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هف ٓرتعش قمبْ لذكري شكقا , إلِ كؿ حٓف ككقت ْ , كأفتقدي فإلِ هف أحهؿ اسهً بكؿ فخر 
 بأف ٓطٓب اهلل ثراي  كدعاء

 , رحهو اهللإلى ركح  كالدم الطاىرة 

 

ٛ إلِ هف سٍرت   كرم جهٓعا, كأكصتىْ بتقكل اهلل فْ أهلراحتْ طٓك

 , كحىاىٍا بمسـ جراحْإلِ هف كاف دعائٍا سر ىجاحْ 

 إلى الغالية أهي الحبيبة

 

 إلِ هف زرع التفاؤؿ فْ دربْ , كأخذ بٓدم حٓف قؿ عزهْ

 إلِ الركح التْ سكىت ركحْ 
  زكجي العزيزإلى 

 

ـ فؤادم إلِ ٓراحٓف حٓاتْ مٍج بذكٌر , إلِ هف حبٍـ ٓجرم فْ عركقْ ٓك  

كاتيإلى إخكتي كأخ   

 

 إلِ سالكٓف درب العمـ كالهعرفة أٌدم بحثْ ٌذا,,,,



 
 

  
 

ىذكرىوتػدور
, ٓارب لؾ كعطائً كرهً عمِ كثىاءن  بفضمً, اعترافان  ىعهتً كأشكر أحهدي العالهٓف رب هلل الحهد

سرت لْ كؿ عسٓر فْ دربْالحهد كال , فسبحاىؾ القائؿ شكر أف هىىت عمْ بإىجاز عهمْ ٌذا, ٓك
 فْ كتابؾ العٓزز 

ـْ ِإفَّ َعَذاِبي َلَشِديده {   ـْ َكَلِئف َكَفْرُت ـْ أَلِزيَدنَُّك ـْ َلِئف َشَكْرُت ْذ تََأذََّف َربُُّك   }َكاِ 

 (7: ابراىيـسكرة (

التْ احتضىت أهمْ كطهكحْ ٖىاؿ كرم كعرفاىْ إلِ جاهعتىْ الغراء كها أتقدـ بجٓزؿ ش     
 درجة الهاجستٓر.

كخبرتٍـ  ا بعمهٍـٓكه ٓبخمكا لـ الذٓف التدٓرسٓة الٍٓئة أعضاء إلِ الجٓزؿ بالشكر أتكجً كها     
هخمص  جٍد هف بذلكي كحفز هف ٌههىا بها, كاف لً بصهة فْ حٓاتىا الجاهعٓة كأخص بالذكر هف

 خٓر. كؿ اهلل فجزاٌـ  )د. نظهي الهصرم) أ.د فتحية المكلك, د.سناء أبك دقة , كدؤؤب 
 هجدم سعيد عقؿالدكتكر :  الفاضؿ لهشرفْ كالعرفاف بالشكر أتكجً كها

 كاف كا٘رشاد, كالذم الىصح بتقدٓـ عمْ ٓبخؿ لـ كالذم , ٌذي الرسالة عمِ با٘شراؼ لتفضمً
 الصحٓح. الدراسة ىحك الطٓرؽ تكجًٓ فْ دكران  كهقترحاتً ٔرائً
 :هف لكؿ كالتقدٓر بالشكر أتقدـ كها
 داخمٓان( )هىاقشان                               هحهد عسقكؿ    /كتكرالد

 خارجٓان( ) هىاقشان                              حسف هٍدم    /كالدكتكر
 زكدكىْ الذٓف الهحكهٓف كالتقدٓر لمسادة بالشكر أتقدـ الرسالة, كها بهىاقشة تشرفا المذٓف

 .خٓر كؿ اهلل فجزاٌـ كخبرتٍـ مهٍـبع ٓبخمكا كلـ بهٛحظاتٍـ كتعدٓٛتٍـ
هسٓرتْ  شارككىْ الذٓف لعائمتْ الكٓرهة كزكجْ العٓزز كالدعاء كاٚهتىاف الحب بكؿ كأخٓران أتكجً

 كآزركىْ بالدعـ الىفسْ كالهعىكم .
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ىباللعظىالطربوظىملخصىالدرادظ
جٓجسك فْ  استراتٓجٓة التعرؼ عمِ فعالٓة هدكىة الكتركىٓة تكظؼ إلِالحالٓة ٌدفت الدراسة      

كتطمب , دل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزةتىهٓة الهفآٌـ الحاسكبٓة كهٍارات اتخاذ القرار ل
تحدٓد الهفآٌـ الحاسكبٓة الهتضهىة فْ هىٍاج تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم عشر هف ذلؾ 

ات اتخاذ القرار التْ ٓهكف تحدٓد هٍار ل الكحدة الرابعة " أىظهة العد ", ككذلؾ خٛؿ تحمٓؿ هحتك 
تكظؼ  التْ كتركىٓةلهدكىة ا٘ال" عبر  كالترهٓز تىهٓتٍا خٛؿ دراسة الكحدة الرابعة " أىظهة العد

 .جٓجسك استراتٓجٓة

ر هقرر الكتركىْ فْ ضكء       جٓجسك, كها اقتصر  استراتٓجٓةكقد اقتصرت الدراسة عمِ تطٓك
فْ هىٍاج تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ  " كالترهٓز عدالكحدة الرابعة " أىظهة الالهحتكل عمِ 
 , لطالبات الصؼ الحادم عشر عمـك بهدرسة الخىساء الثاىكٓة.الحادم عشر

ر الهىظكهات التعمٓهٓة هف خٛؿ إتباع خطكات ىهكذج       كقد استخدهت الباحثة هىٍج تطٓك
ؿ, كالهىٍج التجٓربْ عىد (, كها استخدهت الهىٍج الكصفْ فْ هرحمة التحم2007ٓحسف الباتع )

جٓجسك, كتهثؿ الهتغٓر الهستقؿ فْ  استراتٓجٓةقٓاس هدل فاعمٓة الهدكىة ا٘لكتركىٓة التْ تكظؼ 
جٓجسك, كها تهثمت الهتغٓرات التابعة فْ الهفآٌـ  استراتٓجٓةتكظؼ هدكىة اٚلكتركىٓة ذا البحث ٌ

 الحاسكبٓة كهٍارات اتخاذ القرار.

اسة هف طالبات الحادم عشر عمـك فْ هدرسة الخىساء الثاىكٓة لمبىات, كبمغ تككىت عٓىة الدر ك     
( طالبة, كلقد قاهت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة التْ تهثمت فْ أداة تحمٓؿ 50عدد الطالبات )

 الهحتكل كاختبارم الهفآٌـ الحاسكبٓة كهٍارات اتخاذ القرار, كتـ التأكد هف صدقٍا كثباتٍا.

راء الباحثة لمتطبٓؽ البعدم لمدراسة كحساب التقدٓرات الكهٓة ٖدكات البحث, قاهت كبعد إج    
 تفسٓر الىتائج كتقدٓـ التكصٓات كالهقترحات.ك , (SPSS)باستخداـ حزهة البراهج ا٘حصائٓة 

(  α = 0.01ٚلة إحصائٓة عىد هستكل دٚلة ) فركؽ ذات د كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد     
ىاتٍف فْ , كهتكسط جات طالبات الهجهكعة التجٓربٓةدر بٓف هتكسط  الهجهكعة الضابطة فْ  قٓر

ٚلة إحصائٓة عىد هستكل فركؽ ذات د , ككذلؾ كجكدالتطبٓؽ البعدم ٚختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة
ىاتٍف فْ , كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجٓربٓة( بٓف هتكسط  α = 0.01دٚلة )   قٓر

 هٍارات اتخاذ القرار.التطبٓؽ البعدم ٚختبار فْ  الهجهكعة الضابطة
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كتبٓف هف الدراسة أف حجـ التأثٓر لمهدكىة اٚلكتركىٓة التْ تكظؼ استراتٓجٓة جٓجسك ٓٓزد عف     
ذا ٓعتبر حجـ تأثٓر كبٓر جدا,0.14) كأظٍرت ىتائج الدراسة أف هعدؿ الكسب ٚختبار  ( ٌك

(, كبذلؾ تككف 1.4) ب ٚختبار هٍارات اتخاذ القراركس(, كبمغ هعدؿ ال1.37الهفآٌـ بمغ ) 
الحاسكبٓة  جٓجسك ذات فاعمٓة كبٓرة فْ تىهٓة الهفآٌـ استراتٓجٓةالهدكىة اٚلكتركىٓة التْ تكظؼ 

 كهٍارات اتخاذ القرار,     

ب كقد أكصت الباحثة ب      الهدكىات فْ العهمٓة كعمِ رأسٍا  0.2اٚستفادة هف تقىٓات الٓك
عقد كرش عهؿ ٓـ, ككذلؾ فْ التعم تكظٓفٍا بها ٓحقؽ التفاعمٓةك  آهٓة بهختمؼ هراحمٍالتعم

ؿ فْ التدٓرس لمهعمهٓف لتدٓربٍـ عمِ كٓفٓة تصهٓـ الهدكىات ا٘لكتركىٓة كاستخداهٍا بشكؿ فعا
هف خٛلٍا هع  لمتكاصؿالكتركىٓة  كالتكاصؿ هع الطمبة, كها أكصت الهعمهٓف باهتٛؾ هدكىات

