد   الحقيمدددة التعليميدددة الحاسدددومية وأادددرااهً الدددذيأ درسدددوا مالطريقدددة التقليديدددة
 .التطمي  القملي

تحصددي  الت ميددذ الددذيأ  درجددات مدديأ متوسددط (0.05) لديلددةعاددد مسددتوف ا فددرو  ذات ديلددة إحصددائية لددي  هاددا  -2
 .في التطمي  المعد  درسوا الوحد  مأ ذ   الحقيمة التعليمية الحاسومية وأارااهً الذيأ درسوا مالطريقة التقليدية

لدددف احددو مدداد  العلددًو  اتتجاهدداي مدديأ متوسددط (0.05)فددرو  ذات ديلددة إحصددائية عاددد مسددتوف ديلددة  لددي  هاددا  -2
فدددي  ت ميدددذ الدددذيأ درسدددوا الوحدددد  مدددأ ذددد   الحقيمدددة التعليميدددة الحاسدددومية وأادددرااهً الدددذيأ درسدددوا مالطريقدددة التقليديدددةال

 .التطمي  المعد 
 .ميأ تحصي  الت ميذ واتجاهاتهً احو ماد  العلًو ةارتماطيع اة  لي  هاا  -5

 

 الدراسةهداف أ
 :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقي  ما يلي

 .ئص الترموية للحقيمة التعليمية الحاسوميةالذصا تعرف .7
  .وتقاياها األساسيصف الرامع لل( األحياء وتكيف الميئة) لوحد  العلًو ماد  في حاسومية تعليمية حقيمة تصميً .2
التعلدديً  مرحلددةت مددذ  الصددف الرامددع مددأ التحصددي  الدراسددي لدددف  فددي تعليميددة حاسددوميةحقيمددة  اسددتذداً أثددر تعددرف .2

 .مع طريقة التعليً التقليدية مقاراة األساسي
مرحلدة التعلديً ت مدذ  الصدف الرامدع مدأ تجاه احو ماد  العلًو لددف اي في تعليمية حاسوميةحقيمة  استذداًأثر  تعرف .2

 .األساسي
 . العلًوواتجاهاتهً احو ماد  ميأ تحصي  ت مذ  الصف الرامع  يةايرتماطع اة الكشف عأ ال .5
 الحاسددومية فددي التعليميددة الحقائددو اسددتذداً لت عيدد  الحاليددة الدراسددة اتددائ  علددى اعتمددادا   والمقترحددات التوصدديات تقددديً .2

 .والمواد الدراسية األذرف في مذتلف المراح  التعليمية العلًو ماد 
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 الدراسةأهمية 
 :ةالحالي الدراسةتتجلى أهمية 

العمليددة التعليميددة  ثددة التددي تعددد  المددتعلً محددورايتجاهددات الترمويددة الحدي ةالحاليدد الدراسددةواكددو ت :مىىلعلمإلىىا المالاسددمة  -أ 
 وتراعدي ,إلدى مدا وراء الكتداو والصدف الدراسدي المتعلمديأفي توسيع مجدا  الدتعلً لددف  مأ ذ   مساهمتها التعلمية
 مكوادات تطويدع علدى يقدًو التعلديً مدأ مخاد  امدط :(20ص, 2001)والذ  يعرف  سدرايا  الم ردً يأسلوو التعلالدراسة 

 الدذاتي الدتعلً فدرص لد  وتتدير, وادرات  متعلً ك  استعدادت مع إجرائية مصور  لتت ئً تدريسية/  تعليمية ةماتوم أ 
 فددي الددتعلً يحدددث أأ ويمكددأ, الددتعلً فددي الذاتيددة وسددرعت  يحتياجاتدد  والمسددتجيمة المراددة التعليميددة الميئددة إطددار داذدد 
 .فردية مصور  وأ  ت ميذ( 5-2) صغير  مجموعات أو( جماعية) كلية صور 

مراعا  ال رو  ال رديدة والسدرعة الذاتيدة  مأ حيثالمرام  التعليمية  تذطيطاتجاها  حديثا  في  التعليً الم رد حيث يعتمر
, ار األسلوو أو الاشاط الذ  يوصل  إلدى تحقيد  األهدداف المحددد ياذتوالتوجي  الذاتي للمتعلً مأ ذ    ,للمتعلميأ

 .التعليمية المتاوعة وتوفير الوسائط والذمرات
الحقيمدة  يمكدأ اسدتذداًالتدريسي حيدث  توفير الجهد والواتفي المصممة  الحقيمة التعليميةهً تس: لمعلمإلا امالاسمة  -و 

ومتامعدة  هاوعرودالوسائ  التعليمية المااسمة  وتحويرعلى السمور  الص ية الروتياية مأ كتامة  األعما معض  ألداء
 .الت ميذ وتقويً تعلمهً

فددي مدداد  العلددًو والتعمدديً  للتطميدد  المماشددر  وجدداها , تقدددً أدا  محثيددة متمثلددة فددي الحقيمددة التعليميددة الحاسددومية محكمددة -ج 
 .لصف الرامع األساسيل

درسدت  التدي المحلدي المسدتوف علدى( الماحثدة علدً حدد   علدى) السدامقة الدارسدات اددر  فيالحالية  الدراسة أهمية تكمأ كما -د 
 .الرامع األساسي الصف في العلًو ماد  التحصي  وايتجاه احو في التعليمية الحاسومية أثر استذداً الحقيمة

 

 مصطلحات الدراسة
 :(Computerized Instructional Packages) الحاسوبيةالحقيبة اللعليمية 

فهددي , كتروايددا  إلومددات فددي تاويددد المتعلمدديأ مالمعلالحاسددومية مددأ الحقائددو التعليميددة التددي تسدداعد  الحقائددو التعليميددة عددد  تُ 
مكداأ إعدأ  فود   , تسمر متقديً المعلومات للمتعلميأ مأ ذ   الصدور والاصدوص والصدوت والرسدًو المتحركدة وال يدديو

 .(Gunn & Pitt, 2003) لكترواياترات أو ممواع مريد الطالو اإئو التعليمية الحاسومية مشمكة اإالحقا طرم
لكتروايدة لععمدا  تتودمأ الاصدوص والصدور وعااصدر إحامدة  :Lorenzo & Letteson (2005)  فهدافهدي كمدا عر  

( CD-ROM)ذدر مثد  األادراص المدمجدة آلكتروادي إلكتروادي أو علدى أ  وسديط إوسائط التعليمية ماتمة على مواع ال
  .(DVD) أو األاراص الرامية

, تحتددو  لً الددذاتي توجدد  اشدداط المددتعلًتعوحددد  تعليميددة اائمددة علددى الدد: (752ص, 2002) فهددا العجلددواي وأمددو اياددةيعر  و 
, ومدعمدة ماشدداطات وذاتيدةومعداا  ماذتمدارات امليدة ومعديدة  لكتروايدا  مرتمطدة مخهدداف سددلوكية,إعلدى مداد  معرفيدة مذاادة 

 .تعليمية متعدد  تذدً المااه  الدراسية وتساادها
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 عدد  ذد   مدأ تتحقد  أأ يمكدأ التدي ةالسدلوكي األهداف مأ مجموعة على يحتو  اتاً (:1ص, 2002) ها مجيدفعر  وي
  توجهدد لكددي المددتعلً امدد  مددأ اسددتذدامها يمكددأ والتددي, الشدد افيات أو الشددرائر أو المقددايت أو ال يددديو مثدد  تعليميددة وسددائط
 . وادرات  واتجاهات  الذاتية لسرعت  وفقا   األهداف تحقي  إلى
 متعددددد  عااصدددر ذا متكدددام    تعليميدددا   مراامجدددا  مخاهدددا  (:2072) والتددددريو لكتروادددياإ للتعلددديً العرميدددة كاديميدددةهدددا األفعر  وت

عدددادها تصددميمها يددتً التددي التدريسددية الذمددرات مددأ ومتاوعددة  لتحقيدد  المعلددً ممسدداعد  وتسددتذدً وماسددقة ةماهجيدد مطريقددة وا 
 واهتمامداتهً ,وحاجداتهً اددراتهً, محسدو المرجدو  األهدداف تحقيد  علدى المتعلمديأ يسداعد محددود  أدائيدة, سدلوكية أهدداف
 فدي ويحددد ,يااسدم  مدا المتعدد   ائوالطر  والوسائ  المتاوعة الاشاطات مأ ويذتار ذطو  ذطو  التعلً في متعلً ك  لسير
 .مستواه للمتعلً الاهاية

مرمجددة يمارسددها المددتعلً م وتت دد  معتددً التعري ددات علددى أأ الحقيمددة التعليميددة اتدداً يشددتم  علددى مددرام  تعليميددة أو مددواد
مكااات , ويتد  تعلمها إلدى ايداد  ذمراتد  ليدتمكأ فدي الاهايدة مدأ تح   ذطو ذطو  قيد  مما يتااسو مع ادرات  واستعدادات  وا 

 ., كما تساعده على أأ يحص  على تقويً فعلي لتعلم األهداف الموووعة سل ا  مداة
يسدددتطيع المدددتعلً أأ يت اعددد  معهدددا , دد ذات أهدددداف محددد مدددأ المرمجيدددات التعليميدددة حامدددة: مخاهدددا فهدددا الماحثدددة إجرائيدددا  وتعر  

, ماإودافة إلدى التقدويً المسدتمر إاجدااه وتقدمد  التعليمدي, معتمدا  على ا س  وحسو سرعت  الذاصدة ومتوجيد  مدأ المعلدً
( الميئدة وتكيدف األحيداء)وحدد   ت اعليدة فديتعليميدة وأاشدطة  وأف مدا   وصدورا   اصوصدا   تحدو محتوا  ودمأ ادرص مودغوط 

عداد الماحثة وهي, األساسي مرحلة التعليً مأعلًو للصف الرامع ماد  الفي   .مأ تصميً وا 
 :(Academic Achievement) اللحصيل الدراسي

مخاد  مددف اسدتيعاو الطد و لمدا اكتسدموه مدأ ذمدرات مدأ ذد   مقدررات دراسدية معياددة,  :(2002) الجمد و  اللقدااي فد يعر  
 .ايذتمارات التحصيلية المعد  لهذا الغرضويقا  مالدرجة التي يحص  عليها الطالو في 

 تعليميدة وحدد  أو موودو  دراسة اتيجة المتعلميأ, ام  مأ مكتسمة ومهارات معرفة هو(: 2002) الترمو  المعجًف  ويعر  
 .محدد 
 وتكيدف األحيداءلوحدد  الميئدة  دراسدت التلميدذ اتيجدة  يكتسدمهاالتدي  والمهداراتالمعارف  محصلة :الماحثة إجرائيا  مخا  ف وتعر  

التلميددذ فددي ايذتمددار التحصدديلي الددذ   , وُيقددا  مالع مددة الكليددة التددي يحصدد  عليهددامسددتذدما  الحقيمددة التعليميددة الحاسددومية
 .الماحثة أعدت 

 

 :(Attitude)االلجاه
ا سدي كامادة وراء ال حالة مكتسمة مأ ايسدتعداد مخا  :(ALECSO, 2011)الماتمة العرمية للترمية والثقافة والعلًو   فتعر  

   .أو أمر معيأ ءاستجامات ال رد وسلوكات  احو شي
اتذداذ  علدى وتسداعده ال درد, اسدتجامة علدى حيويدا   تدخثيرا   تول دد العقلدي ايسدتعداد مأ حالة (:2002) الترمو  المعجًف  ويعر  

 .أً ماإيجاو مالرفض كاات سواء ومشك ت, موااف مأ ل  يتعرض فيما المااسمة القرارات
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شدعور ال درد الثامدت اسدميا  الدذ  يحددد اسدتجامات  احدو موودو  معديأ أو اودية معيادة (: 2002) وآذدروأ ف  الاجدد ويعر  
 .مأ حيث القمو  أو الرفض

كد  فدرد محصدلة اسدتجامات : مخاد  جرائيدا  إايتجداه احدو العلدًو ف الماحثدة في ووء ما تقدً مأ تعريف لم هًو ايتجداه تعدر  
 عدد  التدي تُ  ,مدأ كتداو العلدًو( الميئدة وتكيدف األحيداء) األساسي احدو تعلدً وحدد  الرامعالصف  ذ ت م مأ مأ عياة الدراسة

عادد  مالدرجددة التددي يحصدد  عليهددا التلميددذ يسددتجامت  ل قددرات  عمددرمتشددرا  للقمددو  أو الددرفض أو الحيدداد احددو تلدد  الوحددد , ويُ 
 .ل لذ ةالماحثأعدت  مقيا  ايتجاه الذ  

 (:Stage of Basic Education)ساسي مرحلة اللعليم األ
مدددأ الاتددداً الدددداذلي لمددددار  / 7/ رادددً   المددداد يتعددددمعدددد  (2072) يدددة فدددي الجمهوريدددة العرميدددة السدددوريةواار  الترمفهدددا تعر  

 :(2052/222) الصادر مالقرار راً يمرحلة التعليً األساس
لااميددة وتقسددً إلددى األو  حتددى ال يددة مدددتها تسددع سدداوات تمدددأ مددأ الصددفمخاهددا مرحلددة تعليم صددف التاسددع وهددي مجاايددة وا 

مددأ الصددف السددامع حتددى  حلقتدديأ الحلقددة األولددى تمتددد مددأ الصددف األو  حتددى الصددف السدداد  أمددا الحلقددة الثاايددة فتمتددد
 .الصف التاسع

      جراءات الدراسةإ

 :الدراسةلتحقي  أهداف  اآلتيةات جراءاتمعت الماحثة اإ
 .ت المتعلقة مالحقائو التعليمية الحاسومية وايتجاهات الحديثة في تدري  العلًوط   على األدميات والدراسااي .7
 .إعداد اإطار الاتر  الذ  يتعل  ممووو  الدراسة .2
 .وحساو ثمات , إعداد ايذتمار التحصيلي وعرو  على المحكميأ للتخكد مأ ص حية ايذتمار للتطمي  .2
 .وحساو ثمات , المحكميأ للتخكد مأ ص حية المقيا  للتطمي  إعداد مقيا  ايتجاهات احو العلًو وعرو  على .2
 .اذتيار عياة الدراسة مالمدرسة التي تً اجراء الدراسة فيها .5
تطمي  ايذتمار التحصيلي ومقيدا  ايتجاهدات احدو العلدًو علدى عيادة اسدتط عية مدأ ذدارج عيادة الدراسدة مهددف  .2

 .مأ ايذتمارس مة ثمات ال قرات ووووحها وتحديد ا  التحق  مأ
تكافتهمددا فددي التحصددي   القملددي علددى أفددراد المجمددوعتيأ للتخكددد مددأ( ايذتمددار التحصدديلي, مقيددا  ايتجدداه)تطميدد   .1

 .وايتجاه ام  تا يذ التجرمة
تطميدد  التدددري  ماسددتذداً الحقيمددة التعليميددة الحاسددومية علددى المجموعددة التجريميددة والتدددري  مالطريقددة التقليديددة علددى  .3

 .لوامطةالمجموعة ا
 حصدص( 3)ملد  مجمدو  الحصدص المعطدا  , 72/2/2072 حتدى 22/7/2072تً المدء في تطميد  الدراسدة فدي  .2

الماحثدة  تامعدتكمدا , واامت المعلمة األصيلة في تدري  ك  مأ المجموعدة التجريميدة والمجموعدة الودامطة ,ص ية
 .  المجموعتيأأثااء تدريفي مراح  تطمي  ايذتمارات والمقايي  القملية والمعدية 
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تا يدددذ  المعدددد  علدددى أفدددراد المجمدددوعتيأ معدددد اياتهددداء مدددأ( ايذتمدددار التحصددديلي, مقيدددا  ايتجددداه)تطميددد  كددد  مدددأ  .70
وتاميددة الدراسددي فددي التحصددي  ( الحقيمددة التعليميددة الحاسددومية)التجريمددي  المتغيددرتعددرف علددى أثددر للالتجرمددة, وذلدد  

 .يميةايتجاه احو العلًو لدف أفراد المجموعة التجر 
 

 حدود الدراسة
فدددي مددداد  العلدددًو ماسدددتذداً الحقيمدددة ( الميئدددة وتكيدددف األحيددداء)ااتصدددرت الدراسدددة علدددى تددددري  وحدددد  : الحددددود الموودددوعية

التحصددي  وايتجدداه احددو مدداد  العلددًو لدددف ت مددذ  الصددف الرامددع مددأ مرحلددة التعلدديً  فدديالتعليميددة الحاسددومية وايددا  أثرهددا 
 . األساسي

 .الذاصة مدرسة ميت الط   ,المحافتة, طمقت الدراسة في مدياة حلو: الحدود المكااية
 .2072/  2072طمقت الدراسة في ال ص  الثااي مأ العاً الدراسي : الحدود الامااية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
  اإلطار النظري

 .أهداف تدري  العلًو: أوي  
 .سيالتحصي  الدرا .:ثاايا  
 .ايتجاه احو ماد  العلًو: ا  ثالث
 .ايتجاهات الحديثة في تدري  العلًو: ا  رامع

 .اماذج دم  التكاولوجيا في التعليً: ا  ذامس
 .م هًو الحقيمة التعليمية: ا  سادس
 .الحاسومية م هًو الحقيمة التعليمية: ا  سامع
 .الحاسومية مراح  تطور الحقائو التعليمية: ثاماا  
  .اذج تصميً الحقائو التعليمية الحاسوميةام: تاسعا  
 :مكواات الحقيمة التعليمية الحاسومية: عاشرا  
 .الغ ف الذارجي -7  
 :جسً الحقيمة -2  

 .الدلي  العاً للحقيمة (أ 
 .المحتوف التعليمي للحقيمة التعليمية الحاسومية (و 
 .أدلة الحقيمة التعليمية الحاسومية (ج 
 .التقويً وأدوات   (د 
 .اجع والاشاطات اإثرائيةالمصادر والمر  (ه 

 .الذصائص الترموية للحقيمة التعليمية الحاسومية: عشرحاد  
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 :مقدمة
 ايتصدددا  آليدددات واسدددتذدام  وفعالدددة جيدددد  مطريقدددة للمدددتع لً التعليمدددي المحتدددوف تقدددديً فدددي التقايدددة علدددى الحاسدددوو يعتمدددد
 كتروايدددة,إل ومكتمدددات محدددث, وآليدددات ديو,وفيددد ورسدددومات, وصدددوت, ,صدددور مدددأ متعددددد  وسدددائط علدددى واحتوائددد , الحديثدددة
سدتذداً ي وماايدا ذصدائص هادا  أأ كمدا, الدراسدي الصدف فدي أو معدد عدأ سدواء اإاترات موامات وكذل  م توح, وحوار

 فددي ا سدد  علددى المددتع لً واعتمدداد والتكل ددة, والجهددد الواددت اذتصددار فددي وال وائددد الماايددا أهددً وتمددرا التعلدديً, الحاسددوو فددي
 إلدى إودافة التعلميدة, التعليميدة العمليدة محدور مدتعلًال يصدمر وفيد  يريدد, الدذ  والمكداأ الامداأ في المعرفة إلى الوصو 

 ومت اعلددة وفاعلددة جذامددة ميددةلتع ميئددة تددوفير فددي المعلددً ومسدداعد  الدراسددي, للتحصددي  العدداً المسددتوف تحسدديأ فددي أثددره
 (.52ص, 2002, الحيلة)

 متاايددد  حاجددة هاددا  أصددمحت فقددد المماشددر , الذمددر  إلددى تكددوأ مددا أاددرو ذمددر  علددى المددتعلً ولحصددو  ال ددرا , هددذا ولمدد ء
  (.22ص, 2001, الاعاايأ) للمتعلميأ عا  غاى ي مدي    وفري ذ الذداً الحاسوو ذ   تدري  العلًو ستي

 الذمددر  علدى  الحصدو  ودرور  فدي يتمثد  العلدًو تددري  لدو   ولكددأ المعلومدات, مدأ الدوافر علدى العلدًو كتدو تحتدو حيدث 
 أو المدرسدي الكتداو فدي عاهدا القدراء  علدى اياتصار مجرد فقط ولي  التعليمية والموااف المواد مع التعام  عاد المماشر 
 .األذرف المراجع
 لكتروايدددةاإ اإحسدددا  وأدوات المحاكدددا  درو  اسدددتعما  هدددي العلدددًو تددددري  فدددي للحاسدددوو الم يدددد  ايسدددتعمايت ومدددأ

, والصدوتية الكهرميدة الذمدذمات راسدً جهداا مثد  التجارو, لمعض وااعية ميااات تسجي  مواسطتها يمكأ يوالت مها المتصلة
 تعادلد  ي( ما سد  المذتمدر فدي التجدارو مدججراء المدتعلً يقًو مخأ وذل ) العلًو تدري  في المماشر  الذمر  أأ الواور ومأ
 ومدواد وأجهدا  صدالحة أدوات مدأ فيد  ومدا الجيد المذتمر توفر عدً حالة في أا  إي التعليمية, ايمتها في أذرف وسيلة ةأي

 أأ كمدا ,المذتمدر وجدود يلدي الدذ  األفود  المددي  هدي مالحاسدوو المحاكدا  درو  تكدوأ المتعلمديأ, لجميع وافر  مكميات
 لدذل  واتيجدة, لتكداليفا ماهتدة تكدوأ ما غالما   المواد مأ يلًا مما وتاويده مالمدار  العلًو مذتمرات وصيااة إاشاء عملية
 .ومتكام    ا  جيد ا  إعداد المعد  المذتمرات هذه مأ المدار  مأ العديد حرمت
 :أهداف لدريس العلوم :أوالا 
مرحلددة  ةفددي أيدد - فالتلميددذ يدددذ  الماتومددة الترمويددة, د إلددى تغييددر سددلو  المتعلمدديأو ف الترميددة مخاهددا العمليددة التددي تقددُتعددر  
وذلد  ماكتسداو أامداط , وتهدف الترمية إلدى إحدداث تغييدرات فدي هدذه األامداط, مأ أاماط السلو ولدي  ذذير  وفير   -ماها

 .مأ الاو  غير المرغوو في  تإأ كاا اومحوه اأو إاالته اوتاميته اأو تطويره, أو تعدي  معوها, عديد  ماها
امددددا تتسددددً مالعق, إي أأ هددددذه التغييددددرات فددددي سددددلو  المددددتعلً ي تحدددددث عشددددوائيا   ايددددة أ  تعتمددددد علددددى ووددددوح الغايددددات  وا 

 إلدددى يهددددف التدددي السدددلوكية مدددالتغييرات واعيدددا   يكدددوأ أأ دوأ مددا مددداد  فدددي مقدددررا   يددددر  أأ يسدددتطيع ي فدددالمعلً ,والوسددائ 
 .التعلً ماوات  أو, ت ميذه في إحداثها

التددددري   مدددأ لكددد  الحاسدددمة الذطدددو  وتحديدددد األهدددداف فدددي صدددور  تغييدددرات سدددلوكية أو ادددوات  تعلدددً أو أسددداليو أداء ُيعدددد   
 عدأ يذتل داأ وتقويمد  تدريسد  فدجأ الشد و  التعميدر فدي المهار  تامية إلى مث    يهدف العرمية اللغة مقرر كاأ فجذا ,والتقويً
 (.722-723ص, 2002, سليً وآذروأ) األدمي التذو  تامية إلى يهدف آذر مقرر
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ودمأ ماداء واار  الترميدة السدورية  ً ماهدا التصدايف الدذ  اعتمدتد العلدو  للتعدرف علدى أهدداف تعلديً طريقة مأ أكثر وهاا 
 :أساسيتيأ اقطتيأ ها حو ت التي تمحور ماا المطور  الجديد المااه  

 اموه ومتطلمات المتعلً حاجات. 
  المستقملي اذتصاص  ليذتار الطري  ل  ويمهد يرسً الذ  المتعلً مستقم. 

 :اآلتي لىع الجديد  المااه  مااء في وتً ايعتماد
 الم حتدددة طريددد  عدددأ المددداحثوأ إليهدددا يتوصددد  التدددي العلمدددي والمحدددث الت كيدددر اتددداج وهدددي العلميدددة المعرفدددة أساسددديات 

 ت كيدر تعددي  إلدى تتد  مااه  إعداد في جديد  أساليو واستذداً والتكرار الحشو عأ معيدا   التجريمي والمحث والتقصي
 .وسلوك  ووجداا  المتعلً

 والمهار  المعرفي الجااو على مماية الع اات وهذه اليومية الحيا  وميأ ومياها ا سها الدراسية لموادا ميأ ع اات وجود. 
 مجموعدات فدي والتعداوأ العمد  مهدارات: فدي كمدا اآلذدريأ ام ئد  مدع والعمد  العلمدي التواص  مهارات المتعلً إكساو 

 .ذارجها أو المدرسة داذ  سواء ايجتماعية علميةال والمعارض والرح ت والاواد  الجمعيات في وايشترا  صغير 
 ومدأ, العلميدة المجدايت ومديأ مرحلدة, كد  صد وف مديأ مواعدة دراسدية ووحددات فصدو  شدك  على العلًو تدري  ويجر 
 يتودمأ محيدث( صدف كد  في) أفقي ا   ويتوا  فر , ك  في وحلاواي ا  ( الص وف ع مر) رأسي ا   يامو المحتوف فجأ أذرف ااحية
 العلمددي التادداغً الحددايت جميددع فددي ويراعددي ,العلمددي ال كددر وحددد  - مددا حددد إلددى - تعكدد  مذتل ددة مجددايت مددأ اتوحددد

 .الصلة ذات األذرف العلًو ولذدمة المجايت إلى تهاءاااتما اذت ف على الوحدات لمتطلمات
 :اآلتي ُحددت األهداف العامة لمااه  العلًو المطور  في الجمهورية العرمية السورية وف و 

 :الهدف الرئي  مأ تدري  العلًو
إكسدداو المتعلمدديأ المعددارف والمهددارات وطرائدد  الت كيددر والمحددث العلمددي فددي حدد   المشددك ت التددي تسدداعدهً علددى التحليدد  

, وت دتر أذهدااهً احدو ايسدت اد  مدأ فهدً ميئدتهً والتعامد  معهدا, والقديً التدي تتجلدى فدي سدلوكهً اليدومي, وال هدً وايسدتاتاج
 .إوافة إلى إفساح المجا  لهً لمتامعة دراستهً في المراح  العليا, درتهً على ايادماج في مجتمعهًوا

 :وُيتواع مأ المتعلً في اهاية مراحل  التعليمية أأ يكوأ
 ومسدددتجيما  للقودددايا والمشدددك ت, مواطادددا  صدددالحا  مسدددتوي  وممدددادرا  وفددداع   فدددي الذمدددرات التعليميدددة التعلميدددة واإاسدددااية -7

 .الحياتية م اعلية وااتدار
 .ومهارات ح  المشك ت والجوااو القيمية المجتمعية( تعليً الت كير)مهتما  مالجااو ال كر   -2
 .متمتعا  مالشذصية المتواااة والمتكاملة واياتماء الوطاي والقومي واإاسااي -2
 .اادرا  على الت كير ايستقصائي وايستكشافي -2
 .الجماعي واحتراً اآلذريأ مشاركا  في الماااشة والعم  -5
 .متمعا  السلوكات والقواايأ المعمو  مها في ملده والعالً -2
 .مقدرا  أهمية العلًو في حياتاا اليومية -1
 .محافتا  على الميئة المحلية والعالمية -3
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 .وفهً دورها اإيجامي والسلمي, اادرا  على استذداً التكاولوجيا في مجايت الحيا  -2
علددى المسددتوف المحلددي واإاليمددي , اء والجهددود العلميددة التددي تمددذلها الدولددة فددي المجددايت جميعهددمقدددرا  العلددً والعلمددا -70

 .والدولي
  مما ي ئً المجتمع وايم  متمتعا  مالح  الجمالي واألذ اي السليميأ في مجايت الحيا  جميعها -77

 (.2ص, 2077, واار  الترمية)
 :ماآلتيعلًو أهداف تدري  ال (775-12ص, 2005)ايتوأ كما حدد 

 .مساعد  الطلمة على اكتساو المعرفة العلمية .7
 .مساعد  الطلمة على الت كير العلمي وتاميت  .2
 .مساعد  الطلمة على اكتساو عمليات العلً .2
 .مساعد  الطلمة على اكتساو المهارات العملية المااسمة .2
 .مساعد  الطلمة على اكتساو ايتجاهات العلمية وتاميتها .5
 .لى اكتساو الميو  العلمية وتاميتهامساعد  الطلمة ع .2

 :الدراسياللحصيل : ثانياا 
لما ل  مأ أهمية كمير  في حيدا  الطالدو الدراسدية, فهدو  الدراسييهتً المذتصوأ في ميداأ الترمية وعلً الا   مالتحصي  

مذتل ددة تددد  علددى اددات  عمددا يحدددث فددي المتسسددة التعليميددة مددأ عمليددات تعلددً متاوعددة ومتعدددد  لمهددارات ومعددارف وعلددًو 
لا سددد  فدددي جميدددع مراحددد  حياتددد  المتدرجدددة والمتسلسدددلة مادددذ  المدددتعلًاشددداط  العقلدددي المعرفدددي, فالتحصدددي  يعادددي أأ يحقددد  

اياتقدا  مدأ  المدتعلً مدأ ذ لد  يسدتطيعو الط ولة وحتى المراح  المتقدمدة مدأ عمدره أعلدى مسدتوف مدأ العلدً أو المعرفدة, 
 .تليها وايستمرار في الحصو  على العلً والمعرفة المرحلة التي إلىالمرحلة الحاور  
مقدداأ, أو أ   اذتمددارالع مددة التددي يحصدد  عليهددا الطالددو فددي أ   :لددى مسددتوف التحصددي  الدراسددي مخادد إوياتددر المدداحثوأ 

  كداديمي يقصدد مدأ التحصدي  المدرسدي أو األجامتحاأ مدرسي في ماد  دراسية معياة اد تعلمها مع المعلً مأ ام , لدذا فد
ذلددد  الادددو  مدددأ التحصدددي  الدددذ  يتعلددد  مدراسدددة أو تعلدددً العلدددًو والمدددواد الدراسدددية المذتل دددة, والع مدددة التدددي يحصددد  عليهدددا 

ليد  عاددما يطلدو ماد  ذلد , أو يكدوأ حسدو التذطديط إتي يحققها في امتحاأ مقاأ يتقدً الطالو عمار  عأ تل  الدرجة ال
 .(2077, الج لي)مية والتصميً المسم  مأ ام  ادار  المتسسة التعلي

مدددأ هدددذه الدراسدددي جاامدددا  أساسددديا   يتوادددف مدددردود العمليدددة التعليميدددة علدددى مقددددار مدددا حققتددد  مدددأ أهدددداف ويمثددد  التحصدددي و 
المدددتعلً, وايددداد  تحصددديل  للمعدددارف والمعلومدددات,  وتتمثددد  معدددض غايدددات العمليدددة التعليميدددة فدددي تغييدددر سدددلو , فاألهددددا

مشددك  يسددمر مااتقالدد  مددأ مرحلددة  تدد  فددي مذتلددف المجددايت, مهدددف تاميددة ادراتدد  وتهيئتدد ومهاراتدد  وذمرا وتطددوير اا عايتدد 
واألدوات التددي    واألسدداليوائددتددوفير الميئدة التعليميددة المااسددمة, وتسددذير مذتلدف الطر  دراسدية إلددى أذددرفك وذلد  مددأ ذدد  

واألسدداليو, مددا يسدداعد علددى   ائددر ولعدد  مددا تشددتمل  تكاولوجيددا المعلومددات وايتصددايت مددأ تلدد  الط, تسدداعده علددى ذلدد 
 (.212ص, 2072 ,والسعد  ,الشمر ) إيصا  المعلومة للمتعلً مخيسر السم  ومخاصى درجة مأ ال اعلية
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 :االلجاه نحو مادة العلوم: ثالثاا 
ت ايتجاهددات ممثامددة متشددر اتواددع فددي وددوئها سددلوكا  معياددا  مميدداا  لل ددرد فددي موااددف يحقددة, لددذل  حتيددت ايتجاهددا تعددد  

 العلمية وتاميتهدا لددف الطد و مكاادا  مداراا  فدي الترميدة العلميدة وتددري  العلدًو ألاهدا تعتمدر هددفا  رئيسدا  مدأ أهدداف تددري 
 (.20ص ,2002, اصار) العلًو

اإاسدداأ  مهددا مددر   التددي السددامقة والذمددرات التجددارو ذدد   تكواددت التددي والعصددمي العقلددي ايسددتعداد مددأ هددو حالددة فايتجدداه
  .م  ع اة لها التي والموااف الموووعات احو ايستجامة توجي  على تعم  والتي

 : مكواات ث ثة مأ ايتجاه ويتكوأ
 ممووددو  تتعلدد  وأفكددار ومعتقدددات إدراكيددة عمليددات مددأ ال ددرد لدددف مددا كدد  المكددوأ هددذا يتوددمأ: المعرفددي المكددوأ -7

 ت وددي  عمليددة جددوهره فددي المووددو  كدداأ فددجذا ايتجدداه, لمووددو  تقملدد  وراء تقددف حجدد  مددأ لديدد  مددا ويشددم  ايتجدداه
 . وال هً التمييامث   ال علية العمليات معض تتطلو العملية هذه أجف آذر على مووو 

 أو عليد  إامالد  ومدأ الموودو  احدو ورغماتد  الشدذص مشداعر ذد   مدأ عليد  يسدتد (: ايا عدالي) العداط ي المكوأ -2
 .ل  كره  أو وحم  ما  ا وره

 فايتجاهدات مدا, مطريقدة مووو  معيأ احو العملية ايستجامة في ل تجاه السلوكي المكوأ يتور: السلوكي المكوأ -2
 وف  مواف ت ويلي يتمااه مدالقمو  أو الدرفض معيأ احو على العم  إلى تدفع  فهي لإلاساأ سلو  كموجهات تعم 

 (.2003, امراهيً, حسيأ)
 :ي مااه  العلًو مما يختيذصائص ايتجاهات ف( 720-722ص, 2070)يحدد ايتوأ و 

مدد  أاهددا متعلمددة , فايتجاهددات ليسددت غريايددة أو فطريددة موروثددة: Attitudes are Learnedايتجاهددات ُمتعلمددة  -
يكتسمها المدتعلً مدأ ذد   ت اعلد  مدع ميئتد  الماديدة وايجتماعيدة , وحصيلة مكتسمة مأ الذمرات واآلراء والمعتقدات

 .ايجتماعيةعمر العملية الترموية والتاشئة 
  ايتجاهدات تامدب مالسدلو Attitudes Predict Behavior  : ويسدتد  عليهدا , تعمد  ايتجاهدات كموجهدات للسدلو

فدددالمتعلً ذو ايتجاهددات العلميددة يمكدددأ أأ تكددوأ اتجاهاتدد  لحدددد كميددر مامئدددات , مددأ ذدد   السدددلو  التدداهر  للمددتعلً
 .لسلوك  العلمي

 ايتجاهدات اجتماعيدة Attitudes are Social  : اجتماعيدة تدتثر  –توصدف ايتجاهدات مخاهدا ذات أهميدة شذصدية
 .في ع اة المتعلً مام ئ  أو العك 

  ايتجاهدات اسدتعدادات ل سدتجامةA Readiness to Respond :ومالتدالي فدجأ , ايتجداه تح دا وتهيدت ل سدتجامة
 .وجود تهيت ذ ي أو كامأ ُيهيب الشذص لتل  ايستجامة

 ألاهددا متددى , تسددعى ايتجاهددات موجدد  عدداً إلددى المحافتددة علددى ذاتهددا: متددة اسددميا  وااملددة للتعدددي  والتغييددرايتجاهددات ثا
فجادد  يصددعو تغييرهددا اسددميا  ألاهددا مرتمطددة , (ومذاصددة تلدد  ايتجاهددات المتعلمددة فددي مراحدد  تعليميددة ممكددر )تكواددت 

