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كلمة المعهد الوطني للتدريب التربوي

يعــد البحــث العلمــي الركيــزة ال�أساســية فــي تقــدم المجتمعــات الناميــة والمتقدمــة علــى ح ـ ٍد ســواء ،كمــا �أصبحــت التكنولوجيــا و�آلياتهــا
المختلفــة ضــرورة حياتيــة فيهــا ،و�أحــد �أهــم المحــاور المهمــة للباحثيــن والمؤسســات البحثيــة والتعليميــة لمــا تمثلــه مــن �أهميــة فــي تطويــر
العمليــة التعليميــة التعلم ّيــة ،نوعـاً ،وكمـاً ،لقدرتهــا علــى مســاعدة متخــذي القــرار والهيئــات التعليميــة علــى تحديــد �أهــداف العمليــة التعليميــة
التعلم ّيــة ،وتحديثهــا ،وتقييمهــا بمنظــور محــدد بالارتــكاز علــى �أســس علميــة وواقعيــة.
و�إذ تلخــص هــذا المجلــة محــاور ،ومرتكــزات ترتبــط بمؤتمــر دمــج التكنولوجيــا المســاعدة للتعليــم فــي فلســطين ،وهــو مؤتمــر يعــزز الاهتمــام
بجانــب لــم يعــد مجــرد تــرف تربــوي ،بــل بــات ركيــزة مــن ركائــز الت�أســيس لممارســة تربويــة فاعلــة .فــي هــذا ال�إ طــار؛ جــاء المؤتمــر لنقــاش
الموجــه وصــولا �إلــى توظيــف الجهــود وال�إ مكانيــات والمعــارف
معمــق حــول قضايــا �أساســية ،وهــو يؤســس لمزيــد مــن الجهــد النوعــي
ّ
والخبــرات لصالــح التطويــر المنشــود ،ولتعزيــز حالــة ال�إ فــادة مــن التكنولوجيــا فكــرا ونهجــا وممارســة.
ومــع انطــلاق المؤتمــر الــذي تتمحــور جلســاته حــول التكنولوجيــا وتوظيفهــا ،و�إظهــار قــدرة وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية علــى �إحــداث
تغييــر نوعــي فــي العمليــة التربويــة ،كمــا يهــدف �إلــى �إبــراز التكامليــة التــي تعمــل بهــا وزارة التربيــة والتعليــم بيــن �إداراتهــا المختلفــة لعكــس
جهــود الــوزارة ،فـ�إن جلســاته ترفــد محوريــن �أساســيين .المحــور ال�أول يقــدم نمــاذج لمشــاريع ودراســات يجــري تنفيذهــا مــن قبــل ال�إ دارات
العامــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم� ،أمــا الثانــي فيقــدم �أوراق ل�أبحــاث �إجرائيــة يتــم فيهــا توظيــف وســائل التكنولوجيــا المختلفــة فــي المــدارس
الفلســطينية فــي مواضيــع اللغــة العربيــة ،والتربيــة ال�إ ســلامية ،والعلــوم ،والرياضيــات وذوي صعوبــات التعلــم .ومــا هــو م�أمــول �أن تكــون نهايــة
المؤتمــر شــاهدا علــى بدايــة تــداول علمــي لــكل مــا يرتبــط بــال�أوراق المقد ّمــة؛ كــي لا تظــل توصياتــه حبــرا علــى ورق.
مــع عقــد المؤتمــر ،كل الشــكر للباحثيــن ،وللجــان التــي عمــل �أعضاؤهــا ل�إ خــراج المؤتمــر بصــورة معبــرة عــن �إفــراد مســاحة مــن الاهتمــام
لمحــور يش ـكّل منطلقــا للاهتمــام ،وســنواصل فــي المعهــد الوطنــي تنفيــذ بحــوث ودراســات و�إتاحتهــا �أمــام صنــاع القــرار ،وكل الراغبيــن
فــي الانطــلاق مــن مؤشــرات نوعيــة علميــة ،وستســتمر مثــل هــذه اللقــاءات؛ ممــا يعــزز بلــورة رؤيــة استشــرافية للنظــام التربــوي الــذي نريــد،
وللممارســة التربويــة الم�أمولــة.
د .صوفيا الريماوي
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المؤتمر التربوي
دمج التكنولوجيا المساعدة للتعليم في فلسطين

يســعى المعهــد الوطنــي للتدريــب التربــوي مــن خــلال �أنشــطته لتحقيــق غايــات و�أهــداف وزارة التربيــة والتعليــم .و�إذ يقــوم المعهــد بالعمــل
علــى �إحــداث التغييــرات وال�إ صلاحــات التربويــة المنشــودة ببنــاء قــدرات العامليــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم مــن �إدارييــن وفنييــن بمختلــف
المســتويات ،ورفــد صانعــي السياســات ومتخــذي القــرار فــي الــوزارة ببيانــات تســهم فــي تحقيــق تعليــم وتعلُّــم نوعــي مســتمر ،لــذا ارت ـ�أى
المعهــد عقــد مؤتمــر تربــوي بعنــوان «دمــج التكنولوجيــا المســاعدة للتعليــم فــي فلســطين» لدعــم سياســات وتوجهــات الــوزارة فــي رقمنــة
التعليــم وذلــك مــن خــلال تقديــم نمــاذج ح ّيــة لممارســات تطبيقيــة و�إجرائيــة للتربوييــن الفلســطينيين فــي �أنحــاء الوطــن ،كمــا ويهــدف لتعزيــز
الشــراكة والتشــبيك بيــن المؤسســات الوطنيــة المختلفــة :حكوميــة ،وجامعــات ،ومؤسســات داعمــة.
أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إ�لى تحقيق ال�أهداف ال�آتية:
1 .1تقديم �أمثلة واقعية على دمج التكنولوجيا في التعليم بصورة عملية و�إجرائية.
2 .2تبادل الخبرات والمعارف من خلال العرض والحوار للبحوث التربوية والدروس المستفادة.
3 .3التشبيك بين المؤسسات التربوية المختلفة.
�4 .4إبراز معالم ،ومتطلبات ،وتحديات دمج التكنولوجيا المساعدة في العملية التربوية في فلسطين في ظل التسارع التكنولوجي.
محاور المؤتمر

يهــدف مؤتمــر دمــج التكنولوجيــا المســاعدة للتعليــم فــي فلســطين �إلــى توفيــر فضــاء تربــوي موســع للتربوييــن فــي مجــال دمــج التكنولوجيــا
المســاعدة للتعليــم ،ســيتم فيــه تقديــم �أوراق ،وبحــوث تجريبيــة و�إجرائيــة تعكــس بصــورة عمليــة قضيــة دمــج التكنولوجيــا فــي العمليــة التربويــة
فــي فلســطين ،وتلقــي الضــوء علــى ال�آثــار والمســاهمات ال�إ يجابيــة والملموســة للتكنولوجيــا فــي المحــاور ال�آتيــة:
1 .1تعلُّم الطلبة وتعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين لديهم.
2 .2التقويم التربوي.
3 .3القيادة المدرسية.
4 .4التطور المهني.
5 .5ال�إ شراف التربوي.
6 .6ال�إ رشاد التربوي.
�7 .7إدارة النظام التربوي.
8 .8التعليم الجامع ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة.
كمــا ســيكون المؤتمــر فرصــة لحــوار تربــوي يتشــارك فيــه التربويــون معارفهــم ،ومهاراتهــم ،وخبراتهــم ،وتوجهاتهــم حــول دمــج التكنولوجيــا
فــي عالــم رقمــي لبنــاء مواطــن فلســطيني عالمــي قــادر علــى مواكبــة التغييــرات فــي ظــل التطــورات المتســارعة فــي مجــال التكنولوجيــا.
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الفئة المستهدفة في المؤتمر

استهدف المؤتمر التربويين في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التربوية ،والذين بلغ عددهم قرابة  200تربوي.
لجان مؤتمر «دمج التكنولوجيا المساعدة للتعليم في فلسطين»

د .سهيل صالحة

رئيس قسم معلم المرحلة ال�أساسية /جامعة النجاح الوطنية

د .سهيل عودة

رئيس قسم هندسة البرمجيات  /جامعة بيت لحم

د .عبدالله بشارات

عضو هيئة تدريس  /جامعة بير زيت

أ�.د .مجدي زامل

عميد كلية العلوم التربوية /جامعة القدس المفتوحة

د .محمد التميمي

مدير مركز اللغات والترجمة/جامعة بوليتكنك فلسطين

د .ميرفت حاتم شاهين

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

د .صوفيا الريماوي

مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي /وزارة التربية والتعليم

أ� .منى شلهوب

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

أ�.عادل السرطاوي

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

أ� .غسان رشيد

رئيس قسم �إعداد المواد التدريبية /ال�إ دارة العامة لل�إ شراف -وزارة التربية والتعليم

م .مصطفى مطير
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رئيس قسم ال�أجهزة التعليمية /ال�إ دارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات

معايير تحكيم أبحاث المؤتمر التربوي :دمج التكنولوجيا المساعدة للتعليم في فلسطين

اسم المقيم .........................................:وظيفته...................................................:
رقمالبحث..........................................................................................................:
عنوانالبحث......................................................................................................:
العلامة.........................................................................................................:
المعيار

المؤشرات

•عنوان البحث :واضح ومحدّد ،ومعبر بدقة عما يتم مناقشته في البحث ومرتبط بالبيئة
المحيطة ،والعلاقة بين المتغيرات في العنوان واضحة.
• الكلمات المفتاحية :تحتل ال�أماكن البارزة في عنوان الدراسة ،وعددها مناسب
•تتضمن الدراسة ملخصاً محدداً ،يوضّ ح:
�أهداف البحث ،ومشكلة البحث ،والخطة التي اتبعها الباحث من حيث المنهج ّية ،والع ّينة،
وال�أداة وال�أساليب التحليلية وال�إ حصائية ،ونتائج البحث الرئيسة ،والتوصيات.
المعيار ال�أول:
•المقدمة :مرتبطة بالموضوع ارتباطاً مباشراً ويتضح فيها المتغيرات ال�أساسية.
ال�إ طار العام
•عرض المشكلة :تعرض بشكل سليم وواضح ،بحيث تكون قابلة للبحث والتحليل.
للبحث
•�أهداف البحث :محددة وواضحة ،ومرتبطة بشكل مباشر مع ال�أسئلة� ،أو الفرضيات.
•�أهمية البحث :مصاغة بشكل واضح ،وتقدم نتائج يمكن الاستفادة منها عملياً.
•فرض ّيات البحث :تنبثق من ال�أسئلة التي يعتمد عليها البحث.
•وضوح ال�أسئلة ،والحدود ،والمصطلحات معرفة �إجرائياً واصطلاحياً.
•�أسلوب كتابة وصياغة البحث �أسلوباً علمياً موضوعياً ،وال�أقسام والفقرات مرتبة بشكل
منطقي ،واستخدام لغة سهلة غير مع ّقدة ،وتجنّب ال�أخطاء ال�إ ملائ ّية ،والنحوية ،واللغوية.
المعيار الثاني• :ال�إ طار النظري واضح ومرتبط بموضوع البحث.
•الدراسات السابقة شاملة ودقيقة ،وذات صلة بموضوع البحث.
ال�إ طار النظري
والدراسات السابقة •الدراسات السابقة موثقة بطريقة صحيحة وفق نظام .APA
•ال�إ جراءات (الخطوات) واضحة ومحددة ومفهومة ومتسلسلة وقابلة للتطبيق.
•مجتمع البحث محدد بدقة في ضوء مشكلة البحث.
المعيار الثالث• :العينــة ممثلــة لمجتمعهــا ومحــددة بشــكل واضــح مــن حيــث� :إبــراز حجمهــا وكيف ّيــة
اختيارهــا ،ونوعهــا وعــرض خصائصهــا مثــل الجنــس والعمــر والمنطقــة الجغرافيــة و...
المنهجية
•اتباع المنهج المناسب لطبيعة المشكلة التي يعالجها البحث.
والاجراءات
•اســتخدام ال�أدوات المناســبة فــي مرحلــة جمــع المعلومــات ،ووصفهــا بشــكل واضــح فــي
البحــث والتحقــق مــن ص ّحتهــا ،وصدقهــا وثباتهــا بالطريقــة العلميــة الصحيحــة.
•ملائمة ووضوح ال�أسلوب ال�إ حصائي المستخدم (كمياً ،كيفياً) لل�إ جابة عن �أسئلة الدراسة
وفرضياتها.
المعيار الرابع:
النتائج وتفسيرها •استعراض الجداول وال�أشكال ال�إ حصائية بشكل ملائم؛ مما يحقق تفسيراً جيداً.
•النتائج واضحة ومرتبطة بالدلائل بما يتلاءم مع �إجراءات البحث.
والتوصيات
•تفسير نتائج الدراسة بشكل واف وواضح ،ومنظم ومنطقي.
•توصيات البحث منسجمة مع نتائج البحث واستنتاجاته.
المعيار الخامس:
المراجع والتوثيق
المجموع

•مراجع البحث� :أصل ّية ،وجميع المراجع التي �أشار �إليها في البحث موجودة في قائمة المراجع.
• اتباع طريقة  APAالصحيحة في عملية التوثيق لجميع المراجع المستخدمة.

العلامة العلامة المستحقة
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خلاصة نتيجة التحكيم
(توضع نتيجة التحكيم النهائية للبحث من خلال وضع إ�شارة ( ) في أ�حد المربعات المقابلة )
1 .1صالح للعرض كما هو
2 .2صالح للعرض بعد �إجراء التعديلات الطفيفة (مرفقة)
3 .3صالح للعرض بعد �إجراء التعديلات الجوهرية (مرفقة)
4 .4غير صالح للعرض (لل�أسباب المرفقة)
اسم المحكم:

توقيع ال ُمحكم:

التاريخ:
ملاحظــات :يجــب �إرفــاق الملاحظــات علــى البحــث فــي متــن البحــث وفــي تقريــر منفصــل (�أو التفصيــل فــي الملاحظــات فــي بنــد
الملاحظــات ال�إ ضافيــة بــدلا ً مــن التقريــر المنفصــل).
ملاحظات إ�ضافية:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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مشاريع ودراسات وزارة التربية والتعليم

عنوان المشروع

ال�إ دارة العامة

1 .1رؤيــة الادارة العامــة للمعهــد الوطنــي لتطويــر وتفعيــل المكتبات
المدرســية لدعــم عمليتــي التعليــم والتعلــم بالاســتفادة مــن
الفــرص المتاحــة وتوفــر نظــام  LIBSYS.WEBمكتبــة المعهــد
الوطنــي أ�نموذج ـ ًا.

المعهد الوطني للتدريب التربوي

2 .2تطويـــر برنامـــج تصميـــم التعليـــم الفعـــال بتوظيـــف تكنولوجيـــا
المعلومـــات والاتصــــال.

لل�شراف والت أ�هيل التربوي
ال�إ دارة العامة إ

3 .3البرنامج الوطني لرقمنة التعليم.

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

ال�إ دارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات

القياس والتقويم والامتحانات
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ال�إ دارة العامة
General Directorate
عنوان المشروع
Title of Project

المعهد الوطني للتدريب التربوي
رؤيــة الادارة العامــة للمعهــد الوطنــي لتطويــر وتفعيــل المكتبــات المدرســية لدعــم عمليتــي التعليــم
والتعلــم بالاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة وتوفــر نظــام LIBSYS.WEB
مكتبة المعهد الوطني �أنموذجاً
تنــاول المبــادرة خلفيــة نظريــة عــن واقــع المكتبــات المدرســية فــي الضفــة الغربيــة ،وســبل

وصف مختصر للمشروع (�أبرز
معالمه)
Brief Description of the
Project
()Main Features

تطويرهــا ،وتحديثهــا فــي ضــوء الفــرص المتاحــة ،وتوفــر البنيــة التحتيــة مــن خــلال مشــروع
مركــزي للمكتبــات المدرســية يتــم �إدارتــه مــن المكتبــة المركزيــة للــوزارة (مكتبــة المعهــد
الوطنــي للتدريــب التربــوي) ،مــع �إعطــاء صلاحيــات للمــدارس عبــر الويــب ل�إ دارة مكتباتهــم
التقليديــة مــن �إعــارة ،و�إرجــاع مــن خــلال �أمنــاء المكتبــات� ،أو قيــم المكتبــة ،عبــر فهــرس
موحــد ومحتــوى �إلكترونــي واحــد علــى الشــبكة ،والتــزود بــكل جديــد يتــم مــن خــلال المكتبــة
المركزيــة ،وتعمــم علــى جميــع المــدارس فــي الوطــن عبــر نظــام .libsys.Web
•تطوير وتحديث المكتبات المدرسية ،وتقليل التكلفة السنوية لهذه المكتبات.
•اعتمــاد فهــرس واحــد و ُمحتــوى �إلكترونــي واحــد ل�أي ُمقتنى مدرســي يتم فهرســتها وتســجيلها

�أهداف المشروع
Objectives of the Project

فــي المكتبــة المركزيــة للوزارة.
•�إنشاء بوابة معرفية متكاملة خاصة بالمكتبات المدرسية.
• �إيجــاد بيئــة �إلكترونيــة تفاعليــة للطــلاب عبــر شــبكة ال�إ نترنــت بحيــث توفــر خدمــات البحــث
وال�إ ســتعلام ،والحصــول علــى الكتــاب ال�إ لكترونــي� ،أو المناهــج ال�إ لكترونيــة� ،أو المحاضرات
الرقمية المصورة� ،أو التســجيلات المرئية.

الترابط بين المشروع والخطة
الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم
Alignment with the
Palestinian Development
Plan for MoE
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المبــادرة المقترحــة تتقاطــع مــع مــا ورد فــي الخطــة ال�إ ســتراتيجية الثالثــة ،وتدعــم التوجهــات
المعاصــرة ل�إ صــلاح المنظومــة التعليميــة التعلميــة ،ومــا يتطلبــه مــن �إصلاحــات جذريــة فــي
تطويــر المناهــج ،وتغييــر ال�أدوار لــكل مــن :المعلــم ،والمشــرف ،والطالــب ،بتركيزهــا على تفعيل
دور الطلبــة فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة ،ومــا يتطلبــه مــن تنميــة مهاراتهــم  ،واتجاهاتهــم فــي
�إنتــاج المعرفــة؛ لتحقيــق رؤيــة الــوزارة فــي بنــاء نظــام تعليمــي قــادر علــى �إحــداث التغييــر.

وجود نظام محوسب متكامل ( )libsys.webل�إ دارة المكتبة المركزية لوزارة التربية والتعليم (مكتبة
المعهد الوطني للتدريب التربوي)تم تحديثه في العام 2017؛ لاستيعاب المكتبات المدرسية،
وسجلاتها الببليوغرافية والربط المتزامن للوحدات الفرعية( :وحدة �إدارة الوحدات المادية ،ووحدة
ال�إ عارة المركزية ،ووحدة الجرد وطباعة الباركود ،ووحدة �إدارة المشتركين) ،اضافة للفرص
المتاحة المتمثلة في سياسات الوزارة الداعمة .قانون التعليم ،استراتيجية ت�أهيل المعلمين ،المناهج
الجديدة ،توفر البوابات الرقمية المتخصصة ،وربط المدارس بالانترنت ،وتوفر الاجهزة بين ايدي
الطلبة ،توجهات الوزارة المستقبلية نحو الحكومة ال�إ لكترونية ،ورقمنة التعليم حفزنا على تبني
رؤية لتفعيل المكتبات المدرسية لدعم عمليتي التعليم والتعلم والبرامج التي ينفذها المعهد ،ومكننا
من ربط ( )6مدارس كمرحلة تجريبية �أولى ،والعمل جار على �إجراء دراسة لتقييم ال�أثر على
العملية التعليمية التعلمية ،تمهيدا ل�إ قرار وتبني سياسات تدعم هذا التوجه من لجنة السياسات في
وزارة التربية والتعليم (تنظيمية ،قانونية ،ومالية) لاستكمال ربط المكتبات المدرسية في جميع
محافظات الوطن بالمكتبة المركزية عبر نظام  libsys.webالذي يعتمد على تقنية المعلومات
المتعلقة ب�إدارة المكتبات ومصادر المعلومات الرقمية في تطوير �أداء المكتبات المدرسية للوصول
كيف نفذ المشروع
 Implementation Proceduresبها �إلى مراكز معرفية للطلاب من خلال �إنشاء بيئة مركزية موحدة لمقتنيات هذه المكتبات كافة
ضمن فهرس موحد ،ومحتوى �إلكتروني واحد على الشبكة السحابية ،والتخلص من ال�أنظمة
الحالية المتفرقة كافة (في المدارس) والتي �أصبح الاستمرار في العمل عليها ُيشكل عبئاً كبيراً
عليها للحد من استخدام العديد من ال�أنظمة والبرمجيات في �أتمتة عمل المكتبة المدرسية،
وتجميع ما تحتويه من �آلاف التسجيلات كافة ،والوثائق ال�إ لكترونية ذات القيمة القُصوى للمكتبة
في مركز المعلومات في المكتبة المركزية؛ لتصبح البيئة المركزية الموحدة ،والتي تُعنى بالمكتبة
ال�إ لكترونية ،والمكتبة الرقمية التي جمعت محتوياتها المعرفية المتنوعة في بوابة رقمية تم ربطها
بالمكتبة المركزية على شكل روابط اخذت من مواقع تربوية متخصصة تعنى بكل ما يلزم
المعلمين والطلبة ،و�أولياء ال�أمور فيما يتعلق بالعملية التعليمية والمناهج منها :مواقع تابعه لوزارة
التربية والتعليم الفلسطينية ،وال�أخرى لمجتمعات تعلم تخصصية في جميع المقررات والمراحل
التعليمية منتشرة عبر شبكات الانترنت والمنتديات ،وشبكات التواصل الاجتماعي ،وغيرها من
النوافذ؛ لتيسير الحصول على المعرفة بجوانبها ومصادرها كافة على مدار الساعة للرواد ،والتي
بدورها تساهم في تبادل الخبرات ،ومحو ال�أمية الرقمية.

جوانب القوة في المشروع
Project Strengths

•تقاطعهــا مــع مــا ورد فــي الخطــة ال�إ ســتراتيجية الثالثــة  ،2019/2014ومــا تتضمنــه من توجهات
معاصــرة ل�إ صــلاح المنظومــة التعليميــة التعلميــة بتركيزهــا علــى تفعيــل دور الطلبــة فــي العمليــة
التعليميــة التعلميــة ،ومــا يتطلبــه مــن تنميــة مهاراتهــم ،واتجاهاتهــم فــي �إنتــاج المعرفــة؛ لتحقيــق
رؤيــة الــوزارة فــي بنــاء نظــام تعليمــي قــادر علــى �إحــداث التغييــر.
• تبنــت توصيــات دراســات ســابقة فيمــا يتعلــق بالاســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي ،والتقنيــات
الحديثــة فــي �إدارة وتفعيــل المكتبــات المدرســية.
•تميــزت فــي �أصالتهــا ،حيــث عالجــت بيانــات مهمــة حــول واقــع المكتبــات المدرســية فــي
المحافظــات الشــمالية مــن الوطــن ،ووضعــت حلــولا ً لتطويرهــا ،وتحديثهــا.
•ســيكون لتوصيــات المبــادرة ال�أثــر الكبيــر فــي تصويــب وضــع المكتبــات المدرســية فــي
فلســطين؛ لخدمــة العمليــة التعليميــة التعلميــة والمنهــاج.
•شــمولية المبــادرة علــى خطــة واضحــة ال�إ جــراءات والمعالــم محــددة بجدولــة زمنيــة (�أنموذجـاً)
لربــط المكتبــات المدرســية بالمكتبــة المركزيــة لــوزارة التربيــة والتعليــم ،و�إدارة المحتــوى رقميــا
وفــق �آليــات تنظيميــة ،وماليــة ،وقانونيــة يســهل تنفيــذ المبــادرة.
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تكمــن �أهميــة البحــث علــى المســتوى المحلــي فــي تزويــد �أصحــاب القــرار فــي وزارة التربيــة
والتعليــم (لجنــة السياســات) بمقترحــات ،وتوصيــات تســاهم فــي حــل مشــكلة عــزوف الطلبــة عــن
زيــارة المكتبــات المدرســية ،وتشــجيعهم علــى التعلــم الذاتــي ،والبحــث العلمــي بمــا يخــدم عمليــة
�أثر المشروع على تحسين التعليم في التعليــم والتعلــم فــي ضــوء الفــرص المتاحــة ،ونتائــج تحليــل البيانــات المتعلقــة بواقــع المكتبــات
المدرســية ،والميزانيــة المخصصــة للصــرف علــى المكتبــات التطويريــة وال�إ نشــائية �إضافــة للنفقــات
فلسطين
 Impact of the Project onالتــي تصــرف علــى التزويــد ،وجــدوى المشــروع المقتــرح فــي معالجــة المشــكلة بمــا يواكــب
متطلبــات المناهــج ،والتوجهــات الجديــدة لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي الرقمنــة ،وخدمــة مــدارس
Improving Education in
التعلــم الذكــي ،وتفعيــل العلاقــة والمنفعــة بيــن العناقيــد المدرســية فــي مجــال تبــادل �أوعيــة
  Palestine
المعلومــات ،والمصــادر والمراجــع عبــر نظــام المكتبــة المركزيــة الرقمــي  libsys.webداخــل
المدرســة وخارجهــا علــى مــدار الســاعة ،ومــا تتيحــه الرؤيــة الجديــدة مــن فــرص للتشــبيك مــع
المكتبــات المحليــة والجامعيــة بمــا يخــدم جــودة التعليــم ومحــو ال�أميــة الرقميــة.
البعد العالمي للمشروع
Global Dimension of the
Project

التحديات التي واجهت تنفيذ
المشروع
Challenges

�أي �أمور �أخرى
Others
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يش ــكل المش ــروع ن ــواة لعم ــل تحالف ــات اس ــتراتيجية بي ــن المكتب ــة المركزي ــة ف ــي وزارة التربي ــة
والتعلي ــم الفلس ــطينية ال�إ لكتروني ــة ،والمكتب ــات المركزي ــة ف ــي وزارات التربي ــة والتعلي ــم العربي ــة
ال�إ لكتروني ــة مس ــتقبلا بم ــا ينعك ــس عل ــى تحس ــين ج ــودة الخدم ــة المقدم ــة ل ــرواد المكتب ــات
المدرس ــية �إقليميــاً� ،إضاف ــة لمناقش ــته الف ــرص المتاح ــة الت ــي يمك ــن الاس ــتفادة منه ــا ف ــي مح ــو
ال�أمي ــة الرقمي ــة.
•البنية التحتية ل�إ دارة النظام.
•متطلبات تطوير النظام.
•نقص في الكادر المؤهل.
•ال�إ جراءات المالية.
•الدعم الفني.
•مشاكل في �إطلاق الخدمة بحاجة لتبني سياسات واضحة (تنظيمية ،قانونية ،ومالية).
تــم التغلــب علــى �أغلــب التحديــات ،ومــا زلنــا بحاجــة �إلــى تبنــي سياســات (تنظيميــة ،قانونيــة،
وماليــة) علــى مســتوى قيــادة الــوزارة ل�إ طــلاق الخدمــة ،وربــط جميــع مــدارس الوطــن والشــتات
علمــا اننــا ربطنــا  6مــدارس حتــى اللحظــة ،وتــم تحميــل كتــب  3مكتبــات مدرســية مــن مــدارس
التعليــم الذكــي فــي مديريــة رام اللــه والبيــرة ،وتدريــب الطواقــم ،وتــدار المكتبــات �إلكترونيــاً:
�إعــارة ،وبحــث عبــر الويــب.

ال�إ دارة العامة
General Directorate
عنوان المشروع
Title of Project

وصف مختصر للمشروع
Brief Description of the Project

لل�شراف والت أ�هيل التربوي
ال�إ دارة العامة إ
General Administration for SuperVision
and Educational Qualification
تطوير برنامج تصميم التعليم الفعال بتوظيف تكنولوجبا المعلومات والاتصال

فــي �إطــار جهــود وزارة التربيــة والتعليــم لتطويــر العمليــة التعليميــة التعلميــة ،وانســجاما
مــع خططهــا ال�إ ســتراتيجية لتجســيد منحــى توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم بتدريــب
المعلميــن علــى تصميــم وحــدات تعليميــة فاعلــة ،تحقــق معاييــر الحصــة الصفيــة الجيــدة،
وتقـدّم المحتــوى التعليمــي ضمــن ســياقات حيات ّيــة تراعــي مهــارات القــرن  ،21ومهــارات
التفكيــر العليــا ،تــم تطويــر برنامــج تصميــم التعليــم الفعــال بتوظيــف تكنولوجيــا المعلومــات
والاتصــال؛ بغــرض توفيــر منهجيــة واضحــة للمعلــم الفلســطيني فــي تصميــم وحــدات
التّعلــم ،وتطويــر مصــادر تعلــم �إلكترونيــة ودمجهــا فــي المنهــاج في ســياق البيئة الفلســطينية.
ويركّز البرنامج على نتاجات التعلم ،و�آليات توظيفها في المواقف التعليمية التعلمية في ظل
الاهتمام العالمي المتزايد بمنحى التطبيق العملي من خلال التعلم بالمشاريع بطريقة منهجية
قصي ،وجمع المعلومات ،وتبويبها ،وتفسيرها،
تتيح الفرص �أمام الطلبة لل�إ كتشاف ،والتّ ّ
وتحليلها وصولا �إلى مخرجات نوعية تحقق تطلعات المجتمع و�آماله المتمثلة ب�إنتاج المعرفة،
وتصميمها بالسياق الحياتي دون الوقوف عند معرفة المحتوى بتجريداته.
يســعى البرنامــج �إلــى تحســين نوعيــة التعليــم والتعلــم فــي المــدارس الفلســطينية بدمــج
تكنولوجيــا المعلومــات ،وال�إ تصــالات لزيــادة فتــرة التعلــم ومنهجيتــه بمــا يتفــق وحاجــات
المتعلميــن وخصائصهــم ،وذلــك مــن خــلال تحقيــق المخرجــات ال�آتيــة:
•مجتمع المدرسة دمج �أدوات التكنولوجيا واستراتيجيات التعلم الحديثة في الممارسات
الصفية.

أ�هداف المشروع
Objectives of the Project

•طلبة وظفوا مهارات التفكير العليا في حل المشكلات و�إنتاج مشاريع بدمج ابتكاري
للتكنولوجيا.
•مجتمعات تعلم افتراضية لكل من :الطلبة ،المعلمين ،المشرفين ،مديري المدارس،
ال�أهل.
•فترة تعلم تتوافق مع احتياجات الطلبة التعليمية وخصائصهم المدخلية.
•مشرفون تربويون ومديرو مدارس قدموا الدعم للمعلمين ،وتابعوا التطبيق داخل الغرف
الصفية والمدارس.
•محتوى �إلكتروني ابتكاري للمعلمين والطلبة منشور على البوابة التعليمية ،وال�إ نترنت وفق
المعايير والمواصفات التربوية ،والمحتوى ال�إ لكتروني.
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الترابط بين المشروع والخطة الاستراتيجية
لوزارة التربية والتعليم
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كيف ن ِفذ المشروع
Implementation Procedures

جوانب القوة في المشروع
Project Strengths

أ�ثر المشروع على تحسين التعليم في
فلسطين
Impact of the Project on
Improving Education in Palestine
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انطلا ًقا من رؤية الوزارة التربوية بتوفير فرص متساوية لجميع الطلبة في الحصول على
تعليم وتعلّم نوعيين ،وتحسين �إمكانية الوصول �إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ُيسهم في بناء جيل مد ّرب قادر على التفاعل ب�إيجابية في عصر المعرفة والتنافس
الاقتصادي.
•تطوير البرنامج التدريبي والذي ركز على ثلاثة محاور وهي:
–المهارات ال�أساسية في الحاسوب والانترنت.
–تصميم التعلم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
–تطبيق الوحدات التعليمية المصممة في الغرفة الصفية.
•تدريب مدربين لمحورين ،ال�أول :الفريق التربوي ،والثاني :الدعم التكنولوجي والتقني.
•تدريب المعلمين وفق التخصص.
•تدريب مديري المدارس ،والمشرفين التربويين على دعم ،ومتابعة المعلمين في دمج
التكنولوجيا في التعليم ،والغرف الصفية وتقييمها.
•متابعة التطبيق في الغرفة الصفية ،وتقديم الدعم والمساندة.
•نشر الوحدات التعليمية المصممة على البوابة التعليمية.
•التركيز على تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.
بناء على الممارسات الصفية (تدريب ،تطبيق ،ت�أمل).
•تصميم الدليل المرجعي للتدريب ً
•تطوير نظام متابعة وتقييم للبرنامج على مستوى المديريات والمدارس.
•�إتاحة المجال للمعلمين لتوظيف استراتيجيات تدريس وتقويم حديثة.
•استثمار البنية التحتية التكنولوجية المتوفرة في المدارس بفعالية.
•عزز البرنامج دور المعلم كشريك وميسر للعملية التعليمية.
•تطوير �أدوات ذات علاقة بتوظيف التكنولوجيا تيسر للمعلمين تصميم التعليم ومتابعتهم
في التطبيق.
•بناء فريق وطني من المدربين الفلسطينيين على المستوى المركزي والمديريات.
•اعتماد الدليل المرجعي في البرنامج لتدريب المعلمين في مجال تكنولوجيا التعليم
والتعلم.
•تصميم وحدات تعليمية ،وتطبيقها في الغرفة الصفية ،ونشرها على البوابة التعليمية.
•اخراط الطلبة الفاعل في العملية التعليمية وزيادة زمن وجودة مشاركتهم في التعلم.
•تعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة.
•زيادة زمن تعلم الطلبة واتاحة فرصة تعلمهم في كل مكان.
•استثمار البرنامج والمشاريع ذات العلاقة مع الشركاء والممولين في تطبيق البرنامج
وتعميمه.
•توظيف برامج التواصل الاجتماعي بفعالية في التعليم على مستوى المدربين،
والمشرفين ،والمعلمين ،والطلبة.

تســعى وزارة التربيــة والتعليــم �إلــى تحســين عمليــة التعليــم والتعلــم فــي فلســطين مــن خــلال
تطويــر برامــج نوعيــة؛ ليكــون الطالــب الخريــج قــادرا علــى الاندمــاج فــي المجتمــع،
والمشــاركة فــي عمليــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ،والمنافســة �إقليميـاً ،ودوليـاً فــي
عالــم �أصبــح فــي ســباق محمــوم فــي اقتصــاد المعرفــة ،وزيــادة القــدرة التنافســية لل�إ نســان
البعد العالمي للمشروع
الفلســطيني لتحقيــق غاياتــه وطموحاتــه ،والــذي تطلــب تحســين مخرجــات التعليــم وكســر
Global Dimension of the Project
الرتابــة فــي النظــام التعليمــي والقضــاء علــى هــذا الملــل الــذي يحيــط بالعمليــة التعليميــة
والتعلميــة وفــي الحقيقــة ينفــر الطــلاب مــن المــدارس ،لــذا قامــت الــوزارة بمجموعــة مــن
الاجــراءات والنشــاطات فــي المــدارس؛ لتوظيــف التكنولوجيــا ،وتحســين المناهــج ،وتعزيــز
دور المعلــم ،وتعزيــز انخــراط الطلبــة فــي التعليــم.
•ضعف البنبة التحتية التكنولوجية في بعض المدارس.
•معارضة التغيير من قبل بعض المعلمين.
•تصميــم التعليــم بحاجــة لجهــد �إضافــي مــن المعلــم؛ ممــا يســتدعي تطويــر نظــام
لتحفيزهــم.

التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع
Challenges

•قلــة المصــادر التعليميــة ال�إ لكترونيــة الموثوقــة فــي بعــض التخصصــات والمواضيــع
علــى الشــبكة العنكبوتيــة� ،أو �أنهــا تركــز علــى �أكثــر مــن مفهــوم �أو تركــز علــى المفهــوم
بشــكل لا يخــدم المنهــاج ،فــكان المعلمــون يطورونهــا ضمــن �إمكانياتهــم ،وهنــا صــار
لازمـاً اختيــار فريــق مركــزي متخصــص فــي بنــاء المصــادر التعليميــة ال�إ لكترونيــة لرفــد
البوابــة التعليميــة بهــا.
•صيانة المعدات التكنولوجية وشبكات الحاسوب في المدارس.
•�أصبــح مــن الضــروري تطويــر سياســة تربويــة و�إقرارهــا فــي مجــال توظيــف التكنولوجيــا
فــي التعليــم والتــي تركــز علــى:
–النتاجات التعليمية والتربوية المتوقعة تحقيقها.
–مواصفات الحصة الصفية بتوظيف التكنولوجيا.
–بناء القدرات للمعلمين والمشرفين ومديري المدارس.
–تحديــد مواصفــات الحــد ال�أدنــى للبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة فــي الغــرف الصفيــة
والمدرســة.
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ال�إ دارة العامة
General Directorate
عنوان المشروع
Title of Project

ال�إ دارة العامة للتقنيات التربوية و تكنولوجيا المعلومات
General Administration for Educational Technology
and Information Technology
البرنامج الوطني لرقمنة التعليم
Digitization

وصف مختصر للمشروع ( أ�برز معالمه)
Brief Description of the Project
)(Main Features

قامــت وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية ،وضمــن الخطــة الوطنيــة لرقمنــه التعليــم لتطبيــق توظيــف
ال�أجهــزة اللوحيــة فــي عينــة مــن المــدارس علــى الصفيــن الخامــس والســادس ال�أساســيين بال�إ فــادة
مــن تجــارب الــدول والمبــادرات الوطنيــة فــي تزويــد بعــض المــدارس بال�أجهــزة اللوحيــة؛ لتحســين
تعلــم الطلبــة وتنميــة مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين لديهــم مــن خــلال توظيــف ال�أجهــزة
اللوحيــة فــي التعليــم ،وذلــك ضمــن خطــة وطنيــة لتحقيــق المخرجــات.

أ�هداف المشروع
Objectives of the Project

•الهــدف العــام :تحســين نوعيــة التعليــم والتعلــم فــي المــدارس الفلســطينية بتوظيــف تكنولوجيــا
المعلومــات والاتصــالات.
•النتاجــات :معلــم قــادر علــى تصميــم �أنشــطة ودروس توظــف ال�أجهــزة اللوحيــة والتكنولوجيــة
المتوافــرة فــي البيئــة المدرســية ،تحفــز الطلبــة علــى التعلــم وتعمــق المعرفــة لديهــم وتنمــي
مهــارات القــرن الواحــد والعشــرون مــن خــلال توظيــف اســتراتيجيات تعليــم وتعلــم فعالــة،
واســتراتيجيات تقويــم حقيقــي تركــز علــى ال�أداء وال�إ نجــاز.

الترابط بين المشروع والخطة
الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم
Alignment with the Palestinian
Development Plan for MoE

يدعــم البرنامــج خطــة الــوزارة الاســتراتيجية ( 22-17اســتراتيجية التعليــم ال�إ لكترونــي ودمــج
التكنولوجيــا فــي التعليــم).

كيف ن ِفذ المشروع
Implementation Procedures

1.1طرح عطاءات برنامج رقمنة التعليم بالتعاون مع البلديات.
2.2تجهيز البنية التحتية للمدارس المستهدفة.
3.3تنفيذ التدريب للمعلمين على النحو ال�آتي:
•تدريب المعلمين:
–استخدام ال�أجهزة اللوحية وصيانتها ،واستخدام برنامج ال�إ دارة الصفية.
–المهــارات ال�أساســية فــي الحاســوب وال�إ نترنــت بواقــع  10-5ســاعات تدريبيــة حســب
الحاجــة التدريبيــة للمعلميــن.
–تصميم التعلم بتوظيف ال�أجهزة اللوحية في التعليم بواقع  25ساعة تدريبية.
•تدريــب مديــري المــدارس والمشــرفين التربوييــن علــى دعــم المعلميــن ،ومتابعتهــم فــي دمــج
التكنولوجيــا فــي التعليــم والغــرف الصفيــة وتقييمهــا.
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جوانب القوة في المشروع
Project Strengths

أ�ثر المشروع على تحسين التعليم في
فلسطين
Impact of the Project on
Improving Education in Palestine

كان هنــاك توظيــف حقيقــي للتكنولوجيــا فــي الغرفــة الصفيــة ممــا انعكــس علــى مســتوى تحصيــل
الطلبــة و �إبداعاتهــم ،كمــا �أن التدريــب التربــوي و التقنــي الــذي تلقــاه المعلمــون مــن تصميــم
التعليــم وتوظيــف التكنولوجيــا فــي الغرفــة الصفيــة فتــح �آفاقــاً جديــدة لهــم ،و�أصبحــوا معلميــن
منتجيــن للوســائل التعليميــة المحوســبة ،وقــد ظهــر ذلــك جليـاً فــي مســابقة �إنتــاج الوســائل التعليميــة
المحوســبة التــي �أطلقتهــا الــوزارة.
وبخصــوص الطلبــة فقــد ظهــر ت�أثيــر برنامــج رقمنــة التعليــم مــن خــلال مشــاركاتهم فــي العديــد مــن
الفعاليــات والمعــارض والمســابقات ،والتــي وضعــت فلســطين علــى خارطــة التعليــم ال�إ لكترونــي.
•مجتمــع المدرســة دمــج �أدوات التكنولوجيــا واســتراتيجيات التعلــم الحديثــة فــي الممارســات
الصفيــة.
•طلبــة يوظفــون مهــارات التفكيــر العليــا فــي حــل المشــكلات و�إنتــاج مشــاريع بدمــج ابتــكاري
للتكنولوجيــا.
•مجتمعات تعلم افتراضية (الطلبة ،المعلمون ،المشرفون ،مديرو المدارس ،ال�أهل).
•مشــرفون تربويــون ومديــرو مــدارس يقدمــون الدعــم للمعلميــن ويتابعــون التطبيــق داخــل الغــرف
الصفيــة والمــدارس.
•محتوى تفاعلي ابتكاري للمعلمين والطلبة منشور على البوابة التعليمية وال�إ نترنت.

البعد العالمي للمشروع
يعتبــر النمــوذج الفلســطيني فــي رقمنــة التعليــم مــن النمــاذج الرائــدة فــي العالــم فــي دمــج التكنولوجيــا
 Global Dimension of the Projectفــي التعليــم ،حيــث شــاركنا فــي عــدة مؤتمــرات عالميــة بهــذا الخصــوص.
.1
.2

1صعوبة توفير ثمن ال�أجهزة اللوحية لكل الطلبة.
2اقتصــار تمويــل البرنامــج علــى بعــض البلديــات؛ ممــا منــع البرنامــج مــن النمــو الطبيعــي وعــدم
تطبيــق مبــد�أ العــدل فــي الانضمــام للبرنامــج لــكل الطلبــة مــن خــارج نطــاق البلديــات.
3صعوبة صيانة ال�أجهزة اللوحية نظراً للعدد الهائل المتوقع.
4رفــض المانحيــن فكــرة دعــم برنامــج رقمنــة التعليــم؛ لعــدم اقتناعهــم بمبــد�أ ( )1:1جهــاز لــكل
طالــب؛ ممــا جعــل مصــادر تمويــل البرنامــج تقتصــر علــى ضريبــة المعــارف فــي البلديــات.
5التبايــن بيــن المعلميــن فــي المهــارات التكنولوجيــة ،مــن حيــث اســتخدام ال�أجهــزة و توظيفهــا
بسلاسة.
6تغيير القناعات لدى المعلمين للانتقال من التعليم التقليدي �إلى التعليم المدمج.

.1

1الانتقال من نظام ( 1:1جهاز لكل طالب) �إلى نظام  COWSو الصف ال�إ بداعي المتنقل
 CCLحيث يتوفر عدد معين من ال�أجهزة اللوحية يقوم المعلم باستخدامه عند الحاجة
وبكل الصفوف ،ولا تكون مقتصرة على الصف الخامس والسادس وهذا النظام معتمد لدى
المانحين.
2المحتوى ال�إ لكتروني :تطوير مصادر �إلكترونية وسيناريوهات تطبيقها تركز على مفهوم تعليمي
واحد بمستويات مختلفة ،مما يتيح للمعلم توظيفها وفق المواقف التعليمية التي صممها،
وهذا يجعلها غير مرتبطة بكتاب مقرر� ،أو منهاج� ،أو صف ،وتوفيرها على البوابة التعليمية
الفلسطينية مصنفة بشكل يمكن الوصول �إليها بسهولة ويسر.
3تطوير قدرات المعلمين لتوظيفها بفعالية في العملية التعليمية ،لجذب الطلبة ،وزيادة انخراطهم
في التعليم ،وتوفير نماذج مختلفة و�أفكار لتوظيفها في المباحث والصفوف المختلفة.
4تطوير �آليات المتابعة والتقويم لتوظيفها في التعليم وتدريب مديري المدارس والمشرفين على
هذه ال�آليات وتطبيقها في المدارس والصفوف.

.3
التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع
.4
Challenges
.5
.6

.2
حلول لتطوير البرنامج
.3
.4
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ال�إ دارة العامة
General Directorate

القياس والتقويم والامتحانات

عنوان المشروع
Title of Project

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

وصف مختصر للمشروع ( أ�برز معالمه)
Brief Description of the Project
)(Main Features

•نظمت وزارة التربية والتعليم عبر ال�إ دارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات
نهاية العام  2018دراسة وطنية لقياس مهارات التكنولوجيا ال�أساسية على عينة
ممثلة من طلبة الصف العاشر في جناحي الوطن.
•حــددت الدراســة  9مهــارات تكنولوجيــة �أساســية عالميــة تــم اعتمادهــا لتوفيــر
المؤشــرات الوطنيــة فــي ســياق عالمــي.
•تــم تعريــف المهــارات التكنولوجيــة ال�أساســية  ICT SKILLSب�أنهــا قــدرة
المتعلــم علــى توظيــف تكنولوجيــا المعلومات والاتصال فــي البحث ،والتواصل؛
ليشــارك بصــورة فاعلــة فــي البيــت ،والمدرســة ،والعمــل ،والمجتمــع.
•تضمنت �أدوات الدراسة :ورقة المهام  performance sheetونموذج تقييم
�أداء متدرج ( .)rubricونموذج فحص الجاهزية التكنولوجية في المدرسة
المعاينة.
•تك ــون مجتم ــع الدراس ــة م ــن جمي ــع طلب ــة الص ــف العاش ــر ال�أساس ــي ف ــي
محافظـــات الوطـــن للعـــام .2018/2017
•اعتمدت الدراسة عينة طبقية عشوائية عنقودية ذات مرحلتين :في المرحلة
ال�أولى تم سحب عينة طبقية عشوائية متناسبة مع حجم الطبقات من قائمة
مدارس مجتمع الدراسة ،والتي عدد طلبة الصف العاشر فيها  10ف�أكثر .وفي
المرحلة الثانية تم اختيار عينة الشُ عب والطلبة ،باختيار الشعبة «ب» في حال
وجود شعب للصف ،وفي حال عدم وجود شعب تم اختيار طلبة الصف
للمعاينة .ومن ثم اختيار  15طالبا من الشعبة المختارة بالطريقة « العشوائية
المنتظمة» ليبلغ عدد مدارس العينة  144مدرسة.

أ�هداف المشروع
Objectives of the Project

جــاءت الدراســة تجاوبــا مــع التوجهــات العالميــة فــي توفيــر مؤشــرات وطنيــة عــن
درجــة امتــلاك الطلبــة لتلــك المهــارات بمــا يمكــن مــن تحقيــق �إلتــزام فلســطين
ب�أجنــدة  2030و�أهــداف التنميــة المســتدامة .وســتحاول الدراســة ال�إ جابــة علــى
ســؤال رئيــس هــو :مــا درجــة امتــلاك� /إتقــان طلبــة الصــف العاشــر فــي المدرســة
الفلســطينية للمهــارات التكنولوجيــة ال�أساســية؟
كمــا ســتحاول الدراســة فحــص درجــة الجاهزيــة التكنولوجيــة للمدرســة بمــا يمكــن
الطلبــة مــن تنفيــذ تلــك المهــارات الحاســوبية .كمــا ســيتم اعتمــاد مؤشــرات
الدراســة ونتائجهــا فــي توجيــه �أنشــطة التطويــر ذات العلاقــة بتكنولوجيــا المعلومــات
والاتصــال بمــا يخــدم فكــر توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم والتعلــم وتحضيــر
المتعلميــن لولــوج مجتمعــات المعرفــة.

الترابط بين المشروع والخطة الاستراتيجية
لوزارة التربية والتعليم
Alignment with the Palestinian
Development Plan for MoEHE

مــع �إلتــزام الــوزارة ب�أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي مــن �أبرزها �إكســاب المتعلمين
مهــارات تكنولوجيــة تمكنهــم مــن ولــوج مجتمعــات المعرفــة ،ومــع اعتمــاد الــوزارة
فكــر توظيــف التكنولوجيــا فــي �أنشــطة التعليــم والتعلــم عبــر طــرح عــدد مــن
المبــادرات التــي تركــز علــى مهــارات التكنولوجيــا ،والمهــارات الحاســوبية ،ف ـ�إن
هــذه الورقــة البحثيــة تصــب فــي مصلحــة توفيــر بعــض المؤشــرات الكميــة والنوعيــة
عــن حــال اكتســاب طلبــة الصــف العاشــر فــي فلســطين لهــذه المهــارات وتلــك
الكفايــات.

كيف ن ِفذ المشروع
Implementation Procedures

تضمنت الدراسة تطبيق �أداوت بحثية مقننة على عينات طبقية عشوائية من طلبة
الصف العاشر في فلسطين ،وقد تمثلت تلك ال�أدوات في اختبارات �أدائية مرفقة
بقوائم رصد لفحص جاهزية المدرسة التكنولوجية .وقد طور هذه ال�أدوات فريق
من مشرفي التكنولوجيا ،وخبراء في القياس والتقويم بالرجوع لقائمة المهارات
العالمية.
وقـد قـام بتطبيـق �أدوات الدراسـة علـى مـدارس العينـة فرق متخصصـة من المطبقين
بعـد تدريبهـم علـى �آليـات التطبيـق فـي جناحـي الوطـن فـي حيـن تـم تنظيـم زيارات
لضبـط جـودة التطبيـق مـن قبـل فـرق ضبـط الجـودة مـن دائـرة القيـاس والتقويـم،
ومنسـقي الدراسـة فـي مديريـات التربيـة والتعليـم فـي جناحـي الوطـن.

جوانب القوة في المشروع
Project Strengths

الدراســة طبقــت للمــرة ال�أولــى فــي فلســطين علــى عينــات ممثلــة مــن طلبــة الصــف
العاشــر ،وتزامنــت الدراســة مــع تبنــي الــوزارة لفكــر «الرقمنــة التربويــة» والمــدارس
الذكيــة ،كمــا تزامــن مــع تطبيــق مجموعــة مــن البرامــج الرياديــة فــي المدرســة
الفلســطينية ،والتــي �أكــدت علــى فكــر توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم ،كبرنامــج
ت�أهيــل المعلميــن  TEIPوبرنامــج تطويــر القيــادة والمعلميــن  ،LTDوبرنامــج
الدعــم المدرســي  SSPوغيرهــا لــذا فــان المؤشــرات التــي وفرتهــا الدراســة ســتكون
مؤشــرات تمكــن مــن تقييــم اثــر هــذه البرامــج علــى نوعيــة التعليــم عبــر التركيــز علــى
مكــون توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم والتعلــم ،كمــا ســتكون هــذه المؤشــرات
مؤشــرات قاعديــة  baselineللمقارنــة مــع مــرور الزمــن حــال تطبيــق الدراســة فــي
ســنوات لاحقــة ،وســتمكن تلــك المؤشــرات مــن توفيــر مؤشــرات مقارنــة دوليــة،
حيــث �إن المنحــى التقييمــي للدراســة اعتمــد مجموعــة المهــارات الحاســوبية التــي
�أقرتهــا �أهــداف التنميــة المســتدامة وعددهــا  9مهــارات ،وقــد تــم قياســها فــي دول
و�أنظمــة تربويــة مختلفــة فــي �أنحــاء العالــم.

يتنــزل هــذا المشــروع ضمــن �أنشــطة توفيــر المؤشــرات عــن مــدى امتــلاك الطلبــة
لمه ــارات التكنولوجي ــا والمه ــارات الحاس ــوبية وفح ــص الجاهزي ــة التكنولوجي ــة
أ�ثر المشروع على تحسين التعليم في
للمدرس ــة الفلس ــطينية ف ــي ض ــوء م ــا قام ــت ب ــه التدخ ــلات التربوي ــة ومش ــاريع
فلسطين
 Impact of the Project on Improvingالتطويــر فــي تزويــد المدرســة بالتجهيــزات التكنولوجيــة ،بمــا يمكــن مــن تحديــد
خط ــط التدخ ــل لمعالج ــة الخل ــل �إن وج ــد ف ــي درج ــة امت ــلاك الطلب ــة له ــذه
Education in Palestine
المه ــارات وم ــدى جاهزي ــة المدرس ــة ،وه ــي غاي ــات تخ ــدم �أنش ــطة �إكس ــاب
الطلب ــة مه ــارات الاتص ــال ومه ــارات الق ــرن .21
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البعد العالمي للمشروع
Global Dimension of the Project

اعتمــدت الدراســة قائمــة المهــارات التــي أ�قرتهــا أ�هــداف التنميــة المســتدامة
وعددهــا تســع مهــارات ،حيــث تــم تقنيــن تلــك المهــارات العالميــة وتوطينهــا
بمــا يتناســب مــع الحالــة الفلســطينية؛ ليتــم قياســها علــى عينــات ممثلــة مــن طلبــة
فلســطين.

التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع
Challenges

عــدم توفــر بيانــات كافيــة عــن جاهزيــة المدرســة الفلســطينية الحاســوبية ،و�أحيان ـاً
ِقــدم هــذه البيانــات ،وعــدم تحديثهــا ،بمــا �أحــدث خلــلا فــي �آليــات اختيــار عينــة
المــدارس التــي ســتطبق فيهــا �أداوت البحــث.

أ�ي أ�مور أ�خرى

�إن عــرض نتائــج الدراســة بتفصيلاتهــا �أمــام مشــاركين متخصصيــن فــي الموضــوع
يفيــد فــي توجيــه �أنشــطة الدراســات اللاحقــة والتــي قــد تطبــق لتوفيــر مؤشــرات
التوجيهــات .trends

األوراق والبحوث المشاركة في المؤتمر التربوي:
دمج التكنولوجيا المســـاعدة للتعليم في فلسـطين

2019
إ�سم المشارك

المديرية

عنوان البحث

هــبة �أبو الـرب

مديـريـة قباطـيـة

أ�ثر اسـتخدام بـــرنــــامـج الكتروني تفاعلي مستند �إلى ال�إ نفوجــرافـيـك في فهم
مفاهيم العلوم لدى طلاب الصف الثامن في مدرسة ذكور قباطية ال�أســاسـيـة
الغـربـيـة في محافظة جنين

مرفت موسى الشريف

مديـريـة الخليل

فاعلية برنامج مقترح في العلوم قائم على الكائنات التعليمية في تنمية التفكير
الاستقصائي لدى طلاب المرحلة ال�أساسية في فلسطين

�إبتسام "محمد خالد" �أبو خلف

مديـريـة شمال الخليل

فـاعليـة تـوظـيـف المنصـات ال�إ لكترونـيــة في تــدريــب معلـمـي الريادة وال�أعـمـال
على استخدام استراتيجية الرحـلات المعرفـيــة عــبــر الــويـب

سحر فضل عبد الحميد عليان

مديرية طولكرم

�أثر استخدام التعليم المحوسب في رفع التحصل العلمي في مادة اللغة العربية
للصف الرابع ال�أساسي

عبير مروان عبد الرحمن ال�أخضر

مديرية وسط الخليل

فاعلية برنامج يستند الى ال�ألعاب التعليمية المحوسبة في معالجة الصعوبات
الكتابية لدى طالبات صعوبات التعلم الملتحقين بغرفة المصادر في مدرسة بيسان
ال�أساسية للبنات في محافظة الخليل

صهيب رضوان ثابت

مديرية سلفيت

�أثر استخدام السبورة التفاعلية على تحصيل طالبات الصف الثالث في مادة العلوم
ودافعيتهن نحو تعلمها في مدينة نابلس

لطيفة سليمان سعد ستيتي

مديرية جنين

�أثــر اسـتخدام الوسـائط الـمتعددة فـي تـنـمـيـة مهارات التلاوة والتجويد لدى
طلاب الصف الخامس ال�أســـاسـي في مــدرســة ثانوية جنين الشرعية
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البحث ()١
أثـــر اســــتخدام بـــرنــــامــــج
الكترونـــي تفاعلـــي مســـتند
إلـــى اإلنفوجــرافـيــــك فـــي
فهـــم مفاهيـــم العلـــوم
لـــدى طـــاب الصـــف الثامـــن
ف ــي مدرس ــة ذك ــور قباطي ــة
األســاسـيــــة الغـربـيــــة فـــي
محافظـــة جنيـــن

إ�عداد الباحثة :هــبة أ�بو الـرب
مديـريـة التـربيـة والتعليم /قباطـيـة

الملخص
هدفت الدراسة �إلى التعرف على �أثر استخدام برنامج �إلكتروني تفاعلي مستند �إلى ال�إ نفوجرافيك في فهم مفاهيم العلوم لدى طلاب الصف
الثامن في مدرسة ذكور قباطية ال�أساسية الغربية ،وقد اعتمدت الباحثة البحث ال�إ جرائي .بلغ عدد الطلاب المشاركين ( )33طالباً.
قامت الباحثة بتوظيف تقنية ال�إ نفوجرافيك الثابت والمتحرك ،وقد تم تصميم برنامج تكنولوجي تفاعلي مستند �إلى ال�إ نفوجرافيك لبعض
مفاهيم العلوم للصف الثامن ،واعتمد على استخدام برنامج يونيتي ،حيث تم استخدام اختبار للمفاهيم العلمية وت�أملات الطلاب وت�أملات
الباحثة لجمع البيانات.
�أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين متوسطات درجات الطلاب في فهم مفاهيم العلوم قبل وبعد تطبيق ال�إ نفوجرافيك ،حيث �إن متوسط
الدرجة الكلية للتشخيص القبلي ( ،)60،24في حين متوسط الدرجة الكلية للتشخيص البعدي بعد تطبيق ال�إ نفوجرافيك هي (.)68,44
كما �أظهرت النتائج �أيضاً �أن هناك عدد ( )11طالباً قد حصلوا على درجة �أقل من  60في الاختبار بعد تطبيق التجربة ،حيث تم تطبيق
التجربة عليهم مرة �أخرى ،وتبين �أن هناك ( )8طلاب قد حصلوا على درجة �أعلى من  60بعد تطبيق التجربة عليهم مرة �أخرى ،فيما بقيت
الدرجة �أقل من  60لعدد ( )3من الطلاب ،وقد �أوصت الدراسة ضرورة استخدام تقنية ال�إ نفوجرافيك في العملية التعليمية ،لما لذلك من
�أثر واضح على استيعاب الطلبة للدروس التي يجدون صعوبة بالغة في استيعابها.
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The effect of using an electronic program
based on Infographic in science concepts
understanding among 8th graders, in Qabatia
secondary boys, school in Jenin governorate
Prepared by: Hiba Adel Abu Al-Rub

Abstract
This study aimed to know the effect of using an electronic program based on Infographic in science concepts
understanding among 8th graders, at Qabatiya Basic Western Boys School. The researcher used action research
approach. 33 students were the sample of the study.
The researcher using the stable and moveable Infographic technique. Whereas technological interactive program
was been designed based on Infographic of some science concepts of 8th graders›, and based on using the
Unity. As a tribal diagnostic test to focus on the weakness in the science concepts of students. The research
build a test to measure students› understanding, and reflective reports from students.
The study results showed that there were differences between the students, degrees averages in terms of
understanding the science concepts before and after applying the Infographic. The total degree average of the
tribal test was (60,24) while the total degree average of the posttest after applying the Infographic was (68,44)
The results showed as well that there were 11 students who got less than 60 in the test after applying the
experiment, so the experiment reapplied on them. Nine (8) students got more than 60 after reapplying the
experiment on them, but the degree remained less than 60 for 3 students. The study recommended that the use
of Infographic technique is essential in the education process due to its clear effect on student understanding
of lessons that they faced real difficulty in it.
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المقدمة:
لقــد �أصبحــت الصــورة فــي ظــل التقــدم التقنــي
والتكنولوجــي وثــورة المعلومــات تحيــط بنا من كل
مــكان ،وباتــت الصــورة لغــة عصريــة تشــكل �أحــد
مكونــات الثقافــة العصريــة ،واســتخدام الصــورة
ليــس بال�أمــر المســتحدث ،فهنــاك شــواهد ودلائــل
علــى اســتخدام ال�إ نســان للصــورة ،وكان ذلــك
مــن النقــوش علــى جــدران الكهــوف فــي هيــاكل
�أساســية تســهل عمليــة التذكــر والاســترجاع.
ويؤكــد شــلتوت (� )2014أن الحيــاة فــي عصــر
ثــورة المعلومــات تشــهد كثيــراً مــن المتطلبــات
الشــخصية والمجتمعيــة ،التــي تفــرض علــى �أفــراد
المجتمــع كافــة واقــع التعامــل مــع متغيــرات هــذا
العصــر التقنيــة والمعرفيــة التــي تتضاعــف كل
ثلاثــة �أشــهر؛ ولذلــك يواجــه القائمــون علــى
العمليــة التعليميــة واقــع التعامــل مــع نظــم وفنــون
تكنولوجيــة متجــددة ســعياً لتنميــة قــدرات طلابهــم
وت�أهيلهــم للتعامــل مــع متغيــرات العصــر التقنــي،
الــذي يتطلــب تعليــم الطالــب كيــف يحصــل علــى
المعرفــة بنفســه مــن مصادرهــا المختلفــة ،بالتالــي
جــاءت الحاجــة �إلــى تطويــر نمــاذج تربويــة دقيقــة
تتوخــى الاســتغلال العقلانــي لتقنيــات الحاســبات
والمعلومــات وفنــون الجرافيــك والميديــا ،وتوظيفها
بطريقــة مثلــى فــي عمليتــي التعليــم والتعلــم.
مشكلة الدراسة:
لاحظــت الباحثــة مــن خــلال خبرتهــا العمليــة فــي
مجــال التعليــم ،واحتكاكهــا بالمنهــج الفلســطيني
وجــود صعوبــات فــي اســتيعاب المفاهيــم العلميــة
لمــادة العلــوم ،وضعــف فــي اســتيعاب طــلاب المرحلــة
ال�أساســية لمفاهيــم العلــوم؛ خاصــة مفاهيــم وحــدة
المجموعــة الشمســية مــن كتــاب العلــوم للصــف
الثامــن ،حيــث يواجــه الطــلاب بعــض الصعوبــات
فــي فهــم المــادة بســبب صعوبتهــا وكثــرة المعلومــات،
ووجــود مفاهيــم مجــردة يصعــب علــى الطــلاب
اســتيعابها .ومــن ناحيــة �أخــرى هنــاك صعوبــات تواجــه
المعلــم �أيضــاً فــي تبســيط المــادة العلميــة ،حتــى
تتناســب مــع المســتوى المعرفــي للطلبــة ،ويعــود ذلــك
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�إلــى زخــم المــادة التعليميــة ،واحتوائهــا علــى معلومــات مركبــة ،هــذا كلــه
يــؤدي �إلــى ضعــف التحصيــل عنــد الطلبــة ،وتكويــن اتجاهــات ســلبية نحــو
مــادة العلــوم ،ويــؤدي �إلــى تقليــل دافعيــة الطــلاب نحــو تعلمهــا ،كل هــذه
الصعوبــات تدعــم البحــث عــن �أســاليب ومعينــات ،وطــرق تعمــل علــى
تبســيط المــادة ،وربطهــا ببعضهــا البعــض وجعلهــا قــادرة علــى تحويــل
المفاهيــم المجــردة �إلــى �أشــياء محسوســة قريبــة مــن واقــع الطــلاب.
لقــد أ�كــدت الكثيــر مــن الدراســات الســابقة (الحصــان2013 ،؛
السنوســي )2013،وجــود ضعــف فــي مســتوى المفاهيــم العلميــة لدى طلبة
المرحلتيــن الابتدائيــة وال�إ عداديــة ،و�أكــدت دراســات �أخــرى علــى ضعــف
مهــارات التفكيــر البصــري لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة (عبــده،2012،
ال�أســطل ومنصــور.)2015،
السؤال الرئيس
مــا �أثــر اســتخدام برنامــج �إلكترونــي تفاعلــي مســتند �إلــى ال�إ نفوجرافيــك فــي
فهــم مفاهيــم العلــوم لــدى طــلاب الصــف الثامــن فــي مدرســة ذكــور قباطيــة
ال�أساســية الغربيــة فــي محافظــة جنيــن؟
هدف الدراسة
هدفــت الدراســة �إلــى معرفــة �أثــر اســتخدام برنامــج �إلكترونــي تفاعلــي مســتند
�إلــى ال�إ نفوجرافيــك فــي فهــم مفاهيــم العلــوم لــدى طــلاب الصــف الثامــن
فــي مدرســة ذكــور قباطيــة ال�أساســية الغربيــة.