استخداـ سائؿ تكضٓحٓة لمهادة التْ ٓدرسٍا, ككذلؾ فٍٓا هكاد اثرائٓة كهراجع كك  ككضع ,الطمبة
لتحقٓؽ جك هف اٖلفة كالتكاصؿ بٓف الطٛب لتعاكىْ فْ التدٓرس بصكرة كبٓرة استراتٓجٓات التعمـ ا

عمِ طكم بٓف الطٛب فْ الغرفة الصفٓة, كتدٓربٍـ كالقضاء عمِ التىافس الفردم كالجك السم
تخداـ هٍارات اتخاذ القرار الهختمفة هف خٛؿ تصهٓـ الهعمهٓف هكاقؼ تعمٓهٓة هتىكعة تربط اس

 كتتطمب هىٍـ اتخاذ القرار اٖهثؿ.الهىٍاج بحٓاة الطالب, 

فعالٓة هدكىة الكتركىٓة دراسة عض الدراسات ذات العٛقة ككها اقترحت الباحثة فْ دراستٍا ب     
إجراء دراسة هقارىة بٓف لهتىكعة, ككذلؾ هٍارات التفكٓر اهٓة سك فْ تىججٓ استراتٓجٓة تكظؼ

ب كالهفآٌـ  فْ تىهٓة هٍارات اتخاذ القرارface book كػػ  0.2هدكىة الكتركىٓة كأحد تطبٓقات الٓك
إجراء دراسة هسحٓة لتعرؼ عمِ آراء الهعمهٓف اتجاي استخداـ الحاسكبٓة لدل الطمبة, كأٓضا 

 التعمٓـ كالصعكبات التْ تكاجٍٍـ فْ استخداهٍا. الهدكىات اٚلكتركىٓة فْ

 

 

 

 

 



 
 

  
 

ىباللعظىاإلنجلوزوظىملخصىالدرادظ
Abstract  

This study aims at identifying the effectiveness of an electronic blog utilizes Jigsaw in 

developing computer concepts and decision-making skills of 11
th

 grade female students 

in Gaza. It also seeks to identify the included computer concepts in Technology 

curriculum of the targeted grade through analysing the content of unit four (Numeral 

System), and  determining which decision-making skills should be promoted through 

the electronic blog.  

The study is limited to developing an electronic courses in the light of Jigsaw, and even 

the content only targeted unit four (Numeral and Coding systems) in technology 

curriculum of 11
th

 grade at Al Khansa'a Secondary school.  

The researcher used developing educational sets method through following Hassan Al 

Bate's model (2007). She also adopted the descriptive method in analysis stage and the 

experimental one during measuring effectiveness of the electronic blog. The 

independent variable presented in the electronic blog that uses Jigsaw, while the 

following variables were computer concepts and decision-making skills.  

Study sample consisted of 25 female students at the scientific stream in Al Khansa'a 

Secondary school. The researcher prepared study tools which are content analysis tool 

and computer concepts and decision-making skills tests and they were checked for 

validity and liability.  

After conducting the post test and calculating quantitative estimations for the study 

tools, the researcher used SPSS program for analysis and then, she explained the results 

and made recommendations. 

Study results: 

1. There are statistical dissimilarities at level (α ≥0.05) between averages of 

students' marks in the experimental and control groups in the post test of 

computer concepts. 

2. There are statistical dissimilarities at level (α ≥0.05) between averages of 

students' marks in the experimental and control groups in the post test of 

decision-making skills. 

3. Acquisition ratio for computer concepts test was (1.37) and (1.4) for decision-

making skills. By this, the blog that utilizes Jigsaw is effective in promoting 

computer concepts and decision-making skills. 

4. Effect of the electronic blog, according to the study, exceeds (0.14), and this is a 

huge.  
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Study recommendations: 

1. Make use of Web 0.2 applications including bogs in education at all grades and 

utilize them to achieve ultimate goals. 

2. Hold workshops for teachers to train them to design and use blog effectively in 

teaching and communication with students.  

3. Possess electronic blogs by teachers and enrich them with educational materials 

to communicate with their students. 

4. Use more of cooperative learning strategies in teaching to create an atmosphere 

of friendliness and overcome individual competitiveness and authoritarian 

manners in classrooms. 

5. Train students on using decision-making skills through designing different 

situations connect curriculum with their lives. 

Further research: 

 Consider studies that examine the effectiveness of electronic blogs that utilizes 

Jigsaw in developing various thinking skills. 

 Conduct a comparative study between an electronic blog and one of Web 0.2 

applications such as; Facebook in promoting computer concepts and decision-

making skills. 

 Conduct a survey to measure teachers' opinions regarding the use of electronic 

blogs in educations and difficulties they face.   
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 145 ..(25( الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة لمهجهكعة التجٓربٓة فْ القٓاسٓف القبمْ كالبعدم )ف=(24
(25( فْ القٓاسٓف القبمْ كالبعدم )ف=Zٓف هتكسطات درجات الهجهكعة التجٓربٓة كقٓهة)( دٚلة الفركؽ ب(25

 ........................................................................................... 145 
 147 .......................................... " لمدرجة الكمٓة لٛختبار ا٘ٓجاد الفاعمٓة η 2" ك "Z( قٓهة "26) 
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 188 ................................................................... ( تحكٓـ اختبار هٍارات اتخاذ القرار5) 
 195 ................................................................ :( تصحٓح اختبار هٍارات اتخاذ القرار6) 
 196 ......................................................................... ( اختبار هٍارات اتخاذ القرار7) 
 201 .............................................................................. ( تحكٓـ هدكىة الكتركىٓة8) 
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ىالغصلىاألول

ىالطامىللبحثىاإلطار

 هقدهة الدراسة:
, ٚ سٓها هجاؿ تكىكلكجٓا تطكرات هتسارعة فْ شتِ الهجاٚت ٓشٍد العصر الحالْ       

, تقع هعارفٍا لعالـ هف حكلىا أشبً بقٓرة صغٓرة, هها جعؿ اكاضحالهعمكهات كاٚتصاٚت بشكؿ 
ـاٖفراد جهٓع كهعمكهاتٍا فْ هتىاكؿ  التطكرات بظٛلٍا عمِ شتِ  ألقت ٌذي كها, بهختمؼ أعهاٌر

ا هف جكاىب  , كأحدثت العدٓد هف التغٓٓراتةهىاحْ الحٓا التكىكلكجٓة كالثقافٓة كاٚجتهاعٓة كغٌٓر
 الحٓاة الهتعددة .

كأهاـ ٌذي التغٓرات الهتٛحقة كاف لزاهان عمِ الىظاـ التعمٓهْ هكاكبتٍا لمكصكؿ إلِ أفراد      
الهظاٌر أبرز , كلعؿ هف ختمفة كالتكٓؼ هعٍا بطٓرقة سمٓهةقادٓرف عمِ هكاجٍة التطكرات اله

ظٍكر هصطمح التعمٓـ اٚلكتركىْ كالذم ٓعتهد عمِ تقدٓـ , الدالة عمِ ذلؾ فْ اٖىظهة التعمٓهة
 تقدٓـ " أىًبالتعمٓـ اٚلكتركىْ  ُٓعرؼ, حٓث الهتعمـ الهكاد التعمٓهٓة عبر الحاسكب كشبكاتً إلِ

بٓة كراتالهىاٌج التعمٓهٓة كالد  اٖقراص تشهؿ التْ الهتىكعة اٚلكتركىٓة الكسائط عبر التدٓر
 الذاتْ التعمـ هبدأ كباعتهاد هتزاهف, غٓر أك هتزاهف أسمكب فْ بأدكاتٍا, اٚىترىت بأىكاعٍا, كشبكة

( أف 40:2007ٓرل طكىْ ), ك (216:2007ْ, بسٓكى)الهتعمـ" تقٓٓـ هع الهعمـ بهساعدة التعمـ أك
ىتاج خٓرجٓف ٓىتقكف التكىكلكجٓا استخداـ الت عمٓـ اٚلكتركىْ ٓعهؿ عمِ تحسٓف جكدة التعمٓـ كا 

عتبر الحاسكب كشبكة , الجدٓدكقادٓرف عمِ استخداـ التكىكلكجٓات الجدٓدة فْ اٚقتصاد  ٓك
اٚىترىت هف أبرز هظاٌر التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ الذم ٓشٍدي العالـ , كالذم أصبح استخداهٍها 

  سهات التطكر. سهة هف

ب ظٍكر أكهع        أكثر تفاعمٓةهختمفة  شهؿ جكاىبلٓالتعمـ ا٘لكتركىْ تغٓر هفٍكـ  2دكات الٓك
فمـ َُٓعد ٓقتصر دكر الطالب عمِ تمقْ الهحتكل بصكرة سمبٓة كدكف تفاعؿ  ,كهركىة هف ذم قبؿ

بشكؿ كاضح هف  بٓىً كبٓف اٚىترىت, بؿ تطكر اٖهر لٓصبح قادر عمِ التفاعؿ هع الهحتكل
ب  (2009)الخمٓفة خٛؿ  تقىٓات هتعددة تتهٓز بالهركىة كالتفاعؿ, كُتعرؼ   2.0تطبٓقات الٓك

كتكفٓر قدر  الخصائص هف عددنا فٍٓا تتكافر التْ التطبٓقاتك  كالخدهات الهكاقع هجهكعة هف بأىٍا
ىاؾ. صٓؼ الهحتكلكبٓر هف التفاعمٓة كهشاركة الهستخدـ فْ إعداد الهحتكل ككذلؾ إهكاىٓة تك   ٌك