 .فهي ااملة للتعدي  ألاها مكتسمة ومتعلمةومع ذل  , ماإطار العاً لشذصية ال رد ومحاجات  ومم هوم  عأ ذات 
   ايتجاهات ااملة للقياAttitudes are Measurable :وتقديرها مأ , يمكأ ايا  ايتجاهات على صعومتها 
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سددواء مددأ ذدد   , فددي فقددرات المقيددا ( التقددويمي)ذدد   مقددايي  ايتجاهددات مدداداً أاهددا تتوددمأ المواددف الت ودديلي 
 . للمتعلً أو مأ ذ   ايا  ايستجامات الم حتة ل ايا  ايستجامات الل تية 

 :االلجاهات الحديثة في لدريس العلوم: اا رابع
يميأ الماتور التاريذي في الترمية العلمية ومااه  العلًو وتدريسدها أأ التغييدرات والتحدويت والتوجهدات فدي تددري  العلدًو 

التطدددوير والتغييدددر فدددي ماددداه  العلدددًو ومرامجهدددا عالميدددا  وأصدددمحت الحاجدددة إلدددى , اتجدددت مدددأ حاجدددات المجتمدددع ومتطلماتددد 
 .واوحة في ماتصف القرأ العشريأ

, الودغوطات ايجتماعيدة: ماهدا, العديد مأ العوام  والمتثرات تروفا  أثرت في تطوير مااه  العلًو وتوجهاتهدا واد شك   
والق دداات التكاولوجيدة فددي األدوات , ة العلميدةوت جدر المعرفدد, ومتطلمددات اياتصداد, والامدو الصدااعي والتكاولددوجي للمجتمدع

وايسددتياء مددأ الطرائدد  واألسدداليو المسددتذدمة فددي تدددري  , والم دداهيً الجديددد  عددأ تعلددً الطلمددة وامددوهً, والمددواد التعليميددة
ها ك  هذه العوام  وغيرها أدف إلى إحدداث تطدويرات وتغييدرات وتوجهدات جديدد  فدي ماداه  العلدًو وطرائد  تدريسد, العلًو

 (.722ص, 2070 ,ايتوأ)
 المعلددً مددأ كدد  دور تحددد د إاهددا حيددث التعليميددة الترمويددة لعهددداف تحقيقددا   المدداه  عااصددر أكثددر التدددري  طريقددة تعتمددرو 

 اسدتذدامها, المطلدوو التعليميدة ايتصدا  ووسدائ  اتماعهدا الواجدو األسداليو تحددد أاها كما التعليمية, العملية في والمتعلً
 (.2072, واار  الترمية) التدري  مأ الماشود  األهداف لتحقي  وذل  مها القياً ي ترض التي واألاشطة

, ذددر أكثددر فائددد  فددي مواددف أو تددرف مذتلددفاآلومعوددها , فمعوددها أكثددر فائددد  فددي مدداد  معياددة تدددري طرائدد  ال تتعددددو 
ومسدتوف المعلدً , الت ميدذ واددراتهًومسدتوف , حيث لك  طريقة تروفا  معياة تستدعي استذدامها مث  طميعة الماد  وكمها

 .والمواف التعليمي, وذمرات 
 :والمتعلً المعلً مأ ك  دور حسو أاماط ث ثة في اذتصارها ويمكأوفيما يختي عرض لطرائ  التدري  العامة 

 : المدر   علىالتي تعتمد  طرائ ال 
 .طريقة العروض العملية - .التلقياية طريقةال -
 .طريقة التدري  الذصوصي السمعي - .طريقة المحاور  -
 (.الذرائط العقلية) الطرائ  غير الل تية - .طريقة التدري  المماشر -
 .(مسرح العرائ ) الطرائ  التكاملية - .التعليً عأ طري  اإذاعة السمعية -

 :والمتعلً المدر    الت اعلية ميأ طرائ ال
 .التعليً التعاواي - .طريقة الحوار السقراطي -
 .طريقة عصف الدما  - .طريقة الماااشة -
   .طريقة ح  المشك ت -

 :المتعلًو  المراام  التعليمي ميأ الت اعلية طرائ ال
   .التعلً الذاتي الممرم  مالكتاو -
 (.725ص, 2003, ااصرو , الق )تقايات التعلً الذاتي الممرم  مالحاسوو  -
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 :ي لدريس مادة العلومطرائق اللدريس الشائعة ف ل أما مالاسمة
العمدد  الهددادف المدداتً والمذطددط الددذ  يقددًو مدد  المدددر  أمدداً , مددالعرض العملددي قصدددوي :طريقددة العددروض العمليددة .7

ومددأ ذدد   تقددديً العددروض , مدد  مصددحوما  مالشددرح الاتددر  الل تدديالطلمددة أو يشددرف عليدد  مددأ ذدد   ايدداً ت ميددذه 
 .أو القواعد, هيً أو القواايأالعملية يمكأ تووير الحقائ  العلمية أو الم ا

يقدًو مد  الطلمدة  ط العلمي الدذ اشاال ُيعرف مخا الذ   والتي تعتمد على التجريو: (التجارو المعملية)طريقة المذتمر  .2
حيدث تتدوفر فيد  األجهدا  واألدوات , إجراء التجدارو أو التووديحات فدي مكداأ ذداص هدو المذتمدرمخا سهً مأ ذ   

 .  إجراء التجرمة مغية تحقي  أهداف علمية محدد مهيخال رصة في  وتكوأ 
الددذ  يددتً ذددارج جدددراأ , وتعددرف مخاهددا ذلدد  الاشدداط العلمددي التعليمددي الهددادف والمذطددط والمدداتً: الددرح ت التعليميددة .2

مقصددد تحقيدد  ذمددرات تعليميددة علميددة محدددد  وفدد  غايددات ترمويددة , الحجددر  الصدد ية فددي الطميعددة وعلددى أرض الوااددع
 .معياة

أمدددرا ايسدددتراتيجيات الحديثدددة فدددي مجدددا  تددددري  العلدددًو التدددي يمثددد  الحاسدددوو  وتعتمدددر مدددأ :الوسدددائط المتعددددد  اتددداً .2
 المعلومددددات وتذددددايأ, تهدددداثددددور  تقايددددة فددددي عددددالً الميااددددات ومعالجيمثدددد  اسددددتذداً الحاسددددوو  ألأعمودهددددا ال قددددر , 

للمداد  الدراسدية  م صد  إلى مااء التعليً يتد  عملية الحاسوو في اعتماد أأ الترموييأ مأ عدد يتكد كما, واستردادها
االددة الغمددوض لددى مددأ مقصددد تووددير الم دداهيً وا  مددأ معدديأ ايعتمددار المدداد  الدراسددية  المددتعلً مددأ مواددف أذددذ جهددة, وا 

التشددوي  فددي  عاصددر إيجدداد أمكددأ ذاادد  مددأ المعلومددات, مدد  جهددة أذددرف, فتصددمر غايددة عمليددة التعلدديً لددي  ذدداأ مددا
إلددى المددتعلً حتددى يدداداد اهتمامدد  وتدداداد مددذل  فاعليتدد  فيقمدد  علددى الددتعلً فددي جددو يمتدداا مالت اعدد  عمليددة اقدد  المعرفددة 

 .(212ص, 2077 ,األمرط) والحيوية
فدي صدور   قدً ل  فدي صدور  محاكدا  أ في هذا الامط يواج  الطالو مواف وااعي يُ  :المحاكا  وتمثي  الموااف مرام  .5

يصددعو علددى الطالددو الحيددا  فيهددا مشددك  طميعددي كددججراء معددض التددي ااددف مو التجريددد, أو تمسدديط أو تمثيدد  لددمعض 
عدأ طريد  مرمجيدة  الاوويدة, حيدث ي يتداح إجراتهدا عمليدا  مهددف التعلديً, حيدث يسدتطيع الحاسدو اآللدي هادا التجارو

تصدداعد غدداا معدديأ أو حدددوث اا جددار مددا وهكددذا يشددعر  ذاصددة أأ يمثدد  احتمددا  ت اعدد  مدداد  معياددة مددع أذددرف أو
 الت اعدد  مددججراءات تجريميددة, ولكددأ فددي وااددع األمددر فددجأ اتيجددة هددذا الت اعدد  كااددت لددو أادد  هددو الددذ  أوجددد هددذاالطا

احصدد  عليهددا مددأ إجددراء تلدد   مذاواددة فددي ذاكددر  الحاسددو اآللددي التددي تحتددو  علددى معتددً احتمددايت الاتددائ  التددي
  .الت اع ت

مالمدرسدددة أو غيدددر  وات التدددي ادددد ي تكدددوأ متدددوفر يتطلدددو الشدددرح اسدددتذداً معدددض األجهدددا  واألد وفدددي معدددض المواادددف
يتطلو األمر تمثي  معض األشدياء التدي تحددث وي يمكدأ  وفي معض األحياأ اد ,صالحة للعم  أو غير كافية العدد

متامعتهدا,  اترا  لصدغر حجمهدا أو معددها الامدااي أو المكدااي أو كواهدا تحددث مسدرعة ي ت ئدً رتيتها مالعيأ المجرد 
امدو الامدات, أو ادد تكدوأ هادا  ذطدور  علدى  أ التاهر  سريعة الحدوث مث  السماحة, أو مطيئة الحدوث مث فقد تكو 

  .تكوأ الذطور  في الذوف مأ تلف أجها  معياة الت ميذ مأ استذداً أجها  معياة, أو اد
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 مد يعدرف اتيجدة مدا تعلللطالدو لمتامعدة تعلمد  ذطدو  ذطدو , وفدي كد  ذطدو   يتير هذا الامط فرصة ي مثي  لهداكما 
 السدامقة ممحاولدة جديدد  حيامدا يجدد أأ الاتيجدة ذاطئدة أو يواصد  السدير ذطدو  متقدمدة أذدرف حيامدا فيصحر ذطوت 

 .(20ص, 2001, الرشيد) تاً للمشكلة تكوأ ذطوت  السامقة صحيحة وهكذا حتى يص  إلى ح   
هدداا الحاسددوو وتسددتذدً القلددً اإلكترواددي فددي عمليددة هددي عمددار  عددأ لوحددة إلكتروايددة مرتمطددة مج: السددمور  اإلكتروايددة .2

, وتتير السمور  للمعلً ذيارات متعدد  للشرح واإيواح وتغيا  عأ استذداً الكثير مأ وسدائ  التعلديً األذدرف, الشرح
وكدددذل  يمكدددأ عدددرض , ويمكددأ الشدددرح علدددى السدددمور  مالكتامدددة عليهدددا والرسدددً والصدددور محيددث يدددرف ذلددد  جميدددع الطلمدددة

لتعليميددة الذاصددة مالدددر  مثدد  مل ددات العددروض التوودديحية ومل ددات الصددور والصددوت والشددرح والتعليدد  المصددادر ا
 .(233ص, 2072, ودرادكة, دومي ماي)عليها 

 يعمد  علدى ترمويدا   مراامجدا   تعتمدر حيدث ,التعليمي للتل ايوأ اموذجا   وتعتمر: الحديثة اإلكترواية العلمية الحقلية الرح ت .1

, الرح ت تستذدً مصادر عديد  ومتاوعدة كاألسدئلة التدي تثيدر التحدد  هذه وفي, الحيا  طريقة في جياالتكاولو  اعتمار
جددراء التجددارو العلميددة التعاوايددة, وايتصددا  مددع الذمددراء, ومراكددا مصددادر الددتعلً , وايتصددا  عمددر الغددرف الصدد ية, وا 

 (.32ص, 2002, الااشف) اإاتراتحيث يتً ك  ذل  مأ ذ   شمكة , وفتر المل ات واألرشي ات المذتل ة
 :عالمياا وعربياا ومحلياا  نماذج دمج اللكنولوجيا في اللعليم :اا خامس
 معدض لتجدارو عدرض تيخيد وفيمدا العدالً دو  مدأ العديدد فدي الترمدو  الامدوذج فدي التحو  إحداث التقاية الذطط شاعت
 :التعليمية للعملية الحاسوو دذا إ في الدو 
 : األمريكية المتحد  الوييات اموذج  -7
 مدارسددها, فددي وتوتي هدا معددد عدأ التعلدديً ماهجيدة تطميدد  أجد  مددأ الددامأ مدع سددما  فدي األمريكيددة المتحدد  الوييددات مددأت

 مددأ مالعمليدة الذاصدة التحتيدة المايدة وتدوفير ايودا , الطدد و ومسداعد  ام ئهدً لمسداعد  المعلمديأ تددريو معمليدة واهتمدت
 مددأ جدداءا   تصددمر كددي فعالددة تعليميددة مرمجيددات إلددى إوددافة معوددها مددع المدددار  تددرمط كاتوشددم لددياآل وو حاسددال أجهددا 
 الماداه  فدي أسدا  هدي مد  وطايدة ذطدة تعدد لدً وتطميقاتد  التعلديً في وو الحاس دذا إ اأ القو  ويمكأ الدراسي, الماه 

 (.2002, الراشد) كافة التعليمية
 لددديها المتحددد  الوييددات فددي والثددااو  ايمتدددائي التعلدديً مدددار  مددأ (%23) أأ تمدديأ 7222 عدداً تمددت علميددة دراسددة وفددي
 ماسدددمة ايمريكيدددة المددددار  جميدددع فدددي متدددوفر وو الحاسددد أجفددد الحاودددر الوادددت وفدددي طددد و, 2 لكددد  آلدددي وو حاسددد جهددداا

 فددي اوددايا سددت أهددً مددأ األمريكيددة ايدار  فددي القددرار صددااعي لدددف المعلومددات تقايددة وتعتمددر اسددتثااء, مدددوأ%( 700)
 وفدي, التعلديً مجدا  فدي وو الحاسد لتطميقدات ذططهدا ايمريكية الوييات جميع أكملت 7225 عاً وفي ايمريكي, لتعليًا

 العداً التعلديً مددار  فدي والحواسديو الشدمكات لتدوفير فقدط واحد عاً في دوير مليوأ( 2.2) حوالي صرف( 7222) عاً
(Kleiman, 2001.) 

 : الياماأ تجرمة -2
 التعليميددة الدراسددية المددواد تمددث تل اايددة شددمكة ممشددرو  7222 عدداً فددي لكترواددياإ التعلدديً مجددا  فددي اأاليامدد تجرمددة مدددأت

 مدددأ 7225 عدداً وفددي معددد, عددأ للتعلدديً أولددى كذطددو ( الكيمدد ) ذدد   مددأ الطلددو حسددو للمدددار  فيددديو أشددرطة مواسددطة
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 وتطدددوير تجريدددو مغدددرض اترادددتماإ ر المددددا تجهيدددا تدددً حيدددث" مدرسدددة المائدددة مشدددرو " ماسدددً المعدددروف اليامددداأ مشدددرو 
 مالسياسددة الذدداص العمدد  لجاددة أعدددت 7225 عدداً وفددي الشددمكة, تلدد  ذدد   مددأ التعليميددة والمرمجيددات الدراسددية اشددطةاأل

 مددف لتعلديًا لذدمدة اليميإ معلومات اتاً متوفير الواار  تقًو أأ في  تقترح والتعليً الترمية لواار  تقريرا   الياماأ في الترموية
 للمعلومددات, وطاددي مركددا اشدداءإ لددىإ إوددافة التعليميددة للمرمجيددات ا  مركددا  تددوفير وكددذل  ياماايددة, مقاطعددة كدد  فددي الحيددا 

 دعمتدد  مددا وهددذا الجديددد  التقايددة هددذه علددى التعلدديً هيئددات وأعودداء المعلمدديأ متدددريو الذاصددة الذطددط اللجاددة وووددعت
 مقاطعدة كد  فدي تعليميدة لمكتمدات مرمجيدات مركدا عددادإ أار حيث 7222/7221 المالية للساة اليامااية الحكومة مياااية
 دعدً وكدذل  الجديدد  التعلديً متقايدات الذداص العلمدي المحدث ودعدً التعليميدة المرمجيدات مجدا  فدي والتطوير المحث ودعً
 معدد لتمددأ مويدة,التر  والكليدات المعاهدد فدي اترادتاإ شدمكات توتيدف دعدً وكدذل  معدد, عدأ مدالتعليً المتعلقدة األاشطة كافة
 (.2002, الراشد) الحديث التعليً مأ جديد  مرحلة ذل 
 تدً حيدث الياماايدة المددار  معتدً فدي رسدمي مشدك  الحدديث لكتروادياإ التعلديً أسداليو تطم  التي الدو  مأ الياماأ وتعد
 للمعلومدات الدوليدة مالشدمكة صدلهاوو  الراميدة والكداميرات المتعددد  الوسدائطو  الحاسدوو أجهدا  وتوفير الحاسومية الثقافة اشر
 مدأ متلدف اترادتماإ متصد  حاسدوو معمد  يوجدد مدرسدة ومكد  شذصي حاسوو جهاا معلً لك  يوجد حيث (اتراتاإ)
 (.25ص, 2003 ,الدسواي) الثااوية للمدرسة حاسوو جهاا (22)و, ايمتدائية للمدرسة حاسوو جهاا (22)

 :مصر تجرمة -2
 .اإعدادية المدار  معتً في لكترواياإ التعليً مشرو  مجدذا  المصرية والتعليً الترمية واار  مدأت
 مدالرمط معدد عدأ تددريو ااعدة( 21) في اتراتاإ شمكة دذا إ تً فقد 2002 لعاً والتعليً الترمية واار  إحصائيات وطمقا  

 .ل ايوايالت ايتصا  مطريقة معد عأ تدريو وااعة تدريو ومركا مطور  مدرسة( 2200)و, المماشر
 وطامعدة, حاسدوو أجهدا ( 5) م مدرسدة كد  تجهيدا وتدً ةإعداديد مدرسدة( 1100) فدي لكتروادياإ التعلديً اتاً دذا إ وتً
 الدراسدددي العددداً فدددي ثاايدددة كمرحلدددة حاسدددوو أجهدددا ( 3)ت أودددي  ثدددً, أولدددى كمرحلدددة 2002/2002 يالدراسددد العددداً فدددي

 .كاميرا, ووئي ماسر, طامعة, حاسوو جهاا( 72: )ليةالتا التجهياات لكتروايإ معم  مك  ليصمر, 2005/2002
 شددمكة ذددادً علددى تعليميددة لعمددة( 55)و, اإعداديددة المرحلددة مادداه  مددأ تعليميددا   ماهجددا  ( 22) متحميدد  الددواار  اامددت واددد
 (.2002, الديأ ايأ) ر امالوا  الذاص اتراتاإ

 :الجمهورية العربية السورية نموذج
اامدت واار  الترميدة  , حيدث7221سيو إلى المدار  محيث تذدً األغراض التعليمية في عاً مدأ التوج  احو إدذا  الحوا

المعلومددات وايتصددايت فددي جميددع  مالتعدداوأ مددع ماتمددة اليواسددكو مووددع اسددتراتيجية وطايددة تهدددف إلددى إدذددا  تقااددات
المعلوماتيددة تدددريجيا  محيددث تُا  ددذ ذطددة مدداد   مراحدد  التعلدديً األساسددي والثددااو , وتمتددد هددذه ايسددتراتيجية علددى تعمدديً تعلدديً

وحاليدا  تُددر   مداد  المعلوماتيدة فدي الصدف الثدامأ مدأ التعلديً األساسدي ممعدد   سداعتيأ  ,2005ايستراتيجية محلو  عاً 
 .ذل  في الص يأ األو  والثااي مأ المرحلة الثااوية ممعد   ساعتيأ أسموعيا  أيوا  كأسموعيا , و 
(  71227) مدرسددة اعتمددادات ماليددة مددأ أجدد  تجهياهددا محواسدديو شذصددية مددأ أصدد  (2232)تلقددت  2002وفددي عدداً 

 (.2002, دلميوا  , الصامواي) لواار  الترمية على كافة المستوياتللمدار  والمعاهد التامعة  وهو العدد الكلي
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الا داذ  يدر مداود مجمكداأمدأ المددار  اإعداديدة والثااويدة ممذدامر حاسدومية إي أأ معتمهدا غ( %15)تً تجهيا احدو كما 
مجصددار اتدائ   را  فدي تحسديأ أداء عملهدا إذ تقدًو الدواار كميدومأ الجدير مالذكر أأ واار  الترمية تمذ  جهددا   ,اتراتإلى اإ

اتددائ  ايمتحااددات  ماسددتذداً الحاسددوو وذلدد  فددي مركددا الحاسددوو إعددداد 7227امتحااددات الشددهادات العامددة ماددذ عدداً 
واإحصددداء الترمدددو     ماسدددتثمار األاتمدددة الحاسدددومية فدددي مجدددايت الهادسدددةالدددواار المركايدددة, كمدددا تقدددًو العامدددة فدددي اإدار  

 .والدراسات الترموية والتوثي  والمكتمات
 ويعتمر ووع تقااات المعلومات وايتصايت في الجامعات والكليات السورية أكثر تطورا  مدأ حالهدا فدي مرحلدة التعلديً مدا

الجامعدات  ما  لك  كلية, واد ساعدت المايدة األكاديميدة التدي تدرمطو حاس( 10)عدد الحواسيو وسطيا   ام  الجامعي إذ يمل 
 .السورية على تطوير ووع تقااات المعلومات في الجامعات

تذدري   مرسًو رئاسي يقوي مجحداث أرمع كليات للهادسة المعلوماتية في الجامعدات السدورية وتدً 2002وصدر في عاً 
كما أحدثت معاهد متوسطة في علًو الكمميوتر تامعة للجامعدات وسداهمت فدي ماداء  2001المهادسيأ عاً  أو  دفعة مأ

كمميوتر, ويتعلً الط و في جميع الكليات غير التذصصدية مداد  المعلوماتيدة علدى مددار  ي  ادرات مشرية على مستوف فا
 .لتطمي  العملي أسموعيا  ممعد  ساعتيأ للتعليً األكاديمي وأرمع ساعات ل فص  دراسي كام 

مجحدددداث  ممرسدددًو رئاسدددي يقودددي 2002وااطلقدددت فدددي سدددورية ممدددادر  وطايدددة للتعلددديً الجدددامعي عدددأ معدددد وذلددد  فدددي أيدددار 
 (.2077, السمير)الجامعة ايفتراوية السورية وهي تساهً في التدريو المستمر والتدريو مدف الحيا  

 لددواار  يمددد   كدداأ المجتمددع, أفددراد لجميددع التعلدديً إتاحددة موددرور  السددورية العرميددة الجمهوريددة دسددتور فددي ورد ممددا وااط اددا  
 الدتعل ً صدعومة مدأ يعدااوأ الطلمدة أماائادا مدأ عدددا   جعد  الدذ  الدراهأ الوودع في سيما وي ذل  لتجسيد العم  مأ الترمية
 فدي العمد  وألسداليو للعصدر اكمدةمو  المعلومدات تقاادة توتيدف إلدى الواار  توج  إلى ماإوافة هذا األساسية متسسات  في

 مجحدداث القاودي 70/3/2072 تداري /  22/  رادً التشدريعي المرسًو صدور جاء ولذل  المجا  هذا في المتطور  الدو 
 المددالي وايسددتق   ايعتماريددة مالشذصددية تتمتددع دمشدد  العاصددمة مقرهددا السددورية, اإلكتروايددة المدرسددة ماسددً عامددة هيئددة

 :اآلتي وف  مهامها وتً تحديد, الترمية ايرمو  وترتمط واإدار 
 وفددد  الثااويدددة المرحلدددة اهايدددة وحتدددى األساسدددي األو  الصدددف مدددأ الدراسدددية للمراحددد  إلكتروايدددا   تدريسدددا   المدرسدددة تدددوفر -أ

 .فيها الاافذ  واألاتمة الواار  في العامة الترموية السياسة
 المكتمددددة وتددددوفير التقايددددة, الوسددددائ  أحدددددث اسددددتذداً  ذدددد  مددددأ مسددددتلامات , مجميددددع معددددد عددددأ اإلكترواددددي التدددددري -و

 علدددى والعمددد  التعليميدددة, الا ددداذ مراكدددا ذددد   مدددأ المماشدددر التقادددي والددددعً اإلكتروايدددة الط ميدددة والذددددمات اإلكتروايدددة,
 .ماستمرار محدثة ومعلومات ميااات ااعد  استحداث

 عدأ التعلديً وتقاادة المعلومدات تقاادة ماسدتذداً مواده ومجميع ائيا  ج أو كليا   العاً للتعليً السور  الرسمي الماهاج تا يذ -ج
 وفد  الا داذ مراكدا فدي و المعلومدات شدمكات طريد  عدأ تدريس  مغرض وذل  الواار , مع مالتعاوأ ماستمرار وتحديث  معد,

 .الواار  تحددها التي الحاجة
رشدددادهً لتدددوجيههً المدرسدددة لطددد و إداريدددة ذددددمات تقدددديً -د دار  المراحددد  التعليميدددة, جميدددع فدددي هًوتسدددجيل وا   عمليدددات وا 

 .العامة الشهادات يمتحااات وتحويرهً أعلى, صف إلى مأ اجاحهً عملية يومط مما المدرسية وايمتحااات التقييً
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 .الا اذ مراكا ذ   مأ والذمراء األساتذ  مأ فري  موساطة المدرسة لط و والتقاي العلمي الدعً ذدمات تقديً -ه
 22/2/2072 تدداري / 1/ راددً اإلاامددي التعلدديً اددااوأ فددي عاهددا الماصددوص( و) ال ئددة لماهدداج تدريسددا   المدرسددة وفرتدد -و

جدراء مستويات  مجميع  م تدر  أعلدى صدف إلدى اياتقدا  مدأ تمكداهً عاليدة عقليدة اددرات يمتلكدوأ الدذيأ للت ميدذ اذتمدارات وا 
  .(2072, واار  الترمية) اصير  اماية
 :وم الحقيبة اللعليميةمفه :اا سساد

 أهددداف تحقيدد  فددي تسدداعد التددي التعليميددة والمدددائ  األاشددطة مددأ مجموعددة يقتددرح, التاتدديً محكددً مراددام  التعليميددة الحقيمددة
 فدي معديأ مسدار تمدا ام ادرتد  حسدو المداد  مدع الت اعد  مدأ المدتعلً يمكدأ الدذ  الدذاتي التعلً ممادئ على معتمد  محدد 
 .مصور  أو مطموعة ومترامطة ماتمة تعليمية مواد على لمراام ا هذا ويحتو , التعلً
وحددد  تعليميددة تعتمددد اتدداً الددتعلً الددذاتي وتوجدد   مخاهددا(: ALECSO, 2011) هددا الماتمددة العرميددة للترميددة والثقافددةعرفوت

ات امليدة ومعديدة اشاط المدتعلً, تحتدو  علدى مداد  معرفيدة ومدواد تعليميدة ماوعدة مرتمطدة مخهدداف سدلوكية, ومعداا  ماذتمدار 
 .وذاتية, ومدعمة ماشاطات تعليمية متعدد  تذدً المااه  الدراسية وتساادها

ويدتً التركيدا فيهدا علدى وجدود وسدائ  , اسدتراتيجية تعليميدة تقدًو علدى ممددأ الدتعلً الدذاتي :(30ص, 2001) وعرفها سدرايا
وفيهدا يسدير المدتعلً , هدداف التعليميدة الماشدود ق  األوأساليو تعليً متعدد  أماً المتعلً يستطيع مأ ذ   مااولتها أأ يح

محيددث تمكدداهً مددأ تحقيدد  األهددداف المرسددومة , مددأ الواددت الددتعلً مايدددا   يالمتعلمدديأ مطيئدد يوتعطدد, وفدد  سددرعت  التعليميددة
المعيدار  ولكدأ, ذدرآكما أاها ي تعتمد على مقاراة المستوف التعليمدي للمدتعلً ممسدتوف أ  مدتعلً , دوأ أأ يشعروا مال ش 

 .تقاأ المطلووهو الوصو  إلى مستوف اإ
مشددك   وتت اعدد , عااصددره مددع معوددها الددمعض تتكامدد  ذاتددي مراددام  تعليمددي: (232ص, 2005) آذددروأو  الاجددد  وعرفهددا

 .وتي ي لتحقي  أهداف تعليمية
 :الحاسوبية مفهوم الحقيبة اللعليمية :اا بعسا
عتمددد علددى يمكددأ القددو  مخاهددا حقيمدة تعليميددة تو  للحقائددو التعليميددة العاديدة ا  تدددادام الحاسدومية عدد  م هددًو الحقائددو التعليميددةيُ 

 , إي أاهدا تشدتر  جميعدا  أسدلوو اسدتذدامهاتعددت تعري ات الحقائو التعليمية تمعا  ل ذت ف فدي و , الحاسوو في تقديمها
, كمدا تسدمى (Electronic Portfolio)وايدة لكتر في م اهيمها العامة ومكوااتهدا األساسدية, فايسدً الشدائع هدو الحقيمدة اإ

, ورغدً تعددد المسدميات إي أاد  (Web Portfolio) وأيودا تسدمى الحقيمدة الشدمكية, (Digital Portfolio) الحقيمدة الراميدة
 :الحاسوميةوهاا  اوعاأ مأ الحقائو التعليمية , ورائها واحد مأ تت  ال كر  
 ا  أو شددريط فيددديو أو أاراصدد ا  سددمعي ا  لكتروايددة سددواء كدداأ شددريطإي عمددر وسددائ  يددتً تذددايأ المحتددوف التعليمدد: الاددو  األو 

 مدمجدددة سدددواء سدددمعية أو سدددمعية مصدددرية إلدددى غيدددر ذلددد  ويدددتً وودددع هدددذه المدددواد داذددد  حاويدددة وفددد  اتددداً ترتيمدددي معددديأ
  .لكتروايا  وف  شكلها وطميعة الجهاا المستذدًإوعروها 
 الشدمكة ويطلد  عمدر ذ لهدا مدأ المدتعلً اترادت, ويتعامد اإ علدى متدوفر  اسذة وهي ةالرامي الميئة داذ  يوجد: الاو  الثااي

تدوفر هدذه الاسدذة الكثيدر مدأ الددرو  وذطدط الددرو   حيدث الحقيمة ايفتراوية, يدتً تحدديثها مشدك  مسدتمر أحيااا   عليها
سدددواء اللغدددات, الدراسدددات  جلددد أمدددأ الموودددوعات وفددد  الهددددف الدددذ  أعددددت مدددأ  واسدددعا   للمدددتعلً والمعلدددً وتغطدددي طي دددا  
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 الدراسدية مدأ ايجتماعية, العلًو الرياويات وغيرها, وتقددً هدذه الاوعيدة مدأ الحقائدو مدواد تااسدو عمدر المدتعلً والمرحلدة
 .(2002 ,وأمو اياة ,العجلواي) واللغة, ويتً مااتها مواسطة معلميأ وذمراء ترموييأ في هذا المجا  الموموأ حيث
 :الحاسوبية الحقائب اللعليميةمراحل لطور : اا ثامن

 7220إي أأ لهدا جدذورا  فدي الماودي ذاصدة عاددما عملدت هيلديأ ماركهيرسدت عداً , تعد  الحقائو التعليمية حديثة الاشخ 
على تطمي  طريقتها المعروفة مطريقة دالتوأ التي ركات على أأ الطالو أمامد  عددد مدأ الوسدائ  والطدر  التدي يسدتطيع 

 داف الترموية ويتقأ تعلً محتوف الماد  المطلومة ما  حسو ادرت  وسرعت  الذاتية مها أأ يحق  األه
 (.227ص, 2003, سرحاأو , استيتية)
 مددع عليدد  اليددًو هددي إلددى مددا وصددلت حتددى ,متعدددد  ممراحدد  الددذاتي الددتعلً مددرام  فددي اليددًو المسددتذدمة التعليميددة الحقائددو مددرتو 

 مددأ مجددرد متعدددد  أكثددر أدوارا   لتلعددو تطددورت لكتروايددةاإ فالحقيمددة ,وايتصددايت لمعلومدداتا تكاولوجيددا المتسددار  فددي التطددور

  .(Sherman, 2006) مالتكاولوجيا اوذل  مأ ذ   رمطه الدراسي ال ص  التعليمية في الحقيمة يستذداً التقليدية المقارمة
( Structure)تعلدددً الطالدددو متدددوفير مايدددة  لكتروايدددة أاددد  لتطدددويرساسدددي للدددتعلً ماسدددتذداً الحقيمدددة اإصدددف الددددافع األوادددد وُ 

سددلوكيات  التددي تددختي مددأ ت اعلدد  و  ومهاراتدد  اسددتعدادهللطالددو ليت اعدد  معهددا مددع الواددت ذدد   العمليددة التعليميددة لتطددوير 
 (.Zubizarreta, 2004) أساسا  
 :مراحل لطور الحقيبة اللعليميةومأ 

 (Discovery Boxes)صناديق االسلكشاف : المرحلة األولا
الحقائو التعليمية في مركا مصدادر المعلومدات ممتحدف األط دا  فدي /في أوائ  الستياي ات تهرت المادر  األولى مأ الرًا

, وهدي (Discovery Boxes) صداادي  ايستكشدافم مدياة موسطأ مالوييات المتحد  األمريكية, عاددما اذتدر  مدا يسدمى 
عدة تعدرض موودوعا  معيادا  أو فكدر  محددد   تتمركدا محتويدات الصدادو  عمار  عأ صاادي  جمعوا فيها مدواد تعليميدة متاو 

حولها لتمراها مخسلوو يتميا مالترامط والتكام , واد عالجدت الصداادي  فدي مراحلهدا األولدى موودوعات تعلدً األط دا  فدي 
تعليميدة ذات األمعداد ما يسمى مصادو  الدمى وصادو  الحيوااات المتاوعة, ثً تطورت هذه الصاادي  ماسدتذداً المدواد ال

الث ثة كالمجسمات والاماذج إوافة إلدى كتيدو للتعليمدات وذدرائط تحليليدة توودر الهددف مدأ اسدتذداً الصدادو  وأفود  
  (.وحدات التقام ) األساليو للوصو  إلي  حيث أطل  عليها مسمى

 (Match Units)وحدات اللقابل  :المرحلة الثانية 
الصدور الثامتدة واألفد ً المتحركدة واألشدرطة المسدجلة كعدة ايسدتذداً ومتعددد  األهدداف أصمحت تحو  مدواد تعليميدة متاو 

علددى دليدد  للمعلددً يووددر أهددً األاشددطة التددي يمكددأ أأ يقددًو مهددا الط دد  سددواء ممحددض إرادتدد  أو  توالامدداذج, كمددا احتددو 
ثددً تركددا , الوحددد أجددااء متوجيدد  مددأ المدددر  وعددرض ألهددً الذمددرات والمهددارات التددي يمكددأ أأ تاددت  عددأ كدد  جدداء مددأ 
 (Mini Match Units)  ايهتمداً حدو  جداء واحدد محددد مدأ أجدااء وحدد  التقامد  وأطلد  عليهدا وحددات التقامد  المصدغر 

ومعدددد العديدددد مدددأ التجدددارو وايسدددت اد  مدددأ آراء الكثيدددر مدددأ المعلمددديأ والترمدددوييأ واآلمددداء للمحدددث عدددأ أفوددد  األسددداليو 
إودددافات علدددى هدددذه الوحددددات ممدددا أتددداح إمكاايدددة التطدددوير إلدددى األفوددد  حتدددى ذرجدددت المسددداعد  إدذدددا  التعددددي ت وا

 .الرًا التعليمية مم هومها الحالي إلى حيا الوجود/الحقائو
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 :(Instruction Packages) الحقائب اللعليمية لألطفال :المرحلة الثالثة
دذددا  التعدددي ت علددى محتويددات الحقائددو لتعليميددة أودديف إلددى كتيددو التعليمددات جميددع الددرًا ا/ومددع اسددتمرار التجريددو وا 

األاشطة التي رغو األط ا  في ممارستها مشك  فرد  حر دوأ تدذ  الكمار كمدا أودي ت مطاادات عمد  متاوعدة لتوجيد  
تطددوير  يسددتمرار فدديكدد  ط دد  إلددى القيدداً مخعمددا  ذاصددة مدد  مم ددرده, كمددا صددممت مطااددات ذاصددة للمعلمدديأ مددأ أجدد  ا

 .(21-22ص, 2002, الحيلة)  ا  ممستواهاالحقائو وايرت/الرًا
 :وهي التعليمية الحقيمة تطور مراح  مأ أذرف مرحلة( 32ص, 2001) سرايا ويويف