أ�همية الدراسة
تحددت أ�همية الدراسة الحالية في مساعدة معلمي العلوم في الاستفادة من تصاميم ال�إ نفوجرافيك من قبل خبراء تربويين ومصممين
للجرافيك ،يناسب موضوعات مختلفة يتضمنها المنهاج .وقد تساعد معلمي العلوم في المرحلة ال�أساسية باستخدام ال�إ نفوجرافيك في
تدريس العلوم ،ومساعدتهم في تقييم مستوى المفاهيم العلمية ،ومهارات التفكير البصري ،والاستمتاع بتعلم العلوم لدى طلبتهم ،نظراً
ل�أهميتها في خلق بيئة تعلم بصرية جذابة للمتعلمين .وقد تساهم في توجيه �أنظار مصممي ومعدي المناهج بوزارة التربية والتعليم في تضمين
ال�إ نفوجرافيك للمنهاج.
كما ويمكن �أن توجه المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي نحو عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم حول كيفية تدريس العلوم باستخدام
ال�إ نفوجرافيك ،و�إعداد ال�أدوات المناسبة لقياس المفاهيم العلمية ومهارات التفكير البصري ،والاستمتاع بتعلم العلوم.
ويمكن �أن تساهم هذه الدراسة في �إثارة اهتمام الباحثين والمتخصصين في المناهج وطرق التدريس ل�إ جراء المزيد من البحوث ،للكشف
عن فاعلية ال�إ نفوجرافيك في تحقيق ال�أهداف التعليمية بالمناهج الدراسية المختلفة ،نظراً لندرة الدراسات التي �أجريت في هذا المجال.
حدود الدراسة

التزمت الباحثة في هذه الدراسة بالحدود ال�آتية:
•الحــدود الموضوعيــة :تقتصــر هــذه الدراســة علــى معرفــة �أثــر اســتخدام برنامــج �إلكترونــي تفاعلــي مســتند �إلــى ال�إ نفوجرافيــك فــي فهــم
مفاهيــم العلــوم للصــف الثامــن.
•الحدود البشرية :تم تطبيق هذه الدراسة على طلاب الصف الثامن في مدرسة قباطية ال�أساسية الغربية.
•الحدود المكانية :تم تطبيق هذه الدراسة في مدرسة ذكور قباطية ال�أساسية الغربية.
•الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل ال�أول من العام الدراسي .2019 - 2018
مصطلحات الدراسة
 ال�إ نفوجرافيكعبــارة عــن مصطلــح مشــتق مــن كلمتيــن همــا المعلومــات والصــور ،ويعنــي المعلومــات المصــورة� ،أو التمثيــل البصــري للمعلومــات ،وهــو
عبــارة عــن فــن تمثيــل المعلومــات والبيانــات والمفاهيــم ،المعقــدة فــي صــور ورســوم يمكــن فهمهــا واســتيعابها بوضــوح وتشــويق ،وهــذا
ال�أســلوب يتميــز بعــرض المعلومــات المعقــدة والصعبــة بطريقــة سلســة وســهلة وواضحــة (الجريــوي.)2014،
وقد عرفت الباحثة «البرنامج ال�إ لكتروني التفاعلي المستند �إلى ال�إ نفوجرافيك» �إجرائياً �أنه:
مجموعــة ال�إ جــراءات� ،أو الخطــوات التــي يتعــاون خلالهــا طــلاب الصــف الثامــن �أثنــاء دراســتهم وحــدة المجموعــة الشمســية مــن مقــرر
العلــوم ،والتــي تبــد�أ باستكشــاف ال�إ نفوجرافيــك ،وتنتهــي ب�إكســاب هــؤلاء الطــلاب المفاهيــم العلميــة للمجموعــة الشمســية.
وينقسم ال�إ نفوجرافيك إ�لى نوعين هما:
ال�إ نفوجرافيك الثابت :وقد عرفته الباحثة� :أنه عبارة عن تصميمات ثابتة تشرح المعلومات وال�أفكار المتضمنة في وحدة المجموعة
الشمسية عن طريق صور ورسومات بسيطة تمكن الطالب من فهمها واستيعابها بسهولة ،حيث يتم �إنتاجها على شكل صور مثبتة على هواتف
نقالة من خلال برامج مختصة بتصميم ال�إ نفوجرافيك الثابت؛ من �أجل تنمية مهارات فهم مفاهيم وحدة المجموعة الشمسية بمادة العلوم.
ال�إ نفوجرافيك المتحرك :وقد عرفته الباحثة� :أنه عبارة عن رسم تصويري يشرح المعلومات وال�أفكار المتضمنة في وحدة المجموعة
الشمسية بشكل متحرك يظهر على هيئة فيديو ،يستخدم رسومات ال�إ نفوجرافيك لتمثيل المعلومات ،حيث يتم انتاجها على شكل فيديوهات
من خلال برامج مختصة بتصميم ال�إ نفوجرافيك المتحرك؛ من �أجل تنمية مهارات فهم مفاهيم وحدة المجموعة الشمسية بمادة العلوم.
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فهــم مفاهيــم العلــوم :عرفــت الباحثــة مصطلــح فهــم مفاهيــم العلــوم فــي هــذه الدراســة �أنهــا :التصــورات العقليــة التــي تتكــون لــدى طــلاب
الصــف الثامــن نتيجــة لدراســتهم موضوعــات وحــدة المجموعــة الشمســية باســتخدام البرنامــج القائــم علــى اســتخدام ال�إ نفوجرافيــك ،ويقــاس
بالدرجــة التــي يحصلــون عليهــا فــي اختبــار المفاهيــم العلميــة المعــد لهــذا الغــرض.
 ال�أدب النظري والدراسات السابقةيتنــاول هــذا الفصــل ال�إ طــار النظــري والدراســات الســابقة المتعلقــة بــه ،وذلــك مــن خــلال محوريــن رئيســين ،يتمثــل �أحدهمــا فــي تقنيــة
ال�إ نفوجرافيــك بنمطيهــا الثابــت والمتحــرك ،والتــي تدعمهــا النظريــة البنائيــة المتمثلــة فــي مهــارات فهــم مفاهيــم وحــدة المجموعــة الشمســية.
ال�أدب النظري
نظريات التعلم والنمو المعرفي:
 النظرية البنائية:ُيعتبــر البحــث التربــوي النفســي مــن ال�أنشــطة التــي تهــدف �إلــى توفيــر المعرفــة التــي يســتطيع المربّــون مــن خلالهــا تحقيــق ال�أهــداف التربويــة
ب�أكثــر ال�أســاليب والطــرق كفــاءة ،كمــا ويشــهد البحــث التربــوي النفســي اليــوم تحــولا ً كبيــراً فــي رؤيتــه لعمليتــي التعليــم والتعلــم ،حيــث
يتمثــل هــذا التحــول مــن تركيــزه علــى العوامــل الخارجيــة المؤثــرة فــي ذات المتعلــم نفســه ،وخاصــة مــا يــدور فــي عقلــه وتفكيــره وذهنــه،
وكذلــك كيفيــة اكتســابه للمعرفــة،
وقــد �أكــد التربويــون �أن عمليــة التدريــس هــي عمليــة تســعى �إلــى تنشــيط معرفــة الطالــب الســابقة ،وتســاهم فــي بنائهــا واكتســابها وفهمهــا
واســتخدامها والاحتفــاظ بهــا ،مــن خــلال تكامــل شــخصية الطالــب ونموهــا عقليـاً ،ووجدانيـاً ،ومهاريـاً ،بــل ومــن مختلــف جوانبهــا الحياتيــة
(زيتــون.)2007 ،
مفهوم النظرية البنائية:
تعــددت المفاهيــم للنظريــة البنائيــة ،وقــد ظهــرت لهــا تعريفــات عــدة عنــد الباحثيــن ،حيــث عرفهــا البنائيــون برؤيــة تيارهــم الفكــري المنتميــن
�إليــه ،ســواء �أكان تيارهــم جذريـاً� ،أو اجتماعيـاً� ،أو ثقافيـاً� ،أو نقديـاً ،حيــث يــرى �أنهــا «عمليــة اســتقبال تحــوي �إعــادة بنــاء المتعلميــن لمعــان
جديــدة داخــل ســياق معرفتهــم ال�آنيــة مــع خبراتهــم الســابقة وبيئــة التعلــم» (زيتــون.)212 :2002،
 نظرية بـرونـر�إح ــدى نظري ــات التعل ــم الت ــي عمل ــت عل ــى رف ــع كف ــاءة العملي ــة التعليمي ــة م ــن حي ــث الك ــم والكي ــف ،وذل ــك م ــن خ ــلال تتب ــع ال�أس ــس
والخط ــوات اللازم ــة لتقدي ــم الم ــادة التعليمي ــة للمتعلمي ــن بص ــورة مناس ــبة ،وق ــد ذك ــر الباحث ــون �أن ه ــذه النظري ــة تنتم ــي �إل ــى الاتج ــاه
المعرف ــي ف ــي التربي ــة ،وال ــذي هدف ــه تكوي ــن ص ــورة واضح ــة وكامل ــة لبني ــة الم ــادة الدراس ــية ل ــدى المتعلمي ــن ،وه ــذه البني ــة تتمث ــل ف ــي
المب ــادئ والمفاهي ــم والنظري ــات الخاص ــة بال�إ تج ــاه ال�أكاديم ــي ،وط ــرق البح ــث المؤدي ــة للوص ــول �إليه ــا؛ ل�أنه ــا �أكث ــر بق ــاء ل ــدى المتعل ــم
م ــن الحقائ ــق والمعرفي ــات (.)Smiciklas, 2012
تقنية ال�إ نفوجرافيكلقــد شــهد العصــر الحاضــر تطــوراً ســريعاُ فــي المعرفــة والتكنولوجيــا ،مــا جعــل العمليــة التعليميــة بحاجــة ضروريــة للوســائل التقنيــة التكنولوجيــة
فيهــا دعمـاً للتعليــم ،وتعــد ال�إ نفوجرافيــك مــن التقنيــات المهمــة فــي ذلــك؛ لاحتوائهــا علــى �أشــكال بصريــة مختلفــة ،وقــد زاد اســتخدامها
بصــورة كبيــرة عبــر شــبكة ال�إ نترنــت ،وقــد �أخــذت مكانتهــا فــي الاتجاهــات الحديثــة لمناهــج التعليــم ،ورغــم حداثتهــا �إلا �أن المكونــات
المســتخدمة فــي �إعدادهــا ليســت جديــدة كالصــور وال�أرقــام والرمــوز والرســومات ،والجديــد الــذي جلبــه ال�إ نفوجرافيــك هــو تجميــع المكونات
البصريــة مــن �أجــل عــرض المعلومــات (.)Yilidrim،2016
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ويــرى دنـــلاب ولونثــال (� )Dunlap and Lowenthal, 2016أن اســتخدام النصــوص والمرئيــات والرمــوز وال�أشــكال تجعــل ال�أفــراد يتعلمــون
ويتذكــرون بكفــاءة وفعاليــة �أكبــر مــن خلالهــا ،فال�إ نفوجرافيــك تعتبــر تقنيــة تعمــل علــى تقديــم المحتــوى المعلوماتــي المعقــد والكثيــف بطريقــة
تدعــم المعالجــة المعرفيــة ،وتســهل اســترجاعها للحاجــة فــي المســتقبل.
مفهوم ال�إ نفوجرافيك
اختلــف مفهــوم ال�إ نفوجرافيــك فــي ال�أدب التربــوي ،ووردت لــه مترادفــات عديــدة منهــا مــا ذكرهــا شــلتوت وهــي «التجســيد البصــري
للبيانــات ،وتصميــم المعلومــات ،العمــارة المعلوماتيــة» ( ،2016ص  ،)111ومــع اختــلاف هــذه التعريفــات �إلا �أن المعنــى واحــد والفكــرة
واحــدة.
�أمــا عيســى فقــد �أشــار (2014م) ب�أنهــا مصطلــح تقنــي يشــير �إلــى تحويــل المعلومــات والبيانــات المعقــدة �إلــى رســومات مصــورة يســهل علــى
مــن يراهــا اســتيعابها دون الحاجــة �إلــى قــراءة الكثيــر مــن النصــوص.
كمــا وعرفهــا ســميكيكلاس ( )Smiciklas, 2012: 3ب�أنهــا« :اختصــار للمعلومــات المصــورة ،يتــم فيهــا خلــط البيانــات بالتصميــم ،ويســاعد
ال�أفــراد والمؤسســات علــى التواصــل بوضــوح بــذوي الصلــة بهــم».
ممــا ســبق يتضــح �أن التعريفــات الســابقة جميعهــا متفقــة علــى �أن ال�إ نفوجرافيــك يشــتمل علــى معلومــات و�أفــكار وبيانــات مصــورة علــى
شــكل رســومات و�أيقونــات يســهل علــى الفــرد فهمهــا واســتيعابها و�إدراكهــا ،كمــا يتضــح �أيضـاً �أن ال�إ نفوجرافيــك هــو فــن تحويــل البيانــات
والمعلومــات والمفاهيــم المعقــدة �إلــى صــور ورســوم يمكــن فهمهــا واســتيعابها بوضــوح وتشــويق ،وهــو �أســلوب يتميــز بعــرض المعلومــات
الصعبــة بطريقــة ســهلة للقــارئ تمكنــه مــن الفهــم وال�إ دراك.
أ�نواع ال�إ نفوجرافيك
تعــددت �أنــواع ال�إ نفوجرافيــك ،فمنهــا الثابــت التفاعلــي ،وال�آخــر المتحــرك غيــر التفاعلــي� ،أمــا الثابــت التفاعلــي فهــو عبــارة عــن رســم تصويــري
يشــرح شــيئاً معينـاً بشــكل ثابــت دون حاجــة �إلــى �أي تفاعــل مــع القــارئ ،و�أمــا المتحــرك غيــر التفاعلــي فهــو رســم تصويــري متحــرك يتفاعــل
معــه القــارئ ،ويعتمــد هــذا علــى جــزء مــن مفهــوم الرســوم المتحركــة كمــا هــو موجــود فــي بعــض مواقــع الويــب التــي تســتخدم هــذه التقنيــة،
ويــرى يلديــرم (� )Yilidrim, 2016أنــه يمكــن �إعــداد ال�إ نفوجرافيــك بطــرق مختلفــة ،وقــد صنفهــا الــى تفاعلــي وغيــر تفاعلــي.
الدراسات السابقة
تم عرض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة ،وقد تم تناولها حسب التسلسل الزمني من ال�أحدث �إلى ال�أقدم.
 دراسة درويش ()2016هدفــت هــذه الدراســة التعــرف �إلــى اســتخدام تقنيــة ال�إ نفوجرافيــك فــي تعلــم ال�أداء المهــاري والتحصيــل المعرفــي لمســابقة الوثــب الطويــل،
واتبــع الباحــث المنهــج التجريبــي ،وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن  70طالب ـاً مــن طــلاب الفقــرة الثالثــة بكليــة التربيــة الرياضيــة بجامعــة
حلــوان ،وقــد اســتخدم الباحــث اختبــار مســتوى التحصيــل المعرفــي ،وبطاقــة ملاحظــة ال�أداء المهــاري لمســابقة الوثــب الطويــل ،وقــد �أســفرت
نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة فــي القياســات البعديــة علــى الاختبــار المعرفــي لمســابقة الوثــب الطويــل ،و�أداء
حركــة المشــي فــي الهــواء للمجموعتيــن (التجريبيــة والضابطــة) لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
 دراسة تانرتشيفتسي ()TanarCifci, 2016هدفــت هــذه الدراســة التعــرف �إلــى �أثــر ال�إ نفوجرافيــك علــى تحصيــل الطــلاب واتجاههــم نحــو العلــوم ،وقــد اتبــع الباحــث المنهــج شــبه
التجريبــي ،وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن  113طالب ـاً وطالبــة ،حيــث تــم اختيارهــم عشــوائياً �إلــى التجريبيــة والضابطــة ،وقــد اســتخدم
27

الباحــث الاختبــار التحصيلــي ومقاييــس الاتجــاه نحــو الجغرافيــا ،وقــد �أســفرت نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة
فــي القياســات البعديــة علــى الاختبــار المعرفــي لمســابقة الوثــب الطويــل ،و�أداء حركــة المشــي فــي الهــواء للمجموعتيــن (التجريبيــة والضابطــة)
بيــن درجــات الاختبــار البعــدي لصالــح المجموعــات التجريبيــة ،ووجــود فــرق بيــن مقيــاس الاتجــاه لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
 دراسة حسن ()2016هدفــت هــذه الدراســة التعــرف �إلــى �أثــر اختــلاف �أنمــاط التصميــم المعلوماتــي ال�إ نفوجرافيــك (الثابــت ،المتحــرك ،التفاعلــي) فــي تنميــة
تحصيــل التلاميــذ ذوي صعوبــات تعلــم الجغرافيــا بالمرحلــة ال�إ عداديــة ،واتجاههــم نحــو المــادة ،والمحافظــة علــى بقــاء �أثــر التعلــم لديهــم،
واتبــع الباحــث المنهــج التجريبــي ،واســتخدم الباحــث اختبــاراً تحصيليـاً (مقيــاس اتجــاه) و�أســفرت النتائــج عــن �أن جميــع �أنمــاط ال�إ نفوجرافيك
(ثابــت ،متحــرك ،تفاعلــي) لهــا قــدرة علــى تنميــة التحصيــل لــدى التلاميــذ ذوي صعوبــات تعلــم الجغرافيــا بالصــف ال�أول ال�إ عــدادي،
وكذلــك لهــا قــدرة علــى تعديــل اتجــاه التلاميــذ نحــو المــادة ،وعــدم وجــود فــروق فــي التحصيــل ،وبقــاء �أثــر التعلــم بيــن التلاميــذ فــي
مجموعــات ال�إ نفوجرافيــك (الثابــت ،المتحــرك ،التفاعلــي).
 دراسة منصور ()2015هدفــت هــذه الدراســة التعــرف �إلــى أ�ثــر اســتخدام تقنيــة ال�إ نفوجرافيــك القائــم علــى نمــوذج �أبعــاد التعلــم لمارزانــو علــى تنميــة بعــض مفاهيــم
الحوســبة الحســابية ،وعــادات العقــل المنتــج لــدى طــلاب كليــة التربيــة ،واتبــع الباحــث فــي الدراســة المنهــج شــبه التجريبــي ،حيــث تكونــت
عينــة الدراســة مــن ( )30طالب ـاً  ،واســتخدم الباحــث اختبــاراً تحصيلي ـاً فــي مفاهيــم الحوســبة الحســابية ،ومقيــاس عــادات العقــل المنتــج،
و�أســفرت النتائــج فــي الدراســة عــن وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطــلاب مجموعــة البحــث التطبيــق القبلــي
والبعــدي عنــد مســتوى( ،)0.01وذلــك لصالــح التطبيــق البعــدي فــي تنميــة كل مــن مفاهيــم الحوســبة الحســابية ،وعــادات العقــل المنتــج،
و�أن لاســتخدام تقنيــة ال�إ نفوجرافيــك القائــم علــى نمــوذج مارزانــو ل�أبعــاد التعلــم حجمـاً ،و�أثــراً كبيــراً فــي تنميــة مفاهيــم الحوســبة الحســابية
التــي بلــغ ( ،)0.99وعلــى تنميــة عــادات العقــل المنتــج وبلــغ (.)0.97
 دراسة عصبة ()2015هدفــت هــذه الدراســة التعــرف �إلــى �أثــر ال�إ نفوجرافيــك علــى تحصيــل طالبــات الصــف الخامــس ال�أساســي فــي العلــوم علــى اتجاهاتهــن
ودافعيتهــن نحــو تعلمهــا فــي محافظــة ســلفيت ،واتبــع الباحــث فــي الدراســة المنهــج شــبة التجريبــي ،حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن ()70
طالبــة مــن طالبــات الصــف الخامــس ال�أساســي ،وقــد اســتخدم الباحــث اختبــاراً تحصيليـاً ،ومقيــاس الاتجاهــات ومقيــاس دافعيــة ،و�أســفرت
النتائــج فــي الدراســة عــن وجــود فــرق بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة فــي التطبيــق البعــدي فــي كل اختبــار
مهــارات التفكيــر البصــري ،ومقيــاس الاتجاهــات ،ومقيــاس الدافعيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
 دراسة عيد ومحمد والدخني)2015( ،هدف ــت ه ــذه الدراس ــة التع ــرف �إل ــى تقدي ــم نم ــط ال�إ نفوجرافي ــك الثاب ــت والمتح ــرك عب ــر الوي ــب ،و�أثرهم ــا ف ــي تنمي ــة مه ــارات التفكي ــر
البصــري لــدى �أطفــال التوحــد واتجاههــم نحــوه ،وقــد اتبــع الباحثــان منهج ـاً شــبه تجريبــي ،وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ( 30طفــلا ً
م ــن ذوي التوح ــد) ،واس ــتخدم الباحث ــان اختب ــارات مه ــارات التفكي ــر البص ــري ،ومقي ــاس تقدي ــر التوح ــد الطفول ــي ،ومقي ــاس الع ــرب
لل ــذكاء ومقي ــاس الاتجاه ــات ،وق ــد �أس ــفرت النتائ ــج ع ــن وج ــود ف ــرق دال �إحصائي ـاً بي ــن متوس ــط درج ــات رت ــب درج ــات المجموعتي ــن
التجريبيتي ــن ف ــي التطبي ــق البع ــدي ف ــي كل اختب ــار مه ــارات التفكي ــر البص ــري ،ومقي ــاس الاتجاه ــات لصال ــح المجموع ــة التجريبي ــة ال�أول ــى
وه ــي ال�إ نفوجرافي ــك الثاب ــت.
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 دراسة نوها و�آخرون ()Noh et al, 2015هدفــت هــذه الدراســة التعــرف �إلــى اســتخدام ال�إ نفوجرافيــك ك�أداة لتســهيل التعلــم ،وقــد اتبــع الباحــث المنهــج التجريبــي ،وقــد تكونــت
عينــة الدراســة مــن ( )99متعلمـاً طفــلاً ،واســتخدم الباحــث الاســتبانة ك�أداة لجمــع البيانــات ،وقــد �أســفرت النتائــج عــن �أن مشــاكل التعلــم
صعبــة والتــي واجهــت المتعلميــن ،وهــي متمثلــة فــي قلــة المبــادئ التوجيهيــة المناســبة ل�إ تمــام المهــام المطلوبــة ،و�أن ميــزات ال�إ نفوجرافيــك
المتمثلــة باســتخدام الصــور والرمــوز وال�ألــوان الجذابــة ب�إمكانهــا تشــجيع المتعلميــن علــى فهــم �أفضــل ،وقــد �أوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز
ال�إ نفوجرافيــك باعتبــاره مــن ال�أدوات التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا للتغلــب علــى مشــكلات المتعلميــن.
 دراسة الجريوي ()2014هدفــت هــذه الدراســة التعــرف �إلــى معرفــة فعاليــة اســتخدام برنامــج تدريبــي مقتــرح فــي تنميــة مهــارات تصميــم الخرائــط الذهنيــة ال�إ لكترونيــة
مــن خــلال تقنيــة ال�إ نفوجرافيــك ،ومهــارات الثقافــة البصريــة لــدى معلمــات قبــل الخدمــة ،وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التجريبــي ،حيــث
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )15طالبــة مــن طالبــات كليــة التربيــة شــعبة معلمــة صفــوف قســم المناهــج ،وتــم تدريــس هــذه المجموعــة
علــى برنامــج مقتــرح ،واســتخدم الباحــث اختبــار قيــاس مهــارات تصميــم ال�إ نفوجرافيــك ،ومهــارات الثقافــة البصريــة فــي تصميــم الخرائــط
الذهنيــة ال�إ لكترونيــة فــي التعلــم ،وبطاقــة الملاحظــة لتصميــم الخرائــط الذهنيــة مــن خــلال تقنيــة ال�إ نفوجرافيــك ،ومهــارات الثقافــة البصريــة،
و�أســفرت نتائــج الدراســة عــن �أن البرنامــج المقتــرح قــد �أســهم فــي تحســين مســتوى معرفــة مهــارات الثقافــة البصريــة ،ومهــارات تقنيــة تصاميــم
ال�إ نفوجرافيــك فــي تصميــم خرائــط ذهنيــة �إلكترونيــة لــدروس التعلــم.
 دراسة كوز وسيمز ()Kos and Sims, 2014هدفــت هــذه الدراســة التعــرف �إلــى معرفــة فاعليــة اســتخدام تقنيــة ال�إ نفوجرافيــك الثابــت فــي كتابــة المقــالات فــي مقابــل الطــرق التقليديــة
ال�أخــرى ،وكانــت عينــة الدراســة ( )180مــن طــلاب الصــف الثامــن فــي مدرســة ماونتــن فيســتا المتوســطة ،واســتغرق ذلــك خمســة �أســابيع،
و�أســفرت النتائــج عــن �أن ال�إ نفوجرافيــك كتقنيــة تعليميــة حديثــة كانــت �أفضــل فــي تعلــم مهــارات كتابــة المقــالات فــي مقابــل الطــرق التقليديــة
فــي المجــلات التــي تحتــاج �إلــى �إبــداع وتخيــل بصــري ،حيــث كان لل�إ نفوجرافيــك دور مهــم فــي المحافظــة وجــذب انتبــاه الطــلاب �أثنــاء
الدراسة.
 دراسة كيبار و أ�كونيلو ()Kibar and Akkoyunlu, 2014هدفــت هــذه الدراســة التعــرف �إلــى معرفــة �أفضــل التصاميــم التعليميــة لل�إ نفوجرافيــك الثابــت الموظــف تربوي ـاً للتعلــم ال�إ لكترونــي ،حيــث
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )64مــن الطــلاب المتعلميــن بجامعــة هاســتيب بتركيــا ،واســتخدم الباحثــان مقياس ـاً اهتــم بعــرض محــاور
التصميمــات لل�إ نفوجرافيــك ،حددهــا الباحثــان فــي خمســة محــاور ،وهــي مكونــات مرئيــة ،وعناويــن ونصــوص ،وخطــوط ،وال�ألــوان ،وتنظيــم
المعلومــات ،وقــد �أســفرت النتائــج عــن �أن كلا ً مــن المكونــات المرئيــة والعناويــن والنصــوص قــد نالــت �أقــل الدرجــات مــن الناحيــة التصميميــة
فــي مقابــل الخطــوط وال�ألــوان وتنظيــم المعلومــات التــي حصــدت الدرجــات ال�أعلــى لــدى الطــلاب المتعلميــن.
التعقيب على الدراسات السابقة:
الهدف:
•هدفــت بعــض الدراســات �إلــى تنميــة التحصيــل والاتجــاه مثــل دراســة تشيفيتشــي ( ،)TanarCifci, 2016ودراســة حســن ()2016
ودراســة عصبــة (.)2015
•هدفت دراسة درويش (� )2016إلى تنمية ال�أداء المهاري والتحصيل المعرفي لمسابقة الوثب.
•هدفت دراسة منصور (� )2015إلى تنمية بعض المفاهيم كالحوسبة الحسابية ،وعادات العقل المنتج.
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•هدفت دراسة نوها (� )Noh et al. 2015إلى استخدام ال�إ نفوجرافيك ك�أداة لتسهيل التعلم.
•هدفت دراسة الجريوي (� )2014إلى تنمية مهارات تصميم الخرائط الذهنية ال�إ لكترونية.
•هدفت دراسة (عيد ومحمد والدخني� )2015،إلى تنمية مهارات التفكير البصري.
�أمــا بالنســبة للدراســة الحاليــة ،فقــد هدفــت �إلــى معرفــة �أثــر اســتخدام برنامــج �إلكترونــي تفاعلــي مســتند �إلــى ال�إ نفوجرافيــك فــي فهــم مفاهيــم
العلــوم لــدى طــلاب الصــف الثامــن فــي مدرســة ذكــور قباطيــة ال�أساســية الغربيــة ،وهــذا يتوافــق مــع النتائــج الســابقة التــي تــم ال�إ شــارة �إليهــا
بالدراســة ســواء كانــت الزيــادة فــي فهــم المفهــوم بصريـاً� ،أو تفاعليـاً.
المنهج المتبع:
اتبعــت بعــض الدراســات المنهــج التجريبــي مثــل دراســة درويــش ( ،)2016ودراســة حســن ( ،)2016ودراســة نوهــا (،)Noh et al., 2015
ودراســة الجريــوي (.)2014
اتبعــت بعــض الدراســات المنهــج شــبه التجريبــي مثــل دراســة تانرتشيفتشــي ( ،)CifciTanar 2016ودراســة منصــور ( ،)2015ودراســة
عصبــة ( )2015ودراســة (عيــد ومحمــد والدخنــي.)2015،
أ�ما في الدراسة الحالية فقد اتعبت الباحثة أ�سلوب البحث ال�إ جرائي لمناسبته للهدف العام للدراسة.
العينة:
تنوعــت الدراســات فــي اختيــار العينــة ،فبعــض الدراســات اختــارت عينتهــا مــن طــلاب المــدارس مثــل دراســة (،)TanarCifci, 2016
ودراســة حســن ( ،)2016ودراســة عصبــة ( ،)2015ودراســة كــوز وســيمز ( .)Kos, 2014، Simsوبعــض الدراســات اختــارت عينتهــا مــن
طــلاب الجامعــات مثــل دراســة الجريــوي ( ،)2014ودراســة كيبــار و�أكونيلــو (� .)and Kibar, 2014Akoyunluأمــا بالنســبة لدراســة عيــد
ومحمــد والدخنــي ( )2015فقــد اختــارت عينتهــا مــن �أطفــال التوحــد.
�أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت الباحثة عينة الدراسة من طلاب الصف الثامن من مدرسة ذكور قباطية ال�أساسية الغربية.
ال�أدوات:
واســتخدمت دراســة عصبــة ( )2015مقيــاس الدافعيــة ،واســتخدمت دراســة عيــد ،محمــد والدخنــي ( )2015مقيــاس تقديــر التوحــد ،ودراســة
منصــور ( )2015مقيــاس عــادات العقــل المنتــج.
�أمــا بالنســبة للدراســة الحاليــة فقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــاراً تحصيليـاً يحتــوي علــى �أســئلة تــدور حــول المجموعــة الشمســية مــن الوحــدة
ال�أخيــرة لمــادة العلــوم للصــف الثامــن ،وقــد تكــون الاختبــار مــن � 7أســئلة ،يتبــع كل ســؤال مــن الاختبــار توضيــح يجيــب عليــه الطالــب.
النتائج:
معظــم الدراســات اســتخدمت �أداة الاختبــار مثــل دراســة تانرتشيفتشــي ( ،)TanarCifci, 2016ودراســة حســن (  ،)2016ودراســة عصبــة
( ،)2015ودراســة درويــش ( ،)2016ودراســة منصــور ( ،)2015ودراســة الجريــوي ( ،)2014ودراســة عيــد ومحمــد والدخنــي (.)2015
وبعــض الدراســات اســتخدمت مقيــاس اتجــاه مثــل دراســة تانرتشيفيشــي ( ،)TanarCifci, 2016ودراســة حســن ( ،)2016ودراســة عصبــة
( )2015ودراســة درويــش ( ،)2016ودراســة الجريــوي ( )2014ودراســة عيــد ومحمــد والدخنــي (.)2015
وبعض الدراسات استخدمت بطاقة الملاحظة ك�أداة ،مثل دراسة درويش ( ،)2016ودراسة الجريوي (.)2014
�أكدت جميع الدراسات السابقة على مدى �أثر تقنية ال�إ نفوجرافيك ب�أنماطها المختلفة على تنمية التحصيل ،وتنمية الاتجاهات.
30

أ�وجه الاستفادة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
لقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة فيما ي أ�تي:
1 .1تحديد وصياغة مشكلة الدراسة الحالية� ،أهدافها وتساؤلاتها.
�2 .2إعداد ال�إ طار النظري للدراسة ،وجمع ال�أدبيات المتعلقة بالموضوع ،وتحديد المفاهيم الخاصة بالدراسة.
3 .3تحديــد منهجيــة الدراســة و�إجراءاتهــا ،والتعــرف علــى �أســاليب ومناهــج البحــث المناســبة للدراســة ،والتعــرف علــى طريقــة بنــاء �أداة
الدراســة.
4 .4الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مقارنتها بنتائج هذه الدراسة� ،أيضا في مناقشة النتائج المتوقعة وتفسيرها.
منهجية الدراسة و إ�جراءاتها
تنــاول هــذا الفصــل منهــج الدراســة ومجتمــع الدراســة ،وعينتهــا ،وال�أداة المســتخدمة ،وال�إ جــراءات التــي اتُبعــت فــي �إجــراء الدراســة،
بال�إ ضافــة �إلــى ال�أســاليب والمعالجــات ال�إ حصائيــة.
منهج الدراسة
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة �أسلوب البحث ال�إ جرائي؛ لمناسبته للهدف العام للدراسة الحالية.
المشاركون
طــلاب الصــف الثامــن للعــام الدراســي  2019 – 2018فــي مدرســة ذكــور قباطيــة ال�أساســية الغربيــة البالــغ عددهــم ( )33طالب ـاً .وتقــع
طالبــا ،و 26معل ًمــا ،وتتكــون المدرســة مــن ( )20شــعبة صفيــة ،و( )30غرفــة
المدرســة فــي بلــدة قباطيــة فــي محافظــة جنيــن وفيهــا (ً )670
تحتــوي علــى مختبــري حاســوب وتكنولوجيــا ،ومختبــر علــوم ،ومرســم ،ومكتبــة ،وغرفــة مصــادر ،وملعــب ومســرح.
ســميت قباطيــة نســبة �إلــى كلمــة «قمــط» وهــي كلمــة تعنــي لغـ ًة «قمــط الشــيء» بعــد تحميلــه علــى الــدواب وذلــك لوقوعهــا علــى الطريــق
التجــاري بيــن مصــر والشــام ،وقــد تــم تحريــف اللفــظ �إلــى «قماطيــه» ثــم �أصبــح «قباطيــة» وهــذا الاســم يعنــي الجفــاف.
تقــع علــى بعــد  9كــم �إلــى الجنــوب الغربــي مــن مدينــة جنيــن وترتفــع ( )256متــر عــن ســطح البحــر ،تبلــغ مســاحتها حوالــي ()60000
دونــم ،ويبلــغ عــدد ســكانها ( )30000نســمة.
يوجــد بهــا ( )13مدرســة ذكــور و�إنــاث ،تحتــوي علــى العديــد مــن الخدمــات مثــل مديريــة التربيــة والتعليــم ،وعيــادات صحيــة ،مركــز شــرطة،
مركــز بريــد ،ومراكــز ثقافيــة ورياضيــة ،ويوجــد بهــا ( )7مســاجد وتشــتهر بالمحاجــر والزراعــة.
تصميم البرنامج
تــم تصميــم برنامــج تكنولوجــي تفاعلــي مســتند �إلــى ال�إ نفوجرافيــك لبعــض مفاهيــم العلــوم للصــف الثامــن ،ويعتمــد علــى اســتخدام Unityهــو
موقــع علــى ال�إ نترنــت طــوره معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بالشــراكة مــع جوجــل ليتيــح �إمكانيــة تطويــر تطبيقــات نظــام ال�أندرويــد دون
الحاجــة لخبــرة واســعة فــي مجــال البرمجــة.
يعتمــد الموقــع فــي �إنتــاج التطبيقــات علــى مرحلتيــن ،حيــث يتطلــب مــن المســتخدم :تصميــم واجهــة للتطبيــق عــن طريــق الســحب وال�إ ســقاط
لمجموعــة متنوعــة مــن مكونــات التطبيقــات الاعتياديــة ،كال�أزرار والنصــوص والصــور ،تتبــع مرحلــة التصميــم مرحلــة التشــفير ،وفــي هــذه
المرحلــة يقــوم المبرمــج ببنــاء النظــام البرمجــي الــذي يعالــج المدخــلات الــواردة مــن واجهــة المســتخدم التــي ســبق تصميمهــا ،ليخــرج
المخرجــات فــي عناصــر �أخــرى مــن تلــك الواجهــة� ،أو علــى شــكل مؤثــرات تظهــر علــى الهاتــف الذكــي كالاهتــزاز وغيــره.
وبعــد الانتهــاء مــن التصميــم والبرمجــة ،يمكــن للمبرمــج �أن يجــرب التطبيــق وينشــره للاســتخدام ،موقــع بانــي التطبيقــات  Unityســهل
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الاســتخدام ومصمــم ليمنــح المبرمــج �إمكانيــات واســعة دون الحاجــة لخبــرة كبيــرة ،متيح ـاً بذلــك �إمكانيــة �أي شــخص تصميــم تطبيقــه �أو
لعبتــه الخاصــة.
وقامــت الباحثــة بتحديــد المفاهيــم التــي كانــت محــور المــادة التعليميــة والتــي تبينــت مــن خــلال خبــرة الباحثــة ونتائــج الاختبــار التشــخيصي
القبلــي .وقــد تــم تطبيــق البرنامــج فــي مدرســة قباطيــة باســتخدام الهواتــف النقالــة علــى �أن يســتخدم الطالــب الهاتــف النقــال لل�إ جابــة عــن
ال�أســئلة التــي كانــت تطــرح بعــد التفاعــل مــع المــادة التعليميــة التــي تكونــت منهــا المــادة التعليميــة ،وقــد كان هنــاك تعــاون ملحــوظ مــن
قبــل �إدارة المدرســة ،ومعلــم العلــوم.
أ�دوات الدراسة
اســتخدمت الباحثــة اختبــاراً تشــخيصياً ،وت�أمــلات الطلبــة والباحثــة ك�أدوات لهــذه الدراســة ،وجــاء الاختبــار لحــل �أســئلة وحــدة المجموعــة
الشمســية مــن الوحــدة ال�أخيــرة لمــادة العلــوم للصــف الثامــن ،وقــد تكــون الاختبــار مــن � 7أســئلة ،يتبــع كل ســؤال مــن الاختبــار توضيــح
يجيــب عليــه الطالــب لســبب ال�إ جابــة.
بناء الاختبار التشخيصي:
قامــت الباحثــة بتحديــد ال�أهــداف التــي تضمنتهــا وحــدة المجموعــة الشمســية فــي كتــاب العلــوم للصــف الثامــن ،وذلــك ببنــاء جــدول
مواصفــات لتحقيــق التــوازن فــي الاختبــار ،والت�أكــد مــن �أنــه يشــمل المــادة التعليميــة ويراعــي (التذكــر ،والفهــم ،والاســتيعاب ،والتحليــل،
والتطبيــق ،والتركيــب) ،واعتمــاداً علــى ذلــك صاغــت الباحثــة فقــرات الاختبــار ،وعلــى الطالــب �أن يختــار ال�إ جابــة الصحيحــة (واحــدة) مــن
بيــن البدائــل الموجــودة .وقــد تــم الت�أكــد مــن الصــدق الظاهــري لــل�أداة؛ بعرضهــا علــى عــدد مــن المحكميــن مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص
فــي نفــس مجــال الاختبــار ،وقــد تــم ال�أخــذ ب�آرائهــم وملاحظاتهــم (ملحــق.)4
تصحيح الاختبار:
تــم وضــع درجــة واحــدة لــكل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار ،ودرجــة واحــدة للتوضيــح الــذي يتبــع كل ســؤال ،وبذلــك تكــون درجــات الطــلاب
محصــورة بيــن ( ،)14 - 0ثــم قامــت الباحثــة بتصحيــح الاختبــار ،و�إعــادة تصحيــح الاختبــار مــرة �أخــرى للت�أكــد مــن الدرجــات قبــل تحليلهــا.
زمن الاختبار:
تم �إعطاء الطالب مدة  40دقيقة لل�إ جابة عن �أسئلة الاختبار.
وصف التجربة المستخدمة
قامــت الباحثــة بعقــد اجتمــاع مــع المعلميــن فــي المدرســة التــي تــم �إجــراء الدراســة فيهــا ،حيــث كان الهــدف مــن هــذا الاجتمــاع الوقــوف
علــى نقــاط الضعــف التــي يعانــي منهــا الطلبــة فــي عمليــة فهــم مفاهيــم العلــوم ،وقــد �أجمــع المعلمــون علــى �أن طــلاب الصــف الثامــن هــم
�أكثــر الطلبــة الذيــن لديهــم ضعــف عــام فــي عمليــة اســتيعاب فهــم مفاهيــم العلــوم بســبب دخولهــم فتــرة المراهقــة ،ال�أمــر الــذي يخلــق عائقـاً
فــي عمليــات الفهــم بشــكل عــام فــي هــذا المرحلــة.
مــن هــذا المنطلــق اتجهــت الباحثــة للبحــث عــن حــل لهــذه ال�إ شــكالية ،وقــد اتجهــت الباحثــة �إلــى ابتــكار وســيلة تحاكــي �أعمارهــم؛ بحيــث
يكــون الهــدف منهــا تســهيل عمليــة الاســتيعاب لديهــم ،وقــد كانــت الوســيلة المســتخدمة هــي التكنولوجيــا «الهاتــف المحمــول» ،حيــث
قامــت الباحثــة بتصميــم صــور ال�إ نفوجرافيــك باســتخدام برنامــج يونيتــي والتــي تحاكــي وحــدة مفاهيــم العلــوم الموجــودة فــي منهــج الصــف
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الثامــن ،وقــد اختــارت الباحثــة هــذه الوحــدة لملاءمتهــا ل�أهــداف الدراســة ،ول�أنهــا تحتــوي �أيضـاً علــى معلومــات مركبــة كثيــرة ،ال�أمــر الــذي
شــجع الباحثــة علــى اســتخدام ال�إ نفوجرافيــك لمــا يوفــره مــن فرصــة التعلــم بطريقــة مبســطة وممتعــة تناســب الفئــات العمريــة للطــلاب.
وقــد تــم تصميــم الوحــدة عبــر جهــاز الحاســوب ،وقــد ركــزت الباحثــة علــى ضــرورة اكتســاب الطــلاب لمهــارات قــراءة الصــور وتحليلهــا،
وقــد قامــت الباحثــة ب�إعــادة صياغــة المحتــوى التعليمــي لوحــدة مفاهيــم العلــوم باســتخدام برامــج يونيتــي ،وقــد ركــزت الباحثــة علــى �أن يكــون
محتــوى ال�إ نفوجرافيــك ملائمـاً لمســتوى الطــلاب؛ ليســاعدهم فــي عمليــة فهــم الوحــدة بطريقــة مبســطة وســهلة .وجــاء تطبيــق التجربــة علــى
مرحلتيــن ،حيــث طبقــت فــي المرحلــة ال�أولــى علــى جميــع الطلبــة ،وفــي المرحلــة الثانيــة علــى الطلبــة الذيــن لــم يصلــوا الــى الحــد المطلــوب
وهــو .60%
متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :استخدام برنامج �إلكتروني تفاعلي مستند �إلى ال�إ نفوجرافيك
المتغير التابع :فهم مفاهيم العلوم (المجموعة الشمسية).
إ�جراءات تنفيذ الدراسة
اتبعت الباحثة الخطوات ال�آتية في تنفيذ الدراسة:
1 .1الاطلاع على ال�أدب النظري والدراسات السابقة.
2 .2بناء �أداة الدراسة بالاعتماد على ال�أدب النظري والدراسات السابقة وتحليل المنهاج وتطويره وفق .ADDIE MODEL
3 .3الت�أكد من صدق �أدوات الدراسة.
4 .4الحصول على كتاب خطي بتسهيل مهمة؛ لتطبيق ال�أداة.
5 .5تطبيق الاختبار على �أفراد العينة المستهدفة على مرحلتين.
6 .6جمع المعلومات ومعالجتها �إحصائياً وفقاً لبرنامج (.)SPSS
7 .7جمع ت�أملات الطلاب ،والباحثة ،وبعض ملاحظات المعلمين.
عرض النتائج ومناقشتها
ال�أساليب والمعالجات ال�إ حصائية:
قامــت الباحثــة باســتخدام ال�أســاليب ال�إ حصائيــة المناســبة وفقــا للحزمــة ال�إ حصائيــة للعلــوم ال�إ نســانية ( ،)SPSSوتحديــداً تــم اســتخدام
ال�إ حصــاء الوصفــي :المتوســطات الحســابية ،والانحرافــات المعياريــة ،والنســب المئويــة.
نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج ال�إ جابة عن السؤال الرئيس:
«مــا �أثــر اســتخدام برنامــج �إلكترونــي تفاعلــي مســتند �إلــى ال�إ نفوجرافيــك فــي فهــم مفاهيــم العلــوم لــدى طــلاب الصــف الثامــن فــي مدرســة
ذكــور قباطيــة ال�أساســية الغربيــة فــي محافظــة جنيــن»
لل�إ جابــة عــن الســؤال قامــت الباحثــة باســتخراج درجــات الطــلاب فــي الاختبــار التشــخيصي القبلــي والبعــدي ،وحولتهــا �إلــى علامــة مــن
 100والتــي تظهــر فــي الجــدول (.)1
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جدول ( :)1درجات طلاب الصف الثامن في الاختبارين التشخيصي القبلي والبعدي

رقم الطالب

الدرجة (القبلية) الدرجة (البعدية)
45.17
70.42
64.26
57.12
64.26
46.30
64.26
68.12
42.12
71.4
68.5
49.98
92.82
57.12
41.28
66.62
64.26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

رقم الطالب
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
المتوسط

52.35
81.67
71.40
78.54
64.26
*
55.26
78.54
69.53
*
52.32
85.68
73.5
*
56.2
99.96
71.40
*
57.12
72.85
71.40
*

الدرجة (القبلية) الدرجة (البعدية)
71.40
*
56.21
*
54.63
73.82
78.30
*
49.98
64.26
76.23
*
54.25
71.40
*
55.39
85.68
78.96
*
48.36
75.36
72.56
68.44

78.54
46.32
45.12
66.12
67.32
49.98
64.26
69.32
42.36
64.26
49.62
64.26
72.65
39.68
66.89
67.36
60.24

* = �أقل من 60
تبيــن �أن هنــاك عــددا مــن الطــلاب ( )11لــم يصلــوا �إلــى الحــد ( )60%الــذي اعتمدتــه الباحثــة �أساســا لاعتبــار الطالــب متقنــا للمفهــوم.
ولمعرفــة �أي ال�أســئلة (المفاهيــم) التــي �أتقنهــا الطــلاب قامــت الباحثــة باســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والتــي تظهــر
فــي الجــدول (.)2
جدول ( :)2المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات الطلاب في الاختبار التشخيصي القبلي والبعدي.

فقرة الاختبار
السؤال ال�أول
فهم مفاهيم العلوم
السؤال الثاني
فهم مفاهيم العلوم
السؤال الثالث
فهم مفاهيم العلوم
السؤال الرابع
فهم مفاهيم العلوم
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التشخيص القبلي

التشخيص البعدي

المتوسط الحسابي الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الانحراف المعياري
0.73
0.46
0.47
0.52
0.64
0.85
0.36
0.58

0.39
0.43
0.43
0.50
0.48
0.31
0.48
0.50

0.81
0.68
0.81
0.79
0.75
0.79
0.52
0.67

0.30
0.21
0.27
0.26
0.47
0.26
0.17
0.22

السؤال الخامس
فهم مفاهيم العلوم
السؤال السادس
فهم مفاهيم العلوم
السؤال السابع
فهم مفاهيم العلوم
الدرجة الكلية

0.55
0.67
0.72
0.81
0.52
0.48
59.85

0.50
0.50
0.47
0.38
0.39
0.50
10.21

0.69
0.61
0.55
0.67
0.64
0.52
66.96

0.25
0.20
0.21
0.22
0.21
0.17
12.85

يتضــح مــن الجــدول (� )2أن المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لنتائــج كل ســؤال مــن �أســئلة الاختبــار التشــخيصي قبــل وبعــد
تطبيــق ال�إ نفوجرافيــك لطــلاب الصــف الثامــن ال�أساســي ،تبيــن �أن هنــاك فروقـاً بيــن متوســطات درجــات الطــلاب فــي فهــم مفاهيــم العلــوم
قبــل وبعــد تطبيــق ال�إ نفوجرافيــك ،وقــد تبيــن �أن المتوســطات الحســابية لل�أســئلة :الثانــي ،والرابــع ،والســابع كانــت علــى التوالــي و0.47
و0.36و ،0.52وهــي �أقــل مــن الحــد المطلــوب ،وقــد ارتفعــت �إلــى  0.81و ،0.65ولكــن مــا زالــت نتيجــة الســؤال الســادس �أقــل مــن
المطلــوب .وقــد بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة للاختبــار القبلــي  ،59.85فــي حيــن متوســط الدرجــة الكليــة للاختبــار البعــدي بعــد
تطبيــق ال�إ نفوجرافيــك .66.96
معالجة الطلاب في المرحلة الثانية
�أظهــرت النتائــج للتشــخيص البعــدي (المرحلــة ال�أولــى) �أن  11طالبــا حصلــوا علــى نتائــج �أقــل مــن الحــد الــذي وضعتــه الباحثــة كهــدف
تســعى للوصــول �إليــه ( ،)60%وبعــد الانتهــاء مــن المرحلــة الثانيــة فــي المعالجــة لهــؤلاء الطــلاب جــاء توزيــع درجاتهــم كمــا يظهــر فــي
الجــدول (.)3
جدول ( :)3درجات الطلاب الذين حصلوا على درجة �أقل من  60في الاختبار التشخيصي البعدي في المرحلة الثانية

الدرجة (البعدية) مقدار التغير بين الدرجة الدرجة (البعدية) مقدار التغير بين درجة
المرحلة ال�أولى القبلية والمرحلة ال�أولى المرحلة الثانية المرحلة ال�أولى والثانية

رقم الطالب

الدرجة
(القبلية)

1

45.17

52.35

6

46.30

55.26

9

42.12

52.32

12

49.98

*

56.2

15

41.28

57.12

19

46.32

56.21

20

45.12

54.63

23

49.98

49.98

26

42.36

54.25

28

49.62

55.39

*

7.18

62.15

9.8

*

8.96

71.26

16.0

*

10.20

65.30

12.98

6.22

61.23

5.03

*

15.84

58.23

1.11

*

9.89

61.30

5.09

*

9.51

65.32

10.69

*

0

63.23

13.25

*

11.89

56.36

2.11

*

5.77

58.32

2.93

31

39.68

*

48.36

8.69

67.36

19.0

المتوسط

45.26

53.82

8.55

62.73

8.90

*= �أقل من 60
35

يوضــح الجــدول ( )3درجــات ومعــدل التغير(11طالبـاً) الذيــن حصلــوا علــى درجــة �أقــل مــن  60فــي الاختبــار التشــخيصي بعــد تطبيــق التجربــة
فــي المرحلــة ال�أولــى والذيــن تــم تطبيــق التجربــة عليهــم مــرة �أخــرى ،حيــث يتبيــن مــن الجــدول �أن هنــاك عــدد ( )8مــن الطــلاب قــد حصلــوا
علــى درجــة �أعلــى مــن  60بعــد تطبيــق التجربــة عليهــم مــرة �أخــرى ،فيمــا بقيــت الدرجــة �أقــل مــن  60لعــدد ( )3مــن الطــلاب� .أيضـاً يتضــح
مــن الجــدول �أن متوســط مقــدار التغيــر الحاصــل علــى الدرجــات البعديــة فــي المرحلــة الثانيــة � ،62.73أي �أن هنــاك تحســن فــي مقــدار التغيــر
الحاصــل علــى درجــات الطــلاب الكليــة والــذي كانــت درجتهــم �أقــل مــن (.)60
مقارنة نتائج الطلبة بين عام  2018/2017وعام 2019/2018
جدول  :4مقارنة بين نتائج الطلبة في اختبارات سنة  2018/2017ونتائج اختبارات الطلبة 2019/2018
نلاحــظ مــن خــلال نتائــج الجــدول رقــم (� )4أن هنــاك تغيــراً �إيجابيـاً طــر�أ علــى نتائــج الطلبــة فــي الاختبــارات القبليــة والبعديــة والتــي جــرت
فــي الســنة الدراســية  2019/2018حيــث ان المتوســط الحســابي لعلامــات الطلبــة فــي التجربــة القبليــة كان ( )60.24والمتوســط الحســابي
لعلامــات الطلبــة فــي التجربــة البعديــة لنفــس الســنة ( ،)68.44وهــذا التغيــر يعتبــر ايجابيــا مقارنــة مــع نتائــج الســنة الدراســية الســابقة
 2018/2017والتــي خرجــت بمتوســط حســابي للتجربــة القبليــة ( )59.93والمتوســط الحســابي للتجربــة البعديــة كان ( )67.50وبالتالــي
وجــدت الباحثــة ان هنــاك تغيــراً ايجابيــا يحصــل بعــد تطبيــق التجربــة بال�ألعــاب التفاعليــة ،علم ـاً ب ـ�أن ال�ألعــاب التفاعليــة التــي تــم تطبيقهــا
فــي الســنة الدراســية الماضيــة  2018/2017كانــت عددهــا( )5فــي حيــن ان عــدد الالعــاب التفاعليــة المطبقــة فــي هــذه الســنة 2019/2018
( )13لعبــة تفاعليــة.

تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة درويــش ( ،)2016ومنصــور ( ،)2015ونوهــا و�آخــرون ( )Noh et al., 2015ووكــوز وســيمز (Kos and
 )sims, 2014وكيبار و�أكونيلو ( ) Kibar and Akkoyunlu, 2014فــي كونهــا بحثــت باســتخدام تقنيــة ال�إ نفوجرافيــك.
كما اتفقت مع دراسة تانرتشيفتسي ( )2016ودراسة عصبة ( )2015في �أثر ال�إ نفوجرافيك في العلوم.
كمــا تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة حســن ( ،)2016وعيــد ومحمــد والدخنــي ( )2015التــي اســتخدمت ال�إ نفوجرافيــك الثابــت والمتحــرك
التفاعلي.
ت أ�ملات الطلبة
بعــد إ�جــراء المقابــلات الشــخصية مــع الطلبــة الذيــن تــم تطبيــق التجربــة عليهــم حســب الملحــق ( ،)6كانــت إ�جاباتهــم علــى
النحــو التالــي:
•�أفــاد ( )5مــن الطلبــة ب ـ�أن الصــور التــي تــم اســتخدامها �أتاحــت فرصــة لاكتشــاف الاســتنتاجات ب�أنفســهم ،عــلاوة علــى �أنهــم منحــوا
الفرصــة لتحليــل الرســومات مــن تلقــاء �أنفســهم.
•�أفاد ( )4من الطلاب ب�أن ال�إ نفوجرافيك ساعد في زيادة دافعيتهم ،وجذب انتباههم للدرس المراد شرحه ،وقد سهل عليهم عملية
استيعابه.
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•�أفــاد ( )5مــن الطــلاب بـ�أن ال�إ نفوجرافيــك قــد حــول المعلومــات الموجــودة بالــدرس �إلــى صــور تســهل عمليــة فهمهــا بعــد �أن كانــت
معقــدة مــن وجهــة نظرهــم ،عــلاوة علــى �أن الصــور كانــت جذابــة ومشــوقة ،وقــد ســاعدتهم فــي فهــم الــدرس بشــكل �أفضــل.
•�أفــاد ( )6مــن الطــلاب بـ�أن ال�إ نفوجرافيــك ســاعدهم علــى عمليــة الملاحظــة والاســتنتاج و�أن اســتخدامهم لل�إ نفوجرافيــك ســاعدهم علــى
الاســتمتاع بتعلــم العلــوم.
•�أفــاد عــدد ( )4مــن الطلبــة بـ�أن ال�إ نفوجرافيــك شــجعهم علــى عمليــة تحليــل الصــور للوصــول �إلــى نتيجــة ،عــلاوة علــى �أنــه قــد رفــع مــن
تركيــز الطــلاب فــي معلومــات الــدرس نفســه.
•�أفــاد عــدد ( )3مــن الطلبــة ب ـ�أن الصــور المســتخدمة لــم تكــن جذابــة لديهــم ،و�أنهــا لــم تســاعدهم علــى اســتنتاج الحــل علــى بعــض
ال�أســئلة.
•�أفــاد عــدد ( )6مــن الطلبــة بـ�أن ال�إ نفوجرافيــك قــد ســاعدهم فــي عمليــة تنظيــم ال�أفــكار لديهــم وال�إ جابــة علــى بعــض ال�أســئلة بــكل ســهولة
مــن خلال الاســتدلال والاســتنتاج.
ومــن هــذا يتبيــن التغيــر الــذي حصــل للطلبــة فــي فهمهــم للمفاهيــم العلميــة التــي تناولتهــا التجربــة ،والتــي جــاءت نتيجــة لتوظيــف الصــور
والبرنامــج ال�إ لكترونــي الــذي يتناســب مــع توجهــات الطلبــة نحــو التعلــم ال�إ لكترونــي واســتخدام البرامــج المتوفــرة فــي �أجهزتهــم النقالــة .وهــذا
يتبيــن ويتوافــق مــع النتائــج التــي �أظهرتهــا نتائــج الطلبــة فــي الاختبــارات.
ت أ�ملات الباحثة
كان هنــاك اعتقــاد جــازم لــدى الباحثــة بـ�أن هنــاك خلــلا ً فــي مفاهيــم العلــوم لــدى طــلاب المرحلــة ال�أساســية ،حيــث قامــت الباحثــة بعقــد
اجتمــاع مــع المعلميــن فــي المدرســة التــي تــم �إجــراء الدراســة بهــا ،حيــث كان الهــدف مــن هــذا الاجتمــاع الوقــوف علــى نقــاط الضعــف
التــي يعانــي منهــا الطلبــة فــي عمليــة فهــم مفاهيــم العلــوم ،وقــد �أجمــع المعلمــون علــى �أن طلبــة الصــف الثامــن هــم �أكثــر الطلبــة الذيــن لديهــم
ضعــف عــام فــي عمليــة اســتيعاب فهــم مفاهيــم العلــوم بســبب دخولهــم فتــرة المراهقــة ،ال�أمــر الــذي يخلــق عائقـاً فــي عمليــات الفهــم بشــكل
عــام فــي هــذه المرحلــة.
ومــن هــذا المنطلــق ،اتجهــت الباحثــة للبحــث عــن حــل لهــذه ال�إ شــكالية ،وقــد اتجهــت الباحثــة �إلــى ابتــكار وســيلة تحاكــي �أعمارهــم؛
بحيــث يكــون الهــدف منهــا تســهيل عمليــة الاســتيعاب لديهــم ،وقــد كانــت الوســيلة المســتخدمة هــي التكنولوجيــا «الهاتــف المحمــول»،
حيــث قامــت الباحثــة بتصميــم صــور ال�إ نفوجرافيــك باســتخدام برنامــج يونيتــي والتــي تحاكــي وحــدة مفاهيــم العلــوم الموجــودة فــي منهــاج
الصــف الثامــن ،وقــد اختــارت الباحثــة هــذه الوحــدة لملاءمتهــا ل�أهــداف الدراســة ،ول�أنهــا تحتــوي �أيضـاً علــى معلومــات مركبــة كثيــرة ،ال�أمــر
الــذي شــجع الباحثــة علــى اســتخدام ال�إ نفوجرافيــك لمــا يوفــره مــن فرصــة التعلــم بطريقــة مبســطة وممتعــة تناســب الفئــات العمريــة للطــلاب.
وقــد تــم تصميــم الوحــدة عبــر جهــاز الحاســوب ،وقــد ركــزت الباحثــة علــى ضــرورة اكتســاب الطــلاب لمهــارات قــراءة الصــور وتحليلهــا،
وقــد قامــت الباحثــة ب�إعــادة صياغــة المحتــوى التعليمــي لوحــدة مفاهيــم العلــوم باســتخدام برامــج يونيتــي ،وقــد ركــزت الباحثــة علــى �أن يكــون
محتــوى ال�إ نفوجرافيــك ملائمـاً لمســتوى الطــلاب ليســاعدهم فــي عمليــة فهــم الوحــدة بطريقــة مبســطة وســهلة.
وبعد الانتهاء من تطبيق التجربة على الطلاب ،خلصت الباحثة إ�لى:
•استخدام ال�إ نفوجرافيك في العملية التعليمية يسهل على الطلبة عملية الاستيعاب الدقيق والسريع للمعلومات.
•اســتخدام ال�إ نفوجرافيــك فــي العمليــة التعليميــة بشــكل عــام يســاهم فــي الاســتمتاع بتعلــم المفاهيــم ،ويســاعد �أيضـاً فــي عمليــة تحليــل
الطلبــة للمعلومــات.
•اســتخدام ال�إ نفوجرافيــك فــي فهــم مفاهيــم العلــوم يســهل عمليــة فهــم الــدرس ،ويقلــل مــن مــدى تعقيــد المعلومــات مــن خــلال تحويــل
الصــور �إلــى معلومــات.
37

وتتطابــق هــذه مــع مــا �أفــاد بــه المعلمــون بعــد �إجــراء التجربــة فقــد �أشــار �أحدهــم ب ـ�أن الصــور التــي تــم اســتخدامها خــلال تطبيــق التجربــة
قــد ســهلت عمليــة اســتيعاب الطــلاب وســرعتها ،وقــد خلقــت فرصــة جيــدة للطــلاب لتحليــل الرســومات ب�أنفســهم ،و�أن اســتخدام الطلبــة
لل�إ نفوجرافيــك مــن الممكــن �أن يســاعدهم فــي عمليــة الاســتمتاع بتعلــم مفاهيــم العلــوم وزيــادة الدافعيــة .فيمــا قــال المعلــم ال�آخــر �إن تحليــل
الطــلاب للصــور المســتخدمة يســاعد فــي عمليــة تحليــل الطلبــة للمعلومــات ويزيــد مــن تركيزهــم فــي الــدرس.
مقترحات الدراسة
بناء على نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما ي أ�تي:
1 .1تفعيل طرق التدريس باستخدام ال�إ نفوجرافيك في تعليم مناهج العلوم في جميع المراحل التعليمية.
2 .2توجيــه اهتمــام دائــرة المناهــج فــي وزارة التربيــة والتعليــم بتضميــن محتــوى كتــاب العلــوم بالصــور والرســومات وتحويــل البيانــات
والمفاهيــم المجــردة �إلــى صــور مرئيــة ممــا يجعــل كتــاب العلــوم �أكثــر متعــة للطالــب.
3 .3عمل دورات تدريبية للمعلمين لاستخدام برامج �إلكترونية تساعدهم في تصميم ال�إ نفوجرافيك.
4 .4تضمين محتوى منهاج التكنولوجيا وحدات على �إعداد برامج �إلكترونية تساعد الطلبة في تصميم ال�إ نفوجرافيك.
5 .5تشجيع الطلبة على الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات من خلال �إنشاء مواقع �إلكترونية بال�إ نفوجرافيك.
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المصادر والمراجع
أ�ولاً :المراجع العربية:
•الجريــوي ،ســهام2014( .م)« :فعاليــة اســتخدام برنامــج تدريبــي مقتــرح فــي تنميــة مهــارات تصميــم الخرائــط الذهنيــة ال�إ لكترونيــة مــن خــلال تقنيــة
ال�إ نفوجرافيــك ومهــارات الثقافــة البصريــة لــدى معلمــات قبــل الخدمــة» .دراســات عربيــة فــي التربيــة وعلــم النفــس  -الســعودية ،)4( ،45 ،ص .74-13
•حســن� ،أمــل2016( .م)� :أثــر اختــلاف �أنمــاط التصميــم المعلوماتــي (ال�إ نفوجرافيــك) علــى التحصيــل وبقــاء �أثــر التعلــم لــدى التلاميــذ ذوي صعوبــات تعلــم
الجغرافيــا بالمرحلــة ال�إ عداديــة واتجاههــم نحــو المــادة .جامعــة عيــن شــمس ،مصــر.
•الحصــان� ،أمانــي بنــت محمــد ( « :)2013تقويــم تحقــق مســتوى نتاجــات تعلــم المفاهيــم العلميــة فــي محتــوى كتــب العلــوم المطــورة للصــف ال�أول
الابتدائــي» .مجلــة التربيــة جامعــة ال�أزهــر )156( 1 ،ص ص.771– 721
•الدخنــي� ،أمانــي و�أحمــد ،محمــد ومحمــد ،عيــد2015( .م) :تقديــم نمطــي ال�إ نفوجرافيــك (الثابت/المتحــرك) عبــر الويــب و�أثرهمــا فــي تنميــة مهــارات
التفكيــر البصــري لــدى �أطفــال التوحــد» .تكنولوجيــا التعليــم – مصــر ،)2(25 ،ص ص .364-265
•درويــش ،محمــد(2016م)« :فعاليــة تقنيــة ال�إ نفوجرافيــك علــى تعلــم ال�أداء المهــاري والتحصيــل المعرفــي لمســابقة الوثــب الطويــل» .المجلــة العلميــة للتربيــة
البدنيــة – مصــر ،)77( ،ص ص .342-312
•زيتون ،عايش2002( .م)� :أساليب تدريس العلوم .ط .1عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع.
•زيتون ،عايش2007( .م) :النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم .ط .1عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع.
•زيتــون ،كمــال2002( .م) .تدريــس العلــوم للفهــم رؤيــة بنائيــة ،ط :1عالــم الكتــب للنشــر والتوزيــع .ســلامة ،عبــد الحافــظ2007( .م)� :أســاليب تدريــس
العلــوم والرياضيــات .ط .1القاهــرة ،دار الفكــر العربــي.
•السنوســي ،هالــة عبــد القــادر (2013م)�« :أثــر اســتخدام اســتراتيجية شــكل البيــت الدائــري فــي تدريــس العلــوم علــى تنميــة المفاهيــم العلميــة والتفكيــر الت�أملــي
لــدى طــلاب المرحلــة ال�إ عداديــة» .مجلــة التربيــة العلميــة ،)5(16 ،ص ص .206– 181
•شلتوت ،محمد2014( .م) :ال�إ نفوجرافيك بين التشويق والتحفيز ،مجلة التعليم ال�إ لكترونيhttp://arinfographic.net/?p=1198 :
•شلتوت ،محمد2016( .م) :ال�إ نفوجرافيك من التخطيط �إلى ال�إ نتاج .ط .1مصر ،مكتبة الملك فهد الوطنية.
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البحث ()2
فاعليــة برنامــج مقتــرح فــي العلــوم قائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي
تنميــة التفكيــر االســتقصائي لــدى طــاب المرحلــة األساســية فــي فلســطين
إ�عداد الباحثة :مرفت موسى الشريف  /مديرية التربية والتعليم /الخليل

الـمـلـخــص:
هــدف البحــث الحالــي �إلــى تنميــة مهــارات التفكيــر
الاســتقصائي فــي العلــوم لطــلاب الصــف الســابع
ال�أساســي مــن مرحلــة التعليــم ال�أساســي فــي
فلســطين ،وذلــك باســتخدام برنامــج مقتــرح قائــم
علــى الكائنــات التعليميــة.
تكونــت عينــة البحــث مــن ( )72طالبــة مــن مدرســة
القواســمة ال�أساســية بمديريــة التربيــة والتعليــم
بالخليــل ،وقســمت العينــة الــى مجموعتيــن تجريبيــة
وضابطــة )36( ،طالبــة مثلــت المجموعــة التجريبيــة
التــي درســت وفق ـاً للبرنامــج القائــم علــى الكائنــات
التعليميــة و( )36طالبــة مثلــت المجموعــة الضابطــة،
وقــد اســتغرق تطبيــق البرنامــج مــدة شــهر واحــد مــن
الفصــل الدراســي الثانــي لعــام 2019/2018م.
اســتخدمت الباحثــة المنهــج التجريبــي والتصميــم
شــبه التجريبــي ،لملاءمتــه ل�أهــداف البحــث ،ومــن
�أجــل تحقيــق �أهدافــه ،تــم �إعــداد �أداة الدراســة وهــي:
مقيــاس التفكيــر الاســتقصائي ،وتــم التحقــق مــن
صدق ال�أداة وثباتها بالطرق المناسبة ،وطبقت ال�أداة
علــى مجموعتــي الدراســة (الضابطــة ،والتجريبيــة)،
قبــل البــدء بالمعالجــة وبعدهــا ،وتــم �إعــداد المــادة
التعليميــة ،التــي تمثلــت ببرنامــج تعليمــي قائــم علــى
الكائنــات التعليميــة ،واســتعانت الباحثــة ب�أســاليب
�إحصائيــة مختلفــة ،تمثلــت بالمتوســطات الحســابية،
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والانحرافــات المعياريــة ،لتحديــد �أثــر البرنامــج القائــم علــى الكائنــات التعليميــة
فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الاســتقصائي.
وقــد خرجــت الدراســة بجملــة مــن النتائــج وهــي :توجــد فــروق ذات دلالــة
�إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة التــي تــدرس
باســتخدام البرنامــج القائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي مقيــاس مهــارات
التفكيــر الاســتقصائي الكلــي للتطبيقيــن القبلــي و البعــدي ،ومهاراتــه الفرعيــة
لصالــح التطبيــق البعــدي .وتوجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة بيــن متوســطات
درجــات طالبــات المجموعتيــن الضابطــة والتجريبيــة فــي مقيــاس مهــارات
التفكيــر الاســتقصائي البعــدي ككل ,ومهاراتــه الفرعيــة لصالــح المجموعــة
التجريبيــة.
و�أوصـت الباحثـة فـي ضـوء مـا توصلـت �إليـه الدراسـة مـن نتائـج عـدة توصيـات
كان �أهمهـا :العمـل علـى الاسـتفادة مـن البرنامـج التعليمي الـذي �أعدته الباحثة
فـي تدريـس مبحـث العلـوم فـي المـدارس ،والعمـل علـى بنـاء برامـج تعليميـة
وفقـاً للكائنـات التعليميـة فـي مباحـث دراسـية �أخرى غير العلـوم ،وكذلك توفير
التدريـب والت�أهيـل المهنـي المسـتمر للمعلميـن فـي المـدارس؛ ليتمكنـوا مـن
العمـل علـى برامـج قائمـة الكائنـات التعليميـة بشـكل يخـدم �أهـداف العمليـة
التعليميـة .كمـا و�أوصـت ب�إجـراء المزيـد مـن البحـوث والدراسـات للبحـث فـي
�أثـر برامـج قائمـة علـى توظيـف الكائنـات التعليميـة علـى متغيـرات �أخـرى.
الكلمات المفتاحية :الكائنات التعليمية ،التفكير الاستقصائي.

Effectiveness of The Proposed Program in Science
Based on Learning Objects in Developing Inquiry
thinking at Basic School Students in Palestine
Prepared by: Mirvat Mosa Al-Shareef

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

الفصل األول

المقدمة:
تشــهد التربيــة العلميــة وتدريــس العلــوم اهتمامـاً كبيــراً_ محليـاً وعربيـاً وعالميـاً _ وتطويــراً نحــو ال�أفضــل لمواكبــة خصائــص
العصــر العلمــي التكنولوجــي والمعلوماتيــة والاتصــالات ومتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين وتحدياتــه ال�آنيــة والمســتقبلية.
حيــث نعيــش هــذه ال�أيــام مرحلــة وعصــراً علميـاً بالغــي التقــدم ،وهــذا بــدوره قــد �أدى الــى حــدوث طفــرات هائلــة فــي مجــال
التصميــم و�إنتــاج برامــج الوســائط المتعــددة ،وعرضهــا مــن خــلال الحاســوب والوســائل الالكترونيــة.

ارتب ــط مفه ــوم الوس ــائط التعليمي ــة ال�إ لكتروني ــة
المتعـــددة بـــال�أدوات والبرامـــج التـــي تدمـــج
المعلومـــات بصيـــغ مختلفـــة مـــن الصـــوت
والصـــورة والرســـوم المتحركـــة والنصـــوص
المكتوبــة وال�أفــلام وتقديمهــا معـاً فــي �أســلوب
جــذاب يعمــل علــى تقريــب المعنــى ،وتســهيل
الفك ــرة وزي ــادة س ــرعة التعل ــم ،وتتضم ــن ه ــذه
الوســـائط معلومـــات ومهـــارات تقنيـــة ,ومـــن
ثـــم ف�إنهـــا تتطلـــب توافـــر خبـــرات معرفيـــة
ومهاريـــة مناســـبة لـــدى المعلـــم( .العتيبـــي
وال�أحمـــد)2016،
�إن الاهتمـام باسـتخدام وتوظيـف الوسـائط
المتعـددة فـي العمليـة التعليميـة مـن الضـرورات
الملحـة فـي وقتنـا الحاضـر ،نظـراً لمـا تتمتـع
بـه مـن تنـوع للمعلومـات التـي يمكـن �أن
تقدمهـا ،كمـا �أن اسـتخدامها مـن وجهـة نظـر
التربوييـن يدعـم عمليـة التعلـم ويعززهـا مـن
خـلال ممارسـة العمليـات التعليميـة وال�أنشـطة
المتعـددة لتعلـم المفاهيم والحقائق والمهارات.
(سـلامة)2013،
ومـــن هنـــا كانـــت الضـــرورة فـــي اســـتغلال
واس ــتخدام تكنولوجي ــا المعلوم ــات والوس ــائط
المتع ــددة ف ــي تطوي ــر الحاس ــوب لم ــا ل ــه م ــن
مي ــزات يتمت ــع به ــا (الخال ــدي ،)2003 ،ف ــي
تحس ــين نوعي ــة التعلي ــم والوص ــول ال ــى درج ــة
ال�إ تق ــان وتحقي ــق ال�أه ــداف التعليمي ــة بوق ــت
و�إمكاني ــات �أق ــل ،وزي ــادة العائ ــد م ــن عملي ــة
التعل ــم ,وخف ــض تكالي ــف التعلي ــم دون ت�أثي ــر
علـــى نوعيتـــه (الشـــعراوي ،)2008،ويتجلـــى
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الح ــل ال�أمث ــل ف ــي البح ــث ع ــن واق ــع افتراض ــي يحاك ــي الواق ــع الحقيق ــي ولك ــن
ع ــن طري ــق عملي ــات �إلكتروني ــة رقمي ــة ترتب ــط بعال ــم الحاس ــوب ،والشاش ــات،
وال�أدوات التكنولوجيـــة المتقدمـــة( .عبـــد الحميـــد)2009،
فاســتخدام الوســائط المتعــددة فــي حجــرة الدراســة ينقــل دور المــدرس مــن عنصــر
�أساســي للتعليــم �إلــى مرشــد ومشــرف علــى عمليــة العرض لنظــم الوســائط المتعددة،
بال�إ ضافــة الــى تعليقــه علــى المعلومــة ومحاولــة ترســيخها فــي �أذهــان الطــلاب ،ولقــد
قامــت العديــد مــن المؤسســات التعليميــة بتوظيــف الوســائط المتعــددة فــي تدريــس
موادهــا ،وتطبيقهــا كجــزء �أساســي فــي مناهجهــا ،فــلا تــكاد تخلــو جامعــة �أو كليــة
�أو مدرســة مــن مركــز لمصــادر التعلــم� ،أو علــى ال�أقــل بعــض ال�أجهــزة التــي يســتطيع
المعلمــون تشــغيل بعــض الوســائط المتعــددة مــن خلالهــا ك�أجهــزة التلفــاز والفيديــو،
�أو الحاســب ال�آلــي.
لذلــك مــن الضــروري �إيجــاد طريقــة لتخزيــن تلــك الوســائط المتعــددة� ،أو الوحــدات
التعليميــة بصــورة منظمــة تســهل علــى المعلميــن والطــلاب عمليــة الوصــول �إلــى
تلــك المصــادر عنــد الحاجــة ،وتواكــب التطــور الســريع فــي عمليــة �إنتــاج المقــررات
ال�إ لكترونيــة والتــي تشــتمل علــى كــم هائــل مــن الوحــدات التعليميــة متمثلــة فــي
محاضــرات البوربوينــت والرســوم التوضيحيــة والرســوم المتحركــة وملفــات الصــوت
والفيديــو والمعامــل الافتراضيــة وغيرهــا وتقلــل مــن تكلفــة تكــرار المحتويــات
التعليميــة وهــو مــا بــات يعــرف بالكائنــات التعليميــة (ســالم.)2009،

ويعرفهــا ماكجريــل (� :)McGreal 2004أنهــا عبــارة عــن وحــدات تعتمــد علــى عناصــر الوســائط الرقميــة والنصــوص ال�إ لكترونيــة �أو المحــاكاة،
�أو موقــع تعليمــي� ،أو صــورة� ،أو رســم� ،أو برنامــج جافــا� ،أو �أي مــورد تعليمــي �آخــر يمكــن اســتخدامه فــي عمليــة التعلــم ،وهــي عناصــر رقميــة
متاحــة يمكــن اســتخدامها و�إعــادة اســتخدامها لدعــم عمليــة التعلــم وتشــمل :الصــوت ،والفيديــو وغيرهــا مــن المــوارد التعليميــة فــي شــكل
رقمــي متاحــة علــى الويــب ،يمكــن دمجهــا مــع بعضهــا فــي ســياق واحــد علــى شــكل البرامــج التعليميــة ،وبرامــج محــاكاة ،و�ألعــاب تعليميــة،
وتماريــن ،واختبــارات لتحقيــق هــدف تعليمــي.
هذا وتعتبر الكائنات التعليمية مثالا ً لما يمكن �أن
يسمى الطرق الحديثة في تصميم وتقديم المحتوى
ال�إ لكتروني والمصادر التربوية التي انتشرت بكثرة
على ال�إ نترنت لما لهذه الكائنات من مواصفات
وخصائص تتوافق مع متطلبات النشر على ال�إ نترنت
حيث تتسم بصغر الحجم ،وشمول الفكرة التعليمية
التي تحتويها ،يمكن �أن تكون صفحات نصية،
�أو على شكل وسائط متعددة (صوت ،نصوص
فيديو) ،عروض متحركة ،ل�أشياء بصرية ....الخ
( ،)Solving , 2007كما �أنها ترتبط بالوسائط
المتعددة والمحتوى التعليمي ،فهي واحدة من �أهم
ال�أنشطة ال�إ لكترونية وتعتبر الكائنات التعليمية قلب
بيئة التعلم ال�إ لكتروني وهي كائنات تعليمية تفاعلية
هامة للطلاب تحتوي نصوص وصوت ،وفيديو� ،أو
ملفات تفاعلية� ،أو �ألعاب تعليمية� ،أو ملفات قابلة
للتحميل� ،أو خليط مما سبق ذكره جميعاً.
ويرى سالم (� )2009أن الكائنات التعليمية تلعب
دوراً رئيساً في تصميم التعلم ،وتعتبر رؤية جديدة
تساعد في تكوين خبرات وممارسات مفيدة نتيجة
�إعادة استخدام وحدات التعلم في بيئة التعلم القائم
على ال�إ نترنت.
ومــن هنــا يتضــح �أن توظيــف الكائنــات التعليميــة يزيد
مــن فاعليــة التعلــم ،ويعمــل علــى تحســين مخرجاتــه
النوعيــة ،كمــا يعمــل علــى تخفيــض التكلفــة والوقــت
الــلازم ل�إ نتــاج مــواد تعليميــة معياريــة ذات جــودة
عاليــة (خليفــة.)2006،
و�أشــارت العديــد مــن الدراســات والبحــوث المتعلقــة
بطرائــق و�أســاليب التعليــم الحديثــة فاعليــة الكائنــات
التعليميــة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر مثــل دراســة