ب تطبٓقات هف ختمفةتعددة كهه أىكاع كْ,هثؿ )  2.0 الٓك  اٚجتهاعٓة, كالشبكات بمكؽ, الٓك
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folksonomies  ب هكاقع ُتعد( كها كٓبٓدٓا,)  هثؿ شعبٓة كثراٖ 2.0 ٓك  الفٓسبكؾ, ٓكتٓكب, ٓك
 .(,Thomson 2008( ) كفمٓكر سبٓس, هام

ب  لكتركىٓةالهدكىات التعمٓهٓة ا٘كُتعد       حٓث ٓصفٍا فراج  ,2.0أحد أبرز تطبٓقات الٓك
ا كشٍرتٍا  كذلؾ بأىٍا ثاىْ ثكرة فْ عالـ ا٘ىترىت بعد البٓرد ا٘لكتركىْ,( 2006) بعد اىتشاٌر

كتشكٓؿ التجهعات  التفاعمٓة, لها تتهٓز بً هف الكاسعة بٓف الهستفٓدٓف هف الشبكة العىكبكتٓة
بصكرة أكثر سٍكلة كٓسرنا هف  آتـ الكصكؿ إلٍٓكها , هستفٓدٓف هىٍاة بٓف هحرٓرٍا كالا٘لكتركىٓ

ا هف اٖسالٓب ( أف الهدكىات اٚلكتركىٓة تختص بهجهكعة هف 5:2010كترل الهدٌكىْ ), غٌٓر
 كالثبات التكاصؿالهركىة ك ك الخصائص التْ تجعمٍا هٛئهة لٛستخداـ هف قبؿ الهستخدـ العادم

 كسٍكلة اٚستخداـ.  ادلةكالخصكصٓة كالهشاركة الهتب

ب صفحةكُتعرؼ الهدكىة بأىٍا  ا كالتحدٓث, ا٘ىشاء سٍمة دٓىاهٓكٓة ٓك  أكثر, أك كاحد هدكف ٓحرٌر
ىات كترتب غالبان, هحدد هكضكع عمِ كتحتكم  بٓف بالتفاعؿ تسهح كها هعككسا, زهىٓا ترتٓبا التدٓك
الهحضار  سٍكلة بكؿ مٍٓاع التعمٓؽ لٙىترىت هتصفح ٖم ٓهكف حتِ كقارئٍٓا هحرٓرٍا

تطبٓؽ هف تطبٓقات اٚىترىت أتٓحت لجهٓع  (229:2010حسٓف )(, كها ٓعرفٍا 8:2013)
الهستخدهٓف, كعهؿ ٌذا التطبٓؽ عمِ الجهع بٓف إهكاىٓات ا٘ىشاء البسٓطة, إهكاىٓات الىشر 

أراء كىقؿ  السٍمة, لتصبح بذلؾ اٖداة السٓرعة لمكصكؿ كالتكاصؿ القائـ عمِ الحكار كتبادؿ
ف كفؽ ترتٓب زهىْ هف  ىً بهختمؼ أشكاؿ التدٓك اٖخبار بآلٓة تسهح لمُقراء اٚطٛع عمِ ها تـ تدٓك

 اٖحدث إلِ اٖقدـ.

( كدراسة 2013دراسة حهادة )(, ك 2013كدراسة الهحضار ) كقد أشارت العدٓد هف الدراسات    
كدراسة الفدا  (Li ,et al, 2013) ( كدراسة لْ كآخركف2010دراسة الهدٌكىْ )( ك 2010هطر )
مهدكىات اٚلكتركىٓة كفاعمٓتٍا إلِ الدكر الكبٓر ل (Al-Fadda & Al-Yahya, 2010)كالٓحِٓ

افْ التعمٓـ, كاستخداهٍا فْ تىهٓة   .هٍارات التفكٓر كالتحصٓؿ كاٚتجاي كتعمـ المغات كالكتابة كغٌٓر

فْ التعمٓـ لهساعدة  كأداةكتركىٓة كفْ ضكء ها سبؽ ٓتضح أف تكظٓؼ الهدكىات اٚل    
ري هف بٓئة هرىة كسٍمة الطٛب عمِ التعاهؿ هع الهعرفة الهتراكهة كفٍهٍا هف خٛؿ ها تكف

, كذلؾ تكفر إهكاىٓة ارات هتقدهة لٓتعاهؿ الطٛب هعٍاحٓث أىٍا ٚ تحتاج إلِ هٍ, اٚستخداـ
جراء  كها  ,ىاقشات حكؿ الهكاضٓع الهختمفةالهالتفاعؿ بٓف الطٛب كتبادؿ أراء كالهعمكهات كا 
ا هف أدكات التعمـ ا٘لكتركىْ إلِ  ا, استراتٓجٓةتحتاج الهدكىة كغٌٓر  كاضحة لتىظٓـ التعمـ عبٌر

ستقكـ الباحثة بتىظٓـ أداء الطٛب فْ الهدكىة الهقترحة كفؽ أحد استراتٓجٓات التعمـ لذا 
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 ْ  استراتٓجٓةفاعمٓة هف الدراسات الِ , حٓث أشارت العدٓد جٓجسك استراتٓجٓةالتعاكىْ ٌك
 (Awwad , Hamed &  Rashed ,2013)عكاد ك حاهد كراشد  جٓجسك فْ التعمٓـ كدراسة

 & Mengduo ) دراسة هاىدكا ك شالىج,ك  (3101عٓزز )كدراسة (, 3102دراسة الهطكؽ )ك 

Xiaoling , 2010) ( ْ3112كدراسة الرفاع) ٌـك بر أشارت دراسات كثٓرة كدراسة , كها
داف و, (2012دراسة اٖغا ), ك (2012دراسة رضكاف )( ك 2013) دراسة الهحتسب & سٓك
إلِ إهكاىٓة تىهٓة هٍارات اتخاذ القرار باستخداـ , (2008دراسة صادؽ ), ك (2010)

استراتٓجٓات التعمـ التعاكىْ كاستراتٓجٓات التعمـ الحدٓثة التْ تركز عمِ الدكر الىشط لمهتعمـ, 
ذا ها تسعِ       الًٓ الباحثة فْ دراستٍا.ٌك

( أسمكب تعمـ جهعْ تعاكىْ همخصً أف 56:2007جٓجسك بأىٍا ) استراتٓجٓةعرؼ ٓزتكف ُٓ ك  
, ثـ جزء( هفٓد هف الهكضكع الذم ٓدرسًُٓطمب هف كؿ فرد )طالب( هف أفراد الهجهكعة تعمـ )

ف بٓف الزهٛء, تعاك فٍْ أسمكب ٓتهٓز بأىً ٓعهؿ عمِ تشجٓع ال, ٓعمهً لزهٛئً فْ الهجهكعة
ٓجاد اٚعتهاد الهتبادؿ اٚٓجابْ بٓف اٖفراد عف طٓرؽ تقسكتكجٍٍٓـ فْ الصؼ ٓـ الهٍاـ بٓىٍـ , كا 

ٓف: هجهكعة اٖـ ,كتعمٓهً لٕخٓرف   أم أىٍا تركز عمِ ىشاط الطالب )الهتعمـ( فْ هستٓك
جٓجسك ٓحقؽ  ةاستراتٓجٓ( أف استخداـ 272:2009ٓرل عفاىة كالجٓش )ك , كهجهكعة التخصص

 العدٓد هف اٌٖداؼ هىٍا :

ٓف هف خٛؿ التفاعؿ فْ هجهكعات كتحمٓؿ الهشكٛت تفعٓؿ جاىبْ الدهاغ عىد الهتعمه .1
 التفكٓر فْ الهىاقشات.ج فْ الهجهكعة كاستخداـ العقؿ ك الهشاركة باٚىدهاكاستثارة أخٓرف ك 

فْ قٓادة الفرؽ أك الهجهكعات تحهمً الهسؤكلٓة ك تعمـ خبٓران لً شخصٓتً الخاصة, تجعؿ اله .2
تفاعؿ بكجداىً ك  ,فٍك ٓستهع إلِ أخٓرف ٓمقْ عمٍٓـ الهحاضرات كٓتعرض لمهساءلة ٓك

ستخمص الىتائج ك   ٓصؿ إلِ التعهٓهات.ٓك
د كالهصادر الهختمفة فْ تفسٓر , إذ ٓستخدـ الهتعمهكف الهكاتركز عمِ العهؿ الجهاعْ الىشط .3

ٛن عف كجكدٌـ فْ هجهكعات لمخبراء ٓكتسبكف هعمكهات شرح التجارب التْ قاهكا بٍا, فضك 
هعٓىة هف خٛلٍا ثـ ٓقكهكف بتكصٓمٍا لٕخٓرف هستخدهٓف استراتٓجٓاتٍـ الهعرفٓة أك الفكؽ 

 هعرفٓة هف أجؿ الفٍـ ك التعمـ.