 :الوسائط ملعددة اللعليمية الحقائب :الرابعة مرحلةال
 جديدد شدك  تهدر التعلديً فدي ال اعلدة ت ومسداهم وو الحاسد وااتشدار وتهدور الحديثدة التقايدة مدالتطورات التعلديً تدخثراتيجة ل

 .الحاسومية التعليمية مالحقائو يسمى التعليمية الحقائو مأ
 الوسدددائط اسدددتذدمت حيدددث, اآللدددي وو والحاسددد التكاولوجيدددا عدددالً فدددي والمت حددد  السدددريع التطدددور اتددداج المرحلدددة وُتعدددد هدددذه
 الاصدوص ت اعد  مدأ ائطالوسد وتتكدوأ, معياة أهداف لتحقي  جميعا   تعم , الماتً الت اع  أشكا  مأ شك  في المتعدد 

 .الصوتية والمتثرات المتحركة الرسًو مع
  :نماذج لصميم الحقائب اللعليمية الحاسوبية: اا لاسع

التعليميددة  الاتاجددات تحقدد  التددي التعليميددة الطرائدد  أفودد  وصددف فددي يمحددث وتقايددة علددًمخادد  : ف التصددميً التعليمدديعددر  يُ 
 .(21ص, 7222, لةالحي)معياة  شروط وف  وتطويرها, فيها المرغوو
 تقتوديها عدد  عااصدر فدي يشدتر  فجميعهدا ذلد  مسديط, ومدع ذدرواآل معقد معوها التعليمي, للتصميً اماذج عد  وهاا 
 مراحدد  مددأ مرحلددة كدد  عااصددر علددى متركيدداهً وذلدد  الامدداذج, هددذه ممتكددر  إلددى مياهددا يرجددع وايذددت ف الترمويددة العمليددة
 : لمعض اماذج التصميً التعليميمحدد وفيما يختي عرض  مترتيو التصميً
 :Carey & Dick (1991 ) نموذج -1

 :يتكوأ هذا الاموذج مأ ثمااي ذطوات إجرائية هي
 .ألهداف العامة للمسا  الدراسي المراد تصميم مرحلة تحديد ا .1

 .الجائية التي يتكوأ ماها مرحلة تحلي  المهمات التعليمية .2

 .ذصائص المتعلًو , مرحلة تحديد المتطلمات السلوكية السامقة .3

 . أو محكي المرجع وتطويره, ذتمار تقويمي أدائي المرجعمرحلة مااء ا .4

 .مرحلة تطوير استراتيجيات التعليً .5

 .الماد  التعليمية وتطويرها مرحلة اذتيار .6

 .وتطميق  مهدف التحسيأ والتطوير, مرحلة تصميً التقويً التكوياي .7

مدأ  الذتداميوتطميد  عمليدات التقدويً , التكدويايالتقدويً ليد  عمليدات مراجعة المراام  التعليمي مااء علدى ماتوصدلت إ .3
 .(7222, الحيلة) أج  الحكً على جود  المراام  التعليمي المصمً
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 :(Leashin, et,al)نموذج  -2
محيدث يدتد  إتقداأ الذطدو  األولدى إلدى , وأ مأ عااصر إجرائية يمكأ تطميقهدا ذطدو  ذطدو كيتصف هذا الاموذج مخا  يت

 :الذطو  ال حقة مهاتقاأ إ
 :تحلي  ايحتياجات: الطور األو  .7

 وتحديد الحلو  المحتملة ومأ ثً تعميً الاتائ , تحلي  المشكلة مأ حيث تحديدها. 
  وتحليدد  اددواحي, مددأ حيددث تحديددد المهمددات التددي تشددك  كدد  مجددا ( المووددوعات التعليميددة)تحليدد  المجددايت 

 .ك  مهمةوتطوير أدوات األداء ل, القصور في ك  مهمة
 :اذتيار المحتوف وتسلسل : الطور الثااي .2

وتحديدد األشدياء المهمدة ( إجرائيدة أو هرميدة)تحلي  ك  مهمة وتتامع مكوااتها األساسية مدأ حيدث ادو  المهمدة  -
, وتحليددد  المحتدددوف, وتحليددد  ذصدددائص المتعلمددديأ, وتحديدددد تتدددامع المكوادددات الرئيسدددة لكددد  مهمدددة, لكددد  مهمدددة

 .والتذطيط للمشرو , يأ الاتائ وتدو , واذتمار الوسائ 
 ويددتً ذلدد  مددأ ذدد   تحديددد, السددامقةتحليدد  المحتددوف المسددااد والعمدد  علددى تتامعدد  ويقصددد مددذل  المتطلمددات  -

 .وتحديد مقدار المحتوف لك  مجمع تعليمي, و  مأ أاوا  المهماتاالمحتوف المسااد المهً لك  
 :تطوير الدرو : الطور الثالث .2

عددددداد - فهددددً الع اددددات , تطميددد  المهددددارات, التددددذكر)ه محيدددث يتوددددمأ جميددددع أادددوا  الددددتعلً تصدددميً كدددد  در  وا 
يً وتحديدد الوسدائ  وكتامدة التددريمات لدواألساليو ال اية مث  التذطديط للتع ستراتيجياتواي, (والمهارات المذتل ة

 .وفقرات ايذتمار وتحديد العرض واإدار  التدريسية للذطة
 :ايتصا  التعليمية استذداً وسائ : الطور الرامع .2

 .ويتومأ تحديد واذتيار ماتمات متاوعة يتً مأ ذ لها تقديً الدرو , تحديد تصميً مت اع  للمعلومة -
مدة السدمعية و والمات, (الصدور, الرسدًو, الكتدو)الماتومة المعتمد  على المدواد المرئيدة : ومأ هذه الماتومات

والماتومدددة , (ال يدددديو الت ددداعلي, التعلددديً مالحاسدددوو)اسدددوو ماتومدددة الح, (التل ددداا, ال ددديلً, ال يدددديو)المصدددرية 
 (.رح ت, مدر  ذصوصي, معلً )اساأ المعتمد  على اإ

 :مرحلة التقويً: الطور الذام  .5
وتحديددد ال اعليددة الكليددة للددتعلً , (تقددويً ماددائي)تقددويً التعلدديً ويسددت اد مادد  فددي تحسدديأ اوعيددة المددواد التعليميددة  -

, ً الذتددامي الددذ  يشددم  جمددع الميااددات وت سدديرها للتخكددد مددأ أأ التعلدديً يحقدد  أهدافدد والتقددوي, (تقددويً اهددائي)
 . (7222, الحيلة) وُيجرف التقويً الذتامي عاد  معد عاً مأ تطمي  التعليً

 :(1991)الفار نموذج  -3
عريوددة لمددا وهددي المرحلددة التددي يوددع فيهددا المصددمً تصددورا  كددام   لمشددرو  المرمجيددة أو الذطددوط ال: مرحلددة التصددميً -7

 .يامغي أأ تحتوي  المرمجية مأ أهداف وماد  علمية وأاشطة وتدريمات
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وهددي المرحلددة التددي يددتً فيهددا تجميددع وتجهيددا متطلمددات التصددميً مددأ صددياغة األهددداف : عددداد أو التجهيددامرحلددة اإ -2
عددداد المدداد  العلميددة واألاشددطة وم ددردات ايذتمددار  متحركددة ولقطدداتأصددوات وصددور ثامتددة و ومددا يلددًا العددرض مددأ , وا 

 .ال يديو
وهددي المرحلددة التددي يددتً فيهددا ترجمددة الذطددوط العريوددة التددي ووددعها المصددمً إلددى إجددراءات  :مرحلددة كتامددة السدديااريو -2

ت صيلية وأحداث وموااف تعليمية حقيقية على الور  مع الووع فدي ايعتمدار مدا تدً إعدداده وتجهيداه ممرحلدة اإعدداد 
 .مأ متطلمات

معدض مدع كتامدة , ي المرحلة التي يتً فيها تا يذ السيااريو في صور  مرمجية وسدائط متعددد  ت اعليدةوه :مرحلة التا يذ -2
 .Codeالمااءات الماطقية 

وهددي المرحلددة التددي يددتً فيهددا عددرض المرمجيددة علددى عدددد مددأ المحكمدديأ مهدددف التحسدديأ  :مرحلددة التجريددو والتطددوير -5
 .والتطوير

 :(1999)نموذج الحيلة  -4
حيدددث كددد  ذطدددو  تشدددير إلدددى ماتومدددة مدددأ , تسدددع ذطدددوات متصدددلة ومترامطدددة ومت اعلدددة مدددع معودددهاوالدددذ  يشدددم  علدددى 

اتاج, األساليو واإجراءات يستذدمها المصمً لتصميً  .ومأ ثً تعدي  ما تً تصميم , وتقويً, وا 
 .التعليمي الهدف تحديد -7
 .التعليمية المهمة تحلي  -2
 .للمتعلً المدذلي و لالس تحديد -2
 .ائيةاألد األهداف كتامة -2
عدادها محكية ايذتمارات تطوير -5  .المرجع وا 
 .تطوير استراتيجية التعليً أو اذتيارها -2
 .التعليمي المحتوف تاتيً -1
 .تطويرهاو  التعليمية المواد اذتيار -3
 .وتا يذها التكوياي التقويً عملية تصميً -2

 :(2003) نموذج الصالح وآخرون -5
التدي يتعداوأ فيهدا المعلدً مدع المذدتص فدي , ة إاتداج المدواد التعليميدةيوور الاموذج المراح  التي يامغي اتماعها في عمليد

 .التصميً التعليمي
تحديدد المحتدوف التعليمدي , تحديدد األهدداف التعليميدة المرغومدة, فدي هدذه المرحلدة تدتً دراسدة المحتدوف :اإعدداد مرحلدة -7

تحديددد أجهددا  واألدوات , ا  األهدددافتحديددد أسدداليو ايدد, تحديددد أسددلوو الددتعلً, تحديددد اددو  مثيددرات الددتعلً, وتاتيمدد 
 .المطلومة

في هذه المرحلة تحدد مواص ات المدواد المطلدوو إاتاجهدا فدي ودوء األهدداف والمحتدوف وذصدائص : مرحلة التصميً -2
 .المتعلميأ وااتراح التقايات ومدائلها
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حديددددا  تتودددمأ هدددذه وت, فدددي هدددذه المرحلدددة تحدددو  مواصددد ات التصدددميً إلدددى مادددت  تعليمدددي (:اتددداجاإ)مرحلدددة التطدددوير -2
 :المرحلة المهاً التالية

 .المدء في اإاتاج ال علي -
 .إجراء عملية التقويً التكوياي -
 .اإذراج الاهائي للماد  -
 .إعداد الكتيمات أو الاشرات التوويحية المصاحمة للماد  -

 .لذ  حدد مسمقا  تستذدً المواد التي أاتجت فعليا  مع المتعلميأ حسو أسلوو ايستذداً ا :ايستذداًمرحلة  -2
أو ( تقددويً تكددوياي)تسددتذدً ميااددات التقددويً معددد تحليلهددا لتحسدديأ الماددت  ل سددتذداً فددي المددر  القادمددة : مرحلددة التقددويً -5

كمددا يددتً إشددعار ايذتصاصددي ماتددائ  ايسددتذداً والتقددويً لرصددد اقدداط القددو  واقدداط , (تقددويً إجمددالي)عدددً اسددتذدام  
ء علددى اقدداط القددو  وت فددي اقدداط الوددعف فددي المددرات للماددا, وفددي الماددت  ا سدد  الوددعف فددي مراحدد  اإاتدداج المذتل ددة

 .القادمة
 : (2003) نموذج الهرش -1

 . يميأ الاموذج الذطوات التي يمد  مأ اتماعها في إاتاج المرمجيات التعليمية الجيد  والمحققة لعهداف الترموية
 .ى المصمً التعليمي والممرم  اذتيارهايعتمر مأ األولويات التي يجو عل: مرحلة تحديد المووو  -7
 .المراد مرمجت  مرحلة تحديد الدر  -2
وتحديد األفكار وصياغتها مخسلوو شي  وملغة سليمة يسه  تعلمها يعتمدر مدأ متطلمدات مرحلة تحلي  الماد  الدراسية  -2

 .اتاج المرمجية التعليميةإ
 .لور وكتامة محتوف ك  شاشة على ا مرحلة تصميً الشاشات على الور  -2
 مرحلة صياغة األهداف السلوكية  -5
المرمجيدددة التعليميدددة مددأ امددد  المدددتعلً دوأ الحاجددة إلدددى وجدددود  ذداًواإرشددادات اتدددرا  إمكاايدددة اسددتمرحلددة التعليمدددات  -2

فصدددياغة التعليمدددات واإرشدددادات التدددي تسددده  علدددى الطالدددو السدددير فدددي المرمجيدددة مطريقدددة سلسدددلة معيدددد  عدددأ , المعلدددً
 .التعقيد

 .وصياغة فقراتها ملغة سهلة ومماشر  مع تقديً تغذية راجعة فوريةتمارات التطميقية مرحلة ايذ -1
 .مرحلة تقويً الوسيلة -8
 :(2004) سالمموذج ن -7
وتوً المهدارات المتعلقدة متحليد  الميئدة التعليميدة المحيطدة مالمرادام  المدراد تصدميم  وتحديدد المشدكلة : تحلي المرحلة  -7

وكددذل  , والمصددادر والمددواد التعليميددة ال امددة, مشددرية والماديددة المتددوفر  وغيددر المتددوفر وتحديددد اإمكااددات ال, وتحليلهددا
وتحليددد  المحتدددوف , وتحديدددد األهدددداف العامدددة والسدددلوكية, تحديدددد ايحتياجدددات المدددراد تلميتهدددا عدددأ طريددد  هدددذا المرادددام 

 .دافعيتهً واتجاهاتهًوالتعرف على ذصائص المتعلميأ وتحديد مستوف استعداداتهً وادراتهً و , التعليمي
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, وتاتدديً أهدددداف العلميددة التعليميدددة, وتتوددمأ تحديددد واذتيدددار أفودد  المعالجدددات التعليميددة: والتا يدددذ التصددميًمرحلددة  -2
كمددا يددتً فددي هددذه المرحلددة تصددميً الميئددة ممددا , واذتيددار الوسددائ  التعليميددة وأسدداليو تقويمهددا, ومحتددوف المدداد  الدراسددية

عدادها وتاتيمهاتتوما  مأ مواد وأجها  ووس  .ائ  تعليمية وا 
تدتً فدي هدذه المرحلدة ترجمدة تصدميً التعلديً إلدى مدواد تعليميدة حقيقيدة واسدتراتيجيات تعليميدة : واإاتداجتطوير المرحلة  -2

 .ووسائ 
 .ويتً التا يذ ال علي للمراام  ومدء التدري  ماستذداً المواد التعليمية التي تً إعدادها: التا يذمرحلة  -2
يدة التعليميدة وفد  ادواايأ المتسسدة التعليميدة ممدا يك د  تحقيد  األهدداف ملر العوتدرتمط مالتخكدد ممدأ سدي  : دار اإمرحلة  -5

وكددذل  مراامددة الاتدداً ووددمط وتعدددي  السددلو  , ووددمط الموااددف التعليميددة داذدد  وذددارج ال صدد  الدراسددي, التعليميددة
 .وتخميأ كافة الوسائ  واألدوات التعليمية, المشاغو

وتقدويً عااصدر ومكوادات العمليدة , وترتمط مالحكً على مدف تعلً الطالدو وتحقيقد  لعهدداف التعليميدة: تقويًمرحلة ال -2
ثدددً تطدددوير , ومحاولدددة التغلدددو عليهدددا وع جهدددا, وتحديدددد الصدددعومات التدددي واجهدددت العمليدددة التعليميدددة, التعليميدددة ككددد 

 .الاموذج المستذدً وف  التغذية الراجعة اإثرائية والع جية
 :(ADDIE)موذج ن -1

 :وهو اذتصار لذم  مسميات لمراح  التصميً
, Evaluation, التقيديً Implementation, التا يدذ Developmentالتطوير , Designالتصميً , Analysisالتحلي  

 .الالحقة للمرحلة مدخل وتعتبر كل مرحلة
د ديددأأ تح يددتً وذدد   هددذه المرحلددة التعلدديً, لتصددميًتمثدد  حجددر األسددا  لجميددع المرحدد  األذددرف  :التحليدد  مرحلددة -7

 . لها الممكاة والحلو , ومصدرهاالمشكلة, 
 ت, تحليددد  المهددداً, وتحليددد  المحتدددوف, وتحليددد  ال ئدددةاالمرحلدددة أسددداليو المحدددث مثددد  تحليددد  الحاجددد وادددد تشدددم  هدددذه

 .المستهدفة
طريد  وودع المذططدات للتا يدذ وذلد  عدأ  التحليد  إلدى ذطدوات واودحة ااملدة وهدي عمليدة ترجمدة :مرحلة التصميً -2

مكي يددة تا يددذ   والتددي تتعلدد واإجددراءاتذه المرحلددة األسدداليو هدد , وتتوددمأيلتطددوير الماددت  التعليمدد والمسددودات األوليددة
 :مذرجاتها ما يختي علميتي التعليً والتعلً, وتشم 

 .وترتيو تتامعها صياغة األهداف التعليمية سلوكيا   -
 .تحلي  المحتوف وتاتيم  -
 .لقيا دوات اأتصميً  -

ماديدة متمثلدة فدي مرادام  إثرائدي, ويدتً فدي مرحلدة  وهو عملية تحوي  مواص ات التصميً إلى صديغة :مرحلة التطوير -2
 هدددذه فدددي فيدددتً ,مذططدددات وسددديااريوهات إلدددى مدددواد تعليميدددة حقيقيدددة التطدددوير ترجمدددة مذرجدددات عمليدددة التصدددميً مدددأ

اتدداج تددخليف المرحلددة ئ  اتطددوير التدددري  وكدد  الوسدد يددتًوذدد   هددذه المرحلددة  ,التعليمددي الماددت أو  المواددف مكواددات وا 
 .التي ستستذدً في , وأية مواد أذرف داعمة التعليمية
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التعليميددة فددي الوااددع مشددك  فعددا , سددواء كدداأ ذلدد  فددي  المرمجيددة تطميدد  يددتً فددي هددذه المرحلددة عمليددة :مرحلددة التا يددذ -2
تقدددااهًه المرحلددة يجددو أأ يددتً تحقدد  تعلددً الطدد و وماهايددة هدددذ الصددف, أو مددالتعلً اإلكترواددي والتعلدديً عددأ معددد,  وا 

 .لعهداف المحدد  مسمقا  
حد  اوالحقيقدة أأ التقدويً يدتً ذد   جميدع مر  في هذه المرحلة يتً ايدا  مددف ك داء  وفاعليدة التددري ,: مرحلة التقويً -5

 .(2072 ,عامي) ومياها ومعد التا يذ ح  األرمعة السامقةاعملية تصميً التعليً, أ  ذ   المر 
  :مكونات الحقيبة اللعليمية الحاسوبية :اا عاشر 

التعليمدي  ها محسو وجهة اتدر المصدمً والموادفتتكوأ الحقيمة التعليمية مأ عدد مأ المكواات تذتلف في عددها وترتيم
 :اآلتيةالذ  يتمااه, وهي ي تذرج عاد   عأ المكواات الرئيسة 

 :الغ ف الذارجي .1
 .الحقيمة, والعاً الذ  أاتجت في , وال ئة المستهدفة مأ الحقيمة ة واسً معد  حاسومية اليشتم  على عاواأ الحقيم 
  :جسً الحقيمة-2

 :الشك  وف  ايستذداً ويشتم  على يوهى الوعاء الرئي  الحاو  لك  مكواات الحقيمة التعليمية, ويتاو  ف
 الدلي  العاً للحقيمة (أ 

  علددى ادددرص مددددم , ويتودددمأ معلومدددات واودددحة عدددأ موودددو  لكتروادددي صدددغير يدددتً وودددعإيووددع علدددى شدددك  كتيدددو 
مدددة, و يشدددتم  علدددى الحقيمدددة ومحتوياتهدددا وفئدددة المتعلمددديأ المسدددتهدفة ومسدددتواهً التعليمدددي, األسددد  الترمويدددة إعدددداد الحقي

 :معلومات عامة عأ
 الهدف ما  يحق  ومحددا   واوحا   العاواأ يكوأ ما يوور ال كر  األساسية التي تعالجها الحقيمة, ومقدر: العاواأ. 
 يوج  إليهً مراام  الحقيمة والصف الدراسي أتحديد او  المتعلميأ الذي: ال ئة المستهدفة. 
 أهميدة تميأ للمتعلً الغدرض مدأ اسدتذداً طريقدة الحقيمدة لدراسدة الموودو  وتوودر لد  : مسوغات استذداً الحقيمة

 .مخهميتها إاااع الوصو   ىدراسة المحتوف, كذل  تهدف إل
تتومأ إرشادات توور أسدلوو التعامد  مدع الحقيمدة وذطدوات العمد  فيهدا وطريقدة اسدتذداً ايذتمدارات : تعليماتال -

 . ومواايتها
 . أاراص مدمجةو مأ أدوات وأجها  واماذج مجسمة ووراية وش افيات وأف ً , تتكوأ الحقيمة التعليمية : المكواات -
  المتوادع تحقيقهدا فدي أداء المدتعلً معدد كد  مرحلدة مدأ مرادام  التدي تصدف الاتدائهدي األهدداف : األهداف السدلوكية -

 .الحقيمة ومعد إتماً المراام  مكامل 
كداأ يحتداج لدراسدة الوحدد  أً ي, مدا إذا سدتعداد المدتعلً لدتعلً المحتدوف, و ويهدف إلى تحديد مددف ا: ايذتمار القملي -

حقيمددة, فقددد يمدددأ مددأ أولهددا أو مددأ اسددمها الثددااي أو يسدداعد فددي تحديددد اقطددة المدددء التددي تمدددأ ماهددا دراسددة مووددو  الو 
الثالددث وهكددذا, كمددا يسدداعد المعلددً علددى تاتدديً المتعلمدديأ وتددرتيمهً فددي مجموعددات متقارمددة, لتحقيدد  أكمددر ت اعدد  مددع 

 .المراام 
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 :ةحاسوميالمحتوف التعليمي للحقيمة ال (و 
 ص حة العاواأ. 
 األهداف المرحلية. 
 مقدمة المحتوف. 
 ًالسامقة متطلمات التعل. 
 ايذتمار القملي. 
 الهدف الاهائي. 
 تشددتم  كدد  حقيمددة تعليميددة علددى مجموعددة مددأ األاشددطة وايذتيددارات التددي  حيددث :األاشددطة التعليميددة المصدداحمة

توفر للمتعلً فرص اياتقاء مما يااسو اهتمام  ورصيده الثقافي, كما تدوفر هدذه األاشدطة الت اعد  اإيجدامي مديأ 
, ومأ هذه ايذتياراتالمتعلً والمواد ال  :مقدمة ل  مأ أج  تحقي  األهداف المحدد  مجتقاأ عا  

 الم ئمددة لتحقيدد  األهدددداف لمددددائ  التعليميددة   الحقيمددة علددى مجموعددة مددأ امحيددث تحتدددو : وسددائ  تعليميددة متاوعددة
 .المحدد  وممارسة الاشاطات المتدية إليها

 طميعدة الموودو  وأامداط ئدء كاأ فرديا  أو جمعيا , وممدا ي حسو او  التعليً المتمع سوا: أساليو وطرائ  متاوعة ً
الددتعلً وال ددرو  ال رديددة مدديأ المسددتهدفيأ, كتاددو  األسددئلة وايعتمدداد علددى الصددور المصددرية والسددمعية أو المدداج مدديأ 

 . ائعد  طر 
 ٠مأ حيث التدرج مالمتعلً مأ السه  إلى الصعو: مستويات متعدد  للمحتوف 
 ع ميأ تعدد األهداف, وتعدد الوسائ , وتعدد الطرائ  واألساليو واألاشطة وتاوعهاالجم: تعدد ايذتمار. 

 :التقويً وأدوات  (ج 
 لتعليميدة مشدك  ذداص, فهدو يمديأ مددفيعد التقويً مأ العااصر األساسية في العمليدة الترمويدة مشدك  عداً وفدي الحقائدو ا

أثدر  ويوودر التقدويً, احتاج إلى تحسيأ وتطدوير فيهداجاح الحقيمة في ما صممت مأ أجل , كما يشذص الجوااو التي ت
, الحقيمدة المحددد  معدد إاجدااهً مذتلدف أاشدطةأساليو التدري  المتمعة ومدف فاعليتها و مدف تحقي  المتعلميأ لعهداف 

 :اآلتيةالتعليمية مأ ايذتمارات ويتكوأ مراام  التقويً في الحقائو 
 ايذتمار القملي: 

كمددا أادد  , امدد  دراسددة أ  محتددوف تعليمدديالسددلو  المدددذلي للمددتعلً أو  المتطلددو القملدديارات يووددر وهددذا الاددو  مددأ ايذتمدد
في المستوف المااسدو لد , فود   عدأ أاد  ي يدد فدي تحديدد  لووع متشر مهً يتً عأ طريق  تحديد اقطة المدء لك  متعلً 

تحديد مدف تمكأ المتعلً مأ الوحدد  الجديدد  امد   يو محتوف تعليمي معيأ, كما ي يد فمدف استعداد المتعلً لتعلً وحد  أ
 .دراستها, وتخسيسا  علي  يتً تحديد ايستراتجيات التعليمية المااسمة ل 

 ايذتمار الماائي: 
 تعدداامجموعددة مددأ ايذتمددارات المرحليددة القصددير  تصدداحو عمليددة الددتعلً ماسددتمرار لتاويددد المددتعلً متغذيددة راجعددة وفوريددة 

 عتمد يإذ  ً معد ك  اجتياا صحير لك  ذطو , ويكوأ التقويً ماائيا  وتجميعيا  وتكويايا  وفرديا  ذاتيا  تعلم  وتدفع  للتقد
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 .في  المتعلً على ا س  تماما  
 ايذتمار الذاتي: 

ا ً مددأ أاسدداً الحقيمددة, والهدددف ماهددتشددتم  معددض الحقائددو علددى مجموعددة مددأ التمدداريأ والتدددريمات المصدداحمة لكدد  اسدد
 .يقًو م  المتعلً ما س  لمعرفة مستوف اإتقاأ الذ  وص  إلي  أثااء دراست  لك  اسًالتقويً الذ  

  ايذتمار المعد: 
ويتً معد إكما  المتعلً لتا يذ اشاطات الحقيمة والغرض ما  تحديد مقدار إاجداا المدتعلً لعهدداف ومددف اسدتعداده للمددء 

تعلً اددد حقدد  المسددتوف المطلددوو فجادد  يمكددأ اياتقددا  مدد  إلددى محقيمددة أذددرف, فددجذا تهددر مددأ اتيجددة هددذا ايذتمددار أأ المدد
ي فيعود إلى المدائ  األذرف يستكما  ما لً يتحق   .حقيمة أذرف تالية, وا 

 :المصادر والمراجع والاشاطات اإثرائية (د 
لددي, ويمكددأ أأ تووددع فددي اهايددة الحقيمددة اائمددة مالمصددادر والمراجددع التددي يددتً ايعتمدداد عليهددا فددي الجددااميأ العلمددي والعم

تووددع اائمددة مددالقراءات اإوددافية التددي توصددى مهددا الحقيمددة, ويددتً تحديددد المصددادر التعليميددة التددي يددتً ايسددتااد إليهددا عاددد 
إعدددداد األاشددددطة التعليميددددة, وذلدددد  وفددد  األهددددداف المحدددددد  واسددددتراتيجيات التدددددري  المتمعدددة مددددع مراعددددا  الميئددددة التعليميددددة 

يدد المراجددع اإثرائيدة التدي يرجدع إليهدا المددتعلً لايداد  الحصديلة المعرفيدة لد  أو تقصددي أ  وذصدائص المدتعلً, كمدا يدتً تحد
 .(722-722ص, 2003 ,المرادايو  مراهيًإ) جوااو في الموووعات التي يتعرض إليها المحتوف التعليمي

 :الحاسوبيةلحقيبة اللعليمية لالخصائص اللربوية : عشر حادي
 تسدهي  عمليدة فدي كميدر  إيجاميدات مدأ لهدا لمدا الحدديث العصدر فدي مهمدا   تدريسديا   امتكارا   سوميةالحا التعليمية الحقائو تعد  

 .والتقويً للتعلً ااجحة وسيلة فخصمحت, التعليً حق  في الحديثة التكاولوجيا فعا  مشك  تدم  ولكواها, والتعليً التعلً
يجاميدددات, ال رديددة ال ددرو  مراعددا  حيددث مددأ, التقليديددة ةالعاديدد الحقائددو ممميدداات الحاسددومية التعليميددة الحقائددو وتتمتددع  وا 
  .المياات مأ معدد عاها ت وات أاها إي, للتعليً متكاملة ماتومة وكواها, محدد  مواويع على والتركيا, المتعلً

 :وفيما يختي عرض للذصائص الترموية للحقائو التعليمية الحاسومية
 : ال رو  ال ردية ويتور ذل  مأ ذ  تراعي -7

 .إعداد ايذتمار القملي والمدذلي والتشذيصي فك  متعلً يذتلف عأ غيره في اقطة مدء تعلم  ( أ
 .لتروف ك  متعلً محيث يتر  عاصر الامأ ذاوعا  , مراعا  السرعة الذاتية للمتعلً وذصائص  ( و
 . ليميةحيث يذتار ك  متعلً ما يااسم  مأ الوسائ  واألاشطة التع, تعدد األاشطة والمدائ  التعليمية ( ت
 .تاو  أسلوو امط التعليً وذل  مأ ذ   التعليً في صور  فردية أو مجموعات صغير  أو مجموعات كمير  ( ث

 .Feedbackتوفر عاصر التغذية المرتد    -2
 .  ماشتما  الحقيمة على وسائ  متعدد  ومتاوعة وت اعليةوذل: يجامية المتعلً وت اعل إتحق   -2
 .   واألساليو والوسائ  التقليديةائة يصعو عروها مالطر رض الماد  التعليمية مطريقة شيقتع -2
 .(32-32ص, 2001, سرايا) اامليتها للتطوير والتعدي  -5
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 :ماتومة متكاملة للتعليً -2
 .تذوع عااصر الحقيمة ألسلوو الاتً ( أ
 .يتً تحديد األهداف مداة, وكذل  ميئة التعلً واذتيار المواد التعليمية, ومصادر التعلً ( و

المااسدو لد  وتحمد   دي وذل  يتور مأ ذ   اذتيار المدتعلً للمد: ي للمتعلً أو القدر  على اتذاذ القرارالتوجي  الذات -1
 .(22ص, 2070, غااً) مستولية اتذاذ ارارات 

 ذاصدة تعليمدات ووجدود سدلوكية مصدور  وصدياغتها األهددافتحديدد موذلد   متدداولهاماتمة على هيئدة تسدمر للمدتعلً  -3
 .تعلم  تقويً وكي ية التعليمية, المدائ  مع التعام  طريقة ًلللمتع يوور للحقيمة ستذداًا ودلي  هدف, ك  لتحقي 

 .ة محدد  تتكوأ ماها الماية المعرفية للماد  الدراسيةعلى فكر  رئيس تركا -2
 كات واوحة وثامتة لتقويً المتعلًحيث يتحدد في الحقيمة مح: تقاأمأ أج  اإتوفر التعلً  -70

 .(232ص, 2005, وأوآذر , الاجد )      
 متكامدد  مشددك  التعليميددة المدداد  تقدددً فهددي, والتكامدد  مايسددتق لية تتصددف حيددث, تعلددً أدا  التعليميددة الحقيمددة تمثدد  -77

 .العملي الجااو مع الاتر  الجااو في  يترامط
 لمعرفددةا تددراكً طريدد  عددأ الدددر  مووددو  فهددً إلددى المددتعلً تقددود متسلسددلة علميددة اشدداطات التعليميددة الحقيمددة تددوفر -72

 .(220-222ص, 2002, وآذروأ ,الاجد ) م اهيميا   وترامطا   تدريجيا  
ومدذل  فهدي تجادو , ي تعتمد طريقة الحقائو التعليمية إلى مقاراة مستوف التلميذ التحصيلي ممسدتوف أ  تلميدذ آذدر -72

حمدداط الددذ  يا ددرهً إوهددذا يقددي الت ميددذ مددأ ا, الت ميددذ الوددعاف مددأ الشددعور مددالاقص فددي حالددة مقدداراتهً مددالمت وايأ
  علي  واإاما حماط تايد مأ متعة التعلً علما  مخأ وااية التلميذ مأ التعرض لمشاعر اإ, مأ التعلً

 .(237ص, 2003, وسرحاأ, استيتية)
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 :دراسات للعلق باسلخدام الحقائب اللعليمية في لدريس المواد بشكل عام: المحور األول
 Lim (1991 :)دراسة  -1

معرفدة فاعليددة الددتعلً مالحقائددو التعليميدة المحوسددمة علددى تحصددي  طلمدة علددً اياتصدداد ذو  التحصددي  إلددى هددفت الدراسددة 
 .الماذ ض

 فددي المعلددً علددى واعتمدددت ايعتياديددة مالطريقددة ريسددهاتد تددً وددامطة األولددى: مجمددوعتيأ إلددى العياددة متقسدديً الماحددث ادداً
  .المحوسمة التعليمية الحقيمة ماستذداً تدريسها تً تجريمية والثااية, الم اهيً تووير

 :اآلتيةذلصت الدراسة إلى الاتائ  
يعددداف  لصدددالر المجموعدددة التجريميدددةالتحصدددي  و فدددي  طلمدددة علدددً اياتصددداددرجدددات  متوسدددطهادددا  فدددر  دا  إحصدددائيا  مددديأ 

 .لطريقة التدري  ماستذداً الحقيمة التعليمية الحاسومية
 .ةالتجريمي المجموعة لدف المحوسمة التعليمية الحقائو احو إيجامية اتجاهات هاا 

 Martin et al (2003:)دراسة  -2
 .هدفت الدراسة إلى تقييً أثر حقائو اات  على أسلوو المعلميأ في عرض المحتوف

 .ماطقة مشاركة وحوروا التدريو( 77)حيث سافروا إلى , معلما  ومعلمة( 2171) تكوات عياة الدراسة مأ 
 :اآلتيةالدراسة إلى الاتائ   تذلص

 والمهدددارات التدددي اكتسدددمها المعلمدددوأ المتددددرموأ كمدددا أأ األفكدددار, وماسدددمة مرت عدددة احدددو التددددريو اتجددداه المعلمددديأ إيجاميدددا  
 . ة واألساليو التي ادموها لط مهًجاا عم  تكاملي مأ ذ   التقايإاساعدتهً على 

  (:2004) دراسة األسدي -3
هدددفت الدراسددة إلددى التعددرف علددى أثددر اسددتذداً الحقيمددة التعليميددة فددي تحصددي  طدد و المرحلددة اإعداديددة فددي مدداد  اواعددد 

 .اللغة العرمية
تقدع ودمأ مركدا محافتدة مامد , طالما  تدً اذتيدارهً عشدوائيا  مدأ المددار  اإعداديدة التدي ( 30)تكوات عياة الدراسة مأ 

, وشددعمة لتمثدد  المجموعددة الوددامطة (20)ومالطريقدة ا سددها اذتددار الماحددث شددعمة المجموعددة التجريميددة المددال  عدددد ط مهددا 
المعلومددات السددامقة, : )تكددافت مدديأ طدد و المجمددوعتيأ فددي المتغيددرات اآلتيددةالوأجددرف الماحددث , (20)المددال  عدددد ط مهددا 

, العمددر 2002 – 2002مدداد  اللغددة العرميددة فددي الصددف الثالددث المتوسددط للعدداً الدراسددي السددام   اذتمددار املددي, درجددات
 (.الاماي محسوما  مالشهور, التحصي  الدراسي لعمويأ

أسدداميع, ومعددد ااتهدداء التجرمددة طم دد  ( 2)ما سدد  ذدد   مددد  التجرمددة التددي اسددتمرت  دراسددةادداً الماحددث متدددري  مجمددوعتي ال
 .لتحصيلي المعد  على ط و المجموعتيأالماحث ايذتمار ا