(حســونة ،)2013،وتنميــة الاتجــاه نحــو المــادة الدراســية مثــل دراســة
(كحيــل ،)2014،و�أكــد (الرشــيدي� )2015،أهميتهــا فــي تنميــة المفاهيــم،
و�أكــدت دراســة (ســعيد� )2010،أهميتهــا فــي تنميــة التحصيــل والاتجــاه
نحــو المــادة الدراســية.
ويـرى المهتمـون فـي تدريـس العلـوم �أن مسـاعدة الطلبـة علـى اكتسـاب
مهـارات التفكيـر وممارسـتها وتطبيقهـا هـي مـن ال�أهـداف ال�أساسـية للتربيـة
العمليـة ،وتتطلـب تنميـة مهـارات التفكيـر تعديـل ال�أنشـطة ،لتلائـم التعلـم
الذاتـي للطلبـة بمـا يتـلاءم وقدراتهم وخبراتهم السـابقة ،كما يهدف تدريس
مـادة العلـوم �إلـى اكتسـاب المعـارف العلميـة وتوظيفهـا لتفسـير الظواهـر
الطبيعيـة وحـل المشـكلات الحياتيـة ،وتنميـة مهـارات تفكيـر مناسـبة مثـل
الملاحظـة ،والتصنيـف ،والاتصـال ،والقيـاس ،والتجريـب ،والاسـتقراء،
والاسـتنتاج ،والتنبـؤ ،وصياغـة الفرضيـات ،وضبـط المتغيـرات ،فضـلا ً عـن
اكتسـاب اتجاهـات �إيجابيـة عامـة مثـل احتـرام ال�آخرين ،والاسـتماع �إليهم،
والتعـاون ،ونقـد ال�أفـكار ،واسـتقلالية التفكيـر ،و�إتبـاع العـادات الصحيـة
السـائدة المتعلقة بالنظافة الشـخصية ،ونظافة البيئة ،والعناية بصحة الجسـم
بمـا يجعـل التلميـذ عضـواً فعـالا ً في مجتمعـه ،وتتطلب هـذه ال�أهداف دوراً
جديـداً لمعلـم العلـوم وهـو تنظيـم وتوجيـه تعلـم العلـوم بطـرق الاسـتقصاء
والعمـل فـي مجموعـات ،وليـس التلقيـن (النعـواش.)2007 ،
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و�إذا كان علمــاء التربيــة وعلــم النفــس قــد اهتمــوا بموضــوع التفكيــر و�أنماطــه المتعــددة وتنميــة قدراتــه لــدى المســتويات التعليميــة المختلفــة،
فـ�إن التفكيــر الاســتقصائي يعــد �أحــد �أنمــاط التفكيــر التــي اســتحوذت علــى اهتمــام التربوييــن حديثـاً ،والــذي عرفتــه الشــربيني ( :)2011ب�أنــه
المهــارات العقليــة التــي يمارســها الفــرد مــن طــرح التســاؤلات ،تصميــم الاســتقصاء ،انتقــاء ال�أدوات وال�أســاليب المناســبة لجمــع البيانــات
وتفســيرها ،عــرض ومناقشــة نتائــج الاســتقصاء مــن �أجــل حــل مشــكلة معينــة.
و أ�شار النجدي و�آخرون ( ،)2005والسيد ( ،)2009وكامل ( )2010إ�لى أ�ن مهارات التفكير الاستقصائي هي:
(الملاحظــة ،الاســتنتاج ،التصنيــف ،اســتخدام ال�أرقــام ،التعريــف ال�إ جرائــي ،تفســير البيانــات ،التجريــب ،تحديــد المشــكلة ،فــرض الفــروض،
اختبــار صحــة الفــروض ،الاتصــال).
لذلــك يجــب علــى معلمــي العلــوم الاهتمــام بمهــارات التفكيــر الاســتقصائي وتنميتهــا والتركيــز عليهــا فــي تدريــس العلــوم ،وذلــك ل�أنهــا تحقــق
الكثيــر مــن �أهــداف تدريــس العلــوم للمراحــل ال�أساســية والثانويــة ،و�أكــدت الكثيــر مــن الدراســات علــى �أهميــة تعلمهــا فــي العلــوم ،و ضــرورة
الاهتمــام ســواء فــي مجــال تضمينهــا فــي المناهــج الدراســية� ،أو فــي مجــال البحــوث والدراســات ،منهــا دراســة عبــد الغنــي ( ،)2011ودراســة
الصباحي (.)2013
وبالرغــم مــن �أهميتهــا ،فقــد �أشــارت دراســات عديــدة �إلــى �أن امتــلاك التلاميــذ لهــا ضعيــف� ،أو متدنــي بوجــه عــام ،ومنهــا دراســة العيســى
( ،)2010ودراســة الشــمري ( ،)2010ودراســة رمضــان ( ،)2013ودراســة العريــان (.)2011
مشكلة البحث
لاحظ ــت الباحث ــة م ــن خ ــلال عمله ــا ف ــي مي ــدان التدري ــس ف ــي الم ــدارس الحكومي ــة ف ــي فلس ــطين تدني ـاً ف ــي مس ــتوى تحصي ــل الط ــلاب
ف ــي م ــادة العل ــوم العام ــة م ــن خ ــلال ال�أنش ــطة الصفي ــة والاختب ــارات الش ــهرية والفصلي ــة ،حي ــث يت ــم التميي ــز بي ــن �أداء الط ــلاب بالاعتم ــاد
عل ــى عملي ــات الحف ــظ والتلقي ــن وه ــي الطريق ــة المعتم ــدة ،ونت ــج ع ــن ذل ــك قص ــور ف ــي مه ــارات التفكي ــر العلم ــي ،واكتس ــاب المفاهي ــم
العلمي ــة لديه ــم ،وتدن ــي ف ــي ق ــدرات الط ــلاب العقلي ــة ،منه ــا مه ــارات التفكي ــر العلم ــي ،وخاص ــة مه ــارات التفكي ــر الاس ــتقصائي ل ــدى
الطــلاب فــي غالبيــة المقــررات الدراســية وخاصــة العلــوم ،حيــث يعانــي طــلاب الصــف الســابع مــن صعوبــات فــي تعلــم العلــوم ،ويعــزى
ذل ــك لاس ــتخدام الط ــرق التقليدي ــة ف ــي التعلي ــم ،والت ــي ت ــؤدي �إل ــى تكوي ــن تفس ــيرات علمي ــة خاطئ ــة وغي ــر مقبول ــة علمي ـاً ل ــدى الط ــلاب
نتيج ــة لع ــدم تطبي ــق المنه ــج الس ــليم ف ــي التفكي ــر.
تبي ــن للباحث ــة مم ــا س ــبق �أن ــه يوج ــد ضع ــف ف ــي مه ــارات التفكي ــر بش ــكل ع ــام ،والتفكي ــر الاس ــتقصائي بش ــكل خ ــاص ل ــدى ط ــلاب
المرحلــة ال�أساســية ،وتحــاول الباحثــة مواجهــة هــذه المشــكلة ب�إعــداد برنامــج قائــم علــى الكائنــات التعليميــة ،ودراســة فاعليتــه فــي تنميــة
مه ــارات التفكي ــر الاس ــتقصائي ،وذل ــك م ــن خ ــلال ال�إ جاب ــة ع ــن الس ــؤال الرئي ــس للبح ــث وين ــص عل ــى:
"مــا فاعليــة برنامــج مقتــرح فــي العلــوم قائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي تنميــة التفكيــر الاســتقصائي فــي العلــوم لــدى طــلاب
المرحلــة ال�أساســية فــي فلســطين؟" ويتفــرع مــن هــذا الســؤال الرئيــس ال�أســئلة الفرعيــة ال�آتيــة:
1 .1مــا �أســس بنــاء البرنامــج المقتــرح فــي العلــوم القائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي تنميــة التفكيــر الاســتقصائي فــي العلــوم لــدى طــلاب
الصــف الســابع ال�أساســي؟
2 .2مــا التصــور المقتــرح لبرنامــج فــي العلــوم قائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي تنميــة التفكيــر الاســتقصائي فــي العلــوم لــدى تلاميــذ الصــف
الســابع ال�أساسي؟
3 .3ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير الاستقصائي في العلوم لدى طلاب الصف السابع ال�أساسي؟
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مصطلحات البحث:
البرنامــج :وعرفــه اللقانــي والجمــل ( :)2003ب�أنــه المخطــط العــام الــذي يوضــع فــي وقــت ســابق علــى عمليتــي التعليــم والتدريــس فــي مرحلــة
مــن مراحــل التعليــم ويلخــص ال�إ جــراءات والموضوعــات التــي تنظمهــا المدرســة مــن خــلال مــدة معينــة قــد تكــون شــهراً� ،أو ســتة �أشــهر� ،أو
ســنة كمــا يتضمــن الخبــرات التعليميــة التــي يجــب �أن يكتســبها المتعلــم مترتبــة ترتيبــا يتماشــى مــع ســنوات نموهــم وحاجاتهــم ومطالبهــم
الخاصة.
التعريــف ال�إ جرائــي للباحثــة :مجموعــة مــن الخبــرات التربويــة مخطــط لهــا ومبنيــة علــى الكائنــات التعليميــة ،وتتضمــن �أهــداف تعليميــة،
ومحتــوى منظــم ،ومهــارات مســتهدفة فــي كل درس مــن دروس وحــدة الضغــط والموائــع ،بمنهــج العلــوم للصــف الســابع ال�أساســي،
ونشــاطات ووســائل تعليميــة ،و�أدوات للتقويــم ،وتهــدف �إلــى تنميــة مهــارات التفكيــر الاســتقصائي فــي العلــوم لــدى طــلاب الصــف الســادس
ال�أساســي فــي فلســطين.
الكائنــات التعليميــة :يعــرف ماكجريــل (� McGreal :)2004أن الكائنــات التعليميــة عبــارة عــن وحــدات تعتمــد علــى عناصــر الوســائط
الرقميــة والنصــوص ال�إ لكترونيــة �أو المحــاكاة� ،أو موقــع تعليمــي� ،أو صــورة� ،أو رســم� ،أو برنامــج جافــا� ،أو �أي مــورد تعليمــي اّخــر يمكــن
اســتخدامه فــي عمليــة التعلــم.
وتعــرف الباحثــة الكائنــات التعليميــة اجرائي ـ ًا :هــي مــواد رقميــة تســتخدم فــي التعليــم ،ت�أخــذ �أشــكال عديــدة مثــل :النــص والصــورة
والصــوت ولقطــات الفيديــو وغيرهــا ،والتــي يمكــن �إعــادة اســتخدامها فــي مواقــف التعليــم المختلفــة ،ويتــراوح عرضهــا مــا بيــن دقيقــة الــى
 15دقيقــة.
التفكيــر الاســتقصائي :عرفــت عبــد العزيــز ( )2002التفكيــر الاســتقصائي ب�أنــه�« :أحــد �أنمــاط التفكيــر التــي تعتمــد علــى الطــلاب فــي
مواجهــة بعــض ال�أنشــطة والمواقــف المغايــرة فــي مواجهــة المشــكلات التــي تتحــدى تفكيرهــم ،وتحثهــم علــى تحديدهــا ،والعمــل علــى
�إيجــاد حــل لهــا وممارســة مهــارات الاســتقصاء ،بهــدف التوصــل �إلــى المعرفــة العلميــة الكاملــة وممارســة المهــارات الاســتقصائية».
وتعــرف الباحثــة التفكيــر الاســتقصائي إ�جرائيــا ب أ�نــه :نمــط مــن �أنمــاط التفكيــر العلمــي تمــارس فيــه مهــارات عقليــة مــن ملاحظــة وتفســير
وتصنيــف ،وتحديــد المشــكلة ،وصياغــة الفــروض ،واختبــار صحــة الفــروض ،والاتصــال ،والتعريــف ال�إ جرائــي ،والتجريــب ،واســتخدام
ال�أرقــام وتقــوم بهــا الطالبــات ب�أنفســهن مــن خــلال برنامــج مقتــرح للوصــول للمعرفــة العلميــة وتقــاس تلــك المهــارات بالدرجــة التــي تحققهــا
الطالبــات باســتخدام مقيــاس مهــارات التفكيــر الاســتقصائي الــذي �أعدتــه الباحثــة.
أ�هداف البحث:
هدف البحث الحالي إ�لى:
1 .1تصميــم برنامــج مقتــرح قائــم علــى الكائنــات التعليميــة لتدريــس وحــدات الفصــل الدراســي الثانــي مــن مقــرر العلــوم للصــف الســابع
ال�أساســي فــي المــدارس الحكوميــة التابعــة لمديريــة تربيــة وتعليــم الخليــل فــي فلســطين.
2 .2قيــاس فاعليــة البرنامــج المقتــرح القائــم علــى الكائنــات التعليميــة فــي تنميــة التفكيــر الاســتقصائي فــي العلــوم ،لــدى طــلاب الصــف
الســابع ال�أساســي فــي المــدارس الحكوميــة التابعــة لمديريــة تربيــة وتعليــم الخليــل فــي فلســطين.
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أ�همية البحث:
قد يفيد البحث الحالي كل من:
مخططــي المناهــج :تقديــم برنامــج مقتــرح قائــم علــى الكائنــات التعليميــة ،قــد يســاعد مخططــي المناهــج فــي تخطيــط وحــدات دراســية
مــن مناهــج العلــوم وفقــا للكائنــات التعليميــة.
معلمــي العلــوم :تقديــم �أدلــة لمعلمــي العلــوم للتدريــس باســتخدام البرنامــج المقتــرح القائــم علــى الكائنــات التعليميــة وتقديــم مقيــاس التفكيــر
الاســتقصائي فــي العلــوم ،للاســتفادة منهــا ،وتصميــم �أدوات مماثلــة لوحــدات �أخــرى لصفــوف تعليميــة �أخــرى.
للمشــرفين التربوييــن فــي مجــال العلــوم :وذلــك مــن خــلال تعريفهــم بالبرنامــج و�أهميتــه وضــرورة الاهتمــام بالبرامــج القائمــة علــى
الكائنــات التعليميــة ،وذلــك �أثنــاء ممارســتهم لمهامهــم ال�إ شــرافية.
للطلاب :يقدم للطلاب برنامجاً قائماً على الكائنات التعليمية ،يساعد الطلاب على تنمية مهارات التفكير الاستقصائي في العلوم.
حدود البحث:
1 .1حــدود موضوعيــة :اقتصــر تطبيــق البحــث علــى الوحــدة ال�أولــى مــن مــادة العلــوم العامــة – الفصــل الدراســي الثانــي – للصــف الســابع
ال�أساســي للمنهــاج الفلســطيني.
2 .2حــدود مكانيــة :اقتصــر هــذا البحــث علــى المــدارس الحكوميــة لمديريــة تربيــة وتعليــم الخليــل فــي فلســطين ،لطــلاب الصــف الســابع
ال�أساســي ،مدرســة اســحق القواســمة ال�أساســية.
3 .3حدود زمانية :استغرق تطبيق هذا البحث � 4أسابيع خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2019/2018م.
فروض البحث:
سعت الباحثة خلال البحث الحالي التحقق من الفرضيتين التاليتين:
1 .1يوجــد فــرق دال �إحصائيــا عنــد مســتوى ( )0.05بيــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة فــي
التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات التفكيــر الاســتقصائي لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبيــة.
2 .2يوجــد فــرق دال �إحصائيــا عنــد مســتوى ( )0.05بيــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي
لمقيــاس مهــارات التفكيــر الاســتقصائي لصالــح التطبيــق البعــدي.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
والدراسات السابقة

ال�إ طار النظري:
أ�ولاً :الكائنات التعليمية
مفهوم الكائنات التعليمية (.)Learning Objects
مــع زيــادة ال�إ قبــال علــى التعليــم ال�إ لكترونــي مــن خــلال البرامــج التعليميــة وتطبيقاتهــا ،ومــع زيــادة الحاجــة لتطويــر المحتــوى ال�إ لكترونــي
التعليم ــي وتوفي ــراَ لوق ــت وجه ــد المط ــور الترب ــوي ظه ــرت كيان ــات معلوماتي ــة �أطل ــق عليه ــا اس ــم الكائن ــات التعليمي ــة ومس ــتودعاتها تق ــوم
بتخزي ــن مقاط ــع �أو �أج ــزاء يت ــم الاس ــتعانة به ــا كلبن ــات تطوي ــر المحت ــوى العلم ــي بالبرام ــج التعليمي ــة عب ــر الوي ــب ،وذل ــك لتحقي ــق عوام ــل
�أهمه ــا س ــرعة تطوي ــر المحت ــوى التعليم ــي ،وخف ــض التكلف ــة ،وضم ــان ج ــودة المحت ــوى التعليم ــي( .صال ــح)2008،
تع ــددت تعريف ــات الكائن ــات التعليمي ــة ،حي ــث عرفه ــا ماكج ــرل (� :McGreal )2004أنه ــا عب ــارة ع ــن وح ــدات تعتم ــد عل ــى عناص ــر
الوســائط الرقميــة والنصــوص ال�إ لكترونيــة �أو المحــاكاة� ،أو موقــع تعليمــي� ،أو صــورة� ،أو رســم� ،أو برنامــج جافــا� ،أو �أي مــورد تعليمــي �آخــر
يمك ــن اس ــتخدامه ف ــي عملي ــة التعل ــم.
هــذا وعرفهــا حمــاد ( )2008ب�أنهــا وحــدات صغيــرة نســبيا ،قابلــة للاســتخدام لعــدة مــرات ،فهــي مجموعــة مــن المــواد التعليميــة المنظمــة
وفــق �أســس تربويــة محــددة تشــمل ال�أهــداف والمخرجــات المــراد الوصــول �إليهــا ،ووســائل التقييــم ،ويتــم الاحتفــاظ بهــا عــادة فــي نظــم
قابلــة للوصــول �إليهــا باســتخدام ال�إ نترنــت ،تســمى مســتودعات كائنــات التعلــم (.)Learning Object Repositories
أ�شكال الكائنات التعليمية
ت أ�خذ الكائنات التعليمية عدة أ�شكال كما يذكرها الطيطي (:)2008
•كائنات تعلم نصيةText Objects .
•كائنات تعلم صوريةImages .
•كائنات صوتيةSound .
•كائنات تعلم حركيةAnimation .
•كائنات تعلم مقاطع فيديوVideo Clip .
•كائنات تعلم �أفلام فيديوMovies .
•كائنات تعلم مهجنة تجمع واحدة �أو �أكثر مما سبق ذكره.

47

خصائص الكائنات التعليمية:
تتصــف الكائنــات التعليميــة بعــدد مــن الخصائــص التــي دعــت المعلميــن �إلــى اســتخدامها فــي العمليــة التعليميــة ،ويــرى ســالم (� )2009أن
الكائنــات التعليميــة هــي اللبنــة ال�أساســية التــي تســاعد علــى بنــاء خبــرات و�أنشــطة تعليميــة ،وذكــر الخصائــص التاليــة لهــا:
•وحدات صغيرة للتعلم من دقيقتين �إلى  15دقيقة كحد �أقصى.
•وحدة تعليمية مستقلة قائمة بذاتها.
•يمكن تجميعها في مجموعات لتكون محتوى تعليمي �أكبر و�أشمل.
•قابليتها ل�إ عادة الاستخدام ل�أغراض مختلفة وبعدد غير محدد من المرات وعدد غير محدد من المتعلمين والمعلمين.
•قابليتها للتخصيص حيث تتصف بالمرونة العالية من حيث طريقة استعراض المعلومات.
كمــا �أن الكائنــات التعليميــة كذلــك تتصــف ب�أنهــا متاحــة ويســهل الوصــول �إليهــا مــن خــلال الوســائل الرقميــة �أو قواعــد البيانــات وبالتالــي
ترق ــم وتصن ــف ف ــي قواع ــد البيان ــات الرقمي ــة لك ــي تس ــهل عل ــى المربي ــن والمتعلمي ــن الوص ــول �إليه ــا ،كم ــا �أن له ــا القابلي ــة ل�إ ع ــادة
الاس ــتخدام ويمك ــن ال�إ ف ــادة منه ــا ف ــي س ــياقات تعليمي ــة مختلف ــة ،وكذل ــك له ــا خاصي ــة الاس ــتقلالية ف ــي الع ــرض �أي ع ــدم ارتباطه ــا
بنظ ــم� ،أو برام ــج ع ــرض معين ــة ،لك ــن يمك ــن عرضه ــا بش ــكل مس ــتقلCompton& Harwood, 2003);( McRobie, Ginns,( ،
)&Stein,2000) (Planet & Beattie, 2004
مميزات الكائنات التعليمية:
�أهــم ميــزات الكائنــات التعليميــة �أنهــا تراعــي الفــروق الفرديــة بيــن المتعلميــن وذلــك باختــلاف طــرق عرضهــا ،فيمكــن للمعلــم اختيــار الكائــن
التعليمــي المناســب حســب حاجــات وقــدرات المتعلــم ،فهــي تزيــد مــن فاعليــة التعليــم وتحســن مخرجاتــه)Willy, 2000( .
كما ذكر عبد الباسط ( )2011مجموعة من المميزات التي تتحقق للمتعلمين عند استخدام الكائنات التعليمية وهي:
•اكساب المتعلم مجموعة من الخبرات التي تسعى المؤسسات التعليمية �إلى تحقيقها لدى المتعلمين.
•تساعد المتعلم في �أداء المهام المكلف بها في الموقف التعليمي.
•تمكن المتعلم من السير في التعلم وفقاً لقدراته.
•تتيح لكل متعلم اكتساب المعارف والمهارات التي يحتاج �إليها.
•تمكن المتعلم من البحث عن وحدات معينة ،والوصول لكمية المعلومات التي يحتاجها.
استخدامات الكائنات التعليمية في العملية التعليمية:
تستخدم الكائنات التعليمية في التعليم لعدة �أغراض ،وقد ذكر كاي ونواك ( )Kay &Knaack, 2008بعض استخداماتها:
•التمهيد ل�أفكار الدرس.
•عرض مفهوم �أو فكرة جديدة.
•تحفيز المتعلمين قبل البدء بدراسة موضوع ما.
•مراجعة مفهوم� ،أو فكرة سابقة.
•�إعطاء تطبيقات� ،أو تمارين لموضوعات ما تم تعلمها.
•تقديم اختبار لتقييم معرفة وفهم المتعلمين.
•تصميم تعليم� ،أو اختبار سلسلة محددة من ال�أهداف.
•تلخيص �أفكار موضوع الدرس.
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مكونات الكائنات التعليمية:
يوضح طلبة و�أبو السعود ( ،)2008مكونات الكائن التعليمي كالتالي:
•مصدر رقمي :في صورة رسم توضيحي �أو ملف فيديو �أو نحو ذلك.
•مفردات التعلم :مثل حلل ،طبق ،تذكر ،فهم.
•النشاط التعليمي :مثل تجربة� ،أو عرض تقديمي� ،أو دراسة حالة.
•التقييم :اختبار ذاتي� ،أو امتحان قصير� ،أو ملف �إنجاز.
�أما عن وجهة نظر عبد الباسط ( )2010ف�إن كل كائن تعليمي يحتوي على العناصر التالية:
•هــدف  :Objectiveيصــف النتيجــة المــراد الوصــول �إليهــا مــن النشــاط التعليمــي ،ولا بــد �أن تكــون ال�أهــداف محــددة ،وقابلــة
للقيــاس ،وقائمــة علــى معيــار معيــن ،مــع ضــرورة تحديــد ظــروف المتعلــم التــي يعمــل فيهــا ،وجــودة ال�أداء المطلوبــة.
•النشاط التعليمي  :Learning Activityيمثل الطريقة �أو الجهد العقلي� ،أو البدني التي بوساطتها سيتم تحقيق الهدف.
•التقييم  :Assessmentيحدد ما �إذا كان الهدف قد تحقق� ،أم لم يتحقق.
مستودعات الكائنات التعليمية:
هــذا ويتــم الاحتفــاظ بالكائنــات التعليميــة عــادة فــي نظــم قابلــة للوصــول مــن خــلال شــبكة ال�إ نترنــت يطلــق عليهــا اســم مســتودعات الكائنــات
التعليميــة (� ،)Learning Object Repositoriesأو اختصــاراً المســتودعات الرقميــة ،ويرمــز لهــا بالرمــز  LORوهــي عبــارة عــن مخــزن رقمــي
دائــم للكائنــات التعليميــة القابلــة ل�إ عــادة الاســتخدام ،والمــزود ببعــض التســهيلات البحثيــة ،والعديــد مــن المزايــا التــي مــن �أبرزهــا احتوائــه
علــى البيانــات الوصفيــة Metadataللكائنــات التعليميــة بهــدف فهرســتها وتصنيفهــا وتســهيل الوصــول �إليهــا (ســالم.)2008 ،
كمــا وتعــد الكائنــات التعليميــة الرقميــة بمثابــة فكــر جديــد فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم والتعلــم ،حيــث تقــوم علــى ال�إ بــداع فــي �إنتــاج
كائنــات �أو وحــدات جديــدة يمكــن اســتخدام كلٍ منهــا فــي العديــد مــن المواقــف التعليميــة باســتخدام التطبيقــات الجديــدة فــي مجــال
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والتــي مــن بينهــا برمجيــات الفــلاش ( ،)Flashومعالجــة الصــور ( ،)Photoshopوالبرمجيــات ثلاثيــة
ال�أبعــاد (ِ ،)Autodesk 3ds Maxوبرمجيــات الرســوم ( ،)Paint shopوغيرهــا .ويســتخدم مســتودع الكائنــات التعليميــة فــي تخزيــن المــواد
التعليميــة ال�إ لكترونيــة وعرضهــا وتوزيعهــا ،وتعمــل بعــض المســتودعات كمحــركات بحــث عــن المــواد التعليميــة ،كمــا �أنهــا توفــر ارتباطــات
بالمواقــع التــي تحتــوي علــى المــواد التعليميــة ،وتناســب معاييــر البحــث المعلوماتــي (زاهــر.)2009 ،
ثاني ًا :التفكير الاستقصائي:
مفهوم التفكير الاستقصائي:
مــن خــلال الاطــلاع علــى ال�أدبيــات والدراســات الســابقة لاحظــت الباحثــة تعــدد تعريفــات التفكيــر الاســتقصائي ،عرفتــه الشــربيني (:)2011
ب�أنــه المهــارات العقليــة التــي يمارســها الفــرد مــن طــرح التســاؤلات ،تصميــم الاســتقصاء ،انتقــاء ال�أدوات وال�أســاليب المناســبة لجمــع البيانــات
وتفســيرها ،عــرض ومناقشــة نتائــج الاســتقصاء مــن �أجــل حــل مشــكلة معينــة.
وعرفــت الباحثــة التفكيــر الاســتقصائي ب أ�نــه :نمــط مــن �أنمــاط التفكيــر العلمــي تمــارس فيــه مهــارات عمليــات العلــم مــن :ملاحظــة
وتفســير وتصنيــف وتحديــد المشــكلة وصياغــة الفــروض واختبــار صحــة الفــروض ،والاتصــال ،والتعريــف ال�إ جرائــي ،والتجريــب ،واســتخدام
ال�أرقــام وتقــوم بهــا التلميــذات ب�أنفســهن مــن خــلال برنامــج مقتــرح للوصــول للمعرفــة العلميــة وتقــاس تلــك المهــارات بالدرجــة التــي تحققهــا
الطالبــات باســتخدام مقيــاس مهــارات التفكيــر الاســتقصائي الــذي �أعدتــه الباحثــة.
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مهارات التفكير الاستقصائي:
تعــددت فــي ال�أدبيــات مهــارات التفكيــر الاســتقصائي فقــد �أشــار النجــدي و�آخــرون ( ،)2005والســيد( ،)2009وكامــل( � )2010إلــى �أن
مهــارات التفكيــر الاســتقصائي هــي:
1 .1مهارات تحديد المشكلة :تتمثل في تحديد ما يتم البحث حوله والتعبير بدقه عنه.
2 .2مهــارة جمــع المعلومات:هــي المهــارة المتعلقــة بجمــع المــادة �أو المحتــوى المفــروض اســتخدامه فــي التجهيــز المعرفــي ,وتعتبــر دراســة
فاحصــة ودقيقــة لمــا نســمع ونــرى ومــا نســتطيع جمعــه باســتخدام الحــواس المختلفــة.
3 .3مهــارة التصنيــف :يعــد التصنيــف مــن مهــارات تنظيــم المعلومــات ،فالمتعلــم يجمــع المفــردات (معلومــات� -أشــياء� -أحــداث -ظواهــر)
فــي فئــات� ،أو مجموعــات معينــة بالاعتمــاد علــى صفــات محــددة تجمــع كل فئــة منهــا� ،أو �أســاس يســتند عليــه.
4 .4مهــارة الاســتنتاج :الاســتنتاج يعتبــر مــن مهــارات توليــد المعلومــات ،يتوصــل المتعلــم مــن خــلال الاســتنتاج �إلــى معلومــات جديــدة
�أو نتائــج جديــدة غيــر موجــودة مباشــرة فــي الموضــوع محــل التفكيــر قيــد الدراســة ،والتــي تعتمــد علــى �أســاس الملاحظــات وال�أدلــة
والحقائــق والخبــرة الســابقة لــدى المتعلــم.
5 .5مهــارة التنبــؤ :يعــد التنبــؤ مــن مهــارات توليــد المعلومــات ،وهــو صــورة خاصــة مــن الاســتدلال فالمتعلــم يحــاول توقــع نتائــج معينــة
عل ــى �أس ــاس بيان ــات يت ــم الحص ــول عليه ــا م ــن خ ــلال ملاحظ ــات وقياس ــات س ــليمة �أو رس ــوم بياني ــة� ،أو م ــن خ ــلال معلوم ــات �أو
خب ــرات س ــابقة.
6 .6مهــارة فــرض الفــروض :هــو حــل محتمــل� ،أو تفســير لمشــكلة قيــد الدراســة ،ويعتمــد توليــده علــى قــدرة المتعلــم علــى اكتشــاف
العلاقــات والربــط بيــن ال�أحــداث ،و�إخضاعهــا للتنظيــم العقلــي والمنطقــي ,وتعتمــد قيمــة الفــرض و�أهميتــه علــى مــدى ارتباطــه بالمشــكلة
ومــدى قابليتــه للاختبــار ،و�إمكانيــة تعديلــه فــي ضــوء الاختبــار وعلــى مــا يحــدده مــن توقعــات حــول نتائــج معينــة.
7 .7مهــارة التجريــب وضبــط المتغيــرات :يمثــل التجريــب مهــارة �إجــراء التجــارب العلميــة بمــا تطلبــه مــن مهــارات الاســتقصاء المختلفــة
متضمنــة مهــارة ضبــط المتغيــرات والمتمثلــة فــي تمكــن المتعلــم مــن �إبعــاد �أثــر العوامــل ال�أخــرى عــدا العامــل التجريبــي بحيــث يتمكــن
مــن الربــط بيــن المتغيــر التجريبــي و�أثــره فــي المتغيــر التابــع.
8 .8مهــارة التعريــف ال�إ جرائــي :تتمثــل هــذه المهــارة فــي تحديــد معنــى مصطلــح مــا باســتخدام لغــة توضــح كيفيــة القيــام بالعمــل
ومشــاهدته� ،أو صياغــة جملــة� ،أو عبــارة تصــف شــيئا� ،أو حدثــا� ،أو ظاهــرة ،وذلــك بوصــف مــا يلاحــظ �أو يــؤدي مــن �أفعــال.
وقــد اســتفادت الباحثــة مــن هــذه المهــارات فــي تحديــد المهــارات اللازمــة لمقيــاس التفكيــر الاســتقصائي ،واعتمــدت المهــارات التاليــة:
(الملاحظــة ،الاســتنتاج ،التصنيــف ،اســتخدام ال�أرقــام ،التعريــف ال�إ جرائــي ،تفســير البيانــات ،التجريــب ،تحديــد المشــكلة ،فــرض الفــروض،
اختبــار صحــة الفــروض ،الاتصــال) وتــم اختيارهــا لمناســبتها وعلاقتهــا المباشــرة لتعلــم العلــوم ،وللدراســة قيــد البحــث ،وللبرنامــج المقتــرح
القائــم علــى التعلــم المدمــج ،وتعتبــر هــذه المهــارات ذات �أهميــة فــي دروس العلــوم والمــواد ال�أخــرى التــي يدرســها التلميــذ.
تنمية التفكير الاستقصائي:
وقــد �أكــدت دراســة كل مــن ثنــاء عــودة ( )2007ومدحــت صالــح ( )2008و( sadeh&zion (2009انــه يمكــن تنميــة التفكيــر الاســتقصائي
بمراعــاة مــا يلــي:
1 .1استخدام تساؤلات ذات معنى:
�إن التســاؤلات الجيــدة تتمحــور حــول �أشــياء �أو �أحــداث فــي العالــم الطبيعــي ولهــا علاقــة بالمحتــوى الدراســي ،وتثيــر دافعيــة المتعلــم علــى
جمــع البيانــات واســتخدامها فــي تكويــن �إجابــات ،وتفســيرات للظاهــرة العلميــة .ودور ممارســة الاســتقصاء فــي تحفيــز المتعلــم علــى طــرح
التســاؤلات التــي تثيــر تفكيــره ،وتولــد لديــه الحاجــة للمعرفــة ،والبحــث عــن حلــول للمشــكلات (.)National Research Council, 2000
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2 .2تصميم الاستقصاء وجمع المعلومات:
تتيــح ممارســة الاســتقصاء العلمــي فــرص تصميــم المتعلــم لاســتقصاء �أو تجربــة لجمــع البيانــات عــن كيفيــة حــدوث الظاهــر فــي العالــم
الطبيعــي .وقــد يســتخدم لذلــك الحــواس� ،أو �أدوات القيــاس التــي تدعــم قــدرة الحــواس مثــل التلســكوب� ،أو التــي تقيــس �أشــياء لا تدركهــا
الحــواس مثــل المجــال المغناطيســي ،وفــي بعــض الحــالات يتمكــن المتعلــم مــن ضبــط المتغيــرات المحيطــة بالاســتقصاء ،وفــي حــالات
�أخــرى يصعــب عليــه ذلــك ،فيتــم تكــرار الملاحظــة فــي فتــرات زمنيــة كافيــة للحصــول علــى بيانــات دقيقــة.)UtkuKose, 2010( .
3 .3تحليل البيانات وتفسيرها:
بعــد جمــع البيانــات يمــارس المتعلــم عمليــات عقليــة منهــا :التصنيــف ،والتحليــل ،والاســتنتاج ،واختبــار صحــة الفــروض ،والتنبــؤ ،والتفســير،
ويربــط مــا تــم ملاحظتــه بمــا هــو معــروف لديــه ،ممــا يــؤدي �إلــى تكويــن معــارف ومعلومــات وبنــاء �أفــكار جديــدةSadeh& Zion,( .
.)2009
4 .4عرض النتائج وتقويمها:
يعــرض المتعلــم النتائــج التــي توصــل �إليهــا ،ويناقشــها مــع زملائــه ومعلمــه ،ويتطلــب منــه ذلــك عــرض تســاؤلات� ،أو مشــكلة و�إجــراءات
لحلهــا ،والتفســيرات المتوقعــة ومناقشــة البدائــل (.)Chinn&Malhotra, 2002
قياس نمو مهارات التفكير الاستقصائي:
مــن خــلال الاطــلاع علــى الدراســات وال�أدبيــات الســابقة لاحظــت الباحثــة اعتمــاد مهــارات عمليــات العلــم كمهــارات تفكيــر اســتقصائي
ســواء مهــارات العلــم ال�أساســية �أو التكامليــة ،لــذا يمكــن تقويــم نمــو مهــارات التفكيــر الاســتقصائي بطريقتيــن( :الســعدني وعــودة.)2006 ،
1 .1الطريقــة ال�أولــى :بطاقــة الملاحظــة� :أي ملاحظــة التلاميــذ فــي المواقــف المعمليــة مــن خــلال تحليــل المهــارة المطلــوب قياســها
بتخصيــص بطاقــة ملاحظــة لــكل متعلــم يســجل فيهــا المعلــم تقديــر ال�أداء لــه.
2 .2الطريقــة الثانيــة :الاختبــارات المكتوبــة ،وعــادة تكــون هــذه الاختبــارات مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد ،وتتكــون كل مفــردة مــن
جزئييــن ،الجــزء ال�أول :المقدمــة ،والجــزء الثانــي :قائمــة الاســتجابات ،حيــث يعقــب كل ســؤال �أربــع اســتجابات للموقــف� ،أو المشــكلة
بحيــث يكــون هنــاك اســتجابة واحــدة صحيحــة ،وعلــى المتعلــم �أن يختــار مــن بيــن هــذه الاســتجابات.
وقد استخدمت الباحثة الطريقة الثانية (مقياس التفكير الاستقصائي) لتقويم مدى اكتساب التلاميذ لمهارات التفكير الاستقصائي.
الدراسات السابقة:
الدراسات المتعلقة بالكائنات التعليمية (:)Learning Objects
دراســة ســعيد ( )2010والتــي هدفــت �إلــى التعــرف علــى �أثــر الكائنــات التعليميــة ال�إ لكترونيــة فــي التعلــم المدمــج علــى التحصيــل واتجاهــات
طــلاب كليــة الطــب بجامعــة الخليــج العربــي نحــو التعلــم المدمــج� ،أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا ( )122طالبـاً وطالبــة وهــم جميعـاً
طــلاب الفرقــة الثالثــة بكليــة الطــب ،حيــث تــم اختيارهــم بطريقــة قصديــه حيــث �أنهــم يدرســون الوحــدات الدراســية المســتهدفة مــن البحــث،
ولكــن تــم توزيعهــم عشــوائياً علــى مجموعتيــن تجريبيــة مــن ( )69طالبـاً وطالبــة ،وضابطــة مــن ( )53طالبـاً وطالبــة .وقــد خرجــت الدراســة
بجملــة مــن النتائــج �أهمهــا :فعاليــة توظيــف الكائنــات التعليميــة فــي التحصيــل والاتجــاه نحــو التعلــم المدمــج ،كمــا و�أوصــت هــذه الدراســة
بضــرورة الاهتمــام بتوظيــف الكائنــات التعليميــة ال�إ لكترونيــة فــي المقــررات التعليميــة ،وزيــادة �إنتــاج كائنــات تعليميــة �إلكترونيــة وتعميمهــا
و�إعــادة اســتخدامها فــي المقــررات المختلفــة لتوفيــر زمــن وجهــد وتكاليــف ال�إ نتــاج والنشــر ال�إ لكترونــي.
وقد أ�جرى حسونة ( )2013دراسة هدفت �إلى تقصي فاعلية تصميم الكائنات التعليمية (ثنائية ال�أبعاد ،ثلاثية ال�أبعاد) ببرنامج قائم على
الويب في تنمية مهارات استخدام �أدوات تكنولوجيا التعليم والتفكير البصري لدى الطلبة بجامعة ال�أقصى ،وتكونت عينة البحث من ()74
51

طالباً وطالبة من الطلبة المعلمين بكلية التربية غير المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات ،وقام الباحث ب�إعداد �أدوات الدراسة
وهي اختبار تحصيل الجوانب المعرفية لمهارات استخدام �أدوات تكنولوجيا التعليم ،وبطاقة ملاحظة �أداء مهارات استخدام �أدوات تكنولوجيا
التعليم ،ومقياس مهارات التفكير البصري ،وقد خرجت الدراسة بتوصيات بضرورة التوسع في تصميم الكائنات التعليمية وتوظيفها في التعليم
على مختلف مراحله ،لما لها من �أثر واضح في تنمية مهارات استخدام �أدوات تكنولوجيا التعليم والتفكير البصري.
كما و أ�جرت خليفة وجاد ( )2013دراسة هدفت �إلى تقصي �أثر توظيف كائنات التعلم المتاحة ضمن المستودعات الرقمية على جودة �إنتاج
المواد التعليمية والقابلية للاستخدام لدى طلاب الدبلوم المهنية بكلية التربية بجامعة عين شمس ،وفي سبيل ذلك قامت الباحثتان بتحديد
قائمة بمعايير �إنتاج مستودع كائنات التعلم الرقمية ،وكذلك تم تحديد قائمة بمعايير تصميم كائنات التعلم المتاحة بالمستودع ،وتم اختيار
نموذج  Sisccoلتصميم وبناء مستودع كائنات التعلم الرقمية ،وفي ضوء ذلك تم بناء �أدوات البحث التي كانت عبارة عن اختبار تحصيلي
وبطاقة لتقييم جودة منتج ومقياس لتقبل استخدام المستودع ،وتم تطبيق مستودع كائنات التعلم على عينة البحث من طلاب جامعة عين
شمس وكان عددهم ( )19طالباً ،وتوصلت نتائج الدراسة �إلى وجود فروق دالة �إحصائياً بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية
لصالح التطبيق البعدي ،وكذلك �إلى فاعلية المستودع في تنمية الجانب التحصيلي ،كما توصلت النتائج �إلى فروق دالة �إحصائياً بين متوسطي
درجات طلاب المجموعة التجريبية لمقياس التقبل ،وتفسر الباحثتان ذلك باهتمام المتعلمين بالمستودع ال�إ لكتروني واستخدامه في عملهم.
و أ�جرى كحيل ( )2014دراسة هدفت �إلى الكشف عن فاعلية توظيف المستودعات التعليمية الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى
طلاب الصف العاشر ،وتنمية اتجاههم نحو مادة التكنولوجيا ،استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي ،و�أعد قائمة بمعايير تصميم
المستودع التعليمي الرقمي ،واختبار تحصيلي لقياس المعرفة التكنولوجية لدى الطلاب ،ومقياس اتجاه الطلاب نحو مادة التكنولوجيا ،تم
تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )60طالباً من طلاب الصف العاشر ال�أساسي ،حيث توصلت هذه الدراسة �إلى عدة نتائج �أهمها :وجود
فروق دالة �إحصائياً بين متوسط درجات التحصيل لدى طلاب المجموعة الضابطة والتجريبية ،وكذلك في مستوى اتجاه الطلاب نحو تعلم
مادة التكنولوجيا ،ولصالح المجموعة التجريبية ،حيث �أوصت الدراسة بالاهتمام بموضوع المستودعات التعليمية الرقمية ،وحث المدارس
على السعي فيما بينها نحو �إنشاء �إطار تعاوني ،والاستفادة من المستودع المقترح في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى طلاب الصف العاشر.
و أ�جرت الفطافطة ( )2018دراسة هدفت �إلى تقصي �أثر برنامج يستند �إلى الكائنات التعليمية في اكتساب المفاهيم الفيزيائية وتنمية التفكير
البصري لدى طلبة الصف العاشر ال�أساسي في محافظة الخليل.
تكونت عينة الدراسة من ( )168من طلبة الصف العاشر ال�أساسي ،وكانوا منتظمين في �أربع شعب ،اثنتين منهما ضابطة وعدد الطلبة في
كل شعبة ( )42طالباً وطالبة درسوا بالطريقة الاعتيادية ،واثنتين �أخريين تجريبية وعدد الطلبة في كل شعبة ( )42طالباً وطالبة درسوا وفق
البرنامج المستند �إلى الكائنات التعليمية .وتم �إعداد �أدوات الدراسة ،وهي :اختبار المفاهيم الفيزيائية ،واختبار التفكير البصري ،وتم التحقق
من صدق ال�أدوات وثباتها بالطرق المناسبة ،وطبقت ال�أدوات على مجموعات الدراسة (الضابطة ،والتجريبية) ،قبل البدء بالمعالجة وبعدها.
وقــد خرجــت الدراســة بجملــة مــن النتائــج وهــي :وجــود فــروق دالــة �إحصائيــا فــي كل مــن اكتســاب المفاهيــم الفيزيائيــة ،والتفكيــر
البصــري تعــزى لطريقــة التدريــس ولصالــح المجموعــة التجريبيــة.
الدراسات المتعلقة بالتفكير الاستقصائي:
دراسة العيسى ( )2010اعتمدت الدراسة استخدام كل من المنهجين :المنهج الوصفي التحليلي في �إعداد المعايير ،وفي بناء الوحدة
المقترحة ،ودليل المعلم ،ومعالجة ال�إ طار النظري للدراسة ،والمنهج شبه التجريبي في قياس فاعلية المنهج المقترح للعلوم في الصفوف
العليا من المرحلة الابتدائية ،في ضوء معايير الجودة في تنمية المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير الاستقصائي لدى التلاميذ .توصلت
الدراسة �إلى بناء معايير لمحتوى منهج العلوم في الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية ،ووضع منهج مقترح
للعلوم في الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية ،في ضوء معايير الجودة ،وتحقق فاعلية المنهج المقترح ممثلا ً
في الوحدة الدراسية في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير الاستقصائي لدى التلاميذ.
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دراســة عبــد الغنــي ( )2011هدفــت هــذه الدراســة �إلــى معرفــة فاعليــة حقيبــة تعليميــة �إلكترونيــة قائمــة علــى معاييــر الجــودة فــي تنميــة
التحصيــل الدراســي والتفكيــر الاســتقصائي فــي مــادة العلــوم لــدى تلاميــذ الحلقــة ال�إ عداديــة .طبــق المنهــج الوصفــي والمنهــج شــبه التجريبــي،
واســتخدم اختبــار التفكيــر الاســتقصائي واختبــار التحصيــل الدراســي .تكونــت العينــة مــن  4مــدارس مكونــة مــن  180تلميـ ًذا وتلميــذة قســمت
ـوائيا �إلــى مجموعتيــن مجموعــة تجريبيــة  90تلميـ ًذا وتلميــذة ،ومجموعــة ضابطــة  90تلميـ ًذا وتلميــذة� .أظهــرت النتائــج وجــود فــرق ذي
عشـ ً
دلالــة �إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات تلاميــذ المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي للاختبــار التحصيلــي الدراســي فــي
مــادة العلــوم ومســتوياته الفرعيــة لصالــح تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة.
دراســة البلوشــي ( )2012هــدف البحــث �إلــى تقصــي فاعليــة برنامــج قائــم علــى التعلــم بالمشــكلات فــي تدريــس العلــوم لتنميــة مهــارات
التفكيــر :و عمليــات العلــم :و الاتجــاه نحــو مــادة العلــوم لــدى طــلاب الصــف العاشــر ال�أساســي بســلطنة عمــان .و قــد تكونــت عينــة
البحــث مــن (  )120طالبـ�آ .و قــد �أظهــرت النتائــج :وجــود فــرق ذو دلالــة �إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات طــلاب المجموعتيــن التجريبيــة
والضابطــة فــي كل مــن مقيــاس التفكيــر العلمــي الكلــي مهاراتــه ،ومقيــاس عمليــات العلــم الكلــي ومهاراتــه ،ومقيــاس الاتجــاه نحــو مــادة العلوم
و�أبعــاده :البعديــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة ،بينمــا كانــت الفــروق غيــر دلالــة �إحصائيـاً بيــن متوســطات درجــات الطــلاب فــي المجموعتيــن
بالنســبة لمهــارة التعليــم لمقيــاس التفكيــر العلمــي ،وبعــد طبيعــة مــادة العلــوم لمقيــاس الاتجــاه نحــو العلــوم.
دراســة الصباحــي ( )2013هــدف البحــث �إلــى تعــرف فعاليــة برنامــج مقتــرح قائــم علــى اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة فــي تعليــم
مــادة الكيميــاء علــى تنميــة التفكيــر الاســتقصائي وال�إ تجــاه نحوهــا لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة ،ولتحقيــق �أهــداف
البحــث تــم تحديــد قائمــة بالمســتحدثات التكنولوجيــة المناســبة لتعليــم مــادة الكيميــاء ،وبنــاء برنامــج مقتــرح قائــم علــى اســتخدام هــذه
المســتحدثات التكنولوجيــة فــي تعليــم مــادة الكيميــاء بالمرحلــة الثانويــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة ،واختبــار مهــارات التفكيــر الاســتقصائي،
ومقيــاس لل�إ تجــاه نحــو اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة فــي التعليــم.
دراســة أ�بــو شــحادة ( )2016هدفــت الدراســة �إلــى تنميــة المفاهيــم العلميــة و مهــارات التفكيــر الاســتقصائي والاتجــاه نحــو العلــوم مــن
خــلال تدريــس وحــدة التفاعــلات الكيميائيــة لتلاميــذ الصــف التاســع ال�أساســي مــن مرحلــة التعليــم ال�أساســي العليــا فــي فلســطين ،وذلــك
باس ــتخدام برنام ــج مقت ــرح قائ ــم عل ــى التعل ــم المدم ــج .ولتحقي ــق �أه ــداف البح ــث ت ــم بن ــاء برنام ــج مقت ــرح قائ ــم عل ــى التعل ــم المدم ــج،
و�إع ــداد اختب ــار للمفاهي ــم العلمي ــة ومقي ــاس مه ــارات التفكي ــر الاس ــتقصائي ومقي ــاس الاتج ــاه نح ــو العل ــوم ،وت ــم التطبي ــق عل ــى مجموع ــة
مكونــة مــن ( )32تلميــذه للمجموعــة التجريبيــة و( )26تلميــذة للمجموعــة الضابطــة ،وتوصــل البحــث �إلــى فاعليــة البرنامــج المقتــرح فــي
تنمي ــة المفاهي ــم العلمي ــة ومه ــارات التفكي ــر الاس ــتقصائي والاتج ــاه نح ــو العل ــوم.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بعــد اســتعراض الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الكائنــات التعليميــة ( ،)Learning Objectsتبيــن للباحثــة �أن هنــاك القليــل
م ــن الدراس ــات الت ــي بحث ــت ف ــي �أث ــر برام ــج تعليمي ــة مصمم ــة وفق ـاً للكائن ــات التعليمي ــة ف ــي تحس ــين مخرج ــات العملي ــة التعليمي ــة ،وق ــد
�أش ــارت نتائ ــج ه ــذه الدراس ــات �إل ــى فعالي ــة ه ــذه البرام ــج ف ــي اكتس ــاب المفاهي ــم كم ــا ف ــي دراس ــة فطافط ــة ( )2018الت ــي بين ــت �أث ــر
الكائن ــات ف ــي تنمي ــة المفاهي ــم الفيزيائي ــة ل ــدى الطلب ــة وتنمي ــة التفكي ــر البص ــري لديه ــم ،وف ــي تحس ــين ج ــودة �إنت ــاج الم ــواد التعليمي ــة
والقابليــة للاســتخدام لــدى الطلبــة كمــا فــي دراســة خليفــة وجــاد ( ،)2013و�أيضـاً فــي تنميــة التحصيــل ال�أكاديمــي والاتجــاه نحــو المــادة
لــدى الطلبــة كمــا فــي دراســة ســعيد ( ،)2010وفــي تنميــة المعرفــة العلميــة والاتجاهــات كمــا فــي دراســة كحيــل ( ،)2014وكذلــك فــي
تنمي ــة مه ــارات اس ــتخدام �أدوات تكنولوجي ــا التعلي ــم والتفكي ــر البص ــري ل ــدى الطلب ــة كم ــا ج ــاء ف ــي دراس ــة حس ــونة (.)2013
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تتفق نتائج هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة فيما يلي:
 1 .1تفــوق طلبــة المجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا باســتخدام الكائنــات التعليميــة علــى نظائرهــم طلبــة المجموعــة الضابطــة ،كمــا فــي
دراســة فطافطــة ( ،)2018ودراســة كحيــل ( ،)2014ودراســة خليفــة وجــاد ( ،)2013ودراســة حســونة ( ،)2013وســعيد (.)2010
2 .2تفــوق طلبــة المجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا باســتخدام الكائنــات التعليميــة فــي المــواد العلميــة علــى نظائرهــم طلبــة المجموعــة
الضابطــة ،كمــا فــي دراســة فطافطــة ( ،)2018ودراســة حســونة ( ،)2013ودراســة كحيــل (.)2014
3 .3استخدام الكائنات التعليمية ساعد في تنمية مهارات التفكير كما في دراسة فطافطة( ،)2018ودراسة حسونة (.)2013
وتتفــق نتائــج هــذا البحــث �أيضــا مــع دراســة كل مــن العيســى ( ،)2010ودراســة عبــد الغنــي( ,)2011ودراســة البلوشــي ( ،)2012ودراســة
الصباحــي ( ،)2013ودراســة �أبــو شــحادة ( ،)2016حيــث بحثــت جميــع هــذه الدراســات فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الاســتقصائي.
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الفصل الثالث

منهــج
ا لبحــث :

استخدمت الباحثة المنهج ال�آتي:
المنهج الوصفي:ل�إ عداد ال�إ طار النظري ،والبرنامج المقترح القائم على الكائنات التعليمية ،و�أداة البحث ،والمواد التعليمية.
المنهج شبه التجريبي :لدراسة فاعلية استخدام البرنامج المقترح القائم على الكائنات التعليمية في تنمية مهارات التفكير الاستقصائي.
التصميم التجريبي للبحث:
اســتخدمت الباحثــة التصميــم التجريبــي للبحــث فــي مجموعتيــن المجموعــة التجريبيــة ( )36طالبــة ،طبــق عليهــا البرنامــج المقتــرح القائــم
علــى الكائنــات التعليميــة ،والمجموعــة الضابطــة ( )36طالبــة ،تــم تدريســها بالطريقــة المعتــادة (التقليديــة) ،وطبقــت الباحثــة �أداة البحــث
قبلي ـاً ،ثــم طبقــت الوحــدة الدراســية مــن خــلال البرنامــج المقتــرح القائــم علــى الكائنــات التعليميــة للمجموعــة التجريبيــة� ،أمــا المجموعــة
الضابطــة درســت نفــس الوحــدة بالطريقــة العاديــة ،وبعــد انتهــاء الوحــدة طبقــت الباحثــة �أداة البحــث بعديـاً.
مجتمع البحث:
يتكون من جميع طلبة الصف السابع ال�أساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم الخليل لعام 2019/2018م.
عينة البحث:
اختــارت الباحثــة عينــة البحــث بطريقــة قصديــه ،وتمثلــت عينــة البحــث مــن ( )72طالبــة مــن طالبــات مدرســة اســحق القواســمة بمديريــة
تربيــة وتعليــم الخليــل علــى النحــو التالــي:
الصف السابع (�أ) :عدد الطالبات ( )36كمجموعة تجريبية تتعلم وفق البرنامج القائم على الكائنات التعليمية.
الصف السابع (ب) :عدد الطالبات ( )36طالبة كمجموعة ضابطة تتعلم بالطريقة المعتادة.
أ�داة البحث:
مقياس التفكير الاستقصائي :قامت الباحثة ببناء مقياس مهارات التفكير الاستقصائي بالخطوات التالية:
1 .1تحديد الهدف من المقياس :هدف مقياس التفكير الاستقصائي الى قياس مهارات التفكير الاستقصائي ،لطلاب الصف السابع
ال�أساسي باستخدام الكائنات التعليمية ،بعد دراستهم للوحدة الدراسية المختارة.
2 .2تحديد مهارات التفكير الاستقصائي التي يقيسها المقياس :تم تحديد مهارات التفكير الاستقصائي التي ينبغي تنميتها من خلال
تدريس «موضوعات البحث» وقد اقتصر هذا البحث على المهارات ال�آتية( :الملاحظة ،الاستنتاج ،التصنيف ،استخدام ال�أرقام،
التعريف ال�إ جرائي ،تفسير البيانات ،التجريب ،تحديد المشكلة ،فرض الفروض ،اختبار صحة الفروض ،الاتصال).
3 .3تحديد نوع المقياس :تم �إعداد مقياس مهارات التفكير الاستقصائي من نوع الاختيار من متعدد لما يتميز بهذا النوع من الاختبارات
من موضوعية التصحيح ،كما �أنه يقيس العديد من مخرجات ونواتج التعلم.
4 .4صياغة مفردات المقياس :قامت الباحثة ب�إعداد ( )33سؤالا لكل سؤال �أربع بدائل لل�إ جابة للتقليل من �أثر التخمين.
5 .5تصحيح أ�سئلة المقياس :تم تصحيح �أسئلة الاختيار من متعدد ب�إعطاء درجة واحدة لاختيار البديل الصحيح ،وصفر لكل �إجابة (خط�أ
�أو اختيار �إجابتين� ،أو ترك السؤال) وبذلك تصبح الدرجة الكلية للمقياس ( )33درجة.
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6 .6صدق المقياس:
تم عرض المقياس على مجموعة من السادة المحكمين والخبراء في المناهج وطرق التدريس بهدف الت�أكد من:
•الدقة العلمية والسلامة اللغوية لمفردات المقياس
•ملاءمة المقياس لتلاميذ التاسع ال�أساسي
•تحديد مدى مناسبة ال�أسئلة لمهارات التفكير الاستقصائي.
•�إضافة �أية ملاحظات� ،أو اقتراحات على المقياس.
7 .7الدراسة ال�إ ستطلاعية للمقياس:
تــم تطبيــق المقيــاس علــى مجموعــة اســتطلاعية مــن طالبــات الصــف الســابع ال�أساســي بمدرســة اســحق القواســمة ال�أساســية للبنــات وذلــك
بهــدف تحديــد:
�أ -زمــن المقيــاس :تــم حســاب زمــن ال�إ جابــة عــن �أســئلة المقيــاس ب�إيجــاد متوســط الزمــن الــذي اســتغرقته �أول طالبــة �أنهــت ال�إ جابــة عــن
�أســئلة المقيــاس والزمــن الــذي اســتغرقته �آخــر طالبــة �أنهــت المقيــاس وكان الزمــن المناســب للمقيــاس هــو ( )40دقيقــة �أي �أن الزمــن المناســب
لتطبيــق المقيــاس هــو حصــة دراســية واحــدة.
ب -ثبــات المقيــاس :تــم تطبيــق المقيــاس علــى المجموعــة الاســتطلاعية ،وتــم التطبيــق مــرة �أخــرى بفاصــل زمنــي بلــغ �أســبوعين وتحديــد
معامــل الارتبــاط واحتســاب معامــل الثبــات ،وللتحقــق مــن ثبــات المقيــاس ،قامــت الباحثــة باســتخدام برنامــج ( )SPSSلحســاب الثبــات،
وقــد تــم حســاب معامــل الثبــات بطريقتيــن همــا:
–طريقــة معامــل كرونبــاخ �ألفــا «:»Cronbach Alphaتــم حســاب الاتســاق الداخلــي بيــن فقــرات مقيــاس التفكيــر الاســتقصائي ،وذلــك
باســتخدام معادلــة كرونبــاخ �ألفــا ،حيــث بلغــت قيمــة معامــل الثبــات(.)0.92
–طريقــة الاختبــار و�إعــادة الاختبــار " :"Test-Retestتــم حســاب معامــل الارتبــاط حســب معادلــة ســبيرمان بــراون بيــن التطبيقيــن ،وبلغــت
قيمــة معامــل ســبيرمان بــراون لمقيــاس التفكيــر الاســتقصائي (.)0.97
متغيرات البحث:
•المتغير المستقل :البرنامج المقترح القائم على الكائنات التعليمية.
•المتغير التابع :مهارات التفكير الاستقصائي.
إ�جراءات البحث:
لل�إ جابة عن �أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه قامت الباحثة بال�إ جراءات ال�آتية-:
1 .1الاطــلاع علــى ال�أدبيــات والدراســات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع البحــث ومتغيراتــه و�إعــداد ال�إ طــار النظــري الــذي يتنــاول متغيــرات
البحــث المســتقلة والتابعــة.
2 .2تحديد �أسس بناء البرنامج المقترح القائم على الكائنات التعليمية.
�3 .3إعداد البرنامج القائم على الكائنات التعليمية وعرضه على المحكمين.
�4 .4إعداد دليل للمعلم للتدريس وفق البرنامج المقترح وعرضه على المحكمين ،وتعديله في ضوء �آرائهم.
�5 .5إعداد �أدوات البحث والت�أكد من صدقها وثباتها وهي :مقياس التفكير الاستقصائي.
 6 .6اختيــار مجموعــة البحــث ونقســمها �إلــى مجموعتيــن :المجموعــة التجريبيــة تتعلــم بالبرنامــج القائــم علــى الكائنــات التعليميــة،
والمجموعــة الضابطــة تتعلــم بالطريقــة المعتــادة.
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7 .7تطبيق �أدوات البحث قبليا على مجموعتي البحث :المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة.
8 .8تطبيق تجربة البحث.
9 .9تطبيق �أدوات البحث بعديا على مجموعتي البحث :المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة.
1010استخلاص البيانات الخام من النتائج وجدولتها ،وتحليل البيانات �إحصائيا.
1111مناقشة النتائج وتفسيرها.
1212وضع التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث.
المعالجة ال�إ حصائية:
قامت الباحثة باستخدام حزمة البرامج ال�إ حصائية  SPSSوذلك في:
•حســاب المتوســطات والانحرافــات المعياريــة لــكل مــن درجــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة قبليـاً فــي مقيــاس مهــارات التفكيــر
الاســتقصائي.
•حســاب الفــروق بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة قبليـاً وبعديـاً فــي مقيــاس مهــارات التفكيــر الاســتقصائي باســتخدام اختبــار
(.)Paired Samples T-Test
•حســاب الفــروق بيــن متوســطات درجــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة قبلي ـاً وبعدي ـاً فــي مقيــاس مهــارات التفكيــر الاســتقصائي
وذلــك باســتخدام اختبــار (.)Independent Samples T-Test
•استخدم برنامج  Excelلحساب حجم الت�أثير للمتغير المستقل على المتغيرات التابعة ،وكذلك حساب معدل الكسب لبليك.
•حساب الثبات بطريقة كرونباخ �ألفا ،وطريقة سبيرمان براون.
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الـفـصـل الرابـع

نتائج البحث
وتفسـيـرهـا

ال�إ جابة عن أ�سئلة البحث:
لل�إ جابــة عــن الســؤال الفرعــي الثالــث :مــا فاعليــة البرنامــج المقتــرح فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الاســتقصائي فــي العلــوم لــدى طالبــات الصــف
الســابع ال�أساســي؟ قامــت الباحثــة باختبــار الفرضيــن ال�أول والثانــي مــن فــروض البحث.
النتائج الخاصة بتطبيق مقياس مهارات التفكير الاستقصائي
أ� -اختبار الفرض ال�أول والذي نص على أ�نه:
يوجــد فــرق ذو دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق
البعــدي لمقيــاس التفكيــر الاســتقصائي لصالــح المجموعــة التجريبيــة .وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض قامــت الباحثــة بحســاب متوســطات
درجــات طالبــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي لمقيــاس مهــارات التفكيــر الاســتقصائي ،ومقارنتهــا وقــد اســتخدمت
الباحثــة اختبــار( )t-testللمجموعــات المســتقلة للكشــف عــن دلالــة الفــروق بعــد تطبيــق التجربــة ،ويوضــح ذلــك جــدول (.)1
جدول ()1
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم (ت) لدرجات تلميذات
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفكير الاستقصائي.

قيم (ت) ودلالتها حجم الت�أثير ودلالته

مهارات التفكير الاستقصائي

الدرجة النهائية

تجريبية

ضابطة

الملاحظة
الاستنتاج
التصنيف
استخدام ال�أرقام
التعريف ال�إ جرائي
تفسير البيانات
الاتصال
التجريب
تحديد المشكلة
فرض الفروض
اختبار صحة الفرض
المهارات ككل

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33

ع1
م1
0.58 2.69
0.32 2.89
0.42 2.78
0.70 2.50
0.52 2.69
0.51 2.72
0.47 2.69
0.62 2.69
0.70 2.47
0.52 2.69
0.54 2.64
2.74 29.47

ع2
م2
0,81 1.44
0,84 1.53
0,75 0.94
0,99 1.33
0,81 1.50
0,67 1.69
0,82 1.69
0,97 1.72
0,72 1.78
0,75 1.69
0,99 1.33
3,46 16.67

*م:1المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
*م :2المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة
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7.55
9.05
12.74
5.80
7.42
7.32
6.36
5.04
4.16
6.56
6.96
17.39

4.37
5.32
6.12
3.71
3.83
4.37
5.20
3.28
4.36
4.04
3.99
10.92

*ع :1الانحراف المعياري للمجموعة التجريبية
*ع :2الانحراف المعياري للمجموعة الضابطة

ويتضح من الجدول ( )1ما يلي:
وجــود فــرق دال �إحصائي ـاً عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي مقيــاس
التفكيــر الاســتقصائي البعــدي فــي مــادة العلــوم وهــذا الفــرق لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبيــة ،وهــذا يعنــي حــدوث نمــو واضــح ودال
بالنســبة لــكل مهــارة مــن التفكيــر الاســتقصائي التاليــة( :الملاحظــة ،الاســتنتاج ،التصنيــف ،اســتخدام ال�أرقــام ،التعريــف ال�إ جرائــي ،تفســير
البيانــات ,اختبــار صحــة الفــرض ،الاتصــال ،التجريــب ،تحديــد المشــكلة ،فــرض الفــروض) والدرجــة الكليــة لاختبــار التفكيــر الاســتقصائي
فــي مــادة العلــوم لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة نتيجــة للتدريــس لهــذه المجموعــة باســتخدام البرنامــج المقتــرح ،وهــذا يؤكــد �أن
اســتخدام البرنامــج المقتــرح ينمــي مهــارات التفكيــر الاســتقصائي لــدى الطالبــات بفــروق دالــة �إحصائي ـاً بالمقارنــة بالطريقــة التقليديــة فــي
تدريــس العلــوم ،وحجــم الت�أثيــر كبيــر ،وبذلــك يتحقــق الفــرض ال�أول مــن فــروض البحــث.
ب -اختبار الفرض البحثي الثاني من فروض البحث والذي نص على أ�نه:
«يوجــد فــرق ذو دلالــة �إحصائيــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي لمقيــاس
مهــارات التفكيــر الاســتقصائي لصالــح التطبيــق البعــدي.
ولاختبــار هــذا الفــرض قامــت الباحثــة بمقارنــة المتوســطات الحســابية لطالبــات المجموعــة التجريبيــة قبــل وبعــد �إجــراء التجربــة ،وقــد
اســتخدمت الباحثــة اختبــار  T-testللمجموعــات المترابطــة للكشــف عــن دلالــة الفــروق بيــن التطبيقيــن القبلــي والبعــدي ،بعــد �أن ت�أكــدت
الباحثــة �أن مجموعــة البحــث تتبــع التوزيــع الطبيعــي نظــرا لحجــم المجموعــة ويوضــح ذلــك جــدول (.)2
جدول ()2
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم (ت) لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس مهارات التفكير الاستقصائي.

مهارات التفكير الاستقصائي الدرجة الكلية
الملاحظة
الاستنتاج
التصنيف
استخدام ال�أرقام
التعريف ال�إ جرائي
تفسير البيانات
الاتصال
التجريب
تحديد المشكلة
فرض الفروض
اختبار صحة الفروض
العمليات ككل

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33

المتوسطات الحسابية
والانحرافات المعيارية قبلياً
م1
1.31
1.31
1.25
0.83
1.06
1.33
1.06
1.25
0.81
0.97
1.19
12.36

ع1
0.47
0.32
0.42
0.59
0.73
0.59
0.65
0.81
0.52
0.65
0.47
2.45

المتوسطات الحسابية والانحرافات
المعيارية بعدياً
م2
2.69
2.89
2.78
2.50
2.69
2.72
2.69
2.69
2.47
2.69
2.64
29.47

ع2
0.58
0.32
0.42
0.70
0.52
0.51
0.47
0.62
0.70
0.52
0.54
2.74

قيمة (ت)

7.55
9.05
12.74
5.80
7.42
7.32
6.35
5.04
4.16
6.56
6.96
17.39

*م:1المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في التطبيق القلبي

*ع:1الانحراف المعياري للمجموعة التجريبية في التطبيق القبلي

*م :2المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي

*ع :2الانحراف المعياري للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
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ويتضح من الجدول ( )2ما يلي:
يوجــد فــرق دال �إحصائيـاً عنــد مســتوى دلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات تلميــذات المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي
لمقيــاس التفكيــر الاســتقصائي لصالــح التطبيــق البعــدي ،وذلــك ل�أن القيمــة الاحتماليــة لاختبــار «ت» والتــي قيمتهــا (� )0.01أقــل مــن
مســتوى الدلالــة ( )0.05ممــا يــدل علــى وجــود فــروق دالــة �إحصائيـاً لصالــح التطبيــق البعــدي ،وهــذا يؤكــد حــدوث نمــو واضــح ودال فــي
كل مهــارة مــن مهــارات التفكيــر الاســتقصائي وفــي مقيــاس التفكيــر الاســتقصائي ككل لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة نتيجــة لاســتخدام
البرنامــج المقتــرح فــي تدريــس العلــوم للمجموعــة التجريبيــة؛ ممــا يــدل علــى ت�أثيــر البرنامــج المقتــرح علــى تنميــة التفكيــر الاســتقصائي لــدى
طالبــات المجموعــة التجريبيــة ،وبذلــك يتحقــق الفــرض الثانــي مــن فــروض البحــث.
ج– حساب حجم ت أ�ثير استخدام البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير الاستقصائي:
قامــت الباحثــة بحســاب حجــم ت�أثيــر المتغيــر المســتقل (البرنامــج المقتــرح القائــم علــى التعلــم المدمــج) علــى المتغيــر التابــع (نمــو مهــارات
التفكيــر الاســتقصائي لــدى الطالبــات) وذلــك بحســاب نســبة التبايــن الكلــي فــي المتغيــر التابــع والتــي يمكــن �أن ترجــع �إلــى المتغيــر المســتقل
وذلــك باســتخدام معادلــة مربــع �إيتــا والتــي تعتمــد علــى قيــم (ت) الناتجــة عــن المقارنــة بيــن متوســطات درجــات التطبيقيــن القبلــي والبعــدي
لــكل مهــارة مــن التفكيــر الاســتقصائي والدرجــة الكليــة للمقيــاس ،ثــم حســاب قيمــة ( )dعــن طريــق تحويــل قيمــة �إيتــا �إلــى رقــم يعبــر عــن
حجــم الت�أثيــر فــي التجربــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول (:)3
جدول ()3
قيمة مربع ايتا ( ) 2وقيمة ( )dالمقابلة لها ومقدار حجم ت أ�ثير البرنامج المقترح
في تنمية مهارات التفكير الاستقصائي

المتغير
المستقل

استخدام البرنامج المقترح في التدريس

المتغير التابع

قيمة (ت)
المحسوبة

قيمة مربع
ايتا

النسب المئوية ( )%لـ

الملاحظة

12.92

0.83

83%

4.37

الاستنتاج

15.74

0.88

88%

5.32

التصنيف
استخدام ال�أرقام
التعريف ال�إ جرائي
تفسير البيانات
الاتصال
التجريب
تحديد المشكلة
فرض الفروض
اختبار صحة الفروض
العمليات ككل

18.10
10.99
11.34
12.92
15.38
9.71
12.91
11.94
11.80
32.30

0.90
0.78
0.79
0.83
0.87
0.73
0.83
0.80
0.80
0.97

90%
78%
79%
83%
87%
73%
83%
80%
80%
97%

6.12
3.71
3.83
4.37
5.20
3.28
4.36
4.04
3.99
10.92

2

قيمة حجم الت أ�ثير
()d

يتضــح مــن الجــدول (� :)3أن حجــم ت�أثيــر اســتخدام البرنامــج المقتــرح فــي التدريــس فــي تنميــة كل مهــارة مــن التفكيــر الاســتقصائي الســابقة
والدرجــة الكليــة لمقيــاس التفكيــر الاســتقصائي ككل لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة كان ت�أثيــراً يتــراوح بيــن المرتفــع والمتوســط ،وهــذا
يؤكــد تحســن �أداء طالبــات المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق البعــدي بدرجــة مرتفعــة �أو كبيــرة نتيجــة لتدريــس العلــوم لهــذه المجموعــة
باســتخدام البرنامــج المقتــرح.
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قامت الباحثة بحساب نسبة الكسب المعدل لبليك وذلك بعد حساب المتوسط الحسابي للتطبيقين القبلي والبعدي لتلميذات المجموعة
التجريبية والجدول ( )4يوضح فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير الاستقصائي لدى طالبات المجموعة التجريبية.
جدول ()4
نسبة الكسب المعدل لبليك لمهارات التفكير الاستقصائي

نوع الاختبار

مقياس التفكير الاستقصائي

الدليل ال�إ حسائي
ابعاد الاختبار

متوسط درجات
التطبيق القبلي

متوسط درجات
التطبيق البعدي

النهاية
العظمى

نسبة الكسب
المعدل

الملاحظة

1.31

2.69

3

1.28

الاستنتاج

1.31

2.89

3

1.46

التصنيف

1.25

2.78

3

1.38

استخدام ال�أرقام

0.83

2.50

3

1.32

التعريف ال�إ جرائي

1.06

2.69

3

1.39

تفسير البيانات

1.33

2.72

3

1.30

الاتصال

1.06

2.69

3

1.39

التجريب

1.25

2.69

3

1.31

تحديد المشكلة

0.81

2.47

3

1.32

فرض الفروض

0.97

2.69

3

1.42

اختبار صحة الفرض

1.19

2.64

3

1.28

الاختبار ككل

12.36

29.47
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1.35

مــن الجــدول ( )4يتضــح أ�ن نســبة الكســب المعــدل لبليــك لمهــارات التفكيــر الاســتقصائي وقيمتهــا ( )1.35وهــي قيمــة �أكبــر مــن الحــد
الفاصــل الــذي حــدده بليــك والــذي قيمتــه ( ،)1.2ممــا يــدل علــى ارتفــاع فاعليــة البرنامــج المقتــرح فــي تنميــة التفكيــر الاســتقصائي لــدى
طالبــات مجموعــة البحــث التجريبيــة ،وبذلــك تمــت ال�إ جابــة عــن التســاؤل (مــا فاعليــة البرنامــج المقتــرح فــي تنميــة التفكيــر الاســتقصائي فــي
العلــوم لــدى طــلاب الصــف الســابع ال�أساســي؟).
نتائج البحث :أ�سفر البحث عن النتائج التالية:
1 .1توجد فروق ذات دلالة �إحصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام البرنامج القائم على الكائنات
التعليمية في مقياس مهارات التفكير الاستقصائي الكلي للتطبيقين القبلي والبعدي ،ومهاراته الفرعية لصالح التطبيق البعدي.
2 .2توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات طالبــات المجموعتيــن الضابطــة والتجريبيــة فــي مقيــاس مهــارات التفكيــر
الاســتقصائي البعــدي ككل ،ومهاراتــه الفرعيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
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توصيات البحث:
توصي الباحثة بما يلي:
1 .1العمل على الاستفادة من البرنامج التعليمي القائم على الكائنات التعليمية الذي اعدته الباحثة في تدريس مادة العلوم في المدارس.
2 .2عقــد دورات تدريبيــة لمعلمــي العلــوم �أثنــاء الخدمــة؛ لتدريبهــم علــى اســتخدام برامــج تســتند الــى الكائنــات التعليميــة بشــكل يخــدم
العمليــة التعليميــة بطريقــة صحيحــة وهادفــة.
3 .3العمل على بناء برامج تعليمية وفقاً للكائنات التعليمية في مباحث دراسية �أخرى غير العلوم.
مقترحات البحث:
في ضوء ما سبق ،تقترح الباحثة المجالات البحثية التالية:
1 .1تطوير مناهج �إعداد معلمي العلوم قبل الخدمة والتدريب الجيد على تطبيق برامج جديدة تناسب العصر الذي نعيش فيه.
2 .2تطوير برامج التنمية المهنية الخاصة بتطوير �أداء معلمي العلوم �أثناء الخدمة في ضوء التطورات العلمية والتربوية الحديثة.
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قائمة المراجع
أ�و ًلا :المراجع العربية
•�أبــو شــحادة ،كفايــة ( .)2016فاعليــة برنامــج مقتــرح فــي العلــوم قائــم علــى التعلــم المدمــج فــي تنميــة المفاهيــم العلميــة والتفكيــر الاســتقصائي والاتجــاه
نحــو المــادة لــدى تلاميــذ المرحلــة ال�أساســية العليــا فــي فلســطين ،رســالة دكتــوراه ،معهــد الدراســات التربويــة ،جامعــة القاهــرة.
•البلوشــي ،محمــد ( .)2012فاعليــة برنامــج للتعلــم القائــم علــى المشــكلات فــي تدريــس العلــوم لتنميــة مهــارات التفكيــر وعمليــات العلــم والاتجــاه نحــو
العلــوم لــدى طــلاب الصــف العاشــر ال�أساســي بســلطنة عمــان ،رســالة دكتــوراه ،معهــد الدراســات التربويــة ،جامعــة القاهــرة.
•الخال ــدي ،موس ــى ( .)2003العل ــوم والتكنولوجي ــا و المجتم ــع حقيق ــة تع ــرض نفس ــها عل ــى مناه ــج العل ــوم الفلس ــطينية ،مجل ــة رؤى تربوي ــة ،الع ــدد (,)9
رام الل ــه ،فلس ــطين.
•الرش ــيدي ،من ــى (� .)2015أث ــر كائن ــات التعل ــم ف ــي تنمي ــة المفاهي ــم الجغرافي ــة ل ــدى طالب ــات المرحل ــة الثانوي ــة ،المجل ــة الدولي ــة التربوي ــة المتخصص ــة،
ع (.)4
•الش ــربيني� ،أح ــلام ( .)2011تنمي ــة التفكي ــر الاس ــتقصائي وتصوي ــب المعتق ــدات المعرفي ــة باس ــتخدام نم ــوذج تدريب ــي مقت ــرح لتلامي ــذ الص ــف الس ــادس
الابتدائ ــي ،مجل ــة التربي ــة العلمي ــة ،الع ــدد ال�أول ،المجل ــد الراب ــع عش ــر ،يناي ــر.
•السعدني ،عبد الرحمن ،عوده ،ثناء ( .)2006مدخل �إلى تدريس العلوم ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة.
•الش ــعراوي ،ح ــازم (� .)2008أث ــر برنام ــج بالوس ــائط المتع ــددة عل ــى تعزي ــز قي ــم الانتم ــاء الوطن ــي والوع ــي البيئ ــي ل ــدى طلب ــة الص ــف التاس ــع ،رس ــالة
ماجس ــتير غي ــر منش ــورة ،كلي ــة التربي ــة ،الجامع ــة ال�إ س ــلامية ،غ ــزة ،فلس ــطين.
•الش ــمري ،حس ــن ( .)2010فاعلي ــة منه ــج الكترون ــي مقت ــرح ف ــي للعل ــوم ف ــي تنمي ــة التحصي ــل والتفكي ــر الاس ــتقصائي ل ــدى تلامي ــذ المرحل ــة الابتدائي ــة
بدول ــة الكوي ــت ف ــي ض ــوء معايي ــر الج ــودة ،القاه ــرة ،معه ــد الدراس ــات التربوي ــة.
•الصباح ــي ،عبدرب ــه ( .)2012فاعلي ــة برنام ــج مقت ــرح قائ ــم عل ــى اس ــتخدام المس ــتحدثات التكنولوجي ــة ف ــي تعلي ــم م ــادة الكيمي ــاء عل ــى تنمي ــة التفكي ــر
الاس ــتقصائي والاتج ــاه نحوه ــا ل ــدى طلب ــة المرحل ــة الثانوي ــة ف ــي الجمهوري ــة اليمني ــة ،رس ــالة دكت ــوراه ،معه ــد الدراس ــات التربوي ــة ،جامع ــة القاه ــرة.
•الطيطي ،خضر ( .)2008التعليم الالكتروني من منظور تقني وتجاري و�إداري ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،ال�أردن.
•العتيب ــي ,وضح ــى ،ال�أحم ــد ،نض ــال ( .)2016واق ــع اس ــتخدام معلم ــات العل ــوم للوس ــائط التعليمي ــة ال�إ لكتروني ــة بالمرحل ــة المتوس ــطة م ــن وجه ــة نظ ــر
المش ــرفات التربوي ــات بمدين ــة الري ــاض ،رس ــالة التربي ــة وعل ــم النف ــس ،ع ــدد (.)53
•العري ــان ،محم ــد ( .)2011برنام ــج مقت ــرح قائ ــم عل ــى نم ــوذج �أبع ــاد التعل ــم لم ــاوزر لتنمي ــة مه ــارات التفكي ــر العلم ــي ل ــدى ط ــلاب الص ــف التاس ــع
ال�أساس ــي بغ ــزة ،رس ــالة ماجس ــتير ،كلي ــة التربي ــة ،الجامع ــة ال�إ س ــلامية ،غ ــزة فلس ــطين.
•العيس ــى ،فه ــد ( .)2010فاعلي ــة برنام ــج مقت ــرح للعل ــوم ف ــي تنمي ــة المفاهي ــم العلمي ــة ومه ــارات التفكي ــر الاس ــتقصائي ل ــدى تلامي ــذ المرحل ــة الابتدائي ــة
بالمملك ــة العربي ــة الس ــعودية ف ــي ض ــوء معايي ــر الج ــودة ،رس ــالة دكت ــوراه ،معه ــد الدراس ــات التربوي ــة ،القاه ــرة.
•اللقاني،احمد والجمل ،علي ( .)2003معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس ،القاهرة ،عالم الكتب ،ط.2
•النجــدي ،احمــد ،راشــد ،علــي ،عبــد الهــادي ،منــى ( .)2005اتجاهــات حديثــة فــي تعليــم العلــوم فــي ضــوء المعاييــر العالميــة وتنميــة التفكيــر والنظريــة
البنائيــة ،القاهــرة ،دار الفكــر العربــي.
•النعواش ،قاسم ( .)2007العلوم لجميع ال�أطفال وتطبيقاتها العملية ،دار المسيرة ،عمان ،ال�أردن.
•حســونة� ،إســماعيل ( .)2013فاعليــة تصميــم الكائنــات التعليميــة (ثنائيــة ال�أبعــاد ،ثلاثيــة ال�أبعــاد) ببرنامــج قائــم علــى الويــب فــي تنميــة مهــارات اســتخدام
�أدوات تكنولوجيــا التعليــم والتفكيــر البصــري لــدى الطلبــة بجامعــة ال�أقصــى ،رســالة دكتــوراه ،جامعــة ال�أقصــى ،غــزة ،فلســطين.
•حماد ،رواد ( .)2008التعليم ال�إ لكتروني ،واقع وتحديات ،مكتبة ال�أنوار ،الرياض.
•خليفة ،عادل ( .)2006التعليم ال�إ لكتروني والعناصر التعليمية وال�أسلوب المقترح لفحصها واختبارها ،بانوراما الخليج للبرمجيات ،الرياض.
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•خليف ــة ،زين ــب ،ج ــاد ،من ــى (� .)2013أث ــر توظي ــف كائن ــات التعل ــم المتاح ــة ضم ــن المس ــتودعات الرقمي ــة عل ــى ج ــودة انت ــاج الم ــواد التعليمي ــة والقابلي ــة
للاس ــتخدام ل ــدى ط ــلاب الدبل ــوم المهني ــة ،مجل ــة المناه ــل ،عم ــان ،ال�أردن.
•رمضــان ،حكــم ( .)2013فاعليــة التعلــم المدمــج فــي تدريــس العلــوم فــي تنميــة التفكيــر مــا وراء المعرفــي وتحســين التحصيــل ،المؤتمــر الوطنــي حــول
ال�إ بــداع فــي التعليــم والتعلــم :مــن السياســة الــى الممارســة ،جامعــة فلســطين التقنيــة.
•زاهر� ،إسماعيل ( .)2009تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم ،عالم الكتب ،القاهرة.
•ســـالم� ،أحمـــد ( .)2008معوقـــات تطبيـــق منظومـــة التعليـــم ال�إ لكترونـــي8-Documents/forms/-http://faculty.ksu.edu.sa/aljraf/2012 .
.Alliterms.aspx
•سالم� ،أحمد ( .)2009تكنولوجيا التعليم والتعليم ال�إ لكتروني ،مكتبة الرشيد ،الرياض.
•س ــعيد� ،أحم ــد (� .)2010أث ــر الكائن ــات التعليمي ــة ف ــي التعل ــم المدم ــج عل ــى التحصي ــل واتجاه ــات ط ــلاب كلي ــة الط ــب بجامع ــة الخلي ــج نح ــو التعل ــم
المدم ــج ،رس ــالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة ،كلي ــة التربي ــة ،جامع ــة ال�إ س ــماعيلية ،مص ــر.
•سلامة ،عبد الحافظ ( .)2013تطبيقات الحاسوب والوسائط المتعددة في التعليم ،عمان ،دار البداية موزعون وناشرون.
•صال ــح ،مدح ــت ( .)2008فعالي ــة اس ــتخدام دورة التعل ــم ف ــوق المعرفي ــة ف ــي تنمي ــة التفكي ــر الناق ــد والتحصي ــل ف ــي م ــادة العل ــوم ل ــدى تلامي ــذ الص ــف
الس ــادس الابتدائ ــي بالمملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،مجل ــة التربي ــة العلمي ــة ،المجل ــد ( )119الع ــدد (.)3
•طلبــة� ،أحمــد� ،أبوالســعود ،محمــد ( .)2008المســتودع المصــري المــوزع للوحــدات التعليميــة ،ورقــة عمــل مقدمــة فــي مؤتمــر التخطيــط الاســتراتيجي
لنظــم التعليــم المفتــوح والالكترونــي ،جامعــة عيــن شــمس ،مصــر.
•عبد الباسط ،حسين ( .)2011وحدات التعلم الرقمية :رؤية جديدة للتعلم ،عالم الكتب ،القاهرة.
•عبد الحميد ,شاكر ( .)2009الخيال من الكهف الى الواقع الافتراضي ,عالم المعرفة ،الكويت.
•عبــد العزيــز ،نجــوى نــور الديــن (2002م) .فعاليــة تدريــس وحــدة مقترحــة بال�أســلوب الاســتقصائي فــي تنميــة التفكيــر ال�إ بداعــي فــي مــادة العلــوم لتلاميــذ
الصــف الخامــس مــن مرحلــة التعليــم ال�أساســي ،مجلــة التربيــة العلميــة ،مجلــد  ،5ع  ،1مــارس.
•عبــد الغنــي ،احمــد ( .)2007فعاليــة برنامــج كمبيوتــري متعــدد الوســائط فــي تنميــة مهــارات طلبــة كليــة التربيــة جامعــة صنعــاء علــى اســتخدام تكنولوجيــا
التعليــم واتجاهاتهــم نحوهــا ،معهــد الدراســات التربويــة ،جامعــة القاهــرة.
•عبــد الغنــي ،هبــة ( .)2011فاعليــة حقيبــة تعليميــة �إلكترونيــة قائمــة علــى معاييــر الجــودة فــي تنميــة التحصيــل الدراســي والتفكيــر الاســتقصائي فــي مــادة
العلــوم لــدى تلاميــذ الحلقــة ال�إ عداديــة ،رســالة دكتــوراه ،القاهــرة ،معهــد الدراســات التربويــة.
•علي ،محمد السيد ( .)2009التربية العلمية وتدريس العلوم ،عمان،ال�أردن ،ط ،3دار المسيرة للنشر و التوزيع.
•ع ــودة ،ثن ــاء ( .)2007فاعلي ــة التدري ــس بال�أنش ــطة الاس ــتقصائية التعاوني ــة ف ــي تنمي ــة عملي ــات العل ــم وح ــب الاس ــتطلاع العلم ــي والاتج ــاه نح ــو التعل ــم
التعاون ــي ل ــدى تلامي ــذ المرحل ــة الابتدائي ــة ف ــي ض ــوء برنام ــج  .STSمجل ــة التربي ــة العلمي ــة ،المجل ــد ( )10الع ــدد (.)3
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البحث ()٣

فـاعليـة تـوظـيـــف المنصـات
اإللكترونـيــــة فــي تــدريــــب
معلـمـــي الريــادة واألعـمـــال
علــى اســتخدام اســتراتيجية
الرحـــات المعرفـيــــة عــبــــر
الــويـب
الملخص:

إ�عداد الباحثة :إ�بتسام «محمد خالد» كامل أ�بو خلف
مديرية التربية والتعليم شمال الخليل

هــدف الدراســة معرفــة مــدى فاعليــة توظيــف المنصــات ال�إ لكترونيــة فــي تدريــب معلمــي فــرع الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية
الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب ومعرفــة مــدى قدرتهــم علــى تطبيقهــا فــي التدريــس عمليــا .حيــث وظفــت الباحثــة منصــة رواق
ال�إ لكترونيــة فــي تدريــب  20معلمــا ومعلمــة علــى هــذه الاســتراتيجية ،مــن خــلال �إعــداد دورة تدريبيــة �إلكترونيــة مجانيــة ،ثــم كلّفــت
معلمــي فــرع الريــادة وال�أعمــال بالاشــتراك بهــا لاكتســاب مهــارة تدريســية جديــدة .واســتخدمت المنهــج الوصفــي التحليلــي لقيــاس
مــدى تحقيــق التدريــب ال�إ لكترونــي ل�أهدافــه ،ومــدى قــدرة المعلميــن علــى تطبيــق الاســتراتيجية فــي التدريــس عمليــا ،مســتخدمة
لاســتبيان مســحي �أعــد لهــذا الغــرض تكــون مــن ســتة عشــر بنــدا موزعــة علــى قســمين ،ال�أول :يقيــس فاعليــة التدريــب ال�إ لكترونــي
حــدد لــه عشــرة بنــود ،والثانــي :يقيــس مــدى قــدرة المعلميــن علــى تطبيــق اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي التدريــس
خصــص لــه ســتة بنــود ،ومــن ثــم وزعتــه عليهــم وطلبــت منهــم وضــع علامــة مــن � 1إلــى  5حســب درجــة رضاهــم عــن التدريــب
الالكترونــي و�إمكانيــة تطبيــق هــذه الاســتراتيجية عمليــا ،واعتمــدت علــى قيمــة الوســط الحســابي لبنــود الاســتبيان كمؤشــر عــام يبيــن
درجــة رضاهــم عــن التدريــب و�إمكانيــة تطبيقــه .وقــد توصلــت �إلــى �أن درجــة رضــا المعلميــن عــن التدريــب ال�إ لكترونــي قــد جــاءت
بدرجــة رضــا عاليــة جــداً ،و�أن الهــدف مــن اســتخدامه قــد تحقــق ،وتــم التغلــب علــى صعوبــات التدريــب التقليــدي .كمــا �أشــار
تحليــل النتائــج �إلــى �أن قــدرة المعلميــن علــى اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب قــد جــاء �أيضــا بدرجــة رضــا عاليــة،
و�أن جميــع المعلميــن قــد نفــذوا رحلــة معرفيــة واحــدة علــى ال�أقــل خــلال العــام الدراســي� ،أي �أن المعلميــن �أصبحــوا قادريــن علــى
تطبيــق هــذه الاســتراتيجية فــي التدريــس بدرجــة عاليــة.
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Abstract:
The study aims to define the effectiveness of using e-platforms in training the teachers of entrepreneurship
branch in web-quest teaching strategy. Where the researcher used an e-platform to train 20 teachers
on web-quest, she prepared a free e-training course, and then asked the teachers to participate on it, in
order to obtain a new teaching skill. She then monitored their ability to apply it in teaching.
In order to determine the effectiveness of this e-training and to know its impact on the teachers skills
and the possibilities of implementing it in practice, the researcher prepared a survey questionnaire
consisting of sixteen items, divided into two parts; the first dealt with web-quest e-training course,
consisted of ten items. The second dealt with practical implemintation of it, deternimeded by six items.
The teachers were asked to score the items from 1 to 5, according to thier degree of satisfaction
about the e-training and the possibility of applying this strategy in practice. She used the analytical
descriptive method to measure its objectives. The arithmetic mean Of the questionnaire items was used
as an indicator to their satisfaction. It was concluded that the degree of satisfaction of teachers with
e-training was very high, which means that the goal of e-taining has been achieved, and overcome
the difficulties of traditional training. Moreover, the results indicated that the ability of teachers to use
web-quest strategy has also come with a high degree of satisfaction, and they were able to apply it in
teaching highly.