ادة الهستحدثات العمهٓة كالتكىكلكجٓة  فْ ظؿ التقدـ كالعمهْ كالتكىكلكجْك      كتراكـ الهعرفة كٓز
ف حكلىا, تبرز أٌهٓة إكساب طٛبىا القدرة عمِ التعاهؿ هع تمؾ التغٓرات كها قد تجمبً هف ه

ا, هف خٛؿ تدٓرب الهتعمهٓف عمِ هٍارات اتخاذ القرار  هشكٛت كاتخاذ هكقؼ إٓجابْ ىحٌك
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تهكف الهتعمـ هف القدرة عمِ الهفاضمة بٓف الهستحداث العمهٓة كالتكىكلكجٓة قبؿ الهتىكعة التْ 
, كقد أشار سعادة لٍا كهف ثـ اتخاذ القرار الهىاسبكلٍا كدراسة الجكاىب اٚٓجابٓة كالسمبٓة قب
 حؿ هٍارات الطمبة إكساب ٌْ الهتطكرة الهدرسة بٍا ُتعىِ التْ اٌٖداؼ أغمب ( إلِ أف2003)

 كها عٓشًى الذم كالحضارم كالتكىكلكجْ العمهْ لمتقدـ ىظران  القرارات, اتخاذ عمِ كالقدرة الهشكٛت
 هف ذلؾ ٓتأتِ ٚك إبداعٓة حمكؿ إلِ تحتاج التْ الهىاحْ شتِ فْ هشكٛت هف عىً تهخض
 . التحدٓات ٌذا هثؿ لهكاجٍة الفرد, إعداد خٛؿ

القرار الجٓد لً أٌهٓة بالغة أهاـ التطكر السٓرع  اتخاذ( أف عهمٓة 25:2007ٓرل طكىْ )كها      
ىها التْ تشٍدي التكىكلكجٓا كخاصة تكىك  لكجٓا اٚتصاٚت, فالتكىكلكجٓا لٓست ردٓئة أك صائبة كا 

, كلكْ ىتخذ قرارات صائبة بخصكص استخداـ التكىكلكجٓا ع ذلؾ لمطٓرقة التْ ىستخدهٍا بٍآرج
ٓعد  كها فْ التعمٓـ ٚ بد هف أف ىتعرؼ عمِ ىقاط القكة كالضعؼ الىسبْ لهختمؼ التكىكلكجٓات.

ف شخصٓة ا٘ىساف, فٍدؼ التربٓة اٖسهِ هساعدة اتخاذ القرار إحدل الهٍاـ اٖ ساسٓة فْ تكٓك
الفرد لٓصبح أكثر هٛءهة لمحٓاة كحٓىها ٓدرب الهتعمـ عمِ تىهٓة تفكٓري لٓكاكب التطكر الهعرفْ 
كالتكىكلكجْ ٓهكف أف ٓككف قادرنا عمِ اتخاذ القرار الهىاسب فْ الهكقؼ الهىاسب )عبد الهجٓد 

,2012  :1). 

رل       ( بأف دراسة هٍارات اتخاذ القرار السمٓـ تفٓد ا٘ىساف فْ ظؿ تعقد 2:2008حكٓـ ) ٓك
الحضارة كالحٓاة التْ ٓعٓشٍا, حٓث أصبح لكؿ هشكمة كلكؿ هكضكع جكاىب كعىاصر هتعددة قد 

, كالذم ٓجعؿ اٖهر أكثر صعكبة أىً فْ أغمب اٖحٓاف تككف ٌذي غٓر هتشابٍةتككف هتشابٍة أك 
بكة هها ٓؤدم إلِ تعقد الهشكٛت اٖهر الذم ٓتطمب هعً ضركرة العهؿ عمِ العىاصر هتشا

اقتراح الحؿ كالحؿ البدٓؿ, كذلؾ ٚىتقاء الحؿ الذم ٓتىاسب هع كؿ هف طبٓعة الهشكمة كا٘هكاىات 
ذا ٓعىْ أف اتخاذ القرار الصحٓح ٓساعد عمِ الكصكؿ إلِ الحؿ الصحٓح كعدـ الكقكع  الهتاحة, ٌك

 فْ الخطأ.

كدراسة  (2010دراسة سعد )( ك 2011كقد أشارت العدٓد هف الدراسات كدراسة هحهد)     
( كدراسة عبد 2008( كدراسة حكٓـ )2009اسة الٓزادات & العدكاف )در ( ك 2010حجاجْ )
إلِ إهكاىٓة تىهٓة , ) Gurvitch-Rachel: 2004دراسة جكرفٓتش ٓرتشاؿ ) ( ك 2008الهجٓد )

خٛؿ بىاء براهج تدٓربٓة تساعد الطالب عمِ هكاجٍة التحدٓات كاتخاذ هٍارات اتخاذ القرار هف 
إلِ حد كبٓر القرار اٖهثؿ, هف خٛؿ هكاجٍة الطالب عدد هف الهكاقؼ الهصههة بشكؿ ُٓشابً 

 عىد القرار اتخاذ هٍارات ( إلِ أف تىهٓة2012كها ُتشٓر دراسة رضكاف )كاقع الطالب الٓكهْ, 
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 الىقاش جمسات خٛؿ هف الهتعمهٓف بٓف التفاعؿ فٍٓا ٓكظؼ ىشطة تعمٓهٓة إلِ بٓئة ٓحتاج الطمبة
ذا ها تسعِ الباحثة إلِ تىاكلً خٛؿ دراستٍا.  التعمـ التعاكىْ هجهكعات ك  ٌك

 هشكمة الدراسة :
 

لهبحث تكىكلكجٓا كهعمهة هف خٛؿ عهمٍا الباحثة لدل  كقد تكلد ا٘حساس بالهشكمة      
الباحثة فجكة كبٓرة بٓف ها تدرسً الطالبات ككاقع حٓاتٍف الٓكهْ, هف  حٓث كجدت ,الهعمكهات

التْ بحاجة إلِ رأم  -الهتعمقة بالحاسكب خٛؿ طرح العدٓد هف القضآا كالهشكٛت الحٓاتٓة 
ؿ ها , كالتْ ٓهكف إٓجاد حمٍا هف خٛالبات أثىاء شرح الدركس الهختمفةعمِ الط -كقرار صائب

كلكف الباحثة ٚهست ضعفان همحكظا , كهفآٌـ حاسكبٓة تـ دراستٍا  كهاتكرد فْ الدركس هف هعم
ؼ ٓة أك هكاقهف هشكٛت حٓات ٓكاجٍفلدل الطالبات فْ تكظٓؼ ها تعمهف خٛؿ الهدرسة لحؿ ها 

هعمهك الهكاد اٖخرل عمِ هٛهسة هثؿ ٌذا الضعؼ فْ تدٓرس  جهعبحاجة إلِ قرار أهثؿ, كها أ
 هكادٌـ.

ت تقىٓات أك ضركرة ربط الطالب بهستجدات الحٓاة الهحٓطٓة بً سكاء كاىالباحثة  لذا ترل       
طرؽ هعالجتٍا كالتعاهؿ هعٍا, لكْ ٚ ٓشعر الطالب بكجكد فجكة بٓف ها هفآٌـ أك هعمكهات ك 

هتعمـ لدًٓ القدرة   إلِ, كهف ثـ ىستطٓع الكصكؿ رسة كها ٓجدي فْ بٓئتً التْ ٓعٓشٓتمقاي فْ الهد
جٍة الهشكٛت الهختمفة كاتخاذ القرار الهىاسب بىاء عمِ ها تمقاي هف هعمكهات كطرؽ عمِ هكا
 هختمفة .

كقد أكصت العدٓد هف الدراسات كاٖبحاث الهىشكرة عبر الهؤتهرات كدراسة الهحضار      
دراسة ( ك 2010( كدراسة الهدٌكىْ )2010( كدراسة هطر )2013هادة )دراسة ح( ك 2013)

( كدراسة لْ (Arslan & Sahin-Kizil,2010 ( كدراسة أرسٛف 2010) الغاهدم كسالـ 
, إلِ ضركرة اٌٚتهاـ بالتعمٓـ اٚلكتركىْ بصفة عاهة كأحد هتطمبات (Li ,et al,2013)كآخركف 

العصر, كتكظٓؼ الهدكىات اٚلكتركىٓة بصفة خاصة فْ التعمٓـ, لسٍكلة التعاهؿ هعٍا هف قبؿ 
 برة برهجٓة هتخصصة لٍا.الطالب كعدـ الحاجة إلِ خ

فْ ضكء ها سبؽ ٓهكف أف ُتمخص هشكمة الدراسة فْ كجكد ضعؼ لدل طالبات الصؼ الحادم 
عشر بغزة فْ الهفآٌـ الحاسكبٓة بها اىعكس عمِ هٍاراتٍف فْ اتخاذ القرار, هها أكجد حاجة 

ب  لمكشؼ عف استراتٓجٓة اٚلكتركىٓة لتىهٓة خاصة الهدكىة  2لمتعمـ التعاكىْ هف خٛؿ ادكات الٓك
 الهفآٌـ الحاسكبٓة كهٍارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة.
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 كبالتالْ أهكف طرح السؤاؿ الرئٓس التالْ:

جيجسك في تنهية الهفاىيـ الحاسكبية كهيارات  استراتيجيةها فعالية هدكنة الكتركنية تكظؼ 
 بغزة ؟اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الحادم عشر 

 : التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤاؿ عف كيتفرع

ها الهفآٌـ الحاسكبٓة الهتضهىة فْ الكحدة الرابعة هف هىٍاج تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ  .1
 الحادم عشر ؟