 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص
ت دو  طدد و المجموعددة التجريميددة التددي درسددت ماسددتذداً الحقيمددة التعليميددة علددى طدد و المجموعددة الوددامطة التددي درسددت 

 .في ماد  اواعد اللغة العرمية التقليديةمالطريقة 
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  (:2004) عبيد دراسة -4
 .ماد  اإم ء في المتوسط الثااي الصف ط و تحصي  في التعليمية الحقيمة استذداً أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت

للتعلدديً األساسددي, الوااعددة فددي مركددا محافتددة مامدد , وتددً ( حمددورامي)طالمددا  مددأ مدرسددة ( 23)تكواددت عياددة الدراسددة مددأ 
الوددامطة, واددد  جموعددة التجريميددة, وشددعمة المجموعددةشددعمة الم: اذتيددارهً مطريقددة عشددوائية مددواعيأ مالتسدداو  مدديأ شددعمتيأ

العمر الامادي, التحصدي  الدراسدي لءمداء واألمهدات, : )ميأ ط و المجموعتيأ في المتغيرات اآلتية تكافتالأجرف الماحث 
 (. المعلومات السامقة, درجات اللغة العرمية في العاً السام 

 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص
لمجموعددة التجريميددة التددي درسددت ماسددتذداً الحقيمددة التعليميددة علددى طدد و المجموعددة الوددامطة التددي درسددت ت دو  طدد و ا

 .في ماد  اإم ء التقليديةمالطريقة 
  (:2005) دراسة النعيمي -5

ثر الحقيمة التعليميدة فدي تحصدي  طالمدات الصدف الثدااي المتوسدط فدي مداد  اواعدد اللغدة أتعرف على الإلى ت الدراسة هدف
 .العرمية

 فددي مدياددة مغددداد طالمددة مددأ طالمددات الصددف الثددااي المتوسددط فددي ثااويددة الجامعددة للماددات( 06)مددأ  الدراسددةتكواددت عياددة 
رسددت طالمددة ودُ ( 06)وددامطة عددددها  واألذددرفطالمددة ( 06) حددداها تجريميددة وعددددهاإواسددمت عشددوائيا  علددى مجمددوعتيأ 

المجموعتيأ ام  تا يذ التجرمدة ومعدد اياتهداء مدأ تددري  الموودوعات  ومط التكافت ميأتً  ,المجموعتاأ مأ ام  الماحثة
المتوماة في الحقيمة التعليمية للمجموعدة التجريميدة, واياتهداء مدأ تددري  المداد  مالطريقدة التقليديدة للمجموعدة الودامطة, 

 .طمقت الماحثة ايذتمار المعد  المماشر للمجموعتيأ التجريمية والوامطة
 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص

 فاعليددة الحقيمددة التعليميددة فددي تدددري  مدداد   اواعددد اللغددة العرميددة لدددف طالمددات المجموعددة التجريميددة وت واهددا علددى الطريقددة
 .التقليدية في تدري  الماد  ا سها لدف طالمات المجموعة الوامطة

 :(2001) دراسة العجلوني وأبو زينة -6
فددي تحصددي  طلمددة المرحلددة ( اعتياديددة, حقائددو تعليميددة محوسددمة)أ طريقددة التدددري  هدددفت الدراسددة إلددى معرفددة أثددر كدد  مدد

 .  المحوسمة في ماد  ال ياياء واتجاهاتهً احو الحقائو" ال ر  العلمي" الثااي المستوف ,الثااوية
ة الثااويدة مدواعيأ وطالمة مدأ طلمدة المرحلد طالما  ( 87) تكوات عياة الدراسة مأو , أ الماه  شم  التجريمياستذدً الماحثا

 .في ث ث مدار  ثااوية
 . مقيا  ايتجاهات, ايذتمار التحصيلي, الحقيمة التعليمية المحوسمة: األدوات أ علىاالماحث اعتمد 

 :اآلتيةالدراسة إلى الاتائ   تذلص
( محوسدددمةحقائدددو , اعتياديدددة)حصدددائية فدددي تحصدددي  طلمدددة العيادددة تعددداف إلدددى طريقدددة التددددري  إفدددرو  ذات ديلدددة  هادددا 

 .ولصالر طريقة الحقائو التعليمية المحوسمة
 . في تحصي  طلمة العياة تعاف للجا  ولصالر اإااث حصائيا  إفرو  دالة  هاا 
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 .لجا لالحقائو التعليمية المحوسمة تعاف في اتجاهات طلمة المجموعة التجريمية احو  حصائيا  إفرو  دالة  لي  هاا 
 (:2001)دراسة الكيالني  -7

 طد و تحصدي  فدي ال رد  التعليً أاماط مأ كامط التعليمية الحقيمة استذداً فعالية مدف عأ الكشف إلى لدراسةا هدفت
 .األردأ في الرياويات احو اتجاهاتهً وتامية األساسي الساد  الصف

 السددداد  الصدددف طددد و مدددأ طالمدددا  ( 12) مدددأ الدراسدددة عيادددة تكوادددتحيدددث  التجريمدددي شدددم  المددداه  علدددى الماحدددث عتمددددا
 المددار  مدأ مطريقدة اصددية المددار  هدذهتدً اذتيدار و  مدرسدة, كد  فدي شدعمة مواادع مدرستيأ مأ تً اذتيارهً األساسي,

 والودددامطة التجريميدددة الشدددعمة تحديدددد وتدددً, والتعلددديً الترميدددة لمديريدددة التامعدددة األساسدددي السددداد  الصدددف علدددى تحتدددو  التدددي
 .الوامطة المجموعة في طالما  ( 22)و لتجريمية,ا المجموعة في طالما   (22) موااع عشوائية, مطريقة

 المقدرر الرياوديات كتداو مدأ والمجسدمات العشدرية الكسدور لوحددتي تعليميدة حقيمة الماحث صمً الدراسة لتحقي  أغراض
 مددأ كدد  فعاليددة مدددف لقيددا  كددخدا  اسددتذدً تحصدديلي اذتمددار ممادداء الماحددث وادداً األساسددي, السدداد  الصددف طدد و علددى

 مقيددا  تطددوير وتددً الدراسددة, عياددة للطدد و والمتجدد  ال ددور  التحصددي  فددي المعتدداد  التدددري  وطريقددة عليميددةالت الحقيمددة
  .الرياويات احو ل تجاهات

 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص
 ايذتمدددار علدددى والودددامطة التجريميدددة المجمدددوعتيأ طددد وع مدددات  متوسدددطات حصدددائية مددديأإ ديلدددة ذات فدددرو  هادددا 

 . التجريمية المجموعة ط و لصالرو  (والمتج  ال ور ) التحصيلي
 مقيددددا  علددددى والوددددامطة التجريميددددة المجمددددوعتيأ طدددد وع مددددات  متوسددددطات مدددديأ حصددددائيةإ ديلددددة ذات فددددرو  هاددددا 

 . التجريمية المجموعة ط و لصالرو  المعد  ايتجاهات
 (:2001) عزميدراسة  -8

 طلمدة تحصدي  فدي أثرهدا وايا , المتعدد  الذكاءات على اائمة تعليمية حقيمة تطمي  أثر على لتعرفاإلى  الدراسة هدفت
 .معماأ الرواد ممدار  العرمية اللغة مهارات في األساسي الذام  الصف
 مالتسداو  وواعدت, الذدام  الصدف طلمدة مدأ اصددية مطريقدة اذتيدارهً تدً وطالمة طالما  ( 720) مأ الدراسة عياة تكوات
 .المتعدد  الذكاءات على القائمة التعليمية مالحقيمة تدر  وتجريمية ايعتيادية الطريقةم تدر  وامطة مجموعتيأ على

 لغتادا كتداو مدأ( الكرامدة)  لوحدد  المتعددد  الدذكاءات أسا  على اائمة تعليمية حقيمة الماحث أعد   الدراسة أهداف لتحقي 
 .الذام  للصف العرمية
 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص
 المجدوعتيأ مديأ العرميدة اللغدة مهدارات فدي األساسدي الذدام  الصدف طلمدة تحصدي  فدي حصدائيةإ ديلة ذات  فرو  هاا 

 .التجريمية المجموعة لصالرو  والتجريمية الوامطة
 تعدداف العرميددة اللغددة مهددارات فددي األساسددي الذددام  الصددف طلمددة تحصددي  فددي حصددائيةإ ديلددة ذات فددرو  لددي  هاددا 

 .للجا 
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 (:2009)دراسة الكلباني  -9
درف الا حدو م داهيً معدض تامية في محوسمة تعليمية حقيمة فاعلية ايا  هدفت الدراسة إلى اللغدو   وايتجداه  واألداء والصَّ

 .عماأ سلطاة في العاشر الصف طالمات لدف
اتجاهدات طالمددات مقيدا  , اذتمدار الم داهيً الاَّحويددة, رفيةاائمددة الم داهيً الا حويدة والصدد :اآلتيدةاسدتذدمت الماحثدة األدوات 

رفية الحقيمدة , اائمة معدايير تقدويً األداء الكتدامي, اذتمار األداء الكتامي, الصف العاشر احو دراسة الم اهيً الا حوية والصَّ
 .المقترحة التعليمية المحوسمة

لمحافتددة  تددً تطميدد  الحقيمددة التعليميددة المحوسددمة علددى عياددة مددأ طالمددات الصددف العاشددر فددي المدددار  الحكوميددة التامعددة
التدي درسدت الوحددات طالمدة يمدثلأَّ أفدراد العيادة التجريميدة ( 23)طالمدة, ( 52) مسقط في سلطاة عماأ, والتي ملد  عدددها

طالمة يمدثلأَّ أفدراد العيادة الودامطة التدي درسدت الوحددات ( 27)فية ماستذداً الحقيمة التعليمية المحوسمة, ولصر الا حوية وا
رفية المقر   .ر  مالطريقة المعتاد الا حوية والصَّ

 :اآلتيةإلى الاتائ  الدراسة  تذلص
دددرفية فدددي مسدددتويات  حصدددائيا  إفدددر  دا   هادددا  مددديأ متوسدددطات درجدددات طالمدددات المجمدددوعتيأ فدددي الم ددداهيً الا حويدددة والصَّ

جمددالي الدرجددة) معددد  يذتمددار وفددي األداء اللغددو  فددي التطميدد  ال, (التددذكر, ال هددً, التطميدد , التحليدد , التقددويً, اإمدددا , وا 
 .الم اهيً الاحوية والصرفية, لصالر المجموعة التجريمية

التطميد   رف فديلصدحدو والاالودامطة والتجريميدة احدو دراسدة ا في اتجاهات طالمات المجمدوعتيأ ئيا  حصاإفر  دا   هاا 
 .لصالر المجموعة التجريميةالمعد  لمقيا  ايتجاه 

 (:2010)دراسة بني عبد الرحمن   -11
 اإاجليايددة اللغددة يتعلمددوأ الددذيأ الطلمددة تحصددي  علددى محسددومة تعليميددة حقيمددة اسددتذداً أثددر استقصدداء إلددى راسددةالد هدددفت
 .القراء  في أجامية كلغة
 .األردأ في األساسي التاسع الصف لكتاو التعليمية القراء  ماد  تصميً الماحث أعاد الدراسة أهداف تحقي  أج  مأ

 األساسدي التاسدع الصدف مدأ( إاداث صد ية وشدعمتيأ ذكور ص ية شعمتيأ) وطالمة الما  ط (720) مأ الدراسة عياة تكوات
 تددً واددد ,األردأ فددي األولددى إرمددد فددي والتعلدديً الترميددة مديريددة فددي إادداث وأذددرف ذكددور مدرسددة مددأ اصددد  مشددك  اذتيددرت
 الحاصددليأ اإاجليايددة غددةالل ومدرسددي ومدرسددات الحاسددوو ومذتمددرات اإاتراددت شددمكة تددوافر علددى مادداء المدرسددتيأ اذتيددار
 إحددداهما درسددت مجمددوعتيأ إلددى الدراسددة عياددة اسددمت ,اإاتدد  وشددهاد  وو الحاسدد ايدداد  فددي الدوليددة الرذصددة شددهاد  علددى

 تدخثير لمقارادة معدد  واذتمدار المجموعدات تكدافت لتحديدد املدي يذتمدار المجموعتداأ ذودعتو , المحسومة التعليمية الحقيمة
 .القراء  في الطلمة تحصي  على التدري  طريقة
 :اآلتيةالدراسة إلى الاتائ   تذلص
 مالطريقدددة درسدددت التدددي التجريميدددة المجموعدددة لصدددالر المعدددد  ايذتمدددار فدددي الطلمدددة تحصدددي  فدددي ديلدددة ذات فدددرو  هادددا 
 .مةحوسالم
 



35 
 

 ):2010)دراسة الشمراني   -11
لددف  الدراسدي التحصدي  فدي اياجليايدة اللغدة ررمقد مدأ لكتروايدة لوحدد إ حقيمة تعليمية استذداً أثر معرفةإلى  الدراسة هدفت
 .التحصي  الكلي لتذكر وال هً والتطمي  وفيا ياتمستو  مأ ك  المتوسط ممدياة مكة المكرمة عاد الثااي الصف طالمات

طالمددة مددأ طالمددات  (27) عددددها حيددث طمقددت الدراسددة علددى عياددة اصدددية ملدد  تجريمدديالشددم   المدداه اسددتذدمت الماحثددة 
 (15) األولدى مجموعدة تجريميدة وعدددها ااي متوسط مجحدف مدار  مديادة مكدة المكرمدة اسدمت إلدى مجمدوعتيأالصف الث

لكتروايدة وادد أذودعت إتعليميدة ة حقيمد حيث اامت الماحثدة متصدميً ,طالمة( 11) اوعدده طالمة والثااية مجموعة وامطة
 .ومعديا   طم  امليا   مأ ام  الماحثة معدا   عياة الدراسة يذتمار تحصيلي

 :اآلتيةالدراسة إلى الاتائ   تذلص
  .عاد مستوف التذكر لمجموعتي الدراسة التحصي  المعد  فرو  ميأ متوسطي درجات لي  هاا 

  .عاد مستوف ال هً لصالر المجموعة التجريمية لمجموعتي الدراسة لتحصي  المعد ات افرو  ميأ متوسطي درج هاا 
لصددددالر المجموعددددة  التطميدددد عاددددد مسددددتوف  لمجمددددوعتي الدراسددددة تحصددددي  المعددددد لات افددددرو  مدددديأ متوسددددطي درجدددد هاددددا 

  .التجريمية
  .لمجموعتي الدراسة لصالر المجموعة التجريمية التحصي  الكلي المعد  فرو  ميأ متوسطي درجات هاا 

 (: 2010)دراسة العليبي  -12
 لددف الرياوديات احدو وايتجاهات الدراسي حصي الت على لكتروايةإ تعليمية حقيمة استذداً أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 .المتوسطة المرحلة ط و
 األولدى مجمدوعتيأ إلدى تقسديمهً تدً تلميدذا  ( 06) مدأ الدراسدة عيادة وتكوادت, التجريمدي شدم  الماه  على الدراسة اعتمدت
 اذتمدارا   الماحدث أعدد, ليديدةالتق مالطريقدة درسدت ودامطة واألذدرف, لكتروايدةاإ التعليميدة الحقيمدة ذ   مأ درست تجريمية
 . الرياويات احو ل تجاه المقوشي إلى مقيا  إوافة تحصيليا  
 :اآلتيةالدراسة إلى الاتائ   تذلص
ميأ متوسط درجدات تحصدي  الطد و فدي المجموعدة التجريميدة ومتوسدط درجدات تحصدي   حصائيةإ ديلة ذات فرو  هاا 

 .التجريمية المجموعة لصالر التحصيلي ل ذتمار عد الم الط و في المجموعة الوامطة في التطمي 
مدديأ متوسددط اتجاهددات الطدد و فددي المجموعددة التجريميددة ومتوسددط اتجاهددات الطدد و فددي  حصددائيةإ ديلددة ذات فددرو  هاددا 

 .التجريمية المجموعة لصالر لمقيا  ايتجاه المعد  المجموعة الوامطة في التطمي 
 (:2011) دراسة جعفر -13

 فدي الثااويدة مرحلدة في التاري  لماد  الذاتي التعلً في لكتروايةاإ التعليمية الحقيمة فاعلية إلى التعرف علىهدفت الدراسة 
 .القايطر  محافتة
 ومددذل  التدداري , مدداد  وتعلدديً تعلددً فددي لكتروايددةاإ التعليميددة الحقيمددة فاعليددة دراسددة فددي التجريمددي المدداه  الدراسددة اعتمدددت
 . وامطة ومجموعة الطلمة مأ تجريمية وعةمجم اعتماد التجريو تومأ
 :اآلتيةالدراسة إلى الاتائ   تذلص
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اددداث ذكدددور) التجريميدددة المجموعدددة طلمدددة درجدددات متوسدددط مددديأ حصدددائيةإ ديلدددة ذو فدددر  هادددا    درجدددات متوسدددط ومددديأ ,(وا 
ااث ذكور) الوامطة المجموعة  .يةالتجريم المجموعة لصالر والمتج  المماشر المعد  ايذتمار في( وا 

 (:2011) دراسة سكر -14
 السدددامع الصددف تاطالمدد تحصددي  فددي لكتروايددةإ تعليميددة حقيمددة ماسددتذداً التدددري  أثددر عددأ الكشددف إلددى الدراسددة هدددفت

 .الهادسية التحوي ت في األساسي
( 20) مدأ تجريميدة مجموعدة اذتيار األساسي حيث تً السامع الصف طالمات مأ طالمة( 720) مأ الدراسة عياة تكوات
 فددي لكتروايددةإ تعليميددة حقيمددة إعددداد تددً الدراسددة هدددف ولتحقيدد , عشددوائية مطريقددة طالمددة( 20) مددأ وددامطة وأذددرف مددةطال

 .األساسي السامع للصف الهادسية التحوي ت مووع
 :اآلتية الدراسة للاتائ  تذلص
 التحدوي ت فدي ساسدياأل السدامع الصدف طالمدات تحصدي  فدي الحسامية المتوسطات ميأ حصائيةإ ديلة ذات فرو  هاا 

 .التجريمية المجموعة ولصالر التدري  لطريقة المماشر يعاف التحصي  اذتمار على الهادسية
 التحدوي ت فدي األساسدي السدامع الصدف طالمدات تحصدي  فدي الحسامية المتوسطات ميأ حصائيةإ ديلة ذات فرو  هاا 

 .التجريمية المجموعة ولصالر التدري  لطريقة يعاف المتج  التحصي  اذتمار على الهادسية
 (:2011)ملولي دراسة  -15

 الت كيددر تاميددة فددي التدددري  فددي الواددائي المدددذ  علددى اائمددة لكتروايددةإ تعليميددة مددةحقي فاعليددة معرفددة إلددى الدراسددة هدددفت
 .اإعدادية المرحلة ت ميذ لدف الرياويات في التعلً أثر ومقاء والتحصي  يالمستقمل
 التحصدي  واذتمدار المسدتقملي الت كيدر مهدارات اذتمار إعداد وتً التجريمي شم  والماه  الوص ي الماه  الدراسة تاستذدم
 مجمددوعتيأ إلددى عشددوائيا   اسددمت وتلميددذ  تلميددذا  ( 176)مددأ  مكواددة مدددار ( 4) مددأ عشددوائية عياددة اذتيددار وتددً الدراسددي,
 . وتلميذ  تلميذا  ( 06) وامطة ومجموعة وتلميذ , تلميذا  ( 06) تجريمية مجموعة
 :اآلتيةالدراسة إلى الاتائ   تذلص
 المعددد  يذتمددار التطميدد  فددي والوددامطة التجريميددة المجمددوعتيأ ت ميددذ درجددات متوسددطي مدديأ حصددائيا  إ دا  فددر  هاددا 

 .التجريمية للمجموعة المستقملى الت كير مهارات يذتمار المعد  التطمي  لصالر المستقملى الت كير مهارات
 (:2012) دراسة سهيل -16
ثدددر اسدددتذداً الحقيمدددة التعليميددة فدددي تحصدددي  طددد و الصددف األو  المتوسدددط فدددي مددداد  أعددأ لكشدددف اإلدددى الدراسدددة  تهدددف

, مصددور  يللتعلدديً األساسددي الوااعددة فددي مركددا محافتددة ديددال( التدديذي)اذتيددرت مدرسددة  دراسددةلهدددف ال اإمدد ء, وتحقيقددا  
 . ط الموجود  في المدرسة المذكور  مصور  عشوائية أيوا  عشوائية واذتيرت شعمتاأ مأ شعو الصف ايو  المتوس

 جموعدددة التجريميدددة, وشدددعمة المجموعدددةالم شدددعمة: مدددواعيأ مالتسددداو  مددديأ شدددعمتيأ طالمدددا  ( 04)مدددأ  الدراسدددةتكوادددت عيادددة 
اسددي العمددر الاماددي, التحصددي  الدر ) :تكددافت مدديأ طدد و المجمددوعتيأ فددي المتغيددرات اآلتيددةالالوددامطة, واددد أجددرف الماحددث 

 .(لءماء واألمهات, المعلومات السامقة, درجات اللغة العرمية في العاً السام 
 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص
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 .م ئمة الحقيمة التعليمية لمستوف الط و في هذه المرحلة
اههً للمداد  الدراسدية وشدواهً اهتمداً الطد و وااتمد األمدر الدذ  شدد   جديددا   تدريسديا   فاعلية الحقيمة التعليمية موص ها أسدلوما  

 .إلى متامعتها, واإاما  على دراستها
 (:2012) دراسة العويضي -17
فدي تاميدة  سدتراتيجيات التددري  وفد  اتريدة الدذكاءات المتعددد مية اائمة علدى اايا  فاعلية حقيمة تعلإلى  الدراسة تهدف

 .أ احوهااسً اللغة العرمية وتامية اتجاهاته اتذ التحصي  المعرفي لدف أست
أسددتاذ  مدأ هيئددة التددري  مقسددً ( 25)مدأ  الدراسددةتكوادت عيادة حيددث  المدداه  التجريمدي للعياددة الواحدد  اسدتذدمت الماحثدة

 .مية اائمة على استراتيجيات التدري  وف  اترية الذكاءات المتعدد العرمية, أعدت الماحثة حقيمة تعلاللغة 
مقيددا  ايتجدداه احددو اسددتراتيجيات التدددري  القائمددة علددى اتريددة , معرفددياذتمددار التحصددي  ال: مددأ دراسددةتكواددت أدوات ال

 .الذكاءات المتعدد 
 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص

 . ستراتيجيات التدري  وف  اترية الذكاءات المتعدد ة التحصي  المعرفي وايتجاه احو امية في تاميفاعلية الحقيمة التعل
 (:2013)دراسة الخوالدة واللميمي  -18

 مدداد  فدي ال قهيددة للم داهيً والمتجدد  ال دور  التحصدي  فددي محوسدمة تعليميددة حقيمدة اسدتذداً أثددر تعدر ف إلددى الدراسدة هددفت
 .األردأ في األساسي الساد  الصف طلمة لدف اإس مية الترمية
 التحصددي  أثددر لقيددا  متعدددد مددأ اذتيددار اددو  اذتمددار مددأ تطددوير وتددً, وطالمددة طالمددا  ( 141)مددأ  الدراسددة عياددة تكواددت
 .والمتج  ال ور 
 :اآلتيةالدراسة إلى الاتائ   تذلص
 فددي األساسددي السدداد  الصددف لطلمددة ال قهيددة ال ددور  والمتجدد  للم دداهيً التحصددي  فددي حصددائيةإ ديلددة ذات فددرو  هاددا 
 .المحوسمة ماستذداً الحقيمة درست التي المجموعة لصالر التدري  لطريقة تعاف س ميةاإ الترمية ممحث

 فدي األساسدي الصف السداد  لطلمة ال قهية للم اهيً والمتج  ال ور  التحصي  في حصائيةإ ديلة ذات فرو  لي  هاا 
 . والجا  التدري  طريقة ميأ ومتغير الت اع  الجا , لمتغير تعاف س ميةاإ الترمية ممحث

 :ة العلومللعلق باسلخدام الحقائب اللعليمية في لدريس ماددراسات : المحور الثاني
 (:2002)دراسة الحياري  -19

 مدداد  فددي األساسددي السدداد  الصددف طلمددة تحصددي  فددي التعليميددة الحقيمددة اسددتذداً أثددر عددأ الكشددف إلددى الدراسددة هدددفت
 .األردأ في األولى عماأ ترمية مديرية في العلًو

 وكااددددت وطالمدددة المددددا  ط (250)مدددأ  الدراسدددة عياددددة الدراسدددة حيددددث تكوادددت تطميددد  فددددي التجريمدددي المدددداه  الماحثدددة اتمعدددت
 .وطالمة طالما  ( 722)مأ  فكاات الوامطة أما, وطالمة طالما  ( 737) مأ مكواة التجريمية المجموعة
 علددى وتطميقهددا األساسددي السدداد  للصددف العلددًو مدداد  فددي تعليميددة حقيمددة متطددوير الماحثددة اامددت, الدراسددة غددرض لتحقيدد 
 .المجموعتيأ على وطم  التحصيلي ايذتمار ي طر  عأ الدراسي التحصي  ايا  وتً, دراسةال عياة
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 :اآلتية الاتائ  إلى الدراسة تذلص
 ولصدالر التددري  طريقدة إلدى تعداف األساسدي السداد  الصدف لطلمدة التحصدي  متوسدطات ميأ حصائيا  إ دالة فرو  هاا 

 .التعليمية الحقيمة ماستذداً درست التي التجريمية المجموعة
 طريقدددة مدديأ الت اعدد  إلددى تعدداف األساسددي السدداد  الصددف لطلمددة التحصددي  متوسددطات مدديأ حصددائيا  إ دالددة فددرو  هاددا 

 .التعليمية الحقيمة ماستذداً تعلموا الذيأ الذكور ولصالر والجا  التدري 
 :Gunn & Pitt (2113) دراسة -21

 الحاسددوو تددخثير وايددا  الط يليددات معلددً المتعلقددة المحوسددمة التعليميددة للحقائددو الطلمددة تصددورات تقيدديًإلددى الدراسددة  هدددفت
 .الط و أداء تحسيأ في ومساعدت 

 . المتحد  المملكة في جامعة لي رمو ,, تكوات عياة الدراسة مأ ط و المرحلة الجامعية اسً الميولوجيا وعلً األرض
 ويرهدداتط تددً ت دداعلي مدددم  اددرص مشددك  المحوسددمة التعليميددة الحقيمددة علددى المدداحثوأ اعتمددد دراسددةسددتا  ال عددأ ولإلجامددة
عرودت علدى الطلمدة , فيدديو ولقطدات متحركدة ورسدًو ومذططدات صدور علدى الحقيمدة واشدتملت, الط يليدات علدً لتدري 

 .ساوات ث ث مأ ألكثر تدريجي مشك  ادمت ما مأ ذ   القرص المدم  أو مأ ذ   شمكة الجامعة والتيإ
  :اآلتيةذلصت الدراسة إلى الاتائ  

, ايعتياديدة مالتقايدات درسدوا الدذيأ مدأ أفود  معلومدات علدى المحوسدمة حصدلوا التعليميدة ومالحقائد درسدوا الدذيأ الط و
 .عمقا   أكثر مشك  المووو  ماااشة على اادريأ وأصمحوا

 (:2001) دراسة المطوع -21
 كتسداومدالتعلً وا وايحت دات التحصي  الدراسي في التعليمية الحقائو أسلوو استذداً على أثرهدفت الدراسة إلى التعرف 

, التعليميددة فددي الحقائددو أسددلوو المتوسددط احددو الثالددث الصددف طدد و العلددً واتجاهددات عمليددات  تقددديً وكددذل  مدداد  العلددًو
 .المتوسط الثالث للصف ماد  العلًو في تعليمية لحقيمة مقترح تصميً
 الثالددث الصددف ومددأ طدد  طالمددا  ( 86)سددمعيأ  مددأ الدراسددةعياددة  تكواددتحيددث  التجريمددي شددم  المدداه  الماحددث اسددتذدً
 اذتيدددرت ودددامطة واألذدددرف إحدددداهما تجريميدددة مجمدددوعتيأ إلدددى مالتسددداو  مدددواعيأ, محافتدددة القويعيدددة ممددددار  المتوسدددط
 .العشوائية العاقودية مالطريقة
 الثالدث للصدف العلدًو لمداد  الدراسدي األو  ال صد  مقدرر مدأ الوراثدة وحدد  فدي تعليميدة حقيمدة :أدوات الدراسدة مدأ تكوات

 .التعليمية الحقائو أسلوو احو ايتجاه مقيا  العلً, اكتساو عمليات مدف لقيا  اذتمار تحصيلي, اذتمار ,المتوسط
 فددي التحصددي  الوددامطة المجموعددة طدد و علددى التجريميددة المجموعددة طدد و ت ددو  :اآلتيددةإلددى الاتددائ   الدراسددة تذلصدد

 .العلً عمليات اكتساو مالتعلً, ايحت ات الدراسي,
 المجموعدة طد و مددرجات ا د  مقارادة المعد  ايتجاهات اذتمار في التجريمية المجموعة ط و تحصي  تدرجا ارت ا 
 .القملي ايذتمار في
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 (:2010) وآخروندراسة العنزي  -22
الدراسدي  علدى التحصدي  ايمتدائيدة للمرحلة العلًو ماد  في لكتروايةإ حقيمة واستذداً تصميً أثر ايا  إلى الدراسة هدفت
 .عاها والت ميذ اآلماء روا ودرجة

 ايمتدددائيتيأ الذمددي  وأحمددد المثاددى مدرسددتي فددي تلميددذا   (40) مددأ الدراسددة عياددة تكواددت, التجريمددي شددم  المدداه  سددتذدًاُ 
 فدددي تلميدددذا   (14) مدددأ التجريميددة حيدددث تكوادددت المجموعدددة, الكويددت دولدددة فدددي التعليميدددة ال رواايددة لماطقدددة التدددامعتيأ للمادديأ
 .أحمد الذمي  مدرسة في تلميذا   (25) مأ فكاات الوامطة أما المثاى, مدرسة

 تقددديره عددأ فددتً اآلمدداء روددا أمددا المجمددوعتيأ, علددى وطمدد  التحصدديلي ايذتمددار طريدد  عددأ الدراسددي التحصددي  ايددا  تددً
اشدتم   مقيدا  طريد  عدأ الت ميدذ ورودا لهدً, موجد  ذطداو طري  عأ وأيوا   المذصص الماتدف في مشاركتهً طري 
 عددأ الروددا ,لكتروايددةاإ الحقيمددة ماسدتذداً الددتعلً تجرمددة عددأ الرودا ,التعليميددة المدداد  عددأ الرودا: وهددي أمعدداد ث ثددة علدى

 . دور المعلً
 :اآلتيةذلصت الدراسة إلى الاتائ  

 ووجددد ,لكتروايددةاإ الحقيمددة درسددت ماسددتذداً التددي التجريميددة المجموعددة لصددالر التحصددي  فددي حصددائيا  إ دالددة فددرو  هاددا 
 عدددأ مرت ددع مسدددتوف روددا تجددد الدراسددة لدددً فيمددا التجريميددة المجموعددة ت ميدددذ عاددد حصددائيةإ ديلدددة اذ عددا  روددا مسددتوف
 .اآلماء لدف لكتروايةاإ الحقيمة

               :(2010) دراسة العمري  -23
ذ  الصدددف األو  تقصدددي أثدددر الدددتعلً المادددائي الما دددذ مدددأ ذددد   الحقائدددو التعليميدددة فدددي تحصدددي  ت مددد إلدددى الدراسدددة هددددفت

 .األساسي في ماد  العلًو وايحت ات مها
 ,المراكدا الحكوميدة فدي مديادة إرمدد فدي األردأ أحددمأ ت مذ  الصف األو  األساسي فدي ( 76)تكوات عياة الدراسة مأ 

 .واحد  وامطة والثااية تجريمية, حيث تً اذتيار شعمتيأ للصف األو  األساسي
 :تيةاآلإلى الاتائ   الدراسة تذلص
حصدددائية تعددداف إلدددى طريقدددة التددددري  المعتمدددد  علدددى الدددتعلً المادددائي الما دددذ مدددأ ذددد   الحقائدددو إفدددرو  ذات ديلدددة  هادددا 

 . تيجية المقترحةاايستر  التعليمية لصالر ت ميذ المجموعة التجريمية التي درست ماستذداً
 (:2011) دراسة عبد الغني -24

لكترواية اائمة على معايير الجود  في تاميدة التحصدي  الدراسدي والت كيدر إمية هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية حقيمة تعلي
 .ايستقصائي في ماد  العلًو لدف ت ميذ الحلقة اإعدادية

اذتمدار الت كيدر  ةالماحثد تاعتمدد سدتا  الدراسدة عدأ ولإلجامدةالمداه  الوصد ي والمداه  شدم  التجريمدي,  استذدمت الماحثدة
 . حصي  الدراسيايستقصائي واذتمار الت

( 20)إلدى مجمدوعتيأ مجموعدة تجريميدة  وتلميدذ  اسدمت عشدوائيا   ا  ذتلميد( 730) مدار  مكواة مدأ( 2)تكوات العياة مأ 
 .وتلميذ  ا  يذتلم( 20) وتلميذ , ومجموعة وامطة ا  ذتلمي
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 :اآلتيةذلصت الدراسة إلى الاتائ  
مددوعتيأ التجريميددة والوددامطة فددي التطميدد  المعددد  ل ذتمددار مدديأ متوسددطي درجددات ت ميددذ المجدا  إحصددائيا   فددر  هاددا 

  .التحصيلي الدراسي في ماد  العلًو ومستويات  ال رعية لصالر ت ميذ المجموعة التجريمية
لكتروايددة القائمدة علددى معددايير الجددود  فدي تاميددة التحصددي  الدراسددي حجددً تددخثير كميددر يسدتذداً الحقيمددة التعليميددة اإ هادا 

 .لعلًو لدف ت ميذ المجموعة التجريميةفي ماد  ا
مدديأ متوسددطي درجددات ت ميددذ المجمددوعتيأ التجريميددة والوددامطة فددي التطميدد  المعددد  يذتمددار دا  إحصددائيا   فددر  هاددا 

 .الت كير ايستقصائي ومهارات  ال رعية لصالر ت ميذ المجموعة التجريمية
لكترواية القائمدة علدى معدايير الجدود  فدي تاميدة الت كيدر ايستقصدائي إحجً تخثير كمير يستذداً الحقيمة التعليمية ا هاا 

 .في ماد  العلًو لدف ت ميذ المجموعة التجريمية
حصائية ميأ درجات ت ميذ المجموعتيأ التجريمية والوامطة فدي التطميد  المعدد  لكد  إموجمة دالة  ةارتماطيع اة  هاا 

 . ر التحصيلي لماد  العلًومأ اذتمار الت كير ايستقصائي وايذتما
 (:2011) وعبده دراسة خليل -25

 كليدة طلمدة يواجههدا التدي الصدعومات علدى التغلدو علدى تعليميدة حقيمدة اسدتذداً فاعليدة معرفدة إلدى الحاليدة الدراسدة هدفت
 .السلوكية األهداف صياغة مهار  في تعا مجامعة الترمية

وتكواددت , الصددعومات تلدد  علددى للتغلددو ع جددي كمراددام  السددلوكية األهددداف صددياغة مهددار  فددي تعليميددة حقيمددة عدددادإ تددً 
 العرميدددة اللغدددة تجريميدددة, واسدددمي كمجموعدددة( الرامدددع المسدددتوف) والرياوددديات الجغرافيدددا اسدددمي طلمدددة عيادددة الدراسدددة علدددى

 .وامطة كمجموعة اإس مية والدراسات
 :اآلتيةذلصت الدراسة إلى الاتائ  

 األهدداف صدياغة مهدار  فدي الترميدة كليدة طلمة يواجهها التي الصعومات على التغلو في يةالتعليم الحقيمة استذداً فاعلية
 .السلوكية