67

الفصل األول
مقدمة:
يتميــز عصرنــا الحالــي عصــر تكنولوجيــا المعلومــات ،بالكــم الرهيــب مــن المعلومــات المتنوعــة ،التــي �أصبحــت متاحــة للجميــع ،والتــي يمكــن
الحصــول عليهــا بــكل ســهولة ويســر .اذ توفــر شــبكة المعلومــات الدوليــة «ال�إ نترنــت» مواقــع ومنصــات مختلفــة تخــدم مختلــف نواحــي الحيــاة
العلميــة والثقافيــة بشــكل عــام ،كمــا توفــر المنصــات التعليميــة ال�إ لكترونيــة المختلفــة -بشــكل خــاص -برامــج تعليميــة وتدريبيــة تشــمل مختلــف
التخصصــات ،وتمتــاز بالمرونــة فــي التعليــم المفتــوح المتــاح ل�أي فــرد فــي �أي مــكان ،و�أي زمــان.
ويعتبــر مصطلــح التعليــم لمــدى الحيــاة هــو الوصــف الدقيــق لهــذا الواقــع الراقــي� ،إذ �أصبــح الاكتفــاء بشــهادة جامعيــة غيــر ملائــم لهــذا العصــر،
وعلــى كل فــرد �أن يعمــل علــى تطويــر ذاتــه والاســتمرار فــي تنميــة معارفــه حتــى لا يكــون خــارج ســباق التعليــم .وبمــا �أن المدرســة هــي
المركــز الرئيــس للتعليــم والتعلــم ،يعمــل بهــا معلمــون يقــع علــى عاتقهــم مهمــة تدريــس �أجيــال واعــدة ،عليهــم �أن يبــد�أوا ب�أنفســهم ويعيشــوا
فــي هــذا العالــم ســريع التغيــر.
مــن هــذا المنطلــق ومــن بــاب مواكبــة تحديــات عصرنــا الحالــي� ،أصبــح علــى عاتــق كل فــرد �أن يعمــل علــى تطويــر معارفــه وخبراتــه والعمــل
علــى تنميتهــا باســتمرار حتــى يســتطيع التعايــش مــع التطــور والتحديــث .وبمــا �أن المعلميــن هــم المؤتمنــون الرئيســيون علــى التعليــم ويقــع
علــى عاتقهــم تدريــس الطلبــة ،فـ�إن ضــرورة تنميــة قدراتهــم باســتمرار مــن �أهــم الواجبــات التــي يســعى �إليهــا القائمــون والمشــرفون عليهــم،
و�أصبــح علــى المشــرفين توجيههــم �إلــى مصــادر التدريــب الحديثــة التــي تعمــل علــى اكســابهم مهــارات عصريــة تمكنهــم مــن �أداء واجباتهــم
فــي التدريــس علــى �أتــم وجــه.
مــن منطلــق عمــل الباحثــة كمشــرفة لفــرع الريــادة وال�أعمــال فــي مديريــة شــمال الخليــل ،ومــن �أجــل مواكبــة هــذا التطــور الســريع ،فقــد
وضعــت رؤيــة جديــدة فــي اســاليب التدريــب لمعلمــي التخصــص ،تمثلــت فــي اســتخدام المنصــات ال�إ لكترونيــة وتوظيفهــا لتدريــب المعلميــن
علــى اســتراتيجية تعليميــة حديثــة هــي «اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب» ،وذلــك لاســتبدال �أســاليب التدريــب التقليديــة مــن
�أيــام وورش دراســية ،ودورات تدريبيــة وجاهيــة �إلــى دورات �إلكترونيــة عبــر المنصــات؛ لتوفيــر �أوقاتهــم ،وجهدهــم ،ودمجهــم بنمــط تدريبــي
معاصــر ،نظــرا لمــا ينطــوي عليــه التدريــب التقليــدي فــي �أيــام التفريــغ مــن تكلفــة ماديــة و�إرهــاق جســدي وتعــب ،ناتجـاً عــن اســتنفاذ طاقتهــم
فــي التدريــس قبــل الوصــول �إلــى مــكان اللقــاء التدريبــي.
فــي هــذه الدراســة تلقــي الباحثــة الضــوء علــى نتائــج تجربتهــا التــي اســتخدمتها فــي العــام الدراســي  2019/2018والتــي اســتخدمت فيهــا
منصــة رواق للتعليــم ال�إ لكترونــي المفتــوح فــي تدريــب  20معلمـاً ومعلمــة ريــادة و�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب،
ونتائــج تدريبهــم و�آرائهــم التقييميــة لهــذا ال�أســلوب بهــدف تحديــد مزايــا التدريــب و�إمكانيــات التطبيــق المســتقبلية لــه وتطويــره.
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مشكلة الدراسة:
يتــم تدريــب معلمــي الريــادة وال�أعمــال فــي مديريــة شــمال الخليــل فــي كل عــام دراســي علــى مجموعــة مــن المهــارات التدريســية والتعليميــة،
مســتخدمين �أفــكاراً يحددهــا �أعضــاء لجنــة المبحــث فــي بدايــة العــام الدراســي مــن خــلال اقتــراح مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج التدريبيــة،
يتــم تنفيذهــا عــن طريــق دعــوة المعلميــن لــورش �أو دورات تدريبيــة وجاهيــة ينفذهــا اعضــاء لجنــة المبحــث� ،أو يتــم اســتضافة خبــراء مــن
خــارج وزارة التربيــة والتعليــم.
بنــاء علــى تعليمــات وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية ف ـ�إن التدريــب ل�أي دورة �أو لقــاء تدريبــي يتــم فــي اليــوم المخصــص للتفريــغ ،وبعــد
الحصــة الرابعــة ،ممــا يعنــي �أن يقــوم المعلــم ب�إعطــاء ثــلاث حصــص علــى ال�أقــل قبــل بــدء اللقــاء.
وبمــا �أن معلمــي التخصــص يتوافــدون مــن ثمانيــة مناطــق جغرافيــة متراميــة ال�أطــراف ف ـ�إن عــبء الانتقــال مــن مــكان العمــل �إلــى مركــز
التدريــب يمثــل قيــدا �آخــر علــى المعلميــن� ،إذ �أنــه بخــلاف ارتفــاع تكلفتــه الماديــة ،وطــول مســافة الســفر واســتغراقها زمنــا طويــلا ،ف ـ�إن
الارهــاق البدنــي مــن التدريــس والانتقــال يتســبب فــي ضعــف تركيــز المعلميــن علــى محــاور التدريــب .ممــا دفــع مشــرفة التخصــص للتفكيــر
فــي اســتخدام اســاليب تدريبيــة �أكثــر مرونــة وحداثــة وعصريــة تحاكــي واقعنــا الــذي يركــز علــى توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال فــي
التعليــم والتدريــب ،والعمــل علــى توظيــف المنصــات التعليميــة ال�إ لكترونيــة المختلفــة لتدريــب معلمينــا بمــا يخــدم هــذا الهــدف.
مــن هــذا الواقــع قــررت المشــرفة �إجــراء تجربــة تدريبيــة جديــدة تتمثــل فــي اســتخدام منصــة رواق الالكترونيــة للتعليــم المفتــوح لعقــد دروة
الكترونيــة مجانيــة متخصصــة فــي اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب ،يشــارك المعلمــون المســتهدفون فيهــا ،مــن خــلال التدريــب
ال�إ لكترونــي علــى المنصــة بطريقــة غيــر وجاهيــة ،يشــتركون فيهــا مــن �أي مــكان ،ســواء كانــوا فــي بيوتهــم� ،أو فــي مدارســهم ،فــي �أي يــوم
ـواء كان يــوم التفريــغ �أو غيــره .مــع وجــود �إمكانيــة للمناقشــة علــى صفحــة الــدورة ،وتنفيــذ مهــام واختبــارات �إلكترونيــة تفاعليــة
و�أي وقــت سـ ً
لاجتيــاز الــدورة والحصــول علــى شــهادة المشــاركة فيهــا.
ثــم ق ّيمــت مشــاركة المعلميــن وتابعــت قيامهــم باســتخدام هــذه الاســتراتيجية فــي الحصــص الصفيــة ،وقيامهــم بتنفيــذ رحــلات معرفيــة
عبــر الويــب مــع طلبتهــم ،وق ّيمــت رحلاتهــم المعرفيــة وقدمــت لهــم تغذيــة راجعــة عــن انجازاتهــم وعــن مســتوى مشــاركتهم فــي التدريــب
ال�إ لكترونــي بهــدف التطويــر المهنــي لهــم ولل�أســاليب التدريبيــة التــي يخضعــون لهــا (الســملاوي.)2012 ،
أ�سئلة الدراسة:
تدور الدراسة حول ال�أسئلة ال�آتية:
 .1ما فاعلية توظيف منصة رواق ال�إ لكترونية في تدريب معلمي الريادة وال�أعمال على استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب؟
 .2ما مدى توظيف استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس لدى معلمي الريادة وال�أعمال؟
مصطلحات الدراسة:
ل�أغراض الدراسة قدمت الباحثة المصطلحات والتعريفات ال�آتية:
1 .1الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب :اســتراتيجية تعليــم تقــوم علــى مجموعــة مــن ال�أنشــطة يقــوم بهــا الطالــب مــن خــلال شــبكة
ال�إ نترنــت ،بهــدف تقصــي المعلومــات اللازمــة حــول المــادة العلميــة (الحيلــة.)2008 ،
2 .2المنصات التعليمية ال�إ لكترونية:
عبــارة عــن بيئــات تعليــم تفاعليــة توظــف تقنيــة الويــب ،وتجمــع بيــن �أنظمــة �إدارة المحتــوى وشــبكات التواصــل الاجتماعــي ،تمكــن
المتعلميــن مــن متابعــة الــدروس المنشــورة وحــل الواجبــات والتطبيقــات المتاحــة وتنفيــذ اختبــارات الكترونيــة ،ويمكــن الاتصــال بالمعلميــن
ومناقشــة ال�أفــكار ،وتبــادل ال�آراء ومشــاركة المحتــوى ممــا يســاعد علــى الحصــول علــى مخرجــات عاليــة الجــودة (العنيــزي.)2017 ،
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أ�هداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إ�لى تحقيق المرامي ال�آتية:
 .1معرفة �أثر توظيف المنصات ال�إ لكترونية على تدريب معلمي الريادة وال�أعمال على استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب.
 .2تحديد �أثر استخدام استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس.
 .3تعميــم فكــرة اســتخدام المنصــات ال�إ لكترونيــة علــى تدريــب معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب،
بمــا لهــا مــن �آثــار ايجابيــة جمــة علــى النمــو المهنــي للمعلميــن ،ولمعرفــة �أثــر تطبيــق هــذه الاســتراتيجية علــى تحفيــز الطلبــة علــى التعليــم.
 .4تعميــم تجربــة التدريــب ال�إ لكترونــي واســتخدامها فــي تدريــب المعلميــن لتخصصــات �أخــرى ،ولــدورات �أخــرى والمســاهمة فــي �إحــداث
نمــو مهنــي لهــم.)Kimmos, 2015( .
أ�همية الدراسة:
تستمد الدراسة أ�هميتها من عدة منابع منها:
1 .1الدراســة تفتــح مجــالات و�أفــق تدريــب حديثــة وجديــدة ،وتلقــي الضــوء علــى فكــرة جديــدة فــي التدريــب عبــر اســتخدام المنصــات
التعليميــة الالكترونيــة لتدريــب المعلميــن.
2 .2تستخدم استراتيجية تدريس حديثة تركز على توظيف تكنولوجيا المعلومات في التدريس.
3 .3تقــوم علــى اســتقراء �آراء المعلميــن وتقييــم مشــاركتهم فــي هــذا النمــط فــي التدريــس ،وتحاكــي تجربتهــم العمليــة فــي تطبيــق هــذه
الاســتراتيجية.
4 .4تتغلــب علــى مشــاكل التدريــب التقليــدي مــن صعوبــات فــي التنقــل وتحديــد الزمــن ،وضيــاع جــزء مــن المــادة التدريبيــة ،فــي حالــة ت�أخــر
المتــدرب عــن موعــد اللقــاء التدريبــي (.)Kimmos, 2015
مبررات اختيار الدراسة:
1 .1الخــروج عــن النمطيــة التقليديــة فــي تدريــب المعلميــن وتوظيــف المنصــات التعليميــة ال�إ لكترونيــة فــي تدريــب المعلميــن؛ بهــدف
اكســابهم مهــارة التعلــم الذاتــي ال�إ لكترونــي.
2 .2التغلب على مشكلات التدريب التقليدي واعبائها المادية والجسدية ،وتوفير مرونة في وقت التدريب والحرية في اختياره.
3 .3توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات فــي تدريــب المعلميــن فــي نطــاق حديــث ،يركــز علــى توظيــف تكنولوجيــا خــارج الغرفــة الصفيــة
ل�إ حــداث نمــو مهنــي حقيقــي فــي هــذا المجــال.
 4 .4اكساب المعلمين استراتيجية تعليم نشط توظف التكنولوجيا بشكل مركز.
5 .5اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب اســتراتيجية حديثــة لهــا العديــد مــن المزايــا فــي التدريــس ،مــن خــروج عــن النمطيــة،
واســتخدام اســاليب تدريــس نشــط ،تحفــز الطلبــة علــى المشــاركة والاستكشــاف والتحليــل والتفكيــر (اطميــزي.)2013 ،
6 .6قلــة الابحــاث التربويــة التــي تركــز علــى دمــج هذيــن المجاليــن :المنصــات التعليميــة ال�إ لكترونيــة ،واســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر
الويــب ،لتكــون هــذه الدراســة باكــورة العمــل فــي هــذا المجــال (اطميــزي.)2013 ،
حدود الدراسة:
•الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي .2019/2018
•الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة على  20معلماً ومعلمة لفرع الريادة وال�أعمال.
•الحــدود الموضوعيــة :كمــا تتحــدد هــذه الدراســة بنتائــج اســتبيان �أعــد بهــدف معرفــة �أثــر اســتخدام المنصــات ال�إ لكترونيــة لتدريــب
معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب.
•الحدود المكانية :تم تنفيذ الدراسة في مديرية شمال الخليل.
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الفصل الثاني
الجانب النظري للدراسة:
اطلعــت الباحثــة علــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة والتــي بحثــت فــي جوانــب عديــدة متصلــة بالدراســة الحاليــة ،واســتمدت �أفكارهــا
ومعلومــات تمكنهــا مــن �إعــداد هــذه الدراســة وجــرى عرضهــا حســب حداثتهــا كال�آتــي.
�أجــرى الدكتــور مفيــد ابــو موســى ( )2018دراســة توضــح كيفيــة الجمــع بيــن التطبيقــات التكنولوجيــة الحديثــة فــي �إطــار تكاملــي ف ّعــال
وممنهــج يمكــن تطبيقــه فــي المــدارس علــى نطــاق واســع ضمــن كلفــة ماديــة محــدودة مســتخدما لمنصــة تعليميــة �إلكترونيــة لتنفيــذ تجربــة
عمليــة وظــف فيهــا تطبيقــات تكنولوجيــة فــي عمليــة التعليــم والتعلــم المدرســي ركــزت علــى اســتخدام صفــوف افتراضيــة والتعلــم النقــال فــي
بيئــة واحــدة اثبتــت نجــاح فكــرة التعلــم الذاتــي والتعلــم التعاونــي (ابــو موســى.)2018 ،
و�أجــرى عبــد اللــه ســالم الزعبــي ( )2017دراســة هدفــت �إلــى اســتقصاء �أثــر اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تدريــس العلــوم فــي
تنميــة مهــارات التفكيــر العلمــي وفهــم طبيعــة العلــم لــدى طــلاب الصــف الثامــن ال�أساســي فــي ال�أردن ،وطبقــت الدراســة علــى ( )46طالبـاً
مــن طــلاب الصــف الثامــن ال�أساســي مــن طــلاب المــدارس الخاصــة فــي محافظــة البلقــاء� ،إذ وزعــوا عشــوائياً علــى مجموعتيــن تجريبيــة
وضابطــة ،واســتخدم الباحــث المنهــج شــبه التجريبــي .وتوصلــت الدراســة الــى وجــود �أثــر فــي اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي
تنميــة مهــارات التفكيــر العلمــي للطــلاب لصالــح المجموعــة التجريبيــة ،ووجــود �أثــر فــي اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة
فهــم الطــلاب لطبيعــة العلــم لصالــح المجموعــة التجريبيــة �أيضـاً (الزعبــي.)2017 ،
و�أجــرى يوســف العنيــزي ( )2017دراســة هدفــت لمعرفــة �أثــر اســتخدام منصــة ادمــودو فــي تعليــم الطــلاب مــن خــلال نشــر مجموعــة الــدروس
والاهــداف والواجبــات المدرســية وتطبيــق ال�أنشــطة التعليميــة والاتصــال مــن خــلال تقنيــات متعــددة ،كمــا �أنهــا مكنــت المعلميــن مــن تنفيــذ
اختبــارات الكترونيــة وتوزيــع ال�أدوار بيــن الطــلاب وتقســيمهم فــي مجموعــات ،ومشــاركة المحتــوى ،وتتيــح ل�أوليــاء ال�أمــور التواصــل مــع
المعلميــن والاطــلاع علــى نتائــج �أبنائهــم ممــا يســاعد علــى تحقيــق مخرجــات تعليميــة ذات جــودة عاليــة .وقــد توصلــت �إلــى �أن تطبيــق
المنصــة قــد �أظهــر نتائــج ايجابيــة علــى الطلبــة ،حيــث تمكنــوا مــن تبــادل الخبــرات ومناقشــة الواجبــات �إلكترونيـاً وســاهمت ب�إحــداث تعليــم
تعاونــي تشــاركي بيــن الطلبــة ،و�أوصــت باســتخدام هــذا النمــط فــي تعليــم الطلبــة بشــكل �أوســع وتوفيــر المســتلزمات الماديــة التــي تمكــن مــن
تعميــم هــذا الاســلوب (العنيــزي.)2017 ،
و�أجــرت سوســن زريبــي و�أحــلام مخالفــة وعرجونــة عقــون ( )2017دراســة هدفــت �إلــى التعــرف علــى �أثــر اســتخدام منصتــي «ادفوكاســي
اســمبلي» و«ايفرســتي» علــى تدريــب الصحفييــن علــى اســتخدام التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة اللازمــة لعملهــم ال�إ علامــي ،بهــدف تجديــد
وتنميــة معارفهــم وقدراتهــم �أمــام كل مــا هــو جديــد ،ولتحســين �أدائهــم المهنــي ب�أقــل جهــد وتكلفــة ممكنيــن ،حيــث اســتخدم المنهــج
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المســحي لمعرفــة �أثــر تدريــب مجموعــة مــن الصحفييــن علــى اســتخدام المنصتيــن ،ومــن ثــم تــم تحليــل النتائــج ومــدى اســتفادتهم مــن
التدريــب مهنيــا ،وقــد توصلــت الدراســة �إلــى اســتخدام المنصــات فــي تدريــب الصحفييــن قــد عمــل علــى رفــع الكفــاءات المهنيــة لهــم ،كمــا
�أنــه اتــاح الفرصــة لرؤســاء المؤسســات ال�إ علاميــة �إلــى التعــرف علــى احتياجــات العامليــن بهــا ،وذلــك مــن خــلال التدريــب والتخطيــط الجيــد
للبرامــج التدريبيــة التــي تقــوم المؤسســات ال�إ علاميــة� ،أو مجموعــة مــن ال�أشــخاص القائميــن علــى المنصــات الرقميــة التعليميــة المختصــة
بالتدريــب الصحفــي (زريبــي ،مخالفــة ،عقــون.)2017 ،
كمــا �أجــرت جابــرلا برلتــو وجينــا كــورو ( )Pretto-Curro 2017دراســة تبيــن �أهميــة توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي التعليــم
بمــا يســاعد طلبــة الدكتــوراة فــي تقديــم منهــج علمــي وعملــي فــي توصيــف المصطلحــات العلميــة الرئيســة للبحــث ،حيــث عــرض الامكانيات
المختلفــة لهــا مــن خــلال عــرض قوائــم لمجــلات الكترونيــة تســهل عليهــم التنقــل واســتعراض المعلومــات ممــا مكنهــم مــن كتابــة الرســائل
ونقدهــا ومراجعتهــا (.)Pertto, Curro, 2017
و�أجــرى (تــوري ترســت  )Trust Torrey 2016دراســة هدفــت معرفــة �أثــر اســتخدام منصــة الادمــودو كنمــوذج تعليمــي جديــد يقــوم علــى
توظيــف شــبكة الانترنــت ،وقــد قدمــت معلومــات مهمــة للمعلميــن الراغبيــن فــي تصميــم تعليــم �إلكترونــي قائمــا علــى الانترنــت ،وذلــك
عــن طريــق تجميــع معلومــات مــن شــبكة ادمــودو عــن مــدى توظيفهــا تربويـاً ،ومــن ثــم تــم تحليلهــا والمقارنــة بيــن �أنمــاط التعليــم المتاحــة
عليهــا وقــد توصلــت لتحديــد �أنمــاط واجــراءات عمليــات التعليــم ال�إ لكترونــي المســتخدمة ،ومــن ثــم طــورت نموذجــا جديــدا للتعليــم،
باعتبــاره عمليــة تكراريــة متعــددة الخطــوات يتــم بناؤهــا اجتماعيـاً ،وناقشــت ال�آثــار وال�أفــكار الناتجــة عــن التطبيــق لعمــل مزيــد مــن ال�أبحــاث
والدراســات (.)Trust، 2016
و�أجــرت ســامية جــودة ( )2016دراســة هدفــت لمعرفــة فاعليــة اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة مهــارات التفكيــر المنطقــي
والدافعيــة لل�إ نجــاز ال�أكاديمــي لــدى طالبــات فــي قســم الرياضيــات فــي جامعــة تبــوك ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن  25طالبــة فــي الســنة الرابعــة
فــي القســم بالكليــة الجامعيــة فــي �أملــج – تبــوك -المملكــة العربيــة الســعودية .تــم �إعــداد قائمــة بمهــارات التفكيــر المنطقــي ،واســتخدام �أداة
دراســية عبــارة عــن اختبــار التفكيــر المنطقــي مــن �إعــداد توبــن وكابــي وتــم ضبطــه �إحصائيــا قبــل تطبيقــه علــى العينــة .توصلــت �إلــى عــدة نتائــج
فاعليــة اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة مهــارات التفكيــر المنطقــي والدافعيــة لل�إ نجــاز ال�أكاديمــي لــدى طالبــات فــي قســم
الرياضيــات فــي جامعــة تبــوك ،مــع وجــود علاقــة موجبــة قويــة ودالــة �إحصائيــا بيــن مهــارات التفكيــر المنطقــي والدافعيــة لل�إ نجــاز ال�أكاديمــي
لــدى طالبــات فــي قســم الرياضيــات فــي جامعــة تبــوك (جــودة .)2016
و�أجــرى (ســونغ ووانــغ وشــانغ  )Sung, Wang, Chang 2015دراســة هدفــت لمعرفــة فاعليــة التدريــس باســتخدام اســتراتيجية الرحــلات
المعرفيــة عبــر الويــب ،و�أثرهــا علــى تحصيــل الطلبــة وتحســن تفكيرهــم الناقــد واتجاهاتهــم ،طبقــت علــى  48طالبـاً مــن الصــف الخامــس فــي
تايــوان ،واســتخدم المنهــج شــبه التجريبــي ،حيــث قســم الطــلاب الــى مجموعتيــن :تجريبيــة وضابطــة .وقــد بينــت النتائــج تحســن تحصيــل
المجموعــة التجريبيــة ،ووجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن متوســط المجموعتيــن بالنســبة للتفكيــر الناقــد والاتجاهــات لصالــح المجموعــة
التجريبيــة (.)Sung, Wang, Chang, 2015
و�أجــرى حســن النجــار ( )2015دراســة للوقــوف علــى فاعليــة برنامــج تدريبــي فــي تنميــة مهــارات التدريــس ال�إ لكترونــي والاتجاهــات نحوهــا
لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي غــزة ،بهــدف تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة للمعلميــن فــي مجــال التدريــس ال�إ لكترونــي .اســتخدم فيهــا
اســتبيان تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة الرئيســة للمعلميــن حســب �أولوياتهــم .ثــم قــام ب�إعــداد برنامــج تدريبــي محــدد اســتنادا ل�أســلوب النظــم.
واســفرت النتائــج عــن وجــود �أثــر دال �إحصائيــا لبرنامــج التدريــب لــدى عينــة البحــث وتحقــق البرنامــج التدريبــي الفاعليــة المطلوبــة منــه.
كمــا �أجــرى لارا وريبــاراز ( )Lara & Reparaz 2012دراســة هدفــت �إلــى اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب ل�إ نتــاج شــريط فيديــو
علمــي مــن خــلال التعلــم التعاونــي ،تكونــت عينــة الدراســة مــن عشــرين طالبـاً فــي المرحلــة الثانويــة ،قســموا �إلــى خمــس مجموعــات ،كلفــت
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كل منهــا ب�إنتــاج شــريط فيديــو تعليمــي باســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب وارفــاق المصــادر بهــا ،وقــد تــم تقييــم جــودة الفيديــو.
و�أظهــرت النتائــج �أن الطلبــة عملــوا بشــكل تعاونــي و�أعجبــوا بطريقــة العمــل و�أن الرحلــة المعرفيــة ســاعدتهم علــى ســرعة انجــاز العمــل وتوزيــع
ال�أدوار بينهــم وزادت دافعيتهــم نحــو التعليــم (.)Lara & Reparaz ،2012
التعقيب على الدراسات السابقة
ال�أبحــاث والدراســات الســابقة شــكلت النــواة ال�أساســية التــي انطلقــت منهــا الباحثــة فــي تحديــد فكــرة الدراســة ومنهجهــا و أ�دواتهــا،
و�إجــراءات تنفيذهــا وتطبيقهــا .حيــث �إن الدراســات الســابقة تتشــابه مــع الدراســة الحاليــة خاصــة مــع دراســتي �أبــو موســى والنجــار مــن
حيــث اعــداد برنامــج تدريبــي يركــز علــى توظيــف التدريــب ال�إ لكترونــي فــي تدريــب المعلميــن فــي المرحلــة الثانويــة ،وهــو نفــس مــا قامــت
بــه الباحثــة ،كمــا كل مــن دراســات برلتــو كاروك والعنيــزي وزريبــي ركــزت علــى توظيــف المنصــات ال�إ لكترونيــة فــي التعليــم والتدريــب ،و�أمــا
دراســات جــودة والزعبــي لارا وريبــاراز ســونغ وانــغ وشــانغ فقــد تمحــورت حــول معرفــة اثــار اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر
الويــب فــي التعليــم وتحديــد مــدى فاعليتهــا وهــو نفــس الغــرض الــذي تســعى �إليــه الباحثــة مــن هــذه الدراســة .بينمــا كانــت دراســة ترســت
عامــة عــن توظيــف شــبكات ال�إ نترنــت فــي التعليــم �أي �إنهــا شــملت اســتخدام المنصــات التعليميــة فــي التدريــب والرحــلات المعرفيــة عبــر
الويــب للتعليــم وهــي نفــس التجربــة التــي اســتخدمتها الباحثــة فــي الدراســة .كمــا �أن دراســة زريبــي قــد وظفــت المنصــات ال�إ لكترونيــة لتدريــب
الصحفييــن و�إحــداث نمــو مهنــي لديهــم ،وهــو نفــس المضمــون الــذي اســتخدمه الباحثــة عنــد تدريــب المعلميــن علــى الرحــلات المعرفيــة
عبــر الويــب باســتخدام منصــة رواق ال�إ لكترونيــة.
كمــا �أن جميــع الدراســات تــدور حــول نفــس الفكــرة التــي تقــوم عليهــا الدراســة مــن اســتخدام المنصــات ال�إ لكترونيــة و�إن اختلــف اســم
المنصــة ل�إ حــداث نمــو فعلــي للمشــاركين فيهــا ،وتــدور حــول اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم وال�إ نترنــت فــي تدريــس الطلبــة والعمــل علــى تنميــة
�أفكارهــم وزيــادة مشــاركتهم فــي الحصــص.
خلاصــة القــول �أن جميــع الدراســات الســابقة تتفــق مــع الخطــوط العريضــة للدراســة الحاليــة� ،إذ �أنهــا تتمحــور حــول توظيــف تكنولوجيــا
التعليــم ال�إ لكترونــي بشــكل عــام لتدريــب المعلميــن علــى توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم ســواء كانــت رحلــة معرفيــة �أو غيــره ،مــع ضــرورة
انعــكاس ذلــك علــى الطلبــة وانمــاط تفكيرهــم ،وتحصيلهــم ،واتجاهاتهــم نحــو التعلــم.
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الفصل الثالث
هــذا الجــزء مخصــص لمنهجيــة الدراســة التــي اســتخدمتها الباحثــة ل�إ جــراء هــذه الدراســة ،وال�أســئلة التــي اســتخدمت فــي الدراســة واداة
الدراســة وتحليلهــا.
منهجية الدراسة:
لتحقيــق �أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي المســحي التحليلــي .حيــث اســتخدمت اســتبيان بهــدف معرفــة �أثــر توظيــف
منصــة رواق ال�إ لكترونيــة فــي تدريــب معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب ،ومــدى قدرتهــم علــى
تطبيقهــا فــي التدريــس .ثــم حللــت نتائــج الاســتبيان لمعرفــة مــدى فاعليــة اســلوب التدريــب ،ومــدى قــدرة معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى
تطبيــق هــذه الاســتراتيجية.
مجتمع الدراسة:
تك ــون مجتم ــع الدراس ــة م ــن جمي ــع معلم ــي ف ــرع الري ــادة وال�أعم ــال ش ــمال الخلي ــل البال ــغ عدده ــم  20معلم ـاً ومعلم ــة ،موزعي ــن عل ــى
ثمان ــي مناط ــق تعليمي ــة ويعلم ــون ف ــي  14مدرس ــة .ويدرس ــون  4م ــواد مختلف ــة ه ــي :ال�إ دارة والاقتص ــاد ،المحاس ــبة ،المش ــاريع الصغي ــرة،
الري ــادة ف ــي ال�أعم ــال .ت ــم تكلفيه ــم بالمش ــاركة ف ــي دورة �إلكتروني ــة مجاني ــة عب ــر منص ــة رواق وت ــم تدريبه ــم عل ــى اس ــتراتيجية الرح ــلات
المعرفي ــة عب ــر الوي ــب ،ف ــي الفت ــرة م ــن  2018/10/1حت ــى  ،2019/11/1قام ــوا جميعه ــم بتنفي ــذ رحل ــة معرفي ــة عب ــر الوي ــب عل ــى ال�أق ــل
ف ــي الع ــام الدراس ــي .2019/2018
أ�داة الدراسة :بناؤها وصدقها وثباتها:
لتحقي ــق �أه ــداف الدراس ــة �أع ــدت الباحث ــة اس ــتبيان مس ــحي يقي ــس م ــدى فاعلي ــة اس ــتخدام المنص ــات ال�إ لكتروني ــة (منص ــة رواق) ف ــي
تدري ــب معلم ــي الري ــادة وال�أعم ــال عل ــى اس ــتراتيجية الرح ــلات المعرفي ــة عب ــر الوي ــب ،وم ــدى قدرته ــم عل ــى تطبيقه ــا واس ــتخدامها ف ــي
تدري ــس مباح ــث الف ــرع.
تكون الاستبيان من قسمين ،ال�أول يتعلق بالمادة التدريبية ،ويقيس مدى فاعلية التدريب الالكتروني ،وحدد له  10مؤشرات.
�أم ــا القس ــم الثان ــي فيتعل ــق بالتطبي ــق العمل ــي للتدري ــب ح ــدد ل ــه س ــتة مؤش ــرات ،ويقي ــس م ــدى ق ــدرة المعلمي ــن عل ــى تطبي ــق الرح ــلات
المعرفي ــة عب ــر الوي ــب ف ــي التدري ــس ،حي ــث طل ــب م ــن كل معل ــم وض ــع علام ــة م ــن  5-1تبي ــن درج ــة رض ــاه ع ــن بن ــود التقيي ــم.
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ويبين جدول ( )1بنود الاستبيان الذي �أعدته الباحثة لتقييم التدريب ،و�إمكانيات تطبيقه العملي من المعلمين.
جدول ()1
استبيان تقييم الدورة التدريبية

المؤشر

مستوى الرضا

القسم ال�أول :فاعلية استخدام المنصات ال�إ لكترونية في التدريب على استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب
 .١وفرت المنصة ال�إ لكترونية المعلومات الكافية عن استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب.

()-----

 .٢التدريب من خلال المنصة الالكترونية كان عملية سهلة وبسيطة توفر الوقت والجهد.

()-----

 .٣المادة التدريبية عملية وقابلة للتطبيق في مجالات عملنا.

()-----

 .٤تكاملت المواد النظرية مع التطبيقات العملية الواقعية.

()-----

 .٥المادة العلمية متسلسلة ومترابطة ومتكاملة.

()-----

 .٦بعد انتهاء الدورة ال�إ لكترونية �أصبحت قادرا على تطبيقها عملياً في التدريس.

()-----

 .٧ساعدت ال�أمثلة العملية التي عرضت في الدورة ال�إ لكترونية على فهم الاستراتيجية ،وسهلت عملية تطبيقها.

()-----

 .٨مدة الدورة التدريبية كانت كافية لطرح ومناقشة ال�أفكار الرئيسة.

()-----

 .٩حققت الدورة ال�أهداف المرجوة منها (استخدام استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التعليم)

()-----

 .١٠اكتسبت مهارة عبر التدريب الالكتروني نتج عنه نمو مهني.

()-----

القسم الثاني :فاعلية تطبيق الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس
 .11تم تنفيذ رحلة معرفية عبر الويب فاعلة مع الطلبة ،حققت �أهدافاً تربوية.

()-----

 .12استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التعليم تناسب الطلبة وتحقق غايات التعليم.

()-----

 .13لهذه الاستراتيجية العديد من الايجابيات في التعليم.

()-----

 .14مستوى تفاعل الطلبة في الرحلة المعرفية عبر الويب كان كبيراً.

()-----

 .15شجعت الرحلة المعرفية عبر الويب الطلبة على الدراسة عن المعلومات ،وعلى التفكير والتحليل.

()-----

� .16أخطط لتنفيذ رحلات معرفية عبر الويب في المستقبل.

()-----

وقــد تــم الت�أكــد مــن ثبــات وصــدق الاســتبيان عــن طريــق عرضــه علــى عــدة محكميــن خارجييــن موثوقيــن قدمــوا تغذيــة راجعــة عنــه �أكــدت
صدقــه وثباتــه ومناســبته ل�أهــداف الدراســة.
إ�جراءات الدراسة:
فــي البدايــة قامــت الباحثــة بتحديــد احتياجــات المعلميــن التدريبيــة للعــام الدراســي  2019/2018بالتعــاون مــع �أعضــاء لجنــة المبحــث،
وتــم الاتفــاق علــى مجموعــة مــن احتياجاتهــم التدريبيــة تضمنــت التدريــب علــى اســتراتيجيات تعليــم حديثــة تركــز علــى توظيــف تكنولوجيــا
المعلومــات والاتصــال .ثــم تــم اختيــار اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب ك�إحــدى الاســتراتيجيات الحديثــة التــي تســاهم فــي �إكســاب
معلمــي فــرع الريــادة وال�أعمــال مهــارات تدريســية حديثــة تركــز علــى توظيــف تكنولوجيــا التعليــم فــي التدريــس داخــل الغــرف الصفيــة .ومــن
منطلــق الخــروج عــن نمــط التدريــب التقليــدي ،والــذي يهــدف لاكســاب المعلميــن مهــارات حديثــة تركــز علــى التعلــم الذاتــي ،قامــت
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بتوظيــف المنصــات ال�إ لكترونيــة واختــارت منصــة رواق لتكــون منصــة الاطــلاق �إلــى �أســلوب التدريــب الجديــد؛ لتعمــل علــى تحقيــق هدفيــن
رئيســين همــا :تدريــب المعلميــن علــى التعلــم الذاتــي علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب عــن طريــق المنصــات ال�إ لكترونيــة،
والتعامــل مــع المنصــات ال�إ لكترونيــة ك�أحــد �أنمــاط التعليــم المفتــوح .واكســابهم مهــارة عمليــة تركــز علــى توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم
عبــر تطبيــق الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب كاســتراتيجية تدريــس حديثــة.
بعــد ذلــك صممــت المشــرفة دورة �إلكترونيــة مجانيــة لاســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب علــى منصــة رواق ،وحــدد موعــد بدايتهــا
ونهايتهــا ،وكلفــت جميــع معلمــي الريــادة وال�أعمــال فــي مديريــة شــمال الخليــل بالاشــتراك بهــا.
بعــد الانتهــاء مــن الــدورة وحصــول المشــاركين علــى شــهادات مشــاركة ،كلفــت المعلميــن بتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية مــع الطلبــة فــي تدريــس
مباحــث الفرع.
تابع ــت م ــدى ق ــدرة المعلمي ــن عل ــى تنفي ــذ ه ــذه الاس ــتراتيجية ف ــي التدري ــس ،وت�أك ــدت م ــن قي ــام جمي ــع المعلمي ــن بتنفي ــذ رحل ــة معرفي ــة
عبــر الويــب مــع طلبتهــم واحــدة علــى ال�أقــل خــلال العــام الدراســي 2019/2018؛ ممــا يــدل علــى نجــاح التدريــب ال�إ لكترونــي واســتفادة
المعلميــن منــه.
ولتدعيــم نتيجــة التجربــة وتدعيمهــا قامــت المشــرفة بتوزيــع اســتبيان مســحي يســتطلع �آراء المعلميــن عــن التدريــب ال�إ لكترونــي ويتعــرف علــى
مــدى قدرتهــم علــى تطبيــق التدريــب عمليــا وتنفيــذ رحــلات معرفيــة عبــر الويــب فــي التدريــس.
المعالجة ال�إ حصائية:
تــم تحديــد درجــات الرضــا عــن التدريــب فــي الاســتبيان وفــق عــدة مســتويات ،حيــث وزعــت العلامــات مــن  ،5 - 1حيــث يشــر رقــم � 1إلــى
مســتوى رضــا ضعيــف جــدا عــن مســتوى التدريــب ،ويشــير رقــم � 5إلــى مســتوى رضــا عـ ٍ
ـال جــدا عــن مســتوى التدريــب.
تــم اســتخدام الوســط الحســابي كمؤشــر عــام عــن مســتوى الرضــا عــن التدريــب ،وتــم تفســير المتوســطات الحســابية عــن مســتوى الرضــا
وفــق المقيــاس الوزنــي ال�آتــي:
• :2 – 1درجة رضا منخفضة.
• :3 – 2.1درجة رضا متوسطة.
• :4 – 3.1درجة رضا عالية.
• :5 – 4.1درجة رضا عالية جدا.
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الفصل الرابع
فــي هــذا الفصــل تعــرض الباحثــة �أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا مــن الدراســة .ثــم تقتــرح مجموعــة مــن التوصيــات المنبثقــة عنهــا بهــدف
نشــر وتعميــم التجربــة ولتعميــم �إمكانيــة الاســتفادة منهــا.
نتائج الدراسة:
أ�ولاً :فاعليــة توظيــف المنصــات الالكترونيــة فــي تدريــب معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة
عبــر الويــب
هذا القسم يتعلق ب�إجابة سؤال الدراسة ال�أول:
1 .1ما فاعلية توظيف منصة رواق ال�إ لكترونية في تدريب معلمي الريادة وال�أعمال على استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب؟
تــم حســاب المتوســطات الحســابية لاســتجابة �أفــراد مجتمــع الدراســة لــكل مجــال مــن مجالاتهــا ،ويوضــح الجــدول رقــم ( )2هــذه القيــم
لمجــالات �أداة الدراســة.
جدول رقم ()2
المتوسطات الحسابية لمستوى رضا أ�فراد مجتمع الدراسة عن التدريب

المؤشر
وفرت المنصة ال�إ لكترونية المعلومات الكافية عن استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب.
التدريب من خلال المنصة ال�إ لكترونية كان عملية سهلة وبسيطة توفر الوقت والجهد.
المادة التدريبية عملية وقابلة للتطبيق في مجالات عملنا.
تكاملت المواد النظرية مع التطبيقات العملية الواقعية.
المادة العلمية متسلسلة ومترابطة ومتكاملة.
بعد الانتهاء من الدورة ال�إ لكترونية �أصبحت قادراً على تطبيقها عمليا في التدريس.
ساعدت ال�أمثلة العملية التي عرضت في الدورة ال�إ لكترونية على فهم الاستراتيجية وسهلت عملية تطبيقها.
مدة الدورة التدريبية كانت كافية لطرح ومناقشة ال�أفكار الرئيسة.
حققت الدورة ال�أهداف المرجوة منها (توظيف استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التعليم)
 .10اكتسبت مهارة عبر التدريب الالكتروني نتج عنه نمو مهني.
المتوسط الحسابي ال�إ جمالي

مستوى الرضا
4.3
4.5
4
4.2
4.1
4.1
4.2
4
4.4
4.2
4.2

يتضــح مــن قيــم المتوســطات الحســابية الــواردة فــي الجــدول رقــم (� )2أن القيــم قــد تراوحــت بيــن ( )4و ( ،)4.5بينمــا كان المتوســط
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الحســابي ال�إ جمالــي ( )4.2وهــو مــا يعكــس درجــة رضــا عاليــة جــدا عــن التدريــب الالكترونــي ،حيــث حصــل المؤشــر « 2التدريــب مــن
خــلال المنصــة ال�إ لكترونيــة كان عمليــة ســهلة وبســيطة توفــر الوقــت والجهــد» علــى �أعلــى قيمــة  4.5معبــراً �أيضــا عــن درجــة رضــا عاليــة
جــداً .بينمــا حصــل كل مــن المؤشــرين رقمــي  3و« 8المــادة التدريبيــة عمليــة وقابلــة للتطبيــق فــي مجــالات عملنــا» و «مــدة الــدورة التدريبيــة
كانــت كافيــة لطــرح ومناقشــة ال�أفــكار الرئيســية» علــى �أدنــى متوســط حســابي هــو  ،4معبــرا ايضــا عــن درجــة رضــا عاليــة عــن التدريــب .ممــا
يعنــي �أن المعلميــن راضــون عــن التدريــب الالكترونــي الــذي تلقــوه علــى منصــة رواق وبدرجــة عاليــة جــداً ،ممــا يدلــل علــى نجــاح تجربــة
اســتخدام المنصــات ال�إ لكترونيــة فــي تدريــب معلمــي الريــادة وال�أعمــال علــى اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب ،و�أنــه قــد حقــق
�أهدافــه والنتائــج المتوقعــة منــه وبدرجــة عاليــة جــداً.
ثاني ًا :التطبيق العملي لاستراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس
هذا القسم يتعلق ب�إجابة سؤال الدراسة الثاني:
 .2ما مدى توظيف استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس لدى معلمي الريادة وال�أعمال؟
تــم حســاب المتوســطات الحســابية لاســتجابة �أفــراد مجتمــع الدراســة لــكل مجــال مــن مجالاتهــا ،ويوضــح الجــدول رقــم ( )3هــذه القيــم
لمجــالات �أداة الدراســة.
الجدول رقم ()3
المتوسطات الحسابية لمستوى رضا أ�فراد مجتمع الدراسة عن تطبيق استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التدريس

المؤشر

مستوى الرضا

 .11تم تنفيذ رحلة معرفية عبر الويب فاعلة مع الطلبة ،حققت �أهدافاً تربوية.

3.9

 .12استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب في التعليم تناسب الطلبة وتحقق غايات التعليم.

3.9

 .13لهذه الاستراتيجية العديد من الايجابيات في التعليم.

4

 .14مستوى تفاعل الطلبة في الرحلة المعرفية عبر الويب كان كبيراً.

3.8

 .15شجعت الرحلة المعرفية عبر الويب الطلبة على الدراسة عن المعلومات والتفكير والتحليل.

4.2

� .16أخطط لتنفيذ رحلات معرفية عبر الويب في المستقبل.

4.2

المتوسط الحسابي ال�إ جمالي

4

يتضــح مــن قيــم المتوســطات الحســابية الــواردة فــي الجــدول رقــم (� )3أن المتوســطات الحســابية قــد تراوحــت بيــن ( )3.8و (،)4.2
بمتوســط حســابي �إجمالــي ( .)4وهــو مــا يعكــس درجــة رضــا عاليــة عــن تطبيــق الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي التدريــس� ،أي �أن
المعلميــن قــد اســتطاعوا تطبيــق هــذه الاســتراتيجية وراضــون عــن نتائــج تطبيقهــا فــي التدريــس بدرجــة عاليــة ،و�أنهــا اســتطاعت تحفيــز الطلبــة
علــى المشــاركة والتفكيــر والحصــول علــى المعلومــة .وهــو مــا يعكــس �إمكانيــة تطبيــق مــا تــم التــدرب عليــه حســب ر�أيهــم قــد جــاء بدرجــة
رضــا عاليــة و�أن قدرتهــم علــى تطبيــق الرحــلات المعرفيــة فــي التدريــس عاليــة ايضــا ،وممــا يؤكــد هــذه النتيجــة قيــام جميــع المعلميــن بتنفيــذ
رحلــة معرفيــة عبــر الويــب علــى ال�أقــل خــلال الفصــل الدراســي ال�أول� ،أو الثانــي.
وقــد حصــل المؤشــر " 14مســتوى تفاعــل الطلبــة فــي الرحلــة المعرفيــة عبــر الويــب كان كبيــراً" علــى �أدنــى قيمــة  ، 3.8معبــراً �أيضــا عــن
درجــة رضــا عاليــة� ،أي �أن تدريــس مباحــث الريــادة وال�أعمــال باســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب للبحــث واستكشــاف المعلومــات
قــد لاقــي �أيضــا رضــا عاليـاً مــن الطلبــة .بينمــا حصــل كل مــن المؤشــرين رقمــي  15و" 16شــجعت الرحلــة المعرفيــة عبــر الويــب الطلبــة علــى
الدراســة عــن المعلومــات والتفكيــر والتحليــل" و "�أخطــط لتنفيــذ رحــلات معرفيــة عبــر الويــب فــي المســتقبل" علــى �أعلــى متوســط حســابي
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هــو  ،4.2معبــراً عــن درجــة رضــا عاليــة جــدا عــن امكانيــة تطبيــق اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تدريــس مباحــث فــرع
الريــادة وال�أعمــال مســتقبلا .وهــذا مــا يعنــي تحقــق �أهــداف تطبيــق اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تدريــس مباحــث فــرع
الريــادة وال�أعمــال واكتســب المعلمــون مهــارة فــي اســتخدامها فــي التدريــس ،مــع وجــود رغبــة مــن المعلميــن فــي الاســتمرار فــي تطبيقــه.
خلاصة الدراسة:
اســتخدمت الباحثــة مشــرفة الريــادة وال�أعمــال فــي مديريــة شــمال الخليــل طريقــة جديــدة فــي تدريــب معلمــي الفــرع تتمثــل فــي توظيــف
المنصــات ال�إ لكترونيــة ومنهــا «منصــة رواق» ،و�أعــدت دورة عــن اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب ،وكلفتهــم بالاشــتراك فيهــا
ومــن ثــم القيــام بتطبيــق رحلــة معرفيــة عبــر الويــب فــي التدريــس ،ثــم �أعــدت اســتبيان يقيــس فاعليــة التدريــب علــى الاســتراتيجية ،ومــدى
قــدرة المعلميــن علــى اســتخدامها ،و�أظهــرت نتائــج التحليــل �أن درجــة رضــا المعلميــن عــن التدريــب عاليــة جــداً ،و�أن قدرتهــم علــى التطبيــق
قــد جــاءت �أيضــا بدرجــة عاليــة؛ ممــا يعكــس نجــاح التجربــة وتحقيــق �أهدافهــا و�إمكانيــة الاســتمرار فــي توظيــف المنصــات ال�إ لكترونيــة فــي
تدريــب المعلميــن علــى مهــارات �أخــرى فــي المســتقبل.
التوصيات والاقتراحات:
في نهاية الدراسة توصي الباحثة بالمقترحات ال�آتية:
 .1الاستمرار في توظيف المنصات ال�إ لكترونية في �إعداد بعض الدورات التدريبية للمعلمين للتغلب على صعوبات التدريب التقليدي.
 .2تكليــف المعلميــن بالتدريــب علــى موضوعــات �أخــرى مــن واقــع احتياجاتهــم التدريبيــة ،ومــن ثــم تقييــم مــدى اســتفادتهم منهــا؛ بهــدف
الحصــول علــى معلومــات �أشــمل عــن فاعليتهــا فــي التدريــب.
 .3العمــل علــى تحســين قــدرة المعلميــن فــي اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب عــن طريــق نشــر الرحــلات المعرفيــة
لمختلــف المعلميــن علــى صفحــات المعلميــن.
� .4إعــداد اســتبيان اســتطلاعي يقيــس رضــا الطلبــة عــن اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة التــي يخضعــون لهــا ،بهــدف الحصــول علــى
تصــور �أشــمل لفاعليــة التدريــب ال�إ لكترونــي ،بصفتهــم مســتفيدين رئيســين مــن العمليــة.
 .5عقــد اجتماعــات تقييمــه تناقــش ايجابيــات التدريــب ال�إ لكترونــي ومعوقاتــه بدقــة ،وتحــدد مزايــا وعيــوب اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات
المعرفيــة عبــر الويــب فــي التدريــس.
 .6تعميم تجربة التدريب عبر المنصات ال�إ لكترونية ،ونشره لبقية التخصصات للاستفادة مما تم تحقيقه من خلال التجربة.
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المصادر والمراجع
أ�ولاً :المراجع العربية:
•الســملاوي ،ســمية عبــد اللــه ( .)2012دور الويــب كويســت (الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب) فــي تنميــة المهــارات الحياتيــة التشــاركية ،المؤتمــر العربــي
الدولــي التاســع للتعليــم عــن بعــد والتعليــم المســتمر اصالــة الفكــر وحداثــة التطبيــق ،الجمعيــة العربيــة لتكنولوجيــا التربيــة ،مصــر ،ص .664-661
•الحيلــة ،محمــد (� .)2008أثــر اســتراتيجية الويــب كويســت علــى تنميــة التفكيــر الناقــد والتحصيــل الدراســي فــي مســاق تعليــم التفكيــر لــدى طلبــة كليــة العلــوم
التربويــة الجامعيــة (ال�أونــروا) ،المجلــة الاردنيــة فــي العلــوم التربويــة ،العــدد  ،3ص .219-205
•العنيــزي ،يوســف ( .)2017فعاليــة اســتخدام المنصــات التعليميــة ( )Edmodoلطلبــة الرياضيــات والتكنولوجيــا بكليــة التربيــة ال�أساســية فــي دولــة الكويــت،
المجلــة العلميــة لكليــة التربيــة جامعــة اســيوط ،المجلــد  ،33العــدد ،6ص .240-193
•اطميزي ،جميل ( .)2013نظم التعليم ال�إ لكتروني و�أدواته ،المملكة العربية السعودية :مكتبة المتنبي.
•�أبــو موســى ،محمــد ( .)2018دراســة وصفيــة لمنصــة تعليميــة تمــزج التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة فــي عملتــي التعليــم والتعلــم تجربــة خاصــة مــع
التوجيهــي ال�أردنــي ،مجلــة المعهــد الدولــي للدراســات والابحــاث ،المجلــد  ،4العــدد  ،4نيســان .2018
•الزعبــي ،عبــد اللــه ســالم (� .)2017أثــر اســتخدام اســتراتيجية الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب (الويــب كويســت) فــي تدريــس مــادة العلــوم فــي تنميــة مهــارات
التفكيــر العلمــي وفهــم طبيعــة العلــم لــدى طــلاب الصــف الثامــن ال�أساســي ،مجلــة الجامعــة الاســلامية للدراســات التربويــة والنفســية ،مجلــد  ،25العــدد
 ،3ص .369-349
•زريبــي ،سوســن؛ مخالفــة� ،أحــلام؛ عقــون ،عرجونــة ( .)2017دور المنصــات الرقميــة التعليميــة فــي تطويــر العمــل الصحفــي منصتــي Advocacy
 Assemblyو iversityنموذجــا ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعــة  8مــاي  ،1945كليــة العلــوم الانســانية ،ص .25-6
•جــودة ،ســامية ( .)2016فاعليــة اســتخدام الرحــلات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة مهــارات التفكيــر المنطقــي والدافعيــة لل�إ نجــاز ال�أكاديمــي لــدى طالبــات
فــي قســم الرياضيــات فــي جامعــة تبــوك ،مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية جامعــة تبــوك ،المجلــد  ،17العــدد ،4ص .227-187
•النجــار ،حســن ( .)2015فاعليــة برنامــج تدريبــي فــي تنميــة مهــارات التدريــس ال�إ لكترونــي والاتجاهــات نحوهــا لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة بعــزة .مجلــة
المنــارة ،المجلــد  21العــدد .2015 ،2
ثاني ًا :المراجع ال�أجنبية

•	 1. Kimmos, R. (2015). Online System Adoption and K-12 Academic Outcomes, Journal of Computer
Assisted Learning, vol. 31, no. 4, p.378-391.
•	 2. Pretto, Gabriella; Curro, Gina (2017). An Approach for Doctoral Students Conducting Context-Specific
Review of Literature in IT, ICT, and Educational Technology, New Review of Academic Librarianship,
vol. 23, no. 1, p.112-171. 3. Trust, Torrey (2012). New Model of Teacher learning in an Online Network,
Journal of Research on Technology in Education, vol. 24, no. 4, p.184-245.
•	 4. Sung, H. & Hwang G. & Chang H. (2015). An Integrated Contextual and Web -Based Issue Quest
Approach to Improve Students› Learning Achievements, Attitudes and Critical Thinking. Education
Technology & Society, 18 (4), 299-311.
•	 5. Lara, S, Reparaz, C. (2012). Effectiveness of Cooperative Learning Fostered by Working with WebQuest
Journal of Science Education and Technology. 15(2): 133-136.