ها هٍارات اتخاذ القرار الكاجب تىهٓتٍا لدل طالبات الصؼ الحادم عشر هف خٛؿ الكحدة  .2
 جٓا الهعمكهات ؟الرابعة هف هىٍاج تكىكلك 

 استراتٓجٓةالٛـز اتباعٍا عىد تصهٓـ هدكىة الكتركىٓة ُتكظؼ  اٚلكتركىْ التعمـها هعآٓر  .3
 جٓجسك ؟

جٓجسك لتىهٓة الهفآٌـ  استراتٓجٓةالتْ تكظؼ التصهٓـ التعمٓهْ لمهدكىة اٚلكتركىٓة ها  .4
 الحاسكبٓة كهٍارات اتخاذ القرار؟

ىاتٍف فْ  تكجد فركؽ بٓف هتكسط درجات طاٌؿ  .5 لبات الهجهكعة التجٓربٓة , كهتكسط قٓر
 ؟عدم ٚختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة التطبٓؽ البىتائج الهجهكعة الضابطة فْ 

ىاتٍف فْ  درجات طالبات الهجهكعة التجٓربٓةتكجد فركؽ بٓف هتكسط ٌؿ  .6 , كهتكسط قٓر
 قرار؟هٍارات اتخاذ الالتطبٓؽ البعدم ٚختبار ىتائج الهجهكعة الضابطة فْ 

 الهفآٌـ الحاسكبٓة تىهٓةجسك فْ جٓ استراتٓجٓةها فاعمٓة الهدكىة اٚلكتركىٓة التْ تكظؼ  .7
 ؟لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة

 هٍارات اتخاذ القرار تىهٓةجسك فْ جٓ استراتٓجٓةفاعمٓة الهدكىة اٚلكتركىٓة التْ تكظؼ  ها .8
 ؟ لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة

 

 ة :فركض الدراس
درجات ( بٓف هتكسط  α ≤0.05)   دٚلةٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل  .1

التطبٓؽ ىتائج , كهتكسط قٓرىاتٍف فْ  الهجهكعة الضابطة فْ طالبات الهجهكعة التجٓربٓة
 البعدم ٚختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة .



 
 

8 
 

بٓف هتكسط استجابات  ( α ≤0.05)   دٚلةٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل  .2
ىاتٍف فْ الهجهكعة الضابطة فْ  ىتائج طالبات الهجهكعة التجٓربٓة كهتكسط استجابات قٓر

 هٍارات اتخاذ القرار. ٚختبارالتطبٓؽ البعدم 
كفقان لهعدؿ الكسب تىهٓة الهفآٌـ الحاسكبٓة  فْبفاعمٓة تتصؼ الهدكىة اٚلكتركىٓة ٚ  .3

 .بٛؾ
كفقان لهعدؿ الكسب  اتخاذ القرار هٍاراتتىهٓة  فْبفاعمٓة ىٓة تتصؼ الهدكىة اٚلكترك ٚ  .4

 .بٛؾ

 أىداؼ الدراسة :
  :ٓمْ كها الدراسة أٌداؼ تتحدد
جٓجسك لتىهٓة  استراتٓجٓةكظؼ تُ لهدكىة اٚلكتركىٓة  الكشؼ عف التصهٓـ التعمٓهْ .1

ىكلكجٓا لطالبات هدكىة كاستخداهٍا فْ تدٓرس التك الهفآٌـ الحاسكبٓة كهٍارات اتخاذ القرار
 الصؼ الحادم عشر بغزة.

الٛـز اتباعٍا عىد تصهٓـ هدكىة الكتركىٓة  اٚلكتركىْ لتعمـقائهة هعآٓر  التعرؼ عمِ .2
 .جٓجسك ُتكظؼ استراتٓجٓة

الهفآٌـ الحاسكبٓة الهتضهىة فْ هىٍاج تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم  التكصؿ الِ .3
 لرابعة " أىظهة العد ".عشر هف خٛؿ تحمٓؿ هحتكل الكحدة ا

هٍارات اتخاذ القرار التْ ٓهكف تىهٓتٍا خٛؿ دراسة الكحدة الرابعة " أىظهة التكصؿ الِ  .4
هدكىة العد " هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم عشر, هف خٛؿ دراستٍا عبر 

 .جٓجسك استراتٓجٓةالكتركىٓة تكظؼ 
جٓجسك فْ تىهٓة الهفآٌـ  استراتٓجٓةالتعرؼ عمِ فعالٓة هدكىة الكتركىٓة تكظؼ  .5

 الحاسكبٓة لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة.
جٓجسك فْ تىهٓة هٍارات اتخاذ  استراتٓجٓةالتعرؼ عمِ فعالٓة هدكىة الكتركىٓة تكظؼ  .6

 القرار لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة.

 أىهية الدراسة :
فْ حدكد  جٓجسك استراتٓجٓةكىات هف خٛؿ تعد هف ُأكلِ الدراسات العربٓة التْ تكظؼ الهد .1

 .عمـ الباحثة
ر طرؽ  .2 ب كتكظٓفٍا فْ تطٓك هساعدة الهعمهٓف لٛستفادة هف التقىٓات الحدٓثة القائهة عمِ الٓك

 التدٓرس .
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جٓجسك كخطكات استخداهٍا فْ تدٓرس التكىكلكجٓا,  استراتٓجٓةتعٓرؼ هعمـ التكىكلكجٓا ب .3
 فآٌـ الحاسكبٓة كهٍارات اتخاذ القرار .كأٌهٓة استخداهٍا فْ تىهٓة اله

تىهٓة قدرة الطٛب فْ التعاهؿ هع الهستجدات التكىكلكجٓة كالتقىٓة كاتخاذ القرار الهىاسب عىد  .4
 اىتقاء بعضٍا.

تفعٓؿ استخداـ الهدكىات التعمٓهٓة   هجهكعة هف التكصٓات التربكٓة ٓهكف أف تسٍـ فْ اقتراح .5
 هٓة.ا٘لكتركىٓة فْ العهمٓة التعمٓ

 
 هتغيرات الدارسة :

ْ عبارة عف ه .1  جٓجسك. استراتٓجٓةكىة الكتركىٓة تكظؼ دالهتغٓرات الهستقمة : ٌك
 الهتغٓرات التابعة : .2
 الهفآٌـ الحاسكبٓة  -أ 
 هٍارات اتخاذ القرار -ب 

 التصهيـ التجريبي لمبحث :

 ( التصهيـ التجريبي لمبحث1جدكؿ )
ختبار الهفاىيـ ا  التطبيؽ الهجهكعة

 الحاسكبية
 اختبار هيارات اتخاذ القرار

 X X قبمْ التجٓربٓة
 X X بعدم

 X X قبمْ الضابطة

 X X بعدم

 حدكد الدراسة :
 ٌذي الدراسة عمْ عٓىة هف طالبات الصؼ الحادم عشر . اقتصرتالحد البشرم :  .1
 .2012-2013عاـ إجراء الدراسة فْ الفصؿ الدراسْ الثاىْ لم تـالحد الزهاىْ :  .2
 لمبىات . -ٌذي الدراسة فْ هدرسة الخىساء الثاىكٓة  ُطبقتالحد الهكاىْ :  .3



 
 

11 
 

ٌذي الدراسة عمْ تدٓرس الهعمكهات الكاردة فْ درس "الحاسكب  اقتصرتالحد اٖكادٓهْ :   .4
البسٓط " ك "الذاكرة"  ك"ىظاـ التشغٓؿ" هف الكحدة الرابعة هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهات 

 لحادم عشر.لمصؼ ا
ى

 هصطمحات الدراسة :
 إجرائٓان كها ٓمْ: الهصطمحات تعٓرؼ تـ
 هدكنة الكتركنية :ال .1

ب عبارة عف ىات هؤرخة كهرتبة ترتٓبا زهىٓا تصاعدٓا الظٍر عمٍٓا ت صفحة ٓك هف اٖحدث  -تدٓك
ا كفؽ استراتٓجٓة التعمـ التعاكىْ "جٓجسك  -إلْ اٖقدـ اشتهمت عمِ هٍاـ ", ٓتـ التعمـ عبٌر
ىات تشتهؿ عمِكتكمٓفات  ا فْ صكرة تدٓك  خاصة بكحدة أىظهة العد كالترهٓز, ٓتـ اىجاٌز

الركابط ة, كهكاد سهعٓة ك كلقطات الفٓدٓك القصٓر كالرسـك الثابتة كالهتحركة الىصكص, كالصكر, 
بٍدؼ هف جٍة أخرل كبٓف الهعمهة كالطالبات هف جٍة  بٓف الطالبات, كتسهح بالتفاعؿ الفائقة

 .الصؼ الحادم عشر بغزة طالباتلقرار كالهفآٌـ الحاسكبٓة لدل تىهٓة هٍارات اتخاذ ا
 

 جيجسك: استراتيجية .2
طالبات   5ىسة تتككف هف إلِ هجهكعات غٓر هتجا الطالباتأحد أشكاؿ التعمـ التعاكىْ ُٓقسـ فٍٓا 

ىجاز ت ٓـ هف خٛؿ تقس ,الهٍاـ كالتكمٓفات الهطمكبة هىٍف عبر صفحة الهدكىةتشارؾ فْ فٍـ كا 
فْ الهجهكعة جزء  طالبةحٓث ٓحدد لكؿ  ,الدرس إلِ هٍاـ هجزأة تكزع عمٍٓف عبر صفحة الهدكىة
فْ الهٍهة هف ٍات هعٍا زهٓٛتٍا الهتشابهف الدرس لتعهمً كالتهكف هىً هف خٛؿ التعاكف هع 

كهف ثـ العكدة إلِ الهجهكعة اٖصمٓة كشرح الجزء  افْ هٍهتٍ ةتصبح خبٓر ل ,الهجهكعات الهختمفة
ىةلباقْ أفراد هجهكعتٍا الخاص بٍ عبر القسـ الهخصص لهجهكعتٍا فْ خاصة بٍا  ا عبر تدٓك

 الهدكىة اٚلكتركىٓة.
 