 (: 2013) دراسة عباس -26
 مددداد  فدددي ايمتددددائي الذدددام  الصدددف ت ميدددذ تحصدددي  فدددي التعليميدددة الحقيمدددة اسدددتذداً أثدددر معرفدددةإلدددى الدراسدددة  هددددفت
حيدث تدً اذتيدار شدعمتيأ , ديدالي محافتدة ايمتددائي فدي الذدام  الصدف طالمة مأ( 23)مأ  تكوات عياة الدراسة.العلًو

 .واحد  وامطة والثااية تجريمية مأ شعو الصف الذام  ايمتدائي
 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص

 الصدددف لطالمدددات الدراسدددي التحصدددي  مسدددتوف ورفدددع العامدددة العلدددًو مددداد  تددددري  فدددي التعليميدددة الحقيمدددة اسدددتذداً فاعليدددة 
 .المعلومات وتلقيأ الح ت إلى تهدف التي ايعتيادية مالطريقة مقاراة ايمتدائي الذام 

 . كاات ايجامية اتجاهات الطالمات احو ماد  العلًو العامة
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 :دراسات للعلق بااللجاهات الحديثة في لدريس العلوم: المحور الثالث
 (:2007) الرشيد -27

 متوسدط األو  الصدف طالمدات تحصي  على الحاسوو على المعتمد  رام الم تقاية استذداً أثر معرفةإلى  الدراسة هدفت
  .الرياض ممدياة العلًو ماد  في
 متوسدط, األو  للصدف العلدًو مداد  في آلي حاسو مرمجية) المستق  المتغير أثر لدراسة التجريمي شم  الماه  استذدً تً

 (.راسيالد التحصي )  التامع المتغير على( الحية الكائاات تصايف فص 
 إحصدائية حسدو مدرسدة (252) وعددها الرياض, مدياة في المتوسطة المدار  جميع مأ األصلي الدراسة مجتمع تكوأ
 .2002/2005 للعاً التعليًو  الترمية واار 

 ُأجريدت التدي ال صدو  اذتيدار تدًو , العاقوديدة العشدوائية مالطريقدة (األهليدة اجدد ريداض) مددار  اذتيدار تً الدراسة وإجراء
 وتكوادت الودامطة, والمجموعدة التجريميدة المجموعدة علدى عشدوائيا   ال صدو  اسدمت ثدً فصدو ( 2) وعدددها الدراسة عليها
 .الوامطة للمجموعة طالمة( 22)و التجريمية للمجموعة طالمة( 22) طالمة,( 12) مأ الدراسة عياة

 فصدد  التجريميددة المجموعددة درسددت ثددً ,متعدددد مددأ اإذتيددار اددو  مددأ تحصدديلي إذتمددار إعددداد تددً التجريمددي, األثددر ولقيددا 
, مدداد  فددي اآللدددي الحاسددو مرمجيددة ماسددتذداً الحيددة الكائاددات تصددايف  ال صددد  ذات الوددامطة المجموعددة ودرسددت العلددًو
 . التقليدية مالطريقة
 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص
 التدي المجموعدة مديأ العلدًو مداد  فدي وسطمت األو  الصف طالمات تحصي  متوسطات ميأ إحصائية ديلة ذو فر  هاا 

 المجموعدددة لصدددالرالتقليديدددة  مالطريقدددة درسدددت التدددي المجموعدددة ومددديأ اآللدددي, الحاسدددو مرمجيدددات إحددددف ماسدددتذداً درسدددت
 .التجريمية

 (:2009) والعقيل الشايع دراسة -28
 والت اعد  اإمدداعي الت كيدر يدةتام علدى العلدًو تددري  فدي" السدت الت كيدر امعدات " اسدتذداً أثدر معرفدة إلى الدراسة هدفت
 .الرياض مدياة في ايمتدائي الساد  الصف ت ميذ لدف الل تي الص ي

 الدراسددة عياددة تكواددتو , المتكافئددة غيددر الوددامطة المجموعددة تصددميً علددى القددائً التجريمددي شددم  المدداه  الدراسددة اسددتذدمت
 .الوامطة للمجموعة تلميذا  ( 20)و لتجريميةا للمجموعة تلميذا  ( 20) مجموعتيأ على مواعيأ تلميذا  ( 20) مأ

 القددر  لقيدا ( و الصدور ) السدعودية الميئدة علدى المقداأ الشدكلي( Torrance) تدوراا  مقيدا  مدأ الدراسدة أدوات تكوات
 حجددر  داذدد  وت ميددذه المعلددً مدديأ الل تددي الصدد ي الت اعدد  لمعرفددة( Flanders) ف ادددرا وأدا , اإمددداعي الت كيددر علددى
 .سةالدرا
 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص

, اإصدددالة, المروادددة, الط ادددة) اإمدددداعي الت كيدددر مهدددارات فدددي العيادددة أفدددراد مددديأ إحصدددائية ديلدددة ذات فدددرو  لدددي  هادددا 
 .وفي المجمو  الكلي يذتمار الت كير اإمداعي, ك  على حده( والت اصي 

 . المماشر وغير المماشر المعلً لحديث الل تي الت اع  اسو تحسيأ في الست القمعات فاعلية
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 (:2010)دراسة السليم  -29
 وأسدداليو المتعدددد  الددذكاءات اتريتددي علددى القددائً المدددم  الامددوذج وفدد  العلددًو تدددري  فاعليددة اذتمددار إلددى الدراسددة هدددفت
 .المتوسطة المرحلة طلمة لدف للتعلً والدافعية الم اهيمي ايستيعاو تامية في التعلً
 الريداض ممديادة الحكوميدة المددار  إحددف فدي المتوسدط األو  الصدف طالمدات مدأ طالمدة( 22) مأ لدراسةا عياة تكوات
 العلددًو مقددرر مددأ المدداد  ذددواص وحددد  الوددامطة المجموعددة درسددت حيددث, (ووددامطة تجريميددة) مجمددوعتيأ إلددى اسددمت

 المتعددددد  الدددذكاءات اتريتدددي علدددى قدددائًال التدريسدددي الامدددوذج ماسدددتذداً التجريميدددة المجموعدددة ودرسدددت, التقليديدددة مالطريقدددة
 .التعلً وأساليو

 (.للتعلً الدافعية ومقيا , الم اهيمي ايستيعاو اذتمار) أداتيأ الماحثة استذدمت
 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص
 .التجريمية المجموعة طالمات لدف للتعلً والدافعية الم اهيمي ايستيعاو تامية في المدم  التدريسي الاموذج فاعلية
 .للتعلً الدافعية مقيا  ودرجات الم اهيمي ايستيعاو اذتمار درجات ميأ إحصائية ديلة ذات موجمة ع اة وجود

 (:2011)الصالح  -31
الم حتدة, التصدايف, ) فدي تاميدة عمليدات الت كيدر العلمدي اهدفت الدراسدة إلدى الكشدف عدأ فاعليدة اسدتذداً اتريدة تريد 

فددي مقددرر  (, ال هددً, التطميدد التددذكر)المعرفيددة  والتحصددي  الدراسددي عاددد المسددتويات (يسددتاتاج, االمقاراددة, فددرض ال ددروض
 . ممكة المكرمة يئايمتدا عالعلًو المطور لدف تلميذات الصف الرام

 تلميدذ  مدأ تلميدذات الصدف الرامدع ايمتددائي ممكدة( 50)مدأ  عياة الدراسدةوتكوات , شم  تجريميلماه  ا الدراسةاعتمدت 
 . تلميذ  للمجموعة الوامطة( 25)تلميذ  للمجموعة التجريمية و( 25)كرمة والتي تمثلت في الم

الماحثددة مجعددداد دليدد  للمعلمددة  مقياسددا  لعمليددات الت كيددر العلمددي, كمددا اامددتاذتمددارا  تحصدديليا  و  مددأأدوات الدراسددة تكواددت 
 . العلًو المطور للصف الرامع ايمتدائي في تدري  وحد  األاتمة الميئية في مقرر ااستذداً اترية تري وريو 

 :اآلتيةإلى الاتائ   الدراسة تذلص
الت كيدر العلمدي الكليدة, وكدذل  فدي ايذتمدار التحصديلي  ى المجموعدة الودامطة فدي عمليداتت و  المجموعدة التجريميدة علد
 . عاد المستويات المعرفية الدايا

 :علا الدراسات السابقة اللعقيب
عليهدا سدواء التدي تدً إجراتهدا فدي مراحد  التعلديً  ط  تمكات الماحثة مأ ايو مقة التي تً استعراوها الساجميع الدراسات 

كاات تهدف إلى معرفة أثر استذداً حقيمة تعليمية في جواادو مذتل دة  العالي العاً, أو التي تً إجراتها في مرحلة التعليً
 .العملية التعليمية مأ

المرحلدة التعليميدة المطمقدة  أو ,المسدتذدمة مادو  المرمجيدة او مذتل دة ماهدا مدا لد  ع ادةي جواواد تمايات تل  الدراسات ف
المتغيدرات التامعدة التدي تعاملدت معهدا, أو فدي طريقدة توايدع مجموعدات  فيها, أو الماد  التعليمية المستذدمة معها, أو ادو 

 .التي توصلت إليها الدراسة, أو اتائجها
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, (,2002 Martin et al), (Gunn & Pitt, 2003)يئات عرمية ماستثااء دراسة كد  مدأ أغلمية الدراسات طمقت في م-
(7223 Lim,) ,حيث طمقت في ميئات أجامية. 
, العويودي) العدالي كدراسدة معتً الدراسدات طمقدت فدي مراحد  التعلديً العداً والقليد  ماهدا تدً تطميقد  فدي مرحلدة التعلديً -

  .(,7223 Lim)  ,(Gunn & Pitt, 2003) ,(,Martin et al 2002) ,(2077, وعمده دراسة ذلي ) ,(2072
المجموعددة  مددأ اعتمدددفمدداهً  المحدددد  محسددو أغراوددها الدراسددة عيادداتكددذل  فددي توايعهددا تماياددت الدراسددات السددامقة  -

عدددة المجمو  اعتمدددد امدددط أمدددا مدددااي الدراسدددات ,(Martin et al, 2002) ,(2072, العويودددي) دراسدددةك التجريميدددة الواحدددد 
المجموعة التجريميدة وتطمد  الطريقدة التقليديدة  , حيث تطم  المرمجية التعليمية معريمية في مقام  المجموعة الوامطةالتج

 .مع المجموعة الوامطة
ماسدتثااء , علدى الجواادو المعرفيدة ركدا فمعتمهدا يتها الجواادو التعليميدة المذتل دةكما تمايات الدراسات السامقة في تغط -

مديأ دمد  مدا على الجوااو المهارية, وماهدا  تركا  حيث (,Martin et  al 2002) ,(2077 ,وعمده ذلي )مأ دراسة ك  
 ومرمجياتدد  و اآللدديو , أو احددو اسددتذداً الحاسدديددةء احددو المدداد  التعليمايتجاهددات سددوا ودراسددة دراسددة التحصددي  المعرفددي

 .(2002 ,الكي اي), (2003 ,المطو ) ,(2002 ,الكلمااي) ,(2070 ,العتيمي) ,(2072 ,العويوي) كدراسة
 ,(2070, آذدددروأالعاددا  و ) ,(2070, العمددر ) ,(2077, عمددد الغادددي) ,(2072, عمددا )مدددأ  وتشددامهت دراسددة كدد   -
مدددع الدراسدددة الحاليدددة فدددي دراسدددتها ألثدددر الحقائدددو  ,(2002, الحيدددار ), (Gunn & Pitt, 2003), (2003, المطدددو )

 .ي ماد  العلًوالتعليمية في تحصي  الت ميذ ف
مدع الدراسدة  (Gunn & Pitt, 2003) ,(2070, وآذدروأالعادا  ) ,(2077, عمدد الغادي)كمدا تشدامهت دراسدة كد  مدأ 

 .الحالية في دراستها ألثر الحقيمة التعليمية الحاسومية في تحصي  الت ميذ في ماد  العلًو
تتكدددد فاعليدددة اسدددتذداً المرمجيدددات  كدددأ اسدددمة كميدددر  ماهدددا, ولهدددا الاهائيدددةاتائجايادددت الدراسدددات السدددامقة كدددذل  فدددي وادددد تم -
 متوسددطات مديأ هددا كاادت تشددير إلدى عدددً وجدود فددرو   فاعليتمتكدد , وحتدى تلدد  التدي لددً تدخت اتائجهددالتعليميدة المحوسددمةا

خت , كمدا أاد  لدً تد(2070 ,الشمرااي), (2072, الذوالد  والتميمي)دراسة والمجموعات الوامطة كالمجموعات التجريمية 
المجموعددات التجريميددة التددي    التقليديددة علددىائأ  دراسددة سددامقة تتكددد ت ددو  المجموعددة الوددامطة التددي درسددت مددالطر  اتيجددة
 .در  ماستذداً المرمجية التعليميةكاات ت
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 :منهج الدراسة
شدددم  والمددداه  , فدددي تحليددد  الوحدددد  التعليميدددة وماددداء جددددو  المواصددد ات الوصددد ي التحليلدددي اعتمددددت الدراسدددة علدددى المددداه 

اً المتعلد  مذطدوات التجرمدة وأاواعهدا عدأ المداه  مداه  ي يذتلدف فدي إطداره العد وهدو في تطمي  أدوات الدراسة التجريمي
وذلدد  لصددعومة تطميقدد  علددى , التجريمددي أادد  ي يددتً وددمط المتغيددرات الذارجيددة ممقدددار وددمطها فددي المدداه  إي, التجريمددي

راسدتها حثدة مدمااسدمت  لطميعدة المشدكلة التدي اامدت الماإلدى  واتدرا  , استها في الوااع ال عليكثير مأ التواهر اإاسااية ودر 
واألذدرف , (  مالحقيمدة التعليميدة الحاسدوميةتُددرَّ )دراسدة حيدث تدً اعتمداد مجمدوعتيأ إحدداهما تجريميدة للتً اعتماده كمداه  

ومقيا  ل تجاه للكشدف عدأ ال درو  , ومعد ااتهاء التجرمة تً تطمي  اذتمار تحصيلي, (  مالطريقة التقليديةُتدرَّ )وامطة 
 .يوور التصميً شم  التجريمي الذاص مهذه الدراسة( 7)  والجدو , في أداء المجموعتيأ

 اللصميم شبه اللجريبي الخاص بهذه الدراسة( 1) الجدول

 
 
 

 : مجلمع الدراسة وعينلها
 .تكوأ مجتمع الدراسة مأ جميع ت مذ  الصف الرامع األساسي ممدار  محافتة حلو: مجتمع الدراسة -
و و عتمدداد الدراسددة علددى وجددود الحاسدديتددً اذتيددار المدرسددة مشددك  اصددد  اتددرا  و  لط دد مدرسددة ميددت ا: مكدداأ التطميدد  -

 .في المدرسة حاسوو مذتمر وتوافر اآللي
شدددعمة تودددً المجموعدددة  :تلميدددذا  حيدددث تدددً تقسددديمهً إلدددى مجمدددوعتيأ( 22)تكوادددت عيادددة الدراسدددة مدددأ : عيادددة الدراسدددة -

 :يوور توصيف العياة (2)والجدو   ,وشعمة توً المجموعة التجريمية, الوامطة
 

 لوصيف عينة الدراسة( 2) الجدول
 

 العدد المجموعة
 22 التجريمية
 20 الوامطة
 22 المجمو 

 :ملغيرات الدراسة
 :تتمث  متغيرات الدراسة على الاحو اآلتي

 :ةالمستقل اتالمتغير  -7
  .الطريقة التقليديةالتدري  م, الحقيمة التعليمية الحاسومية ماستذداًالتدري  

 :ةالتامع اتالمتغير  -7
  .الصف الرامع األساسي ذ لت مالتحصي  الدراسي في ماد  العلًو  - أ
  .الصف الرامع األساسي مذ لت  ايتجاه احو ماد  العلًو - و

:  للتطمي  المعد  ا المجموعة التجريمية
+  يذتمار التحصيليا

مقيا  ايتجاهات احو 
 ماد  العلوً

: لالتطمي  القملي 
+  يذتمار التحصيليا

مقيا  ايتجاهات احو 
 ماد  العلوً

التعليً مالحقيمة التعليمية 
 الحاسومية

 

 

 

 

 

 

 التعليً مالطريقة التقليدية

 

 

 

 المجموعة الوامطة
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 : أدوات الدراسة وخصائصها السيكوملرية
 .الحقيمة التعليمية الحاسومية ودلي  استذدامها -1
 .ايذتمار التحصيلي -1
 .ماد  العلًومقيا  ايتجاهات احو  -0
 :الحقيبة اللعليمية الحاسوبية: أوالا 

اتاج الحقالماحثة على العديد مأ الدراس اطلعتمداية  طد   علدى يوذلد  مهددف ا, التعليميدة ائدوات التي اامت متصميً وا 
اتدداج الحقيمددة التعليميددة مهيكلهددا العدداًائددطر  فددي تصددميً  لكترواددي ومحاولددة ايسددت اد  ادددر اإمكدداأوالشددك  اإ,   تصددميً وا 

عداد الدلي  المااسو لها, مطريقة علمية وماهجية الدراسة هالحقيمة الذاصة مهذ  .وا 
 :المتل ة مأ أرمعة درو تكوأ المحتوف العلمي للحقيمة التعليمية الحاسومية على وحد  الميئة وتكيف األحياء 

 تكيف األحياء مع الميئات: ال ص  الثااي       الميئة: ال ص  األو 
 كيف تتكيف الحيوااات مع ميئتها؟   :الدر  األو  ما الميئة ومكوااتها؟ :ر  األو الد

 كيف تتكيف الاماتات مع ميئتها؟   :الدر  الثااي أاوا  الميئات :الدر  الثااي
 :مراح  تصميً الحقيمة التعليمية الحاسومية

فددي تصددميً اعتمدددت الماحثددة , يددة األجاميدة والعرميددةامداذج تصددميً المددرام  التعليميددة اإلكترواطدد   علددى عدددد مددأ ايمعدد 
 :وف  اآلتي الوارد  في الاماذج وترتيمها مما يتواف  مع الدراسة الحاليةعلى الذطوات الحقيمة التعليمية الحاسومية 

 ,Evaluationالتقددويً مرحلددة , Production اإاتدداجمرحلددة , Designمرحلددة التصددميً  ,Analysisمرحلددة التحليدد  )
 .(Use ايستذداً حلةمر 
 : Analysisمرحلة التحلي   -7

 :اآلتيةذ   هذه المرحلة تً إجراء الذطوات 
 ًوهدددي أو  ذطدددوات عمليدددة التصدددميً التعليمدددي, ويمثددد  المذرجدددات المتواعدددة أو   : تحديدددد الهددددف العددداً لموودددو  الدددتعل

علددى فعلدد  فددي اهايددة  ً أو أأ يكددوأ اددادرا  للماتومددة التعليميددة, فهددو تعميددر وصدد ي لمددا يامغددي أأ ي علد  المددتعل المرتقمدة
 (.72ص, 2070, وآذروأ, العاا ) عملية التعلً

للصدف  مقدرر العلدًو فديكسداو الت ميدذ المعلومدات والم داهيً والمعدارف إوفي هذه الدراسة كاأ الهددف مدأ الحقيمدة )
 (.الرامع مأ مرحلة التعليً األساسي

 ً( الميئدة وتكيدف األحيداء)ً ليشتم  علدى الوحدد  الثاايدة مدأ كتداو العلدًو تً تحديد مووو  التعل: تحديد مووو  التعل
 . كماد  علمية في المراام  للصف الرامع مأ مرحلة التعليً األساسي

  تادو  )ومدأ هدذه المددائ  واألاشدطة , لتي تسمر للمتعلً ماذتيار مدا يتااسدو وادراتد ا: المدائ  واألاشطة التعليميةتحديد
 (.تعدد ايذتمارات, تعدد مستويات المحتوف, تعدد األاشطة التعليمية, تعدد طرائ  التدري , الوسائ  التعليمية

 األلدواأ, أادوا  الحركدات المسدتذدمة, مجودافة لقطدات ال يدديو: تحديد الوسائط التعليمية التي مأ الم تدرض تودمياها ,  
 .الوسائط المتعدد , الصور المتحركة, الصور الثامتة
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 :Designمرحلة التصميً  -2
حيددث تددً  ,(227ص, 7223, ال ددار) مالسدديااريو هددذه المرحلددة تسددمىو ميً المراددام  علددى الددور  تددً تصددفددي هددذه المرحلددة 

وصدددياغة األهدددداف التعليميدددة فدددي ودددوء ذصدددائص المتعلمددديأ , تحديدددد مكوادددات المرادددام  والوسدددائط المتعددددد  المسدددتذدمة
, ومادداء ايذتمددار التحصدديلي ومقيددا  ايتجدداه احددو مدداد  العلددًو, وتحديددد عااصددر المحتددوف التعليمددي, والحاجددات التعليميددة

عداد دلي  استذداً الحقيمة التعليمية الحاسومية  .   وا 
 مدأ ذ لهدا التعدرف يسدتطيعالتلميدذ متغذيدة راجعدة  تداود التي( 2الملح )التعليمية  المدائ تصميً  كما تً في هذه المرحلة

 األهددداف التعليميددة المعلددأ عاهددا, ومددأ ثددً يددتد  التسلسدد  حتددى تعطددى جميددع علددى مدددف تمكادد  مددأ الددتعلً, ويسددتمر هددذا
الحاسدوو عادد العدرض فدي مراعا  ممادئ تصميً شاشدة في هذه المرحلة وتمت , (1اافذ , 2ملح ) الطالو التقويً الذاتي
 :تصميً المراام  وماها

  عدً عرض كمية كمير  مأ المعلومات في شاشة واحد. 
  الرسًو الثامتة والمتحركة فدي المرادام  إذ أاهدا تايدد مدأ فاعليدة الدتعلً مدع عددً الممالغدة حتدى ي تدتد  استذداً األلواأ و

 .إلى تشتت ااتماه المتعلً
  توفير أساليو جذو اياتماه عأ طري  األلواأ واألسهً واألشكا. 
  تر  مسافات كافية في الكتامة ميأ السطور تسهي   للقراء. 
 تل ة عاد عرض الماد  كلما أمكأ ذل توفير حروف مخحجاً مذ. 
  مدددأ األهميدددة أأ يكدددوأ شدددك  الشاشدددة مريحدددا  للعددديأ وادددادرا  علدددى جدددذو اياتمددداه دوأ التشدددوي  علدددى المددداد  التعليميدددة

والمددتثرات السددمعية لشاشددة والذل يددة والذطددوط المتوددماة فددي المراددام  مددع المسدداطة والوحددد  والتركيددو والتددوااأ ولددوأ ا
 .على جميع شاشات المراام  ذل ية واحد تً مراعا  تثميت , لذل  والمصرية

 ووع الكتامات في الجااو األيمأ مأ الشاشة ألا  أو  ما تقع علي  العيأ عاد القراء  ماللغة العرمية . 
 المراام  العرض في شاشات على مكاأ واور وثامت فيالتحكً  م اتير المراام  مع وجود مع للتلميذ الت اع  حرية توفير. 
 :Productionاإاتاج مرحلة  -2

وتذاياهدا فدي مجلددات مصدا ة  مرمجية حاسوميةإلى  الوراي في هذه المرحلة تً تحوي  جميع األهداف والمحتوف التعليمي
 :اآلتية تاج ال علي للحقيمة الحاسومية ماستذداً المرام تً المدء في اإا, حسو او  ك  مأ هذه المل ات

   مراام(Microsoft Office Word 2007) جميع الاصوص التي تهرت على شاشات المراام  دذا إ . 
   مرادام(Adobe Photoshop CS4)  واجهدة المرادام  وجميدع الصدور  يالصدور والرسدومات التدي تهدرت فدإاتداج

 . المتصلة مالمووو   ومعالجتها
   مرادام(Corel Video Studio Pro X4 )  ومرادام(Power Director) ال يدديو المسدتذدمة داذد مقداطع تعددي  ل 

اتاج الحقيمة   .هاوا 
   مراام(Microsoft Office PowerPoint 2007) عداد العروض التقديميةإ . 
   مراام(Auto Play Menu Builder) ة للحقيمةتصميً الواجهة الرئيسل . 
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   مراام(Quiz Creator) في مراام  الحقيمةللت ميذ عداد ايذتمار الاهائي إ.  
 :Evaluationالتقويً مرحلة  -2

مجموعددة مددأ فددي هددذه المرحلددة اامددت الماحثددة مددججراء التقددويً الماددائي للحقيمددة التعليميددة الحاسددومية مددأ ذدد   عروددها علددى 
تددً كمددا  ,(7ملحدد ) مددأ ذو  ايذتصدداص والذمددر  مددأ أعودداء الهيئددة التدريسددية فددي كليددة الترميددة مجامعددة حلددو المحكمدديأ

مددأ المتعلمدديأ لم حتددة الماحثددة ت اعدد   اسددتط عية يمددة التعليميددة الحاسددومية علددى عياددةالتجريددو ايسددتط عي للحقعمدد  
واددد اامددت , وتعددديلها إذراجهددا مصددورتها الاهائيددة, الت ميددذ مددع الحقيمددة والتاقدد  مدديأ الشاشددات واسددتذداً المدددائ  التعليميددة

 .وذل  للتخكد مأ صداها وثماتها( جاهمقيا  ايت -ايذتمار التحصيلي)الماحثة أيوا  متطمي  أدوات الدراسة 
 :Useايستذداً  مرحلة -5

وتطميدد  ايذتمدار التحصدديلي ومقيددا   الدراسددةعلددى عيادة هدا تطميقمعدد التخكددد مدأ جاهايددة الحقيمددة التعليميدة الحاسددومية تددً 
ومدددأ ثدددً , الدراسدددةايتجددداه وتحليددد  الاتدددائ  وماااشدددتها وت سددديرها للتخكدددد مدددأ فاعليتهدددا فدددي تحقيددد  األهدددداف المحددددد  لهدددذه 

 .تعميمها واشرها لت ميذ الصف الرامع مأ مرحلة التعليً األساسي
 المدائ  التعليمية في الحقيمة التعليمية الحاسومية: 

تدً يدث ح, في مداد  العلدًو للصدف الرامدع( الميئة وتكيف األحياء)ث ثة مدائ  تعليمية لوحد   على الحاسومية الحقيمة احتوت
 : لك  در  مأ درو  الوحد  األرمعة تصميً ث ثة مدائ 

  :(مأ تصميً الماحثة) تقديميةالالتعلً ماستذداً العروض : المدي  األو  -
 ماإودافةالاصدوص  علدى تشدتم  الشرائر مأ متتالية مجموعات مأ متكام  عرض لمااء المورمويات مراام  استذداً تً

يشددتملها  التددي واألشددكا  والرمددوا الرسددًو للمددتعلً تقدددًو  األلددواأ, واسددتذداً وصددور صددوت مددأ المتعدددد  الوسددائط إلددى
 (.2اافذ , 2ملح )العرض
 مصدددور  الدراسدددة مددداد  ومواوددديع إيوددداح م ددداهيً سدددهلة مطريقدددة للددددر  عدددرض مدددرام ك المورمويادددت المدددتعلً ويسدددتذدً
 .لًالمتع حوا  مأ حاسة مأ أكثر استغ   يتً محيث والصور  والحركة, مالصوت مدعومة ومقاعة مشواة

 :(مأ تصميً الماحثة) تعليميال يديو الالتعلً ماستذداً : المدي  الثااي -
تعددددي  مقددداطع ال يدددديو ل (Power Director)ومرادددام  ( Corel Video Studio Pro X4)تدددً اسدددتذداً مرادددام  

ة علددى لددمحمواألفدد ً التعليميددة ال, وتاوعددت مصددادر تسددجي  ال يددديو مددأ المددث التل ايددواي, المسددتذدمة داذدد  الحقيمددة
رفااد  على شك  ادص إوافة المحتوف التعليميكما تً , ذات الصلة ممووو  الوحد  التعليميةو لكترواية الموااع اإ  وا 
  .(2اافذ , 2ملح ) المااسو لك  فكر  مالصوت

حيددث تددً , (2اافددذ , 2ملحدد ) مددأ تصددميً واار  الترميددة: ت دداعليالكترواددي لكتدداو اإالالددتعلً ماسددتذداً : المدددي  الثالددث -
إاتاج المااه  اإلكترواية للكتو المدرسية ودمأ ذطدة واار  الترميدة السدورية فدي تطدوير الماداه  ومالتعداوأ المشدتر  
مددديأ مديريدددة المعلوماتيدددة ومديريدددة الماددداه  والتوجيددد , حيدددث تودددمات هدددذه الماددداه  الكتدددو المدرسدددية مصددديغة كتددداو 

هذه الكتدو, وتهورهدا مصديغة إلكتروايدة يسدتطيع أأ يتعامد  وذل  مهدف سهولة تداو  ( E-Book)إلكترواي ت اعلي
 (.2077, وارا  الترمية) تتطلو مهار  في استذداً الحاسووالط و مسهولة إذ أاها ي
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 :دلي  التلميذ يستذداً الحقيمة التعليمية الحاسومية
وليتعددرف , ً الحقيمددة التعليميددة الحاسددوميةداد دليدد  للحقيمددة التعليميددة الحاسددومية للتلميددذ ليرشددده ويسدداعده عاددد اسددتذداإعددتددً 

 :يختيوشم  الدلي  على ما , وعااصرها المذتل ة, على مكوااتها
 (.مووو  الحقيمة, المرحلة التعليمية, اسً الحقيمة)وتتومأ : ص حة العاواأ 
 اتر  شاملة حو  الحقيمة. 
 مكواات الحقيمة والمدائ  التعليمية. 
 أهداف الحقيمة التعليمية. 
 استذداً الحقيمة طريقة. 

 :صد  الحقيمة التعليمية الحاسومية
تحتددو  علددى معددايير  (2ملحدد ) مددع مطااددة تحكدديً (DVD)الحقيمددة التعليميددة الحاسددومية علددى اددرص موددغوط  تددً إرفددا 

القدو   لمعرفدة اقداط (7ملحد ) التقييً وتً عروها على المحكميأ مأ أعواء الهيئدة التدريسدية مكليدة الترميدة مجامعدة حلدو
 . والوعف وتعديلها

وددافة صددور ايودداحية تعمددر عددأ معددض األوا المحكمدديأراء آ جمددع ومعددد صددور  )مددر تددً تعدددي  معددض شاشددات المراددام  وا 
وافة معدض األارار لسدهولة اياتقدا  مديأ الشاشدات, (ةاياتقا  للشاشة الرئيس ودافة معدض الحركدات , وا  كمدا تدً تعددي  وا 

 .الحقيمة التعليمية الحاسومية في صورتها الاهائيةذراج إوتً , في مدي  العروض التقديمية
 :ثمات الحقيمة التعليمية الحاسومية

علددى عياددة اسددتط عية تكواددت مددأ ذمسددة ت ميددذ كتجرمددة ذددارج عياددة الدراسددة ( الحقيمددة التعليميددة الحاسددومية)تددً تطميدد  
وسدددهولة اسدددتذدامها مدددأ امددد  , الحقيمدددةوتدددً التخكدددد مدددأ مااسدددمة الدددامأ المحددددد للدددتعلً م, للتحقددد  مدددأ جاهايتهدددا للتطميددد 

اجددراء معددض التعدددي ت علددى الشاشددات متمثلددة فددي وتددً , المتعلمدديأ والتاقدد  مدديأ المدددائ  التعليميددة ووددمأ المدددي  الواحددد
  .وتً إذراج الحقيمة مصورتها الاهائية, األمر المطلوو تا يذه مما يااسومعض األارار واستمدالها  تغيير أماكأ وأشكا 

 :ة التعليمية الحاسومية في صورتها الاهائيةالحقيم
 متحديدد تصدميمها الماحثدة مددأت حيدث الاهائيدة, صدورتها فدي ُأذرجت حتى ذطوات معد  الحاسومية التعليمية الحقيمة مرت

 الددتعلً, معمليددة المددرور معددد الت ميددذ سيكتسددمها التددي والمعددارف المهددارات, وتحديددد السددلوكية, أهدافدد  وصددياغة المحتددوف,
 .مالحقيمة التعلً دلي  عدادإ ذل  معد جاءو  ,المااسمة التقويً أساليو إعداد ثً ,وتصميً المدائ  التعليمية

 موددغوط اددرص علددى اسددذها وتددً التعليميددة, والمرحلددة المصددمً واسددً عاوااهددا يحمدد  والددذ  الحقيمددة غدد ف إعددداد تددً ثددً
DVD  الدراسة عياة على متطميقها المدءو. 
 (:البعدي /القبلي)اللحصيلي االخلبار : ثانياا 

 :اآلتيةالذطوات  تما امأعدت الماحثة اذتمارا  في وحد  الميئة وتكيف األحياء مأ كتاو العلًو للصف الرامع األساسي 
 :تحديد الهدف مأ ايذتمار -

  مية للتعرفصاص في العملية التعليايذت وتعتمر ايذتمارات التحصيلية مأ األدوات التي يعتمد عليها المعلموأ وذو 



50 
 

 :أما هذا ايذتمار فهدف إلىعلى مدف ما تً تحقيق  مأ أهداف في إطار العملية التعليمية التعلمية, 
   في ماد  العلًو( الميئة وتكيف األحياء)ايا  مدف تحصي  الت ميذ في وحد. 
 ميدددذ المجموعدددة الودددامطة وت( ماسدددتذداً الحقيمدددة التعليميدددة الحاسدددومية)تحصدددي  ت ميدددذ المجموعدددة التجريميدددة  مقارادددة 

 .في ماد  العلًو( الميئة وتكيف األحياء)وحد  ( مالطريقة التقليدية)
   معدددديأ األو  أفقددي ويمثددد  تددخلف مددأ الدددذ  , (5) جدددو  راددًفدددي ال كمددا هدددو ممدديأ ل ذتمددارمواصددد ات المادداء جدددو

 وفد تصدايف ملدًو لعهدداف الترمويدة  كافدة وفد  للوحدد  التعليميدة والذ  تومأ األهداف التدريسدية األهداف التعليمية
 .والثااي رأسي ويمث  موووعات الماد  الدراسية, (التطمي  -ال هً–المعرفة )المستويات 

 :(2005, الجلمي) بناء جدول الموصفاتفي  اآلتية وتً اتما  الذطوات 
 :تحديد موووعات الماد  الدراسية -7
 :درو  الوحد وتومات  (الميئة وتكيف األحياء) الوحد  الثااية مأ كتاو العلًو للصف الرامع األساسي        

 
 

 

 :الاسمي لموووعات الماد  الدراسيةتحديد الواأ  -2
 .ها تدري  ك  مووو  مأ موووعات الوحد تً تقدير عدد الحصص الدراسية التي يتً في -
 :وف  المعادلة اآلتيةتً احتساو الواأ الاسمي ألهمية ك  المووو   -

 
 

 
 

 
 

 الوزن النسبي ألهمية موضوعات الوحدة الدراسية( 3)جدول 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 :هداف الوحد  الدراسيةتحديد الواأ الاسمي أل -2
تً تحديد األهداف التعليمية الذاصة مجدو  المواص ات وفقا للمجا  المعرفي شملت األهداف التي تتكد على اوات  

 .(التطمي , ال هً ,التذكر) :في المستويات المعرفيةالتعليً 
 

 حيوااات مع ميئاتها؟كيف تتكيف ال - لميئة وما مكوااتها؟           ا ما -
 ؟كيف تتكيف الاماتات مع ميئاتها - .أاوا  الميئات -

 =الواأ الاسمي ألهمية المووو  
 عدد حصص المووو 

 ×700 
 العدد الكلي لحصص الوحد 

 الواأ الاسمي للمووو  لك  مووو عدد الحصص  المووو 

 7 7 مالميئة وما مكوااتها؟
× 700 =72  

2 

 

 7 أاوا  الميئات
7 

× 700 =72  
2  

 2 كيف تتكيف الحيوااات مع ميئاتها؟
2 

× 700 =22  
2  

 2 كيف تتكيف الاماتات مع ميئاتها؟
2 

× 700 =22  
2  
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=الواأ الاسمي ألهداف الوحد  الدراسية   
عدد األهداف في مستوف معيأ     

 ×700  
العدد الكلي ألهداف الوحد     

 الوزن النسبي ألهداف الوحدة الدراسية( 4)جدول 
 

 
 

 
 
 
 

 :ةتحديد عدد األسئل -2
 ددتددً تحديددد عددو , التلميددذتددً تحديددد العدددد الكلددي ألسددئلة ايذتمددار فددي وددوء الددامأ المتدداح لإلجامددة, اددو  األسددئلة, عمددر 

  :اآلتيةألهداف وفقا  للمعادلة ااألسئلة لك  مووو  مأ موووعات الوحد  الدراسية في ك  مستوف مأ مستويات 
 (الواأ الاسمي ألهداف المووو × واأ الاسمي ألهمية المووو  ال× العدد الكلي لعسئلة = عدد اسئلة المووو  )  

 :تحديد درجة ايذتمار -5
 (الواأ الاسمي ألهداف المووو × الواأ الاسمي ألهمية المووو  × الدرجة الكلية ل ذتمار= تحديد درجة ايذتمار) 

 :تً صياغة أسئلة ايذتمار محيث تكوأ: صياغة أسئلة ايذتمار -2
  المراد اياسهام ئمة لعهداف. 
 لغويا  وعلميا   سليمة وصحيحة. 
 مراعية لمحتوف الوحد  التجريمية. 
 مراعية لذصائص الت ميذ. 
 محدد  وواوحة وي غموض فيها. 