80

البحث ()٤
أث ــر اس ــتخدام التعلي ــم
المحوســـب فـــي رفـــع
التحصـــل العلمـــي فـــي
مـــادة اللغـــة العربيـــة
للصــف الرابــع األساســي
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الملخص

هدف ــت ه ــذه الدراس ــة ال ــى معرف ــة �أث ــر اس ــتخدام التعلي ــم المحوس ــب ف ــي رف ــع التحصي ــل العلم ــي ف ــي م ــادة اللغ ــة العربي ــة ل ــدى
طالب ــات الص ــف الراب ــع ال�أساس ــي خ ــلال الع ــام الدراس ــي  ،2019\2018وتكون ــت العين ــة م ــن ( )37طالب ــة مثل ــت المجموع ــة
التجريبيــة والتــي تــم تدريســها باســتخدام الــدروس المحوســبة واســتخدمت الباحثــة التصميــم شــبه التجريبــي للمجموعــة الواحــدة
ذات الاختبــار القبلــي والبعــدي ،وقامــت الباحثــة ب�إعــداد اختبــار بعــدي علــى غــرار الاختبــار القبلــي الــذي تضمــن �أهــم المحــاور
الرئيســة فــي مــادة اللغــة العربيــة وهــي :القــراءة ،فهــم المقــروء ،التدريبــات اللغويــة ،التعبيــر الكتابــي والشــفوي ،الامــلاء؛ لاختبــار
فرضي ــات البح ــث ،وباس ــتخدام الاختب ــار التائي ــل للعين ــات المرتبط ــة �أظه ــرت النتائ ــج وج ــود ف ــروق ذات دلال ــة احصائي ــة بي ــن
الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي فــي رفــع التحصيــل العلمــي لمــادة اللغــة العربيــة ،وقــد تــم التحليــل لجميــع
المج ــالات ( الق ــراءة ،فه ــم المق ــروء ،التدريب ــات ،التعبي ــر ،ال�إ م ــلاء) ولوح ــظ وج ــود ف ــروق ذات دلال ــة �إحصائي ــة بي ــن الاختب ــار
القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي للمجــالات كافــة بدرجــات متفاوتــة �أعلاهــا القــراءة ،و�أقلهــا التدريبــات اللغويــة ،يعــزي
ذل ــك �إل ــى طريق ــة التدري ــس باس ــتخدام الحاس ــوب.
الكلمات المفتاحية :التعليم المحوسب ،الصف الرابع ال�أساسي ،التحصيل العلمي ،مادة اللغة العربية.
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The Effect of e-learning on the
Achievement Level for Fourthgrade students in Arabic

Prepared by: Sahar Fadel Abdul Hamid Elayan
Abstract
The aim of this study is to determine the impact of the use of computerized education in raising
educational attainment in Arabic language fourth grade students during the academic year 2018/2019
sample consisted of (37) a student pilot group represented which have been taught using computerized
lessons and used Design researcher semi demo per set with pretest walbadi, the researcher test
preparation pretest styled dimensions which contained the most important themes in the Arabic
language: reading, comprehension, language exercises, written and oral expression Dictation, research
hypotheses, and using altael test samples associated results showed statistically significant differences
between the pretest walbadi for test post on raising educational attainment for Arabic language, has
been the analysis of all areas (reading, comprehension, Exercises, speech, spelling) and statistically
significant differences were observed between the pretest walbadi for test post to all areas to varying
degrees the highest and least reading exercises due to language teaching method.
82

مقدمة الدراسة:
يشــكل التعليــم المحوســب فــي الوقــت الحاضــر وســيلة تعليميــة مهمــة فــي عمليــة التدريــس وخاصــة �أننــا نعيــش فــي عصــر التطــور
التكنولوجــي المســتمر ،وال�إ نفجــار المعرفــي والمعلوماتــي مــن خــلال ال�إ نترنــت ،والحاســوب هــو احــدى العناصــر والركائــز ال�أساســية فــي
التقــدم والتطــور ،ممــا يجعلــه محــور اهتمــام الجميــع فــي المجــالات كافــة :الاقتصاديــة ،والصحيــة ،والاجتماعيــة ،والسياســية �إلــى �أن
وصــل �إلــى �أهــم مجــال مــن مجــالات الحيــاة وهــو التعليــم.
ان جميــع القائميــن علــى التربيــة والتعليــم فــي وزارة التربيــة والتعليــم يشــجعون العامليــن مــن �إدارييــن ومعلميــن علــى اســتخدام الحاســوب
فــي مجــال عملهــم ففــي المجــال الاداري لســهولة حفــظ المعلومــات لفتــرات طويلــة والرجــوع اليهــا وقــت الحاجــة ،ولضمــان الدقــة فــي
المعلومــات المحفوظــة� ،أمــا فــي مجــال التعليــم ف�إنــه ينظــر لــه مــن عــدة جوانــب ،الجانــب ال�أول :هــو مواكبــة المعلــم للتطــور التكنولوجــي،
وذلــك بالخــروج مــن دوره التقليــدي فــي التلقيــن الــى �أســاليب جديــدة تواكــب التطــور التكنولوجــي ،وفــي ذلــك يمكــن القــول� :أن معلــم
القــرن الحــادي واالعشــرين يجــب �أن يكــون معلم ـاً �أكاديميــا وتربويــا وتكنولوجيــا متطــوراً ،الحيلــة ( .)2000وتعــد الــدروس المحوســبة
�إحــدى مســتحدثات هــذه التكنولوجيــا وتعــود �إلــى (العالــم الســلوكي ،ســكنر فــي �أواخــر الخمســينات �أوائــل الســتينات).
وقــد �أثبتــت الدراســات الســابقة �أن الــدروس المحوســبة فاعلــة فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة فــي رفــع المســتوى التحصيلــي ،وتحقيــق
ال�أهــداف المرجــوة خاصــة �إذا اســتخدمت فــي المــكان المناســب والوقــت المناســب� ،إن الاســتخدام بفاعليــة وكفــاءة للحاســوب يحقــق
ال�أهــداف المرجــوة ،الشــوابكة ( .)2005وذكــر اســماعيل وعمــراوي وجرعــون(� )2009أن التعلــم يجــب �أن يلعــب دوراً قياديـاً ،ولا بــد
�أن تكــون لــه غايــة ورســالة يؤديهــا حتــى يتمكــن الــدارس مــن انتــاج المعرفــة.
مــن �أجــل ســهولة اســتخدام الحاســوب فقــد تــم تصنيــف مزايــا برامــج الحاســوب التعليميــة فــي عمليــات التعلــم وفقــا لعناصــر اســتراتيجية
جانيــه والتــي ينبغــي ان يقــوم بهــا المعلــم �أو برنامــج الحاســوب وهــذه العناصــر هــي :التوجيــه ،التقديــم ،الممارســة ،الاختبــار ،الاحتفــاظ
والنقــل ابــو خطــوة ،وعبــد العاطــي(� )2009إضافــة �إلــى �أن العمليــة التعليميــة تواجــه تحديــات كبيــرة �أمــام متغيــرات النظريــات التربويــة
والتعليميــة وتيــارات العصــر ال�آخــر ،اليعقــوب ( ،2011ص ،)5الشــوايكة (.)2005
ويحتــاج المتعلــم خاصــة فــي المرحلــة ال�أولــى مــن التعليــم �إلــى وســائل تعليميــة تحــرك جميــع حــواس الطالــب فالحاســوب يمتلــك تلــك
المثيــرات لحــواس الطالــب مــن صوتيــة وبصريــة شــاحذة ل�أذهــان المتعلــم ومتممــة لمهاراتهــم فــي المــواد الدراســية �إذا �أحســن اســتخدامها
خصاونــة ( ،)2017وخاصــة �أن الحاســوب �أصبــح مــادة ووســيلة فــي مناهــج التعليــم التقنــي المتطــور ،ويتميــز عــن غيــره فــي تزويــد الطلبــة
بالمعرفــة العلميــة والمهــارات الضروريــة وتنميــة تفكيــره (ســمارة.)2008 ،
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ولوحــظ مــن بعــض الدراســات �أن الــدروس المحوســبة �إضافــة �إلــى �أهميتهــا العلميــة لهــا �أهميــة فــي عــلاج بعــض المشــاكل النفســية مثــل زيــادة
الثقــة بالنفــس ،والتخلــص مــن عقــدة الخــوف والخجــل فــي نفــس المتعلــم ســلامة (.)2013
�أوجــد التطــور التكنولوجــي مصطلحــات تربويــة جديــدة و�أحــدث ثــورة فــي التدريــس «ان التركيــز علــى اللغــة العربيــة فــي هــذه ال�أنشــطة جيــد،
ويربــط المتعلــم بواقعــه وب�إرثــه الثقافــي ،ويكــون وســيلة فعالــة لل�إ ســراع فــي عمليــة التنقــل ،وربــط العلــوم ببعضهــا البعــض» دعمــس (.)2009
مشكلة الدراسة:
فــي هــذه المرحلــة العمريــة ( )12-9ســنة يحتــاج الطالــب للتعلــم مــن خــلال �أســاليب ترتكــز مابيــن المحســوس وشــبه المحســوس كــي يســاعد
علــى تثبيــت المعلومــات وزيــادة الفهــم لــدى الطالــب ،فالحاســوب يثيــر حاســة الســمع والبصــر معــا فهــو �أســلوب مابيــن المحســوس وشــبه
المحســوس وهــو وســيلة مشــوقة ومثيــرة للدافعيــة والرغبــة فــي هــذا العصــر ،لــذا فهــو مــن �أنســب ال�أســاليب الناجحــة فــي التعليــم.
ولوحــظ �أن المتعلــم يشــعر بالملــل مــن الطريقــة التقليديــة فــي التعليــم كالتلقيــن وغيــره ،ممــا يــؤدي �إلــى صعوبــة الفهــم والحفــظ للمعلومــات
وبالتالــي تدنــي مســتوى التحصيــل العلمــي.
لذلــك �إرت ـ�أت الباحثــة �إلــى �إســتخدام التعليــم المحوســب ك�إســتراتيجية هامــة لرفــع التحصيــل العلمــي فــي مــادة اللغــة العربيــة لــدى طلبــة
المرحلــة ال�أساســية الدنيــا ،كونــه �أســلوب يكســر الملــل ويواكــب التطــور ويحاكــي المســتوى النمائــي للطلبــة فــي تلــك المرحلــة مــن خــلال
تقريــب موضــوع الــدرس للواقــع باســتخدام الفيديوهــات التعليميــة الداعمــة وال�إ ثرائيــة لموضــوع الــدرس� ،إضافــة �إلــى �إثــارة حاســة الســمع
والبصــر مــن خــلال عــروض البوربوينــت لنصــوص ،القــراءة ،والتدريبــات ،وال�إ مــلاء بطريقــة مشــوقة وممتعــة.
ومن هنا يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ال�آتي-:
* مــا �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب فــي رفــع التحصيــل العلمــي لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي فــي المــدارس الحكوميــة فــي
محافظــة طولكــرم؟
أ�سئلة الدراسة وفرضياتها:
سعت هذه الدراسة إ�لى ال�إ جابة عن ال�أسئلة ال�آتية-:
1 .1ما �أثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل في اختبار القراءة لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي؟
ويشتق منه الفرضية ال�أولى:
* توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة (التدريــس باســتخدام
الحاســوب) فــي الاختبــار القبلــي والبعــدي للقــراءة.
2 .2مــا �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع
ال�أساســي؟
* توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة (التدريــس باســتخدام
الحاســوب) فــي الاختبــار القبلــي والبعــدي لفهــم المقــروء.
3 .3ما �أثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل في اختبار التدريبات لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي؟
* توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة (التدريــس باســتخدام
الحاســوب) فــي الاختبــار القبلــي والبعــدي للتدريبــات.
4 .4ما �أثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل في اختبار ال�إ ملاء لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي؟
* توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة (التدريــس باســتخدام
الحاســوب) فــي الاختبــار القبلــي والبعــدي لل�إ مــلاء.
5 .5ما �أثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل في اختبار التعبير لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي؟
*توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة (التدريــس باســتخدام
الحاســوب) فــي الاختبــار القبلــي والبعــدي للتعبيــر.
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أ�هداف الدراسة:
هدفت الدراسة الى تحقيق ما ياتي:
1 .1قيــاس �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب فــي رفــع التحصيــل العلمــي فــي مــادة اللغــة العربيــة لــدى طلبــة الصــف الرابــع ال�أساســي فــي
المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة طولكــرم.
2 .2قياس �أثر استخدام التعليم المحوسب في رفع التحصيل العلمي في كافة مجالات اللغة العربية لدى طلبة الصف الرابع ال�أساسي.
3 .3معرفــة مــدى وجــود علاقــة بيــن مســتوى تحصيــل الدراســي فــي اللغــة العربيــة لــدى طلبــة الصــف الرابــع ال�أساســي وطريقــة التدريــس
باســتخدام التعليــم المحوســب.
4 .4عرف معلمي اللغة العربية اسلوب التعليم المحوسب من �أجل تحسين �أساليب التدريس المتبعة وتطويرها في المدارس باستمرار.
أ�همية الدراسة:
تنبــع �أهميــة الدراســة مــن ســعيها �إلــى معرفــة �أهميــة اســتخدام التعليــم المحوســب فــي تدريــس اللغــة العربيــة ،فقــد لاحظــت الباحثــة مــدى
�إقبــال الطلبــة علــى الحاســوب وشــغفهم بــه وتوقهــم لحصــص اللغــة العربيــة ،ولاحظــت الباحثــة ملــل الطلبــة مــن الاســلوب التقليــدي فــي
التعلــم ،لمــا تحتاجــه المــواد الدراســية لقــدرات عقليــة وتخيــل و�أحيانــا رســوم توضيحيــة ،قــد لا يكــون المعلــم قــادرا علــى تطبيقهــا لضيــق
الوقت،وضعــف قــدرة المعلــم علــى الرســم� ،أو قــد تحتــاج بعــض ال�أفــكار وال�أدوات التــي لا تكــون فــي متنــاول المعلــم �أو عجــز عــن توفيرهــا
خــلال الحصــة الصفيــة ،بال�أســلوب التقليــدي يكــون الطالــب ســلبياً فــي حيــن دوره يكــون مشــاركا �إيجابيـاً باســلوب التعليــم المحوســب فهــو
يســتنتج عبــرة مســتفادة �أو فكــرة مــن مشــاهدة �أفــلام كرتونيــة �أو اســكتش تمثيلــي �أو تعزيــز مفاهيــم مجــردة للطلبــة ،يقيــم نفســه مــن خــلال
مشــاهدة حــل التدريبــات ،ويســتنتج صفــات الــلام الشمســية والقمريــة والتنويــن ب�أشــكاله والتمييــز بينهــا مــن خــلال مشــاهدة قصــة محوســبة
ويسـ�أل ويحلــل ويقــر�أ فيصبــح لديــه دافــع ورغبــة للتعلّــم ويشــعر بالســعادة وتقديــر الــذات.
وبمــا �أن المتعلــم هــو محــور العمليــة التعليميــة فســتحاول هــذه الدراســة معرفــة �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب فــي تدريــس مــادة اللغــة
العربيــة ،وفــي رفــع المســتوى التحصيلــي للطالبــات فــي مجــالات اللغــة العربيــة كافــة (القــراءة ،فهــم المقــروء ،التدريبــات ،ال�إ مــلاء ،التعبيــر).
لجميــع هــذه ال�أســباب ارتـ�أت الباحثــة اختيــار ال�أســلوب الهــام فــي التعليــم ،والــذي يســاعد الباحثيــن فــي �إثــراء معرفتهــم بالعديــد مــن الحقائــق
العلميــة والمعرفيــة بخصــوص التعليــم المحوســب ،واســتخدامه فــي تدريــس مبحــث اللغــة العربيــة ،والتمهيــد ل�إ جــراء المزيــد مــن الدراســات
فــي هــذا المجــال.
حدود الدراسة:
التزمت الدارسة بالحدود ال�آتية:
1 .1تقتصــر هــذه الدراســة علــى اســتخدام التعليــم المحوســب وفحــص �أثــره فــي رفــع المســتوى التحصيلــي لــدى طلبــة الصــف الرابــع
ال�أساســي فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة طولكــرم.
2 .2اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات الصف الرابع ال�أساسي في مدرسة بنات اشبيلية ال�أساسية في مدينة طولكرم.
3 .3تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل ال�أول من العام الدارسي 2019-2018
مصطلحات الدراسة:
طريقـة التعليـم المحوسـب :طريقـة مـن طـرق التعليـم التـي تسـتخدم الحاسـوب فـي عـرض المـادة التعليميـة خـاص مـن �إعـداد الباحثـة
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باسـتخدام برنامـج البوربوينـت وعـرض الصـور وال�أفـلام وال�أناشـيد لايصـال المعلومـات �إلـى المتعلم بمسـاعدة المعلم �أو بطريقـة التعلم الذاتي.
التعليــم المحوســب :هــو عبــارة عــن التعليــم التفاعلــي يتــم مــن خــلال �أنشــطة محوســبة تفاعليــة اعــدت بهــدف تحســين مســتويات الطلبــة
فــي مهــارات القــراءة والتدريبــات وال�إ مــلاء والتعبيــر وفهــم المقــروء وتقديــم هــذه المهــارات علــى شــكل �أنشــطة تفاعليــة هادفــة ومتسلســلة
وجذابــة ،مدعمــة بعناصــر الصــوت والصــورة والحركــة ،وتســمح للطالــب بالتعلــم وفــق قدراتــه الخاصــة.
الاختبار التحصيلي� :أداة لقياس نتاج ما تعلمته الطالبات يتم �إعداد من قبل المعلمة.
التحصيل :هي العلامة التي يحصل عليها الطالب في الاختبار التحصيلي الذي �أعده المعلم.
التحصيل في مبحث اللغة العربية :هو العلامة الكلية التي يحصل عليها الطالب في مبحث اللغة العربية في نهاية الفصل الدراسي.
الاطار النظري:
بعــد الاطــلاع علــى الدراســات الســابقة تبيــن للباحثــة �أن موضــوع التعليــم المحوســب حظــى باهتمــام كبيــر مــن قبــل التربوييــن والمهتميــن
بالعمليــة التربوية،نظــراً ل�أهميتــه �أمــام التطــور الكبيــر والانفجــار المعرفــي والتكنولوجــي ،خاصــة و�أن الحاســوب �أصبــح محــض اهتمــام معظــم
الطــلاب فيمثــل نشــاطا ممتعــا لهــم ،ولكونــه مثيــر لمعظــم حــواس الطلبــة النفســية والجســدية فيســاعد علــى ســرعة الفهــم والاســتيعاب،
وخاصــة وان �أبنــاء شــعبنا يعيشــون تحــت الاحتــلال والاضطهــادات التــي تؤثــر علــى الجانــب ال�إ نفعالــي والعقلــي لهــم فتشــتت انتباههــم
وتركيزهــم ممــا يضعــف عمليــة ال�إ ســتيعاب والفهــم الــذي يــؤدي �إلــى انخفــاض مســتوى التحصيــل العلمــي.
وبذلــك يمكننــا ال�إ شــارة �إلــى �أن الحاســوب وبرامجــه التعليميــة وتكنولوجيــا ال�إ تصــال العلمــي تســتطيع �إحــداث تغييــر فــي دور المتعلّــم،
فاســتخدام البرمجيــات التعليميــة الحاســوبية لمحتــوى المــادة نفســه يمكّــن المعلــم مــن تغييــر دور المتعلــم مــن متلــقٍ للمعلومــة �إلــى باحــث
عنهــا وعــارض لهــا ،صالــح (.)2010
ماســة �إلــى طرائــق خاصــة نعلــم مــن خلالهــا تنميــة مهــارات التفكيــر الف ّعــال لــدى المتعلميــن فــي ســن مبكــرة،
ومــن هنــا فنحــن بحاجــة ّ
وبالتالــي نســاعدهم علــى التعلــم ،والبرامــج التعليميــة المحوســبة لهــا فائــدة خاصــة مــن وجهــة نظــر التربوييــن �إذ �إنهــا تســاعد الطفــل علــى
التفكيــر والتعلّــم بطريقــة �أفضــل ( )2002الحيلــة وغنيــم.
مفهوم التعليم المحوسب:
وهــو التعليــم التفاعلــي مــن خــلال الحاســوب التعليمــي ويمكــن تعريــف التعليــم التفاعلــي ب�أنّــه الحصــص التــي يســتخدم فيهــا المعلــم
محفــزات ومثيــرات للتفاعــل مــع المــادة التعليميــة خــلال الحصــة؛ وذلــك بتشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة الفعالــة فــي ال�أنشــطة المختلفــة
التــي تتــاح لهــم فــي المــادة التــي يدرســونها بشــكلٍ مباشــر ،ويــؤدي هــذا التفاعــل �إلــى شـ ّد انتبــاه الطــلاب والحفــاظ عليــه واستشــعاره بالمتعــة
والتســلية ،كمــا يســاعد التعليــم التفاعلــي الطلبــة علــى تطبيــق مــا تعلمونــه فــي الحيــاة اليوميــة وربطــه بالواقــع� ،إضافــة �إلــى جعــل المتعلــم باحثــا
عــن المعلومــات ومكتشــف لبعــض الاســتنتاجات �أو يمنحهــم تصــوراً عــن مــواد المحاضــرات القادمــة.
أ�همية التعليم المحوسب للتعليم المحوسب عدة فوائد وهي كما يلي:
1 .1التعليــم ال�إ لكترونــي الشــوابكة (� )2018إمكانيــة التواصــل مــع المعلميــن �أو الطلبــة ال�آخريــن بـ ُكل ســهولة ،وذلــك بســبب تنــوع وســائل
الاتصــال التــي تتمثّــل فــي ُغــرف الحــوار� ،أو البريــد ال�إ لكترونــي� ،أو مجالــس النقــاش.
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2 .2توفيــر الوقــت لل ُمعلميــن مــن �أجــل متابعــة الطـ ّلاب والقيــام بمهامهــم .وزيــادة عــدد الطـ ّلاب ال ُملتحقيــن بالشُّ ــعب الدراســية ،مــع حـ ّل
مشــكلة قلّــة ال�إ مكانيــات ال ُمتاحــة وضيــق القاعــات الدراســية .وزيــادة فاعل ّيــة المعلميــن.
3 .3تعــدد ُطــرق التعليــم ،ممــا ُيسـ ِّهل علــى الطالــب اختيــار الطريقــة ال ُمناســبة فــي تلقــي الــدروس ،ممــا يعمــل علــى اختصــار الوقــت والجهــد
وزيــادة الكفــاءات فــي تحقيــق ال�أهــداف التعليميــة.
4 .4حصول الطالب على التغذية الراجعة بشكل مستمر ،مما يس ِّهل معرفة التقدّم الذي وصل �إليه.
5 .5توفيــر مصــادر غنيــة بالمعلومــات للطـ ّلاب ،يسـ ُهل الوصــول �إليهــا خــلال وقــت بســيط .تخفيــض تكاليــف التعليــم ،بحيــث يكــون فــي
متنــاول جميــع �أفــراد ال ُمجتمــع.
6 .6تقديــم الخدمــات ال ُمســاندة للطـ ّلاب ،والتــي تتمثّــل فــي التســجيل ال ُمب ِّكــر ،وبنــاء الجــداول الدراســية ،و�إدارة الشُّ ــعب الدراســية ،تعويــض
نقــص الكــوادر التدريبيــة فــي بعــض قطاعــات التعليــم ،وذلــك عــن طريــق اســتخدام الفصــول الافتراضيــة.
7 .7تغييــر البرامــج والمناهــج بســرعة كبيــرة علــى شــبكة ال�إ نترنــت ،بمــا يتبــع ُمتطلبــات العصــر �أو الخطــط التــي تســير عليهــا الــوزارة ،ودون
وجــود �أي تكاليــف مرتفعــة منصــور (.)2015
8 .8تخطي العقبات التي تمنع وصول المواد العلمية للط ّلاب ،سواء كانوا في �أماكن نائية �أو خارج حدود الدول.
الســن ،وهــي كمــا يلــي :فوائــد التعليــم الالكترونــي للطفــل ،الشــوبكي
للتعليــم ال�إ لكترونــي عــدة فوائــد لفئــة الصغــار فــي ِّ
( )2018تقديــم التغذيــة الراجعــة التــي تمنــع ال ِفهــم الخاطــئ .تقديــم اختبــارات التعليــم ال�إ لكترونــي بشــكلٍ تــا ٍّم وشــامل ،كمــا يجــب �أن
تمتلــك هــذه الاختبــارات معاييــر قياســية تناســب جميــع ال�أطفــال .التخفيــف مــن النظــام الروتينــي لــدى المعلميــن ،ممــا يســاعدهم علــى
تخصيــص المزيــد مــن الوقــت لمســاعدة ال�أطفــال .التناســب والتماشــي مــع القــدرات والكفــاءات عنــد الطــلاب؛ بحيــث لا تشــوش علــى
الطفــل البطــيء بالتعلــم ،ولا تصيــب الطفــل المتفــوق بالضجــر .امتــلاك برامــج تُحافــظ علــى نوعيتهــا وخاصيتهــا بثبــات دون �أن تت�أثــر بـ�أ ّي
مصــادر بشــرية .تحفيــز الطفــل علــى الفضــول وال�إ بــداع.
معاييــر تصميــم البرمجيــات التعليميــة :مــع �أن للحاســوب قــدرات وامكانيــات فــي مجــال التعليــم �إلا �أن اســتخدامه يعتمــد علــى
عــدة معاييــر وشــروط فهــو ك�أي وســيلة تعليميــة �إذا لــم يحســن اســتخدامها فــلا تحقــق ال�أهــداف المرجــوة منهــا فيجــب ان يتناســب الوقــت
مــع المــكان والموضــوع مــع الــدرس المصمــم �أو مقطــع الفيديــو �أو �أي برنامــج �آخــر مــن البرامــج التعليميــة المحوســبة المــراد عرضهــا �إضافــة
�إلــى الوضــوح فــي البرنامــج واشــتماله علــى عنصــر الجــذب والتشــويق  ،وعليــه لابــد مــن التعــرف �إلــى �أهــم المعاييــر التــي يجــب مراعاتهــا عنــد
تصميــم البرامــج التعليميــة وانتاجهــا ومنهــا (الهــرش و�آخــرون. 74 ،2003 ،الخطيــب.1998،86 ،المغيــرة:)1993،102 ،
�1 .1أن يكون الهدف من البرنامج واضحاً ومصوغاً بطريقة جيدة تمكن من قياسه وملاحظته ،ومحتوى البرنامج مناسباً لمستوى المتعلم.
2 .2تعلم المهارات القبلية ال�أساسية قبل الانتقال �إلى مهارات �أو مفاهيم جديدة.
3 .3ترك بعض الحرية للمتعلم للتحكم في البرنامج.
�4 .4أن يبد�أ بما يجذب الانتباه بالصوت والخطوط وال�ألوان والرسوم مثلا.
5 .5بعد عرض جزء من المادة التعليمية يجب �أن يتوافر للمتعلم تدريب على هذا الجزء.
 6 .6مراعــاة �أســس تصميــم الشاشــة التعليميــة ،فقــد �أثبتــت الدراســات �أن تصميــم الشاشــة الجيــدة يســهل تفاعــل المتعلــم مــع المــادة
التعليميــة ويزيــد مــن دافعيتــه واســتمراريته فــي التعلــم.
العوامل المؤثرة في التحصيل في مادة اللغة العربية:
1 .1العوامــل الانفعاليــة :كالاضطــراب العاطفــي مثــلا يــؤدي �إلــى ضعــف القــراءة وذلــك بســبب نقــص الحاجــات ال�أساســية للطفــل فــي
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مجــال العواطــف والانفعــالات ،فهــؤلاء ال�أطفــال لا يمكــن �أن يتعلمــوا بالضغــط وال�إ كــراه ،فهــو غيــر مســتع ٍد لتعلــم مهــارة هامــة وحيويــة
كالقــراءة ،لــذا علــى المعلــم �أن يتفهــم حالــة الطفــل ويتقبلهــا ويهيئهــم لتعلــم القــراءة بــدلا ً مــن فرضهــا عليهــم ،وهــذا مــا حصــل مــع
الطفلين(تونــي) و(شــارلز) �أمثلــة مــن �إحــدى العيــادات التــي تعالــج الت�أخــر فــي القــراءة( .كتــاب تنميــة وعــي القــراءة – ماريــون مونــرو).
2 .2العوامــل الجســدية :كثــرة الحركــة ،عيــوب الســمع ،عيــوب النظــر ،تكــرار ال�إ صابــة بالمــرض ،والعيــوب العصبيــة ،فـ�إن كل مــا ســبق
ذكــره لــه ت�أثيــر علــى اســتعداد الطفــل للقــراءة؛ ل�أن القــراءة تتضمــن العديــد مــن العمليــات يحتــاج تعلمهــا �إلــى جســم مكتمــل النمــو.
3 .3تطــور اللغــة :للطلبــة مســتويات فــي اللغــة ،فهنــاك مــن هــو قــادر علــى القــراءة والتعبيــر بطلاقــة ،ومنهــم غيــر قــادر علــى القــراءة والتعبيــر
ســوى كلمــة �أو كلمتيــن ،وبنــاء علــى ذلــك ،فمعالجــة هــذه ال�أســباب تتطلــب وجــود عــدة �أركان  :الطالــب ،المعلــم ،ال�أســرة ،ومحاولــة
تنميــة المهــارات الحســية الحركيــة ،وتكثيــف التدريــب ،لــذا ســنحاول �إكســاب الطالبــات المهــارات اللازمــة فــي القــراءة� .أســلوب
تدريــس القــراءة كالتركيــز علــى الفئــة العليــا فــي القــراءة دون �إشــراك بقيــة الطالبــات مــن المســتويات ال�أخــرى .عــدم تدريــب الطالبــات
علــى القــراءة الجهريــة الســليمة .عــدم قــدرة الطالبــة علــى تحليــل النــص ،عــدم القــدرة علــى ربــط ال�أصــوات مــع شــكل الكلمــات.
الدراسات السابقة:
ومــن جانــب �آخــر بحثــت العديــد مــن الدراســات فــي �أهميــة التعليــم المحوســب فــي اكتســاب المفاهيــم العلميــة كدراســة يونــس والــدولات
( ،)2017حيــث بينــت نتائــج تلــك الدراســة علــى �أن هنــاك فروقـاً ذات دلالــة �إحصائيــة فــي اكتســاب طلبــة الصــف الثالــث ال�أساســي للمفاهيم
العلميــة يعــزى لطريقــة التدريــس لصالــح المجموعــة التجريبيــة ،واســتخدمت ال�أســلوب شــبه التجريبــي ،حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن
( )52طالبـاً وطالبــة ،واتجهــت بتبنــي تصميــم برمجيــات تعليميــة تســتند �إلــى الاســتراتجيات الاســتقرائية الموجــه فــي تدريــس العلــوم للمرحلــة
ال�أساســية-.وتطرقت دراســة شــميس( )2015ل�أثــر التعليــم المحوســب علــى رفــع التحصيــل حيــث �أظهــرت النتائــج ال�أثــر ال�إ يجابــي لرفــع
تحصيــل الطلبــة فــي الصــف ال�أول المتوســط فــي مــادة الجغرافيــا .كمــا بينــت دراســة الدويــري (� )2014أهميــة التعليــم المحوســب القائــم
علــى التعليــم التعاونــي و�أثــره علــى التحصيــل العلمــي لطلبــة التاســع فــي مــادة الجغرافيــا واتجاهــات الطلبــة نحوهــا ودوره فــي تســهيل عمليــة
التواصــل ،وكان مــن �أهــم نتائجهــا �أن للتعليــم المحوســب �أثــراً �إيجابيـاً فــي رفــع التحصيــل الدراســي واتجاهــات الطلبــة نحــو المــادة الدراســية.
كمــا �أثبتــت دراســة الحورانــي (� )2014أثــر �أنشــطة التعليــم المحوســب ال�إ يجابــي علــى رفــع تحصيــل طلبــة الصــف الثانــي العلمــي فــي مــادة
الكيميــاء واتجاهاتهــم نحــو تعلمهــا وتضمنــت �أســس تصميــم البرامــج التعليميــة ،حيــث تــم اســتخدام المنهــج التجريبــي للمجموعتيــن حيــث
تكونــت العينــة مــن (  )65طالباً-.كمــا �أكــدت علــى ذلــك دراســة العمــري ( )2012علــى �أهميــة وفاعليــة البرنامــج المحوســب فــي تنميــة
التفكيــر الابداعــي لــدى طلبــة الصــف الســابع فــي مــادة التربيــة ال�إ ســلامية باســتخدام المنهــج التجريبــي ذو المجوعــات الضابطــة والتجريبيــة
حيــث تكونــت العينــة مــن ( )116طالبـاً وطالبة-.وكذلــك دراســة صالــح ( )2010بينــت �أثــر الــدروس التعليميــة المحوســبة ال�إ يجابــي فــي رفــع
تحصيــل طلبــة الصــف ال�أول ال�أساســي مــن خــلال اســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي علــى عينــة بلــغ عددهــم ( )155طالبـاً وطالبــة .ودراســة
ســوغي والاديجانــا (� )2013أظهــرت نتائجهــا ال�أثــر ال�إ يجابــي لطريقــة التدريــس المحوســب علــى رفــع مســتوى التحصيــل لطلبــة المرحلــة
ال�إ بتدائيــة فــي مــادة العلــوم العامــة باســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي علــى عينــة تكونــت مــن ( )150طالبـاً .بينمــا تعارضــت نتائــج دراســة
خصاونــة ( )2017مــع النتائــج الســابقة حيــث لــم تظهــر النتائــج �أثــراً للتعليــم المحوســب علــى رفــع التحصيــل و�أعــرب �أن ســبب هــذه النتائــج
يعــود �إلــى �إحــدى معوقــات التعليــم المحوســب وهــو الجانــب الانفعالــي كــون الباحــث ليــس هــو المــدرس للمــادة وعــدم تعــود الطلبــة علــى
الــدروس المحوســبة وعــدم جديــة الطلبــة فــي التعليــم بال�إ ضافــة �إلــى المشــكلات التقنيــة التــي قــد تواجــه الباحــث ،وبينــت دراســة العمرانــي
( )2013العوامــل المؤثــرة فــي تطبيــق التعليــم المحوســب حيــث �أثبتــت �أن لاتجاهــات المعلميــن ال�إ يجابيــة �أثــر �إيجابــي نحــو اســتخدام
الحاســوب كوســيلة تعليميــة فــي المــدارس .ومــن نتائــج دراســة الحســينات ( )2012فــي التعــرف �إلــى صعوبــات تطبيــق برنامــج التعليــم
التفاعلــي المحوســب للتلاميــذ فــي المرحلــة الدنيــا ،منهــا معوقــات تتعلــق بــال�إ دارة ،كعــدم تعييــن معلــم مســاند دائــم لمعلــم التعليــم التفاعلــي
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المحوســب ،وقلــة الدعــم ،والتمويــل الكافــي لتوظيــف وتطبيــق البرنامــج ،ومعوقــات تتعلــق بالتلاميــذ وهــي عــدم توافــر جهــاز حاســوب لــدى
بعــض التلاميــذ فــي منازلهــم ،ومعوقــات تتعلــق بالمعلميــن وهــي الحوافــز الماديــة والمعنويــة للمعلمــي التعلــم التفاعلــي المحوســب ،ومعوقــات
تتعلــق بصعوبــات البنيــة التحتيــة والدعــم الفنــي ومــن �أبــرز هــذه الصعوبــات كثــرة اعطــال �أجهــزة الحاســوب المســتخدمة وكثــرة اعطــال
ملحقــات جهــاز الحاســوب.
وهنــاك دراســة ســليمان (� )2015أثبتــت ال�أثــر ال�إ يجابــي للتعليــم ال�إ لكترونــي فــي مهــارات القــراءة والتفكيــر الابتــكاري عنــد تلاميــذ الصــف
الخام ــس م ــن خ ــلال التصمي ــم التجريب ــي عل ــى ( )61تلمي ــذاً ،حي ــث تضمن ــت معايي ــر تصمي ــم البرام ــج المحوس ــبة – .وم ــن الدراس ــات
التــي �أكــدت �أهميــة تصميــم برامــج الــدروس المحوســبة وفــق معاييــر معينــة لتحقيــق فاعليتهــا فــي رفــع التحصيــل الدراســي دراســة ال�أبــرط
(– .)2011و�أم ــا دراس ــة ميلت ــون وج ــراف وش ــوباك فوس ــي ( )Melton,Grafe,and Chopak-fass،2009هدف ــت �إل ــى تصمي ــم مس ــتوى
تحصي ــل الطلب ــة ورضاه ــم خ ــلال دراس ــة مس ــاق الجغرافي ــا العام ــة بطريق ــة التعل ــم المتم ــازج مقارن ــة بطريق ــة التدري ــس العادي ــة وت ــم اختي ــار
�أف ــراد الدراس ــة والذي ــن بل ــغ عدده ــم �أربع ــة صف ــوف عش ــوائية ثلاث ــة منه ــا ت ــدرس بطريق ــة التعل ــم المتم ــازج وال�أخ ــرى ت ــدرس بالطريق ــة
الاعتيادي ــة وبل ــغ ع ــدد المجموع ــات ال�أربع ــة ( )251طالب ـاً م ــن م ــدارس ولاي ــة نيوي ــورك ال�أمريكي ــة و�أظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة �أهمي ــة طريق ــة
التعل ــم المتم ــازج ف ــي رف ــع مس ــتوى تحصي ــل الطلب ــة ورضاه ــم ف ــي مس ــاق الجغرافي ــا.
التعليق على الدراسات السابقة:
الاهتمــام الكبيــر بــدور التعليــم المحوســب علــى رفــع التحصيــل و�إثــارة الدافعيــة وعنصر التشــويق في مختلــف المراحل والمواد الدراســية(ال�أبرط
 2011صالــح  ،2010شــميس  ،2015الدويــري  ،2014حورانــي  ،2014ســوغي وال�أديجانــا  ،2013ميلتــون وجــراف وشــوباك فوســي
 ،2009خريشــة .)2012
بعــض الدراســات الســابقة اعتبــرت �أن اختيــار البرنامــج التقنــي المناســب للمــادة والمرحلــة التعليميــة لــه ت�أثيــر علــى نتائــج تحقيــق ال�أهــداف
المرجــوة للمــادة �إضافــة �إلــى دور التعليــم المحوســب الكبيــر فــي تحفيــز وتنشــيط الطلبــة للتعلــم خصاونــة (- )2017فمنهــم مــن نظــر �إلــى
التعليــم المحوســب علــى �أن لــه دوراً فعــالا ً فــي اســتخدام اســتراتيجية الاســتقراء الموجــه ،و�أكــدت علــى فاعليــة التدريــس المحوســب فــي
تدريــس المفاهيــم العلميــة فــي المرحلــة ال�أساســية ،وت�أكيــد حفظهــا فــي �أذهــان الطالبــات ،يونــس ،والــدولات ( .)2017و�أكــدت الدراســات
الســابقة دور التعليــم المحوســب فــي تنميــة مهــارات القــراءة والتفكيــر الابداعــي ال�إ بتــكاري ،بمــا تتضمنــه مــن الحركــة والحيــاة فــي �أوصــال
المواقــف التعليميــة فتجعلهــا مليئــة بالجديــة والحيويــة التــي تحتــاج �إليهــا عمليــات التدريــب ســلمان ( ،)2015العمــري ( )2012ال�أبــرط
( ،)2011صالــح ( )2010وهــذا مــا توافــق مــع نتائــج الدراســة الحاليــة  .ومنهــم مــن ركــز علــى تميــز الــدروس المحوســبة عــن غيرهــا بفاعليتهــا
فــي تحقيــق ال�أهــداف بســهولة ويســر ،كذلــك تمكــن المعلــم مــن التنويــع فــي ال�أســاليب وال�أنشــطة و�إعــداد البرامــج وتسلســلها وترتيبهــا
بحيــث تراعــي الفــروق الفرديــة وتناســب مختلــف المــواد الدراســية شــميس (.)2015
واهتمــت الدراســات �أيضــا باتجاهــات المعلميــن نحــو الــدروس المحوســبة ،حيــث وجــد هنــاك �إتجــاه �إيجابــي نحــو التكنولوجيــا واســتعمال
التقنيــات فــي العمليــة التعليميــة� ،إلا �أن هنــاك صعوبــات للتعلــم المحوســب فــي المــدارس ومعوقــات واختــلاف فــي البرامــج ،وينظــر �إلــى
الــدروس المحوســبة كمنظومــة تعلــم متكاملــة تتوافــق مــع عصــر المعلومــات ويســاعد فــي عمليــة التعلــم بشــكل كبيــر مــن حيــث الدقــة
والســيطرة فــي تقديــم المــادة التعليميــة ،والتقويــم المســتمر ،وتصحيــح الاســتجابات ،وزيــادة الفاعليــة ،والاتجــاه ال�إ يجابــي نحــو التعلــم،
ويســاعد فــي تحســين العمليــة التعليميــة وتقــدم المجتمــع وتطــوره العمرانــي ( )2013الحورانــي ،والدويــري ( ،)2014وهنــاك مــن اهتــم
بدراســة الصعوبــات التــي تواجــه التعليــم المحوســب علــى مســتوى ال�إ دارة  ،كانــت الصعوبــة فــي قلــة الدعــم والتمويــل الكافــي لتوظيــف
وتطبيــق البرنامــج المحوســب ،و عــدم تعييــن معلــم مســاند دائــم لمعلــم التعلــم التفاعلــي المحوســب وبالنســبة للمعلــم قلــة الحوافــز الماديــة
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والمعنويــة لمعلمــي التعلــم التفاعلــي المحوســب  ،وبالنســة للتلاميــذ عــدم توفــر حاســوب لــدى بعــض التلاميــذ فــي منازلهــم ،وبالنســبة للبنيــة
التحتيــة كثــرة اعطــال ال�أجهــزة و ملحقاتهــا .الحســنات(�-.)2012أما الدراســات ال�أجنبيــة نظــرت �إلــى �أهميــة الــدروس المحوســبة فــي رفــع
التحصيــل العلمــي للطلبــة ،حيــث توافقــت مــع الدراســة الحاليــة بـ�أن لهــا علاقــة �إيجابيــة فــي رفــع التحصيــل وال�إ نجــاز(Melton,Grafe,and
.)Chapak-Foss،2009) ،(Sowunmi and Aladejana،2013
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في جوانب عدة أ�همها ما ي أ�تي:
1 .1وضع ال�إ طار العام لل�أساس النظري لهذه الدراسة سواء بطريقة مباشرة� ،أو غير مباشرة.
2 .2الاستفادة من المراجع الواردة فيها.
3 .3الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة.
4 .4تصميم �أداة الدراسة (الاختبار التشخيصي والتقييمي) وكيفية بنائها.
5 .5الاستفادة من بعض ال�أساليب ال�أحصائية التي استخدمت في الدراسات السابقة.
6 .6مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالنتائج التي توصلت �إليها بعض الدراسات السابقة عند عرض النتائج.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
1 .1تعــد هــذه الدراســة علــى حــد علــم الباحثــة انهــا �أول دراســة تبحــث فــي �أهميــة الــدروس المحوســبة فــي رفــع التحصيــل لــدى طالبــات
الصــف الرابــع ال�أساســي فــي مــادة اللغــة العربيــة فــي المجــالات كافــة حيــث �أن الدراســات الســابقة ركــزت علــى دراســة مجــال واحــد
مــن مجــالات اللغــة العربيــة كالقــراءة مثــلا ً ســلمان(� ،)2015أو ال�إ عــراب والقواعــد اللغويــة خصاونــة (.)2017
 2 .2تميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي �أنهــا �أول دراســة طبقــت فــي فلســطين علــى مــادة اللغــة العربيــة للصــف الرابــع فــي
محافظــة طولكــرم علــى المنهــاج الفلســطيني.
3 .3تميــزت �أيضـاً �أنهــا قارنــت بيــن المســتوى التحصيلــي للاختبــار القبلــي والبعــدي لــكل فــرع مــن فــروع اللغــة العربيــة و�أوصــت �أكثــر الفــروع
تاثيــراً بالــدروس المحوســبة وهــي القــراءة ويليهــا فهــم المقــروء ومــن ثــم التعبيــر ،وبعدهــا ال�إ مــلاء ،و�أقلهــا ت�أثيــراً التدريبــات ،ويعــزو ذلــك
�إلــى عــدم تكافــؤ التدريبــات مــن الاختبــار القبلــي والبعــدي نتيجــة اختــلاف �أهدافهــا ،و�أيضـاً كــون التدريبــات تحاكــي المهــارات الفعليــة
العليــا ،خصاونــة (.)2017
الطريقة وال�إ جراءات
تضمــن هــذا الفصــل وصفـاً لمنهجيــة الدراســة ومجتمعهــا وعينتهــا� ،إضافـ ًة �إلــى �أدواتهــا ومتغيراتهــا و�إجــراءات تنفيذهــا ،كمــا وتضمــن وصفــا
لتصميــم الدراســة والمعالجــة ال�إ حصائيــة التــي تــم اســتخدامها.
منهــج الدراســة :قامــت الباحثــة باســتخدام المنهــج شــبة التجريبــي لدراســة �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي لمــادة
اللغــة العربيــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي ،وذلــك مــن خــلال اســتخدام التصميــم القبلــي والبعــدي للمجموعــة الواحــدة وهــي
المجموعــة التجريبيــة  ،Pre-Test, Post-Test Desingبحيــث يتــم اختبارهــا قبليـاً ،ثــم يتــم �إدخــال المتغيــر المســتقل عليهــا ،ثــم اختبارهــا
اختبــاراً بعديـاً ،ويــدل الفــارق بيــن الاختباريــن علــى ال�أثــر الــذي تركــه المتغيــر المســتقل علــى المجموعــة �أبــو عــلام ( .)1998والتجربــة وفقـاً
للبحــث العلمــي هــي �إجــراء يهــدف �إلــى التحقــق مــن علاقــات العلــة والمعلــول وذلــك بتقســيم عــدد مــن ال�أفــراد فــي مجموعــات يعالــج فيهــا
متغيــر مســتقل �أو �أكثــر ،والعنصــر ال�أســاس فــي البحــث التجريبــي هــو �أن الباحــث يضــع عــن قصــد الظــروف التــي تتعــرض فيهــا مجموعــات
مختلفــة لخبــرات مختلفــة.
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مجتمــع الدراســة :اشــتمل مجتمــع الدراســة علــى جميــع طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي فــي المــدارس الحكوميــة التابعــة لمديريــة تربيــة
وتعليــم طولكــرم فــي فلســطين فــي الفصــل الدراســي ال�أول مــن العــام الدراســي  ،2017/2018حيــث بلــغ مجتمــع الدراســة ( )3627طالــب
وطالبــة منهــم (� )1844إنــاث و( )1783ذكــور.
عينــة الدراســة :تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )37طالبــة مــن طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي فــي مدرســة بنــات �إشــبيلية ال�أساســية التابعــة
لمديريــة تربيــة وتعليــم طولكــرم ،وقــد اختــارت الباحثــة المدرســة بالطريقــة القصديــة ؛ وذلــك لتســهيل �إجــراءات الدراســة ولمتابعتهــا عــن
كثـ ٍ
ـب ،حيــث �إن الباحثــة التــي �أعــدت وطبقــت الدراســة تعمــل كمعلمــة فــي هــذه المدرســة .وتكونــت عينــة الدراســة مــن شــعبة دراســية
واحــدة ،وتــم تطبيــق الاختبــار التحصيلــي علــى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي قبــل وبعــد تطبيــق �أســلوب التعليــم المحوســب فــي مــادة
اللغــة العربيــة.
أ�داة الدراســة :لتحقيــق �أهــداف الدراســة المتمثلــة بتقصــي �أثــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي لمــادة اللغــة العربيــة لــدى
طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي فــي محافظــة طولكــرم قامــت الباحثــة ب�إعــداد اختبــار لقيــاس تحصيــل الطلبــة فــي اللغــة العربيــة بالتركيــز علــى
مهــارات القــراءة وفهــم المقــروء والتدريبــات وال�إ مــلاء والتعبيــر ،وســتتحدث الباحثــة عــن الخطــوات والعناصــر الرئيســة التــي احتــوى عليهــا
هـ�ذا الاختبـ�ار بالتفصيـ�ل فيمـ�ا يلـ�ي:
اختبار التحصيل في اللغة العربية باستخدام اسلوب التعليم المحوسب:
أ�ولاً :تحديــد الهــدف مــن الاختبــار :اســتهدف الاختبــار التعــرف علــى قــدرة الطالبــات علــى مهــارات القــراءة وفهــم المقــروء وال�إ مــلاء
والتعبيــر باســتخدام التعليــم المحوســب فــي مــادة اللغــة العربيــة.
ثانيـ ًا :صياغــة بنــود الاختبــار :قبــل البــدء فــي صياغــة مفــردات الاختبــار قامــت الباحثــة بالاطــلاع علــى مجموعــة مــن الدراســات المشــابهة؛
للاســتفادة مــن الخطــوات ،وال�إ جــراءات التــي ســارت عليهــا عمليــة صياغــة مفــردات الاختبــار وطريقــة عرضهــا ،ومنهــا دراســة ابــو صبحــة
( ،)2010ثــم قامــت الباحثــة ب�إعــداد اختبــار اللغــة العربيــة  ،ويتكــون هــذا الاختبــار مــن خمســة �أقســام:
 المجــال ال�أول :اختبــار القــراءة :اعتمــدت الباحثــة علــى دروس المرحلــة ال�أساســية لنفــس المرحلــة فــي اختيــار الفقــرة ل�أن الطالبــات لــمتدرســها ســابقاً ،و�أجريــت بعــض التغييــرات علــى الموضــوع المختــار ،و�إعــادة تنظيــم النــص مــع مراعــاة عــدم الاخــلال بســياقه اللغــوي و�أصبــح
النــص القرائــي جاهــزاً لاســتعماله لقيــاس صحــة القــراءة وســرعتها.
 المجال الثاني :اختبار فهم المقروء ،اعتمدت الباحثة المهارات التي �أكدها منهج الدراسة في المرحلة ال�أساسية الدنيا وهي:1 .1الحصول على المعنى الحرفي للموضوع.
2 .2الفهم الضمني.
3 .3استنتاج العبرة.
4 .4وضع عنوان للنص.
5 .5فهم معنى الكلمة.
6 .6فهم ضد الكلمة.
 المجــال الثالــث :التدريبــات ،تــم �إعــداد التدريبــات مــن تدريبــات تــم دراســاتها ســابقاً بالطريقــة الاعتياديــة للاختبــار التشــخيصي وبالتعليــمالمحوســب للاختبــار التقويمــي وتضمنــت ســؤالين ،الســؤال ال�أول تضمــن ثمانــي فقــرات بمعــدل علامــة لــكل فقــرة ،والســؤال الثانــي تضمــن
ثــلاث فقــرات بمعــدل �أربــع علامــات لــكل فقــرة.
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 المجــال الرابــع :ال�إ مــلاء �أيضــا تــم اختيــار الفقــرات مــن المواضيــع التــي درســت بالطريقــة الاعتياديــة للاختبــار التشــخيصي وبالتعليــمالمحوســب للاختبــار التقويمــي ،تضمــن ســؤالين الســؤال ال�أول تضمــن ثــلاث فقــرات بمعــدل �أربــع علامــات لــكل فقــرة ،والســؤال الثانــي
تضمــن ثمانــي نقــاط بمعــدل علامــة لــكل نقطــة.
 المجــال الخامــس :التعبيــر ،تــم اختيــار موضــوع التعبيــر والصــور بمــا يتناســب مــع المرحلــة ال�أساســية الدنيــا وفــق المنهــاج الفلســطينيالجديــد وتضمنــت ســؤالين ،الســؤال ال�أول تضمــن خمــس فقــرات بمعــدل علامتيــن لــكل فقــرة ،والثانــي كتابــة خمــس جمــل عــن الصــور
المعطــاة ويكــون التقييــم بمعــدل علامتيــن لــكل جملــة علامــة علــى التعبيــر ،وعلامــة علــى صحــة كتابــة الجملــة.
وضع تعليمات الاختبار:
بعــد تحديــد عــدد فقــرات كل ســؤال وصياغتهــا ،قامــت الباحثــة بوضــع تعليمــات الاختبــار قبــل تطبيقــه واشــتملت التعليمــات علــى بيانــات
خاصــة بالطالبــات وهــي( :الاســم ،الصــف ،المدرســة ،الزمــن) ،كمــا وتضمنــت التعليمــات توضيــح نوعيــة ال�أســئلة ،وعــدد فقراتهــا،
وعلامــات كل ســؤال فيهــا ،والت�أكيــد علــى �إجابــة �أســئلة الاختبــار بدقــة وعنايــة.
مصادر بناء اختبار التحصيل في اللغة العربية:
تم بناء فقرات التعبير الكتابي والشفوي من خلال المصادر ال�آتية:
1 .1الدراسات والابحاث السابقة التي اجريت في موضوع التعبير الكتابي والشفوي.
2 .2المراجع والكتب المختلفة في طرائق تدريس اللغة العربية.
�3 .3آراء الخبراء والمختصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها.
صدق الاختبار بصورته ال�أولية:
تــم عــرض الاختبــار علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن ذوي الاختصــاص فــي تخصــص اللغــة العربيــة ،والمناهــج وطــرق التدريــس،
وتكنولوجيــا التعليــم فــي جامعــة النجــاح ،وجامعــة القــدس المفتوحــة ،وجامعــة بيرزيــت ،والجامعــة العربيــة ال�أمريكيــة؛ ل�إ بــداء �آرائهــم فيمــا
يلــي:
1 .1مدى مناسبة �أسئلة الاختبار لطلاب الصف الرابع.
2 .2مدى مناسبة الصور و�أسئلة الاختبار لهدف الدراسة.
3 .3مدى وضوح لغة الاختبار ومناسبتها لطلاب الصف الرابع.
4 .4مدى وضوح وكفاية تعليمات الاختبار.
5 .5مدى مناسبة زمن الاختبار لل�إ جابة عن ال�أسئلة.
ولقد أ�شار المحكمين إ�لى مجموعة من الملاحظات وال�آراء حول العناصر السابقة هي:
•الاختبار صالح لقياس الهدف الذي وضع من �أجله.
•الموضوعات التي طلب من الطالب الكتابة فيها مناسبة لطلاب الصف الرابع.
•تعديل بعض تعليمات الاختبار ،و�إضافة تعليمات �أخرى.
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•تعديل صياغة بعض فقرات الاختبار وبعض الصور ،وفي ضوء �آراء السادة المحكمين قامت الباحثة بوضع النسخة النهائية للاختبار.

حســاب زمــن الاختبــار :تــم حســاب متوســط الزمــن الــذي اســتغرقته الطالبــات لل�إ جابــة علــى الاختبــار ،وذلــك مــن خــلال حســاب
متوســط الوقــت الــذي اســتغرقته �أول طالبــة و�آخــر طالبــة فــي ال�إ جابــة علــى جميــع فقــرات الاختبــار ،وقُــدر هــذا الزمــن ب ( )40دقيقــة �أي
حصــة واحــدة.
صــدق الاختبــار ( :)Test Validityيعــرف عبــده ( :)303 1999صــدق الاختبــار ب�أنــه «قــدرة الاختبــار علــى قيــاس الهــدف الــذي
وضــع مــن �أجلــه «وقــد اســتخدمت الباحثــة صــدق المحكميــن  Content Validityللتحقــق مــن صــدق الاختبــار ،فقــد قامــت الباحثــة
بعــرض الاختبــار فــي صورتــه ال�أوليــة علــى مجموعــة مــن الســادة المحكميــن ،حيــث قامــوا ب�إبــداء �آرائهــم وملاحظاتهــم حــول مناســبة بنــود
الاختبــار للهــدف الــذي وضــع ل�أجلــه ،وفــي ضــوء تلــك ال�آراء تــم تعديــل و�إعــادة صياغــة بعــض الفقــرات ليصبــح عــدد فقــرات الاختبــار وفــق
الجــدول ال�آتــي:
المجال

عدد ال�أسئلة

عدد الفقرات

العلامات

القراءة

خمس �أسطر

القــراءة الصحيحــة ،الخطــ�أ بالحــروف دون تصحيــح ذاتــي تنقــص علامــة والخطــ�أ
بالحــركات لــكل حركــة نصــف علامــة.

20

فهم المقروء

6

ســت فقــرات الاولــى والثانيــة بمعــدل �أربــع علامــات وبقيــة الفقــرات بمعــدل ثــلاث
علامــات لــكل فقــرة.

20

التدريبات

2

ال�أول ثمانــي فقــرات بمعــدل علامــة لــكل فقــرة ،والثانــي ثــلاث فقــرات بمعــدل �أربــع
علامــات لــكل فقــرة.

20

الاملاء

2

الاول ثــلاث فقــرات بمعــدل �أربــع علامــات لــكل فقــرة ،والثانــي ثمانــي فقــرات بمعــدل
علامــة لــكل فقــرة.

20

التعبير

2

خمس فقرات لكل سؤال ،وبمعدل علامتين لكل فقرة

20

ثبات الاختبار (:)Test Reliability
يقصــد بثبــات الاختبــار "�أن يعطــي الاختبــار نتائــج متقاربــة �إذا مــا �أعيــد تطبيقــه علــى نفــس المفحوصيــن وتحــت نفــس الظــروف وتكــون
قيمتــه موجبــة ولا تزيــد عــن ( ")1عبــده ( :)1999ولقــد قامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات بطريقتيــن همــا:
1 .1طريقة التجزئة النصفية ( :)Split-Half Coefficientحيث تم تجزئة الاختبار �إلى جز�أين (ال�أسئلة ذات ال�أرقام الفردية ،وال�أسئلة
ذات ال�أرقام الزوجية) ،ثم �إيجاد معامل الارتباط بيرسون ( )Pearsonبين النصفين ،ومن ثم تم تصحيح معاملات الارتباط باستخدام
معامل ارتباط سبيرمان – براون للتصحيح ( ،)Spearman-Brown Coefficientوالجدول رقم ( )4يوضح ذلك:
جدول ( )4نتائج حساب ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية

المحور
القراءة
فهم المقروء
التدريبات
ال�إ ملاء
التعبير

عدد الفقرات
5
7
11
11
10

معامل الارتباط
0.90
0.77
0.96
0.85
0.89

معامل الارتباط المصحح
0.93
0.87
0.92
0.80
0.85

مستوى الدلالة المحسوب
**
0.00
**
0.00
**
0.00
**
0.00
**
0.00
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2 .2طريقــة أ�لفــا كرونبــاخ :حيــث اســتخدمت الباحثــة طريقــة �ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات الاختبــار كطريقــة ثانيــة والجــدول التالــي يوضــح
ذلــك جــدول خطــوات الدراســة :تــم تنفيــذ الدراســة وفــق الخطــوات ال�آتيــة:
1 .1الاطلاع على ال�أدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة وال�إ فادة منه.
( )5نتائج حساب ثبات الاختبار بطريقة �ألفا كرونباخ
2 .2الرجــوع �إلــى الوحــدات الدراســية والــدروس التــي يمكــن التعليــم
المحوســب فيهــا فــي كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الرابع ال�أساســي،
واختيــار مــادة علميــة محوســبة مناســبة لهــذه الدروس،حيــث اختارت
الباحثــة المواضيــع الدراســية التاليــة:
 -القراءة - .فهم المقروء- .التدريبيات- .التعبير.

-ال�إ ملاء.

3 .3بنــاء اختبــار اللغــة العربيــة فــي ضــوء �أســلوب التعليــم المحوســب
المســتخدم فــي الدراســة ،والت�أكــد مــن صدقــه وثباتــه.

المحور
القراءة
فهم المقروء
التدريبات
ال�إ ملاء
التعبير

عدد الفقرات
5
7
11
11
10

أ�لفا كرونباخ
0.82
0.90
0.80
0.81
0.87

4 .4تدريس الطالبات وفق منهج التعليم المحوسب باستخدام برنامج بوربوينت.
5 .5تطبيق اختبار اللغة العربية بعد استخدام التعليم المحوسب المستخدم.
6 .6جمع البيانات وتفسير النتائج.
7 .7وضع المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج.
متغيرات الدراسة:
1 .1متغيــرات مســتقلة :طريقــة التدريــس ولهــا مســتويان :المســتوى ال�أول :البرنامــج التعليمــي القائــم علــى اســلوب التعليــم المحوســب،
المســتوى الثانــي :الطريقــة الاعتياديــة
2 .2متغيرات مضبوطة :الجنس ،المدرسة والصف.
3 .3متغيرات تابعة :تحصيل الطالبات في مادة اللغة العربية.
تصميم الدراسة:
اعتمــدت الباحثــة التصميــم شــبه التجريبــي لتطبيــق الدراســة وذلــك لمناســبته لطبيعتهــا و �أهدافهــا  ,ويمثــل التصميــم ال�آتــي �إجــراءات التجربــة:
 O1 × O 2حيــث �أن :O1 :اختبــار اللغــة العربيــة القبلــي O2
اختبار اللغة العربية البعدي × المتغير التجريبي (المعالجة التجريبية)
المعالجــات ال�إ حصائيــة المســتخدمة فــي الدراســة :لاختبــار فرضيــات الدراســة تــم تفريــغ البيانــات فــي الحاســوب ،ثــم تحليــل النتائــج
ومعالجتهــا باســتخدام ( )SPSSعلــى النحــو ال�آتــي:
1 .1اختبار التجزئة النصفية لقياس ثبات الاختبار.
2 .2اختبار �ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات الاختبار.
3 .3معادلة التصحيح لسبيرمان – براون.
4 .4اختبار ( )Wilcoxon Testاللامعلمي للعينات المرتبطة.
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نتائج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة �إلى معرفة �أثر استخدام التعليم المحوسب على التحصيل العلمي لمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف الرابع ال�أساسي،
مقارنة بالطريقة الاعتيادية .وبعد تطبيق �إجراءات الدراسة وجمع بياناتها ،تم استخدام التحليلات ال�إ حصائية المطلوبة ،وفيما يلي تحليل
للبيانات والنتائج التي تم التوصل �إليها وفقا لمتغيرات الدراسة وتصميمها.
* الســؤال الرئيــس للدراســة :مــا �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي لمــادة اللغــة العربيــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع
ال�أساســي؟
لل�إ جابــة عــن ســؤال الدراســة الرئيــس تــم �إجــراء اختبــار ( )Wilcoxon Testاللامعلمــي للعينــات المرتبطــة ،وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم
تبعيتهــا لقانــون التوزيــع الطبيعــي ،وقــد تــم حســاب المتوســط والانحــراف وقيمــة ( )=zلدرجــات �أفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج
القائــم علــى التعليــم المحوســب فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي ،ولقيــاس حجــم ال�أثــر،
قامــت الباحثــة بحســاب مربــع معامــل �إيتــا  n2تبعــا للمعادلــة ال�آتيــة:
( n2 = t2انظر جدول رقم )1
t2+df
جــدول ( )1الفــروق فــي المتوســطات ،وقيمــة ( )zوالــدلالات ال�إ حصائيــة مــا بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اللغــة العربيــة
ككل وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل إ�يتــا n2

القياس
قبلي

المتوسط
42.4865

الانحراف
17.71632

بعدي

79.0270

17.10342

قيمة Z
-5.304

مربع معامل �إيتا ()n2
0.958

مستوى الدلالة
**
0.00

يبيــن الجــدول ( )1وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة فــي مســتوى التحصيــل فــي اللغــة العربيــة ككل لــدى �أفــراد عينــة الدراســة بيــن
الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي ، P<0.05=0.00 ، z = (5.304) ،المتوســط والانحــراف بالاختبــار القبلــي
( )SD=17.71632، M=42.48المتوســط والانحــراف بالاختبــار البعــدي ( )SD=17.10342، M=79.02وقــد كانــت هــذه الفــروق
فــي التحصيــل فــي اللغــة العربيــة ككل بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي� .أمــا مربــع معامــل �إيتــا والــذي يقيــس حجــم
ت�أثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي لمــادة اللغــة العربيــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي لــدى �أفــراد العينــة بلــغ ()0.958
وقــد كان ت�أثيــره كبيــراً ،ممــا يشــير �إلــى �أن البرنامــج كان فاعــلا فــي رفــع مســتوى التحصيــل فــي اللغــة العربيــة ككل لــدى �أفــراد العينــة مــن
تلاميــذ الصــف الرابــع ،ويعــزو ذلــك �إلــى �أن التدريــس باســتخدام الحاســوب يبعــث الحركــة والحيويــة فــي الموقــف التعليمــي وهــذا مــا توافــق
مــع دراســة ســلمان ،)2015( ،و�أيضــا جعــل الطالــب محــور العمليــة التعليميــة مشــارك ايجابــي فعــال باحثــا عــن المعلومــة مكتشــفا لهــا
وهــذا مــا توافــق مــع معظــم الدراســات الســابقة النيــادي ( ، )2009زليعــي ،)2008( ،الحيلــة ،وغنيــم ،)2002( ،عبيــدات ( ،)2005جبــر
( ،)2007ال�أميــن ( ،)2009العمــري ( ،)2012و�أودو ( ،)2011وســتيتونجو وكياكولاجــا ( ،)2013صالــح ( ،)2010شــميس (،)2013
ال�أبــرط( ،)2011الدويــري ( ،)2014الحورانــي(.)2014
* الســؤال الفرعــي ال�أول للدراســة :مــا �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة لــدى
طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟
لل�إ جابــة عــن ســؤال الدراســة تــم اجــراء اختبــار ( )Wilcoxon Testاللامعلمــي للعينــات المرتبطــة ،وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم تبعيتهــا
لقانــون التوزيــع الطبيعــي ،وقــد تــم حســاب المتوســط والانحــراف وقيمــة ( )zلدرجــات �أفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القائــم علــى
التعليــم المحوســب فــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي ،ولقيــاس حجــم ال�أثــر ،قامــت الباحثــة بحســاب
مربــع معامــل �إيتــا  n2تبعــا للمعادلــة ال�آتيــة:
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(انظــر جــدول رقــم ( )2يوضــح نتائــج الفرضيــة ال�أولــى وهــي وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن
متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة (التدريــس باســتخدام الحاســوب) فــي الاختبــار القبلــي والبعــدي للقــراءة.
جــدول ( )2الفــروق فــي المتوســطات  ،وقيمــة ( )zوالــدلالات ال�إ حصائيــة مــا بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اختبــار القــراءة
لمــادة اللغــة العربيــة وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل إ�يتــا n2

القياس

المتوسط

الانحراف

قبلي

14.3784

3.11226

بعدي

17.6757

2.27369

قيمة Z
-5.188

مربع معامل �إيتا ()n2

مستوى الدلالة

0.875

0.00

**

يبيــن الجــدول ( )2وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة فــي مســتوى التحصيــل فــي مســتوى التحصيل فــي اختبار القراءة لمادة اللغــة العربية لدى
�أفــراد عينــة الدراســة بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي ، P<0.05=0.00 ، z = (5.188) ،المتوســط والانحــراف
بالاختبــار القبلــي ( )SD=3.11226، M=14.3784المتوســط والانحــراف بالاختبــار البعــدي ) (M=17.6757،SD=2.27369وقــد
كانــت هــذه الفــروق فــي التحصيــل فــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي� .أمــا
مربــع معامــل �إيتــا والــذي يقيــس حجــم ت�أثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة لــدى طالبــات
الصــف الرابــع ال�أساســي لــدى �أفــراد العينــة بلــغ ( )0.87وقــد كان ت�أثيــره كبيــراً ،ممــا يشــير �إلــى �أن البرنامــج كان فاعــلا فــي رفــع مســتوى
التحصيــل فــي اختبــار القــراءة لمــادة اللغــة العربيــة لــدى �أفــراد العينــة مــن تلاميــذ الصــف الرابــع ،جــاءت نتائــج هــذه الدراســة متوافقــة مــع
دراســة ســلمان (� )2015أن التعليــم المحوســب يجعــل العمليــة التعليميــة مليئــة بالجديــة والحيويــة التــي يحتــاج �إليهــا عمليــة التدريــب �أميــن
( )1998الحاســوب يمنــح تعليمــا يتميــز بالفرديــة والتقــدم الذاتــي و�أظهــروا فهمــا لطبيعــة تكنولوجيــا تعليــم القــراءة والكتابــة ،و�أكــدوا ان
التكنولوجيــا تعمــل لصالــح تغلبهــم علــى �أميتهــم ،فمــن خــلال الحاســوب كعنصــر مثيــر لمعظــم الحــواس بالاضافــة �إلــى التشــويق يســتطيع
الطالــب �أن يقيــم ذاتــه.
* الســؤال الفرعــي الثانــي للدراســة :مــا �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة
لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟
لل�إ جابــة عــن ســؤال الدراســة تــم اجــراء اختبــار ( )Wilcoxon Testاللامعلمــي للعينــات المرتبطــة  ،وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم تبعيتهــا
لقانــون التوزيــع الطبيعــي ،وقــد تــم حســاب المتوســط والانحــراف وقيمــة ( )zلدرجــات �أفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القائــم علــى
التعليــم المحوســب فــي اختبــار المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي ،ولقيــاس حجــم ال�أثــر ،قامــت الباحثــة بحســاب
مربــع معامــل �إيتــا  n2تبعــا للمعادلــة ال�آتيــة:
( n2 = t2انظــر جــدول رقــم  * )3يوضــح نتائــج الفرضيــة الثانيــة والتــي تنــص علــى وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى
t2+df
الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة (التدريــس باســتخدام الحاســوب) فــي الاختبــار القبلــي والبعــدي لفهــم
المقروء.
جــدول ( )3الفــروق فــي المتوســطات  ،وقيمــة ( )zوالــدلالات ال�إ حصائيــة مــا بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اختبــار فهــم
المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل إ�يتــا n2
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القياس

المتوسط

الانحراف

قبلي

8.1081

5.00435

بعدي

15.8919

4.83496

قيمة Z
-5.311

مربع معامل �إيتا ()n2

مستوى الدلالة

0.859

0.00

**

يبيــن الجــدول ( )3وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة فــي مســتوى التحصيــل فــي مســتوى التحصيــل فــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة
العربيــة لــدى �أفــراد عينــة الدراســة بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الامتحــان البعــدي P<0.05=0.00 ، z = (5.311) ،المتوســط
والانحــراف بالاختبــار القبلــي ( )M=8.1081, SD=5.00435المتوســط والانحــراف بالاختبــار البعــدي ()M=15.8919, SD=4.83496
وقــد كانــت هــذه الفــروق فــي التحصيــل فــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار
البعــدي� .أمــا مربــع معامــل �إيتــا والــذي يقيــس حجــم ت�أثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة
العربيــة لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي لــدى �أفــراد العينــة بلــغ ( )0.85وقــد كان ت�أثيــره كبيــراً ،ممــا يشــير �إلــى �أن البرنامــج كان فاعــلا
فــي رفــع مســتوى التحصيــل فــي اختبــار فهــم المقــروء لمــادة اللغــة العربيــة لــدى �أفــراد العينــة مــن تلاميــذ الصــف الرابــع ،يعــزو ذلــك �إلــى فاعليــة
التعليــم المحوســب فــي جعــل المتعلــم مشــارك ايجابــي ،دراســة ســلمان (� )2015أميــن (.)1998
* الســؤال الفرعــي الثالــث للدراســة :مــا �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار التدربيــات لمــادة اللغــة العربيــة
لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟.
لل�إ جابــة عــن ســؤال الدراســة تــم اجــراء اختبــار ( )Wilcoxon Testاللامعلمــي للعينــات المرتبطــة ،وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم تبعيتهــا
لقانــون التوزيــع الطبيعــي ،وقــد تــم حســاب المتوســط والانحــراف وقيمــة ( )zلدرجــات �أفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القائــم علــى
التعليــم المحوســب فــي اختبــار التدريبــات لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي ،ولقيــاس حجــم ال�أثــر ،قامــت الباحثــة بحســاب
مربــع معامــل �إيتــا  n2تبعــا للمعادلــة ال�آتيــة:
( n2 = t2انظر جدول رقم  )4يبين نتائج الفرضية الثالثة وهي وجود فروق ذات دلالة �إحصائية عند مستوى الدلالة ()0.05
t2+df
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية (التدريس باستخدام الحاسوب) في الاختبار القبلي والبعدي للتدريبات.
جــدول ( )4الفــروق فــي المتوســطات  ،وقيمــة ( )zوالــدلالات ال�إ حصائيــة مــا بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اختبــار
التدريبيــات لمــادة اللغــة العربيــة وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل إ�يتــا n2

القياس

المتوسط

الانحراف

قبلي

4.4865

4.14073

بعدي

15.0811

4.13238

قيمة Z
-5.308

مربع معامل إ�يتا ()n2

مستوى الدلالة

0.548

0.00

**

يبيــن الجــدول ( )4وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة فــي مســتوى التحصيــل فــي اختبــار التدريبــات لمــادة اللغــة العربيــة لــدى �أفــراد عينــة
الدراســة بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي ، P<0.05=0.00 ، z = (5.308) ،المتوســط والانحــراف بالاختبــار
القبلــي ( )M=4.4865, SD=4.14073المتوســط والانحــراف بالاختبــار البعــدي ( )M=15.0811, SD=4.13238وقــد كانــت هــذه
الفــروق فــي التحصيــل فــي اختبــار التدريبــات لمــادة اللغــة العربيــة بيــن الامتحــان القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي� .أمــا مربــع معامــل
�إيتــا والــذي يقيــس حجــم ت�أثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي فــي اختبــار التدريبــات لمــادة اللغــة العربيــة لــدى طالبــات الصــف
الرابــع ال�أساســي لــدى �أفــراد العينــة بلــغ ( )0.54وقــد كان متوســط الت�أثيــر ،ممــا يشــير �إلــى �أن البرنامــج كان فاعــلا فــي رفــع مســتوى التحصيــل
فــي اختبــار التدربيــات لمــادة اللغــة العربيــة لــدى �أفــراد العينــة مــن تلاميــذ الصــف الرابــع ،لــم تكــن النتائــج مرتفعــة كالمجــالات الســابقة ويعــزو
ذلــك �إلــى �أن التدريبــات اللغويــة تحتــاج �إلــى مهــارات عقليــة عليــا وهــذا مــا توافــق مــع دراســة خصاونــة ( ،)2017وكــذا يحتــاج �إلــى برامــج
تعليميــة تســتطيع �إبــراز القاعــدة بطريقــة مشــوقة وهــذا لــم يكــن بمقــدور الباحثــة اســتخدامه ممــا يجعــل ضــرورة للبحــث فــي دعــم المــدارس
فــي معلــم مســاند للتعليــم التفاعلــي المحوســب ،الحســنات ( ،)2012وبالرغــم مــن ذلــك كان هنــاك تحســن لصالــح الاختبــار البعــدي يعــزو
لطريقــة التدريــس وتوافقــت هــذه الدراســة مــع دراســة القــزاز (.)1993
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* الســؤال الفرعــي الرابــع للدراســة :مــا �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار ال�إ مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة لــدى
طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟
لل�إ جابــة عــن ســؤال الدراســة تــم �إجــراء اختبــار ( )Wilcoxon Testاللامعلمــي للعينــات المرتبطــة ،وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم تبعيتهــا
لقانــون التوزيــع الطبيعــي ،وقــد تــم حســاب المتوســط والانحــراف وقيمــة ( )zلدرجــات �أفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القائــم علــى
التعليــم المحوســب فــي اختبــار ال�إ مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي  ،ولقيــاس حجــم ال�أثــر ،قامــت الباحثــة بحســاب
مربــع معامــل �إيتــا  n2تبعــا للمعادلــة ال�آتيــة:
( n2 = t2انظ ــر ج ــدول رق ــم  ،)5ونتائ ــج الفرضي ــة الرابع ــة والت ــي تن ــص عل ــى وج ــود ف ــروق ذات دلال ــة �إحصائي ــة عن ــد مس ــتوى
t2+df
الدلال ــة ( )0.05بي ــن متوس ــطي درج ــات المجموع ــة التجريبي ــة (التدري ــس باس ــتخدام الحاس ــوب) ف ــي الاختب ــار القبل ــي والبع ــدي
لل�إ م ــلاء.