 الهفاىيـ الحاسكبية : .3
, كالتْ تقاس فْ ٌذي الدراسة هة العد هف كتاب الصؼ الحادم عشردة أىظالهفآٌـ الكاردة فْ كح

 .باٚختبار التحصٓمْ الذم سٓعد لقٓاس هدل اكتساب الطالبات لمهفآٌـ الحاسكبٓة
 

 هيارات اتخاذ القرار  : .4
أك الهشاكؿ   ٘حدل القضآاف البدائؿ الهطركحة عمِ الهفاضمة بٓف عدد ه اتقدرة الطالب
كاختٓار البدٓؿ لهتعمقة  بكحدة أىظهة العد كالترهٓز هف كتاب الصؼ الحادم عشر, الحاسكبٓة ا

 لتحقٓؽ الٍدؼ الهطمكب.اٖهثؿ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A8
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ى:الغصلىالثاني
ىاإلطارىالنظري

 }املدونات اإللكرتونية ومهارات اختاذ القرار{ 
 

 الهحكر األكؿ : التعمـ االلكتركني

 الهحكر الثاني : الهدكنات االلكتركنية

 جيجسك استراتيجيةكر الثالث : الهح

 الهحكر الرابع : هيارات اتخاذ القرار

 الهحكر الخاهس : التصهيـ التعميهي
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظرم
الفصؿ الحالْ تعٓرؼ التعمـ اٚلكتركىْ كعرض أٌـ استراتٓجٓاتً كهف ثـ اختٓار  ٓقدـ     

عف الهدكىات فًٓ تـ التحدث , كها هع البحث الحالْكىْ التْ تتىاسب التعمـ اٚلكتر  استراتٓجٓة
تـ تكظٓفٍا فْ الدراسة, كهف ثـ الحدٓث عف هٍارات اتخاذ جٓجسك التْ  استراتٓجٓةاٚلكتركىٓة ك 

القرار التْ تسعِ الباحثة إلِ تىهٓتٍا لدل الطالبات, كأٓضا هف خٛؿ ٌذا الفصؿ سٓتـ عرض 
تككف ٌذا الفصؿ هف خهسة هحاكر الحالْي فْ البحث ىهكذج التصهٓـ التعمٓهْ الذم تـ اختٓار  , ٓك
 تشكؿ الهعمكهات الىظٓرة لمدراسة الحالٓة.

       الهحكر األكؿ :التعمـ االلكتركني

 : التعمـ االلكتركنيتعريؼ 
هف خٛؿ رجكع الباحثة إلِ عدد هف اٖدبٓات كالدراسات السابقة كجدت العدٓد هف التعٓرفات      
التعٓرفات هع تمؾ هتىكعة لهصطمح التعمـ اٚلكتركىْ كفٓها ٓمْ عرض لهجهكعة هف الٓىة ك الهتبا

 ا٘شارة إلِ أٌـ التبآىات فٍٓا :
 

أحد أشكاؿ التعمٓـ عف بعد ( التعمـ اٚلكتركىْ بأىً " 30:2008ُٓعرؼ عبد العٓزز )      
Distance Learning لدكلٓة كا٘ىترىت التْ تعتهد عمِ إهكاىٓات كأدكات شبكة الهعمكهات ا

كالحاسبات ألٓة فْ دراسة هحتكل تعمٓهْ هحدد عف طٓرؽ التفاعؿ الهستهر هع الهعمـ / الهٓسر 
فْ تعٓرفً لمتعمـ اٚلكتركىْ هف خٛؿ تركٓزي  (216:2007" كٓختمؼ بسٓكىْ )كالهتعمـ كالهحتكل.

بٓة كالدكرات مٓهٓةالتع الهىاٌج تقدٓـ"  بأىًعمِ الهىاٌج كتقٓٓـ ىشاط الهتعمـ فٓعرفً   عبر التدٓر
 أسمكب فْ بأدكاتٍا, اٚىترىت كشبكة بأىكاعٍا صرااٖق تشهؿ التْ الهتىكعة اٚلكتركىٓة الكسائط

 .الهتعمـ تقٓٓـ هع الهعمـ بهساعدة التعمـ أك الذاتْ التعمـ هبدأ كباعتهاد ,هتزاهف أك غٓر هتزاهف
تصهٓـ التعمٓهْ الهىاسب كا٘بداع كالتفاعمٓة ( عمِ ال18:2005فْ حٓف ُٓركز بدر الخاف )     

لمتعمٓـ ا٘لكتركىْ فٓعرفً بأىً " طٓرقة إبداعٓة لتقدٓـ بٓئة تفاعمٓة, هتهركزة حكؿ الهتعمهٓف, 
كهصههة هسبقان بشكؿ جٓد, كهٓسرة ٖم فرد كفْ أم هكاف كأم كقت, باستعهاؿ خصائص 

بادئ التصهٓـ التعمٓهْ الهىاسبة لبٓئة التعمـ كهصادر ا٘ىترىت كالتقىٓات الرقهٓة بالتطابؽ هع ه
 الهفتكحة كالهرىة كالهكزعة ".
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 ا٘لكتركىْ متعمـتكىكلكجٓا الكسائط الهتعددة فْ تعٓرفً ل  ( 24:2004 )ٓزتكف بٓىها ٓتىاكؿ     
 إلِ كشبكاتً الكهبٓكتر عمِ الهتعددة الكسائط عبر الكتركىْ تعمٓهْ هحتكل تقدٓـ :" فعرفً بأىً

 كاف سكاء أقراىً, كهع الهعمـ كهع الهحتكل ٌذا هع الىشط التفاعؿ إهكاىٓة لً ٓتٓح بحٓث تعمـاله
 التْ كبالسرعة كالهكاف الكقت فْ التعمٓـ إتهاـ إهكاىٓة هع هتزاهىة, غٓر أك هتزاهىة بصكرة ذلؾ

كها  ".  الكسائط تمؾ خٛؿ هف أٓضا التعمٓـ ٌذاغزارة  إهكاىٓة عف فضٛ ,كقدراتًظركفً  تىاسب
ا أٓضا عمِ تكىكلكجٓا   ( 24:2004 )هع ٓزتكف ( 25:2013حهادة ) تتفؽ هف خٛؿ تركٌٓز

 باستخداـ آلٓات لمتعمٓـ طٓرقة فتعرفً كالتالْ " الكسائط الهتعددة فْ تعٓرؼ التعمـ اٚلكتركىْ
كآلٓات  كرسكهات, كصكرة, صكت هف الهتعددة ككسائطً كشبكات, حاسب هف حدٓثة اتصاؿ
 أم ,الدراسْ الفصؿ فْ أك بعد, عف كاف سكاء ا٘ىترىت بكابات ككذلؾ إلكتركىٓة, كهكتبات بحث,

 ."كأكبر فائدة جٍد كأقؿ كقت بأقصر لمهتعمـ الهعمكهة إٓصاؿ فْ أىكاعٍا بجهٓع التقىٓة استخداـ
( لمهىاٌج كالهكاد التعمٓهٓة كتعدد الهصادر فْ تعٓرؼ التعمـ 12:2012كُٓشٓر غبف )     
 كبراهجً كشبكة الحاسكب استخداـ عبر لمطمبة التعمٓهٓة كالهكاد الهىاٌج تكصٓؿلكتركىْ بأىً " اٚ

 هتعددة تفاعمٓة تعمٓهٓة بٓئة تكفٓر أجؿ هف بعد عف أك القاعة داخؿ ذلؾ كاف سكاء اٚىترىت
 ."الهصادر

 

ت الدراسٓة( عبر را( بأىً " ىظاـ تقدٓـ الهىاٌج ) الهقر 38ـ :2002عرفً الشٍرم )فْ حٓف      
, أك التمفٓزكف التفاعمْ بكة هحمٓة, أك اٖقهار الصىاعٓة, أك عبر اٚسطكاىات, أك ششبكة اٚىترىت

أىً "ىظاـ تعمٓهْ ٓستخدـ تقىٓات عمِ ( 3ـ:2003عرفً غمكـ )كها  ".لمكصكؿ إلِ الهتعمهٓف
خٛؿ هجهكعة هف  الهعمكهات كشبكات الحاسكب فْ تدعٓـ كتكسٓع ىطاؽ العهمٓة التعمٓهٓة هف

الكسائؿ هىٍا :أجٍزة الحاسكب ك ا٘ىترىت ك البراهج ا٘لكتركىٓة الهعدة أها هف قبؿ الهختصٓف فْ 
 ."الكزارة أك الشركات

عرفً شحاتً )      ( بأىً "هىظكهة تٛقْ جهٓع أدكات كأسالٓب التعمٓـ كالتعمـ هع 73:  2010ٓك
سائطٍا كاٚتصاٚت كك  خاصة تكىكلكجٓا الهعمكهاتاٖسالٓب كاٖدكات كالكسائؿ التكىكلكجٓة, ك 