 :يميأ جدو  المواص ات مصورت  الاهائية (5)والجدو  
 

 مواصفات لالخلبار اللحصيليالجدول ( 5)جدول رقم 

 المجمو 
 األهداف 

 الموووعات تالدرجا/ األسئلة
 التذكر ال هً التطمي 

 األسئلة 0.33 0.33 2.22 2.73
 ماالميئة ومكوااتها

 الدرجة 7.73 7.73 2.25 5.27
 األسئلة 0.33 0.33 2.22 2.73

 أاوا  الميئات
 الدرجة 7.73 7.73 2.25 5.27
 األسئلة 7.32 7.32 5.72 3.35

 كيف تتكيف الحيوااات مع ميئاتها
 الدرجة 2.50 2.50 2.27 77.27
 األسئلة 7.32 7.32 5.72 3.35

 كيف تتكيف الاماتات مع ميئاتها
 الدرجة 2.50 2.50 2.27 77.27
 مجمو  األسئلة 5.23 5.23 75.7 21
 مجو  الدرجات 1.22 1.22 20.22 35

 المجمو  التطمي  ال هً التذكر مستوف األهداف
 72 3 2 2 عدد األهداف
الواأ الاسمي 
 لعهداف

2 × 700 =27  
72  

2 × 700 =27  
72  

3 × 700 =53  
72  

700 
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 :مهدف استط عية عياة على ايذتمار تجريو -1
 وثمات  ايذتمار صد  مأ التخكد. 
 ايذتمار ل قرات والتمييا الصعومة  تمعام حساو.  
 األساسية الدراسة عياة على تطميق  عاد عأ ايذتمار اإجامة تستغرا  الذ  الامأ تحديد. 

 :صد  ايذتمار التحصيلي
ماداء جددو  المواصد ات : ماإوافة لما تدً مراعاتد  مدأ ذطدوات فدي إعدداد ايذتمدار التحصديلي السدامقة الدذكر والمتودماة

تدً , األوااأ الاسمية للددرو  واألهدداف واألسدئلة ثدً حسداو معدام ت التمييدا والسدهولة والصدعومة لمادود ايذتمداروحساو 
الهيئددة  مددأ أعودداء مددأ ذو  ايذتصدداص معرودد  علددى مجموعددة مددأ المحكمدديأايذتمددار التحصدديلي  التخكددد مددأ صددد 

رجددة مااسددمة فقددرات ايذتمددار وووددوحها وسدد مة وذلدد  للتخكددد مددأ د (7ملحدد ) التدريسددية فددي كليددة الترميددة مجامعددة حلددو
الدراسدة ووفقدا  لمقترحداتهً,  ومااء على آراء المحكميأ لمددف مااسدمة اذتمدار التحصدي  الدراسدي ألهدداف, الصياغة اللغوية

 .كما تً تحوي  ستاليأ مأ او  اذتيار متعدد إلى ستا  م ء ال را , األسئلة معضتمت إعاد  صياغة 
 

 

 :التحصيلي ثمات ايذتمار
للتخكددد مددأ ثمددات ايذتمددار فددي مدرسددة صددمحي دايددة تلميددذا  ( 20)تددً تطميدد  ايذتمددار علددى عياددة اسددتط عية تكواددت مددأ 

الدذ  يسددتذدً ( Alpha' Cronbach for Reliability)التحصديلي وتدً حسدام  ماسدتذداً معامد  أل دا كروامدات للثمدات 
حيددث , والددذ  يعطدي مدددوره فكددر  عددأ مددف ثمددات امددوذج ايذتمددار, ريألدراسدة مدددف التوافدد  مدديأ ع مدات الطدد و المذتمدد

( ذطددخ ايددا  كميددر)فايذتمددار الددذف يدداذ ض ثماتدد  جدددا  , لمعامدد  أل ددا كروامددات مدديأ الصدد ر والواحددد المطلقددةتتددراوح القيمددة 
يات  لادا معامد  ثمدات اريو مأ الص ر مياما ايذتمار الثامت تماما  حيث ي يوجد ذطخ ايا   سوف يات  لاا معام  ثمات

كاادت ايمدة هدذا  كلمداو , واحد صحير ومدذل  فدجأ المددف الممكدأ لمعامد  الثمدات يقدع مديأ الصد ر والواحدد الصدحير يساوف
 (.2002, حسأ)المعام  أارو إلى الواحد الصحير كاأ ذل  أفو  

 :ماد مواعة كما يلي( 23)تكوأ ايذتمار التحصيلي مأ   -
 ."ذطخ"و" صر"ميأ  إجامات ذيارات  ا  ماد( 72)مأ  السؤال األول
  .ماود مأ او  اذتيار متعدد مأ ث ث إجامات( 2) مأ السؤال الثاني

 

 .مأ او  أسئلة م ء ال را  ا  ماد (72)مأ السؤال الثالث     
جامدة وا  ( 7:مالمرادام  اإحصدائي مالقيمدة ترمياهداتدً )تً تسجي  اتدائ  إجامدات ث ثديأ تلميدذا  مدا مديأ إجامدة صدحيحة   -

 .(0:مالقيمة ترمياهاتً )ذاطئة 
أصداو التدي  المادودأكثدر و هد (70)الماد أأ ويتميأ , ايذتمار التحصيليإجامات  اإحصاء الوص ي( 2)لجدو  ا رووي

أذطدخ الت ميدذ فدي اإجامددة  المادود التديأكثدر  ي مدأهد (23و 22و 2و 2)المادود فدي حديأ أأ , الت ميدذ فدي اإجامدة عليد 
يددد  علددى تمددايأ كميددر مدديأ  والددذ  (73و 72و 1)الماددود حددت أأ أعلددى ايمددة ل احددراف المعيددار  اجدددها عاددد وا , اعليهدد

  .ما ميأ صحير وذاطب االت ميذ في اإجامة عليه
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 االخلبار اللحصيلياإلحصاء الوصفي إلجابات (: 1)جدول 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :ويوور الجدو  اآلتي اتائ  اذتمار أل ا كروامات على ماود ايذتمار التحصيلي
 لالخلبار اللحصيليمعامل ألفا كرونباخ : (7)جدول                                          

   
 
 

 ثير ك  ماد في ايذتمار التحصيليومأ ذ   فحص تخ, وهي ايمة مرت عة للثمات( 0.235)ملغت ايمة معام  أل ا 
  :على الثمات اجد اآلتي

  اياحراف المعيار  المتوسط عدد الط و الذيأ أجاموا إجامة صحيحة لستا ا
Q10 20 1.3333 .47946 
Q2 71 1.4333 .50401 
Q72 17 1.4333 .50401 
Q4 16 1.4667 .50742 
Q71 16 1.4667 .50742 
Q1 15 1.5000 .50855 
Q72 15 1.5000 .50855 
Q73 15 1.5000 .50855 
Q1 14 1.5333 .50742 
Q72 72 1.5333 .50742 
Q5 13 1.5667 .50401 
Q3 13 1.5667 .50401 
Q72 12 1.6000 .49827 
Q20 12 1.6000 .49827 
Q22 11 1.6333 .49013 
Q25 11 1.6333 .49013 
Q6 10 1.6667 .47946 
Q11 9 1.7000 .46609 
Q27 2 1.7000 .46609 
Q75 7 1.7667 .43018 
Q22 1 1.7667 .43018 
Q21 1 1.7667 .43018 
Q72 2 1.8000 .40684 
Q22 2 1.8000 .40684 
Q3 5 1.8333 .37905 
Q9 5 1.8333 .37905 
Q22 5 1.8333 .37905 
Q23 5 1.8333 .37905 

 ايمة معام  أل ا عدد الماود
23 .935 
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 الثباتفحص لأثير كل بند في االخلبار اللحصيلي علا (: 1)جدول 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .واجد أأ الثمات لأ يرت ع مع حذف أ  ماد, ايً معام  أل ا في حا  حذف ك  ماد على حده( 3)يوور الجدو  
 

 :ايذتماراإجامة على  تحديد امأ –
 ادددً وراددة ط عية اامددت الماحثددة متحديددد الددامأ الددذ  اسددتغرا  أو  تلميددذومددأ ذدد   تجريددو ايذتمددار علددى العياددة ايسددت

 :اآلتيةذ   المعادلة  اإجامة, والامأ الذ  استغرا  آذر تلميذ ادً وراة اإجامة وحساو المتوسط لامأ اإجامة مأ
   امأ التلميذ األذير+ امأ التلميذ األو  = امأ ايذتمار 

 
 ذ 

 ايمة معام  أل ا العمار  
Q1 .984 
Q2 .984 
Q3 .985 
Q4 .984 
Q5 .984 
Q6 .984 
Q7 .984 
Q8 .984 
Q9 .985 
Q10 .985 
Q11 .984 
Q12 .984 
Q12 .985 
Q72 .984 
Q72 .984 
Q75 .984 
Q12 .984 
Q11 .984 
Q13 .984 
Q12 .984 
Q20 .984 
Q27 .984 
Q22 .985 
Q22 .984 
Q22 .984 
Q25 .985 
Q22 .984 
Q21 .985 
Q23 .984 

2 



55 
 

 دايقددة, ومتطميدد  ( 20)دايقددة, والددامأ الددذ  اسددتغرا  التلميددذ األذيددر( 25)سددتغرا  التلميددذ األو  ولقددد كدداأ الددامأ الددذ  ا
 .دايقة( 22)المعادلة السامقة يصمر الامأ الكلي ل ذتمار

العلميددة السددامقة فددي  مجموعددات الدراسددة فيمددا يتعلدد  مالم دداهيً والمعددارفلتكددافت التددً تطميدد  ايذتمددار امليددا  للتخكددد مددأ كمددا 
مجموعدات الدراسدة فدي متوسدطات ايذتمدار والتعدرف  جا  وحد  الدراسة, أما الهدف مأ تطميق  معدديا  فهدو المقارادة مديأم

 (.استذداً الحقيمة التعليمية الحاسومية)ديلة إحصائية فيما مياها تعاف للمتغير المستق   على مدف وجود فرو  ذات
 :ايذتمار ل قرات والتمييا الصعومة معام ت

 أسددئلة علددى الت ميددذإجامددات  اتددائ  تحليدد  تددً ايسددتط عية العياددة طدد و علددى التحصدديلي ايذتمددار تطميدد  تددً أأ عدددم
 وادد ,ايذتمدار أسدئلة مدأ سدتا  لكد  التمييدا معامد و  صدعومةالسهولة وال معام  على التعرف مهدف التحصيلي, ايذتمار

 تلميدذ( 75) أذدذ سدمت العيادة إلدى اسدميأاو  التحصديلي, يذتمدارا فدي ع مداتهً محسدو تاااليا   الط و درجات ترتيو تً
 .دايا كمجموعة (75)و عليا, كمجموعة
  :Difficulty Index الصعومة  معام 

 .صحيحة إجامة الستا  على أجاموا الذيأ للط و المئوية الاسمة: يقصد م و 
 (:2002, الطائي)تً حساو معام  الصعومة وف  المعادلة التالية 

 7=  الصعومة معام +  السهولة معام                        
 (:2002, مذائي ) اآلتية المعادلة حسو السهولة معام  حساو تً

 
 

 :Discrimination Index معام  التمييا
 .مدف فعالية الستا  في التمييا ميأ الط و محسو مقدراتهً: م يقصد و 
 (:2072, مركات) يةاآلت المعادلة حسو التمييا معام  حساو تً
 

   
 

 السدهولة معدام ت تراوحدتحيدث , صدعومة والسدهولة والتمييدا لمادود ايذتمدار التحصديليعام  اليوور ايً م( 5ملح ال)و
 مادددودجميدددع  تدددً امدددو و  (%32.2 - %22.2) مددديأ الصدددعومة ومعدددام ت, (%22.2 - %72.2) مددديأ يذتمدددارمادددود ال

 .ايذتمار التحصيلي
معامد  صدعومتها ) ت الصدعومة والسدهولة لتحسديأ ايذتمدار التحصديلي واسدتمعاد المادود الصدعمة جددا  معدامحيث تسدتذدً 

 (.725ص, 7223, الذولي%( )0أو % 700معام  سهولتها )أو الماود السهلة جدا  , %(0 أو% 700
 معددددام ت  ألأ (71-70) الماددددديأ اسددددتمعاد فددددتً (%22.2 -%72.2) مدددديأ ايذتمددددار لماددددود التمييددددا معددددام ت تراوحددددت ميامددددا
 (.12ص, 2005, الجلمي) 7222 ايم  ووع  الذ  ياالتمي معام ت تقويً معيار على اعتمادا   وذل  (%72) مأ أا  تميياها

 اإجامات الصحيحة في ال ئة الدايا   -اإجامات الصحيحة في ال ئة العليا= معام  التمييا 
 ال ئتيأ                         عدد الط و في إحدف                                        

 للستا        الصحيحةعدد اإجامات = السهولة معام  
 العدد الكلي لإلجامات                               

 ×700  
 

 ×700  
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 لقويم معامالت اللمييز( 9)جدول 
 التقويً مستوف التمييا

 فقر  جيد  جدا   فخعلى 0.20مأ 
 أ يمكأ تحسياهافقر  جيد  مدرجة معقولة ولك 0.22إلى  0.20مأ 
 فقر  تحتاج إلى تحسيأ 0.72إلى  0.29مأ 

 فقر  وعي ة تحذف أو تعد  0.72أا  مأ 
 مقياس االلجاهات نحو مادة العلوم: ثالثاا 

 :اآلتيةتً مااء فقرات المقيا  وفقا  للذطوات 
 المتعلقدددة ماتجاهدددات د مدددأ المقدددايي الدراسدددات الاتريدددة فدددي هدددذا المجدددا  وايسدددتعااة فدددي إعدددداده معددددايطددد   علدددى  .7

 :الت ميذ احو المواد الدراسية ک
 (. 2070, الدي ) لعلًو المترجً مأ ام  عاي  ايتوأمقيا  ايتجاه احو تعلً ا 
 (2002)روية الهاشمي . عداد أإد  العلًو لدف طلمة الصف التاسع مقيا  ايتجاهات احو ما. 
 (2002) اصارعداد إيهاو ذلي  إيا  ايتجاه احو ماد  الرياويات مق . 
 (2002)عداد عمد الماعً الغامد  إلدف ت ميذ الصف األو  المتوسط  مقيا  ايتجاه احو ماد  العلًو. 
  (2072)حما   محمد .ود الم واة فهمي .د عدادإ الرياويات ماد  احو األساسي ام الذ الصف طلمة اتجاهات مقيا. 
 .ة وذاصة ما يتعل  مايتجاهات احو ماد  العلًوتحلي  الدراسات السامقة ذات الصلة ممووو  الدراس .2
 .التخكيد على أأ تكوأ معض فقرات المقيا  موجمة ومعض ال قرات سالمة .2
 :تحديد طريقة ايستجامة .2
 :عطيت ماود المقيا  تدرجا  محسو طريقة ليكرت الذماسية محيث تعطى الدرجات كاآلتيأُ 

 غير مواف  مشد  -غير مواف   -  ي أدر  -مواف   –مواف  مشد                    
 7           2          2         2        5لل قرات الموجمة       . أ
 5           2          2         2        7لل قرات السالمة      . و

  :استط عية مهدفعلى عياة  المقيا  تجريووتً 
 .وثمات  المقيا  صد التخكد مأ  -
 .األساسية الدراسة عياة على تطميق  عاد عأ المقيا  جامةاإ تستغرا  الذ  أالام تحديد -

 :ثمات مقيا  ايتجاه احو العلًو
 يدا  ايتجداه احدو مداد  العلدًو وتدًتلميدذا  للتخكدد مدأ ثمدات مق( 20)تً تطمي  المقيا  على عيادة اسدتط عية تكوادت مدأ 

  تجاهات احووتومأ مقيا  اي, (Alpha' Cronbach for Reliability)حسام  ماستذداً معام  أل ا كروامات للثمات 
 .ماد طرح مصيغة إيجامية( 22)و ,(25551573525523) ماود طرحت مصيغة سلمية( 2) ,ماد 23ماد  العلًو 

 لمقياس االلجاهمعامل ألفا كرونباخ (: 10)جدول 
 ايمة معام  أل ا  عدد الماود
23 .127 
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 .وهي ايمة جيد  للثمات( 0.127)أل ا والذ  مل  عام  مايمة ( 70)يميأ الجدو  
 :يوور ايً معام  أل ا كروامات( 77)والجدو   هعلى حد مادمعد حذف ك  الماود تً حساو ثمات 

 

 في حالة حذف كل بند علا حدهلمقياس االلجاه معامل ألفا كرونباخ (: 11)جدول 
 ايمة معام  أل ا العمار 

Q1 .698 
Q2 .703 
Q2 .613 
Q2 .714 
Q5 .609 
Q2 .701 
Q1 .706 
Q3 .662 
Q2 .721 
Q70 .693 
Q77 .663 
Q72 .697 
Q72 .675 
Q72 .719 
Q75 .713 
Q72 .680 
Q71 .682 
Q73 .636 
Q72 .683 
Q20 .715 
Q27 .679 
Q22 .668 
Q22 .698 
Q22 .673 
Q25 .634 
Q22 .659 
Q21 .677 
Q23 .591 

 :   ايتجاه احو ماد  العلًوصد  مقيا
مصددورت  األوليددة علددى عدددد مددأ المحكمدديأ مددأ أعودداء الهيئددة التدريسددية   تددً عروددللتخكددد مددأ صددد  المحتددوف للمقيددا  

إمددداء الددرأ  فددي فقددرات المقيددا  ومااسددمت  لقيددا  ايتجدداه ومدددف سدد مة الصددياغة  (7ملحدد ) مكليددة الترميددة مجامعددة حلددو
 حيث تمت إعاد  صياغة معض الماود   المقيا  مأ المحكميأ درست الم حتات ماهتماً, اللغوية, ومعد استعاد  اس
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 .مادا  ( 23)ليصمر عددها , ماود لتكرار ما تقيس ( 5)كما تً حذف 
 :لحديد زمن اإلجابة علا مقياس االلجاه نحو العلوم  -

 ادددً وراددة مأ الددذ  اسددتغرا  أو  تلميددذمددأ ذدد   تجريددو المقيددا  علددى العياددة ايسددتط عية اامددت الماحثددة متحديددد الددا 
 :اآلتيةذ   المعادلة  اإجامة, والامأ الذ  استغرا  آذر تلميذ ادً وراة اإجامة وحساو المتوسط لامأ اإجامة مأ

 امأ التلميذ األذير+ امأ التلميذ األو  = امأ اإجامة على المقيا  
       
      

 

دايقددة, ومتطميدد  ( 25)دايقددة, والددامأ الددذ  اسددتغرا  التلميددذ األذيددر( 75)ميددذ األو  ولقددد كدداأ الددامأ الددذ  اسددتغرا  التل
      . دايقة( 20)المعادلة السامقة يصمر الامأ الكلي لتطمي  المقيا 

 :إجراءات الدراسة
 :الدراسةلتحقي  أهداف  اآلتيةجراءات اتمعت الماحثة اإ

 .قائو التعليمية الحاسومية وايتجاهات الحديثة في تدري  العلًوط   على األدميات والدراسات المتعلقة مالحاي -7
 .إعداد اإطار الاتر  الذ  يتعل  ممووو  الدراسة -2
 .وحساو ثمات , إعداد ايذتمار التحصيلي وعرو  على المحكميأ للتخكد مأ ص حية ايذتمار للتطمي  -2
 .وحساو ثمات , د مأ ص حية المقيا  للتطمي إعداد مقيا  ايتجاهات احو العلًو وعرو  على المحكميأ للتخك -2
حيددث  تطميدد  ايذتمددار التحصدديلي ومقيددا  ايتجاهددات احددو العلددًو علددى عياددة اسددتط عية مددأ ذددارج عياددة الدراسددة -5

سد مة ثمدات ال قددرات ووودوحها وتحديددد  مهددف التحقد  مددأ وذلدد , تلميددذ فدي مدرسدة صددمحي دايدة( 20)تكوادت مدأ 
 .امأ ايذتمار

 مددددير  ومقاملدددة 22/7/2072 متددداري  المدرسدددة ايدددار  تمدددت حيدددث, رسدددة التدددي سددديتً فيهدددا تطميددد  الدراسدددةتحديدددد المد -2
عطائها المدرسة  التجهيداات وجدود مدأ والتخكدد ,المذمدر علدى والتعدرف, تطميقهدا وذطدوات وأهددافها الدراسدة عأ فكر  وا 

 .الدراسة لتطمي  الورورية
 .  تلميذ( 20) وامطة كمجموعة وشعمة تلميذ( 22) تجريمية عةكمجمو  شعمة اذتيارم الدراسة عياة تحديدتً  -1
جراءاتهددا الدراسددة هدددف عددأ فكددر  ئهدداإعطاتددً و مددع معلمددة الصددف  الماحثددة اجتمعددت -3  التعليميددة مالحقيمددة والتعريددف, وا 

 .تطميقها وذطوات الحاسومية
 تشددغي  متطلمددات وتددوفير لحاسددووا أجهددا  علددى الحاسددومية التعليميددة الحقيمددة وتجريددو المذمددر جاهايددة مددأ التخكدددتددً  -2

 .جهاا على ث ثة ك  الت ميذ توايع وتً أجها ( 1)على المذمر احتوف حيث, الحقيمة
 تكدددافت مدددأ للتخكدددد 22/7/2072 متددداري  العيايدددتأ علدددى ايتجددداه ومقيدددا  التحصددديلي ل ذتمدددار القملدددي التطميددد  تدددً -70

 .ميةالحاسو  التعليمية الحقيمة تطمي  في المدء ام  المجموعتيأ
 معلمددة امدد  مددأ الحاسددومية التعليميددة مالحقيمددة التجريميددة العياددة تدددري  تددً حيددث 2/2/2072 فددي التطميدد  مدددء تددً -77

 .الصف معلمة ام  مأ التقليدية مالطريقة الوامطة العياة وتدري , الصف

2 
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 .تطميقها ومراح  الحقيمة دلي  على ايط  و  ومكوااتها مالحقيمة الت ميذ تعريف تً مداية -72
 .أسموعيا   حصص ث ث ممعد  72/2/2072 إلى 2/2/2072 ال تر  ذ   التطمي  ستمرا -72
 .المجموعتيأ لك  الدراسة تطمي  على ماإشراف الماحثة اامت -72
 .72/2/2072 متاري  ايتجاه ومقيا  التحصيلي ل ذتمار المعد  التطمي  تً الوحد  تدري  مأ اياتهاء معد -75
 للتحقد  وت سديرها وماااشدتها الاتائ  وتحلي  إحصائيا   ومعالجتها الاتائ  وت ري  ماتاإجا متصحير الماحثة اامت ثً -72

 لت ميدذ واشدرها تعميمهدا ثً ومأ, الدراسة لهذه المحدد  األهداف تحقي  في الحاسومية التعليمية الحقيمة فاعلية مأ
 .األساسي التعليً مرحلة مأ الرامع الصف

 
 حصائية المسلخدمةاألساليب اإل

 : SPSSحصائي ماستذداً المراام  اإ اآلتيةحصائية اإالمعالجات ه الدراسة تذدمت الماحثة في هذاس
 .الدراسة لمجموعات المعيارية واياحرافات الحسامية المتوسطات -7
 .Alpha' Cronbach for Reliabilityمعام  أل ا كروامات للثمات  -2
 .  Kolmogorov-Smirnov testسميراوف للتوا  الطميعي  –اذتمار كلماغوروف  -2
 .لعياتيأ مستقلتيأ T-Testاذتمار  -2
 Pearson Correlation.معام  ايرتماط ميرسوأ  -5
 التحصدددي ) التدددامع المتغيدددر علدددى (الحاسدددومية التعليميدددة الحقيمدددة) المسدددتق  لمتغيدددرل التدددخثير حجدددً لحسددداو ايتدددا مرمدددع -2

 (.ايتجاه, الدراسي
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 الفصل الخامس

 ومناقشلها ولحليلها لدراسةا نلائج عرض

 ال رض األو  -
 يالثاا ال رض -
 الثالث  ال رض -
 ال رص الرامع -
  الذام  ال رض -

 
 

 ملخص نلائج الدراسة -
 
 

   اللوصيات والمقلرحات -



61 
 

 : ومناقشلها نلائج الدراسة
و مداد  العلدًو أثدر اسدتذداً حقيمدة تعليميدة حاسدومية فدي التحصدي  الدراسدي وايتجاهدات احدهدفت هذه الدراسة إلى معرفدة 

 حصدائيا  إائ  الدراسدة معدد تحليلهدا و يتاداو  هدذا ال صد  عرودا لاتد, لدف ت مذ  الصف الرامع مأ مرحلة التعلديً األساسدي
 :اآلتيوماااشتها على الاحو 

 :الفرض األول
درسىوا  لحصيل اللالميىذ الىذين درجات بين ملوسط (0.05) عند مسلوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية ليس هناك

 .في اللطبيق القبلي الوحدة من خالل الحقيبة اللعليمية الحاسوبية وأقرانهم الذين درسوا بالطريقة اللقليدية
 :الثانيالفرض 

لىىدى نحىىو مىىادة العلىىوم  اتلجاهىىاال  بىىين ملوسىىط (0.05)فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىلوى داللىىة  لىىيس هنىىاك
فىىي  حقيبىىة اللعليميىىة الحاسىىوبية وأقىىرانهم الىىذين درسىىوا بالطريقىىة اللقليديىىةاللالميىىذ الىىذين درسىىوا الوحىىدة مىىن خىىالل ال

 .اللطبيق القبلي
للتخكدد مدأ ( التجريميدة والودامطة)تً تطمي  ايذتمار التحصيلي ومقيا  ايتجاه احدو مداد  العلدًو امليدا  علدى المجمدوعتيأ 

  .تهامجموعتيأ في المحتوف العلمي للوحد  المطلوو دراسميأ التكافت ال
 الوصفي للكافؤ المجموعلين حصاءاإل( 12)جدول 

 
 
 
 

 

 يوور ذل ( 72)سميراوف والجدو   –ماستذداً اذتمار كلماغوروف  تً اذتمار ذوو  الميااات للتوايع الطميعي
 سميرنوف –اخلبار كلماغوروف ( 13)جدول 

 
 
 
 
 

ومادداء عليدد  تدددً , ومالتددالي فددجأ الميااددات تذوددع للتوايددع الطميعددي( 0.05)يتوددر مددأ ديلددة القدديً أأ جميعهددا أكمددر مددأ 
 . والذ  يقارأ ك  متوسطيأ على حده( t)تمار استذداً اذ

 لللباينات الملساوية tاخلبار ( 14)جدول

 الملغير
 tاخلبار  اخلبار لساوي اللباينات

 النليجة
 درجة الحرية الديلة (t) ايمة الديلة (F)ة ايم

 حصائيا  إفر  دا   لي  هاا  20 264. 1.133- 444. 596. ايذتمار التحصيلي القملي
 حصائيا  إفر  دا   لي  هاا  20 450. 763.- 213. 1.596 قيا  ايتجاه القمليم

 الملغير المجموعة حجم العينة الملوسط االنحراف المعياري
 المجموعة الوامطة 20 8.881 3.3238

 ايذتمار التحصيلي القملي
 المجموعة التجريمية 22 9.957 2.9730
 المجموعة الوامطة 20 110.381 8.8231

 مقيا  ايتجاه القملي
 المجموعة التجريمية 22 112.739 11.5963

  درجة المقياس  االخلبار القبلي المجموعة
  666  .624. (Z)ايمة  المجموعة الوامطة

 التوا  طميعي 830. التوا  طميعي 767. الديلة
  397  .579. (Z)ايمة  المجموعة التجريمية

 التوا  طميعي 891. التوا  طميعي 997. الديلة
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Leven’s)يتور مأ اذتمار   test ) للتجاا  أأ ديلدة(F) مقيدا  ايتجداهول( 0.222) هدي ل ذتمدار التحصديلي القملدي 
للتماياددات ( t)سددتذداً اذتمدداروما, ومالتددالي فالتماياددات متسدداوية( 0.05)وهمددا أكمددر مددأ مسددتوف الديلددة ( 0.272)القملددي 

 وهمدا( 0.250)القملدي  مقيدا  ايتجداهول( 0.222) ل ذتمدار التحصديلي القملدي مسدتوف الديلدةالمتساوية تمديأ اتائجد  أأ 
أ اومالتددددالي المجموعتدددد, حصددددائيا  مدددديأ المتوسددددطيأإفددددر  دا   لددددي  هاددددا  الاتيجددددةو  ,(0.05)أكمددددر مددددأ مسددددتوف الديلددددة 

 .أامتكافئت
 :لثالفرض الثا
لحصيل اللالميىذ الىذين درسىوا  درجات بين ملوسط (0.05) عند مسلوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية ليس هناك

 .في اللطبيق البعدي الوحدة من خالل الحقيبة اللعليمية الحاسوبية وأقرانهم الذين درسوا بالطريقة اللقليدية
 :سميراوف –اذتمار كلماغوروف ماستذداً للمياااتاذتمار التوا  الطميعي  تً الثالث ال رض صحة يذتمار -

 اخلبار كلماغوروف سميرنوف(: 15)الجدول 
 الاتيجة الديلة (Z)ايمة  المجموعة

 يذوع للتوايع الطميعي 020. 202. العياة التجريمية
 يذوع للتوايع الطميعي 183. 161. العياة الوامطة

ومالتالي فجأ مجموعتي المياادات تذودع , (0.07)مستوف الديلة مر مأ أكاريأ تمايذ ديلة أأ( 75)الجدو   يتور مأ
 .للتوايع الطميعي

 واذتمداراإحصداء الوصد ي ( 72)يوودر الجددو  و  مقارادة المجمدوعتيأ تمعد التخكد مأ التوا  الطميعي للميااات تمد -
(t)   لك  مجموعةلعياتيأ مستقلتيأ لع مات ايذتمار المعد: 

 لعالمات االخلبار البعدي لكل مجموعةلعينلين مسلقللين  tاخلبار و اء الوصفي اإلحص(: 11)الجدول 

 

تمدديأ و , (75.05)أعلددى مددأ متوسددط العياددة الوددامطة ( 23.23)أأ متوسددط العياددة التجريميددة ( 72)مددأ الجدددو  يتوددر 
 لهدذه ووفقدا  , أأ المتوسدطيأ مذتل داأ معاويدا  ( 0.05)والتي تصغر مستوف الديلة ( 0000.)التي ملغت ( t)اذتمار  ديلة

عادد  فرو  ذات ديلدة إحصدائية هاا :" ياص على والذ  لمدي ال رض ا , وامو الص ر  الثالث ال رض رفض تً الاتيجة
ميأ متوسط تحصي  الت ميذ الذيأ درسدوا الوحدد  مدأ ذد   الحقيمدة التعليميدة الحاسدومية وأادرااهً  (0.05) مستوف الديلة

 ". التجريمية ولصالر المجموعة الذيأ درسوا مالطريقة التقليدية
أثددر الطريقددة إلددى تعدداف   المعددد التحصدديلي ايذتمددار  فددي  ذات ديلددة إحصددائية وجددود فددرو  الثالددث ال ددرضاتددائ   تمدديأ

على تحصي  ت مذ  الصف الرامع, وجاءت ال رو  لصالر المجموعة التجريمية مما يدد  علدى فاعليدة الحقيمدة المستذدمة 
 .المجموعة الوامطة ت مذ   المجموعة التجريمية مقاراة متحصي ت مذ التعليمية الحاسومية المصممة في اياد  تحصي  

 متعددد  فدي عدرض المداد  التعليميدة,مميداات و الحاسوو مأ ذمرات مرئيدة لما يقدم   ةأ هذه الاتيجة متواعأ ةرف الماحثتو 
 أسهً في وحركة التي ساعدت على إثار  ااتماه الت ميذ, مما  صور و صوت مأ كاستذداً المتثرات مخشكالها المذتل ة 

 اتيجة ايذتمار الديلة  درجة الحرية  (t)ايمة  اياحراف المعيار  المتوسط العدد المجموعة
 6.23446 28.9773 22 التجريمية

7.139 20 .000 
يوجد ديلة 

 6.40086 15.0500 20 الوامطة حصائيةإ
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 .غرفة الص ية ايعتياديةالذروج مأ جو ال
التعايدا والتغذيددة متقدديمها  محيدث تميدات ,كافدة مسدتوياتهًماددرات الت ميدذ  الحقيمدة التعليميدة الحاسدوميةأاشدطة  راعدتكمدا 

 .الراجعة المماشر 
  ه  سد وهدذاوفد  ذطدوات ماطقيدة متتامعدة تاتديً تعلمد   أسدهً فدي التعليمية مشدك  مسدم معرفة الت ميذ ماألهداف كما أأ 

تشددجع علددى  الحقيمددة التعليميددة الحاسددوميةأأ إلددى ماإوددافة , الماطقددي علددى تكددويأ عددادات الت كيددر سدداعدعمليددة الددتعلً و 
 علدىحيدث احتدوت , يدة التدي توفرهداتامية ص تي تحم  المستولية واتذاذ القرار لدف المتعلميأ مأ ذد   األاشدطة التقويم

 :ث ثة أاوا  مأ التقويً
لتحديدد اقطدة المددء فدي دراسدة ( الميئدة وتكيدف األحيداء)هدف إلى تحديد مدف استعداد المتعلً لتعلً وحدد   :ايذتمار القملي

 .الوحد 
, صداحمت عمليدة الدتعلً ماسدتمرار, حيث احتوت الحقيمة على مجموعة مأ ايذتمارات المرحلية القصير : ايذتمار الماائي

 .واودت المتعلً متغذية راجعة فورية عاات تعلم 
اسددتذدً فددي اهايددة الددتعلً مالحقيمددة التعليميددة لتحديددد مددا أاجدداه المددتعلً ومدددف اسددتعداده ل اتقددا  للدددرو  : ايذتمددار الاهددائي

 .التالية
اتددائ  الدراسددات السددامقة التددي أشددارت إلددى فاعليددة اسددتذداً الحاسددوو ومرمجياتدد   ومعتددًات قددت  هددذه الاتيجددةوي حددت أأ 

 : تحصي  الطلمة مث  التعليمية المحوسمة في اياد 
دراسددة , (2070)ماددي عمددد الددرحمأ دراسددة  ,(2077)دراسددة متددولي  ,(2077) عمددد الغادديدراسددة , (2077)دراسددة سددكر 

دراسدة العجلدواي , (2002)دراسدة الكلمدااي , (2070) وآذدروأدراسدة العادا   ,(2070)العتيمدي دراسدة  ,(2070)جع ر 
 .Lim (7223)دراسة  ,Gunn & Pitt  (2002)دراسة, Martin et al (2002)دراسة , (2002)وأمو اياة 

 :ك  مأ مع اتائ  دراسة هذه الاتيجةمياما تعاروت 
يعداف السدمو فدي اذدت ف الاتدائ  إلدى اذدت ف  ويمكدأ أأ, (2070)دراسة الشمرااي , (2072)دراسة الذوالد  والتميمي 

أو اذدت ف عيادة الدراسدة مدأ , لمرحلة الدراسية والماد  الدراسديةأو اذت ف اطو  ال تر  الاماية التي طمقت فيها الدراسة, 
 .ذرآمجتمع إلى 

 

 : الرابعالفرض 
فىي االلجىاه نحىو مىادة العلىوم لىدى اللالميىذ الىذين  (0.05)فروق ذات داللة إحصائية عنىد مسىلوى داللىة  ليس هناك

 .في اللطبيق البعدي درسوا بالطريقة اللقليديةدرسوا الوحدة من خالل الحقيبة اللعليمية الحاسوبية وأقرانهم الذين 
 .سميراوف –اذتمار كلماغوروف  ستذداًاذتمار التوا  الطميعي للميااات ما تً الرامع ال رض صحة يذتمار -

 اخلبار كلماغوروف سميرنوف(: 17)جدول 
 الاتيجة الديلة (Z)ايمة  المجموعة

 عييذوع للتوايع الطمي 121. 165. العياة التجريمية
 يذوع للتوايع الطميعي 200. 131. العياة الوامطة
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ومالتدددالي فدددجأ مجمدددوعتي المياادددات , (0.07)مسدددتوف الديلدددة  أكمدددر مددأاريأ مدددمعاويدددة ايذتأأ ( 71)الجددددو  يتوددر مدددأ 
 .تذوع للتوايع الطميعي

 واذتمدار صداء الوصد ياإح( 73)معد التخكد مأ التوا  الطميعي للميااات تمدت مقارادة المجمدوعتيأ ويوودر الجددو   -
(t ) ايتجاه المعد  لك  مجموعةلدرجات مقيالعياتيأ مستقلتيأ  . 