جــدول ( )5الفــروق فــي المتوســطات ،وقيمــة ( )zوالــدلالات ال�إ حصائيــة مــا بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اختبــار ال�إ مــلاء
لمــادة اللغــة العربيــة وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل إ�يتــا n2

القياس

المتوسط

الانحراف

قبلي

9.5135

6.50906

بعدي

17.4595

3.52447

قيمة Z
-5.163

مربع معامل إ�يتا ()n2

مستوى الدلالة

0.669

0.00

**

يبيــن الجــدول ( )5وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة فــي مســتوى التحصيــل فــي مســتوى التحصيــل فــي اختبــار ال�إ مــلاء لمــادة اللغــة
العربيــة لــدى �أفــراد عينــة الدراســة بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي ، P<0.05=0.00 ، z = (-5.163) ،المتوســط
والانحــراف بالاختبــار القبلــي ( )M=9. 5135, SD=6.50906المتوســط والانحــراف بالاختبــار البعــدي ()M=174595, SD=3.52447
وقــد كانــت هــذه الفــروق فــي التحصيــل فــي اختبــار ال�إ مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي.
�أمــا مربــع معامــل �إيتــا والــذي يقيــس حجــم ت�أثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي فــي اختبــار ال�إ مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة لــدى
طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي لــدى �أفــراد العينــة بلــغ ( )0.66وقــد كان مرتفــع الت�أثيــر ،ممــا يشــير �إلــى �أن البرنامــج كان فاعــلا فــي رفــع
مســتوى التحصيــل فــي اختبــار ال�إ مــلاء لمــادة اللغــة العربيــة لــدى �أفــراد العينــة مــن تلاميــذ الصــف الرابــع ،توافقــت نتائــج الدراســة مــع دراســة
�أبــو فايــدة ( )2008الريــش (.)2002
* الســؤال الفرعــي الخامــس للدراســة :مــا �أثــر اســتخدام التعليــم المحوســب علــى التحصيــل فــي اختبــار التعبيــر لمــادة اللغــة العربيــة لــدى
طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي؟
لل�إ جابــة عــن ســؤال الدراســة الرئيــس تــم اجــراء اختبــار ( )Wilcoxon Testاللامعلمــي للعينــات المرتبطــة ،وذلــك لصغــر حجــم العينــة وعــدم
تبعيتهــا لقانــون التوزيــع الطبيعــي ،وقــد تــم حســاب المتوســط والانحــراف وقيمــة ( )zلدرجــات �أفــراد المجموعــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج
القائــم علــى التعليــم المحوســب فــي اختبــار التعبيــر لمــادة اللغــة العربيــة فــي القياســين القبلــي والبعــدي ،ولقيــاس حجــم ال�أثــر ،قامــت الباحثــة
بحســاب مربــع معامــل �إيتــا  n2تبعــا للمعادلــة ال�آتيــة:
( n2 = t2انظــر جــدول رقــم  )6والــذي يوضــح نتائــج الفرضيــة الخامســة وهــي وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى
t2+df
الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة (التدريــس باســتخدام الحاســوب) فــي الاختبــار القبلــي والبعــدي للتعبيــر.
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جــدول ( )6الفــروق فــي المتوســطات  ،وقيمــة ( )zوالــدلالات ال�إ حصائيــة مــا بيــن الاختبــار القبلــي والبعــدي فــي تحســين مســتوى التحصيــل فــي اختبــار التعبيــر
لمــادة اللغــة العربيــة وحجــم ال�أثــر باســتخدام مربــع معامــل إ�يتــا .n2

القياس

المتوسط

الانحراف

قبلي

6.0000

3.92994

بعدي

12.9189

4.26470

قيمة Z
-5.308

مربع معامل إ�يتا ( )n2مستوى الدلالة
0.823

**0.00

يبي ــن الج ــدول ( )6وج ــود ف ــروق ذات دلال ــة �إحصائي ــة ف ــي مس ــتوى التحصي ــل ف ــي اختب ــار التعبي ــر لم ــادة اللغ ــة العربي ــة ل ــدى �أف ــراد
عينــة الدراســة بيــن الامتحــان القبلــي والبعــدي لصالــح الامتحــان البعــدي P<0.05=0.00 ، z = (-5.163) ،المتوســط والانحــراف
بالامتحـــان القبلـــي ( )M=6.0000, SD=3.92994المتوســـط والانحـــراف بالامتحـــان البعـــدي ()M=12.9189, SD=4.26470
وق ــد كان ــت ه ــذه الف ــروق ف ــي التحصي ــل ف ــي اختب ــار التعبي ــر لم ــادة اللغ ــة العربي ــة بي ــن الامتح ــان القبل ــي والبع ــدي لصال ــح الامتح ــان
البعــدي� .أمــا مربــع معامــل �إيتــا والــذي يقيــس حجــم ت�أثيــر التعليــم المحوســب علــى التحصيــل العلمــي فــي اختبــار التعبيــر لمــادة اللغــة
العربي ــة ل ــدى طالب ــات الص ــف الراب ــع ال�أساس ــي ل ــدى �أف ــراد العين ــة بل ــغ ( )0.82وق ــد كان كبي ــر الت�أثي ــر ،مم ــا يش ــير �إل ــى �أن البرنام ــج
كان فاع ــلا ف ــي رف ــع مس ــتوى التحصي ــل ف ــي اختب ــار التعبي ــر لم ــادة اللغ ــة العربي ــة ل ــدى �أف ــراد العين ــة م ــن تلامي ــذ الص ــف الراب ــع ،يع ــزو
ذل ــك �إل ــى الطريق ــة الجدي ــدة ف ــي التعلي ــم ،والت ــي تجع ــل المتعل ــم مح ــور العملي ــة التعليمي ــة ،وتزي ــد دافعي ــة الطلب ــة نح ــو التعل ــم ،ل�أن ّه ــا
تس ــتخدم مؤث ــرات ب�أش ــكال مختلف ــة ،كالص ــوت ،والص ــورة ،والحرك ــة ،والل ــون ،تج ــذب الطلب ــة ف ــي ه ــذا العم ــر توافق ــت م ــع دراس ــة
صال ــح (.)2010
ملخص النتائج:
1 .1التعليــم المحوســب لــه فاعليــة فــي رفــع التحصيــل العلمــي لــدى طالبــات الصــف الرابــع ال�أساســي فــي مــادة اللغــة العربيــة بمختلــف
مجالاتهــا.
2 .2كان للتعليــم المحوســب دور فعــال فــي رفــع نســبة التحصيــل لــدى الطالبــات فــي مجــال القــراءة ،ومجــال فهــم المقــروء ،وفــي مجــال
التعبيــر بشــكل كبيــر ،ويعــزو ذلــك الــى فاعليــة التعليــم المحوســب بجعــل المتعلــم محــور العمليــة التعليميــة مشــاركاً �إيجابي ـاً وكذلــك
�أن الحاســوب يتميــز عــن غيــره مــن الوســائل التعليميــة ب ـ�أ ّن المعلــم يســتطيع التنويــع فــي ال�أنشــطة والبرامــج المحوســبة بحيــث تلائــم
مس ــتويات الطلب ــة المختلف ــة وتراع ــي الف ــروق الفردي ــة ،ف ــي كونه ــا تثي ــر معظ ــم ح ــواس الطلب ــة بم ــا تضفي ــه عل ــى برامجه ــا م ــن حرك ــة
وصــوت ولــون وصــور.
 3 .3التعلي ــم المحوس ــب ل ــه ت�أثي ــر �إيجاب ــي ف ــي رف ــع المس ــتوى التحصيل ــي للطالب ــات ف ــي مج ــال ال�إ م ــلاء ،ولك ــن بدرج ــة �أق ــل م ــن
المج ــالات الس ــابقة ،يع ــزو ذل ــك �إل ــى الطريق ــة الجدي ــدة ف ــي التعلي ــم.
4 .4التعلي ــم المحوس ــب لم ــادة القواع ــد اللغوي ــة والتدريب ــات اللغوي ــة �أث ــر بش ــكل �إيجاب ــي عل ــى مس ــتوى التحصي ــل ولك ــن بنس ــبة قليل ــة
يعــزو ذلــك �إلــى عــدم تكافــؤ التدريبــات فــي الاختباريــن التشــخيصي والتقويمــي ،وكــذا �إلــى احتيــاج هــذه التدريبــات �إلــى برامــج ذي
تقني ــات مناس ــبة لمس ــتواها ،وكذل ــك �إن ه ــذا المج ــال يعتم ــد عل ــى المه ــارات العقلي ــة العلي ــا.
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التوصيات:
في ضوء ما توصلت �إليه الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما ي�أتي-:
*تشــجيع المعلميــن علــى اســتخدام التعليــم المحوســب فــي مختلــف المــواد الدراســية لمــا لهــا مــن دور فعــال فــي رفــع التحصيــل ،وذلــك مــن
خــلال مكافـ�أة المعلميــن الذيــن يســتخدمون التعليــم المحوســب ،و توفيــر معلــم مســاند داعــم لعمليــة التعليــم التفاعلــي المحوســب لتقديــم
الدعــم الــلازم للمعلميــن عنــد اعــداد الــدروس المحوســبة.
توفيــر الدعــم المالــي الــلازم لتوفيــر التقنيــات والبنيــة التحتيــة اللازمــة لتفعيــل التعليــم التفاعلــي المحوســب ،و �إعــداد الحقائــب التعليميــة
والبرامــج التعليميــة المحوســبة وتوزيعهــا علــى المــدارس كــي يتســنى للجميــع اســتخدامها ،وتدريــب المعلميــن علــى �إعــداد الدروس المحوســبة
فــي مختلــف المــواد الدراســية ،وتحويــل بعــض الــدروس فــي المناهــج المختلفــة �إلــى دروس محوســبة تــوزع علــى شــكل ســي دي الخطيــب
(.)2005
مقترحات الباحث
•�إجراء دراسات حول �أثر التعليم المحوسب في رفع المستوى التحصيلي في مجال القواعد اللغوية.
•�إجراء دراسات مشابه في مجال القواعد الاملائية ودور الحاسوب في تنميتها.
•�إجراء دراسة حول �أثر مهارات تحتاج �إلى مهارات عقلية عليا لمعرفة دور الحاسوب في تنميتها.
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المصادر والمراجع
 �أبرط (" )2011اثر برمجية تعليمية لمادة العلوم في تحصيل طلبة الصف السابع الاساسي بالجمهورية اليمنية» مجلة جامعة دمشق /المجلد 27-ملحق"-2011 �أبو خطوة ،عبد العاطي ( ")2009التعليم الالكتروني الرقمي النظري"-التصميم – الانتاج (ط دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،مصر)" اسماعيل،جدعون ،بيسار عمراوي (« )2009تطوير وتحديث خطط برامج التعلم العالي لمواكبة حاجات المجتمع العولمة بين مخرجات التعلم العالي وحاجاتالمجتمع في الوطن العربي المنطقة العربية للثقافة والعلوم»
 �أمين (" )2009فاعلية التعليم المبرمج باستخدام الحاسوب في تعليم قواعد اللغة العربية لطلاب الصف الثاني ثانوي» رسالة الماجستير غير منشورة كلية التربيةجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم،السودان"
 �أمين ( )1998في الصحة النفسية ،الطبعة الاولى ،دار الفكر العربي .القاهرة .مصر.جبر(" )2007اثر الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع في الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية «رسالة ماجستير ،جامعة النجاحالوطنية،نابلس ،فلسطين"
 شميس�" )2015( ،أثر الحقيبية التعليمية المحوسبة في تحصيل طالبات الصف ال�أول المتوسط في مادة الجغرافيا" مجلة كلية التربية ال�أساسية للعلوم التربويةوالانسانية –جامعة بابل -العدد .19
حسينات (« )2012صعوبات تطبيقات برنامج التعليم التفاعلي المحوسب على تلاميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة وسبل علاجها»رسالة ماجستير –الجامعة الاسلامية -غزة –كلية التربية ،الادارة التربوية.
حيلي (« )2000تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق «ط ،2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،الاردن»حيلي ،غنيم (" )2002الالعاب التربوية اللغوية واثرها في معالجة الصعوبات القرائية والكتابية لدى طالبات الصف الرابع الاساسي في الاردن»،مجلة جامعةالنجاح للابحاث ،جامعة النجاح الوطنية ،المجلد ( )2(،)16من صفحة (»)540-626
خريشة ( »)2012واقع استخدام معلمي الدراسات الاجتماعية في الاردن للبرامج التعليمية المحوسبة والانترنت»  ،مجلة جامعة دمشق .690-653:)2+1(،27 خصاونة منقذ�« )2017( ،أثر التعلم الخصوصي باستخدام برنامج تعليمي محوسب في تنمية مهارات ال�إ عراب لدى طلاب الصف التاسع ال�أساسي في محافظة�إربد» رسالة ماجستير قسم الادارة والمناهج-كلية العلوم التربوية -جامعة الشرق ال�أوسط.
 خطيب لطفي »)1998( ،المرشد في تصميم البرمجيات التعليمية الكمبيوترتية للمعلمين» �إربد –دار الكندي للنشر والتوزيع. خطيب ( )2005حوسبة المناهج ،رسالة المعلم. 43)3(12-7 ، دعمس مصطفى (« )2009تكنولوجيا التعلم وحوسبة التعليم» عمان دار غيداء للنشر. دويري�« )2014( ،أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب قائم على التعليم التعاوني في تحصيل طلبة الصف التاسع ال�أساسي في مادة الجغرافيا واتجاهاتهمنحوها» ،العلوم التربوية ،المجلد  ،41ملحق .2014 ،1
 ريش" )2002( ،اثر التعليم المبرمج باستخدام الحاسوب في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الاملاء" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كليةالتربية (ابن رشيد) ،جامعة بغداد"
 زليعي (" )2008اثر استخدام برامج الحاسب ال�آلي على تعليم قواعد اللغة العربية الابجدية لطلاب الصف الاول ثانوي في مدينة جدة» ،رسالة ماجستير غيرمنشورة ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة ،السعودية"
 سلامة" )2013( ،تطبيقات الحاسوب والوسائط المتعددة في التعلم»،عمان،دار البداية موزعون وناشرون" سلمان،هدى (" )2015اثر التعلم الالكتروني في مهارات القراءة والتفكير الابتكاري عند تلاميذ الصف الخامس الابتدائي" ،مجلة كلية التربية الاساسية/جامعةبابل ،العدد ()11
 سمارة ،نواف� ،أحمد ،وعبد السلام ،موسى العديلي "مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية" دار الميسر للنشر والتوزيع وللطباعة ،عمان (")2008 شوابكة (" )2005اتجاهات الموظفين الحكوميين في ال�أردن نحو فاعلية البرنامج التدريسي" (دفعة قيادة الحاسوب الدولية ( )ICDLدراسة استطلاعية رسالةماجستير ،غير منشورة ،الجامعة ال�أردنية –عمان -ال�أردن.
 شوابكة ،مراد- )2018( ،مقال من كتاب «فوائد التعلم الالكتروني» ()www.abahe.co.uk صالح ،نداء (�" )2010أثر استخدام برامج الدروس التعليمية المحوسبة في تعلم اللغة العربية على تحصيل طلبة الصف ال�أول ال�أساسي في مدارس محافظةنابلس" رسالة ماجستير في المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا-جامعة النجاح الوطنية –نابلس – فلسطين.
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 �أبو صبحة (� »)2010أثر قراءة القصة في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى طالبات الصف التاسع ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الجامعةالاسلامية ،غزة.
عبدو(" )1999مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية والاجتماعية والنواحي الفنية" في كتاب تقريره و الفارق للثقافة والنشر ،نابلس ،فلسطين»عبيدات (« )2005اثر الالعاب التربوية المحوسبة في تحصيل بعض المفاهيم الرياضية لطلبة الصف الثالث الاساسي في مديرية اربد الاولى»،رسالة ماجستيرغير منشورة ،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء ،الاردن»
عليان ،شاهر ربحي« ،مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها النظرية والتطبيق» ،دار الميس للنشر و التوزيع والطباعة،عمان (»)2010عمراني� ،أمال (« )2013اتجاهات المعلمين نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في المدارس»  ،دراسة ميدانية- ،كلية ال�آداب واللغات والعلوم الاجتماعيةوالانسانية-رسالة ماجستير– جامعة مولاي الطاهر "سعيدة".
 عمري (" )2012فاعلية برامج تعليمي محوسب في تنمية التفكير الابداعي لدى طلبة الصف السابع الاساسي في الاردن" ،مجلة جامعة دمشق ،)1( 28،من()265-300
 عمري ،صالح (« )2010تدريس الجغرافيا وفق رؤية الاقتصاد المعرفي» ،الطبعة ال�أولى ،دار ال�أوائل للنشر ،ال�أردن. �أبو علام ( )1998مناهج البحث في العلوم النفسية التربوية-القاهرة-دار النشر للجامعات فهمي ،عاطف عدلي «المواد التعليمية للاطفال «،ط ، 2دار الميسر للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان (»)2010 �أبو فايدة (« )2008فاعلية برنامج مقترح قائم على ال�أنشطة اللغوية في علاج ال�أخطاء ال�إ ملائية لدى طلاب الصف الثالث المتوسط» رسالة ماجستير غيرمنشورة ،كلية التربية ،جامعة الملك خالد
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البحث ()٥
فاعليــة برنامــج يســتند الــى األلعــاب
التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة
الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات
صعوبــات التعلــم الملتحقيــن بغرفــة
المصــادر في مدرســة بيســان األساســية
للبنــات فــي محافظــة الخليــل
اعــداد الباحثــة :عبيــر مروان عبد الرحمــن ال�أخضر
مديريــة التربيــة والتعليــم /وســط محافظــة الخليــل

ملخص البحث
هدف ــت الدراس ــة ال ــى التع ــرف عل ــى فاعلي ــة برنام ــج يس ــتند �إل ــى ال�ألع ــاب التعليمي ــة المحوس ــبة ف ــي معالج ــة الصعوب ــات الكتابي ــة
ل ــدى طالب ــات صعوب ــات التعل ــم الملتحق ــات بغرف ــة المص ــادر ف ــي مدرس ــة بيس ــان ال�أساس ــية للبن ــات ف ــي محافظ ــة الخلي ــل .تك ــون
مجتم ــع الدراس ــة م ــن  15غرف ــة مص ــادر تابع ــة لمديري ــة التربي ــة والتعلي ــم وس ــط محافظ ــة الخلي ــل ،حي ــث تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن
 3طالب ــات لديه ــن صعوب ــات تعل ــم للمرحل ــة العمري ــة ( )9-8س ــنوات والملتحق ــات بغرف ــة المص ــادر م ــن مدرس ــة بيس ــان ال�أساس ــية
للبن ــات ف ــي محافظ ــة الخلي ــل و ت ــم اختياره ــن بطريق ــة قصدي ــة ،اس ــتخدمت الباحث ــة المنه ــج ش ــبه التجريب ــي (تصمي ــم المجموع ــة
الواح ــدة) لملاءمت ــه ل�أغ ــراض ه ــذه الدراس ــة ،وم ــن �أج ــل تحقي ــق �أهدافه ــا قام ــت الباحث ــة باس ــتخدام ال�أدوات التالي ــة( :الملاحظ ــة،
نمــاذج التحويــل ،الحقيبيــة التشــخيصية لمهــارات اللغــة العربيــة ،التقريــر التربــوي و�أداة المقابلــة) وتــم التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا.
وق ــد خرج ــت الدراس ــة بجمل ــة م ــن النتائ ــج وه ــي :فاعلي ــة برنام ــج ال�ألع ــاب التعليمي ــة المحوس ــبة ف ــي معالج ــة الصعوب ــات الكتابي ــة
ل ــدى طالب ــات صعوب ــات التعل ــم الملتحق ــات بغرف ــة المص ــادر ف ــي مدرس ــة بيس ــان ال�أساس ــية للبن ــات ف ــي محافظ ــة الخلي ــل ،تحس ــن
الطالبــات فــي المهــارات الكتابيــة لــدى الطالبــات لمــادة اللغــة العربيــة .و�أوصــت الباحثــة فــي ضــوء مــا توصلــت �إليــه نتائــج الدراســة
بع ــدة توصي ــات �أهمه ــا :ض ــرورة تدري ــب معلم ــات المرحل ــة الاساس ــية عل ــى توظي ــف ال�ألع ــاب التعليمي ــة المحوس ــبة ف ــي التدري ــس،
الاهتم ــام بتوظي ــف ال�ألع ــاب التعليمي ــة المحوس ــبة ف ــي تدري ــس المباح ــث الدراس ــية المختلف ــة ف ــي الم ــدارس� ،إج ــراء المزي ــد م ــن
البحــوث والدراســات للبحــث فــي فاعليــة برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة علــى متغيــرات اخــرى غيــر التــي وردت فــي الدراســة،
وعل ــى فئ ــات �أخ ــرى م ــن ذوي الاحتياج ــات الخاص ــة ،ض ــرورة توفي ــر دلي ــل تعليم ــي موح ــد لبرنام ــج ال�ألع ــاب التعليمي ــة المحوس ــبة
بي ــن جمي ــع غ ــرف المص ــادر.
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The Effectiveness of a Program
Based on Computerized Educational
Games in Addressing the Writing
Difficulty of Students with Learning
Difficulties in the Resource Room
at Bisan Primary School for Girls
in Hebron Governorate
Prepared by: Abeer Marwan Al-Akhdar

Abstract
This study aimed at identifying the efficiency of a program based on computerized educational games in
addressing writing difficulty of students with learning difficulties in the resource room at Bisan Primary School
for Girls in Hebron Governorate. The study population consisted of 15 resource rooms of the Ministry of
Education in the Central Hebron Region. The study sample included 3 female students with learning difficulties
in the (89-) age group who attend the resource room at Bisan Primary School for Girls in Hebron Governorate.
The group were selected based on purposive sampling. The researcher used the quasi-experimental approach
(one-group design). In order to achieve the objectives of the study, the researcher used a set of tools:
observation, conversion models, diagnostic bag for Arabic language skills, educational report and interview.
Reliability and consistency were verified. The results showed the efficiency of the computerized educational
games program in the treatment of writing difficulty of students with learning difficulties in the resource room
at Bisan Primary School for Girls in Hebron Governorate. Students improved their writing skill in Arabic. In
light of the results of the study, the researcher recommnded that: the need to train the primary school teachers
on using the program based on computerized educational games in teaching, increasing interest in the use
of computerized educational games in the teaching of the various school subjects, conducting more research
and studies to examine the impact of the program on other variables that were not included in the study and
others groups with special needs and the need to provide a unified educational guide to the program in all the
resource rooms.
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مقدمة الدراسة
تعــد التربيــة الخاصــة �أحــد المؤشــرات علــى تقــدم المجتمعــات ،حيــث تميــزت التربيــة الخاصــة منــذ بدايتهــا بالاهتمــام بالفــروق الفرديــة بيــن
المتعلميــن ،فهــي تشــمل تكييــف البيئــة التعليميــة بهــدف تمكيــن الطلبــة ذوي الاعاقــة مــن بلــوغ �أقصــى مــا تســمح بــه امكاناتهــم مــن نمــو
وتحصيــل واســتقلالية.
وتعــد صعوبــات التعلــم �أحــد �أكبــر فئــات التربيــة الخاصــة ،وتوصــف ب�أنهــا محيــرة؛ ل�أن الغمــوض مــازال يكتنفهــا مــن حيــث التعريــف
وال�أســباب ،ويشــكل ال�أفــراد ذوي صعوبــات التعلــم مجموعــة غيــر متجانســة ،الا �أن لديهــم مشــكلة �أساســية تجمعهــم جميعــا وهــي عــدم
القــدرة علــى التعلــم بنفــس الطريقــة والكفــاءة التــي يتمتــع بهــا �أقرانهــم العاديــون .علــى الرغــم مــن �أنهــم يتمتعــون بقــدرات ذكائيــة عاديــة ،فــي
حيــن �أن �أداءهــم منخفــض و بشــكل ملحــوظ عــن مســتوى القــدرات الذكائيــة التــي يمتلكونهــا .وبعضهــم يواجــه مشــكلات جمــة فــي تعلــم
الرياضيــات ،فــي حيــن �أن �أكثرهــم يعانــي مــن مشــكلات فــي تعلــم ،واتقــان القــراءة والكتابــة (الخطيــب.)2011،
وكمــا ورد فــي قانــون حقــوق المعوقيــن فــي المجتمــع الفلســطيني رقــم ( )4لعــام 1994م فــي المــادة رقــم ( )10فــي مجــال التعليــم« :ضمــان
حــق المعاقيــن فــي الحصــول علــى فــرص متكافئــة للالتحــاق بالمرافــق التربويــة والتعليميــة ،بال�إ ضافــة �إلــى توفيــر التشــخيص التربــوي الــلازم
لتحديــد طبيعــة ال�إ عاقــة ،وبيــان درجتهــا ،وتوفيــر المناهــج ،والوســائل التربويــة والتعليميــة ،والتســهيلات المناســب ،بال�إ ضافــة �إلــى توفيــر التعليــم
ب�أنواعــه ومســتوياته المختلفــة للمعوقيــن بحســب احتياجاتهــم.
اهتــم الباحثــون فــي ميــدان التربيــة الخاصــة بالتكنولوجيــا؛ ل�أنهــم ر�أوا فيهــا طريقــة واعــدة لحــل مشــكلة علميــة وتربويــة فــي هــذا الميــدان.
حيــث �إن التعليــم المعتمــد علــى التكنولوجيــا ملائمــا تبعــا للوقــت والجهــد للذيــن يتطلبهمــا عــلاج المشــكلات ال�أكاديميــة الشــديدة .وتمكــن
الوســائل التكنولوجيــة متعــددة الوســائط الطلبــة مــن التعامــل مــع الكمبيوتــر بطــرق جديــدة ،والتكنولوجيــا تحاكــي التقييــم الــذي يقــوم بــه
المتخصصــون (الخطيــب.)2011،
مشكلة الدراسة
ت�أتــي مشــكلة هــذه الدراســة مــن خــلال عمــل الباحثــة فــي الميــدان التربــوي كمعلمــة غرفــة مصــادر ،حيــث وجــدت �أن المنهــاج التربــوي
العــام يتضمــن مشــكلات عديــدة� ،أبرزهــا عــدم مراعاتــه للفــروق الفرديــة بيــن الطلبــة ،و يعتمــد نمــط تعلــم واحــد ،وهــو البصــري ،ويعتمــد
التعلــم المجــرد �أكثــر مــن المحســوس وشــبه المحســوس .واســتفادت الباحثــة مــن التوصيــات التــي وردت فــي دراســة (مصطفــى علــي ،ســعاد)
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 2014فقــد �أوصــت الباحثيــن باســتخدام اســتراتيجية الالعــاب التعليميــة الالكترونيــة فــي تنميــة بعــض المهــارات والمفاهيــم المختلفــة لفئــات
ذوي الاحتياجــات الخاصــة .وقــد ارتـ�أت الباحثــة �أن يتــم اســتخدام برنامــج قائــم علــى التكنولوجيــا فــي مســاعدة الطالبــات ذوات الصعوبــات
التعليميــة فــي عــلاج الصعوبــات الكتابيــة.
وتتحدد مشكلة الدراسة في ما يلي:
اســتقصاء فاعليــة برنامــج يســتند �إلــى ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم
الملتحقــات بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل.
أ�سئلة الدراسة
تسعى الدراسة الحالية للاجابة عن السؤال الرئيس:
مــا فاعليــة برنامــج يســتند الــى ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم الملتحقــات
بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل؟
مصطلحات الدراسة
1 .1فاعلية (نظري ًا) ب أ�نها :مدى تحقيق �أهداف البرنامج (القلا وناصر ،1966 ،ص.)317
وتعرفهــا الباحثــة (اجرائيـ ًا) ب�أنهــا :قــوة البرنامــج �أو التغييــر الــذي يحدثــه البرنامــج باســتخدام الالعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة
الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم الملتحقــات بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة
الخليــل.
2 .2ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة (نظريـ ًا) :تعــرف علــى �أنهــا طريقــة نظاميــة لتصميــم ،وتنفيــذ ،وتقويــم العمليــة الكليــة للتعليــم فــي ضــوء
�أهــداف محــددة وعلــى �أســاس مــن البحــث فــي التعليــم ال�إ نســاني والاتصــال وذلــك باســتخدام مجموعــة مت�آلفــة مــن المصــادر البشــرية
وغيــر البشــرية ،للتغلــب علــى المشــكلات التعليميــة وللحصــول علــى تعليــم �أكثــر فاعليــة وكفــاءة (ناجــح.)2003،
وتعــرف الباحثــة ال�ألعــاب التعليميــة (اجرائي ـ ًا) :ب�أنهــا مجموعــة مــن ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة التــي تــم تصميمهــا بنــاء علــى
قــدرات الطالبــات وحاجاتهــن مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــن ،وباســتخدام برنامــج بوربوينــت وعرضهــا مــن خــلال جهــاز العــرض،
وتتضمــن �أنشــطة منظمــة تقــوم بهــا الطالبــة فــي نســق تعليمــي مخطــط لتحقيــق �أهــداف تعليميــة تتعلــق بالمهــارات الكتابيــة فــي مــادة
اللغــة العربيــة.
3 .3صعوبــات الكتابــة (نظري ـ ًا) ب أ�نهــا :صعوبــات تتمثــل فــي عكــس كتابــة الحــروف ،وال�أعــداد ،ترتيــب �أحــرف الكلمــات والمقاطــع
بصــورة غيــر صحيحــة عنــد الكتابــة ،خلــط الكتابــة بيــن ال�أحــرف المتشــابهة ،عــدم الالتــزام بالكتابــة علــى الخــط نفســه مــن الورقــة
(يحيــى،2005،ص.)240
تعــرف الباحثــة صعوبــات الكتابــة (اجرائيـ ًا) :صعوبــات تمثلــت فــي خلــط الكتابــة بيــن ال�أحــرف المتشــابهة مثــل( :ص،ض،ط،ظ)
و (ع،غ) و(خ،ح،ج) و(ب،ث،ت) ،بالاضافــة �إلــى صعوبــات فــي عــدم الالتــزام بالكتابــة علــى الخــط نفســه ،بالاضافــة الــى صعوبــات
فــي تركيــب الكلمــة وتحليلهــا �إلــى مقاطعهــا التــي تتكــون منهــا ،بالاضافــة �إلــى صعوبــات فــي كتابــة مقاطــع الكلمــات مثــل( :بــاب،
جــاد ،دار) ،وصعوبــات تمثلــت فــي عــدم الاغــلاق الكامــل للحــرف ،وعــدم الاهتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة فــي كتابــة بعــض ال�أحــرف.
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4 .4صعوبــات التعلــم (نظريـ ًا) :تعــرف صعوبــات التعلــم وفــق تعريــف اللجنــة الوطنيــة المشــتركة لصعوبــات التعلــم « :هــي اصطــلاح عــام
يشــير الــى مجموعــة غيــر متجانســة مــن الاضطرابــات التــي تظهــر علــى شــكل صعوبــات فــي اكتســاب واســتخدام الاســتماع والــكلام
والقــراءة ،والكتابــة ،والاســتدلال� ،أو المهــارات الحســابية ،وتلــك الاضطرابــات ناشــئة مــن داخــل الافــراد �أنفســهم ويفتــرض �أن ســببها
خلــل وظيفــي فــي الجهــاز العصبــي المركــزي ،ويمكــن �أن تظهــر عبــر مــدى الحيــاة ،وقــد تترافــق مــع صعوبــات التعلــم مشــكلات فــي
ســلوكات التنظيــم الذاتــي ،والادراك الاجتماعــي ،والتفاعــل الاجتماعــي ،كمــا ويمكــن �أن تظهــر صعوبــات التعلــم بشــكل مصاحــب
كحــالات الاعاقــة ال�أخــرى كال�إ عاقــات الحســية� ،أو التخلــف العقلــي� ،أو الاضطــراب الانفعالــي» (الخطيــب،2011،ص.)63
وتعــرف الباحثــة صعوبــات التعلــم (اجرائيــ ًا) :ب�أنهــم طالبــات صعوبــات التعلــم عينــة البحــث البالــغ عددهــن ( )3طالبــات فــي
المرحلــة العمريــة ( )9-8اللواتــي تــم تشــخيصهن باســتخدام الحقيبــة التشــخيصية لمهــارات اللغــة العربيــة لمــدة شــهر حيــث تبيــن ب�أنــه
يوجــد لديهــم صعوبــات فــي القــراءة والكتابــة وبنــاء علــى ذلــك تــم تحويلهــن �إلــى غرفــة المصــادر ليتلقيــن برنامــج التربيــة الخاصــة الــذي
يتضمــن الخطــط التربويــة الفرديــة بنــاء علــى قدراتهــن.
5 .5غرفة المصادر (نظري ًا) :هي عبارة عن غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية ،مجهزة بال�أثاث المناسب ،وال�ألعاب التربوية والوسائل
التعليمية ،ويلتحق بها الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لبرنامج يومي خاص ،حيث يتلقى المساعدة بعض الوقت في بعض
لمهارات التي يعاني من ضعف فيها ب�إشراف معلم تربية خاصة ،ثم يرجع لصفه العادي بقية اليوم الدراسي (يحيى،2005،ص.)19
وتعــرف الباحثــة غرفــة المصــادر (اجرائيـ ًا) :الغرفــة الملحقــة بمدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل ،المخصصــة
للطالبــات ذوي صعوبــات التعلــم ،وتعنــى بتقديــم برامــج التربيــة الخاصــة بمــا فيهــا التدريــس الفــردي والجمعــي وفــق الخطــط التربويــة
الفرديــة ،والخطــط التعليميــة ،ومتابعــة تقــدم الطالبــات للوقــوف علــى جوانــب تحســن الطالبــات ،وتحقــق ال�أهــداف المرصــودة.
أ�هداف الدراسة
.1تهــدف الدراســة �إلــى التعــرف علــى فاعليــة برنامــج يســتند �إلــى ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات
صعوبــات التعلــم الملتحقــات بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل.
 .2تصميــم برنامــج يســتند الــى ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم الملتحقــات
بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل.
أ�همية الدراسة
تكمــن ال�أهميــة النظريــة للدراســة مــن خــلال مــا ســتضيفه مــن معلومــات جديــدة �إلــى المعرفــة ال�إ نســانية و�أخصائيــي التربيــة الخاصــة
وصعوبــات التعلــم العامليــن فــي مراكــز ذوي الاعاقــة.
ال�أهمية التطبيقية
.1تســهم هــذه الدراســة فــي توظيــف التكنولوجيــا المســاندة فــي التعليــم لــذوي صعوبــات التعلــم باســتخدام الوســائط المتعــددة مثــل :برنامــج
البوربوينت.
 .2تسهم الدراسة الحالية في جعل عملية التعليم �أكثر مرونة ،وزيادة التشويق والمتعة في تلقي المعلومة.
 .3الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في تقديم المساعدة للطلبة ذوي صعوبات التعلم في معالجة الصعوبات الخاصة بالكتابة.
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محددات الدراسة
 .1الحدود البشرية :طالبات صعوبات التعلم للمرحلة العمرية ( )9-8سنوات.
 .2الحدود الزمانية :تم اجراء هذه الدراسة في العام الدراسي .2019/2018
 .3الحدود المكانية :مدرسة بيسان ال�أساسية للبنات في محافظة الخليل.
التطور التاريخي لميدان صعوبات التعلم
ظهــر مصطــلاح صعوبــات التعلــم فــي ابريــل مــن عــام  1963بفضــل البروفســور ســامويل كيــرك الــذي �أطلــق هــذا المصطــلاح ل�أول مــرة
فــي مؤتمــر شــيكاغو .وقــد تطــور الميــدان بصــورة مذهلــة منــذ ذلــك التاريــخ ،حيــث شــهد الميــدان زيــادة فــي عــدد الطلبــة ذوي صعوبــات
التعلــم ،كمــا شــهد الميــدان زيــادة ملحوظــة فــي برامــج �إعــداد المعلميــن المختصيــن بصعوبــات التعلــم ،وتوســعة الخدمــات المقدمــة لهــؤلاء
الطلبــة ،حيــث بــد�أت الخدمــات علــى مســتوى المــدارس ال�إ بتدائيــة ،ثــم اتســعت لتشــمل المــدارس الثانويــة ،والخدمــات المقدمــة للراشــدين
مــن ذوي صعوبــات التعلــم (الخطيــب،2011،ص .)69وفــي الوقــت الراهــن يركــز �أدب صعوبــات التعلــم علــى تقصــي ت�أثيــر تعليــم الطلبــة
الاســتراتيجيات المعرفيــة لتحســين �أدائهــم ال�أكاديمــي وهــو اتجــاه منبثــق عــن النظريــة المعرفيــة ،بال�إ ضافــة �إلــى ال�أســاليب الســلوكية التــي �أثبتــت
فعاليتهــا فــي معالجــة الصعوبــات التعليميــة والتــي يمثلهــا �أســلوب التدريــس المباشــر (الخطيــب،2011،ص .)71
تصنيف صعوبات التعلم
أ�ولاً :صعوبــات التعلــم النمائيــة :تشــمل صعوبــات التعلــم النمائيــة علــى تلــك المهــارات الســابقة التــي يحتاجهــا الطفــل بهــدف التحصيــل
فــي المجموعــات ال�أكاديميــة ،وتتمثــل فيمــا يلــي :الانتبــاه ،الذاكــرة ،عجــز فــي العمليــات الادراكيــة ،اضطرابــات اللغــة الشــفهية ،اضطرابــات
التفكير.
ثانيـ ًا :صعوبــات التعلــم ال�أكاديميــة :هــي التــي تظهــر �أصــلا مــن قبــل �أطفــال المــدارس ،وتشــتمل علــى :الصعوبــات الخاصــة بالقــراءة،
الصعوبــات الخاصــة بالكتابــة ،الصعوبــات الخاصــة بالتهجئــة والتعبيــر الكتابــي ،الصعوبــات الخاصــة بالحســاب.
فــي حيــن يظهــر الطفــل قــدرة كامنــة علــى التعلــم ،ولكنــه يفشــل فــي ذلــك بعــد تقديــم التعليــم المدرســي الملائــم لــه ،عندئــذ يؤخــذ فــي
الاعتبــار �أن لــدى الطفــل صعوبــة خاصــة فــي تعلــم القــراءة� ،أو الكتابــة� ،أو التهجئــة� ،أو التعبيــر الكتابــي (يحيــى ،2005،ص.)239-238
قياس وتشخيص طلبة صعوبات التعلم
يعتبــر التشــخيص مــن �أهــم المراحــل للتعــرف �إلــى الطلبــة وقدراتهــم لتحديــد مســتوى الاداء الحالــي للطالــب مــن جهــة ،وتحديــد نقــاط القــوة
لتوظيفهــا فــي تعزيــز الطالــب ،ونقــاط الضعــف لل�إ فــادة منهــا فــي بنــاء خطــة تربويــة فرديــة تلبــي احتياجاتهــم وتناســب قدراتهــم وتحفزهــم علــى
التعلــم .لــذا فقــد بــادرت ال�إ دراة العامــة لل�إ رشــاد والتربيــة الخاصــة فــي دولــة فلســطين ل�إ عــداد �أداوت تشــخيص �أكاديميــة (حقيبــة اكاديميــة)
للقــدرات الادراكيــة فــي اكتســاب المهــارات ال�أساســية لمهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب للمرحلــة ال�أساســية ال�أولــى .واســتخلاص
النتائــج .واحتــوت الحقيبــة علــى كراســة للممتحــن ،وكراســة للطالــب فــي كلا المبحثيــن (اللغــة العربيــة والرياضيــات) وتتمثــل القــدرات
الادراكيــة التــي تســتهدف محتويــات الحقيبــة فحصهــا فــي ال�إ دراك والتمييــز البصــري ،وال�إ دراك البصري-الحركــي والتذكــر البصــري وال�إ دراك
الســمعي ،والتمييــز الســمعي وفهــم المســموع.
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وقــد راعــى التشــخيص ال�أكاديمــي فــي الحقيبــة التــدرج مــن الســهل �إلــى الصعــب وحســب المراحــل الصفيــة ،وتــم الربــط فــي هــذا التشــخيص
بيــن القــدرات الذهنيــة ،ومهــارات القــراءة ،والكتابــة ،والحســاب ،علمـاً �أن �أبــرز �أهــداف الحقيبــة هــي توحيــد عمــل المعلمــات فــي غــرف
المصــادر (وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ( 2014الادارة العامــة للارشــاد والتربيــة الخاصــة))  -الحقيبــة ال�أكاديميــة التشــخيصية.
الدراسات السابقة
�أجــرى الكنــد ( )2003دراســة هدفــت الــى الكشــف عــن �أثــر اســتخدام الحاســوب لتحســين مهــارة الاســتيعاب القرائــي لــدى الطلبــة الذيــن
يعانــون مــن صعوبــات فــي القــراءة ،حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )28مدرســة متوســطة فــي الولايــات المتحــدة ال�أمريكيــة ،و�أظهــرت
النتائــج فاعليــة البرامــج الحاســوبية فــي تحســين مهــارات القــراءة لــدى الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم وذلــك لاعتمادهــا علــى نمــاذج المحــاكاة
بيــن كيفيــة حركــة الشــفاه ونطــق الحــروف ،وفاعليــة البرامــج المحوســبة فــي الحفــاظ علــى مســتوى تركيــز عــال للطلبــة ،وذلــك لاحتوائهــا
علــى برامــج مختلفــة ومتنوعــة .وهدفــت دراســة كيــم (� )2006إلــى الكشــف عــن �أثــر اســتخدام برنامــج حاســوبي متطــور مــن خــلال برنامــج
القــراءة التعاونيــة المحوســبة فــي تحســين القــراءة لــدى الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم ،حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )34طالبــا مــن
ذوي صعوبــات التعلــم .و�أظهــرت نتائــج الدراســة �أن هنــاك فروقــا كبيــرة فــي القــدرة القرائيــة والاســتيعابية بيــن المجموعــة التجريبيــة والضابطــة
لصالــح المجموعــة التجريبيــة ،كمــا �أظهــرت النتائــج �أن غالبيــة الطلبــة الذيــن خضعــوا للبرنامــج القرائــي المحوســب تحســنت قراءتهــم مــن
حيــث الســرعة ونوعيــة القــراءة المخرجــة .و�أجــرى ســلوت ( )2010دراســة هدفــت �إلــى الكشــف عــن �أثــر توظيــف ال�ألعــاب التعليميــة فــي
التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلا والمختلفــة نطقــا لــدى تلامــذه الصــف الثانــي ال�أساســي ،واســتخدمت الباحثــة المنهــج التجريبــي،
حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )80تلميــذا وتلميــذة مقســمين علــى مجموعتيــن تجريبيــة وضابطــة مــن مجتمــع قوامــه ( )240تلميــذا
وتلميــذة للعــام الدراســي ( ،)2011-2010وقامــت الباحثــة ب�إعــداد ال�أدوات ال�آتيــة :الاختبــار التشــخيصي لتمييــز الحــروف المتشــابهة شــكلا
والمختلفــة نطقــا ،برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة ،دليــل المعلــم ،ليرشــده عــن كيفيــة تطبيــق دروس كتــاب لغتنــا الجميلــة للصــف الثانــي.
حيــث �أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد ( )0.05بيــن متوســطات درجــات تلامــذة المجموعــة التجريبيــة
والضابطــة علــى اختبــار التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلاً ،والمختلفــة نطقـاً بعــد تطبيــق البرنامــج ،وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة
عنــد ( )0.05بيــن متوســطات درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة والضابطــة علــى اختبــار التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلا
والمختلفــة نطقــا بعــد تطبيــق البرنامــج ،وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد ( )0.05بيــن متوســطات درجــات تلميــذات المجموعــة
التجريبيــة والضابطــة علــى اختبــار التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلا والمختلفــة نطقــا بعــد تطبيــق البرنامــج .و�أوصــت الدراســة بالاهتمــام
ب�إعــداد ال�ألعــاب التعليميــة فــي مختلــف فــروع اللغــة العربيــة ،وايجــاد فــرص كاملــة لتعــاون التلاميــذ �أثنــاء اللعــب ،الاهتمــام بتدريــب المعلميــن
علــى اســتخدام اســتراتيجات تنميــة مهــارات القــراءة� ،إعــداد ادوات تدريبيــة لتدريــب معلمــي اللغــة العربيــة فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة،
وخاصــة معلمــي صفــوف المرحلــة ال�أوليــة .كمــا و�أجــرى عــوض ( )2012دراســة هدفــت الــى بيــان فاعليــة توظيــف برنامــج محوســب لعــلاج
الضعــف فــي بعــض المهــارات القرائيــة لــدى تلاميــذ الصــف الرابــع ال�أساســي ،حيــث اتبــع الباحــث المنهــج التجريبــي ،وتكــون مجتمــع
الدراســة مــن جميــع تلاميــذ الصــف الرابــع ال�أساســي مــن المــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة فــي محافظــة شــمال غــزة ،ثــم قــام الباحــث
باختيــار مجموعــة تجريبيــة مكونــة مــن ( )24تلميــذا ومجموعــة ضابطــة مكونــة مــن ( )24تلميذا.ولتحقيــق �أهــداف الدراســة تــم اعــداد
اختبــارا تشــخيصيا يتضمــن بعــض المهــارات القرائيــة ،واختبــارا معرفيــا يتضمــن �أهــم المهــارات القرائيــة التــي اخفــق بهــا التلاميــذ ،وبطاقــة
ملاحظــة لمهــارات النطــق القرائــي مصحوبــة باختبــار قرائــي .وقــد اظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى
( )0.05بيــن متوســط درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة ،وتلاميــذ المجموعــة الضابطــة فــي الاختبــار المعرفــي للمهــارات القرائيــة
بعــد تطبيــق البرنامــج لصالــح المجموعــة التجريبيــة ،كمــا ويوجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05بيــن متوســط
درجــات المجموعــة التجريبيــة والضابطــة علــى بطاقــة الملاحظــة للمهــارات القرائيــة بعــد تطبيــق البرنامــج لصالــح المجموعــة التجريبيــة،
109

وتوجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05بيــن متوســطي درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي الاختبــار المعرفــي
للمهــارات القرائيــة لصالــح التطبيــق البعــدي ،توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05بيــن متوســطي درجــات تلاميــذ
المجموعــة التجريبيــة علــى بطاقــة الملاحظــة للمهــارات القرائيــة لصالــح التطبيــق البعــدي ،توجــد فاعليــة للبرنامــج المحوســب لعــلاج
الضعــف فــي بعــض المهــارات القرائيــة لــدى تلاميــذ الصــف الرابــع الاساســي ،توجــد علاقــة ارتباطيــة عنــد مســتوى الدلالــة ()0.05
بيــن متوســط درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي الاختبــار المعرفــي للمهــارات القرائيــة ودرجاتهــم فــي بطاقــة الملاحظــة للمهــارات
القرائيــة .و�أوصــت الدراســة بضــرورة تبنــي فكــرة حوســبة المقــررات الدراســية بشــكل عــام ،و اتاحــة الفرصــة لتدريــب وت�أهيــل المعلميــن علــى
اســتخدام الحاســوب وبرامجــه.
و�أجــرى بكــر ( )2015دراســة هدفــت الــى التعــرف علــى �أثــر توظيــف اســتراتجية التدريــس العلاجــي باســتخدام برنامــج محوســب فــي تنميــة
مهــارات الكتابــة لــدى طلبــة الصــف الثانــي ال�أساســي فــي غــزة ،حيــث اتبعــت الباحثــة المنهــج شــبه التجريبــي ،وتكــون مجتمــع الدراســة مــن
جميــع تلاميــذ الصــف الثانــي ال�أساســي فــي المــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي محافظــات غــزة ،وتــم اختيــار مدرســة عمــرو
بــن العــاص المشــتركة بطريقــة قصديــة لتطبيــق الدراســة فيهــا ،حيــث قامــت الباحثــة باعــداد اختبــار تشــخيصي يتضمــن بعــض المهــارات
الكتابيــة التــي يجــب ان يمتلكهــا تلاميــذ الصــف الثانــي ال�أساســي ،اعــداد برنامــج محوســب ،اعــداد دليــل المعلــم الخــاص بالبرنامــج.
حيــث �أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد ( )0.05بيــن متوســط درجــات التلاميــذ الذيــن يتعلمــون عــن
طريــق التدريــس العلاجــي باســتخدام الحاســوب ومتوســط درجــات اقرانهــم الذيــن يدرســون بالطريقــة الاعتياديــة فــي مهــارات الكتابــة لصالــح
المجموعــة التجريبيــة .و�أوصــت الدراســة بضــرورة تركيــز المعلميــن علــى تدريــس المهــارات الكتابيــة فــي المراحــل الدراســية المختلفــة وخاصــة
المراحــل الاولــى بتوظيــف اســتراتيجية التدريــس العلاجــي ،الاســتفادة مــن البرنامــج المحوســب فــي تدريــس �أو عــلاج المهــارات الكتابيــة.
كمــا و�أجــرى طلافحــة والصمــادي ( )2017دراســة هدفــت �إلــى اســتقصاء �أثــر برنامــج تعليمــي محوســب فــي تنميــة مهــارات الكتابــة لــدى
الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم فــي المرحلــة ال�إ بتدائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .واســتخدمت الدراســة المنهجيــن الوصفــي وشــبه
التجريبــي ،حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن  30طالبــا مقســمين الــى مجموعتيــن ضابطــة وتجريبــة ،و تــم اختيارهــم بطريقــة قصديــة ،وقــد
توصلــت نتائــج الدراســة الــى وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن المتوســطات الحســابية لاختبــار
الكتابــة لــدى طلبــة المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقيــن البعــدي والمتابعــة.
بعــد اســتعراض الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع توظيــف التكنولوجيــا فــي التعلــم لــذوي صعوبــات التعلــم ،وجــدت الباحثــة نــدرة
الدراســات التــي بحثــت فــي موضــوع اســتخدام الحاســوب فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة علــى حــد علمهــا الــى نتائــج ايجابيــة حيــث
اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة بكــر( )2015ودراســة طلافحــة والصمــادي ( .)2017فــي حيــن �أشــارت معظــم الدراســات
التــي بحثــت حــول اســتخدام التكنولوجيــا فــي معالجــة الصعوبــات القرائيــة الــى نتائــج ايجابيــة كمــا فــي دراســة عــوض ( )2012التــي بحثــت
حــول فاعليــة توظيــف برنامــج محوســب لعــلاج الضعــف فــي بعــض المهــارات القرائيــة لــدى تلاميــذ الصــف الرابــع ال�أساســي حيــث �أظهــرت
نتائــج الدراســة �إلــى فاعليــة البرنامــج المحوســب لعــلاج الضعــف فــي بعــض المهــارات القرائيــة ،ودراســة ســلوت ( )2010التــي بحثــت �أثــر
توظيــف ال�ألعــاب التعليميــة فــي التمييــز بيــن الحــروف المتشــابهة شــكلاً ،والمختلفــة نطقــا لــدى تلامــذة الصــف الثانــي ال�أساســي ودراســة
الكنــد ( )2003وكيــم (.)2006
منهجية الدراسة و أ�داوتها:
•منهج الدراسة :استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي (تصميم المجموعة الواحدة) لملاءمتها ل�أغراض الدراسة الحالية.
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•متغيرات الدراسة :المتغير المستقل :برنامج ال�ألعاب التعليمية المحوسبة ،المتغير التابع :معالجة الصعوبات الكتابية.
•مجتمــع الدراســة :تكــون مجتمــع الدراســة مــن  15مدرســة ملحقــة بغرفــة مصــادر تابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم اقليــم وســط محافظــة
الخليل.
•عينــة الدراســة :تكونــت مــن ( )3طالبــات مــن ذوي صعوبــات التعلــم للمرحلــة العمريــة ( )9-8الملتحقــات بغرفــة المصــادر مــن مدرســة
بيســان ال�أساســية للبنــات ،وتــم اختيارهــن بطريقــة قصديــة لملائمتهــا ل�أغــراض هــذه الدراســة.
أ�دوات الدراسة
 .1الملاحظــة :وذلــك مــن خــلال تدويــن ملاحظــات حــول الصعوبــات التــي تواجههــا الطالبــات فيمــا يتعلــق بالقــراءة ،والكتابــة ضمــن
ســجل المشــاهدات الصفيــة بواقــع  4حصــص �أســبوعية للمرحلــة العمريــة (.)9-8
 .2نمــاذج التحويــل :اســتخدمت الباحثــة نمــاذج التحويــل المعتمــدة مــن قبــل ال�إ دارة العامــة لل�إ رشــاد والتربيــة الخاصــة فــي دولــة فلســطين،
لتحويــل الطالبــات اللواتــي يعانيــن مــن صعوبــات فــي التعلــم مــن الصــف العــادي �إلــى غرفــة المصــادر وتدويــن ملاحظــات مــن قبــل مربيــة
الصــف ومعلمتــي اللغــة العربيــة والرياضيــات.
 .3الحقيبــة التشــخيصية لمهــارات اللغــة العربيــة (القــراءة والكتابــة) :اســتخدمت الباحثــة الحقيبــة المعتمــدة مــن قبــل الادارة العامــة
للارشــاد والتربيــة الخاصــة فــي دولــة فلســطين ،والمكونــة مــن كراســة للممتحــن وكراســة للطالــب قــي مبحــث اللغــة العربيــة ،وتــم تشــخيص
الطالبــات بنــاء عليهــا لمــدة �أســبوعين ،وتفريــغ النتائــج ضمــن نمــاذج تفريــغ لتحديــد مســتوى ال�أداء الحالــي للطالبــات مــن جهــة وتحديــد
نقــاط القــوة لتوظيفهــا فــي تعزيــز الطالبــات ،ونقــاط الضعــف للافــادة منهــا فــي بنــاء خطــة تربويــة فرديــة تلبــي احتياجاتهــم وتناســب قدراتهــم،
فقــد تبيــن ان الطالبــات لديهــن صعوبــات تعلــم فــي القــراءة والكتابــة بنــاء عليــه يتــم تحويلهــن الــى غرفــة المصــادر ليتلقيــن الخدمــات اللازمــة
لهــن ضمــن برامــج التربيــة الخاصــة .وتــم التحقــق مــن صــدق ال�أداة حيــث تــم اعتمــاد الحقيبــة التشــخيصية مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم/
ال�إ دراة العامــة لل�إ رشــاد والتربيــة الخاصــة ،حيــث قــام ب�إعدادهــا فريــق مــن المتخصصيــن فــي مجــال التربيــة الخاصــة ب�إشــراف وزارة التربيــة
والتعليــم -دولــة فلســطين .والتحقــق مــن ثباتهــا مــن خــلال تطبيقهــا فــي جميــع غــرف المصــادر فــي الضفــة الغربيــة وعددهــا تقريبــا  250غرفــة.
 .4نمــاذج متابعــة تقــدم الطالبــة :نمــاذج معتمــدة مــن قبــل ال�إ دارة العامــة لل�إ رشــاد والتربيــة الخاصة/دولــة فلســطين ،توضــح متابعــة الطالبــة
لــكل هــدف تحقــق .اذا تحقــق الهــدف تنتقــل الطالبــة �إلــى الهــدف التالــي� ،أمــا �إذا لــم يتحقــق الهــدف يتــم �إعــادة تدريــب الطالبــة باســتخدام
اســتراتيجيات تعليميــة متنوعــة تناســب قدراتهــا وحاجاتهــا.
 .5التقاريــر التربويــة :نمــاذج معتمــدة مــن قبــل ال�إ دارة العامــة لل�إ رشــاد والتربيــة الخاصــة فــي دولــة فلســطين لتحديــد مســتوى ال�أداء الحالــي
للطالبــات ،وللوقــوف علــى جوانــب التحســن ،ومــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة لهــن.
 .6المقابلــة :مقابلــة �أوليــاء �أمــور الطالبــات لمناقشــتهم فــي جوانــب التحســن مــن خــلال حضــور اجتماعــات تنســقها معهــم معلمــة غرفــة
المصــادر.
 .7برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة :صممــت الباحثــة البرنامــج حســب �أســلوب التعليــم المبرمــج بوســاطة نظــام البوربوينــت،
واختيــار المحتــوى بمــا يتناســب مــع طالبــات صعوبــات التعلــم ،ونســخت هــذه المــادة علــى قــرص مدمــج لاســتخدامات الحاســوب.
وصــف البرنامــج :تكــون البرنامــج مــن (� )7أجــزاء ،احتــوى كل جــزء علــى مهــارة مــن المهــارات المــراد تعليمهــا للطالبــات ذوات صعوبــات
التعلــم ،ورافــق كل مهــارة التغذيــة الراجعــة المناســبة والمباشــرة.
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إ�جراءات الدراسة:
قام ــت الباحث ــة باس ــتخدام تصمي ــم المجموع ــة الواح ــدة ،حي ــث تضمن ــت مجموع ــة تجريب ــة واح ــدة مكون ــة م ــن ث ــلاث طالب ــات لديه ــن
صعوب ــات تعلــم ،حيــث تــم تطبيــق القيــاس القبلــي مــن خــلال تدويــن ملاحظــات ضمــن ســجل مش ــاهدة الحصــص ال�أس ــبوعية بواقــع 4
حصــص �أســبوعية ،وتحويــل طالبــات صعوبــات التعلــم مــن الصــف العــادي �إلــى غرفــة مصــادر ضمــن نمــوذج التحويــل ،وبتطبيــق الحقيبــة
التش ــخيصية لمه ــارات اللغ ــة العربي ــة (الق ــراءة والكتاب ــة) ل ــكل طالب ــة م ــن الطالب ــات ،وتفري ــغ النتائ ــج ضم ــن نم ــاذج التفري ــغ ،لتحدي ــد
جوانــب القــوة والضعــف ،واصــدار حكــم بتحديــد �أهليــة الطالبــة ،فقــد تبيــن �أن الطالبــات لديهــن صعوبــات تعلــم فــي القــراءة والكتابــة،
وبن ــاء علي ــه يت ــم تحويله ــن ال ــى غرف ــة المص ــادر لتلق ــي الخدم ــات اللازم ــة له ــن .حي ــث قام ــت الباحث ــة باع ــداد خط ــط تربوي ــة فردي ــة ل ــكل
طالب ــة م ــن الطالب ــات ورص ــد ال�أه ــداف التعليمي ــة له ــم .بع ــد ذل ــك قام ــت الباحث ــة بادخ ــال برنام ــج المعالج ــة وه ــي (ال�ألع ــاب التعليمي ــة
المحوس ــبة) المخط ــط له ــا ضم ــن خط ــوات س ــير الحص ــة ،وت ــم اس ــتخدام برنام ــج البوربوين ــت وتصمي ــم مجموع ــة م ــن الش ــرائح لتوظي ــف
مه ــارات الكتاب ــة وعرضه ــا للطالب ــة باس ــتخدام جه ــاز الع ــرض ،وت ــم تطبي ــق المعالج ــة خ ــلال الع ــام الدراس ــي  ،2019/2018و�أثن ــاء تطبي ــق
المعالج ــة قام ــت الباحث ــة باس ــتخدام نم ــوذج المتابع ــة الخاص ــة ل ــكل طالب ــة ،لمتابع ــة تق ــدم الطالب ــة بن ــاء عل ــى ال�أه ــداف المرص ــودة له ــا.
واس ــتخدام نم ــوذج التقري ــر الترب ــوي ك�أداة للقي ــاس البع ــدي لتحدي ــد م ــدى تحق ــق اله ــدف المرص ــود للطالب ــة ،ومقابل ــة ول ــي �أم ــر الطالب ــة،
لمناقش ــة جوان ــب التحس ــن.
تصميم الدراسة
O2
القياس البعدي ويتضمن:
التقرير التربوي
مقابلة ولي ال�أمر

X

O1

المعالجة وتتضمن (برنامج ال�ألعاب التعليمية المحوسبة) القيـاس القبلـي ويتضمـن :سـجل الملاحظـة
وخـــلال فتـــرة المعالجـــة اســـتخدمت الباحثـــة نمـــوذج الصفية ،نموذج التحويل من الصف العادي
المتابع ــة الصفي ــة ل ــكل طالب ــة عل ــى ح ــدى للت�أك ــد م ــن الـى غرفـة المصـادر ،الحقيبـة التشـخيصية
لمهـارات اللغـة العربيـة وتفريغهـا باسـتخدام
تحقي ــق ال�أه ــداف
نمـاذج التفريـغ

نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة:
مــا فاعليــة برنامــج يســتند الــى ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم
الملتحقــات بغرفــة المصــادر فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل؟
للاجابــة عــن الســؤال الرئيــس ،قامــت الباحثــة بتطبيــق القيــاس القبلــي مــن خــلال تدويــن ملاحظــات ضمــن ســجل مشــاهدة الحصــص
ال�أســبوعية بواقــع  4حصــص �أســبوعية ،وتحويــل الطالبــات مــن ذوي صعوبــات التعلــم �إلــى غرفــة مصــادر ضمــن نمــوذج التحويــل ،وقامــت
الباحثــة بتطبيــق الحقيبــة التشــخيصية لمهــارات اللغــة العربيــة (القــراءة والكتابــة) لــكل طالبــة مــن الطالبــات ،وتفريــغ النتائــج ضمــن نمــاذج
التفريــغ لتحديــد جوانــب القــوة والضعــف ،و الجــدول ( )1يوضــح ذلــك:
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جدول ( )1نموذج تفريغ الحقيبة التشخيصية لمهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة)

اسم الطالبة ( :أ�.ن)

العمر 8 :سنوات

الصف :الثاني

بعد تشخيص الطالبة باستخدام الحقيبة التشخيصية لمهارات اللغة العربية تبين �أن لدى الطالبة صعوبات
الاطار التعليمي الحالي:
في القراءة والكتابة فتحول الى غرفة المصادر لتلقي برامج التربية الخاصة.
نقاط الضعف

الرقم

المجال /البند

نقاط القوة

1

تمييز الحروف ال�أبجدية في
مواقعها المختلفة.

تمييز جميع الحروف ال�أبجدية في مواقعها
ما عدا الحروف (ض،ط،ص،ظ،،ع)

2

تسمية الحروف ال�أبجدية في
مواقعها المختلفة.

تسمي جميع الحروف ال�أبجدية في مواقعها
ما عدا الحروف (ض،ط،ص،ظ،،ع)

3

تمييز الحركات

لا تميـــز الحـــركات القصيـــرة والطويلـــة
(فتحة،ضمـــة ،كســـرة ،تنويـــن الفتـــح،
تنوي ــن الض ــم ،تنوي ــن الكس ــر)

4

تسمية الحركات

لا تســمي الحــركات القصيــرة والطويلــة
(فتحة،ضمــة ،كســرة ،تنويــن الفتــح،
تنويــن الضــم ،تنويــن الكســر)

5

قراءة المقاطع

6

قراءة كلمة من ثلاثة حروف

لا تســـطيع قـــراءة كلمـــة مـــن ثلاثـــة
حـــروف ،بـــطء فـــي قـــراءة الكلمـــة،
اضاف ــة ح ــروف �إل ــى الكلم ــة ،ح ــذف
الحـــرف ال�أخيـــر مـــن الكلمـــة.

7

قراءة كلمة من �أربعة حروف

لا تستطيع قراءة كلمات من �أربعة حروف

8

قراءة نص غير مشكول صف1

لا تستطيع قراءة نص غير مشكول
بمستوى صف 1

9

قراءة نص مشكول صف1

لا تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى
صف 1

10

قراءة نص غير مشكول صف2

لا تستطيع قراءة نص غير مشكول
بمستوى صف 2

11

قراءة نص مشكول صف2

لا تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى
صف 2

تستطيع قراءة مقاطع بدون تشكيل
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12

كتابة (نسخ الحروف في مواقعها)

عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة
الحروف ،ضعف في ال�إ غلاق البصري
للحرف ،الكتابة بشكل مائل للحرف،
ضعف في ترتيب مواقع الحروف ،كتابة
حروف كبيرة و�أخرى صغيرة.

13

تحليل الكلمة الى حروفها

لا تســتطيع تحليــل كلمــة �إلــى الحــروف
التــي تتكــون منهــا.

14

تركيب الحروف لتشكيل كلمة

لا تســتطيع تركيــب الحــروف لتشــكيل
كلمــة

15

كتابة المقاطع

لا تســطيع كتابــة المقاطــع فــي مواقعهــا
بالجملــة

16

كتابة (نسخ قطعة نهاية صف
اول)

عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة
الحروف ،ضعف في ال�إ غلاق البصري
للحرف ،الكتابة بشكل مائل للحرف،
ضعف في ترتيب مواقع الحروف ،كتابة
حروف كبيرة و�أخرى صغيرة.

17

كتابة (نسخ قطعة نهاية صف
)3-2

عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة
الحروف ،ضعف في ال�إ غلاق البصري
للحرف ،الكتابة بشكل مائل للحرف،
ضعف في ترتيب مواقع الحروف ،كتابة
حروف كبيرة و�أخرى صغيرة.
الجدول ()2

نموذج تفريغ الطالبة (ب.ا) وفق الحقيبة ال�أكاديمية التشخيصية لمهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة)

اسم الطالبة( :ب .أ�)
الاطار التعليمي الحالي:

العمر 8 :سنوات

بعد تشخيص الطالبة باستخدام الحقيبة التشخيصية لمهارات اللغة العربية تبين ان لدى الطالبة
صعوبات في القراءة والكتابة فتحول �إلى غرفة المصادر لتلقي برامج التربية الخاصة.

الرقم

المجال /البند

نقاط القوة

1

تمييز الحروف ال�أبجدية
في مواقعها المختلفة.

تميز جميع الحروف في مواقعها ما عدا
(ث،ض،ط،ص،ظ�،،أ،ع،خ،ح،ز،غ،ل)

2

تسمية الحروف ال�أبجدية تسمي جميع الحروف في مواقعها ما عدا
في مواقعها المختلفة( .ث،ض،ط،ص،ظ�،،أ،ع،خ،ح،ز،غ،ل)

3
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تمييز الحركات

الصف :الثاني

نقاط الضعف

لا تميز الحركات القصيرة والطويلة (فتحة،ضمة،
كسرة ،تنوين الفتح ،تنوين الضم ،تنوين الكسر)

4

تسمية الحركات

لا تسمي الحركات القصيرة والطويلة (فتحة،ضمة،
كسرة ،تنوين الفتح ،تنوين الضم ،تنوين الكسر)

5

قراءة مقاطع

لا تستطيع قراءة المقاطع

6

قراءة كلمة من ثلاثة
حروف

لا تسطيع قراءة كلمة من ثلاثة حروف ،بطء في
قراءة الكلمة ،اضافة حروف الى الكلمة ،حذف
الحرف ال�أخير من الكلمة.

7
8
9
10
11

قراءة كلمة من �أربعة
حروف ف�أكثر
قراءة نص غير مشكول
صف1
قراءة نص مشكول
صف1
قراءة نص غير مشكول
صف2
قراءة نص مشكول
صف2

لا تستطيع قراءة كلمات من �أربعة حروف ف�أكثر
لا تستطيع قراءة نص غير مشكول بمستوى صف 1
لا تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى صف 1
لا تستطيع قراءة نص غير مشكول بمستوى صف 2
لا تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى صف 2

 12كتابة الحروف في مواقعها

عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة الحروف،
ضعف في الاغلاق البصري للحرف ،الكتابة بشكل
مائل للحرف ،ضعف في ترتيب مواقع الحروف،
كتابة حروف كبيرة و�أخرى صغيرة.

 13تحليل الكلمة الى حروفها

لا تستطيع تحليل كلمة �إلى الحروف التي تتكون
منها.

14

تركيب الحروف لتشكيل
كلمة

لا تستطيع تركيب الحروف لتشكيل كلمة

15

كتابة المقاطع

لا تستطيع كتابة المقاطع في مواقعها بالجملة

16

كتابة (نسخ قطعة نهاية
صف اول)

عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة الحروف،
ضعف في ال�إ غلاق البصري للحرف ،الكتابة بشكل
مائل للحرف ،ضعف في ترتيب مواقع الحروف،
كتابة حروف كبيرة و�أخرى صغيرة.

17

كتابة (نسخ قطعة نهاية
صف )3-2

عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة الحروف،
ضعف في ال�إ غلاق البصري للحرف ،الكتابة بشكل
مائل للحرف ،ضعف في ترتيب مواقع الحروف،
كتابة حروف كبيرة و�أخرى صغيرة.
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الجدول ()3
نموذج تفريغ الطالبة (ج.ن) وفق الحقيبة ال�أكاديمية التشخيصية لمهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة)

اسم الطالبة( :ج.ن)

العمر 9:سنوات

الصف :الثاني

بعد تشخيص الطالبة باستخدام الحقيبة التشخيصية لمهارات اللغة العربية تبين ان لدى الطالبة صعوبات
الاطار التعليمي الحالي:
في القراءة والكتابة فتحول الى غرفة المصادر لتلقي برامج التربية الخاصة.
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نقاط الضعف

الرقم

المجال /البند

نقاط القوة

1

تمييز الحروف ال�أبجدية في
مواقعها المختلفة

تميز الحروف الابجدية في
مواقعها المختلفة جميعها ما عدا
(ض،ط،ص،ظ�،،أ،ع،غ)

2

تسمية الحروف ال�أبجدية في
مواقعها المختلفة

تسمي الحروف الابجدية في
مواقعها المختلفة جميعها ما عدا
(ض،ط،ص،ظ�،،أ،ع،غ)

3

تمييز الحركات

تميز الحركات القصيرة التالية:
(فتحة ،ضمة ،كسرة)

4

تسمية الحركات

لا تسمي الحركات القصيرة والطويلة
(فتحة،ضمة ،كسرة ،تنوين الفتح ،تنوين
الضم ،تنوين الكسر)

5

قراءة مقاطع

لا تقر�أ المقاطع في مواقعها

6

قراءة كلمة من ثلاثة حروف

تستطيع قراءة كلمة من ثلاثة حروف

7

قراءة كلمة من �أربعة حروف

تستطيع قراءة كلمة من �أربعة حروف

8

قراءة نص غير مشكول صف1

تسطيع قراءة نص غير مشكول

9

قراءة نص مشكول صف1

لا تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى
صف 1

10

قراءة نص غير مشكول صف2

لا تستطيع قراءة نص غير مشكول بمستوى
صف 2

11

قراءة نص مشكول صف2

لا تستطيع قراءة نص مشكول بمستوى
صف 2

12

كتابة (نسخ الحروف في مواقعها)

عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة
الحروف ،كتابة حروف كبيرة و�أخرى
صغيرة.

13

تحليل الكلمة الى حروفها

لا تستطيع تحليل كلمة الى الحروف التي
تتكون منها.

لا تميز الحركات الطويلة (تنوين الفتح،
تنوين الضم ،تنوين الكسر)

14

تركيب الحروف لتشكيل كلمة

لا تستطيع تركيب الحروف لتشكيل كلمة

15

كتابة المقاطع

لا تسطيع كتابة المقاطع في مواقعها
بالجملة.

16

كتابة (نسخ قطعة نهاية صف
اول)

عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة
الحروف،كتابة حروف كبيرة و�أخرى
صغيرة.

17

كتابة (نسخ قطعة نهاية صف
)3-2

عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في كتابة
الحروف،كتابة حروف كبيرة و�أخرى
صغيرة.

يبيــن الجــدول ( )1و( )2و( )3نمــاذج تفريــغ الحقيبــة ال�أكاديميــة التشــخيصية لمهــارات اللغــة العربيــة (القــراءة والكتابــة) لتحديــد مســتوى
ال�أداء الحالــي وتحديــد نقــاط القــوة لتوظيفهــا فــي تعزيــز الطالــب ونقــاط الضعــف لل�إ فــادة منهــا فــي بنــاء خطــط تربويــة فرديــة .واصــدار حكــم
بتحديــد �أهليــة الطالبــة فقــد تبيــن �أن الطالبــات لديهــن صعوبــات تعلــم فــي القــراءة والكتابــة وبنــاء عليــه يتــم تحويلهــن الــى غرفــة المصــادر
لتقلــي الخدمــات اللازمــة لهــن .حيــث قامــت الباحثــة باعــداد خطــط تربويــة فرديــة لــكل طالبــة مــن الطالبــات ورصــد ال�أهــداف التعليميــة
لهــن .بعــد ذلــك تــم ادخــال برنامــج المعالجــة وهــو (ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة).
برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة :صممــت الباحثــة البرنامــج حســب �أســلوب التعليــم المبرمــج بوســاطة نظــام البوربوينــت ،واختيــر
المحتــوى بمــا يتناســب مــع طالبــات صعوبــات التعلــم ،ونســخت هــذه المــادة علــى قــرص مدمــج لاســتخدامات الحاســوب.
وصــف البرنامــج :تكــون البرنامــج مــن (� )7أجــزاء ،احتــوى كل جــزء علــى مهــارة مــن المهــارات المــراد تعليمهــا للطالبــات ذوي صعوبــات
التعلــم ،ورافــق كل مهــارة التغذيــة الراجعــة المناســبة والمباشــرة ،والجــدول ( )4يوضــح المهــارات التــي تــم اعتمادهــا فــي بنــاء البرنامــج ومــدة
تنفيذهــا مــن الوقــت الاجمالــي للحصــة:
المهارات

الرقم

مدة تنفيذها

1

كتابة الحروف ب�أشكالها ال�أربعة (�أول الكلمة،وسط الكلمة� ،آخر الكلمة متصلة� ،آخر الكلمة منفصلة) )12-10( .دقيقة

2

كتابة الحركات القصيرة (الفتحة ،الضمة ،الكسرة)

( )12-10دقيقة

3

كتابة الحركات الطويلة (تنوين الفتح ،تنوين الضم ،تنوين الكسر)

( )12-10دقيقة

4

كتابة المقاطع

( )12-10دقيقة

5

تحليل الكلمة الى الحروف

( )12-10دقيقة

6

تركيب الحروف لتشكيل كلمة

( )12-10دقيقة

7

ترتيب الكلمات لتكوين جملة

( )12-10دقيقة

يعتبــر برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة جــزء �أساســي مــن خطــوات ســير الحصــة فــي غرفــة المصــادر ،والجــدول ( )5يبيــن خطــوات ســير
الحصــة فــي غرفــة المصــادر ومــدة تنفيــذ كل مهــارة:
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خطوات سير الحصة

الرقم
1

استقبال الطالبة والترحيب بها والسؤال عن احوالها

 1دقيقة

2

التهيئــة وذلــك بمــرور الطالبــة عبــر زوايــا و�أركان غرفــة المصــادر المكونــة مــن ( :زاويــة الحضــور والغيــاب،
زاويــة المــكان والزمــان والمكونــة مــن �أيــام ال�أســبوع ،زاويــة القوانيــن الصفيــة� ،أحــوال الطقــس ،تمييــز الليــل
والنهــار ،الفصــول ال�أربعــة ،بالاضافــة الــى زاويــة الحســاب اذا كانــت الحصــة رياضيــات �أو زاويــة اللغــة العربيــة
فــي حــال كانــت الحصــة لغــة عربيــة ،بالاضافــة �إلــى زاويتــي المكتبــة والحاســوب).

 3دقائق

3

الانتقــال الــى نشــاط كشــف الهــدف وهــو نشــاط يســتند �إلــى ال�ألعــاب التعليميــة المحسوســة ويتــم فيــه
اســتخدام وســائل حســب الهــدف المرصــود للتحقــق مــن كــون الطالبــة مــرت بخبــرة ســابقة لمعرفتهــا
بالهــدف �أم لــم تمــر بخبــرة ســابقة.

 5دقيقة

4

الانتقــال لتنفيــذ الهــدف التعليمــي مــن خــلال التعلــم المحســوس ويشــمل مهــارة القــراءة امــا قــراءة قصــة عــن
اشــكال الحــروف �أو قــراءة مقاطــع حــروف �أو قــراءة كلمــات.

 12-5دقائق

5

الانتقال الى نشاط تعليمي له علاقة بالهدف التعليمي.

6

الانتقــال الــى التعليــم شــبه المحســوس باســتخدام الحاســوب (التعليــم القائــم علــى التكنولوجيــا) ويشــمل
المهــارات الكتابيــة.

7

الانتقال الى نشاط تعليمي ينمي مهارة الكتابة.

 2دقيقة

8

الكتاب المدرسي (التعليم المجرد).

 3دقائق

9

ورقة عمل تقييمة للت�أكد من تحقق الهدف.

 5دقائق

مدة الحصة
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مدة التنفيذ

 2دقيقة

 12-5دقيقة

 45دقيقة

والجدول ( )6يبين الجلسات التي تم اعتمادها �أثناء تطبيق المعالجة:

الجلسة ()1
اسم النشاط

كتابــة الحــروف ب�أشــكالها ال�أربعــة (�أول الكلمة،وســط الكلمــة� ،آخــر الكلمــة متصلــة� ،آخــر الكلمــة منفصلــة)
باســتخدام الحاســوب.