 الهتعددة"

عمِ أىً : ىظاـ هتكاهؿ ٓكظؼ تكىكلكجٓا التعمـ اٚلكتركىْ  كترل الباحثة بأىً ٓهكف تعٓرؼ     
دارة التكاصؿ بٓف  الطالب كالهعمـ فْ أم الهعمكهات الحدٓثة فْ تقدٓـ الهعمكهات كالخبرات لمطمبة كا 

  .هكافهف أم كقت ك 
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 أىداؼ التعمـ اإللكتركني:    
ا هكاكبة التغٓٓرات       إف المجكء إلِ استخداـ التعمـ ا٘لكتركىْ جاء لتحقٓؽ أٌداؼ هتىكعة أبرٌز

التكىكلكجٓة, كلعؿ هف أبرز أٌداؼ المجكء إلِ التعمـ اٚلكتركىْ كها تىاكلتً اٖدبٓات كالدراسات 
 : ها ٓمْ( 221:2007كىْ ), بسٓ (8:2010) حرب كفركاىة ذكرالسابقة كها 

 اٚستفادة هف ا٘هكاىات الٍائمة لمتكىكلكجٓا الحدٓثة )كخاصة اٚىترىت( فْ الهجاؿ التربكم. .1
ادة .2 خٛؿ  هف كذلؾ كالهدرسة, الطمبة كبٓف بٓىٍـ, فٓها الطمبة بٓف اٚتصاؿ إهكاىٓة ٓز

 البٓرد الىقاش, هجالس هثؿ اتجاٌات عدة فْراؼ اٖط ٌذي بٓف ها اٚتصاؿ سٍكلة
  . الحكار غرؼ ا٘لكتركىْ,

 كهقٓد هحدد زهىْ بجدكؿ ـتزااٚل هف لمطالب بد ٚ : الفعمْ الحضكر عمِ اٚعتهاد عدـ .3
 ٖف ضركرٓنا ذلؾ ٓعد فمـ أف أها التقمٓدم, لمتعمٓـ بالىسبة الجهاعْ العهؿ فْ كهمـز
 لذلؾ هعٓف كزهاف هكاف فْ لمتكاجد الحاجة دكف لٛتصاؿ طرؽ كفرت الحدٓثة التقىٓة
 .ا٘زعاج تسبب التْ اٌٖهٓة بتمؾ لٓس التىسٓؽ أصبح

مٓف فْ بعض هجاٚت التعمٓـ كها ٓعهؿ عمِ  .4 سد الىقص فْ ٌٓئة التدٓرس كالهدربٓف الهٌؤ
 تٛشْ ضعؼ ا٘هكاىات.

تتـ الدراسة دكف كجكد عكائؽ زهىٓة  إذجعؿ التعمـ أكثر هركىة كتحٓرران هف القٓكد الهعقدة,  .5
 ٓة كاٚضطرار لمسفر, إلِ هراكز العمـ كالهعاٌد كالهدارس كالجاهعات.كهكاى

, مجهٓع تحقٓقان لدٓهقراطٓة التعمـتحقٓؽ العدالة فْ فرص التعمٓـ كجعمً حقان هكتسبان ل .6
 كبخاصة التعمـ الجاهعْ كاٚستجابة لمطمب اٚجتهاعْ الهتزآد لٍذا الىهط هف التعمٓـ.

, فراد الهجتهع بها ٓتىاسب كقدراتًتىاكؿ كؿ فرد هف أخفض تكمفة التعمٓـ كجعمً فْ ه .7
تهاشِ هع استعداداتً.  ٓك

 ·ا٘سٍاـ فْ رفع الهستكل الثقافْ كالعمهْ كاٚجتهاعْ لدل أفراد الهجتهع .8
العهؿ عمِ تكفٓر هصادر تعمٓهٓة هتىكعة كهتعددة, هها ٓساعد عمِ تقمٓؿ الفركؽ الفردٓة  .9

ٓهٓة كالتدٓرسٓة بكسائط كتقىٓات تعمٓـ هتىكعة بٓف الهتعمهٓف كدعـ الهؤسسات التعم
 كهتفاعمة.

تقمٓؿ اٖعباء ا٘دآرة لمهعمـ كا٘دارة : هثؿ استٛـ الكاجبات كتسجٓؿ الحضكر, كتصحٓح  .10
 اٚختبارات, كتسجٓؿ الىتائج كا٘حصاءات.

ؿ كقد سعت الباحثة خٛؿ دراستٍا إلِ تحقٓؽ عدد هف أٌداؼ التعمـ اٚلكتركىْ هف خٛ     
ا أحد إهكاىات التكىكلكجٓا الحدٓاهدكىة  تكظٓؼ ُتسٍؿ عهمٓة  ثة, كالتْلكتركىٓة فْ التعمٓـ باعتباٌر
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 البٓردك  الىقاش هجهكعات كالهعمـ هف خٛؿ الطمبة كبٓف أىفسٍـ الطمبة بٓف اٚتصاؿ كالتكاصؿ
 تكاجدالطالبات بالتقٓد كال كغٓري, با٘ضافة إلِ أف التعمـ عبر الهدكىة اٚلكتركىٓة ٚ ُٓمـز ا٘لكتركىْ

هحددٓف, حٓث ٓهكف الرجكع إلِ الهدكىة فْ الكقت كالهكاف الذم ٓىاسب الطالبة,  كزهاف هكاف فْ
ك ها ٓجعؿ  , كها حاكلت الباحثة خٛؿ الهدكىة إلِ التعمـ أكثر هركىة كتحٓرران هف القٓكد الهعقدةٌك

ا ( ل, ) صكر, فٓدٓك ة هتىكعة كهتعددةهصادر تعمٓهٓتكفٓر  تقمٓؿ الفركؽ الفردٓة رسكهات كغٌٓر
 ةالكتركىٓ اتعهؿ اختبار الطالبات, كذلؾ حاكلت الباحثة تخفٓؼ اٖعهاؿ ا٘دآرة هف خٛؿ بٓف 
 .لٛختبار  آلْكاستقباؿ استجاباتٍـ الهختمفة كعهؿ تصحٓح البات لط
 

 

 ههيزات التعمـ االلكتركني :
ا لمتعمٓـ السهات كالهزآا التْ جعمت هىً بالعدٓد هف  التعمـ اٚلكتركىْٓتسـ       هىافسان قٓك

عبد العٓزز ( ك 223:2007كتتضح سهات كهزآا التعمـ اٚلكتركىْ كها ذكر بسٓكىْ ), التقمٓدم
 ( فْ التالْ :26:2008)

 إهكاىٓة التعمـ فْ أم كقت كفْ أم هكاف عمِ هدار ساعات أٓاـ اٖسبكع. .1
 .لهادة التعمٓهٓة هركىة كسٍكلة تعدٓؿ كتحدٓث هحتكل ا .2
 كالهمقف كهصدر الهعمكهات الكحٓد إلِ دكر الهكجً كالهشرؼ. الُهمقْتغٓٓر دكر الهعمـ هف  .3
 أٚؼهع  , إضافة إلِ التعاهؿتعمٓـ عدد كبٓر هف الطٛب دكف قٓكد الزهاف كالهكاف .4

 .الهكاقع
 قٓتات الزهىٓةكالتك  اٖهاكفتبادؿ الحكار كالىقاش هع فئات كهجهكعات فْ هختمؼ  إهكاىٓة .5
استخداـ هساعدات التعمٓـ ككسائؿ تعمٓهٓة ٚ تتكافر لدل العدٓد هف الهتعمهٓف هف كسائؿ  .6

  سهعٓة كبصٓرة
تشجٓع التعمـ كتهكٓىٍـ هف إتهاـ عهمٓات التعمـ فْ بٓئات هىاسبة, ك  هراعاة الفركؽ الفردٓة .7

 .الذاتْ
لكؿ هىٍج دراسْ, ُٓهكف هف تكفٓر رصٓد ضخـ كهتجدد هف الهحتكل العمهْ كاٚختبارات  .8

ادة فعالٓة طرؽ تدرسً, با٘ضافة إلِ  ري كتحسٓىً كٓز التقٓٓـ الفكرم كالسٓرع كالتعرؼ تطٓك
  .اٖخطاءعمِ الىتائج كتصحٓح 

 .تعدد هصادر الهعرفة ىتٓجة اٚتصاؿ بالهكاقع الهختمفة .9
ر هٍارات البحث العمهْ .10  .تحسٓف كتطٓك
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 : التعمـ االلكتركني هككنات
 الهككىاتتتضهف  التعمـ اٚلكتركىْ )هىظكهة(( إلِ أف 39- 37:  2007ر عاهر )ُٓشٓ

 : التالٓة
ختص  : التدٓرسْ الهككف .1  التعمٓـ كاستراتٓجٓات كهحتكاي كأٌدافً التعمـ اٚلكتركىْ بأغراض ٓك

ا التقدٓـ ٌذا فْ الهستخدهة كالكسائط الهحتكل تقدٓـ فْ الهستخدهة كالتعمـ  الجكاىب هف كغٌٓر
 .التعمـ لٍذا التدٓرسٓة

هْ الهككف .2 ختص  :التقٓك ـ ككذا الهتعمهٓف تحصٓؿ بتقدٓر ٓك  التعمٓـ كبٓئة التدٓرس تقٓك
 .اٚلكتركىْ