 البعدي لكل مجموعة االلجاه سقياملعينلين مسلقللين لدرجات  tواخلبار اإلحصاء الوصفي( 11)الجدول 
 
 
 
 

 ديلددةيتوددر مددأ كمددا , (116.20)أعلددى مددأ متوسددط العياددة الوددامطة ( 126.73)يتوددر أأ متوسددط العياددة التجريميددة 
 الاتيجدة لهدذه ووفقدا   ,أأ المتوسطيأ مذتل اأ معاويا  ( 0.05) والتي تصغر مستوف الديلة( 0.004) التي ملغت( t)اذتمار

فدرو  ذات ديلدة إحصدائية عادد مسدتوف  هادا :" ياص على والذ  ال رض المدي  , وامو الرامع الص ر  ال رض رفض تً
الحاسددومية  فددي ايتجدداه احددو مدداد  العلددًو لدددف الت ميددذ الددذيأ درسددوا الوحددد  مددأ ذدد   الحقيمددة التعليميددة (0.05)ديلددة 

 ". التجريمية ولصالر المجموعة وأارااهً الذيأ درسوا مالطريقة التقليدية
 كداأ العلدًو مداد  احدو ايتجاهدات مقيدا  فدي التجريميدة المجموعدة ت ميذ استجامات لتقدير العاً المتوسط أأ الاتائ  تميأ

 .المجموعة الوامطةمتوسط استجامات إيجاميا  أكثر مأ 
مدداد   التددخثير فددي اتجاهددات الت ميددذ احددو تعلددً تاددد اسددتطاعلدد  إلددى أأ الحقيمددة التعليميددة الحاسددومية ويمكددأ أأ يعدداف ذ

 الحقيمددةفر  فدي اات المتددو والتشددوي  والتادو  واإمكااد العلدًو وايشدتيا  إلددى حصدت , وهدذا مددرده إلدى عامدد  اإثدار , والجدذو,
التحصدي , ألأ مدأ  فديأأ هدذه الاتيجدة تدتثر إيجاميدا   ةالماحثد رفتدالصدف التقليديدة, و  مقاراة مالمتاح فدي غرفدةالحاسومية 

ت وهدذا مدا اسدتطاع, تجاههداا حدو الت ميدذ لمدادتهً وطريقدة تدريسدها ومديلهً إيجاميدا  أهً األس  الا سية لعملية التعلً هدو 
 .الحقيمة التعليمية الحاسومية تحقيق 

ومراعددا  ال ددرو  ال رديددة ميدداهً مددأ ذدد   , مددالا   عاددد التلميددذ الثقددة فددي تعايددا الحقيمددة التعليميددة الحاسددومية أسددهمتكمددا 
 . ورغمات  والتعلً حسو سرعت  الذاتيةالمتعلً  ميو اذتيار المدي  الذ  يااسو توفير 
الدراسات السامقة التي أشارت إلى فاعلية اسدتذداً الحاسدوو ومرمجياتد  التعليميدة عدد مأ اتائ  و ا الستا  اتائ  هذوتت   
 : مث  اتجاه الت ميذ احو المواد الدراسيةمة في المحوس
 Martin  et  al دراسدة ,(2002) الكي ادي دراسة ,(2002) الكلمااي دراسة ,(2070) العتيمي دراسة, (2072) عما  دراسة

 .Lim (7223)دراسة , (2002)
 :الخامسالفرض 

 .ة العلومبين لحصيل اللالميذ والجاهالهم نحو ماد ةارلباطيعالقة  ليس هناك
 تحصددي  إيجدداد الع اددة مدديأ( Pearson Correlation)تددً اسددتذداً معامدد  ايرتمدداط  الذددام  ال ددرض صددحة ويذتمددار
 .العلًو ماد  احو واتجاهاتهً الرامع الصف ت مذ 

 اتيجة ايذتمار الديلة  درجة الحرية  (t)ايمة  اياحراف المعيار  المتوسط العدد المجموعة
 10.00087 126.7273 22 التجريمية

3.019 20 .004 
ديلة  هاا 
 12.55556 116.2000 20 الوامطة حصائيةإ
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 (Pearson Correlation)معامل االرلباط ( 19)جدول
 معاوية ايرتماط معام  ميرسوأ المجموعة
 0.000 0.212 التجريمية
 0.027 0.577 الوامطة

 ايمدددة معامددد  ايرتمددداط ميرسدددوأ مددديأ ايتجددداه احدددو مددداد  العلدددًو والتحصدددي  الدراسدددي كاادددتأأ ( 72)يتودددر مدددأ الجددددو  
, واجد أأ ايمة ايرتماط أعلدى لددف المجموعدة التجريميدة للمجموعة الوامطة( 0.577)و, للمجموعة التجريمية( 0.212)

 تدً الاتيجدة لهدذه ووفقدا  , ارت عت اتجاهات الت ميذ احو ماد  العلًو كلما اادادت درجات التحصدي  وهذا يشير إلى أا  كلما
مديأ تحصدي  الت ميدذ  ةارتماطيدع ادة  هادا  :"يداص علدى والدذ  ال درض المددي  , وامدو الذدام  الصد ر  ال درض رفدض

 ". واتجاهاتهً احو ماد  العلًو
 معتددً يت دد حيددث , تحصددي  المجموعددة التجريميددة واتجاهدداتهً احددو مدداد  العلددًو وجددود ع اددة ارتماطيددة مدديأ الاتددائ تمدديأ 

 ولددذل , فيهددا الدراسددي تحصدديل  علددى تددتثر يتعلمهددا التددي الدراسددية المدداد  احددو الطالددو اتجاهددات اوعيددة أأ علددى الترمويددوأ
 متحمسدا   يصدمر لكدي, لمداد ا هدذه احدو اييجاميدة الطالدو اتجاهدات تاميدة هو دراسية ماد  أ  تدري  أهداف أهً مأ كاأ
 مددأ الحاسددومية التعليميددة الحقيمددة اسددتذداًف, دراسددتها احددو دافعيتدد  وايدداد  تعلمهددا فددي الجهددد لمددذ  أكمددر اسددتعداد وعلددى لهددا
 تهيئدة ذد   مدأ الدراسية الماد  تعلً في اجاحا   غلميتهًألت ووفر هً تحصيل مستويات رفع التجريمية المجموعة ت ميذ ام 

 أسهمت  ومذل  تقدمهً مدف تقييً على القدر  فرصة لهً تاحةا  و  عليميالت المواف
 .لدف الت ميذ اإذ ا  أو مالذج  الشعور مأ في التقلي 

 :اللأثير حجم
 حساو تً (الدراسي التحصي ) التامع المتغير على( الحاسومية التعليمية الحقيمة) المستق  لمتغيرل حجً التخثير ولمعرفة
 Eta squared   (²η ) إيتا مرمع

 
 

 

 :اآلتيةالاتائ   اجد ومقيا  ايتجاه احو العلًو ل ذتمار التحصيلي tلقيمة متطمي  المعادلة السامقة و 
 اللابع الملغير علا المسلقل للملغير اللأثير حجم( 20) جدول

 
 
 
 

أكمددر مدأ المحدد  وهددي ايمدة  (0.735) ولمقيددا  ايتجداه( 0.520) ل ذتمددار التحصديلي "²η"ايمدة ( 20)يتهدر الجدددو  
(0.72=²η) مدا يثمدت األثدر الكميدر للحقيمدة التعليميدة م, (2002, الهداا ) مستويات تقددير األثدر ممرمدع إيتدا وف  تصايف

 .وهو ما توصلت إلي  اتائ  الدراسة, الحاسومية على تحصي  الت ميذ واتجاهاتهً احو ماد  العلًو
 
 

 حجم اللأثير "²η" قيمة مربع إيلا  (t) قيمة (df)  درجات الحرية الملغير
 حجً التخثير كمير 0.520 1.722 20 ايذتمار التحصيلي
 حجً التخثير كمير 0.735 3.019 20 مقيا  ايتجاه
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 ملخص نلائج الدراسة
 :توصلت الدراسة إلى الاتائ  اآلتية

المجموعدددة التجريميددددة  درجددددات مددديأ متوسدددط (0.05) عاددددد مسدددتوف الديلددددة ذات ديلدددة إحصدددائية هادددا  فددددرو  لدددي  -
 .ومتوسط درجات المجموعة الوامطة في التطمي  القملي ل ذتمار التحصيلي ولمقيا  ايتجاه احو ماد  العلًو

المجموعدددة تحصدددي  ت ميدددذ  درجدددات مددديأ متوسدددط (0.05) عادددد مسدددتوف الديلدددة فدددرو  ذات ديلدددة إحصدددائية هادددا  -
 ذتمدار التحصديلي لصدالر المجموعدة ل التطميد  المعدد  فديالتجريمية ومتوسط درجات تحصدي  المجموعدة الودامطة 

وكاأ حجً التخثير للمتغير المستق  علدى المتغيدر التدامع , مأ ذ   الحقيمة التعليمية الحاسومية التجريمية التي درست
 .ايمة مرت عة يوه( 0.520) يساو 

المجموعدددة التجريميدددة ت ميدددذ  جددداتدر  مددديأ متوسدددط (0.05) عادددد مسدددتوف الديلدددة فدددرو  ذات ديلدددة إحصدددائية هادددا  -
لصدددالر المجموعدددة  مقيدددا  ايتجددداه احدددو مددداد  العلدددًولفدددي التطميددد  المعدددد  ومتوسدددط درجدددات المجموعدددة الودددامطة 

وكاأ حجً التخثير للمتغير المستق  علدى المتغيدر التدامع , مأ ذ   الحقيمة التعليمية الحاسومية التجريمية التي درست
 .مرت عةايمة ي وه( 0.735)يساو  

لت ميددذ المجمددوعتيأ ومقيمددة أعلددى لددددف  مدديأ تحصددي  الت ميددذ واتجاهدداتهً احدددو مدداد  العلددًو ارتماطيددةع اددة  هاددا  -
 .المجموعة التجريمية
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 :اللوصيات
 كجحدددف مسددااات التدددري   مشددك  عدداً وتصددميً الحقائددو التعليميددة الحاسددومية مشددك  ذدداص لكتروادديإدراج التعلدديً اإ

معددات الددذيأ مددأ المتواددع أأ يصددمحوا معلمدديأ فددي المسددتقم  لمددا لدد  مددأ دور هدداً فددي تطددوير تدددر  لطلمددة الجا التددي
 .العلمية التعليمية وااسجامها مع تطورات العصر وتوافقها مع اهتمامات ورغمات المتعلميأ

 ذ ض لرفدددع مسدددتواهًإعددداد مدددرام  تعليميدددة حاسدددومية يمكدددأ اسدددتذدامها مشدددك  فعدددا  مدددع الطلمدددة ذو  التحصدددي  المدددا 
  .العلمي

 لكترواددي فددي تعلدديً ايهتمدداً متدددريو المعلمدديأ فددي الدددورات التددي يشدداركوأ فيهددا أثادداء الذدمددة علددى اعتمدداد التعلدديً اإ
  التعليميدة المسدتذدمة فدي دو  العدالً وذاصدة التعلديً ممسداعد  الحاسدوو, والتعلديً ائتعري هً مخحدث الطر و ,  ميذالت

 .اتراتوالتعليً عأ طري  اإ, لمعرفيةعأ طري  الرح ت ا
 لكترواددي توصدديات لواوددعي المادداه  معمدد  مددرام  تعليميددة لمذتلددف المادداه  التددي يمكددأ مرمجتهددا مطريقددة التعلدديً اإ

تمكدددأ الطلمدددة مدددأ الدراسدددة الذاتيدددة ال عالدددة للدددتذلص مدددأ عيدددوو الكتدددو المدرسدددية ومدددأ عيدددوو الطريقدددة التقليديدددة فدددي 
  .توفر المعلً المتذصص في معض المدار  الةالتعليً, وكذل  مأ 

  ائدددمذتصددديأ ترمدددوييأ فدددي الماددداه  وطر  تصدددميً حقائدددو تعليميدددة حاسدددومية لمذتلدددف المراحددد  الدراسدددية عدددأ طريددد  
  .التدري  ومصممي مرمجيات الحاسوو

 
  المقلرحات

الحقيمددة الحاسددومية فددي فددي وددوء مددا هدددفت إليدد  الدراسددة الحاليددة ومددا تجمددع لدددف الماحثددة مددأ معلومددات حددو  اسددتذداً 
, تقتددرح الماحثددة إمكاايددة الدراسددةتوصددلت إليدد  الدراسددة مددأ اتددائ  فددي مووددو   إلددى مدداالتعليميددة التعلميددة, واسددتاادا   العمليددة

 :اآلتيةالقياً مالدراسات واألمحاث 
 الماحثدة تتطدر  لهدا  فدي جواادو معرفيدة ووجداايدة لدً اسدتذداً الحقائدو التعليميدة الحاسدوميةجراء الدراسات لميداأ أثدر إ

 (. الميو  ومراعا  ال رو  ال ردية, مهارات الت كير العليا)
 الحاسومية التعليمية إجراء دراسات وص ية يتجاهات ك  مأ الطلمة والمعلميأ احو استذداً الحقائو. 
 يأ مسدتوف تحصدي  فدي تحسد التعليميدة الحاسدومية الحقائدو اسدتذداً ثدرأ للدراسة الحالية لتعدرف مماثلةات دراس جراءإ

 .ومواد دراسية أذرف وص وف دراسية مراح  في الطلمة
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 والمراجع المصادر
 :المراجع العربية    

 

 التدددريو مركددا: السددعودية العرميددة المملكددة.  المىىنهج فىىي اللقنيىىة دمىىج (.2003). محمددد ,والمراداددي, معتددا, امددراهيً -1
 .المجتمع وذدمة

 األساسدددي الصدددف السدددامع طلمدددة تحصدددي  فدددي العلدددًو لمددداد  تعليميدددة مرمجيدددة أثدددر (.2077. )صدددالر ادددايف, األمدددرط -1
 .(ملح )21, دمشق جامعة مجلة. اليماية مالجمهورية

دار وائددد  للاشدددر : األردأ, عمددداأ. اللجديىىىدات اللربويىىىة(. 2003. )عمدددر موسدددى, وسدددرحاأ, دي  ملحددد , اسدددتيتية -0
 .والتوايع

اسلخدام الحقيبة اللعليمية فىي لحصىيل طىالب المرحلىة اإلعداديىة أثر (. 1664) .مساً عمد الذال  عما  ,األسد  -4
 .العرا , جامعة مام , رسالة ماجستير. في مادة قواعد اللغة العربية

أثددر مراددام  اددائً علددى الددذكاءات المتعدددد  فددي تدددري  الرياودديات علددى (. 2072. )محمددد, وحمددا , فهمددي, الم واددة -5
مجلة جامعىة القىدس المفلوحىة لألبحىاث , واتجاهاتهً احوها رياوياتتحصي  طلمة الصف الذام  األساسي في ال

 (. 2)23العدد , فلسطيأ. والدراسات
 فدددي اإلكتروايدددة للسدددمور  األساسدددية المرحلدددة معلمدددي اسدددتذداً واادددع(. 2072. )حمدددا , ودرادكدددة, حسدددأ, دومدددي مادددي -0

 اللربويىىىة العلىىىوم مجلىىىة. احوهدددا ًواتجاهددداته اتدددرهً وجهدددة مدددأ المحدددريأ ممملكدددة حمدددد الملددد  ج لدددة مشدددرو  مددددار 
 (.2)72 ,جامعة المحريأ, كلية الترمية ,والنفسية

اللغدة  يتعلمدوأ الدذيأ طلمدة تحصدي  علدى محوسدمة تعليميدة حقيمدة اسدتذداً أثدر(. 2070. )عمدداه, الرحمأ عمد ماي -8
اإمدارات , جامعدة الشداراة, عيىةواالجلما اإلنسىانية للعلىوم الشىارقة جامعىة مجلة .القراء  في أجامية كلغة اإاجلياية

 (.2)1 ,العرمية المتحد 
 المرحلدة طلمدة علدى تجريميدة دراسدة) التداري  ماد  تعليً في محوسمة تعليمية حقيمة فاعلية(. 1611. )أسمهاأ, جع ر -7

 (.01) ,الكويت جامعة, العلمي الاشر مجل  ,اللربوية المجلة .القايطر  محافتة في الثااوية
عدد ء الددديأ : دمشدد . أساسىىيات بنىىاء االخلبىىارات والمقىىاييس النفسىىية واللربويىىة(. 2005. )كرسوسددأ شددا, الجلمددي -0

 .للطماعة والتوايع
السىىىيكوملرية ألدوات القيىىىاس فىىىي البحىىىوث النفسىىىية واللربويىىىة  الخصىىىائص(. 2002. )محمدددد أمدددو هاشدددً, حسدددأ -16

 .جامعة المل  سعود, كلية الترمية. SPSSباسلخدام 
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 مدداد  احدو الحيدا  علدًو اسدً الثالثدة المرحلدة طلمدة لددف العلميدة ايتجاهدات(. 2003. )هددي  ,ًامدراهيو  ,اجلدة ,حسديأ -11
 (.22) ,العرا  ,ديالي جامعة, الفلح مجلة. الحيوااية اياسجة

 مىادة فىي األساسىي السىادس الصىف طلبىة لحصىيل فىي اللعليميىة الحقيبىة اسىلخدام أثىر(. 2002. )ماى ,الحيار  -11
 .جمهورية السوداأ, جامعة ال اشر, ماجستير رسالة .األولا في األردن عمان بيةلر  مديرية في العلوم

 .دار المسير  للطماعة والاشر:عماأ. اللصميم اللعليمي نظرية وممارسة(. 7222. )محمد محمود, الحيلة -10
 .ر والتوايعدار المسير  للاش: عماأ. لكنولوجيا اللعليم بين النظرية واللطبيق(. 2002. )محمد محمود. الحيلة -14
 .  دار المسير  للاشر والتوايع: األردأ, عماأ. حقيبة في الحقائب اللعليمية(. 2002. )محمد محمود, الحيلة -15
 الترمويدددة العلدددًو كليدددة طلمدددة تحصدددي  فدددي( E-learning) اإلكتروادددي الدددتع لً أثدددر(. 2002. )محمدددود محمدددد, الحيلدددة -10

 (.7)22 .اللربوية العلوم في األردنية المجلة .ياديةايعت مالطريقة مقاراة التعليً تكاولوجيا لمسا 
 اللىي الصىعوبات علىا اللغلب في لعليمية حقيبة اسلخدام فاعلية(. 2077. )أميأ عمدده ,والمقطر , مهيوو ,ذلي  -18

 .اليمأ, جامعة تعا, كلية الترمية. السلوكية األهداف صياغة مهارة في -لعز جامعة - اللربية كلية طلبة يواجهها
والمتجد   ال دور  التحصدي  فدي( ااتد ) محوسدمة تعليمية حقيمة استذداً(. 2072. )يماأإ, والتميمي, ااصر, والد الذ -17

 .(7)2 ,اللربوية العلوم في األردنية المجلة.األردأ في األساسي الساد  الصف لطلمة ال قهية للم اهيً
دار ال دد ح للاشددر : األردأ. ؤهىىا ولحليلهىىاإعىىدادها وا جرا: االخلبىىارات اللحصىىيلية(. 7223. )محمددد علددي, الذددولي -10

 .والتوايع
 .المكتو الجامعي الحديث: القاهر . العلوم ولعلم لعليم في اليابانية الخبرة(. 2003. )المعطي أمو عيد, الدسواي -16
أثر المحاكاة بالحاسوب علا اللحصيل اآلنىي والمؤجىل لطلبىة الصىف الحىادي عشىر (.2070. )سامية عمر, الدي  -11

 .جامعة الاجاح الوطاية ماامل , فلسطيأ, رسالة ماجستير. ومعلمها الميكانيكاوالجاهالهم نحو وحدة العلمي 
 مدددار  ,لكترواددياإ التعلدديً ادددو ل مقدمددة عمدد  وراددة .وطمىىو  واقىىع لكلرونىىياإل  اللعلىىيم, (2002. )فددار , الراشددد -11

 .فيص  المل 
 الصىىف طالبىىات لحصىىيل علىىا الحاسىىوب علىىا علمىىدةالم البىىرامج لقنيىىة اسىىلخدام أثىىر (.2001. )إذدد ص, الرشدديد -10

 .السعودية العرمية المملكة, سعود المل  جامعة ,رسالة ماجستير. الرياض بمدينة العلوم مادة في ملوسط األول
فعاليىىة وحىىدة محوسىىبة فىىي العلىىوم علىىا لنميىىة اللحصىىيل الدراسىىي لىىدى لالميىىذ  (.2001. )رائددد حسدديأ, لاعدداايأا -14

المراددام  المشددتر  مدديأ  .رسددالة ماجسددتير .بفلسىىطين والجاهىىالهم نحىىو اللعلىىيم المحوسىىباللاسىىع األساسىىي  الصىىف
 .واألاصىجامعتي عيأ شم  

 .دار الشرو  للاشر والتوايع: عماأ. أساليب لدريس العلوم(. 2005. )عاي , ايتوأ -15
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للاشدر  الشدرو  دار: عمداأ. ولدريسىها العلىوم منىاهج فىي المعاصىرة العالميىة االلجاهىات(. 2070. )عاي , ايتوأ -10
 .والتوايع

 اللحصىىيل علىىا المصىىرية اإلعداديىىة المىىدراس فىىي لكلرونىىياإل  اللعلىىيم لجربىىة أثىىر(. 2002. )محمددد, الددديأ ايددأ -18
 المحددث ماتمددة, السددوي  ااددا  جامعددة الاوعيددة الترميددة لكليددة مقدمددة محثيددة وراددة. نحوهىىا والجاهىىالهم للطىىالب الدراسىىي
 .(المستقملية الرتف -يرالمعاي -التحديات) مصر في العلمي

 .مكتمة الرشد: الرياض. لكلرونيإل لكنولوجيا اللعليم واللعلم ا(. 2002. )أحمد, الًس -17
 .دار وائ  للاشر والتوايع: األردأ, عماأ .لكنولوجيا اللعليم المفرد ولنمية االبلكار(. 2001. )عاد , سرايا -10
 الصىف طالبىات لحصىيل فىي لكلرونيىةإ لعليميىة بىةحقي باسىلخدام اللىدريس أثر(. 2077. )سمر عمداللطيف, سكر -06

, إرمدد, اليرمدو  جامعدة, رسدالة ماجسدتير. الثانيىة إربىد لربيىة مديريىة فىي الهندسية اللحويالت في األساسي السابع
 .األردأ

بنىىاء (. 2002) .محسددأ, وفددراج , يسددرف ,ع ي دديو , يحيددى, سددليماأو , حسددأ, شددحات و  ,فددايا, ميادداو , محمددد, سددليً -01
 .دار ال كر للاشر والتوايع: عماأ . طيطهالخالمناهج و 

 وأسداليو المتعددد  الدذكاءات اتريتدي علدى القائً المدم  الاموذج وف  العلًو تدري  فاعلية (.2070. )م  , لسليًا -01
 لألبحىىىاث الدوليىىىة المجلىىىة .المتوسدددطة المرحلدددة طلمدددة لددددف للدددتعلً والدافعيدددة الم ددداهيمي ايسدددتيعاو تاميدددة فدددي الدددتعلً
 (.21) ,المتحد  العرمية اإمارات جامعة, يةاللربو 

ثر استذداً الحقيمة التعليمية فدي تحصدي  طد و الصدف ايو  المتوسدط فدي مداد  أ(. 1611) .صهيو ذلي  ,سهي  -00
 (.56) ,العرا  ,اليجامعة دي ,مجلة الفلح. ايم ء

 الت كيددر تاميددة علددى العلددًو تدددري  فددي" السددت الت كيددر امعددات" اسددتذداً أثددر(.2002.)محمددد, والعقيدد  ,فهددد, الشددايع -04
 فىىي دراسىىات مجلىىة. الريدداض مدياددة فددي ايمتدددائي السدداد  الصددف ت ميددذ لدددف الل تددي الصدد ي والت اعدد  اإمددداعي
  (.2)7 ,سعود المل  جامعة ,الرياوياتو  العلًو تعليً تطوير في المحثي التميا مركا ,اللربوي واإلشراف المناهج

أثر اسدتذداً الحاسدوو فدي تحصدي  طد و الصدف األو  الثدااو  فدي مقدرر (. 2002) .جما  عمد العايا, الشرهاأ -05
 .(2)2, جامعة المحريأ, كلية الترمية ,مجلة العلوم اللربوية والنفسية. ال ياياء

فىىي  لكلرونيىىة لوحىىدة مىىن مقىىرر اللغىىة االنجليزيىىةإ أثىىر اسىىلخدام حقيبىىة لعليميىىة( .1616) .محسددا , الشددمرااي -00
 ,جامعدة أً القدرف ,رسدالة ماجسدتير. مىةالمكر  الملوسىط بمدينىة مكىة لىدى طالبىات الصىف الثىاني اللحصيل الدراسىي

 .مكة المكرمة
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 السددداد  الصدددف طلمدددة تحصدددي  فدددي لكتروادددياإ الدددتعل ً أثدددر(. 2072. )عمددداد, والسدددعد  ,الدددرحمأ عمدددد ,الشدددمر  -08
  (.2)3, اللربوية العلوم في األردنية المجلة .العلًو ماد  في ايمتدائي

دلميو , عماد, الصامواي -07 ورادة مقدمدة  .واقع مجلمع المعلومىات فىي الجمهوريىة العربيىة السىورية(. 2002. )امدا , ا 
 . ميروت. لمتتمر غرمي آسيا التحوير  للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

مل لمراكىز مصىادر اإلطار المرجعي الشا .(2002. )أحمد, والمدر , أحمد, وحكيً, عمداه, والمااعي, مدر, الصالر -00
 .مكتمة الترمية العرمية لدو  الذلي : الرياض. اللعلم

فاعليىىة اسىىلخدام نظريىىة لريىىز فىىي لنميىىة اللفكيىىر العلمىىي واللحصىىيل الدراسىىي فىىي مقىىرر (. 2077. )أمدد , الصددالر -46
مكدددة  ,جامعدددة أً القدددرف ,رسدددالة ماجسددتير. العلىىىوم المطىىىور لىىىدى للميىىىذات الصىىىف الرابىىىع االبلىىىدائي بمكىىىة المكرمىىىة

 .المكرمة
 ايمتدددائي الذددام  الصددف ت ميددذ تحصددي  فددي التعليميددة الحقيمددة اسددتذداً أثددر(. 2072. )الددراا  عمددد وفدداء, عمددا  -41

 .العرا , جامعة مام  ,(75)7, االنسانية العلوم مجلة. العامة العلًو ماد  في
الجىىودة فىىي لنميىىة اللحصىىيل  لكلرونيىىة قائمىىة علىىا معىىاييرإ فاعليىىة حقيبىىة لعليميىىة .(2077). همددة, عمددد الغاددي -41

معهددد الدراسددات , دكتددوراه رسددالة. الدراسىىي واللفكيىىر االسلقصىىائي فىىي مىىادة العلىىوم لىىدى لالميىىذ الحلقىىة اإلعداديىىة
 . مصر. جامعة القاهر , والمحوث الترموية

 ثىىر اسىىلخدام الحقيبىىة اللعليميىىة فىىي لحصىىيل طىىالب الصىىف الثىىاني الملوسىىط فىىي مىىادةأ .(1664) .ريدداض, عميددد -40
 .العرا , جامعة مام , رسالة ماجستير .اإلمالء

لكلرونيىىة علىىا اللحصىىيل الدراسىىي وااللجاهىىات إأثىىر اسىىلخدام حقيبىىة لعليميىىة  (.1616) .مادددر مددأ صددالر, العتيمددي -44
 .مكة المكرمة ,جامعة أً القرف ,رسالة دكتوراه. نحو الرياضيات لدى طالب المرحلة الملوسطة

ة مدددطل يدددة محوسددمة ودراسدددة أثرهددا فدددي تحصددي تصدددميً حقيمددة تعليم(. 2002) .جددد م ,وأمددو ايادددة, ذالدددد, العجلددواي -45
 .(2)1 ,جامعة المحريأ, كلية الترمية ,مجلة العلوم اللربوية والنفسية .المرحلة الثااوية في ال ياياء

 طلبىىة لحصىىيل فىىي الملعىىددة الىىذكاءات علىىا قائمىة لعليميىىة حقيبىىة اسىىلخدام أثىىر (.2003) .عددو  عمددراأ, عامدي -40
 ,العليدا الدراسدات كليدة, رسدالة ماجسدتير.بعمىان الىرواد مىدارس فىي العربية اللغة مادة في األساسي الخامس الصف
 .األدراية الجامعة

. كلرونىياإلل مجلىة اللعلىيم. PDCوفقدا  لامدوذج الجدود   ADDIEاموذج التصميً التعليمي (. 2072. )امي , عامي -48
 (.7)مصر ,  لكترواي جامعة الماصور وحد  التعليً اإ
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أثر التعلً الماائي الما ذ مأ ذ   الحقائو التعليميدة علدى تحصدي  ت مدذ   (.1616) .ذالد, والعمر  ,أكًر ,العمر  -47
 (.1)1, مجلة جامعة أم القرى للعلوم اللربوية والنفسية. الصف األو  األساسي في ماد  العلًو وايحت ات مها

أثدددر تصدددميً حقيمدددة (. 1616) .فتحدددي عمدددد القدددادر ,وصدددالر, مددددأحمدددد مح, وادددومي ,مشدددع  محمدددد عدددوض, العادددا  -40
مجلىة  .ايمتددائيلكترواية على التحصي  الدراسي ودرجة روا اآلماء والت ميذ عاها في ماد  العلًو لت ميذ المرحلة إ

 .الكويت .جامعة الخليج العربي
 سدددتراتيجيات التددددري  وفددد  اتريدددةااائمدددة علدددى ميدددة حقيمدددة تعل   فاعليدددة(. 2072. )وفددداء حدددافت عشدددي , العويودددي -56

مجلىة جامعىة . احوهدا لددف عودوات هيئدة تددري  اللغدة العرميدة تجاهالتحصي  المعرفي واي لتاميةالذكاءات المتعدد  
 . الملك سعود للعلوم اللربوية والدراسات اإلسالمية

لعليم المبىرمج علىا اللحصىيل أثر لدريس وحدة دراسية في مادة العلوم بواسطة ال(. 2002. )عمد الماعً, الغامد  -51
 .مكة المكرمة, جامعة أً القرف, رسالة ماجستير. وااللجاه نحو المادة  لدى لالميذ الصف األول الملوسط

 (.7) الم توحة القد  جامعة :الع اات دائر . ينابيع مجلة. التعليمية مالحقائو الذاتي التعليً (.2070) .متو , غااً -51
دار ال كددر : القدداهر . لربويىىات الحاسىىوب ولحىىديات القىىرن الحىىادي والعشىىرين(. 7223. ) امددراهيً عمددد الوكيدد, ال ددار -50

 .العرمي
 .دار الكتاو: دمش . أصول اللدريس وطرائقه(. 2003. )يوا , وااصر, فذر الديأ, الق  -54
والصىرفية فاعلية حقيبة لعليمية محوسبة في لنمية بعض المفىاهيم النحويىة (. 1660) .اوياة مات سعيد, الكلمااي -55

معهددد المحددوث   ,رسددالة دكتددوراه .واألداء اللغىىوي وااللجىىاه لىىدى طالبىىات الصىىف العاشىىر األساسىىي فىىي سىىلطنة عمىىان
 .القاهر , والدراسات العرمية

 نحىو االلجاهىات ولنميىة اللحصىيل فىي أثرهىا ودراسىة لعليمية حقيبة لصميم (.2002. )الماعً عمد أحمد, الكي اي -50
, العليددا للدراسددات العرميددة عمدداأ جامعددة ,ماجسددتير رسددالة .األردن فىىي األساسىىية مرحلىىةال طىىالب لىىدى الرياضىىيات

  .األردأ
معجىىم المصىىطلحات اللربويىىة الم عر فىىة فىىي المنىىاهج وطىىرق . (2002). علددي أحمددد, والجمدد , أحمددد حسدديأ, اللقددااي -58

 .عالً الكتو :القاهر (. 2.ط) اللدريس
 لنميىة فىي اللىدريس فىي الوقىائي المدخل علا قائمة لكلرونيةإ لعليمية حقيبة فاعلية (.2077. )أحمد سيد, متولي -57

 معهدد, دكتدوراه رسدالة. اإلعدادية المرحلة لالميذ لدى الرياضيات في اللعلم أثر وبقاء المسلقبلي واللحصيل اللفكير
 .القاهر  جامعة ,الترموية الدارسات
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 لدددف لكتروايدداتاإ مقددرر فددي الدراسددي التحصددي  علددى تعليميددة حقيمددة اسددتذداً أثددر(. 2002. )ااصددر مددروج, مجيددد -50
 .العالي للتعليً المريطاياة العرمية األكاديمية, بحثية ورقة. التقاية تسوداأ مور ط و كلية

 .مطمعة المحمة: ماشورات جامعة دمش . القياس واللقويم في اللربية الحديثة(. 2002. )إمطاايو , مذائي  -06
لصىميم حقيبىة لعليميىة فىي مىادة العلىوم وقيىاس أثرهىا فىي لحصىيل واحلفىاظ (. 1667) .عمدد العايدا اايف ,المطو  -01

جامعددة اإمدداً محمددد مددأ سددعود , رسددالة دكتددوراه .واكلسىىاب عمليىىات العلىىم والجاهىىات طىىالب الصىىف الثالىىث الملوسىىط
 .الرياض ,اإس مية

 الديمواراطيدة الجاائريدة الجمهوريدة, لوطايدةا الترميدة واار  .اللربوية للوثائق الوطن المركز, (2002. )الترمو  المعجً -01
 .الشعمية

 .معجىىىم مصىىىطلحات المنىىىاهج وطىىىرق اللىىىدريس ALECSO( .2077.)-الماتمدددة العرميدددة للترميدددة والثقافدددة والعلدددًو -00
 .العرمي الوطأ في التعريو تاسي  مكتو: الرماط

 .دار المشير: عماأ. طرق لدريس العلوم(. 2002. )سلمى اكي, الااشف -04
دار ال كدددر : القددداهر . المىىىدخل فىىىي لىىىدريس العلىىىوم(. 2002. )مادددى, وعمدددد الهددداد , علدددي, وراشدددد, أحمدددد, الاجدددد  -05