الهدف التعليمي �أن تكتب الطالبة حرف الضاد ب�أشكاله ال�أربعة خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان 80%
وصف النشاط

يتضمن النشاط عرض ثلاثة من التمارين:
التمرين ( :)1وضع دائرة حول شكل حرف الضاد في الكلمات
كما في الشكل (:)1

التمرين ( :)2كتابة الحرف الناقص في الكلمات كما في الشكل (:)2

التمرين ( :)3صل الحرف بالصورة كما في الشكل (:)3

مدة التنفيذ

 12-10دقيقة
119

الجلسة ()2
اسم النشاط

كتابة الحركات القصيرة (الفتحة ،الضمة ،الكسرة)

الهدف التعليمي

�أن تكتب الطالبة الحركات القصيرة (الفتحة ،الضمة ،الكسرة) خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان %80

وصف النشاط

يتضمــن النشــاط عــرض شــرائح تتضمــن عــدة تمرينــات  ،التمريــن ال�أول يتضمــن تمييــز الحــركات و كتابــة
الحــروف مــع تشــكيل حســب الصــورة ،والشــكل ( )4يوضــح ذلــك:

مدة التنفيذ

 12-10دقيقة

اسم النشاط

كتابة حركات المد الطويلة (تنوين الفتح ،تنوين الضم ،تنوين الكسر)

الهدف التعليمي

�أن تميــز الطالبــة حــركات المــد الطويلــة (تنويــن الفتــح ،تنويــن الضــم ،تنويــن الكســر) خــلال ثلاثــة حصــص
وبنســبة اتقــان %80

وصف النشاط

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن وضع دائرة حول تنوين الضم ،والشكل ( )5يوضح ذلك:

مدة التنفيذ

 12-10دقيقة

الجلسة ()3
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الجلسة ()4
اسم النشاط

كتابة المقاطع

الهدف التعليمي

�أن تكتب الطالبة المقاطع خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان 80%

وصف النشاط

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن عدة تمرينات ،والشكل ( )6يوضح ذلك:

مدة التنفيذ

 12-10دقيقة

اسم النشاط

تحليل الكلمة الى الحروف

الهدف التعليمي

�أن تحلل الطالبة الكلمة �إلى حروفها ال�أساسية خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان %80

وصف النشاط

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن عدة تمرينات  ،والشكل ( )7يوضح ذلك:

مدة التنفيذ

 12-10دقيقة

الجلسة ()5
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الجلسة ()6
اسم النشاط

تركيب الحروف لتشكيل كلمة

الهدف التعليمي

�أن تركب الطالبة الحروف لتشكل كلمة خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان 80%

وصف النشاط

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن عدة تمرينات ،والشكل ( )8يوضح ذلك:

مدة التنفيذ

 12-10دقيقة

اسم النشاط

ترتيب الكلمات لتكوين جملة مفيدة

الهدف التعليمي

�أن ترتب الطالبة الكلمات لتكوين جملة خلال ثلاث حصص وبنسبة اتقان %80

وصف النشاط

يتضمن النشاط عرض شرائح تتضمن عدة تمرينات ،والشكل ( )9يوضح ذلك:

الجلسة ()7

قامــت الباحثــة بتطبيــق القيــاس البعــدي ،حيــث اشــتمل علــى اســتخدام نمــوذج التقريــر التربــوي لتحديد مــدى تحقق الهــدف المرصودلطالبات
صعوبــات التعلــم ،ومقابلــة ولــي �أمــر الطالبــة ،للوقــوف علــى جوانــب التحســن .يبيــن الجــدول ( )7التقاريــر التربويــة الخاصــة بطالبــات
صعوبــات التعلــم والــذي يحــدد مــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة لــكل طالبــة مــن الطالبــات:
الجدول ( )7يبين التقرير التربوي للطالبة ( أ�.ن) ،والذي يحدد مدى تحقق ال�أهداف المرصودة للطالبة
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اسم الطالبة ( :أ�.ن)

العمر 8 :سنوات

الصف :الثاني

تاريخ تحويل الطالب (�أول مرة) لبرنامج التربية الخاصة:

2019/9/13م

نوع البرنامج (مصادر �أو مدمج)

مصادر

المهارات ال�أكاديمية  /اللغة العربية:
الرقم

ال�أهداف

تقييم مستوى التقدم
في تحقيق الهدف

أ�برز توصيات
وملاحظات ال�أهل

1

�أن تكتــب الطالبــة �أشــكال الحــروف الهجائيــة التاليــة( :ض،ط،ص،ظ،ع)
عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

2

�أن تكتــب الطالبــة الحــركات القصيــرة (فتحة،ضمة،كســرة) عندمــا يطلــب
منهــا ذلــك لوحدهــا وبنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

3

�أن تكتــب الطالبــة الحــركات الطويلــة (تنويــن فتح،تنويــن ضم،تنويــن كســر)
عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

4

�أن تكتــب الطالبــة مقاطــع خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك
وحدهــا بنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

5

�أن تركــب الطالبــة الحــروف لتكــون كلمــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا
يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

6

�أن تحلــل الطالبــة الكلمــة الــى حــروف خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب
منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

7

�أن تكتــب الطالبــة كلمــات مــن ثلاثــة حــروف مــع تشــكيل خــلال ثــلاث
حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

8

�أن تكتــب الطالبــة جملــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك
وحدهــا بنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

الجدول ()8
التقرير التربوي الخاص بالطالبة (ب .أ�) والذي يحدد مدى تحقق ال�أهداف المرصودة
نموذج التقرير التربوي للعام الدراسي 2019/2018

اسم الطالبة( :ب .أ�)

العمر 8 :سنوات

الصف :الثاني

تاريخ تحويل الطالب (�أول مرة) لبرنامج التربية الخاصة:

2019/9/13م

نوع البرنامج ( مصادر �أو مدمج)

مصادر
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المهارات ال�أكاديمية  /اللغة العربية:
الرقم

ال�أهداف

تقييم مستوى التقدم
في تحقيق الهدف

أ�برز توصيات
وملاحظات ال�أهل

1

�أن تكتب الطالبة �أشكال الحروف الهجائية ال�آتية:
(ث،ض،ط،ص،ظ�،،أ،ع،خ،ح،ز،غ،ل) عندمـــا يطلـــب منهـــا ذلـــك
وحده ــا وبنس ــبة نج ــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

2

�أن تكتــب الطالبــة الحــركات القصيــرة (فتحة،ضمة،كســرة) عندمــا يطلــب
منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح 80%

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

3

�أن تكتــب الطالبــة الحــركات الطويلــة (تنويــن فتح،تنويــن ضم،تنوين كســر)
عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح 80%

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

4

�أن تكتــب الطالبــة مقاطــع خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك
وحدهــا بنســبة نجاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

5

�أن تركــب الطالبــة الحــروف لتكــون كلمــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا
يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

6

�أن تحلــل الطالبــة الكلمــة الــى حــروف خــلال ثــلاث حصــص عندمــا
يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

7

�أن تكتــب الطالبــة كلمــات مــن ثلاثــة حــروف مــع تشــكيل خــلال ثــلاث
حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

8

�أن تكتــب الطالبــة جملــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك
وحدهــا بنســبة نجــاح %80

تحقق الهدف بنسبة
نجاح %80

ضرورة متابعة الطالبة

الجدول ()9
التقرير التربوي الخاص بالطالبة (ج.ن) والذي يحدد مدى تحقق ال�أهداف المرصودة
نموذج التقرير التربوي للعام الدراسي 2019/2018

124

اسم الطالبة( :ج.ن)

العمر 9 :سنوات

الصف :الثاني

تاريخ تحويل الطالب (�أول مرة) لبرنامج التربية الخاصة:

2019/9/13م

نوع البرنامج (مصادر �أو مدمج)

مصادر

المهارات ال�أكاديمية  /اللغة العربية:
ال�أهداف

الرقم

أ�برز توصيات
تقييم مستوى التقدم
في تحقيق الهدف وملاحظات ال�أهل

1

�أن تكتب الطالبة �أشكال الحروف الهجائية التالية( :ض،ط،ص،ظ�،،أ،ع،غ)
تحقق الهدف بنسبة ضرورة متابعة الطالبة
نجاح %80
عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدها وبنســبة نجاح %80

2

�أن تكتــب الطالبــة الحــركات القصيــرة (فتحة،ضمة،كســرة) عندمــا يطلــب
تحقق الهدف بنسبة ضرورة متابعة الطالبة
نجاح %80
منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح %80

3

�أن تكتــب الطالبــة الحــركات الطويلــة (تنويــن فتــح ،تنويــن ضــم ،تنويــن كســر)
تحقق الهدف بنسبة ضرورة متابعة الطالبة
نجاح %80
عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا وبنســبة نجــاح %80

4

�أن تكتــب الطالبــة مقاطــع خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك
تحقق الهدف بنسبة ضرورة متابعة الطالبة
نجاح %80
لوحدهــا بنســبة نجــاح %80

5

�أن تركــب الطالبــة الحــروف لتكــون كلمــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب
تحقق الهدف بنسبة ضرورة متابعة الطالبة
نجاح %80
منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة %80

6

�أن تحلــل الطالبــة الكلمــة الــى حــروف خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب
تحقق الهدف بنسبة ضرورة متابعة الطالبة
نجاح %80
منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80

7

أ�ن تكتــب الطالبــة كلمــات مــن ثــلاث حــروف مــع تشــكيل خــلال ثــلاث
تحقق الهدف بنسبة ضرورة متابعة الطالبة
نجاح %80
حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك وحدهــا بنســبة نجــاح %80

8

�أن تكتــب الطالبــة جملــة خــلال ثــلاث حصــص عندمــا يطلــب منهــا ذلــك
تحقق الهدف بنسبة ضرورة متابعة الطالبة
نجاح %80
وحدهــا بنســبة نجــاح %80

مناقشة النتائج
النتائــج المتعلقــة بالطالبــة (�أ.ن) بينــت النتائــج فاعليــة اســتخدام برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة
للطالبــة (�أ.ن) بشــكل ايجابــي ،مــن خــلال تطبيــق القيــاس القبلــي ،حيــث تــم تفريــغ نتائــج تشــخيص الطالبــة باســتخدام الحقيبــة ال�أكاديميــة
التشــخيصية وكانــت النتائــج 3 :نقــاط قــوة ،و 14نقطــة ضعــف ،وبعــد التدخــل باســتخدام برنامــج المعالجــة بواقــع  7جلســات بمعــدل 3
حصــص �أســبوعية لــكل هــدف تعليمــي مرصــود وفــق تحليــل المهمــة ومتابعــة الطالبــة .ارتفــع مســتوى التحســن فــي مهــارات الكتابــة وشــمل
ذلــك التحســن تقويــة عضــلات اليديــن الدقيقــة ،وســيطرة علــى القلــم ،والدقــة ،والاتقــان فــي عمليــة الكتابــة والاهتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة
�أثنــاء عمليــة الكتابــة .وتــم تطبيــق القيــاس البعــدي باســتخدام التقريــر التربــوي ،لتحديــد جوانــب التحســن ،ومــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة
للطالبــة (�أ.ن) ،حيــث تمــت مناقشــة ولــي �أمــر الطالبــة بجوانــب التحســن.
النتائــج المتعلقــة بالطالبــة (ب�.أ) بينــت النتائــج فاعليــة اســتخدام برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة
للطالبــة (ب�.أ) بشــكل ايجابــي مــن خــلال تطبيــق القيــاس القبلــي ،حيــث تــم تفريــغ نتائــج تشــخيص الطالبــة باســتخدام الحقيبــة ال�أكاديميــة
التشــخيصية ،وكانــت النتائــج  2نقــاط قــوة  15نقطــة ضعــف ،وبعــد التدخــل باســتخدام برنامــج المعالجــة بواقــع  7جلســات بمعــدل 3
125

حصــص �أســبوعية لــكل هــدف تعليمــي مرصــود وفــق تحليــل المهمــة ومتابعــة الطالبــة .ارتفــع مســتوى التحســن فــي مهــارات الكتابــة ،وشــمل
ذلــك التحســن تقويــة عضــلات اليديــن الدقيقــة وســيطرة علــى القلــم والدقــة والاتقــان فــي عمليــة الكتابــة والاهتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة �أثنــاء
عمليــة الكتابــة ،وتــم تطبيــق القيــاس البعــدي باســتخدام التقريــر التربــوي ،لتحديــد جوانــب التحســن ،ومــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة
للطالبــة (ب�.أ) ،حيــث تمــت مناقشــة ولــي �أمــر الطالبــة بجوانــب التحســن.
النتائــج المتعلقــة بالطالبــة (ج.ن) بينــت النتائــج فاعليــة اســتخدام برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة
للطالبــة (ج.ن) بشــكل ايجابــي مــن خــلال تطبيــق القيــاس القبلــي ،حيــث تــم تفريــغ نتائــج تشــخيص الطالبــة باســتخدام الحقيبــة ال�أكاديميــة
التشــخيصية وكانــت النتائــج  6نقــاط قــوة و 11نقطــة ضعــف ،وبعــد التدخــل باســتخدام برنامــج المعالجــة بواقــع  7جلســات بمعــدل 3
حصــص �أســبوعية لــكل هــدف تعليمــي مرصــود وفــق تحليــل المهمــة ،ومتابعــة الطالبــة ،ارتفــع مســتوى التحســن فــي مهــارات الكتابــة وشــمل
ذلــك التحســن تقويــة عضــلات اليديــن الدقيقــة وســيطرة علــى القلــم ،والدقــة ،والاتقــان فــي عمليــة الكتابــة ،والاهتمــام بالتفاصيــل الدقيقــة
�أثنــاء عمليــة الكتابــة ،وتــم تطبيــق القيــاس البعــدي باســتخدام التقريــر التربــوي ،لتحديــد جوانــب التحســن ،ومــدى تحقــق ال�أهــداف المرصــودة
للطالبــة (ج.ن) ،حيــث تمــت مناقشــة ولــي �أمــر الطالبــة بجوانــب التحســن.
ملخص النتائج
.1فاعليــة برنامــج ال�ألعــاب التعليميــة المحوســبة فــي معالجــة الصعوبــات الكتابيــة لــدى طالبــات صعوبــات التعلــم الملتحقيــن بغرفــة المصــادر
فــي مدرســة بيســان ال�أساســية للبنــات فــي محافظــة الخليــل.
 .2تحسن �أداء الطالبات في المهارات الكتابية لمادة اللغة العربية.
التوصيات
.1ضرورة تدريب معلمات المرحلة ال�أساسية على توظيف ال�ألعاب التعليمية المحوسبة في التدريس.
 .2الاهتمام بتوظيف ال�ألعاب التعليمية المحوسبة في تدريس المباحث الدراسية المختلفة في المدارس.
� .3إجــراء المزيــد مــن البحــوث ،والدراســات للبحــث فــي فاعليــة برنامــج الالعــاب التعليميــة المحوســبة علــى متغيــرات �أخــرى غيــر التــي وردت
فــي الدراســة ،وعلــى فئــات �أخــرى مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.
 .4ضرورة توفير دليل تعليمي موحد لبرنامج ال�ألعاب التعليمية المحوسبة بين جميع غرف المصادر.
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البحث ()٦

الفصل األول

أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة
علـــى تحصيـــل طالبـــات الصـــف
الثالـــث فـــي مـــادة العلـــوم
ودافعيتهـــن نحـــو تعلمهـــا فـــي
مدينـــة نابلـــس
�إعداد الباحث :صهيب رضوان ثابت  /مديرية سلفيت

الملخص
هدفــت هــذه الدراســة �إلــى اســتقصاء �أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى
تحصيــل طالبــات الصــف الثالــث فــي مــادة العلــوم  ،ودافعيتهــن نحــو تعلمهــا
فــي مدينــة نابلــس .ولتحقيــق ذلــك تــم اختيــار عينــة قصديــة اقتصــرت علــى
( )53طالبــة مــن طالبــات الصــف الثالــث هــ ّن قــوام شــعبتين صفيتيــن،
حيــث مثلــت الشــعبة ال�أولــى والتــي عــدد �أفرادهــا ( )25طالبــة المجموعــة
التجريبيــة ،والتــي تــم تدريســها وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم
للفصــل الدراســي الثانــي للصــف الثالــث ال�أساســي باســتخدام الســبورة
التفاعليــة ،فــي حيــن تــم تدريــس المجموعــة الضابطــة والبالــغ عــدد �أفرادهــا
( )28طالبــة بالطريقــة الاعتياديــة والمجموعتيــن قامــوا بدراســة وحــدة المــادة
والحــرارة  .اعتمــد الباحــث المنهــج شــبه التجريبــي وجــاء فــي نتائج الدراســة
وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن
متوســطات التحصيــل للمجموعــة الضابطــة التــي درســت وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم –الفصــل الثانــي بالطريقــة الاعتياديــة
والمجموعــة التجريبيــة التــي درســت نفــس الوحــدة باســتخدام الســبورة التفاعليــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة تعــزى لاســتخدام الســبورة
التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم.
وكذلــك وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطات الدافعيــة للمجموعــة الضابطــة التــي درســت
وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم –الفصــل الثانــي بالطريقــة الاعتياديــة والمجموعــة التجريبيــة التــي درســت نفــس الوحــدة باســتخدام
الســبورة التفاعليــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة تعــزى لاســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم.

ـاء علــى هــذه النتائــج �أوصــى الباحــث بتوســيع دائــرة اســتخدام الوســائل التكنلوجيــة فــي التعليــم ،سـ ّيما الســبورة التفاعليــة ،و�إعــداد دروس
وبنـ ً
محوســبة لاســتخدام الســبورة التفاعليــة مرادفــة للمنهــاج الدراســي ،وتدريــب المعلميــن والمعلمــات علــى طريقــة الاســتخدام ال�أمثــل للســبورة
التفاعليــة فــي التعليــم ،كمــا �أوصــى بضــرورة �إجــراء دراســات �أخــرى تعنــى بال�آثــار الممكنــة لاســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي متغيــرات �أخــرى
كالاختبــارات المحوســبة والانتبــاه وتنميــة الشــخصية.
الكلمات المفتاحية :السبورة التفاعلية ،التحصيل ،الدافعية.
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Abstract
The aim of the current study is to investigate the effect of Interactive
White Board (IWB) on Students achievement in science and their
motivation to learn it.
The study tries to answer this main question in particularly: what
is the effect of using Interactive White Board (IWB) on science
achievement and motivation of 3d grade students at Nablus city?
To answer study question and its hypothesis, the researcher used
quasi experimental approach and applied the study on a sample
of 3d grade. The sample was divided in to tow groups. the first
is a control group with (25) students whom studied the content of
material and heat unit by traditional approach, and the other is the
experimental group with (28) student, studied the same unit by
using Interactive White Board (IWB).
The findings of the study indicated that there were statistically
significant differences at significance level (0.05) in the posttest between the control and the experimental groups in their
achievement in science in favor of the experimental group, and
there were statistically significant differences at significance level
(0.05) in moderate of motivation scale toward science learning
in favor of the experimental group.
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In view of these results, the
researcher recommends many
recommendations and the most
important are the need to expand
the use of technological tools in
education, especially interactive
white board, the preparation of
computerized lessons for the
use of interactive white board
synonymous with the curriculum,
and the training of teachers on how
to use the interactive white board
in education and recommended
the need for further studies on
the possible effects of the use of
interactive whiteboard in variables
such as computerized tests Attention
and personal development and other
variables.
Keywords:
Interactive White Board,
Achievement, Motivation.
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المقدمة
شكل تطور الحداثة والتقانة ،واتساع رقعة استخدامها رافعة نهضت بشتى المجالات
التـي تعـود بالنفـع علـى المجتمعـات وال�أمـم والشـعوب ،سـ ّيما بعـد الانفجـار المعرفـي
الـذي واكـب العولمـة ،وانفتـاح العالـم علـى التكنولوجيـا وسـهولة اقتنائهـا و�إمكانيـة
تطويعهـا لتخـدم ال�أهـداف والطموحـات المرجـوة ،التـي تقـع تحـت دائـرة اهتمامـات
الـدول التـي ترنـو لمسـتقبل واعـد ،وغـ ٍد مشـرق .فبـدت الوسـائل التكنولوجيـة ذا �أثـر
واضـح فـي حيـاة ال�أفـراد والمؤسسـات� ،أصبحـت معها حياتهم سـهلة ميسـرة ،بتوفيرها
الجهـد البشـري واختصـار الوقـت وال�إ نجـاز المتقن والعمـل ال�إ بداعي ،فدخلت في كل
المجـالات :فـي الصناعـة ،والتجـارة ،والزراعـة ،والمواصـلات ،والاتصـالات ،وكان
لهـا ال�أثـر الواضـح حيـن اقتحمـت المجـال التعليمـي.
«ورغـم �أن دور التكنولوجيـا فـي البدايـة خضـع لكونهـا مـواد مسـاعدة للمعلـم والكتاب
المدرسـي تثـري عمليـة التعليـم ،وتطـور مـن خبـرات المـدرس� ،إلا �أن نجاحهـا ارتبـط
ب�إيمـان المـدرس بجـدوى اسـتخدامها �إذا مـا توفـرت لـه بقـدر معقـول» (الكلـوب،
.)1988،113
فصممـت الـدروس المحوسـبة ،و أ�نظمـة التعلّـم ال�إ لكترونـي ،والحواسـيب اللوحيـة
التعليميـة ،والبرامـج الداعمـة ،وبذلـك تـم عـرض المعلومات للطلبة باسـتخدام نصوص
مكتوبـة ،وصـور ،ورسـوم ثابتـة ،و�أخـرى متحركـة ،ومقاطـع فيديـو� ،أثارت انتبـاه الطلبة
وحققـت فيهـم الدافعيـة للتعلـم وبنـاء المعرفـة (شـاهين.)2010،
ومـن خـلال الاختراعـات التكنولوجيـة المتعاقبـة التـي تـم تسـخيرها لتخـدم العمليـة
التعليميـة ظلـت مسـيرة التقـدم فـي تصاعد مسـتمر ،وتنميـة تعليمية ،وتربوية مسـتدامة،
وكان لتلاقـي �أسـاليب التعليـم ،والتقنيـات التكنولوجيـة �أثرهـا البالـغ� ،إذ جعلت المتعلم
عنصـراً نشـطاً ف ّعـالا ً يلاحـظ ويجـرب ويفسـر ،ويكتشـف محاكيـاً فـي سـلوكه التعليمي
عمـل العلمـاء .كمـا عـززت مـن بقـاء المتعلـم فـي حالـة تركيـز مسـتمرة خـلال تلقيـه
المعـارف و�أداءه للمهـارات المختلفـة ،فيقـوم بنشـاطاته علـى نحو �أسـرع ويحصل على
تغذيـة راجعـة فوريـة ومسـتمرة ،ويشـير كثيـر من المشـتغلين في ميدان التقنيـات التربوية
�إلـى �آمـال واسـعة علـى الـدور الـذي تلعبـه فـي العمليـة التعليميـة (�أبـو علبـة.)2012 ،
هـذه التقنيـات ومخرجاتهـا ،حدّثـت قيـم المتعلـم واتجاهاتـه ،مواكبـاً بذلـك ركـب
التقـدم والحضـارة ،وبـرزت ال�أجهـزة ال�إ لكترونيـة كعنصـر ف ّعـال لا يسـتهان بـه تصحب
المتعلـم معهـا فـي رحلـة البحـث ،وجنـي المعرفـة فـي كل المجـالات ،سـي ّما تعلـم
العلوم فغدا المتعلم تسـتهويه فكرة التعلم الالكتروني وحوسـبة الدروس بطريقة تفاعلية
ج ّذابـة ،فـزاد ارتباطـه بالمدرسـة ومناهجهـا وتعلقـه بهـا (ال�أسـمري.)2011 ،
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ويمكــن القــول �أن ظهــور الوســائل التكنولوجيــة سـ ّيما الحاســوب ،وشاشــات العــرض التفاعليــة و�أجهــزة العــرض المرئيــة بشــكل لافــت ،غ ّيــر
مــن طبيعــة البيئــة الصفيــة التقليديــة �إلــى بيئــة جديــدة تفاعليــة تخــدم ميــول المتعلميــن ودوافعهــم وتطلعــات المعلميــن و�أهدافهــم ،و�أضفــت
تغييــراً ملموسـاً علــى دور المعلّــم والمتعلــم فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة (عابــد وســيباري.)2017 ،
وبــرزت الســبورة التفاعليــة  Smart boardكواحــدة مــن �أهــم مخرجــات التقنيــات الحديثــة فــي التدريــس ،فهــي �أداة تعلــم قويــة ،ل�إ نهــا
تمكّــن المعلميــن مــن التعليــم باســتخدام �أحــدث التقنيــات مــع �إمكانيــة الوصــول لشــبكة ال�إ نترنــت ،و�أشــرطة الفيديــو ،والبرمجيــات التعليميــة
(.)Fernandez & Luftglass, 2003
و�إزاء ذلك غدت السبورة التفاعلية �إحدى ال�أفكار ال�إ بداعية في مجال التعليم ،واكتسب هذا ال�أمر �أهمية خاصة بالنسبة لتدريس بعض المواد
العلمية� ،إذ �إن تدريسها قد يكون �أصعب من المادة نفسها واستخدام �أداة كالسبورة التفاعلية يسهل ال�أمر (الزعبي.)2011 ،
مشكلة الدراسة
يشــهد التعليــم فــي العالــم ثــورة تقنيــة �أضفــت بظلالهــا علــى كل جوانبــه ،وظهــرت الحاجــة الماســة لدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم تماشــياً
مــع ال�أصــوات التــي تدعــو لتطويــر مهــارات المعلّــم والمتعلــم معـاً علــى نحــو يلائــم تطــورات القــرن الحــادي والعشــرين ،المتمثلــة فــي اقتنــاء
التكنولوجيــا الرقميــة واســتخدامها ،لتذليــل الصعوبــات ،وتجــاوز المعيقــات المرتبطــة بمناحــي الحيــاة علــى وجــه العمــوم ،وتلــك التــي تخــص
العمليــة التعليميــة و�أركانهــا .فعنــد التفكيــر ببنــاء مؤسســات تعليميــة عصريــة ومتميــزة ،لا يخلــو ذلــك التفكيــر مــن تســليط ضــوء عريــض علــى
�أهميــة �أن تحتــل التكنولوجيــا والتقنيــة موقعهــا الــذي يجعــل مــن تلــك المؤسســات تمتــاز بواقــع رقمــي وعصــري ،وفــي الوقــت الحاضــر هنــاك
ماســة لدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم.
حاجــة ّ
وبهــذا المعنــى؛ قــد يكــون اشــتمال الفصــول الدراســية علــى بعــض �أدوات التكنولوجيــا ،مثــل الســبورة التفاعليــة� ،أكثــر تعقيــداً واســتهلاكاً
للوقــت مــن غيرهــا ،ولكــن فــي الوقــت نفســه ،فـ�إن اســتخدامها قــد �أظهــر بالفعــل �إمكانــات تعليميــة حقيقيــة ،و�أضــاف ســمة تفاعليــة بيــن
المتعلــم و�أدوات التعلّــم (.)Bernabeo & Mateou, 2017
وحيــث �إن �أحــد �أهــم معاييــر نظــام التعليــم الجيــد ،هــو تنميــة ال�أفــراد المبدعيــن والمنتجيــن الذيــن هــم خطــوة �إلــى ال�أمــام فــي العلــوم
والتكنولوجيــا ،وليــس فقــط المتعلميــن� ،إنمــا معلميهــم �أيض ـاً الذيــن ســيكونون طليعــة التعلــم والتعليــم فــي العصــر الرقمــي ،وبذلــك نكــون
قــد ملكنــا مفتــاح المجتمــع الحديــث المعـ ّد جيداً،وهــو نظــام تعليمــي مبتكــر يســتخدم تكنولوجيــات جديــدة .))Aktas &Aydin, 2016
ومــن خبــرة الباحــث المتمثلــة فــي تدريــس العلــوم ،لمــس تدنيـاً واضحـاً فــي مســتوى التحصيــل ال�أكاديمــي للطلبــة فــي مــادة العلــوم ،وذلــك
مــرده �إلــى ضعــف الدافعيــة لــدى الطلبــة ،وعــدم توفــر الحوافــز الداعمــة للطالــب لنقلــه مــن بيئــة صفيــة مملــة يــؤدي فيهــا المعلــم دور ناقــل
للمعلومــات والمعرفــة ،يشــوبه الجمــود وضعــف ال�أســلوب وســيادة �أســلوب المحاضــرة والتلقيــن والحفــظ ،والاســتظهار علــى �أســاليب التعليــم
الحديثــة� ،إلــى بيئــة صفيــة تفاعليــة يظهــر فيهــا الطالــب نشــاطه ويبــدي اهتمامـاً واضحـاً بالمــادة العلميــة المعروضــة �أمامــه ،ويوليهــا انتباهــا
�أكثــر ،فترفــع دافعيتــه لتعلــم العلــوم وتــزداد ال�ألفــة بينــه وبيــن المــادة التعليميــة المقــررة فــي منهــاج العلــوم .فــلا يتوانــى عــن �أداء واجباتــه ،ولا
يتكاســل �أو يتغافــل عــن حضــور الحصــص الصفيــة الخاصــة بمــادة العلــوم ،ول ّمــا كان اســتخدام الســبورة التفاعليــة قــادراً علــى تحقيــق النقلــة
النوعيــة فــي �أســاليب ووســائل التدريــس الحديثــة ب�إمكانيــة نقــل الواقــع العلمــي صعــب التنفيــذ فــي حجــرة الصــف �إلــى واقــع افتراضــي مرئــي
ومصــور وب�أبعــاده المختلفــة يتفاعــل معــه المتعلــم بحواســه وينشــط بهــا تفكيــره ( ،)Riska, 2010فقــد سـ ّعى الباحــث �إلــى اســتقصاء �أثــر
اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى تحصيــل الطلبــة فــي مــادة العلــوم ودافعيتهــم نحــو تعلمهــا فــي مدينــة نابلــس.
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أ�سئلة الدراسة
حدد الباحث �أسئلة الدراسة انطلاقاً من المشكلة البحثية وكانت على النحو ال�آتي:
•ما �أثر استخدام السبورة التفاعلية على تحصيل طالبات الصف الثالث في مادة العلوم؟
•ما �أثر استخدام السبورة التفاعلية على دافعية طالبات الصف الثالث نحو تعلم العلوم؟
مصطلحات الدراسة
1 .1الســبورة التفاعليــة  :Smart Boardشاشــة بيضــاء كبيــرة مرتبطــة مــع جهــاز حاســوب يتــم التعامــل معهــا باللمــس �أو الكتابــة عليهــا
بقلــم خــاص ،كمــا يمكــن اســتخدامها فــي عــرض مــا علــى شاشــة الحاســوب بصــورة واضحــة لجميــع طلبــة الصــف بطريقــة تفاعليــة
(.)Campbell, 2010
2 .2التحصيــل الدراســي :مقــدار مــا يحصــل عليــه الطالــب مــن معلومــات� ،أو مهــارات ،مع َّبــرا عنهــا بدرجــات فــي الاختبــار المعــد بشــكل
يمكــن معــه قيــاس المســتويات المحــددة (شــحاتة والنجــار.)2003،
3 .3الدافعيــة نحــو التعلــم :عوامــل وشــروط وقــوى تدفــع المتعلــم وتوجهــه نحــو التعلــم ،وطلــب التحصيــل الدراســي ،وهــذه القــوى �إمــا �أن
تكــون داخليــة� ،أو خارجيــة فقــد تكــون عامــلا داخليــا نابعــا مــن المتعلــم� ،أو خارجيــة تدفعــه للتعلــم (عــدس.)2005 ،
التعريفات الاجرائية
التحصيل :العلامة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار التحصيل المعد لغرض الدراسة.
الدافعية :زيادة اهتمام الطالبات بتعلم العلوم واقبالهن عليه بشغف ،والمقاس من خلال مقياس الدافعية المعد لغرض الدراسة.
الصــف الثالــث :الصــف الــذي يضــم الطالبــات اللواتــي تتــراوح �أعمارهــن بيــن ( )7-6ســنوات ويجلســن علــى مقاعــد الدراســة فــي الســنة
الثالثــة مــن عمرهــم الدراســي فــي مــدارس فلســطين الحكوميــة.
أ�هداف الدراسة
هدفــت الدراســة �إلــى الكشــف عــن �أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى التحصيــل الدراســي فــي مــادة العلــوم لطالبــات الصــف الثالــث،
والتعـ ّرف علــى �أثرهــا علــى دافعيــة الطالبــات نحــو تعلــم العلــوم.
كمــا هدفــت للمقارنــة بيــن نتائــج الطالبــات اللواتــي درســن العلــوم بالطريقــة التقليديــة ،وبيــن نتائــج الطالبــات اللواتــي درســن العلــوم باســتخدام
الســبورة التفاعليــة ،وذلــك لمعرفــة �إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة ( )0.05لصالــح اســتخدام الســبورة
التفاعليــة فــي التدريــس.
أ�همية الدراسة
�أســهمت هــذه الدراســة فــي التعـ ّرف علــى �أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى تحصيــل طالبــات الصــف الثالــث فــي مــادة العلــوم ،كمــا
�أنهــا كشــفت عــن �أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي رفــع الدافعيــة لــدى الطالبــات نحــو تعلــم العلــوم .ويعتقــد الباحــث �أن الدراســة تقــدم
وصفـاً تفصيليـاً يســاعد المعلميــن فــي التعـ ّرف �إلــى �إيجابيــات اســتخدام الســبورة التفاعليــة وال�أســلوب ال�أمثــل لاســتخدامها ويمكنهــم الوقــوف
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علــى ســلبيات اســتخدامها فــي الغــرف الصفيــة ،لتفــادي �أثرهــا الســلبي حيــن الاســتخدام .وينظــر الباحــث �إلــى هــذه الدراســة علــى �أنهــا مؤشــر
يمكــن الاعتمــاد علــى نتائجهــا ل�إ فــادة المعنييــن بجــدوى اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي المؤسســات التعليميــة سـ ّيما المــدارس ،وتدريــب
المعلّميــن علــى اســتخدامها ،لتوظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة.
حدود الدراسة
الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على مدينة نابلس ،حيث �أجريت في مدرسة محمود �أبو غزالة ال�أساسية للبنات.
الحدود الزمانية :جرت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام .2017
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على طالبات الصف الثالث في مدرسة محمود �أبو غزالة .
الحــدود الموضوعيــة :اقتصــرت الدراســة علــى مــادة العلــوم للصــف الثالــث ،واختيــر منهــا الوحــدة الثانيــة «المــادة والحــرارة « لتكــون موضــع
الاختبــار والتجريب.
فرضيات الدراسة

1 .1لا توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطات تحصيــل المجموعــة الضابطــة ومتوســطات
تحصيــل المجموعــة التجريبيــة تعــزى لاســتخدام الســبورة التفاعليــة.

2 .2لا توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ( )0.05بيــن متوســطات الدافعيــة لــدى طالبــات المجموعــة الضابطــة
ومتوســطات الدافعيــة لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة تعــزى لاســتخدام الســبورة التفاعليــة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
السبورة التفاعلية
تُعــرف الســبورة التفاعليــة علــى �أنهــا شاشــة بيضــاء كبيــرة مرتبطــة مــع جهــاز
حاســوب يتــم التعامــل معهــا باللمــس� ،أو الكتابــة عليهــا بقلــم خــاص ،كمــا
يمكــن اســتخدامها فــي عــرض مــا علــى شاشــة الحاســوب بصــورة واضحــة
لجميــع طلبــة الصــف (.)Campll, 2010
ويمكــن اســتخدام معظــم برامــج  ،Microsoft Officeوالتنقــل بحريــة علــى
شــبكة ال�إ نترنــت ،ال�أمــر الــذي يســاهم بطريقــة مباشــرة فــي �إثــراء المــادة
العلميــة مــن خــلال �إضافــة �أبعــاد ومؤثــرات خاصــة ،وكذلــك البرامــج المميــزة
التــي تســاعد علــى توســيع خبــرات المتعلــم وتلبيــة احتياجاتــه (�أبــو العنيــن،
.)2011
وباختصــار هــي ســبورة �أقــل مــا يمكــن �أن يقــال عنهــا �أنهــا ذكيــة ،يتــم
التفاعــل معهــا مــن قبــل المعلــم والطلبــة بطريقــة سلســلة ممتعــة يعــرض المعلم
مــا شــاء مــن معرفــة علميــة ،بالصــور� ،أو الفيديــو� ،أو حتــى مقاطــع الفــلاش
الحركيــة (.)Dashti and Behbehani, 2005
ومـــن مســـميات الســـبورة التفاعليـــة كمـــا يظهـــر في كثيـــر مـــن ال�أبحاث
والدراســـات ،السـبــــورة ال�إ لكترونيـــــة ( )Electronic boardوالســبـــــورة
الرقميـــــة ( )Digitalboardو(الســبــــورة البيضـــاء التفاعليـــة Interactive
.)whiteboard

نش أ�ة وتطور السبورة التفاعلية
تــم تطويــر الســبورة التفاعليــة عــام  ،1998وفــي عــام  1999تــم بيعهــا بال�أســواق ،وفــي عــام � 2001أدخــل التســجيل والصــوت
�إلــى الســبورة التفاعليــة وتــم تســويقه عــام  ،2003وفــي عــام  2005كشــف النقــاب عــن لائحــة الســبورة التفاعليــة اللاســلكية
وق ــد اش ــتملت المنتج ــات الجدي ــدة ف ــي  2008عل ــى الكامي ــرا الذكي ــة ،والبرام ــج التعاوني ــة للتعل ــم ،واصل ــت س ــمارت تطوي ــر
�أل ــواح الكتاب ــة التفاعلي ــة ع ــن طري ــق تحس ــين وتصمي ــم ال�أجه ــزة ،وتطوي ــر البرمجي ــات (الرش ــيدي.)2012 ،
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مكونات السبورة التفاعلية
تتكــون الســبورة التفاعليــة مــن مكونــات ماديــة و�أخــرى برمجيــة� ،أمــا المكونــات الماديــة  Hardwareفهــي عبــارة عــن شاشــة بيضــاء و�أقــلام
حبــر رقميــة ،ممحــاة رقميــة ،زر ل�إ ظهــار لوحــة المفاتيــح علــى الشاشــة ،جهــاز عــرض رقمــي متصــل بالحاســوب.
والمكونــات البرمجيــة  ،Softwareحيــث يمكــن تشــغيل برامــج الحاســوب المختلفــة� ،إضافــة �إلــى ذلــك ف ـ�إن لهــا برامــج خاصــة ل�إ نتــاج
دروس تفاعليــة تعمــل علــى الســبورة التفاعليــة وهــذه البرامــج هــي برنامــج دفتــر الملاحظــات  Notebookوهــو �أهــم برنامــج ،ويســتخدم
ـجل Recorder
لاعــداد دروس تفاعليــة ويمكــن مــن خلالــه الكتابــة والرســم ،واســتخدام مكتبــة الصــور المدمجــة بالبرنامــج ،وبرنامــج المسـ ّ
وعنــد تشــغيله يقــوم بتســجيل ال�إ جــراءات كافــة التــي يقــوم بهــا المعلــم علــى الشاشــة مــع الصــوت ،وبرنامــج مشــغل الفيديــو video player
يقــوم بتشــغيل ملفــات الفيديــو الموجــودة علــى جهــاز الحاســوب (العرفــج وخليــل والخصاونــة والشــورى.)2012 ،
وقــد بــرزت الســبورة التفاعليــة كواحــدة مــن �أهــم مخرجــات التقنيــة الحديثــة فــي التدريــس ،فهــي �أداة تعلــم قويــة ،ل�أنهــا ت ّمكــن المعلميــن
مــن التعليــم باســتخدام �أحــدث التقنيــات مــع �إمكانيــة الوصــول لشــبكة ال�إ نترنــت و�أشــرطة الفيديــو والبرمجيــات التعليميــة (& Fernandez
.)Luftglass, 2003
كذلــك تعــد الســبورة التفاعليــة مــن أ�حــدث الاكتشــافات التعليميــة ،يتــم اســتخدامها لعــرض عمــلٍ مــا علــى شاشــة جهــاز الحاســوب ولهــا
اســتخدامات وتطبيقــات متعــددة ،لتخــدم المعلــم فــي طريقــة التدريــس ،وتســتخدم داخــل قاعــات الاجتماعــات ،والمؤتمــرات ،وورش
العمــل ،كمــا �أن الســبورة التفاعليــة تغنــي عــن اســتخدام جهــاز العــرض المعــروف ب  Projectorوتتخلــص �إلــى ال�أبــد مــن اســتخدام
الســبورات التقليديــة التــي تســتخدم الطباشــير� ،أو ال�أقــلام للكتابــة عليهــا (فاطمــة.)2009 ،
تقــوم اللوحــة التفاعليــة الذكيــة بتحويــل المســاحة الخاصــة بالمســتخدم �إلــى بيئــة تفاعليــة تعليميــة وتدريبيــة ،وذلــك مــن خــلال توصيلــة
مــع جهــاز العــرض ،ومــع جهــاز الحاســوب بطريقــة ســهلة وبســيطة ،حيــث يتــم توجيــه الصــورة الصــادرة مــن جهــاز الحاســوب �إلــى اللــوح
التفاعلــي مــن خــلال جهــاز العــرض ،ويمكــن ضبــط وتعديــل الصــورة والتحكــم بهــا بســهولة (حميــدان.)2013 ،
ومــن الاســتراتيجيات التقنيــة التــي تدعمهــا الســبورة التفاعليــة  :اســتراتيجية المحــاكاة ( ،)Simulationفمعظــم البرامــج التعليميــة المعــدة
لاســتخدام الســبورة التفاعليــة قائمــة بشــكل رئيــس علــى المحــاكاة ،ويعــد هــذا النــوع مــن �أكثــر البرامــج التعليميــة �أثــراً علــى المعلــم والمتعلــم،
لمــا فــي هــذه البرامــج مــن �إمكانيــات وعمليــات� ،إذ يتطلــب مــن المتعلــم �أن يحلــل ويجــري عمليــات التكامــل والتركيــب( ،قطيــط.)2011 ،
ويمكــن �إجمــال مميــزات برامــج المحــاكاة فــي كونهــا تشــكل عنصــر تشــويق ،وعامــل لشــد الانتبــاه والتخلــص مــن التشــتت ،وتســمح
بمواصلــة التعلــم فــي جلســات� ،أو حصــص صفيــة منفصلــة ،تختــزل الوقــت وتمكــن المعلــم مــن �إدارة صفيــة عاليــة المســتوى وتركــز علــى
المحتــوى التعليمــي المهــم وتعلــم عمليــات التفكيــر الناقــد ،ومراجعــة الــذات فــي اتخــاذ القــرارات (عيــادات.)2004 ،
مميزات استخدام السبورة التفاعلية
يحقــق اســتخدام الســبورة التفاعليــة داخــل الحجــرة الصفيــة فوائــد جمــة بالنســبة للمعلــم والمتعلــم؛ فهــي توفــر الوقــت والجهــد كمــا
�أنهــا تســهم فــي تركيــز اهتمــام المتعلــم علــى محتــوى الموقــف التعليمــي وتمكــن المعلــم مــن عــرض المواضيــع مــن المناهــج الدراســية
بطريقــة شــيقة وج ّذابــة ،والمســاهمة فــي التغلّــب علــى بعــض المعيقــات التــي تعتــرض المعلــم والمتعلــم عنــد اســتخدام الســبورة الطباشــيرية
(.)Smith&etal,2006
ويشــير ال�أدب التربــوي �إلــى �أن اســتخدام تكنولوجيــا الســبورة التفاعليــة فــي العمليــة التعليميــة يــؤدي �إلــى العديــد مــن النتائــج ال�إ يجابيــة،
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كالشــعور بالمتعــة �أثنــاء التعلّــم وزيــادة المشــاركة الصفيــة وتنميــة الدافعيــة للمتعلــم ،وتحقيــق المخرجــات التعليميــة المتفقــة مــع ال�أهــداف
المعرفية الواردة في المنهاج وتلك التي يســعى المعلم �إلى تحقيقها (Ishtaiwa & Shana, 2011; Levy, 2002; Smith&Hardman,
.)2006
وتقــوم بتوفيــر عنصــر الحركــة فــي البرامــج التعليميــة متعــددة الوســائط والمســاهمة فــي حــل مشــكلة الخجــل والانعــزال لــدى بعــض الطلبــة،
وتتيــح �إمكانيــة تســجيل الــدروس والعــودة اليهــا ثانيــة بســهولة .ويمكــن �أن تســتخدم فــي التعليــم الف ّعــال عــن بعــد مــن خــلال اســتخدام
الانترنــت والمســاهمة فــي حــل مشــكلة نقــص المعلميــن ذوي الخبــرة المتميــزة ،حيــث بال�إ مــكان اعــداد حصــص صفيــة نموذجيــة وتوفيرهــا
لبقيــة المعلميــن (.)SMART Technology, 2006
تســهم فــي تفعيــل التواصــل التعاونــي بيــن الطلبــة بعضهــم ببعــض مــن جهــة ،والطلبــة والمعلــم مــن جهــة �أخــرى ودمــج الطلبــة ذوي
الاحتياجــات الخاصــة فــي العمليــة التعليميــة ،وتســاعد المعلــم فــي ال�إ دارة الناجحــة للمتعلميــن؛ بتحقيقهــا عنصــر الجــذب والتشــويق،
وتبســيط المفاهيــم المجــردة (.)Jones, 2010
فيمــا �أظهــرت العديــد مــن الدراســات �أن الاســتخدام المســتمر للســبورة التفاعليــة داخــل حجــرة الصــف تزيــد مــن تحصيــل الطلبــة خاصــة
متوســطي التحصيــل (.)BECTA, 2006
ومــن الجديــر ذكــره �أن اســتخدام الســبورة التفاعليــة يوفــر بيئــة تعليميــة ذات اتجاهيــن كمــا الحاســوب ،فعندمــا يقــدم المتعلــم اســتجابة معينــة
حــول موقــف ضمــن البرنامــج التعليمــي ف ـ�إن الســبورة التفاعليــة تق ـ ّوم اســتجابة المتعلــم هــذه ،بعقــل حاســوبي ،ويظهــر للطالــب مباشــرة
معلومــات ذات صلــة باســتجابة المتعلــم ،يصحــب ذلــك تقريــر الخطــوات بنــاء علــى اختيــار المتعلــم ودرجــة تجاوبــه (قطيــط.)2011،
�إ ّن اســتخدام الســبورة التفاعليــة يعطــي المعلميــن الفرصــة لاســتخدام العديــد مــن الابتــكارات فــي عمليتــي التعلــم والتعليــم (Beauchamp,
.)2005& Perkinson
واســتخدامها يزيــد مســتوى مشــاركة الطلبــة فــي المواقــف التعليميــة ،ويمكّــن المعلميــن مــن الوصــول �إلــى مصــادر التعليــم والوســائط المتعــددة
المخصصــة لذلــك ،ويمكّــن الطلبــة مــن تطبيــق المعرفــة عمليـاً قبــل تحصلّهــم علــى مهــارات الكتابــة ،كمــا ويعــزز تقديــر الطلبــة ل�أنفســهم،
ويمنحهــم القــدرة علــى تقييــم العمليــة التعليميــة.
وكذلــك فـ�إن �أعمالنــا التعليميــة باســتخدام الســبورة التفاعليــة ،تســاعدنا علــى �إرشــاد الطلبــة ،واســتقصاء �أعمالهــم ،وتســجيل نتائــج ال�أنشــطة
العمليــة بصــورة حســنة تعــزز المفاهيــم وتزيــد معــدلات مهــارات الملاحظــة البصريــة الاســتقصائية ،كذلــك فـ�إن التدريــب والتطويــر فــي العمليــة
التعليميــة يضيــف جــودة �إلــى المخرجــات التعليميــة (.)Feasy, 2004
�إن الفائــدة الحقيقــة مــن اســتخدام الســبورات التفاعليــة ،يمكــن ملاحظتهــا مــن خــلال اســتعراض المعلميــن طــرق اســتخدام هــذه التكنولوجيــا
مــع طلبتهــم بصــورة متبادلــة فــي تطويــر اســتراتيجيات تعلّــم وتعليــم حديثــة مناســبة للمواقــف التعليميــة (.)Beachamp & Parkison, 2005
سلبيات السبورة التفاعلية
ومــع كل تلــك ال�إ يجابيــات والفوائــد �إلا �أنــه لابــد مــن ال�إ شــارة �إلــى بعــض الســلبيات ومعيقــات اســتخدامها ،حيــث يشــير ال�أســتاذ منــدور
�إلــى �أن تكاليــف شــرائها وصيانتهــا مرتفعــة ،وعــدم قدرتهــا علــى التعامــل مــع بعــض اللغــات ،وتحتــاج �إلــى تدريــب عالــي المســتوى حتــى
يتمكــن المعلــم مــن اســتخدامها بشــكل فاعــل واســتخدامها يزيــد مــن التركيــز علــى الجانــب المعرفــي �أكثــر مــن الجانــب المهــاري ،ويظهــر
ذلــك فــي الاســتعانة بالمحــاكاة البرمجيــة لبعــض التجــارب المخبريــة بــدلا ً مــن �إجــراء الطالــب لهــا فــي المختبــرات.
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وقــد تكــون ســبباً فــي �إهــدار الوقــت لمــن لا يتقــن مهــارة اســتخدامها مــن المعلميــن ،وقــد تســهم فــي التقليــل مــن نســبة ال�أمــان فــي الفصــل
مــن ناحيــة التوصيــلات الكهربائيــة مــا لــم تؤمــن بشــكل جيــد ،و�أكثرهــا ت�أثيــراً هــي انقطــاع التيــار الكهربائــي المفاجــئ .فـ�إن لــم يكــن المعلــم
علــى قــدر عـ ٍ
ـال مــن ســرعة البديهــة والتعامــل مــع المواقــف الطارئــة فـ�إن ذلــك يعنــي انتهــاء الحصــة الدراســية دون تحقيــق �أهدافهــا (منــدور،
.)2009
الفرق بين السبورة التفاعلية والسبورة التقليدية في طريقة التدريس
ا ّدعــى كل مــن جيــر وبارنــس كمــا ورد فــي (� )Ozerbas, 2013أن الســبورة التقليديــة اســتخدمت فــي التعليــم لســنوات طويلــة ومازالــت
تســتخدم ،ومــا يفعلــه المعلــم عنــد اســتخدامه لهــا ،هــو فقــط الوقــوف �أمامهــا و�إعطــاء التعليمــات لطلبــة الصــف ،واســتخدام الطباشــير فــي
حــال اللــوح الطباشــيري ،والاقــلام الملونــة فــي حــال اللــوح ال�أبيــض ،لتدويــن المعلومــات التــي يــرى فيهــا المعلــم �أهميــة يجــب �أن ينقلهــا
الطلبــة �إلــى مدوناتهــم.
ال�إ طار المرجعي لاستخدام السبورة التفاعلية في التعليم
ثقـــــافــــة المــدرســــــة
تـــدريــــب المعلمـيــــن
تحضي ــرات المعلمي ــن
ثـــقــــــة الـمـعـلـمـيــــن

اســـتخدام الســـبورة التفاعليـــة
مســتوى التفاعــل وطرق التعليم

الملاحظــة
الدافعيـــــة
التحصيـــل
الـعــلــمـــي

الشكل ( :)1ال�إ طار المرجعي لاستخدام السبورة التفاعلية في التعليم

تحضيرات المعلمين واستخدام السبورة التفاعلية
�إن التعليــم باســتخدام الســبورة التفاعليــة يكــون م�آلــه الفشــل �إذا لــم يتــدرب المعلمــون علــى اســتخدام التقنيــات والبرمجيــات الخاصــة بهــا،
ولــم يتقنــوا كذلــك تحضيــر الــدروس المتضمنــة لاســتخدامها ،و�إن اســتخدامها فــي الصــف يحتــاج �إلــى �أكثــر مــن عمليــة تنصيــب للبرامــج،
فــلا يحتــاج المعلمــون فقــط للتدريــب علــى تركيــب ال�أدوات ،بــل يتعــداه �إلــى اســتخدام البرمجيــات والاســتراتيجيات التــي تحقــق تعليم ـاً
وتعلمـاً ناجحيــن.
هــذه النتيجــة توصلــت �إليهــا دراســة ( )Armstrong & Barnes, 2005والتــي تعــد دراســة فريــدة ،نظــراً ل�أنهــا �أشــارت �إلــى الفجــوة
بيــن الواقــع العلمــي فــي اســتخدام الســبورة التفاعليــة كشــيء ثابــت ودائــم ،وبيــن اســتخدامها فــي الدراســات وال�أبحــاث فهــي تــرى �أن منفــذ
الدراســة ســيعمد �إلــى بــذل �أقصــى مــا فــي وســعه حتــى يحقــق تعليم ـاً متكامــل ال�أركان باســتخدام الســبورة التفاعليــة ،ولــذا ف ـ�إن النتائــج
الحتميــة والتــي يمكــن �أن تكــون صائبــة تمام ـاً هــي النتائــج التــي يضمــن فيهــا دراســة موضوعيــة متجــردة غيــر منحــازة.
�إن اســتخدام التكنولوجيــا مــن قبــل المعلميــن يعتبــر مكونـاً أ�ساســياً فــي التطــور الناجــح فــي العمليــة التعليميــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين
داخــل حجــرة الصــف المدرســي ،ثــم �إن اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي التحضيــر للــدروس ُي ّمكــن المعلميــن مــن حفــظ الملاحظــات
للاســتخدام التالــي للصــف التالــي فــي الســنوات القادمــة ،وكذلــك تجعــل �إمكانيــة بنــاء مجموعــة مــن المــواد التعليميــة المحدثــة باســتمرار
�أســهل و�أيســر (.)SMART Link, 2006
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السبورة التفاعلية و أ�نماط المتعلمين
يختلــف المتعلمــون فــي طريقــة تعلمهــم وفقـاً للقــوى ال�إ دراكيــة التــي يتبعونهــا ،فمنهــم متعلمــون بصريــون ،و�آخــرون حسـ ّيون ،وســمع ّيون.
ورد فــي دراســة � SMART Linkأن ال�أشــخاص �أو المتعلميــن البصرييــن الذيــن يعتمــدون علــى حاســة البصــر اعتمــاداً رئيس ـاً فــي تلقــي
معارفهــم وتعلمهــم داخــل حجــرة الصــفُ ،وجــد �أنهــم يســتفيدون �أكثــر مــن المدونــات والملاحظــات المعرفيــة التــي تــدون باســتخدام الســبورة
التفاعليــة ،حيــث تظهــر بخطــوط مرئيــة واضحــة وب�ألــوان تعريفيــة مناســبة مــع �إمكانيــة تعديــل اللــون والحجــم والنــوع بلمســة �إصبــع .كمــا
�أنهــم يســتمتعون بمشــاهدة الصــور وال�أفــلام والرمــوز وال�أيقونــات التفاعليــة علــى الشاشــة ،وهــذا الاســتمتاع يحقــق لهــم الاســتمرار والتواصــل
المباشــر مــع المواقــف التعليميــة المعروضــة �أمامهــم فــي حجــرة الصــف (. )Beeland, 2002
�أمــا المتعلمــون الحسـ ّيوون ،وهــم �أولئــك الذيــن يعتمــدون علــى حاســة اللمــس وتحســس ال�أشــياء وتفقدهــا فــي تلقيهــم للمعــارف �أكثــر مــن
غيرهــا ،فالنظــام التفاعلــي بالحساســية الفائقــة والســهلة فــي التعاطــي مــع لمســات ال�إ صبــع �أو ال�أقــلام الخاصــة ،وتنفيــذ ال�أوامــر لتحريــك
صــورة �أو التنقــل بيــن شــرائح العــرض� ،أو تشــغيل مقطــع فيديــو� ،أو حتــى الكتابــة والتعييــن ،والحــذف ،واســتعراض عناصــر الموقــف التعليمــي
وترتيبهــا وعنونتهــا والتعليــق عليهــا.
والمتعلمون الذين يعانون من مشاكل في السمع ف�إن اعتمادهم ينصب على حاسة البصر ومن خلال لغة ال�إ شارة التي يمكن �أن تكون السبورة
التفاعلية قادرة على تقديم تسهيلات لعرض مرئيات بصرية من خلال لغة ال�إ شارة بشكل متزامن �أمام الطلبة (.)Carter, 2002
والمتعلمــون الذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي النظــر ف�إنهــم يتعلمــون مــن خــلال تكبيــر النصــوص وتكييفهــا �إلــى الحــد الــذي تصبــح فيــه مناســبة
لرؤيتهــا ،وكذلــك فـ�إن حجــم الشاشــة الكبيــر نســبياً يتيــح لهــم الفرصــة للتمعــن فــي العناصــر التعليميــة المعروضــة عليهــا دون مشــاكل.
فــي حيــن �أن المتعلميــن الذيــن يعانــون مــن قصــور فــي الحركــة� ،أو مــن �أصحــاب ال�إ عاقــة الجســدية �أو ممــن لديهــم مشــاكل واضطــراب
فــي الســلوك مثــل عــدم الانتبــاه والتشــتت الزائديــن ،وفــرط الحركــة ،ف�إنهــم يجــدون حجــم الشاشــة الكبيــر ملفتـاً للنظــر وال�أنشــطة التعليميــة
عليهــا تقودهــم للتركيــز فــي محتــوى الــدرس ،كمــا �أن اللمــس الحســاس يجعــل مــن اســتخدام الفـ�أرة  Mouseولوحــة المفاتيــح Key Board
الافتراضييــن ســهلا ً وميســراً دون �إعاقــة� ،أو تحديــات (.)SMART, 2006
السبورة التفاعلية و إ�ثارة الدافعية نحو التعلم
ركــزت العديــد مــن الدراســات التــي عنيــت بالدافعيــة نحــو التعلــم علــى الطلبــة الذيــن يوجهــون دافعيتهــم بشــكل جيــد ويحــرزون نجاحــا فــي
المدرســة ،مثــل دراســة ( )Edwardsville, 2008و ( )Ozerbas, 2013و (� )Weimer, 2001أن هــؤلاء الطلبــة يختلفــون عــن �أقرانهــم
ممــن هــم �أقــل تحصيــلا ً فــي نواحــي كثيــرة ،و �أنهــم يمتلكــون رؤيــة واضحــة عمــا يريــدون تحقيقــه فــي حياتهــم ومــا لا يريــدون .ثــم �إنهــم
يمتلكــون القــوة الكامنــة التــي تدفعهــم للمشــاركة فــي المواقــف التعليميــة التــي تدعــم حاجاتهــم وتطلعاتهــم و�أهدافهــم.
و�أنــه لا يمكــن �أن تحــدث �أيــة عمليــة تعلــم مــا لــم تتوفــر فــي المتعلــم عوامــل وشــروط وقــوى تدفعــه وتوجهــه نحــو التعلــم وطلــب التحصيــل
الدراســي،وهذه القــوى �إمــا �أن تكــون داخليــة� ،أو خارجيــة فقــد تكــون عامــلا داخليــا نابعــا مــن المتعلــم �أو خارجيــة تدفعــه للتعلــم ،وهــي مــا
تعــرف بالدافعيــة للتعلــم ،وهــذه ال�أخيــرة شــرط �أساســي يتوقــف عليهــا تحقيــق ال�أهــداف التعليميــة فــي مجــالات التعلــم المتعــددة ،فالدافعيــة
للتعلــم حالــة مميــزة مــن الدافعيــة العامــة ،تشــير �إلــى حالــة معرفيــة داخليــة عنــد المتعلــم تدفعــه للانتبــاه �إلــى الموقــف التعليمــي ،وال�إ قبــال عليــه
بنشــاط محــدد وواضــح (عــدس.)2005 ،
كذلــك ف�إنــه يتعيــن علــى المعلــم وعنــد تخطيطــه للمواقــف التعليميــة� ،أن يراعــي تطلعــات الطلبــة ،و�أن يكــون قــد تمكــن مــن رصــد تصــورات
مســبقة عــن توجهــات طلبتــه وذلــك يعينــه علــى اختيــار الوســائل وال�أســاليب الناجعــة التــي ترفــع مــن دافعيتهــم نحــو التعلــم.
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تشــكل الدافعيــة عنصــراً مهمــا فــي العمليــة التعليميــة ،يوليهــا القائمــون علــى التعليــم اهتمام ـاً بالغ ـاً ،ويســعون �إلــى تنميتهــا والتنقيــب عــن
�أســبابها ،فهــي محــرك رئيــس يدفــع المتعلميــن �إلــى ال�إ قبــال علــى التعلــم ،فمــن ش ـ�أنها �أن تحــرك الطاقــات الكامنــة فــي نفــس المتعلــم
ليســتجيب للموقــف التعليمــي وتســاعده فــي اكتســاب مهــارات ومعــارف متعــددة.
وبشــكل عــام ف�إننــا وفــي حياتنــا مــن غيــر وجــود الدافعيــة لــن نســتطيع �إنجــاز �أعمالنــا ،فالدافعيــة شــيء �أساســي تقــوم عليــه نشــاطاتنا اليوميــة،
و�إذا قــام المعلــم بتحفيــز الطلبــة للقيــام بـ�أي مهمــة ف�إنهــم بالت�أكيــد ســيحققون الهــدف منهــا.
وترتبــط الدافعيــة نحــو التعلــم ارتباطـاً وثيقـاً بمــدى تحصيــل الطلبــة ،فاســتثارة دافعيــة الطلبــة وتوجيههــا بالشــكل الصحيــح؛ يعنــي �أن يحــرز
الطلبــة تحصيــلا ً مرتفع ـاً يــوازي �إقبالهــم علــى تلقــي المعــارف وممارســة ال�أنشــطة والفعاليــات التعليميــة وتبنيهــم لطــرق ف ّعالــة فــي معالجــة
المعلومــات التــي يتلقونهــا فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة �أثنــاء عمليــة التحصيــل (قماشــة.)2011 ،
ووجــد �أن دافعيــة الطلبــة تنعكــس فــي الاســتثمار الشــخصي ومشــاركة الجانــب المعرفــي ،والعاطفــي ،والســلوكي فــي ال�أنشــطة المدرســية،
والتعلــم الجيــد هــو التعلــم الــذي ينبــع مــن الدوافــع والحاجــات الماديــة والنفســية للطلبــة ،ولضمــان اســتمرار الســلوك فــي اتجــاه تحقيــق التعلــم
المطلــوب لابــد مــن وجــود الدافــع الذاتــي الــذي يحــرك المتعلــم بهــذا الاتجــاه (البكــري.)2007 ،
وعلــى الرغــم مــن �أن الطلبــة قــد يكونــون متســاوين فــي درجــة الدافعيــة ،لكــي يــؤدوا مهمــة مــا �إلا �أن مصــادر هــذه الدافعيــة تختلــف؛ فبعــض
الطلبــة يتحفــزون داخليـاً نحــو تعلمهــم ويســتمتعون بالمشــاركة فــي ال�أنشــطة التعليميــة .والبعــض ال�آخــر يتحفــز خارجيـاً مــن خــلال المكافـ�آت
و�أهــداف المعلــم المع ّرفــة ،وهــذا يقودنــا �إلــى نوعيــن مــن مصــادر الدافعيــة همــا :الدافــع الداخلــي ( )Intrinsic motivationوالدافعــي
الخارجــي ( )Extrinsic motivationوالســبورة التفاعليــة تحقــق النوعيــن مــن الدافعيــة عنــد اســتخدامها فــي العمليــة التعليميــة علــى نحــو
يحقــق الرغبــة للمتعلميــن للمشــاركة فــي المواقــف التعليميــة المختلفــة (.)Smart Tech, 2006
�إن اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي العمليــة التعليميــة يــؤدي �إلــى العديــد مــن النتائــج ال�إ يجابيــة كالشــعور بالمتعــة �أثنــاء التعلــم ،وزيــادة
المشــاركة الصفيــة ،وتنميــة الدافعيــة للتعلــم ،فيمــا يؤكــد معظــم الباحثــون علــى �أنهــا تزيــد مــن �إمكانيــة تحقيــق المخرجــات التعليميــة فــي
المــواد الدراســية كافــة (.)Ishtaiwa & shana, 2011
واســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي التعليــم يرفــع مســتويات المشــاركة والتفاعــل البينــي والمشــاركات الفرديــة للطلبــة فــي المواقــف التعليميــة
كمــا ســاهم اســتخدامهما فــي تحفيــز الطلبــة نحــو التعلــم والتــي تعتبــر جميعهــا عوامــل �إيجابيــة تزيــد مــن ارتبــاط الطلبــة فــي هــدف التعلّــم
(.)Rajabi, 2015
وقــد تــم تعريــف الســبورة التفاعليــة علــى �أنهــا �أداة ذات قيمــة تربويــة عليــا ،وذلــك ل�إ نهــا رفعــت منســوب الاهتمــام لــدى الطلبــة بالموضــوع
الــذي ســيتم تناولــه فــي الــدرس ،وزادت مــن اهتمــام الطالــب بالــدرس ومتابعتهــا ،وزيــادة التفاعــل في الفصــول الدراســية (.)Ozerbas, 2013
السبورة التفاعلية و أ�ثرها على التحصيل ال�أكاديمي
اهتــم المختصــون فــي ميــدان التربيــة وعلــم النفــس بالتحصيــل الدراســي؛ لمــا لــه مــن �أهميــة كبيــرة فــي حيــاة الطالــب الدراســية ،فهــو ناتــج
عمــا يحــدث فــي المؤسســة التعليميــة مــن عمليــات تعلــم متنوعــة ومتعــددة لمهــارات ومعــارف وعلــوم مختلفــة تــدل علــى نشــاطه العقلــي
المعرفــي.
والتحصيــل مقــدار مــا يحصــل عليــه الطالــب مــن معلومــات �أو مهــارات مع ِّبــراً عنهــا بدرجــات فــي الاختبــار المعــد بشــكل يمكــن معــه قيــام
المســتويات المحــددة (شــحاتة والنجــار.)2003 ،
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وتعرفــه الجلالــي فــي �أن يحقــق الفــرد لنفســه فــي جميــع مراحــل حياتــه المتدرجــة والمتسلســلة منــذ الطفولــة وحتــى المراحــل المتقدمــة مــن
عمــره �أعلــى مســتوى مــن العلــم �أو المعرفــة ،فهــو مــن خلالــه يســتطيع الانتقــال مــن المرحلــة الحاضــرة الــى المرحلــة التــي تليهــا والاســتمرار
فــي الحصــول علــى العلــم والمعرفــة (الجلالــي.)2016 ،
ويرتبــط التحصيــل ارتباطـاً كبيــراً بالقــدرة العقليــة للشــخص ،والتــي تُعبــر عــن قــدرة الشــخص علــى �إنجــاز عمــل معيــن مــن خــلال �أفعــال حســية
وذهنيــة وفطريــة ،وتختلــف هــذه القــدرة مــن شــخص �إلــى �آخــر ،وهنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى مقــدار التحصيــل الدراســي
للطالــب ،والتــي يتــم تصنيفهــا �إلــى ثــلاث مجموعــات رئيســة :المجموعــة ال�أولــى مــن العوامــل والتــي تتعلــق بالشــخص نفســه ،والمجموعــة
الثانيــة تتعلــق بالبيئــة المحيطــة وال�أســرة� ،أ ّمــا المجموعــة ال�أخيــرة مــن العوامــل فهــي التــي تتعلــق بالمدرســة (كامــل. )2016 ،
ويعــد التحصيــل الدراســي واحــد مــن �أهــم العوامــل المدروســة فــي الحقــل التربــوي والتعليمــي كونــه المخــرج ال�أســاس مــن العمليــة التعليميــة،
وكذلــك ربطــه باســتراتيجيات التعليــم وال�أســاليب التعليميــة المتنوعــة ،ولــم ينفصــل عــن ت�أثيــر الدافعيــة وتوجــه الطلبــة نحــو التعليــم .
و تحصيــل الطلبــة يبقــى فــي زيــادة كبيــرة عنــد اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي �أغــراض التدريــس ،ويشــير المعلمــون الذيــن يســتخدمون
الســبورة التفاعليــة فــي الصــف �إلــى ارتفــاع جــودة التدريــس ،وهــذا الارتفــاع يــؤدي �إلــى تســهيل القــدرة علــى تنفيــذ الــدروس التــي تجمــع
بيــن الوســائط المتعــددة واســتراتيجيات التدريــس المختلفــة ،والتــي تجــذب انتبــاه الطلبــة ،وتنظــم خيالهــم العلمــي بطــرق خ ّلاقــة ،وللســبورة
التفاعليــة ميــزة التكيــف مــع الطريقــة التــي يتــم فيهــا نقــل المــادة التعليميــة للطلبــة �إذا �أحســن المعلــم توظيفهــا (. )Becker & Lee, 2009
فســرعلى �أســاس مــا �أســهمت بــه مــن حيــث زيــادة
وكذلــك فـ�إن فاعليــة اســتخدام تقنيــة الســبورة الذكيــة فــي زيــادة التحصيــل الدراســي ربمــا تُ َّ
تركيــز الطالــب وتثبيــت المعلومــة فــي ذهنــه ممــا يســاعد بشــكل مباشــر فــي �إثــراء المــادة العلميــة مــن خــلال �إضافــة بعــض المؤثــرات مــن
صــورة وصــوت وتفعيــل عنصــر المشــاركة (الحســن والبــدوي.)2016 ،
الدراسات السابقة
دراسة (الحسن والبدوي:)2016 ،
هدفــت هــذه الدراســة للتعــرف علــى أ�ثــر اســتعمال تقنيــة الســبورة الذكيــة علــى تحصيــل تلاميــذ الصــف الثامــن بمرحلــة التعليــم ال�أساســي
بمحليــة الخرطــوم فــي مقــرر العلــم فــي حياتنــا .اســتعمل الباحثــان التصميــم التجريبــي ذا الضبــط الجزئــي لمجموعتيــن متكافئتيــن� ،إحداهمــا
تجريبيــة والثانيــة ضابطــة ،وباســتعمال المعالجــات ال�إ حصائيــة الملائمــة :الاختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين ،معادلــة ارتبــاط بيرســون،
معامــل ارتبــاط ســبيرمان تــم التوصــل �إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة ( )0.05بيــن متوســطات درجــات تحصيــل
المجموعــة التجريبيــة التــي درســت مــادة العلــم فــي حياتنــا باســتعمال تقنيــة الســبورة الذكيــة ،ومتوســطات درجــات تحصيــل المجموعــة
الضابطــة التــي درســت بالطريقــة الاعتياديــة فــي الاختبــار البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
دراسة (الرشيد:)2014 ،
هدفــت هــذه الدراســة �إلــى تقصــي �أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي تحصيــل طــلاب الصــف الحــادي عشــر فــي مــادة ال�أحيــاء واتجاهاتهــم
نحوهــا ك�أداة تعليميــة فــي الكويــت ،و�أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة فــي اختبــار التحصيــل البعــدي لصالــح المجموعــة
التجريبيــة التــي اســتخدمت الســبورة التفاعليــة.
دراسة (الخاتم:)2016 ،
هدفــت هــذه الدراســة �إلــى معرفــة �أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى التحصيــل الدراســي لطالبــات الصــف ال�أول الثانــوي فــي مــادة العلــوم
الهندســية ،قســم الهندســة الكهربائيــة وحــدة الدائــرة الكهربائيــة وتطبيقــات قانــون اوم .وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التجريبــي ،وطبقــت
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التجربــة علــى عينــة مــن طالبــات الصــف ال�أول الثانــوي بمحليــة الخرطــوم .واعتمــد الباحــث علــى الاختبــار التحصيلــي والملاحظــة فــي
جمــع بيانــات الدراســة وتوصــل لعــدة نتائــج �أهمها:توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة فــي التحصيــل الدراســي بيــن متوســط درجــات طالبــات
المجموعــة التجريبيــة والضابطــة فــي الاختبــار البعــدي لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبــي.
توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة فــي التحصيــل الدراســي بيــن متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والضابطــة عنــد مســتويات
التذكــر والفهــم والتطبيــق فــي ضــوء تصنيــف بلــوم فــي الاختبــار البعــدي لصالــح طالبــات المجموعــة التجريبيــة.
دراسة (الحميدان:)2013 ،
هدفــت الدراســة �إلــى معرفــة �أثــر اســتخدام الســبورة الذكيــة التفاعليــة علــى تحصيــل واتجاهــات طــلاب المرحلــة المتوســطة نحــو مقــرر
الدراســات الاجتماعيــة ،تكونــت عينــة الدراســة مــن مجموعتيــن ال�أولــى تجريبيــة وال�أخــرى ضابطــة ،حيــث اســتخدمت الســبورة الذكيــة فــي
تدريــس المجموعــة التجريبيــة .وتوصلــت الدراســة �إلــى مجموعــة نتائــج مفادهــا وجــود فــروق دالــة بيــن المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة
فــي التحصيــل لصالــح المجموعــة التجريبيــة ،كمــا وجــدت فــرو ٌق دالــة فــي الاختبــار التحصيلــي لــدى المجموعــة التجريبيــة بيــن الاختباريــن
القبلــي والبعــدي لصالــح الاختبــار البعــدي ،وبالنســبة لمقيــاس الاتجــاه فلــم تظهــر فــروق دالــة ســواء بيــن المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة �أم
القياســات المتكــررة للمجموعــة التجريبيــة.
هدفــت هــذه الدراســة �إلــى تقصــي �أثــر برنامــج باســتخدام اللوحــة التفاعليــة علــى تحصيــل المتعلميــن فــي مــادة العــوم فــي مراكــز تعليــم الكبــار
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،واتبعــت الباحثــة المنهــج شــبه التجريبــي ،حيــث �أظهــرت النتائــج �أنــه لا يوجــد فــرق ذو دلالــة �إحصائيــة بيــن
متوســطي درجــات تحصيــل تلميــذات المجموعــة التجريبيــة وتلميــذات المجموعــة الضابطــة فــي القيــاس القبلــي للاختبــار التحصيلــي .بينمــا
توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات تحصيــل تلميــذات المجموعــة التجريبيــة فــي القياســين القبلــي البعــدي للاختبــار
التحصيلــي لصالــح القيــاس البعــدي.
دراسة (:)N. Losike – Sedimo & A. Ngwako, 2016
بحثــت الدراســة ت�أثيــر تكامــل التكنولوجيــا فــي التعليــم علــى دافعيــة الطلبــة وتحصيلهــم ال�أكاديمــي ،ومــدى كفــاءة المعلميــن فــي �إحــداث
هــذا التكامــل وكان الهــدف مــن الدراســة �إيجــاد طــرق لتحســين تجــارب الطــلاب فــي الفصــول الدراســية مــن �أجــل تعزيــز التعلــم وباســتخدام
نظريــة التعلــم التجريبــي.
وفــي نتائــج الدراســة وبعــد التحليــل باســتخدام اختبــار (ت)  ،t-testظهــر �أن الدافعيــة لــدى الطلبــة قــد ارتفعــت بالمقارنــة مــع مــا قبــل
اســتخدام الســبورة التفاعليــة ،وكذلــك ارتفــع التحصيــل بصــورة �أفضــل .وارتفعــت تصــورات المعلميــن عــن كفاءتهــم فــي اســتخدام الســبورة
التفاعليــة بمقارنــة النتائــج قبــل التدريــب علــى اســتخدامها وبعــده.
دراسة (:)Min & Siegel, 2011
هدفت هذه الدراسة لمعرفة �أثر تكامل تقنية السبورة التفاعلية مع التعليم الف ّعال على مشاركة الطلبة وانشغالهم في المواقف التعليمية ،خلصت
الدراسة �إلى النتائج ال�آتية:
التعليم الف ّعال من دون استخدام السبورة التفاعلية يستطيع �أن يرقى بمستويات �أعلى من المعدل العام لتفاعل الطلبة .ودمج السبورة التفاعلية
مع التعليم الف ّعال حقق نتائج �أفضل في مستويات المشاركة و�أداء المهام وكذلك حقق مستويات عالية في تفاعل الطلبة وانشغالهم خلال
عرض مكونات الدرس المتعددة.
كما قادت النتائج �إلى �أن استخدام السبورة التفاعلية يزيد من تفاعل الطلبة بنسبة �أعلى من عدم استخدامها وظهر �أن الانتباه حقق نسبة �أعلى
في الفترة التي تم استخدام السبورة التفاعلية فيها في تعليم الرياضيات والعلوم من الفترة التي لم تستخدم فيها السبورة التفاعلية.
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دراسة (:)Rajabi & Khodabakhshzadeh, 2015
هدفــت هــذه الدراســة �إلــى استكشــاف �أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة (اللــوح الذكــي ) فــي فهــم الطلبــة للغــة ال�إ نجليزيــة كلغــة �أجنبيــة
ودافعيتهــم الذاتيــة نحــو القــراءة ،وتــم تقســيم المشــاركين مــن عينــة الدراســة عشــوائياً �إلــى مجموعتيــن  :تجريبيــة �أســتخدموا الســبورة التفاعليــة
فــي تعلمهــم ،وضابطــة اســتخدموا الســبورة التقليديــة ،ومــن تحليــل النتائــج ظهــر �أن مســتويات قــراءة الفهــم فــي اللغــة ال�إ نجليزيــة للمتعلميــن
الذيــن درســوا باســتخدام الســبورة التفاعليــة تحســنت بشــكل ملحــوظ ،كمــا قــادت نتائــج تحليــل الاســتبانة �إلــى ارتفــاع ملحــوظ فــي الدافعيــة
الذاتيــة لــدى الطلبــة الذيــن درســوا باســتخدام الســبورة التفاعليــة.
دراسة (:)Emron & Dhindsa, 2010
ســعت هــذه الدراســة للتحقــق مــن فعاليــة اســتخدام تكنولوجيــا الســبورة التفاعليــة فــي بيئــة التعلــم البنائيــة فــي تحســين التحصيــل ال�إ جمالــي
فــي مــادة العلــوم علــى نحــو �أفضــل لتقليــل الفروقــات علــى �أســاس الجنــس فــي التحصيــل العلمــي فــي مــادة العلــوم ،كمــا هدفــت لتقييــم
التصــورات والمفاهيــم لــدى معلمــي مــا قبــل الخدمــة تجــاه اســتخدامها وفائدتهــا فــي تعليــم العلــوم ،وباســتخدام المنهــج التجريبــي �أظهــرت
نتائــج هــذه الدراســة تحســناً كبيــراً فــي درجــات ال�إ نجــاز العلمــي عندمــا اســتخدمت تقنيــة الســبورة التفاعليــة فــي التعليــم البنائــي وبيئــة التعلــم
مقارنــة بالتعليــم التقليــدي .وعــلاوة علــى ذلــك �أدى اســتخدام تكنولوجيــا الســبورة التفاعليــة �أيضــا �إلــى التقليــل مــن الفــروق بيــن الجنســين
فــي ال�إ نجــاز مــن خــلال مســاعدة الطــلاب الذكــور علــى تحقيــق �أعلــى مســتوى فــي اللحــاق بمســتويات الطالبــات فــي ال�إ نجــاز العلمــي.
التعقيب على الدراسات السابقة
حــاول الباحــث �إيــراد دراســات عنيــت بموضــوع الدراســة بحيــث تتركــز علــى بحــث متغيــرات الدراســة الحاليــة ومتغيــرات �أخــرى ومنشـ�أها
جامعــات ومراكــز بحثيــة مــن مناطــق مختلفــة عربيــة و�أجنبيــة ،فــي محاولــة للوصــول �إلــى الشــمولية والنوعيــة فــي الدراســات المنتقــاة.
اتفقــت معظــم الدراســات الــواردة علــى �أن اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي التعليــم مــن ش ـ�أنه �أن يحســن مســتويات التحصيــل والدافعيــة
وينمــي ال�إ تجاهــات لــدى الطلبــة ،وشــمل ذلــك مختلــف المســتويات العمريــة والاختلافــات النوعيــة ومواضيــع دراســية علميــة :كالعلــوم
والهندســة ،والرياضيــات ،و�إنســانية :كاللغــة العربيــة ،والدراســات الاجتماعيــة ،والتاريــخ .وتنوعــت �أدوات الدراســات البحثيــة وفــق متطلبــات
كل دراســة ،فاســتخدم مقيــاس الدافعيــة ،والاتجــاه ،واختبــارات التحصيــل ،وتحليــل المشــاهدات العينيــة ،فيمــا اســتخدمت دراســات �أخــرى
بيانــات و�إحصــاءات موجــودة و�أخــرى جمعــت ميدانيـاً فــي تقييــم واقــع اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي المؤسســات التعليميــة كالجامعــات
والمــدارس.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
اعتمــد الباحــث فــي دراســته المنهــج التجريبــي والتصميــم شــبه
التجريبــي ،لمناســبته لغــرض الدراســة حيــث تــم اختيــار العينــات بصورة
قصديــة حيــث �أجريــت هــذه الدراســة علــى طالبــات الصــف الثالــث
فــي مدرســة محمــود �أبــو غزالــة ال�أساســية للبنــات فــي مدينــة نابلــس،
ويتطلــب هــذا المنهــج اجــراء تجربــة ميدانيــة باختيــار عينــات تجريبيــة
و�أخــرى ضابطــة تضمــن �إمكانيــة جــس فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة
مــن عدمــه فــي �إطــار الت�أكيــد علــى فرضيــات الدراســة الصفريــة �أو
نفيهــا.
مجتمع الدراسة
تمثّــل مجتمــع الدراســة فــي جميــع طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي
فــي مدينــة نابلــس المســجلين فــي ســجلات مديريــة التربيــة والتعليــم
فــي مدينــة نابلــس للفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام ()2017-2016
والبالــغ عددهــن ( )1216طالبــة ،موزعــات فــي ( )37شــعبة مســتقلة
و( )17شــعبة مختلطــة وفــق �إحصائيــات مديريــة التربيــة والتعليــم فــي
مدينــة نابلــس للعــام الدراســي .2017-2016
عينة الدراسة
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )53طالبــة ،مــن طالبــات الصــف
الثالــث فــي مدرســة بنــات محمــود �أبــو غزالــة ال�أساســية للبنــات ،هــن
�إجمالــي عــدد طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي فــي ذات المدرســة
ـاء علــى معــدلات التحصيــل
والموزعــات علــى شــعبتين متكافئتيــن بنـ ً
ونتائــج الاختبــار القبلــي.
اختــار الباحــث �إحــدى الشــعبتين قصديـاً لتمثّــل المجموعــة التجريبيــة
وبلــغ �أفرادهــا ( )25طالبــة ،والشــعبة ال�أخــرى مثّلــت المجموعــة
الضابطــة وبلــغ عــدد �أفرادهــا ( )28طالبــة .ويبيــن الجــدول ()3:1
توزيــع عينــة الدراســة تبعـاً لمجموعــة الدراســة والشــعبة وعــدد الطالبات
فــي كل شــعبة.