 .العرمي
طىىرق وأسىىاليب واسىىلراليجيات حديثىىة فىىي لىىدريس . (2002. )ماددى, وعمددد الهدداد , علددي, وراشددد, أحمددد, الاجددد  -00

 .دار ال كر العرمي: القاهر . العلوم
الجاهىىات حديثىىة للعلىىيم العلىىوم فىىي ضىىوء المعىىايير . (2005. )ماددى, اد وعمددد الهدد, علددي, وراشددد, أحمددد, الاجددد  -08

 .دار ال كر العرمي: القاهر . العالمية ولنمية اللفكير والنظرية البنائية
فىي اللحصىيل واكلسىاب االلجاهىات العلميىة  المعرفىي (V)أثر اسلخدام نموذج شىكل(. 2002. )عمد الحكيً ,اصار -07

 .فلسطيأ, س مية مغا الجامعة اإ ,ماجستير رسالة .الفيزياء بمحافظة غزة لدى طالب الصف العاشر في مادة
أثر اسىلخدام األلغىاز فىي لنميىة اللفكيىر الناقىد فىي الرياضىيات والميىل نحوهىا لىدى (. 2002. )إيهاو ذلي , اصار -00

 .فلسطيأ, س مية مغا الجامعة اإ, رسالة ماجستير .لالميذ الصف الرابع األساسي بغزة
أثىىىر اسىىىلعمال الحقيبىىىة اللعليميىىىة فىىىي لحصىىىيل طالبىىىات الصىىىف الثىىىاني (. 1665) .جميلدددة محيدددي حامدددد, يالاعيمددد -86

 .العرا , جامعة مغداد, رسالة ماجستير .الملوسط في مادة قواعد اللغة العربية
علددى التحصددي  الدراسددي ( STS)أثددر اسددتذداً ماحددى العلددً والتقااددة والمجتمددع (. 2002. )روددية ااصددر, الهاشددمي -81

 (.25) الذلي  لدو  العرمي الترمية مكتو: الرياض. العربي الخليج رسالة مجلة. العلًو ماد  احو يتجاهاتوا
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 نلاجهىىاوا  لصىىميم البرمجيىىات اللعليميىىة (. 2002. )محمددد ذميدداأ ويدداميأ حدداتً يحيددى, عايددد حمددداأ وغددااو , الهددر  -81
 .ردار المسير  للطماعة والاش: األردأ, عماأ. ولطبيقالها اللربوية

: دمشددد . األساسىىىي الرابىىىع الصىىىف للللميىىىذالعلىىىوم  كلىىىاب (. 2070. )واار  الترميدددة فدددي الجمهوريدددة العرميدددة السدددورية -80
 .المتسسة العامة للطماعة

: دمشدد . األساسىىي الخىىامس الصىىف العلىىوم للمعلىىم كلىىاب (. 2077. )واار  الترميددة فددي الجمهوريددة العرميددة السددورية -84
 .المتسسة العامة للطماعة

. األساسىي اللاسىع الصف للمدرس الفيزياء والكيمياء كلاب (. 2072. )الترمية في الجمهورية العرمية السدوريةواار   -85
 .المتسسة العامة للطماعة: دمش 

 

 

 نلرنتالمراجع الملوفرة علا شبكة اإل 
 62  ي تتررخ استترعع   ت. اللعليميىة الحقيبىة لصىميم(. 2072. )والتددريو لكتروادياإ للتعلديً العرميدة كاديميدةاأل -80

 من 6102 ,حزخران
http://www.elearning-arab-academy.com/elearning/cms/ 

 

مقدمدة فدي  عمد  ورشدة .(الطبيىة العلىوم فىي)  الخيىارات ملعىددة األسىئلة وكلابة صياغة (.2072. )يوسدف ,مركات -88
تداري  رجعت فدي اسدت .سدوريا ,شد دم العدالي, التعلديً واار  ,أيلدو  71 -72 العدالي التعلديً فدي والتقدويً القيا  مركا
 مأ 2072, أيار 72

http://www.cme-edu.net/materials/7.pdf 
  

 من 6102 ,حزخران 62  استرعع   ي تررخ  .اللحصيل الدراسي (.2077. )لمعاأ مصط ى ,الج لي -87
https://www.massira.jo/content/ 

 
 

 ,الرياودية الترميدة فدي والقيا  التقويً محاورات .والقياسات االخلبارات صالحية(. 2002 . )حسيأ يماأإ ,الطائي -80
 من 6106 ,حزخران 62  استرعع   ي تررخ  .مغداد جامعة ,الرياوية الترمية كلية

http://www.iraqacad.org/Lib/emanh/eman6.htm 
     

لادددو    وراددة عمدد  مقدمددة. عوائقىىهو  فوائىىدو خصائصىىه و مفهومىىه  اإللكلرونىىييم اللعلىى(. 2007) .الموسددى, عمددداه -76
 مأ 2072, أذار 71تاري  رجعت في است. جامعة المل  سعود ,مدرسة المستقم 

http://www.ksu.edu.sa/seminars/future school/index.htm 

http://www.cme-edu.net/materials/7.pdf
http://www.ksu.edu.sa/seminars/future%20school/index.htm
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 .الواقىىع وآفىىاق المسىىلقبل: مجلمىىع المعلومىىات فىىي الجمهوريىىة العربيىىة السىىورية (.2077. )علددي حسدديأ, السددمير -71
 مأ 2072, ايساأ 20تاري  رجعت في است

http://www.journal.cybrarians.org/index.php 
 

رجعت اسددت. الفسىىيولوجية اتواالخلبىىار  بالقياسىىات المرلبطىىة اإلحصىىائية اإجددراءات. (2002. )محمددد هدداا , الهدداا  -71
 مأ 2072, أيلو  20تاري  في 

http://faculty.ksu.edu.sa/hazzaa/ 
 

 مأ 2072, شماط 72تاري  رجعت في است (.2077. )واار  الترمية السورية -70
http://syrianeducation.org.sy/ecurricula/ 
 

 مأ 2075, شماط 5تاري  رجعت في است (.2072. )واار  الترمية السورية -74
http://moed.gov.sy/site/  

 
 :المراجع األجنبية

 

85- Barrett, H. & Gibson, D. (2002). Directions in Electronic Portfolio Developmen. 

Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. Retrieved June 13, 1610 

from 

      http://electronicportfolios.com/EPDirections.pdf 

 
86- Barrett, Helen C. (2006). Using Electronic Portfolios for Classroom Assessment. 

Connected Newsletter, October 2006 |Volume 13, No. 2, pp. 4-6. Retrieved March 2, 

1611 from   

http://electronicportfolios.org/portfolios/ConnectedNewsletter-final.pdf. 

  
87- Gunn, A. & Pitt, S. (2003). The effectiveness of computer-based teaching  packages in 

supporting student learning of parasitology. Bioscience Education, (Higher Education 

Academy, UK), Volume 1, No. 1. Retrieved April 26,2005, from   

      http://bio.ltsn.ac.uk/ journal/ vol1/beej-1-7.pdf. 

 

http://electronicportfolios.com/EPDirections.pdf
http://electronicportfolios.com/EPDirections.pdf
http://electronicportfolios.org/portfolios/ConnectedNewsletter-final.pdf


76 
 

88- Lim, C.(1998). The effect of a computer-based learning on the outcome of low 

economics students, The virtual edition. University of Bristol. Retrieved january 4, 

1614 from  

http://economicsnetwork.ac.uk/cheer/ch12_1/ch12_1p19.htm. 

 
89- Lorenzo, G & Letteson, J .(2005). An Overview of E-Portfolio. Educase learning 

initiative. Retrieved June 19, 2009 from  

    http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3001.pdf. 

 

90- Martin,Wendy. Katherine, McMillan Culp.   Andrew, Gersick. Hannah, Nudell.(2003(. 

Intel Teach to the Future:Lessons learned from the evaluation of a large-scale 

technology-integration professional development program. EDC’s Center for Children 

and Technology,Chicago. Retrieved May 16, 1610 from 

http://www.cct.edc.org/sites/cct.edc.org/files/publications/ITTF_AERA03.pdf.  

 

91- Kleiman, Glenn M.C. (2001). Myths and Realities about Technology in k-12 

Schools. Retrieved June 28, 2012 from 

     http://www.edtechleaders.org/documents/myths.pdf. 

 
 

92- Sherman, G. (2006). Instructional roles of electronic portfolios. Handbook of 

research on ePortfolios . Hershey, PA: Idea Group Reference. Radford University, 

USA. 

 

93- Zubizarreta, J. (2004). The learning portfolio: Reflective practice for improving 

student learning. Bolton, MA: Anker. Columbia College, SC USA. 

 

http://economicsnetwork.ac.uk/cheer/ch12_1/ch12_1p19.htm
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI3001.pdf
http://www.cct.edc.org/sites/cct.edc.org/files/publications/ITTF_AERA03.pdf
http://www.edtechleaders.org/documents/myths.pdf


77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

  

 السادة المحكمين االختبار التحصيلي مقياس االتجاه الحقيبة التعليمية الحاسوبية

   محمد غاوي .د 

   عبدالرحمن عجان.د 

   رضوان حاج عبداهلل .د 

   منار طومان. د 

   منذر قباني .د 

   فؤاد زوري .د 

 (1)رقم  ملحق
أسماء السادة المحكمين للحقيبة التعليمية الحاسوبية واالختبار التحصيلي ومقياس االتجاه نحو 

 مادة العلوم
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 برنامج الحقيبة التعليمية الحاسوبيةآراء السادة أعضاء لجنة التحكيم حول 
 الدكتورة/  الدكتورحضرة 

ثووور أ" : بعنوان التووودري  أصوووو و  المنوووا   فوووي الماجسوووتير درجووو  لنيووو  دراسووو  بووواجرا  الباحثووو  تقوووو 

ة العيوو  لوودال تةمووذة داسوتددا  حقيبوو  تعييميو  حاسوووبي  فووي التحصوي  الدراسووي وا تجا وا  نحووو مووا

 "الصف الرابع من مرحي  التعيي  األساسي 

 .التدريس أصو و   الماجستير في المنا   وعيى درج  وذلك ضمن بحث مقدم ليحصو

 ثو  ومونبرنوام  الحقيبو  الحاسووبي  طوة  عيوى فقورا  ى ا لوإوعييه فان الباحث  ترجوو مون سويادتك  

 .بالبرنام  المرفق  البطاق  تعبئ  دة  من فيه إبدا  الرأي

 .ستيقى ك  التقدير ك ا آر ؤكد أن و ت، شكر لك  حسن تعاونك ت  إن الباحث

 
   

 الباحث                                                  
           

 حجي  ة  ه ب                                                                  
 

 

 (2) رقم ملحق
 بطاقة تحكيم الحقيبة التعليمية الحاسوبية
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 اقتراحات وتعديالت غير مناسب مناسب المراد معرفة آراء المحكمين بهابنود البرنامج 
 األهداف التعليمية: أواًل 

    تم  صياغتها بصورة واضح 
    تميز  بالتنو 

    ارتبط  بأ داف تعيي  العيو 
    ممكن  التحقق
    قابي  ليقيا 

    ارتبط  بالمحتوال 
 المحتوى: ثانيًا 

    وسةمته العيمي دق  المحتوال 
     يناسب المرحي  العمري  ليتةميذ
    يقد  المعيوما  بطريق  شيق 

    التةميذ التعي  عند ي يزيد من دافع
 البدائل التعليمية: ثالثًا 

    تناسب محتوال البرنام 
    تساعد عيى بيوغ األ داف

    تتصف بالتنو  بما يناسب الفروق الفردي 
    الدافعي  ليتعي  عند التةميذتثير 

    تزود التةميذ بالتعزيز والتغذي  الراجع 
 (االخراج)النواحي الفنية : رابعًا 

    والدروج منها سهول  الددو  إلى البرمجي 
    وضوح الصو  والصورة والكتاب 

    سهول  التنق  بين الشرائح 
    وضوح قرا ة النصوص والرسوما  واألشكا 

    ظهور األلوان والديفيا  بشك  ممتع
    سةم  الكتاب  اإلمةئي 
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 . حقيب  تعييمي  تعييم  في مادة العيو  :اس  الحقيب 
 .الرابع من مرحي  التعيي  األساسي :الصف

 .وحدة البيئ  وتكيف األحيا  :موضو  الحقيب 
 : عزيزي التيميذ

 :أرحب بك في  ذه الوحدة التعييمي  واضعا بين يديك دلي   ذه الوحدة والذي يتكون من

 
 

 :النظرة الشاملة-أوالً 
( البيئو  وتكيوف األحيوا )الحقوائق والمفوا ي  العيميو  الوواردة فوي الوحودة الثانيو  تهدف  ذه الحقيبو  إلوى مسواعدتك عيوى تعيو  

من كتاب العيو  ليصف الرابع األساسي، فتتعرف البيئ  وتسمي مكوناتها وتصنفها وتذكر بعض الحيوانوا  والنباتوا  التوي 
أن الموووطن الطبيعووي يووؤمن حاجووا  وتكتشووف ، تعوويع عيووى اليابسوو  وفووي المووا  وتحوودد تكيفووا  الكائنووا  الحيوو  مووع بيئتهووا

 .الكائنا  الحي  التي تعيع فيه
 :عزيزي الطالب

 :تتكون  ذه الحقيب  من فصيين
 البيئة وتكيف األحياء

 تكيف األحياء مع البيئات: الفصل الثاني البيئة: الفصل األول
 بيئتها؟كيف تتكيف الحيوانا  مع  الدرس األول ما البيئ  ومكوناتها؟ الدرس األول
 كيف تتكيف النباتا  مع بيئتها؟ الدرس الثاني أنوا  البيئا  الدرس الثاني

 :أهداف الحقيبة التعليمية-ثانياً 
 :عزيزي التيميذ

 :يتوقع منك بعد دراس   ذه الحقيب  أن تكون قادرًا عيى أن
 .تتعرف البيئ  التي تعيع فيها .1
 .تسمي مكونا  البيئ  .2
 .بيئ  مائي  وبيئ  اليابس  إلىتصنف البيئا   .3
 .تصف مكونا  البيئ  المائي  وبيئ  اليابس  .4
 .تذكر بعض الحيوانا  التي تعيع عيى اليابس  .5
 .تذكر بعض الحيوانا  التي تعيع في الما  .6
 .تكتشف أن الموطن الطبيعي يؤمن حاجا  الكائنا  الحي  التي تعيع فيه .7
 .تحدد أشكا  تكيف الحيوانا  مع بيئتها .8
 .بين أشكا  تكيف حيوانا  اليابس  والحيوانا  المائي  من حيث الشك  وغطا  الجس  والحرك  تقارن .9
 .تةحظ تأثير البيئ  ببعض النباتا . 11

 (3) رقم ملحق
 النهائية صورته فيالحاسوبية تعليمية الحقيبة دليل ال

 الحقيبة أهداف

 

 

 طريقة التعلم بهذه الحقيبة النظرة الشاملة
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 .تقارن بين أشكا  تكيف النباتا  الصحراوي  والمائي . 11
 .تناقع كيفي  تكيف الكائنا  الحي .12
 .عيى البقا تشرح كيف يساعد التكيف الكائنا  الحي  . 13
 .تحافظ عيى بيئتك وعيى موارد ا وحمايتها مما يهدد ا من أدطار بيئي . 14
 :الحقيبةبالتعلم  خطوات-ثالثاً 

 : عزيزي التيميذ
موون فضوويك اتبووع التعييمووا  التووي سووتظهر لووك عيووى شاشوو  الحاسوووب دطوووة تيووو ، صوومم   ووذه الحقيبوو  بشووك  محوسووب

 :الدطوة واتبع التعييما  اآلتي 
، افوتح تيوك األيقونو ، ضع القرص داد  جهاز الحاسوب وعندما تظهر أيقون  برنام  الحقيبو  الحاسووبي  عيوى الشاشو  .1

ادر   وذا الودلي  بعموق وعنايو  واتبوع التعييموا  ، وستظهر لك نافذة فيها العديد من األوامر أبدأ مباشرة بدلي  الحقيبو 
 .وكيفي  التعام  معها، حقيب  وأ دافهاسيساعدك الدلي  في التعرف عيى ال، الواردة فيه

ويتكووون موون ، وعييووك البوود  باإلجابوو  عنووه، سوويرعرض عييووك قبوو  البوود  بووالتعي  بالحقيبوو  الحاسوووبي  ادتبووارا قبييووا ليحقيبوو  .2
 (.أكم  الفراغا ، ادتيار من متعدد،  Xأو  ضع إشارة )ثةثين  فقرة 

لوحوودة البيئوو  وتكيووف  لحقيبوو  الحاسوووبي  التووي تحتوووي عيووى ثةثوو  بوودائ بعوود ا نتهووا  موون ا دتبووار القبيووي أبوودأ الووتعي  با .3
 :األحيا  و ي

 .يظهر عيى شك  عروض تقديمي : البدي  األو  -
 (.فيديو تعييمي)و مسموع   مرئي يظهر عيى شك  مادة : البدي  الثاني -
 .يظهر عيى شك  كتاب تفاعيي: البدي  الثالث -

 .ادتر البدي  الذي يناسبك
 :التيميذعزيزي  .4

أو أكثور فانوك % 81بعد دراستك الوحدة سيرعرض عييك ادتبار نهاي  الوحدة المرفق مع الوحدة فاذا حصوي  عيوى عةمو  
عييوك إ   فانك ل  تص  إلى مسوتوال اإلتقوان المطيووب وموا% 81قد أتقن  المادة التعييمي  أما إذا ل  تحص  عيى عةم  

 .بدي  مغاير ليبدي  السابقيار قرا ة الوحدة مرة أدرال وباستطاعتك ادت
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 ( البيئة وتكيف األحياء)أهداف الوحدة التعليمية 
 البيئة: الفصل األول

 ما البيئ  و ما مكوناتها؟: الدر  األو 
 :الهدف العا 

 .مكوناتها وتسمي  البيئ  عيىالتعرف   -
 : داف التعييمي األ
 . البيئ  التي يعيع فيها أن يتعرف التيميذ -1
 .البيئ  التيميذ مكونا  أن يسمي -2

 

 .أنوا  البيئا : الثاني الدر 
 :الهدف العا 

 .البيئا  تصنيف -
 : داف التعييمي األ
 .لى بيئ  مائي  وبيئ  اليابس إالتيميذ البيئا   أن يصنف -3
 .التيميذ مكونا  البيئ  المائي  وبيئ  اليابس  أن يصف -4
 .أن يذكر التيميذ بعض الحيوانا  التي تعيع عيى اليابس  -5
 .أن يذكر التيميذ بعض الحيوانا  التي تعيع في الما  -6
 الكائنووا   حاجووا يووؤمن الطبيعووي الموووطن أن أن يكتشووف التيميووذ -7

 .فيه تعيع التي الحي 
 البيئات مع األحياء تكيف:  الثاني الفصل

 كيف تتكيف الحيوانا  مع بيئاتها؟: الدر  األو 
 :الهدف العا 

 .البيئا  وتكيفا  الحيوانا  مع بيئاتها وصف -
 : داف التعييمي األ
 موووووع الحيوانوووووا  تكيوووووف التةميوووووذ أشوووووكا  أن يحووووودد -8

 .بيئتها
 اليابسووووو  حيوانوووووا  تكيفوووووا  بوووووين أن يقوووووارن التيميوووووذ -9

 الجسوو  وغطوا  الشوك  حيووث مون والحيوانوا  المائيو 
 .والحرك 

 

 كيف تتكيف النباتا  مع بيئاتها؟: الدر  الثاني
 : الهدف العا 

 .البيئا  وتكيفا  النباتا  مع بيئاتها وصف -

لتحسوووووين البيئووووو   التةميوووووذتنميووووو  الميوووووو  ا يجابيووووو  المناسوووووب  لووووودال  -
 .والحفاظ عييها

 : داف التعييمي األ
 . بالبيئ  النباتا  بعض تأثر أن يةحظ التيميذ -11
 .والمائي  الصحراوي  النباتا  تكيفا  بين التيميذ أن يقارن -11
 .الحي  الكائنا  تكيف كيفي  التيميذ أن يناقع -12
 .البقا  عيى التكيف الكائنا  الحي  يساعد التيميذ كيف أن يشرح -13
موارد ووووا وحمايتهووووا ممووووا ى عيووووأن يحووووافظ التيميووووذ عيووووى بيئتووووه و  -14

  .من أدطار بيئي  يهدد ا

 (4) رقم ملحق
النهائية صورتها في (البيئة وتكيف األحياء) التعليمية لوحدة  األهداف  



84 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل السهولة رقم السؤال
1 46.6 53.3 41 
2 56.6 43.3 46.6 
3 16.6 83.3 33.3 
4 53.3 46.6 53.3 
5 43.3 56.6 46.6 
6 33.3 66.6 41 
7 51 51 33.3 
8 43.3 56.6 46.6 
9 16.6 83.3 33.3 
11 66.6 33.3 13.3* 
11 31 71 33.3 
12 51 51 61 
13 21 81 41 
14 46.6 53.3 66.6 
15 23.3 76.6 33.3 
16 41 61 53.3 
17 53.3 46.6 13.3* 
18 51 51 46.6 
19 56.6 43.3 61 
21 41 61 41 
21 31 71 33.3 
22 23.3 76.6 33.3 
23 21 81 41 
24 36.6 63.3 46.6 
25 36.6 63.3 46.6 
26 16.6 83.3 33.3 
27 23.3 76.6 33.3 
28 16.6 83.3 33.3 

 43.63 59.51 38.53 المتوسط

 )5) رقم ملحق
 معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
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 البعدي/ آراء السادة أعضاء لجنة التحكيم حول فقرات االختبار التحصيلي القبلي
 الدكتورة/  الدكتورحضرة 

 :أصو  التدري  بعنوانني  درج  الماجستير في المنا   و تقو  الباحث  باجرا  دراس  ل

العيووو  لوودال  مووادةثوور اسووتددا  حقيبوو  تعييميوو  حاسوووبي  فووي التحصووي  الدراسووي وا تجا ووا  نحووو أ)

ًا ، وقوووود أعوووود  الباحثوووو  لهووووذا الغوووورض ادتبووووار (تةمووووذة الصووووف الرابووووع موووون مرحيوووو  التعيووووي  األساسووووي

فوان الباحثو   وعييوه، ضوعا  وحدة البيئ  وتكيوف األحيوا لمو  التةميذيقي  مدال تحصي  تحصيييًا 

ف  أو تعوديًة فوي الرأي حذفًا أو إضا طة  عيى فقرا  ا دتبار ومن ث  إبدا ترجو من سيادتك  ا 

 .ستوال تةمذة الصف الرابع األساسيمتها لمئصةحي  فقرا  ا دتبار وشمولها ومة

 .ستيقى ك  التقدير ك  آراؤكد أن و ت، شكر لك  حسن تعاونك ت  إن الباحث

 

 

           الباحث     

           به حجي  ة 
 

 

 

 

 )6) رقم ملحق
 االختبار التحصيلي في صورته النهائية
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 البعدي لوحدة البيئة وتكيف األحياء /االختبار التحصيلي القبلي 
العيوو  ليصوف  موادة مون البيئو  وتكيوف األحيوا  وحودة فوي العيموي التحصوي  عيوى قدرة التيميوذ يقي  ا دتبار  ذا

 . الرابع من مرحي  التعيي  األساسي
 :السؤال األول
شارة (  ) ضع أشارة   درجة( 11)                  :أمام العبارة المغلوطة(  X) أمام العبارة الصحيحة وا 

        .البيئ   ي ك  ما يحيط بالكائن الحي -1
  .الحي  في البيئ ر تشك  النباتا  والحيوانا  المكونا  غي -2
  .تتميز بيئ  المياه المالح  بقي  ا مةح المنحي  في ميا ها -3
        .تتميز البيئ  الصحراوي  بارتفا  درج  الحرارة نهارا واندفاضها لية -4
  .في بيئ  الغابا  تعيع الصباريا   -5
 .ة   مع البيئ  التي يعيع فيهايتلك  حيوان شك  دارجي  -6
  .بري  ذا  جيد جاف مكسو بالحراشف الزواحف حيوانا  -7
     .الثدييا ب تسمى الحيوانا  المكسوة بالفرو أو الشعر   -8
  .نباتياً  غطا  تشك  صغيرة عشبي  نباتا  الغابا  في تنمو -9
  .ي  وأوراقها كثيف  ودائم  الدضرةالمراعي أشجار طويتنمو في  -11
  .الما  وفي اليابس  عيى النباتا  تعيع -11
 

 :السؤال الثاني
 درجات( 3)                                            :ل رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتيضع دائرة حو

 .---------من أنوا  البيئ   -1
 البيئ  الحي . ج    البيئ  غير الحي         . ب        البيئ  المائي     . أ     
 .----------من المكونا  الحي  في البيئ   -2

 النبا . جالهوا                        . الترب                    ب. أ     
           .-----------هيغطي جسمو ، تكيف الدفاع مع الطيران وله جناحان -3

 الفرو  . جالشعر                     . ب  الريع                   . أ     
 درجة( 21)                                                                              :السؤال الثالث

 :أكمل الفراغات في الجمل اآلتية 
 و                                       تصنف البيئ  إلى -1
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                           تشم  بيئ  المياه المالح  -2
                           تشم  بيئ  المياه العذب   -3
               جس   الطيور يكسو -4
وتتووونف  ، فووي المووا               و وووي تمتيووك زعووانف تسوواعد ا عيوووى ،            تغطووي أجسووا  األسووماك -5

              بواسط 
             ويتنف  بواسط ،              لجس  الحو  شك  -6
                                         ليطيور ثةث  أجفان  -7
  .يعيع          في الما  وعيى اليابس  وتكيف  أطرافه الديفي  ليقفز -8
                                         بتتميز بيئ  الصحرا   -9
                              بتتميز بيئ  الغابا   -11
                                     لسوق النباتا  الصحراوي  منتفد   -11
                                     من مظا ر تكيف األرنب ليعيع عيى اليابس   -12
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم آراء السادة أعضاء لجنة التحكيم حول فقرات
 

 الدكتورة/  الدكتورحضرة 
تةمووووذة اتجا ووووا  ى وووووبهدف التعرف عي مقيووووا  ا تجا ووووا  نحووووو مووووادة العيووووو ببنووووا   ثوووو الباح تقووووو 

  ووووووووووووعيى درج  وذلك ضمن بحث مقدم ليحصو ،نحوووووووووووو موووووووووووادة العيوووووووووووو  األساسيالرابوووووووووووع الصف 
ثوووووور اسووووووتددا  حقيبوووووو  تعييميوووووو  حاسوووووووبي  فووووووي أ" التدريس بعنوان  أصووووووو و الماجستير في المنا   

الرابوووع مووون مرحيووو  التعيوووي  ة العيوووو  لووودال تةموووذة الصوووف دالتحصوووي  الدراسوووي وا تجا وووا  نحوووو موووا
 ".األساسي

طوة  فوان الباحثو  ترجوو مون سويادتك  ا  يوهوعي، مقيوا  اتجا وا وقد أعود  الباحثو  لهوذا الغورض 
وشوومولها ه وموون ثوو  إبوودا  الوورأي حووذفًا أو إضوواف  أو تعووديًة فووي صووةحي  فقراتوو المقيووا عيووى فقوورا  
 .ستوال تةمذة الصف الرابع األساسيومة متها لم

 .ستيقى ك  التقدير ك ا آر ؤكد أن و ت، شكر لك  حسن تعاونك ت  إن الباحث
 

 

           الباحث     

            به حجي  ة

 

 (7) رقم ملحق
النهائية صورته يفنحو مادة العلوم  مقياس االتجاه  
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 مادة العيو  اتجاه شعورك عن يعبر الذي الموقف تح    عةم  ضع: عزيزي الطالب

 

 
 

  البنود موافق بشدة موافق   أدري غير موافق غير موافق بشدة
  .1 درو  العيو  مسيي      

  .2 أنشط  درو  العيو  جيدة     

  .3 غير مهم  في مادة العيو   المعيوما  التي ندرسها     

  .4 العيو  عيى التفكير السيي  ني دراس  مادةتساعد     

  .5 في حياتنا العميي  العيو  غير ضروري      

  .6 ليعيو  دور كبير في ا كتشافا  العيمي      

  .7 الفه  العيو  مادة صعب      

  .8 المجتمع في تطور مادة العيو  تفيد      

  .9 أفض  العيو  عيى المواد األدرال     

  .11 العيو  من المواد المحبب  إلى نفسي     

  .11 ليعيو يحتاج ك  النا       

  .12 في المنا   التعييمي  العيو  مادة أساسي      

  .13 العيو  حص  لحضور أتشوق     

  .14 العيو  في مدتيف  أشيا  يعرض و و معيمي أراقب     

  .15 العيو  حص  في العم  في زمةئي أشارك     

  .16 العيو  حص  في لزمةئي  المساعدة أقد      

  .17 العيو عن مادة ر أحب أن أتعي  أكث     

  .18 المدرس  ممتع  أكثر من دون حصص العيو      

  .19 العيو  مادةأشعر بالتفوق في      

  .21 العيو  في حياتنا اليومي  نحتاج مادة     

  .21 استمتع في ح  واجبا  مادة العيو      

  .22 معي  العيو  يشجعنا لة تما  بالعيو  أكثر     

  .23 أحب معي  العيو  الذي يدرسني     

  .24 قب من العيو  أكثر سهول  مما كان  عييه      

  .25 والغموض التعقيد من الكثير مادة العيو  تحوي     

  .26 العيو  دراس  عند والسعادة بالمتع  أشعر     

  .27 العيو  بمادة أتميز أن يمكن     

  .28 أحتاج إلى من يساعدني في درو  العيو      
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 البعدي درجات مقياس االتجاه نحو مادة العلوم عالمات االختبار التحصيلي البعدي
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية تسيس 
1 35 27 140 136 

2 35 25 136 132 
3 35 22 135 132 
4 34.5 20.5 135 131 
5 34 20 134 127 
6 34 19.5 134 125 
7 33 19 133 124 
8 32 18.5 133 122 
9 31 18 132 120 
11 31 17 130 120 
11 31 15 129 112 
12 31 12 129 111 
13 30 10.5 127 110 
14 30 10 127 110 
15 29 10 126 110 
16 28 8 125 107 
17 26 7.5 124 106 
18 25.5 7.5 118 101 
19 23.5 7 117 95 
21 19.5 7 117 93 
21 19  111  
22 10.5  96  

 (8) رقم ملحق
 بيانات عينة الدراسة
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 ليحقيب  التعييمي  الحاسوبي  األساسي الواجه   (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9)رقم  ملحق
 الحقيبة التعليمية الحاسوبية المصممة بعض النوافذ من
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 أتعي  بالعروض التقديمي : األو نافذة البدي   (2)

 

 األو  من العروض التقديمي  ليدر التقوي  نافذة  (3)
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 بالفيديو التعييميأتعي  : الثانينافذة البدي   (4)

 

 بالفيديو التعييميأتعي  : الثانيالبدي  من نافذة  (5)
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 بالكتاب الناشطأتعي  : البدي  الثالثنافذة  (6)
 

 

  

 لوحدة البيئ  وتكيف األحيا  الذاتيا دتبار نافذة  (7)
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 ملخص الدراسة

 
أثور اسوتددا  حقيبو  تعييميو  حاسووبي  فوي التحصوي  الدراسوي وا تجا وا  نحوو موادة العيوو  لودال  معرف  إلى الدراس   دف 

العيوو  ليصوف  ةموادفوي حاسووبي  تقودي  تصومي  مقتورح لحقيبو  تعييميو  و  ،تةمذة الصف الرابوع مون مرحيو  التعيوي  األساسوي
 .الرابع األساسي

متكووافئتين بعوود محاولوو  ضووبط  الموونه  شووبه التجريبووي، القووائ  عيووى تقسووي  عينوو  الدراسوو  إلووى مجموووعتين  الباحثوو  اسووتددم
موعوووو  لمجالتجريبيوووو ، وتوووودري  ا موعوووو المج عيووووى( الحاسوووووبي  الحقيبوووو  التعييميوووو )  المسووووتقالمتغيوووورا ، وتطبيووووق المتغيوووور 

 .التقييدي الضابط  بالطريق  
وتكونووو  أدوا   ،تجريبيووو  واألدووورال ضوووابط  مووووزعين إلوووى مجمووووعتين، إحووودا ما تيميوووذاً ( 42)مووون    الدراسووو عينوووتكونووو  

 ، وادتبوووارالرابووع األساسوويليصووف  (البيئوو  وتكيووف األحيووا )وحوودة مووادة العيووو  لفووي حاسوووبي  الدراسوو  موون حقيبوو  تعييميوو  
 .العيو اتجاه التةميذ نحو مادة  ومقيا تحصييي، 

 :توصي  الدراس  إلى النتائ  التالي 
سووا الوحودة مون دوة  ر  بين متوسط تحصي  التةميذ الذين در  (1.15) عند مستوال الد ل  توجد فروق ذا  د ل  إحصائي 

 .لصالح المجموع  التجريبي الحقيب  التعييمي  الحاسوبي  وأقرانه  الذين درسوا بالطريق  التقييدي  
التةميوذ الوذين لودال العيوو  موادة نحوو تجا وا  بوين متوسوط ا ( 1.15)توجد فروق ذا  د ل  إحصائي  عند مستوال د ل  

 .لصالح المجموع  التجريبي درسوا الوحدة من دة  الحقيب  التعييمي  الحاسوبي  وأقرانه  الذين درسوا بالطريق  التقييدي  
 .ميذ واتجا اته  نحو مادة العيو توجد عةق  ارتباطي  بين تحصي  التة
تشوجيع التعييميو  فوي تودري  العيوو ، و  أوصو  الدراسو  بأ ميو  اسوتددا  الحقائوب ،وفي ضو  النتائ  التي ت  التوص  إليهوا

ميو  فوي موادة العيوو  لجميوع عوداد حقائوب تعييإوالعمو  عيوى  ،العمييو  التعييميو عيى استددا  التقنيا  الحديث  في  المعيمين
أو تطووووير الحقائوووب التعييميووو  التوووي قوووا  ، اعوووداد المقوووررا  الدراسوووي ب المعنوووينقبووو   مووون األساسوووي التعيوووي  مرحيووو  صوووفوف

المسوتقبيي  حوو  فاعييو  الحقائوب التعييميو  فوي مدتيوف الموواد  باعداد ا بعض الباحثين، وكذلك إجرا  المزيد من الدراسوا 
 .الدراسي ، ولجميع المراح  التعييمي 

 .التعيي  األساسيالحيق  األولى من مرحي  ، ا تجاه، التحصي  الدراسي، الحقيب  التعييمي  الحاسوبي  :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

 

 

The study aimed at  identifying the effect of using a computerized instructional  package on 

academic achievement and attitudes towards a science course of fourth- grade pupils in 

basic education.  The researcher used the semi-experimental research method.  The study 

sample, which consisted of 42 students, was divided into two compatible groups, an 

experimental group and a control group.   The computerized instructional package was 

applied on the experimental group, whereas the control group received traditional 

instruction.  

The research instruments included (a) a Computerized Instructional Package based on a 

unit on "Environment and Adaptation of Living Organisms" from the fourth- grade science  

text-book, (b) an achievement test,  (c) and a measure of attitudes toward  the study of 

science. 

Results of the study showed that there were statistically significant differences 

(Significance level =  0.05)  in the achievement scores of the experimental and control 

group, in favor of the experimental group.  There were also statistically significant 

differences in the attitudes of the two groups  towards the study of science in favor of the 

experimental group.  In addition, the results showed a positive correlation between students' 

achievement and attitudes towards science. 

In light of the results of the current study, the researcher recommended using  educational 

packages in teaching science, encouraging teachers to utilize modern technology in the 

educational process, preparing educational packages for science subjects at  all levels of  

basic education by syllabus design experts or developing current educational packages , and 

conducting further studies on the effectiveness of  educational packages in other courses 

and at all stage levels.  

 

Key words: Computerized Instructional Packages, Academic Achievement, Attitude, First 

Stage of Basic Education 

 