الجدول ( :)1توزيع عينة الدراسة تبع ًا لمجموعة الدراسة والشعبة وعدد
الطالبات

المجموعة العامل التجريبي عدد الشعب المجموع
التجريبية

طريقة استخدام
السبورة التفاعلية

1

25

الضابطة

طريقة التدريس
التقليدية

1

28

المجموع
الكلي

53

متغيرات الدراسة
•المتغيــرات المســتقلة :وهــي طريقــة التدريــس ،حيــث
تــم تدريــس وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم
للصــف الثالــث ال�أساســي باســتخدام الســبورة التفاعليــة
للمجموعــة التجريبيــة ،وتدريــس الوحــدة ذاتهــا للمجموعــة
الضابطــة بالطريقــة الاعتياديــة.
•المتغيــرات التابعــة :وهــي تحصيــل الطالبــات فــي مــادة
العلــوم ودافعيتهــن نحــو تعلمهــا.
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•المتغيرات المضبوطة:
1 .1المرحلة العمرية للطالبات :طالبات الصف الثالث ال�أساسي.
2 .2المحتوى العلمي :الوحدة الثانية المادة والحرارة من كتاب العلوم للصف الثالث ال�أساسي.
3 .3عدد الحصص :حيث بلغ عدد الحصص للمجموعتين (.)18
4 .4المعلمة :درست معلمة العلوم كلتا المجموعتين ذات المحتوى.
أ�دوات الدراسة
أ�ولاً :اختيار التحصيل العلمي
تــم �إعــداد اختبــار موضوعــي مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد ب�أربعــة بدائــل مكــون مــن ( )20فقــرة تقيــس كل فقــرة هدفـاً ســلوكياً معينـاً بمــا
يتناســب مــع المــادة التعليميــة المختــارة (وحــدة المــادة والحــرارة) الــواردة فــي كتــاب العلــوم المقــرر تدريســه للصــف الثالــث ال�أساســي
للفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي ( )2017-2016بحيــث تــم اعتمــاد �إجابــة واحــدة صحيحــة و�أعطيــت كل �إجابــة صحيحــة علامــة واحــدة
وبهــذا تكــون �أعلــى علامــة تحصــل عليهــا الطالبــة ( )20و�أقــل علامــة (صفــر) .وقــد تــم اتبــاع الاجــراءات التاليــة فــي �إعــداد هــذا الاختبــار:
•تحليــل محتــوى وحــدة (المــادة والحــرارة) :تــم تحليــل محتــوى وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم العامــة للصــف الثالــث
الاساســي فــي الفصــل الثانــي ،وتحديــد عــدد الحصــص اللازمــة ل�إ نهــاء دروس الوحــدة و�أنشــطتها.
•تحديــد الهــدف مــن الاختبــار :هــدف الاختبــار �إلــى معرفــة مســتوى تحصيــل الطالبــات فقــام الباحــث ب�إعــداد جــدول المواصفــات
الخــاص بوحــدة المــادة والحــرارة مــع تحديــد النســب المئويــة لــكل مســتوى مــن مســتويات بلــوم المعرفيــة (تذكــر ،فهــم ،تطبيــق،
تحليــل ،تركيــب ،تقويــم).
•صياغــة فقــرات الاختبــار :تمــت صياغــة فقــرات الاختبــار بصورتــه النهائيــة والــذي اشــتمل علــى ( )30فقــرة مــن نــوع الاختيــار مــن
متعــدد ب�أربعــة بدائــل .وقــد راعــى الباحــث عنــد صياغــة الفقــرات ســلامتها اللغويــة والعلميــة ،وملاءمتهــا لمحتــوى المــادة التعليميــة،
ووضــوح الفقــرات ودقتهــا وانتمــاء الاختبــار لمســتويات ال�أهــداف وفق ـاً لتصنيــف بلــوم لل�أهــداف المعرفيــة.
•التحقــق مــن صــدق اختبــار التحصيــل :ويقصــد بصــدق الاختبــار �أن تقيــس ال�أداة مــا �أعــدت لقياســه (العبســي )2010،وذلــك
بعرضــه علــى عــدد مــن المحكميــن مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص فــي المناهــج و�أســاليب تدريــس العلــوم ومعلمــي العلــوم فــي المــدراس
للتحقــق مــن ملاءمــة ال�أهــداف التعليميــة لمســتويات بلــوم المعرفيــة وارتبــاط فقــرات الاختبــار مــع المــادة التعليميــة المختــارة بال�إ ضافــة
�إلــى الت�أكــد مــن دقــة الفقــرات ووضوحهــا ،وســلامتها اللغويــة والعمليــة .وفــي ضــوء ملاحظاتهــم ومقترحاتهــم ،تــم حــذف بعــض
الفقــرات و�إعــادة صياغــة البعــض منهــا بطريقــة صحيحــة �أوضــح ،و�أدق ليصبــح الاختبــار بصورتــه النهائيــة مكــون مــن ( )20فقــرة.
•تجريــب الاختبــار :تــم تجريــب اختبــار التحصيــل العلمــي علــى عينــة اســتطلاعية مــن خــارج عينــة الدراســة مكونــة مــن ( )60طالبــة
مــن طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي فــي مدرســة بنــات الحاجــة رشــدة الثانويــة التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم فــي نابلــس ،وذلــك
لمعرفــة الوقــت الــلازم لتطبيــق الاختبــار ،بحيــث تــم تســجيل الوقــت الــذي اســتغرقته �أول طالبــة و�آخــر طالبــة ،ومــن ثــم تــم حســاب
متوســط الزمــن وهــو حصــة دراســية واحــدة ( )40دقيقــة.
•معامــلات الصعوبــة والتمييــز :بعــد تصحيــح الاختبــار تــم حســاب درجــة الصعوبــة ومعامــلات التمييــز لــكل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار
ثــم ُحذفــت فقــرات الاختبــار التــي تقــل درجــة صعوبتهــا عــن ( )0.2والتــي تزيــد عــن ( ،)0.8كمــا تــم حــذف الفقــرات التــي تقــل
معامــلات تمييزهــا عــن ( ،)0.2ليصبــح الاختبــار بصورتــه النهائيــة مكونـاً مــن ( )20فقــرة.
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التحق ــق م ــن ثب ــات الاختب ــار :ويقص ــد بثب ــات الاختب ــار �إعط ــاء الاختب ــار للنتائ ــج نفس ــها تقريب ـاً ف ــي كل م ــرة يطب ــق فيه ــا عل ــى المجموع ــة
نفســها مــن الطلبــة .وللتحقــق مــن ثبــات الاختبــار تــم تطبيــق الاختبــار علــى عينــة اســتطلاعية مــن مجتمــع الدراســة خــارج عينــة الدراســة
مكون ــة م ــن ( )60طالب ــة م ــن طالب ــات الص ــف الثال ــث ال�أساس ــي ف ــي مدرس ــة الحاج ــة رش ــدة الثانوي ــة للبن ــات ف ــي مديري ــة التربي ــة والتعلي ــم
ف ــي نابل ــس مرتي ــن بف ــارق زمن ــي مدت ــه اس ــبوعين ،وت ــم حس ــاب معام ــل الثب ــات باس ــتخدام طريق ــة اع ــادة الاختب ــار �إذ بلغ ــت قيم ــة معام ــل
الثبــات (.)0.80
ثاني ًا :مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم
بعــد الاطــلاع علــى ال�أدب التربــوي والدراســات الســابقة اســتعان الباحــث بدراســات عنيــت بقيــاس الدافعيــة نحــو التعلــم (Michael
 )J. Weimer, 2001و ( )Marcy Savoie, 2008و (.)Shawn M. Glynn and Thomas R. Koballa, 2006
ث ــم ق ــام ب�إع ــداد وبن ــاء اس ــتبانة لقي ــاس دافعي ــة الطالب ــات نح ــو تعل ــم العل ــوم ،حي ــث تك ـ ّون المقي ــاس م ــن ( )20فق ــرة ،ومس ــتويات ال�إ جاب ــة
عليه ــا ش ــملت (دائم ـاً� ،أحيان ـاً� ،أب ــداً) ،ب ــوزن ( =3دائماً�=2،أحيان ـاً� =1،أب ــداً).
– –صدق مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم
قــام الباحــث بعــرض المقيــاس علــى عــدد مــن المحكّميــن المختصيــن فــي علــم النفــس التربــوي ،و�أســاليب تدريــس العلــوم مــن حملــة
ش ــهادة الدكت ــوراة ،حي ــث �أش ــاروا ف ــي جمل ــة م ــن التعدي ــلات �أفض ــت �إل ــى تغي ـ ٍر ف ــي مس ــتوى التعقي ــد ف ــي النص ــوص اللغوي ــة و تخفي ــف
جزالتهــا لتتناســب وعمــر الطالبــات ومحصولهــن اللغــوي ،كمــا تــم التعديــل علــى بعــض الفقــرات باختزالهــا ،لتتضمــن هدف ـاً واحــداً بــدل
مــن اشــتمالها علــى �أكثــر مــن هــدف.
– –تطبيق مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم
بع ــد نض ــوج مقي ــاس الدافعي ــة �إل ــى الص ــورة النهائي ــة ،ق ــام الباح ــث بتطبي ــق المقي ــاس عل ــى مرحلتي ــن ال�أول ــى قب ــل �إج ــراء المعالج ــة بالمتغي ــر
المســتقل (اســتخدام الســبورة التفاعليــة) كقيــاس قبلــي للتاكيــد علــى تكافــؤ مجموعتــي الدراســة الضابطــة والتجريبيــة �إزاء متغيــر الدافعيــة والثانيــة
بعــد تطبيــق التجربــة كقيــاس بعــدي لمحاولــة فحــص �أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة فــي �إحــداث �أثــر �إيجابــي علــى دافعيــة الطالبــات نحــو
تعلــم مــادة العلــوم مــن عدمــه.
– –دليل المعلم
يتطلــب تحقيــق �أهــداف الدراســة �إعــداد مــادة تعليميــة كدليــل للمعلــم يضمــن خطــة تدريســية لوحــدة المــادة والحــرارة صممــت لتخــدم
توظيــف الســبورة التفاعليــة مــع تقديــم �أســئلة التقويــم المناســبة خــلال ال�أنشــطة التفاعليــة اللازمــة للمعلمــة لتنفيــذ الدراســة بال�إ ضافــة �إلــى
تضميــن الدليــل ال�أهــداف المعرفيــة لتدريــس وحــدة المــادة والحــرارة ،ومــن �أجــل �إعــداد هــذ الدليــل تــم �إتبــاع الخطــوات ال�آتيــة:
•اس ــتخراج ال�أه ــداف المعرفي ــة ال ــواردة ف ــي الم ــادة التعليمي ــة المخت ــارة وتحدي ــد ال�أنش ــطة العملي ــة ال ــواردة ف ــي كل درس م ــن دروس
وح ــدة الم ــادة و الح ــرارة.
•تــم تقســيم وحــدة المــادة والحــرارة والتــي تضمنــت �أربعــة دروس هــي الخصائــص الطبيعيــة للمــواد والحــرارة ،و�أهميتهــا ،و�أثــر الحــرارة
علــى ال�أجســام و ضربــة الشــمس ،و�إيــراد عــدد ال�أنشــطة و�أســمائها التــي يحتويهــا كل درس.
•توضيح �آلية تنفيذ كل نشاط باستخدام السبورة التفاعلية من خلال الموقع على شبكة ال�إ نترنت.
•صياغة �أسئلة التقويم التكويني والبعدي التي تلائم كل هدف معرفي تضمنه الدرس.
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•اس ــتعان الباح ــث بموق ــع تعليم ــي عل ــى ش ــبكة ال�إ نترن ــت ،يتضم ــن تج ــارب مح ــاكاة وفيدي ــو تفاعل ــي ش ــمل جمي ــع دروس الوح ــدة
موض ــع الدراس ــة ،حي ــث يس ــتخدم ه ــذا الموق ــع ف ــي م ــدارس دول ــة الكوي ــت بش ــكل رس ــمي.
http://seraj.org.kw/Seraj/Lo.aspx?tp=135&SubID=135&GradeID=10&typ=tdy_135_2x
وق ــام الباح ــث باع ــداد دلي ــل ارش ــادي يتضم ــن تفصي ــلا ً ل�إ ج ــراءات الحص ــص الصفي ــة المتعلق ــة ب ــدروس الوح ــدة موض ــع الدراس ــة اش ــتمل
عل ــى ال�أه ــداف التعليمي ــة وال�أنش ــطة التفاعلي ــة والتقوي ــم.
تصميم الدراسة
اعتمــد الباحــث تصميم ـاً خاص ـاً بالمنهــج التجريبــي والتصميــم شــبه التجريبــي يتناســب وظــروف الدراســة ،ويشــير النمــوذج ال�آتــي �إلــى
التصميــم الــذي اعتمــده الباحــث فــي دراســته حيــث يظهــر فيــه مجموعتــي الدراســة (الضابطــة والتجريبيــة) والمتغيــرات المســتقلة والتابعــة
والمعالجــة التجريبيــة.
CG: O1O2- O1O2 ، EG: O1O2X O1O2
 :EGالمجموعة التجريبة.
 :CGالمجموعة الضابطة.
 :O1التحصيل ال�أكاديمي.
 :O2الدافعية.
 :Xالمعالجة التجريبية (استخدام السبورة التفاعلية).
المعالجات ال�إ حصائية:
لتحقيــق �أهــداف الدراســة بال�إ جابــة علــى �أســئلتها والتحقــق مــن فرضياتهــا اســتخدم الباحــث برنامــج الــرزم ال�إ حصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
( )SPSSواســتخدام الاختبــارات ال�إ حصائيــة ال�آتيــة:
•المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة وال�أخطــاء المعياريــة لعلامــات المجموعتيــن علــى اختبــار التحصيــل العلمــي ومقيــاس
الدافعيــة.
•اختبــار التبايــن المصاحــب ( )ANCOVAلنتائــج طالبــات عينــة الدراســة علــى اختبــار التحصيــل ومقيــاس الدافعيــة للكشــف عــن وجــود
فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة تعــزى لطريقــة التدريــس.
•معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل الثبات لاختبار التحصيل العلمي.
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة

أ�ولاً :النتائج المتعلقة بالسؤال ال�أول والفرضية ال�أولى
عالجــت الدراســة الســؤال التالــي  :مــا �أثــر اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى تحصيــل طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي فــي
مــادة العلــوم؟
صيغــت الفرضيــة ال�أولــى لتتناســب مــع الســؤال ال�أول ونصــت علــى �أنــه "لا توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى
الدلالــة ) (0.05بيــن متوســطات علامــات الطالبــات علــى اختبــار التحصيــل العلمــي البعــدي تعــزى لطريقــة التدريــس".
وللت�أكــد مــن صحتهــا تــم �إيجــاد المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لعلامــات الطالبــات فــي المجموعتيــن فــي
اختبــاري التحصيــل القبلــي والبعــدي  ،وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول التالــي:

الجدول ( :)1المتوسطات الحسابية والانحرفات المعيارية لعلامات طالبات الصف الثالث في الاختبار القبلي والبعدي تبع ًا لمجموعة الدراسة

المجموعة

العدد

القبلي

البعدي

المتوسط الحسابي

ال�إ نحراف المعياري

المتوسط الحسابي الانحراف المعياري

الضابطة

28

7.71

2.69

11.14

3.79

التجريبية

25

7.28

2.20

13.32

3.44

المجموع

53

14.99

4.89

12.16

3.76

يشــير الجــدول (� )1إلــى تكافــؤ مجموعتــي الدراســة حيــث كان الفــرق بيــن متوســطات علامــات �أفرادهــا ضئيــلا ً �إذ بلــغ فــي المجموعــة
الضابطــة ( )7.71علامــة ،وكان فــي المجموعــة التجريبيــة ( )7.28علامــة.
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توضــح النتائــج �أن المتوســط الحســابي البعــدي لعلامــات المجموعــة الضابطــة ( )11.14علامــة وللمجموعــة التجريبيــة ( )13.32علامــة.
�أي �أن هنــاك فرقـاً ظاهريـاً بيــن المتوســط الحســابي للمجموعتيــن مقــداره ( )2.18لصالــح المجموعىــة التجريبيــة .ولمعرفــة مســتوى الدلالــة
ال�إ حصائيــة للفــروق بيــن المتوســطات الحســابية لعلامــات الطالبــات فــي الاختبــار القبلــي والبعــدي وفقـاً لمتغيــر طريقــة التدريــس ،فقــد تــم
تطبيــق اختبــار تحليــل التبايــن المصاحــب ( )ANCOVAعنــد مســتوى الدلالــة)) (0.05كمــا يظهــر فــي الجــدول ال�آتــي:
الجدول ( :)2تحليل التباين المشترك ( )ANCOVAللفروق بين المتوسطات الحسابية لعلامات �أفراد عينة الدراسة في الاختبار البعدي وفق ًا لطريقة التدريس

قيمة ف

مستوى الدلالة

مربع إ�يتا

مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية مربع المتوسطات
الاختبار القبلي

115.3

1

296.86

10.30

0.002

0.151

استراتيجية
التدريس

78.06

1

115.30

6.97

0.011

0.374

الخط�أ

559.56

50

78.06

المجموع

737.47

52

يتبيــن مــن الجــدول (� )2أن مســتوى الدلالــة ال�إ حصائيــة لاســتراتيجية التدريــس والــذي يســاوي ( )0.011وهــو �أقــل مــن ( )0.05وهــذا يعطــي
دلالــة علــى رفــض الفرضيــة الصفريــة ،وبالتالــي وجــود فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة ) ، (0.05بيــن متوســطات
تحصيــل المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبيــة علــى الدرجــة الكليــة للاختبــار البعــدي ،وذلــك لصالــح المجموعــة التجريبيــة التــي
درســت وحــدة المــادة والحــرارة مــن كتــاب العلــوم للصــف الثالــث –الفصــل الثانــي باســتخدام الســبورة التفاعليــة .
وتب ّيــن �أن الدلالــة العلميــة باســتخدام مربــع �إيتــا ،ل�أثــر التدريــس يســاوي ( )0.374ويقــدر حجــم ال�أثــر ب�أنــه قليــل �إذا وقــع بيــن ()0.06-0.01
وجيــد ( )0.14-0.07ومرتفــع �إذا كان �أكبــر مــن ( )Hampy, Trivetel&Dunst, 2004( )0.14وهــذا يشــير �إلــى �أن لاســتخدام الســبورة
التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم �أثــراً مرتفعـاً علــى تحصيــل طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي.
ثاني ًا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والفرضية الثانية
طرحت الدراسة السؤال الثاني وهو :ما �أثر استخدام السبورة التفاعلية على دافعية طالبات الصف الثالث نحو تعلم العلوم؟
وقــد تــم صياغــة الفرضيــة الصفريــة المتعلقــة بالســؤال الثانــي علــى �أنــه» لا توجــد فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
) ،(0.05بيــن متوســطات دافعيــة طالبــات الصــف الثالــث نحــو تعلــم العلــوم بيــن المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة.
وللتحقــق مــن هــذه الفرضيــة تــم �إيجــاد المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لعلامــات طالبــات الصــف الثالــث ال�أساســي فــي
المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس الدافعيــة نحــو تعلــم العلــوم القبلــي والبعــدي  .وكانــت النتائــج كمــا يلــي:
الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات طالبات الصف الثالث في مقياس الدافعية البعدي تبع ًا لمجموعة الدراسة
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المجموعة

عدد الافراد

المتوسط الحسابي

الانحراف المعياري

الضابطة

28

2.38

0.29

التجريبية

25

2.60

0.20

المجموع

53

2.50

0.27

يبيــن الجــدول ( )3متوســطات �أداء طالبــات المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبيــة فــي مقيــاس الدافعيــة ( )2.60( ،)2.38علامــة علــى
التوالــي .وهــذا مؤشــر علــى تكافــؤ المجموعتيــن  .وتظهــر النتائــج وجــود فرقـاً ظاهريـاً بيــن المتوســط الحســابي لمجموعــة الطالبــات التجريبيــة
والمجموعــة الضابطــة مقــداره( )0.22لصالــح المجموعــة التجريبيــة ولبيــان دلالــة الفــروق ال�إ حصائيــة لمقيــاس الدافعيــة وفقـاً لطريقــة التدريــس
تــم تطبيــق تحليــل التبايــن المشــترك ( )ANCOVAلدرجــات طالبــات الصــف الثالــث فــي مقيــاس الدافعيــة وكانــت النتائــج كال�آتــي
الجدول ( :)4تحليل التباين المشترك ( )ANCOVAل�أثر استخدام السبورة التفاعلية على درجات طالبات الصف الثالث في المجموعتين
الضابطة والتجريبية على مقياس الدافعية.

مربع المتوسطات

قيمة ف

مستوى الدلالة

مربع ايتا

مصدر التباين

مجموع المربعات درجات الحرية

الاختبار القبلي

0.16

1

0.16

2.62

0.11

0.05

استراتيجية
التدريس

0.36

1

0.36

5.97

*0.018

*0.10

الخط�أ

3.05

50

0.06

المجموع

3.82

52

يتبيــن مــن الجــدول الســابق �أن مســتوى الدلالــة لاســتراتيجية التدريــس والــذي يســاوي ( )0.018وهــو �أقــل مــن ( )0.05بمــا يعنــي وجــود
فــروق ذات دلالــة �إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )) (0.05فــي مقيــاس الدافعيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة يعــزى لاســتخدام الســبورة
التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم ،يقودنــا ذلــك �إلــى رفــض الفرضيــة الصفريــة الثانيــة و�إثبــات وجــود �أثــر لاســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى دافعيــة
طالبــات الصــف الثالــث اللواتــي درســن وحــدة المــادة والحــرارة باســتخدام الســبورة التفاعليــة ويشــكل ذلــك �إجابــة موجبــة علــى ســؤال
الدراســة الثانــي .وتب ّيــن �أن الدلالــة العلميــة باســتخدام مربــع �إيتــا ،ل�أثــر التدريــس يســاوي ( )0.10وهــذا يشــير �إلــى �أن اســتخدام الســبورة
التفاعليــة فــي تعليــم العلــوم قــد �أضفــى �أثــراً �إيجابيـاً علــى نحــو جيــد.
التوصيات
عطف ـاً علــى نتائــج الدراســة الحاليــة ،والمتمثلــة فــي ال�أثــر ال�إ يجابــي الــذي يحدثــه اســتخدام الســبورة التفاعليــة علــى التحصيــل ال�أكاديمــي
والدافعيــة لــدى الطلبــة ،والتــي جــاءت متفقــة مــع العديــد مــن الدراســات ،ف ـ�إن الباحــث يوصــي الجهــات المعنيــة بالتربيــة والتعليــم العمــل
علــى توســيع دائــرة اســتخدام الوســائل التعليميــة التكنولوجيــة ،وتزويــد المــدارس بهــا ،ومتابعــة صيانتهــا ،وتقييــم ال�أداء لاســتخدامها ،وتوفيــر
بيئــة صفيــة مناســبة قــادرة علــى اســتيعاب الوســائل التكنولوجيــة التعليميــة سـ ّيما الســبورات التفاعليــة ،و�إعــداد دروس تفاعليــة فــي مختلــف
المواضيــع التعليميــة و�إرفاقهــا مــع المنهــاج التعليمــي ،لاســتخدامها مــن قبــل المعلميــن وتدريــب المعلميــن والمعلمــات علــى اســتخدام
الســبورة التفاعليــة وتوســيع دائــرة التدريــب لتشــمل طلبــة مميزيــن قادريــن علــى تدريــب زملائهــم.
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البحث ()٧

أثــــر اســـتخدام الوســـائط
الـــمتعددة فـــي تـنـمـيـــة
مهــارات التــاوة والتجويــد
لــدى طالب الصــف الخامس
األســـاســـي فــي مــدرســــة
ثانويــة جنيــن الشــرعية
اسم الباحث :لطيفة سليمان سعد ستيتي  /جنين

الملخص
هدفــت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن أﺛر اﻟوﺳﺎﺋط المتعــددة ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ مهارتــي
التــاوة والتجويــد ﻟدى طــاب اﻟﺻف الخامــس األساســي فــي جنيــن.
طبقــت الدراســة علــى  28طﺎﻟﺑﺎ ً مــن الطلبــة اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
( )2018/ 2017فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية التابعــة لــوزارة
األوقــاف والشــؤون الدينيــة الفلســطينية ،ﺟرى ﺗﻌﯾﯾن أﻓراد اﻟدراﺳﺔ بســبب
عمــل الباحثــة فــي تلــك المدرســة ،تــم ادخــال الوســائط المتعــددة علــى
اﻟﻣﺎدة التعليميــة للطــاب المشــاركين أنفســهم .وﻟﺗﺣﻘﯾق هــدف اﻟدراﺳﺔ
ﻗﺎمــت اﻟﺑﺎﺣثة ﺑﺎﺳﺗﺧدام الوســائط المتعــددة ،وﺑﻧﺎء وتطوير أدوات اﻟدراﺳﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت اﺧﺗﺑﺎر تحصيلــي نظــري لمهــارة التــاوة فــي المحتــوى

في مدرسـة ثانوية جنين الشـرعية .وأن مهارة التجويد
لـدى طلاب الصـف الخامـس األساسـي فـي مدرسـة
ثانويـة جنيـن الشـرعية فـي االختبـار البعـدي كانـت
أعلـى مـن االختبـار القبلـي ،حيـث كانـت نسـبة تقـدم
الطلاب بشـكل عـام ( )37.39%ممـا يعنـي فاعليـة
اسـتخدام الوسـائط المتعـددة فـي تنميـة مهـارة التجويـد
لـدى طلاب الصـف الخامـس األساسـي فـي مدرسـة
ثانويـة جنيـن الشـرعية.

التعليمــي المحــدد مــن إعــداد الباحثــة ،وبطاقــة مالحظــة (ســالم التقديــر)

وأوﺻت اﻟدراﺳﺔ باالهتمام باســتخدام الوسائط المتعددة

لتقويــم أداء الطــاب فــي مهــارة التجويــد.

مصاحبــة لتــدرﯾس مهــارات التــاوة والتجويــد ،وتوفير

بينت نتائج الدراسة:

األجهــزة الســمعية والبصريــة الخاصــة بالتــاوة

أن عالمـات طلاب الصف الخامس األساسـي في االختبار البعدي لمهارة

والتجويــد ،وتدريــب معلمــي التربيــة اإلســامية علــى

التلاوة كانـت أعلـى مـن عالماتـه فـي االختبار القبلـي ،حيث كانت نسـبة

كيفيــة التعامــل مــع األجهــزة اإللكترونيــة مــن خــال

تقـدم الطلاب بشـكل عـام ( )9.71%مما يعني فاعلية اسـتخدام الوسـائط

عقــد دورات لهــم فــي هــذا المجــال.

المتعـددة فـي تنميـة مهـارة التلاوة لدى طلاب الصف الخامس األساسـي
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The effect of the using
multimedia on developing
Talawa and Tajweed skills
among the 5th grade students
in Jenin secondary islamic
School
Prepared by: Latifa Sulaiman Staity / Jineen

Abstract

The study aimed to identify The effect of the using multimedia on developing Talawa and
Tajweed skills among the 5th grade students in Jenin secondary islamic School.
The study sample consisted of (28) students who were chosen according to the purpose
method. Test of Talawa and Tajweed skills where used specially to this study. The results
of the study showed that there were differences in the means of the Talawa between the
pre and post tests in favor of the post-test, the developing ratio where (9.71%).
The result also shows that there were differences in the means of the Tajweed between
the pre and post tests in favor of the post-test, the developing ratio where (37.39%).
The researcher recommended to use multimedia in teaching Talawa and Tajweed skills.
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الفصل األول

خلفية البحث وأهميتها

مقدمة البحث
ﻋﻠم التجويد أﺣد ﻋﻠوم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗراءة اﻟﻘرآن وﺗﻼوﺗﮫ ،وھو أﻛﺛر ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ارﺗﺑﺎطﺎ ً ﺑﺎﻟﺻوت ،ﻓﻘد اﺳﺗﺧدم اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ
منهــج ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘراءة مشــافهة ﻋن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم وتقليــده ،ﻓﺗﻌﻠﯾم التجويــد ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﻋن طــرﯾق اﻟﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎع والمشــافهة،
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة .وﻗد ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ والتعليــم ﻓﻲ فلســطين ﺑوﺿﻊ ﻣﻘرر ﻣﺗﺧﺻص ﻟﺗدرﯾس التــاوة ،ﯾﺳﻣﻰ التــاوة والتجويــد
ً
ﯾراﻓق ﻛﺗﺎب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اهتمامـا ً منهــا بتعليــم اﻟطﻠﺑﺔ ﻗراءة اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﺟوداً
وﻣرﺗﻼ .ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ األداة ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ التــي ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ركائــز ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻤﺜل ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓـﻲ التكويــن االجتماعــي ،ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ بنــاء اإلنســان ﺘﻜـــﻭﻥ ﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ،ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ واالبتــكار ﻭﺍﻟـﺴﻌﻲ
ﺇلــى ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ تكــون ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺎ ســيكون ﻋﻠﻴﻪ ،ﺤﻴـــﺙ ﺇﻥ رقــي ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﺭﺘﺒﻁ برقــي ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
فــك ُل ﻤﺘـﺄﺜﺭ باآلخــر (طمــوس .)2002 ،ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺃﺩﺕ إلــى ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤـــﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،
ﺘﻤﺎﻴﺯﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ،ﻤﺘﺨﻁﻴـﺔ ﺒـــﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ لمراكــز انطالقهــا ،وﻤﻊ ﻫــﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺒﺔ الصناعيــة كان ﻻ ﺒﺩ
ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺜﺒﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ كمستمع ﻭﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟـﻲ ﻓـﺭﺩ ﻨـﺸﻁ ﻴـﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻴﻌﻠـﻡ
ﻨﻔـﺴﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ (الفــرا .)1999 ،ويقــدر علمــاء تقنيــات ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ اإلنســان ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺤﺎﺴﺘﻲ ﺍﻟـﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
( )80-70ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ،كمــا أﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ أكثــر ﻤـــﻥ ﺤﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ األداء ﻭﻴﺜـــﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﻗـــﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ.
ﻓرض اﻟﺗطــور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن التغيــرات ﻓﻲ طــراﺋق ﺗدرﯾس أﺣﻛﺎم التــاوة والتجويــد ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﺣﻔظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ
اﻟﺻدور ،ويكتبونــه ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎع واﻟﻠﺣﺎف واﻟﻌظﺎم ،ويعلمونــه ﻣن ﺧﻼل الترديــد ،ﻓﺈن التقنيــات التعليميــة الحديثــة ومنهــا الوســائط المتعــددة
ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ذﻟك وأﺿﺎﻓت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻌﻠم مهــارات التــاوة والتجويــد وإتقانهــا ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﺄﻛﺑر ﻓﺎﺋدة وأﻗل جهــد.
وأهــم المجــاالت التــي تدخــل بهــا الوســائط المتعــددة هــو التدريــب ،فعلــى ســبيل المثــال ،تدريــب المالحيــن للطائــرات يمكــن أن يتــم بوســاطة
الوســائط المتعــددة والمحــاكاة ،دون ركــوب الطيــارة والتدريــب عليهــا والتعــرض للخطــر (بصبــوص.)2004 ،
كذلــك بإمــكان الطالــب التدريــب علــى مهارتــي التــاوة والتجويــد حســب الوقــت المناســب لــه وحســب قدرتــه العقليــة تعلم ـا ً ذاتي ـاً ،ممــا
يخفــف عنــه الحــرج أمــام زمالئــه.

مشكلة البحث
لمســت الباحثــة مــن خــال عملهــا كمعلمــة للتربيــة اإلســامية للصــف الخامــس األساســي ضعــف الطــاب فــي تــاوة القــران الكريــم
وتجويــده ،كمــا والحظــت الباحثــة اهتمــام وشــغف الطلبــة لألجهــزة اإللكترونيــة الحديثــة وقضــاء معظــم أوقاتهــم منشــغلين بهــا وذلــك مــن
خــال التواصــل مــع ذويهــم لبحــث حلــول للمشــكلة ،لــذا ارتــأت الباحثــة أن توظــف هــذه األجهــزة اإللكترونيــة فــي تنميــة مهارتــي التــاوة
والتجويــد ،لــذا جــاءت هــذه الدراســة لإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآلتــي :مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهارتــي التــاوة
والتجويــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية؟

أسئلة البحث
يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
الســؤال األول :مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التــاوة لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة
جنيــن الشــرعية؟
الســؤال الثانــي :مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التجويــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة
جنين الشــرعية؟
156

مصطلحات البحث
الوســائط المتعــددة :إن كلمــة (ملتميديــا)  multimediaتتألــف مــن جزئيــن األول :الشــق األول فهــو الكلمــة االنجليزيــة المعروفــة multi
أي التعــدد ،وكلمــة  mediaهــي الشــق الثانــي وتشــير إلــى الوســائط الفيزيائيــة الحاملــة للمعلومــات مثــل األشــرطة أو الــورق ،والعبــارة
الكاملــة تشــير إلــى صنــف مــن برمجيــات الكمبيوتــر والــذي يوفــر المعلومــات بأشــكال فيزيائيــة مختلفــة مثــل النــص ،والصــورة ،والفيديــو،
والحركــة ...فالنــص والرســمة همــا أحــد عناصــر الوســائط المتعــددة وأضــاف لهمــا العصــر الحديــث ثالثــة عناصــر أكثــر أهميــة همــا
الصــوت ،والصــورة ،ولقطــات الفيديــو.
بأنهــا االســتعانة بوســيطين أو أكثــر فــي عــرض وتقديــم الخبــرات التعليميــة للتالميــذ عبــر برامــج تتحكــم فــي تشــغيلها الكمبيوتــر (قنديــل،
.)2001
مهارات التالوة والتجويد :هي تلك األداءات التي تتطلب تطبيق أحكام قراءة القرآن الكريم وتالوته (مرعي.)2017،
التجويــد :هــي أداء القــرآن الكريــم أداء ســليما مــن نواحــي الضبــط الدقيــق ،والوقــف والوصــل فــي موطنهــا ،وإخــراج الحــروف مــن
مخارجهــا ،أي تطبيــق أحــكام التجويــد (مطــر .)2004،وتعرفــه الباحثــة بأنــه اإلتيــان بالجيــد أو التحســين وهــو كيفيــة نطــق طــاب الصــف
الخامــس بالكلمــات القرآنيــة كمــا نطقهــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وإعطــاء كل حــرف حقــه ومســتحقه مــن الصفــات واألحــكام الــواردة
فــي كتــاب التــاوة والتجويــد.
التــاوة :قــراءة تأخــذ مجامــع القلــب ،فيراعــي فيهــا ضبــط اللفــظ والتأمــل فــي المعنــى وحــق األمــر والنهــي .ومــن معانــي التــاوة -:
القــراءة - ،االتبــاع (بالتدبــر ،الخضــوع والخشــوع عنــد التــاوة) - ،العمــل بمحكمــة (رمضــان .)2003 ،وتعرفــه الباحثــة :هــو قــراءة
القــرآن بحيــث تتنــاول لفظــه ومعنــاه وتــاوة المعنــى أشــرف مــن مجــرد تــاوة اللفــظ ،وأهــل القــران لهــم الثنــاء فــي الدنيــا واآلخــرة،
ويشــترك فــي تــاوة القــران الكريــم كل مــن العقــل والقلــب واللســان ،فاللســان ينطــق والقلــب يخشــع والعقــل يتدبــر.
مهارتــي التــاوة والتجويــد :هــي تلــك األداءات التــي تتطلــب تطبيــق أحــكام قــراءة القــران الكريــم وتالوتــه مــن قبــل طــاب الصــف
الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية ،وتقــاس بالدرجــة التــي يحققهــا الطالــب علــى اختبــار التــاوة والتجويــد النظــري
واألدائــي الــذي أعدتــه الباحثــة فــي هــذه الدراســة.
مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية :مدرســة للذكــور تأسســت عــام 1973م وهــي واحــدة مــن المــدارس التابعــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون
الدينيــة ،ويبلــغ عــدد المــدارس التابعــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة فــي الضفــة الغربيــة ســبعة مــدارس (مدرســتان فــي قلقيليــة
ذكــور وإنــاث ،مدرســتان فــي طولكــرم ذكــور وإنــاث ،مدرســة للذكــور فــي البيــرة ،وأخــرى فــي ســلفيت) وثانويــة جنيــن الشــرعية فيهــا
 12صــف مــن األول االبتدائــي إلــى الثانــي عشــر يبــدأ الطالــب بتلقــي العلــوم الشــرعية فــي الصــف الســادس أمــا بعــد الصــف العاشــر لــه
حريــة االختيــار إن رغــب البقــاء فــي المدرســة ،أمامــه فقــط خيــار التوجيهــي الشــرعي ،وإال عليــه أن ينتقــل إلــى مدرســة أخــرى.
طالب الصف الخامس األساسي :هم الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والحادية عشر.

األهداف
هدف البحث إلى تحقيق ما يأتي:
1.1التعــرف علــى أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التــاوة لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة
جنيــن الشــرعية.
2.2التعــرف علــى أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التجويــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة
جنين الشــرعية.
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األهمية ومبررات الدراسة:
تبرز أهمية البحث من خالل ما يأتي:
1.1تعتبــر هــذه الدراســة فــي حــدود علــم الباحثــة مــن الدراســات النــادرة التــي تبحــث فــي معرفــه أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي
تنميــة مهارتــي التــاوة والتجويــد.
2.2من المتوقع أن تفتح الدراسة آفاقا ً جديدة لتعزيز مهارتي التالوة التجويد لدى طالب الصف الخامس األساسي.
3.3يؤمل أن يسهم هذا البحث في تشجع الطلبة على استخدام أجهزتهم الذكية في تنمية مهارتي التالوة والتجويد لديهم.
4.4قد يوفر البحث إطاراً نظريا ً يفيد المعلمين للتعرف على الوسائط المتعددة وأثرها في تنمية مهارتي التالوة والتجويد.
5.5قد يستفيد من هذا البحث واضعو مناهج التربية اإلسالمية والمناهج األخرى في تضمين أنشطة تستخدم الوسائط المتعددة.

مسلمات الدراسة:
تنطلق هذه الدراسة من المسلمات التالية:
1.1تعريف مفهوم التالوة والتجويد.
2.2مقرر أحكام التالوة والتجويد للصف الخامس.
3.3طرائق تعليم القرآن الكريم.
4.4أسباب ضعف الطلبة في مهارتي التالوة والتجويد.
5.5أساليب عالج ضعف الطلبة في مهارتي التالوة والتجويد.
6.6فوائد برمجيات الوسائط المتعددة في العملية التعليمية.

محددات الدراسة
اقتصر البحث الحالي على المحددات اآلتية:
1 .1الحــد البشــري :جميــع طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية المســجلين فــي العــام الدراســي
 2018/2017والبالــغ عددهــم ( )28طالــب.
2 .2الحد المكاني :مدرسة ثانوية جنين الشرعية في جنين فلسطين.
3 .3الحد الزماني :الفصل الثاني من العام الراسي 2018 | 2017
4 .4الحد الموضوعي :مقرر التربية اإلسالمية (التالوة والتجويد) أحكام النون الساكنة والتنوين.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري
الدراسات السابقة
الدراسات العربية
الدراسات األجنبية
التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

التالوة والتجويد:
ويعــرف التجويــد لغــة "مصــدر َجـ َـودَ  ،يقــال يجــود جــودة فهــو جيــد ،وأجــاد الرجــل وجــود ،وجــاد جــواداً فهــو جــواد" (الــرازي،)1999 ،
كمــا يعــرف لغــة :التحســين (ابــن منظــور ،)2003 ،ويعــرف التجويــد اصطالحـا ً بأنــه "إعطــاء كل حــرف حقــه ومســتحقه مخرجـا ً وصفــة
وقفـا ً وابتــدا ًء مــن غيــر تكلــف وال تعســف" (شــكري وآخــرون.)12 :2006 ،
ويمكــن تلخيــص مفهــوم التجويــد بأنــه علــم يختــص بقــراءة القــرآن الكريــم وفــق أحــكام وضعهــا العلمــاء المختصــون ســعيا ً لعــدم وقــوع
الزلــل والخطــأ فــي نطــق كالم هللا تعالــى كمــا قــرأه رســول صلــى هللا عليــه وســلم بإعطــاء كل حــرف حقــه مــن حيــث المخــرج والصفــة.

أهداف مقرر أحكام التالوة والتجويد للصف الخامس:
خصصــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي كل مرحلــة عمريــة مقــرراً يتناســب مــع قــدرات الطالــب وينمــو مــع نمــوه ،ومــن هــذه األهــداف
للصــف الخامــس األساســي لعــام  2018-2017م مــا يأتــي:
يبيــن معانــي بعــض األلفــاظ والتراكيــب القرآنيــة فــي الســور اآلتيــة :البينــة ،القلــم ( ،)11-1المزمــل ( ،)14-1عبــس ( ،)32-1ق (-1
 ،)11العاديــات ( ،)11-1التكويــر ( ،)19-1القيامــة (.)19-1
•يوضح أحكام التالوة والتجويد اآلتية :البسملة،االستعاذة ،الغنه ،أحكام النون الساكنة والتنوين.
•يستخرج من اآليات المقررة ما تعلمه من أحكام التالوة والتجويد.
•يتلو اآليات المقررة  ،مراعيا ً ما تعلم من أحكام التالوة والتجويد.
•يعتاد تطبيق أحكام التالوة التي تعلمها في تجويده.
•يقدر دور العلماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم ونشره.
•يقبل على تالوة القرآن الكريم وحفظه مراعيا ً ما تعلمه من أحكام التالوة والتجويد.
•يتمثل األخالق واألحكام الواردة في اآليات والسور الكريمة (وزارة التربية والتعليم العالي.)2017،

طرائق تعليم القرآن الكريم:
أوالً :الطريقة االستقرائية:
تعــد طريقــة االســتقراء مــن أســاليب التعليــم المتمحــورة حــول الطالــب والمتعلــم مع ـاً ،وهــي تقــوم علــى التــدرج المنطقــي فــي وصــول
الطالــب إلــى نتيجــة مــن خــال التوصــل إلــى العالقــات بيــن أجــزاء المبحــث موضــع الدراســة ،والتوصــل إلــى القانــون ،أو القاعــدة مــن
خــال دراســة األمثلــة المنتميــة ،فينتقــل الطالــب فــي تعلمــه مــن الجــزء إلــى الــكل (نبهــان.)2008 ،
ثانياً :الطريقة االستنباطية:
وﯾﻣﻛن تعريفها ﻋﻠﻰ أنها ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧراج دﻗﯾق ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻣن ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ (ﻧوﻓل وأﺑو ﻋواد.)2011 ،

أسباب ضعف الطلبة في مهارتي التالوة والتجويد:
ﻛﺷف ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أن هنالك ضعفا ً ﻓﻲ مهارات التالوة والتجويد ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ ﻷﺳﺑﺎب منها:
•ﺿﻌف اﻟرﻏﺑﺔ واﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟدى الطلبة.
•ﻣﻌﺗﻘد ﺑﻌض اﻟطﻠﺑﺔ أن التالوة ﺻﻌﺑﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺑﯾن اﻟطﺎﻟب وﺗﻌﻠم التالوة ﺣﺎﺟزاً نفسياً.
•اﻛﺗظﺎظ اﻟﺻﻔوف ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ ،ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻠﺑﺔ وتدريبهم.
•ﻋدم اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ (ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.)2005 ،
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أساليب عالج ضعف الطلبة في مهارتي التالوة والتجويد:
من اﻟوﺳﺎﺋل التكنولوجية اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗدرﯾس التالوة ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ما يأتي:
– – ً
أوﻻ :اﻟوﺳﺎﺋل التكنولوجية اﻟﻌﺎﻣﺔ :وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أجهزة التلفزيون واﻟرادﯾو.
– –ثانيــاً :التلفزيــون التعليمــي والفيديــو اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ :ﯾﻘوم التلفزيــون التعليمــي ﺑﻌرض دروس ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وموجهــة ﻟﻠطﻠﺑﺔ وﻓق ﺑرﻧﺎﻣﺞ
زﻣﻧﻲ ﻣﻌﻠن ،أﻣﺎ الفيديــو اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﯾﻛون فيــه اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺑﺎﺷر وﺣﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟطﺎﻟب.
– –ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﻣﺧﺗﺑرات اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ وأجهزة التسجيل :وهي ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم باإلضافة إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت.
– –راﺑﻌﺎً :توظيــف اﻟﺣﺎﺳوب :وهــي ﻣن أهــم ﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وهــو ﻣن األجهــزة اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة داﻓﻌﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ وﺗوﻓر لهــم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻧﺷط( .الســبيعي.)2008 ،

الوسائط المتعددة:
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ الوسائل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ كتابات المتخصصين على ﺍﻟﻨﺤـﻭ اآلتي:ـ
ويعرفهــا خمايســة وعرمــان ( )2003بأنهــا :مجموعــة تقنيــات عــرض الصــورة والصــوت والنــص واألفــام والرســوم وغيرهــا حيــث
يتــم التحكــم بهــا باســتخدام أجهــزة الحاســوب وبرمجياتهــا لتحقيــق أهــداف تعليميــة محــددة بحيــث يســتخدم كل وســيط تبع ـا ً لقدرتــه فــي
تحقيــق الهــدف.

فوائد برمجيات الوسائط المتعددة في العملية التعليمية:
يمكن إيجاز فوائد برمجيات الوسائط المتعددة في العملية التعليمية باآلتي :علي ()2013؛ السيد الدريدي (:)2014
•تغيير نظرة المتعلمين لالختبارات والتي تمثل لهم دائما ً عامل إحباط وتولد لديهم موقفا ً سلبيا ً تجاه التعليم.
•تساعد في الوصول إلى المعلومات في أي زمان وأي مكان نرغب فيهما في استخدامه.
•تجعل التعليم والتعلم أكثر فاعلية ،حيث يجعل المتعلم دائم النشاط خالل عملية التعليم.

الدراسات السابقة:
الدراسات العربية:
أجــرى أبــو شــريخ والجرايــدة ( )2017دراســة هدفــت إلــى معرفــة أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة التفاعليــة فــي تعلــم أحــكام التــاوة
المتقدم ــة ل ــدى طلب ــة المراك ــز الصيفي ــة بمحافظ ــة ج ــرش واتجاهاته ــم نحوه ــا ،وتكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن ( )266طالبــا ً وطالب ــة
م ــن طلب ــة المرحلتي ــن األساس ــية والثانوي ــة ،واتبع ــت الدراس ــة كالً م ــن منهج ــي ش ــبه التجريب ــي والوصف ــي التحليل ــي ،وأظه ــرت نتائ ــج
الدراس ــة وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة لصال ــح اس ــتخدام الوس ــائط المتع ــددة التفاعلي ــة عل ــى اختب ــاري التحصي ــل البع ــدي بمتوس ــط
حســـابي ( ،)15.74والمؤجـــل بمتوســـط حســـابي ( ،)13.94وعـــدم وجـــود فـــرق لمتغيـــر الجنـــس وللتفاعـــل بيـــن طريقـــة التدريـــس
والجن ــس ،وج ــاءت اتجاه ــات الطلب ــة نح ــو اس ــتخدام الوس ــائط المتع ــددة التفاعلي ــة ف ــي تعل ــم أح ــكام الت ــاوة المتقدم ــة عل ــى الدرج ــة
الكلي ــة مرتفع ــة بمتوس ــط حس ــابي ( ،)3.7ولصال ــح مج ــال "مقاط ــع الفيدي ــو واليوتي ــوب المتحرك ــة" بمتوس ــط حس ــابي ( ،)4.2ولصال ــح
أكث ــر م ــن عش ــرة أج ــزاء بمتوس ــط حس ــابي ( ،)4.5ولصال ــح طلب ــة المرحل ــة الثانوي ــة بمتوس ــط حس ــابي ( ،)4.6ولصال ــح بيئ ــة المدين ــة
بمتوس ــط حس ــابي ( ،)4.4وع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصائي ــة بي ــن الجنس ــين ف ــي اتجاه ــات الطلب ــة نح ــو اس ــتخدام الوس ــائط
المتع ــددة التفاعلي ــة ف ــي تعل ــم أح ــكام الت ــاوة المتقدم ــة.
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الدراسات األجنبية:
أجــرى الباحثيــن إبراهيــم ،وحســن ،وهاشــم ( )Ibrahim, Hassan, and Hashim, 2016دراســة تهــدف إلــى معرفــة تأثيــر الفيديــو
الدرامــي التعليمــي فــي غــرس األخــاق اإلســامية بيــن طــاب المــدارس الثانويــة فــي واليــة كانــو فــي نيجيريــا ،واســتخدمت الباحثــات
فــي هــذه الدراســة المنهــج التجريبــي وتــم اختيــار ( )60طالب ـا ً مــن المرحلــة الثانويــة عشــوائيا ً وتــم توزيعهــم إلــى مجموعتيــن ،تجريبيــة
وضابطــة ،واســتخدم الباحثــات االســتبانة كأداة لجمــع معلومــات الدراســة بعــد أن يتــم تطبيــق أســلوب للفيديــو الدرامــي التعليمــي مــع
المجموعــة التجريبيــة ،تــم تحليــل البيانــات باســتخدام اختبــار ( )Tلعينتيــن مســتقلتين ،وأظهــرت النتائــج أنــه يوجــد تأثيــر الفيديــو الدرامــي
التعليمــي فــي غــرس األخــاق اإلســامية بيــن طــاب المــدارس الثانويــة وكان التأثيــر اكبــر لــدى المجموعــة التجريبيــة وتبيــن أن لديهــم
اســتعداد أكبــر تجــاه مراعــاة األخــاق اإلســامية مــن المجموعــة الضابطــة.
أجــرى الهــان وأورك ( )Ilhan and oruc, 2016دراســة بهــدف معرفــة تأثيــر اســتخدام الوســائط المتعــددة علــى أداء طــاب الدراســات
االجتماعيــة ،واســتخدم الباحثــان المنهــج التجريبــي ،وبهــدف جمــع البيانــات تــم اســتخدام االختبــار بعــد التحقــق مــن صدقــه وثباتــه ،طبقــت
الدراســة علــى ( )67طالــب مــن طلبــة الدراســات االجتماعيــة فــي الســنة الرابعــة فــي منطقــة قيصــري فــي تركيــا ،وتــم تقســيمهم إلــى
مجموعتيــن تجريبيــة وضابطــة ،وبعــد تطبيــق البرنامــج وتوزيــع االختبــار علــى المجموعتيــن تــم تحليــل البيانــات مــن اختبــار التحصيــل
باســتخدام برنامــج ( )SPSSوتوصلــت الدراســة إلــى أن تقنيــة الوســائط المتعــددة زادت مــن النجــاح األكاديمــي لطلبــة المجموعــة
التجريبيــة ،مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
مــا يميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة ،فــي أنهــا اتبعــت أســلوب البحــث اإلجرائــي ضمــن المنهــج الخليــط ،واســتخدمت ســالم
التقديــر كأداة لجمــع معلومــات الدراســة ،كمــا أنهــا تبحــث فــي أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهارتــي التــاوة والتجويــد لــدى
طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية ،حيــث اختلفــت عــن الدراســات الســابقة فــي عينــة الدراســة ومــكان
إجــراء الدراســة.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات

منهج البحث:
اعتم ــدت الباحث ــة ف ــي ه ــذه الدراس ــة أس ــلوب البح ــث اإلجرائ ــي  ،حي ــث قام ــت بدراس ــة اث ــر اس ــتخدام الوس ــائط المتع ــددة ف ــي تنمي ــة
مهارت ــي الت ــاوة والتجوي ــد ل ــدى ط ــاب الص ــف الخام ــس األساس ــي ف ــي مدرس ــة ثانوي ــة جني ــن الش ــرعية.

العينة:
تمث ــل المش ــاركين ف ــي البح ــث بـــ ( )28طﺎﻟﺑﺎ ً ﻣن طﻼب اﻟﺻف الخام ــس األساس ــي اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم الدراس ــي  2018 – 2017ﻓﻲ
مدرس ــة ثانوي ــة جني ــن الش ــرعية التابع ــة ل ــوزارة األوق ــاف والش ــؤون الديني ــة ،ﺣﯾث ﺟرى اختي ــار ه ــذه اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﺻدﯾﺎ ً حي ــث م ــكان
عم ــل الباحث ــة وﻟﺗﻌﺎون ﻣدﯾر المدرس ــة وال ــكادر التعليم ــي ﻣﻊ اﻟﺑﺎحث ــة ،وﺟرى اختي ــار أﻓراد اﻟدراﺳﺔ قصدي ـا ً حي ــث ش ــارك جمي ــع ط ــاب
الص ــف.

أدوات البحث
•االختبار
أعدت الباحثة اختباراً نظريا ً للتالوة تكون من ( )21فقرة من ( )25درجة على النحو اآلتي:
– –الس ــؤال األول ( )10فق ــرات اختي ــار م ــن متع ــدد ،أم ــام الطال ــب أربع ــة خي ــارات ،واح ــدة منه ــا صحيح ــة ،ورص ــد ل ــكل فق ــرة
درج ــة واح ــدة.
– –السؤال الثاني ( )3فقرات 3 ،درجات.
– –السؤال الثالث ( )4فقرات 5 ،درجات.
– –السؤال الرابع ( )1فقرة 3 ،درجات.
– –السؤال الخامس ( )3فقرات 4 ،درجات.

•سلم التقدير
لقي ــاس مه ــارة التجوي ــد ل ــدى ط ــاب الص ــف الخام ــس األساس ــي ف ــي مدرس ــة ثانوي ــة جني ــن الش ــرعية ،اس ــتخدمت الباحث ــة س ــلم التقدي ــر،
وت ــم إع ــداده بن ــاء عل ــى خب ــرة الباحث ــة الطويل ــة ف ــي مج ــال التعلي ــم وايضــا ً ف ــي ض ــوء الدراس ــات الس ــابقة والمراج ــع الخاص ــة بعل ــم
التجوي ــد وأحكام ــه واألدب الترب ــوي ف ــي ه ــذا المج ــال ،كم ــا اس ــتفادت الباحث ــة م ــن توجه ــات بع ــض الخب ــراء التربويي ــن ف ــي مج ــال
المناه ــج وطرائ ــق التدري ــس ،واش ــتمل س ــلم التقدي ــر عل ــى أرب ــع مه ــارات ألح ــكام الن ــون الس ــاكنة والتنوي ــن وه ــي (اإلظه ــار ،اإلدغ ــام
بنوعي ــه ،اإلق ــاب ،االخف ــاء) ،تك ــون س ــلم التقدي ــر م ــن  25معي ــاراً ،ول ــكل معي ــار ثالث ــة تقدي ــرات ،حي ــث يت ــم مالحظ ــة س ــلوك الطال ــب
وتقدي ــر عالم ــة ل ــأداء أثن ــاء التجوي ــد عل ــى النح ــو اآلت ــي :ن ــادراً وأعط ــي درج ــة واح ــدة ،وأحيانــا ً أعط ــي درجتي ــن ،ودائمــا ً أعط ــي
ث ــاث درج ــات.
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صدق وثبات األدوات
اﻟﺻدق الظاه ــري :ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﺧﺗﺑﺎر مه ــارات الت ــاوة والتجوي ــد ﺟرى ﻋرض االختب ــار اﻟﻧظ ــري وس ــلم التقدي ــر األدائ ــي ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء هيئ ــة التدري ــس ذوي االختص ــاص ﺑط ــراﺋق التدري ــس والمناه ــج وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي وتكنولوجي ــا التعلي ــم والت ــاوة
والتجوي ــد ،ورﺻد آرائه ــم وتوجيهاته ــم ،وت ــم اﻷﺧذ بمالحظاته ــم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ باالختب ــار اﻟﻧظ ــري ،وﻓﻘرات ﺳﻠم التقدي ــر ،ﻓﺧرج ــت األدات ــان
بالص ــورة النهائي ــة وت ــم التطبي ــق.

ثبات االختبار النظري
ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻠﻘﺳم اﻟﻧظري لالختبار بطريقتين هما:
•اﻟﺛﺑﺎت باإلعادة
ﺣﯾث ﻗﺎمــت اﻟﺑﺎحثــة بتطبيــق االختبــار ﻋﻠﻰ عينــة اســتطالعية ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ( )12طالب ـا ً ﻣن طﻼب اﻟﺻف الخامــس األساســي ﻣن مدرســة
الحاجــة عدالــة األساســية وإﻋﺎدة تطبيقــه ﺑﻌد أﺳﺑوﻋﯾن ،وإﺟراء ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن التطبيقيــن ،وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن
التطبيقيــن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر مهارتــي التــاوة والتجويــد ( ،)0.86وھــو ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﻣﻘﺑول وﯾﻔﻲ ﺑﺄﻏراض اﻟدراﺳﺔ.
وﻗﺎمـــت اﻟﺑﺎﺣث ــة باســـتخالص ﺛﺑﺎت ﺗﺻﺣﯾﺢ اﺧﺗﺑﺎر الت ــاوة اﻟﻧظ ــري ،ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ إﺟﺎﺑﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺳم اﻟﻧظ ــري ،وتصوي ــر أوراق
إﺟﺎﺑﺎت طﻼب العينــة االســتطالعية ﻗﺑل تصحيحهــا والبالــغ عددهــا ( )12ورقــة ،وﻣن ﺛم ﺗﺻﺣﯾﺢ أوراق طﻠﺑﺔ العينــة االســتطالعية ،وﺑﻌد
أﺳﺑوﻋﯾن ﻗﺎمــت اﻟﺑﺎﺣثــة بتصحيــح اﻷوراق اﻟﻣﺻورة ،واســتخالص ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﺑﯾن التصحيحيــن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﻓوﺟد
أن ﺛﺑﺎت التصحي ــح ﻗد ﺑﻠﻎ ( )0.90وھ ــو ﺛﺑﺎت ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻧﺎﺳب.
•ثبات سلم التقدير
اســتخدمت الباحثــة ﻣﻌﺎﻣل ثبــات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ هولســتي ( )Holistyوﻗد اﺗﻔق اﻟﻣﻌﻠﻣﺎن ﻓﻲ  21ﻣرة ،واﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ  4ﻣرات ،وﺑذﻟك ﯾﻛون
ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﺳﻠم التقديــر ( )0.84وهــو ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت ﻣﻧﺎﺳب ألغــراض هــذه اﻟدراﺳﺔ.

اإلجراءات
تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية:
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ موافق ــة االدارة المدرس ــية بع ــد وص ــول كت ــاب م ــن دائ ــرة التربي ــة والتعلي ــم بخص ــوص المؤتم ــر الترب ــوي و االط ــاععل ــى األط ــر النظري ــة والدراس ــات الس ــابقة وأدواته ــا المتعلق ــة بموض ــوع البح ــث م ــن أج ــل بن ــاء األدوات المناس ــبة ،وبن ــاء وتطوي ــر
أدات ــي البح ــث وإعدادهم ــا بصورتهم ــا األولي ــة وذل ــك بالرج ــوع إل ــى ع ــدة مص ــادر كم ــا ورد س ــابقاً ،ع ــرض أدات ــي الدراس ــة عل ــى
مجموع ــة م ــن المختصي ــن للتأك ــد م ــن صدقهم ــا وإج ــراء التعدي ــات ،تحضي ــر ال ــدروس وف ــق الوس ــائط المتع ــددة ،نم ــوذج التحضي ــر،
إع ــداد أوراق عم ــل م ــن خ ــال الحاس ــوب تتضم ــن رس ــوما ً وأش ــكال ،تطبي ــق أدات ــي البح ــث والتحق ــق ﻣن الخصائ ــص الس ــيكومترية
وذلـــك بالتطبيـــق ﻋﻠﻰ عينـــة اســـتطالعية ﻣن ﺧﺎرج أﻓراد البحـــث ،عمـــل صفحـــة تفاعليـــة لطـــاب الصـــف الخامـــس علـــى الفيســـبوك
بموافق ــة أولي ــاء أموره ــم وعنوانه ــا (تجوي ــد الخام ــس األساس ــي ش ــرعي  ،)2018ﺗدرﯾب طﻼب الص ــف الخام ــس ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ التعام ــل
م ــع الصفح ــة التفاعلي ــة ،ودراﺳﺔ اﻟﻣﺎدة التعليمي ــة ﻋن ط ــرﯾق اﺳﺗﺧدام الوس ــائط المتع ــددة.
 ت ــم تحدي ــد س ــورة عب ــس ( )32-1لقي ــاس أث ــر الوس ــائط المتع ــددة ف ــي تنمي ــة مه ــارة التجوي ــد لط ــاب الص ــف الخام ــس األساس ــي ف ــيمدرس ــة ثانوي ــة جني ــن الش ــرعية.
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 القيام بجمع البيانات وتفريغها. -تفسير النتائج التي توصلت إليها الباحثة وتقديم التوصيات والمقترحات.

المعالجة اإلحصائية
ﻗامت اﻟﺑﺎﺣثة ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اإلحصائية اﻵﺗﯾﺔ لإلجابة ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
– –ﻟﺤﺴﺎب ﺛﺒﺎت اﺧﺘﺒﺎر التالوة ﻣﻌﺎﻣل ارتباط بيرسون (.)Pearson
– –ﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘدرﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ ھوﻟﺳﺗﻲ (.)Holisty
– –ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟدرﺟﺎت اﻟطالب وذﻟك للقياس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي.
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الفصل الرابع :نتائــج البحــث
النتائج المتعلقة بالسؤال األول
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
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الفصل الرابع

نتائج البحث

النتائــج المتعلقــة بالســؤال األول :مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التــاوة لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي
فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم إجــراء اختبــار قبلــي للطــاب المشــاركين ورصــد عالماتهــم فيــه ،ثــم قامــت الباحثــة باســتخدام الوســائط
المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التــاوة لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية ,وتــم حســاب المتوســطات
الحســابية لعالمــات الطــاب فــي االختبــار القبلــي واالختبــار البعــدي فكانــت النتائــج كمــا يلــي:
الجدول رقم ()1
عالمات طالب الصف الخامس األساسي في االختبار القبلي والبعدي (مهارة التالوة)

رقم الطالب

العالمة القبلية

العالمة البعدية

الفرق بين التطبيقين

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
المتوسط الحسابي

22
25
17
15
12
18
22
20
23
18
18
19
21
21
23
18
16
25
8
12
16
16
12
18
10
23
25
11
18

23
25
17
17
17
18
23
20
25
22
22
24
24
23
25
21
23
25
8
18
22
16
16
24
15
23
25
11
20.42

1
.
0
2
5
.
1
0
2
4
4
5
3
2
2
3
7
.
0
6
6
0
4
6
5
0
.
0
2.42

نسبة التقدم =
الفرق  /العالمة القصوى
%4
%0
%0
%8
%20
%0
%4
%0
%8
%16
%16
%20
%12
%8
%8
%12
%28
%0
%0
%24
%24
%0
%16
%24
%20
%0
%0
%0
9.71

نالحــظ مــن الجــدول أن عالمــات طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي االختبــار البعــدي كانــت أعلــى مــن عالماتهــم فــي االختبــار
القبلــي ،حيــث كانــت نســبة تقــدم الطــاب بشــكل عــام ( )9.71%ممــا يعنــي فاعليــة اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التــاوة
لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية.
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النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي :مــا أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التجويــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي
فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية ألداء مهــارة التجويــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي ســلم
التقديــر القبلــي والبعــدي فكانــت النتائــج كمــا يلــي:
الجدول ()2
تقدير نتائج طالب الصف الخامس األساسي في مدرسة ثانوية جنين الشرعية في سلم التقدير القبلي والبعدي لمهارة التجويد

رقم الطالب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
المتوسط الحسابي

العالمة القبلية العالمة البعدية الفرق بيت التطبيقين
41
41
25
25
25
30
38
35
40
28
28
33
50
50
51
50
28
43
28
32
33
30
34
28
31
30
34
28
34.61

60
60
56
54
51
61
74
71
73
63
60
65
70
72
72
73
61
71
40
54
64
57
57
70
58
65
69
47
62.43

19
19
31
29
26
31
36
36
33
35
32
32
20
22
21
23
33
28
12
22
31
27
23
42
27
35
35
19
27.82

نسبة التقدم =
الفرق  /العالمة القصوى
25 %
25 %
41 %
39 %
35%
41 %
48 %
48 %
44 %
47 %
43 %
43 %
27 %
39 %
28 %
30 %
44 %
37 %
16 %
29 %
41 %
36 %
30 %
56 %
36 %
47 %
47 %
25 %
37.39

نالحــظ مــن الجــدول أن مهــارة التجويــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية حســب النتيجــة فــي
ســلم التقديــر البعــدي كانــت أعلــى مــن القبلــي ،حيــث كانــت نســبة تقــدم الطــاب بشــكل عــام ( )37.39%ممــا يعنــي فاعليــة اســتخدام
الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التجويــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن الشــرعية.
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الفصل الخامس :ملخص ألهم النتائج والتوصيات
والمقترحات
النتائج
التوصيات
المقترحات
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النتائج:
يوجــد أﺛر الســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التــاوة لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن
الشــرعية.
وﺟود أثــر الســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تنميــة مهــارة التجويــد لــدى طــاب الصــف الخامــس األساســي فــي مدرســة ثانويــة جنيــن
الشــرعية.

التوصيات:
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ،تورد اﻟﺑﺎﺣثة ﺑﻌض التوصيات واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت:
– –اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠﻣﻲ التالوة والتجويد الوسائط المتعددة ﻟﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن أﺛر ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب مهارات التالوة والتجويد.
– –توفيــر عــدد كاف مــن أجهــزة الحاســوب الحديثــة فــي المــدارس وملحقــات أجهــزة الحاســوب مــن :ســماعات ،وميكروفونــات،
وطابعــات واجهــزة عــرض وغيرهــا.
– –دراﺳﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ للوسائط المتعددة.
– –اهتمام واﺿﻌﻲ مناهج التالوة والتجويد بتوظيف أﻧﺷطﺔ ﺳﻣﻌﯾﺔ وﺑﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘررات التالوة والتجويد.
– –اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻧظري واألدائي ﻋﻧد قياس مهارات التالوة والتجويد.
– –حوسبة جميع المواد الدراسية.

مقترحات بحثية:
ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم تورد اﻟﺑﺎﺣثة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
– –القيام ﺑدراﺳﺎت ﻟﻠﻛﺷف ﻋن أﺛر الوسائط المتعددة ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ مهارات التفكير ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
– –إجــراء دراســات أخــرى تتنــاول موضوعــات ومــواد مختلفــة مــن منهــاج التربيــة اإلســامية وتدريســها عــن طريــق الحاســوب
وللمراحــل المختلفــة.
– –اﻟﻛﺷف ﻋن أﺛر وسائط متعددة أخرى ﻟﺗﻌزﯾز ﻧﺗﺎﺋﺞ هذه اﻟدراﺳﺔ.
– –ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑدور الوسائط المتعددة ﻓﻲ تنمية المهارات األدائية بشكل عام عند الطالب ،وﺗﻌريفهم بأساليب استثارتها.
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المصادر والمراجع

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

أ�ولاً :المراجع العربية:

–اﺑن ﻣﻧظور ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم .)2003( .لسان العرب .ط ( ،)3دار ﺻﺎدر ،بيروت ،لبنان.
–أبــو شــريخ ،شــاهر ،والجرايــدة ،يوســف .)2017( .أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة التفاعليــة فــي تعلــم أحــكام التــاوة المتقدمــة لــدى
طلبــة المراكــز الصيفيــة بمحافظــة جــرش واتجاهاتهــم نحوهــا .المجلــة الفلســطينية للتعليــم المفتــوح.115-99 :)11( 6 ،
–بصبــوص ،محمــد ،ونصــر هللا ،أيمــن ،ومحمــد ،رامــي ،وعطيــة ،نبيــل .)2004( .الوســائط المتعــددة تصميــم وتطبيقــات .دار
اليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع ،عمــان ،األردن.
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توصيات المؤتمر:
1 .1تطويــر سياســة تربويــة و�إقرارهــا فــي مجــال توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم ،والتركيــز علــى النتاجــات وبنــاء القــدرات والحــد ال�أدنــى
مــن البنيــة التحتيــة.
2 .2تفعيل الاعلام بتوعية ذوي العلاقة ببرنامج دمج التكنولجيا في التعليم.
3 .3تشكيل فريق وطني لتطوير المصادر التعليمية ال�إ لكترونية والرقمية ،وضمان استدامة تقديم الخدمة.
4 .4تطوير نظام المساءلة في وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتفعيل ال�أنظمة والخدمات التي تقدمها لدعم التعليم والتعلم.
5 .5تشــكيل لجنــة لدراســة نتائــج الدراســة والاحصائيــات التــي عرضهــا د.محمــد مطــر بخصــوص مســتوى طلبــة الصــف العاشــر فــي
مهــارات الحاســوب.
6 .6العمل على قياس ال�أثر بشقيه المهاري والمعرفي في مدارس الرقمنة.
7 .7تبنــي وزارة التربيــة والتعليــم لسياســات قانونيــة ،وتنظيميــة ،وماليــة تدعــم مشــروع ربــط المكتبــات المدرســية بالمكتبــة المركزيــة لدعــم
الطلبــة علــى مــدار الســاعة ،وحــل مشــكلة العــزوف عــن ارتيــاد المكتبــات لضعــف الخدمــات.
�8 .8إجراء مزيد من الدراسات اللازمة لقياس �أثر دمج التكنولوجيا المساعد للتعليم على العملية التعليمية.
9 .9دعم استخدام تقنية انفوجرافيك وتضمين منهاج التكنولجيا وحدات خاصة بهذه التقنيات وتدريب المعلمين عليها.
1010دعم استخدام الوسائط المتعددة وتوفير الاجهزة المطلوبة وتدريب المعلمين عليها.
1111دعم استخدام الهاتف النقال في العملية التعليمية ،وبناء تطبيقات للمنهاج الفلسطيني على الهاتف.
1212توظيف �ألعاب تعليمية محوسبة في تدريس الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ،وتوفير دليل تعليمي لهذه ال�ألعاب.
1313استخدام التكنولوجيا وال�أدوات المساعدة للتعليم داخل الصفوف الدراسية وخارج الصفوف.
1414ضــرورة المتابعــة المســتمرة للمشــاريع المطبقــة ذات العلاقــة بدمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم واعتمادهــا كسياســة فــي وزارة التربيــة
والتعليــم.
1515تزويد الطلاب بثقافة و�آليات استخام �أدوات التكنولوجيا في التعليم.
1616ضرورة وجود فريق من الوزارة والمديريات لمتابعة هذه ال�أبحاث وضرورة تفعيل التكنولوجيا لتعزيز التعلم النشط.
1717استثمار الشغف الكبير في التكنولوجيا الرقمية لدى الطلاب في التعليم.
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أ�جندة المؤتمر التربوي :دمج التكنولوجيا المساعدة للتعليم في فلسطين
الخميس  2019/8/22الساعة 3:00-9:00
التسجيل

9:30-9:00

النشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة

9:35-9:30

الافتتاح والترحيب :مدير عام المعهد الوطني  /د.صوفيا الريماوي

9:45-9:35

كلمة عطوفة وكيل وزارة التربية والتعليم /د .بصري صالح

9:55-9:45

كلمة معالي وزير التربية والتعليم � /أ.د .مروان عروتاني

10:05-9:55

الجلسة ال�أولى :مشاريع ودراسات وزارة التربية والتعليم 11:15-10:15
رئيس الجلسة :م .جهاد دريدي -مدير عام التقنيات التربوية /وزارة التربية والتعليم
ال�إ دارة العامة للمعهد الوطني للتدريب التربوي

رؤية الادارة العامة للمعهد الوطني لتطوير وتفعيل المكتبات المدرسية

ال�إ دارة العامة لل�إ شراف والت�أهيل التربوي

مشروع تصميم التعليم

ال�إ دارة العامة للتقنيات التربوية

مشروع رقمنة التعليم

ال�إ دارة العامة للقياس والتقويم

دراسة قياس المهارات التكنولوجية ال�أساسية للصف العاشر ال�أساسي
استراحة 11:30 - 11:15
رئيس الجلسة :د .محمد التميمي – جامعة البوليتكنيك

12:45-11:30
الجلسة الثانية
�أثر استخدام برنامج �إلكتروني تفاعلي مستند �إلى ال�إ نفوجرافيك في
هبة عادل مصطفى �أبو الرب /مدرسة بنات قباطية الثانوية الغربية -
فهم مفاهيم العلوم لدى طلاب الصف الثامن في مدرسة ذكور قباطية
قباطية
ال�أساسية الغربية في محافظة جنين
�أثر استخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارتي التلاوة والتجويد لدى لطيفة سليمان سعد ستيتي /ثانوية جنين الشرعية التابعة لوزارة الاوقاف-
جنين
طلاب الصف الخامس ال�أساسي في مدرسة ثانوية جنين الشرعية
حسان الشرعية-
�أثر استخدام السبورة التفاعلية على تحصيل طالبات الصف الثالث في
صـهيب رضـوان ثابـت /مدرسة ذكور قراوة بني ّ
سلفيت
مادة العلوم ودافعيتهن نحو تعلمها في مدينة نابلس
استراحة وصلاة 1:00-12:45
الجلسة الثالثة

2:15 - 1:00

رئيس الجلسة :د .سهيل صالحة -جامعة النجاح الوطنية

فاعلية برنامج يستند الى ال�ألعاب التعليمية المحوسبة في معالجة
عبير مروان ال�أخضر /مدرسة بيسان ال�أساسية للبنات  -الخليل
الصعوبات القرائية والكتابية لدى طالبات صعوبات التعلم الملتحقات
بغرفة المصادر في مدرسة بيسان ال�أساسية للبنات في محافظة الخليل
سحر فضل عبد الحميد عليان /مدرسة بنات اشبيلية ال�أاساسية -
�أثر التعليم المحوسب على المستوى التحصيلي لطالبات الصف الرابع
طولكرم
الاساسي في مادة اللغة العربية
فاعلية برنامج مقترح في العلوم قائم على الكائنات التعليمية في تنمية
مرفت موسى محمد الشريف /مدرسة اسحق القواسمة -الخليل
التفكير الاستقصائي لدى طلاب المرحلة ال�أساسية في فلسطين
فاعلية توظيف المنصات الالكترونية في تدريب معلمي الريادة وال�أعمال �إبتسام «محمد خالد» كامل �أبوخلف /مديرية التربية والتعليم شمال
الخليل -شمال الخليل
على استخدام استراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب
اختتام وتقييم وتكريم 3:00-2:15
استراحة وغداء 3:30-3:00
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المشاركون في التحضير للمؤتمر وإدارته وتنفيذه
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تصميم جرافيكي :لينا يوسف.
تصوير :دائرة ال�إ علام التربوي /ال�إ دارة العامة للتقنيات التربوية (�أ� .أمير �أحمرو و�أ .كريم كراجة).
قسم العلاقات العامة /المعهد الوطني للتدريب التربوي� :أ� .أحمد مرار.
المراجعة ال�إ حصائية :د .عبد الله بشارات  -جامعة بيرزيت.
تدقيق لغوي� :أ .خالد طعمة.
مراجعة نهائية� :أ .ريما طحاينة.
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