ختص التقىْ( :( التكىكلكجْ الهككف .3  كهمحقاتٍا, أجٍزة,( اٚلكتركىْ لمتعمـ التحتٓة بالبىٓة ٓك
 ..)الخ ... كشبكات

ختص  :التصهٓهْ الهككف .4  هجاكبر  الشبكات, عمِ كالهكاقع كالهقررات هجٓاتالبر  بتصهٓـ ٓك
ا التصفح  .كغٌٓر

ختص  :ا٘دارم الهككف .5  ا٘دآرة الخدهات تقدٓـ حٓث هف اٚلكتركىْ التعمـ بإدارة ٓك
دارة كالتسجٓؿ القبكؿ هثؿ اٚلكتركىْ التعمـ لهستخدهْ  .اٚختبارات كا 

ختص : ا٘رشادم الهككف .6  الىاحٓة هف سكاء لمهتعمهٓف شكرةكاله كالتكجًٓ ا٘رشاد بتقدٓـ ٓك
 بهشكٛت الهتعمقة الفىٓة الىاحٓة هف أك )كهساعدٍٓـ الهعمهكف عمٍٓا ٓقـك التْ( التعمٓهٓة
 .)التشغٓؿ فىٓكف عمٍٓا ٓقـك التْ( التشغٓؿ

ختص  :الخمقْ الهككف .7 ـ كالهتعمهٓف الهعمهٓف لتعاهؿ اٖخٛقٓة كالقكاعد بالهبادئ ٓك  هع كغٌٓر
اررات كالهق اراتٚختبكا البرهجٓات  .الشبكات فْ الهكاقع عمِ ٓىشر هها كغٌٓر

ختص  :الٛئحْ الهككف .8  التعمـ اٚلكتركىْب لمدارسة الهىظهة كالتشٓرعات كالمكائح بالقكاىٓف ٓك
ا الهطمكب كبالهعآٓر  .فًٓ تكافٌر

  :التعمـ االلكتركني أنكاع
شٓر عمْ  تتعدد أىكاع التعمـ اٚلكتركىْ التْ ٓكظفٍا الباحثكف كالهعمهكف خٛؿ عهمٍـ, ٓك

 : ٌها التعمـ اٚلكتركىْ هف فىكعٓ (  إل105:2011ِ)
 

 أكالن: التعمـ االلكتركني الهتزاهف 
ك       ذاتً الكقت فْ الطٛب كجكد إلِ ٓحتاج الذم Online الهباشر باٚتصاؿ التعمٓـ ٌك
 عبر الهعمـ كبٓف كبٓىٍـ أىفسٍـ, الطٛب بٓف كالهحادثة الىقاش ٘جراء الكهبٓكتر أجٍزة أهاـ
 الىكع ٌذا إٓجابٓات كهف تراضٓة,اٚف القاعات خٛؿ هف الدركس تمقْ أك الهحادثة, غرؼ
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 كشبكة حدٓثة أجٍزة إلِ حاجتً سمبٓاتً كهف فكٓرة, جعةرا تغذٓة عمِ الطالب حصكؿ
 .جٓدة اتصاٚت

 ت عبراالهؤتهر  الفٓدٓك, عبر تاالهؤتهر  , تراضٓةاٚف الفصكؿ اٖبٓض, المكح :أدكاتً كهف
 .Chatting rooms الدردشة غرؼ الصكت,

 

 الهتزاهف  غير التعمـ االلكتركنيثانيان :  
ك        فْ الطٛب كجكد إلِ ٓحتاج ٚ الذم Off-line الهباشر غٓر باٚتصاؿ التعمٓـ ٌك
 حصكؿ الىكع ٌذا إٓجابٓات كهف كالهحادثة, الىقاش ٘جراء الكهبٓكتر أجٍزة أهاـ ذاتً الكقت
 كذلؾ تقدٓهً, فْ ٓرغب الذم كبالجٍد لً, الهٛئهة اٖكقات حسب راسةالد عمِ الطالب
 عدـ سمبٓاتً كهف ,لذلؾ احتاج كمها إلكتركىٓا إلٍٓا كالرجكع الهادة دراسة إعادة الطالب ٓستطٓع
التعمـ  فه الىكع ٌذا أف كها الهعمـ, هف فكٓرة جعةار  تغذٓة عمِ الحصكؿ الطالب استطاعة
 الشبكة اٚلكتركىْ, البٓرد ً:أدكات كهف الطالب, شخصٓة اىطكائٓة إلِ ٓؤدم قد اٚلكتركىْ
 .CDةالهدهجكاٖقراص  الهمفات, ىقؿ الىقاش, هجهكعات البٓردٓة, القكائـ الىسٓجٓة,

كهف خٛؿ اٚطٛع عمِ أىكاع التعمـ اٚلكتركىْ كأدكاتً, استفادت الباحثة فْ تكظٓفٍا      
خٛؿ الهقرر ا٘لكتركىْ الذم سٓتـ تدٓرسً عبر الهدكىة اٚلكتركىٓة, حٓث اىقسهت اٖىشطة 
التعمٓهٓة كفقان ٖىكاع التعمـ اٚلكتركىْ إلِ أىشطة تزاهىٓة ٓقـك الطٛب خٛلٍا بالحكار 
ت كالهىاقشة الهباشرة حكؿ الهٍاـ الهككمة إلٍٓـ هف خٛؿ هشاركة الشاشة بٓف الهعمهة كالطالبا

" المكح التشاركْ " با٘ضافة إلِ اٚهتحاىات ا٘لكتركىٓة التزاهىٓة, كها تهثمت اٖىشطة الغٓر 
تزاهىٓة بإعداد الهٍاـ الهكمفة بٍا الطالبات حكؿ شرح جزء هف الدرس كىشري عبر الهدكىة فْ 

ٓرد الكقت الذم ٓىاسب الطالبة ٚك ٓتجاكز الهدة التْ حددتٍا الهعمهة, با٘ضافة إلِ الب
 . تركىْ كالهىاقشات الغٓر تزاهىٓة اٚلك
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 :   التعمـ االلكتركنيأدكات 
تتىكع أدكات التعمـ اٚلكتركىْ ها بٓف أدكات تعتهد عمِ الحاسكب كبراهجً كأخرل تعتهد عمِ      

التعمـ أدكات ( 69:2008) عبد العٓززٓقاتٍا الهختمفة, كقد صىؼ الشبكة العىكبكتٓة كتطب
, كأدكات PCالهعتهدة عمِ الحاسكب الشخصْ  التعمـ اٚلكتركىْإلِ قسهٓف : أدكات   ْاٚلكتركى

ب  التعمـ اٚلكتركىْ  Internet or Web Based E-learningالهعتهدة عمِ ا٘ىترىت أك الٓك
Tools 

 

 

 

 
 

 ( أدكات التعمـ االلكتركني1) شكؿ
 

 PCب الشخصي الهعتهدة عمى الحاسك  التعمـ االلكتركنيأكالن : أدكات 
 أك القرص الصمب لمجٍاز أك CD ,DVDعبارة عف برهجٓات تخزف عمِ كسائط التخٓزف هثؿ     

, كهف أهثمة ٌذي البراهج خداهٍا كمها كاىت ٌىاؾ حاجة لذلؾ, ٓعاد استعمِ خادـ اٖجٍزة الرئٓسْ
 ها ٓمْ :
  ْبراهج التعمٓـ الخصكصTutorial. 
  براهج التدٓرب كالههارسةDrill And Practice Programs. 
 براهج حؿ الهشكٛت Problem Solving Programs . 
  براهج الهحاكاةSimulation Programs . 
   براهج اٖلعاب التعمٓهٓة.Instructional Games Programs 
  براهج العركض التقدٓهٓةPresentations Programs. 
  براهج ىظـ دعـ اٖداءPerformance Support Systems Programs. 
  براهج التطبٓقات الهتخصصةApplication Programs. 

حٓث تقـك " براهج العركض التقدٓهٓة  " هْ أدكات التعمـ اٚلكتركىْ فْ ٌذا البحث إلِىتتك      
عداد عرض تقدٓهْ ٓحتكم عمِ )الىصكص ك  كؿ طالبة بدراسة الجزئٓة الهككمة إلٍٓا هف الدرس كا 

 أدوات التعلم االلكترونً

معتمدة على الحاسوب 

 PCالشخصً 

معتمدة على اإلنترنت أو 

 الوٌب



 
 

19 
 

ٓصالٍا لمطالبات بطٓرقة الصكر كالرسكهات كالفٓدٓك ( ل مكصكؿ إلِ الشرح الكافْ لتمؾ الجزئٓة, كا 
 ههٓزة.

 

 الهعتهدة عمى اإلنترنت أك الكيب التعمـ االلكتركنيثانيان : أدكات 
  الشبكة الدكلٓة لمهعمكهاتWorld wide web. 
  ْالبٓرد اٚلكتركىE-Mail. 
  الهحادثةChatting. 
  هؤتهرات الفٓدٓك.Video conferences  
  هجهكعات الىقاش.Discussion Groups  
  ىقؿ الهمفاتFile Exchange . 
  لكحة ا٘عٛىات.Bulletin Board 
  ْالمكح اٖبٓض التشارك.Shared White Board  

ب كت أداحدل كقد كظفت الباحثة       أدكات التعمـ اٚلكتركىْ الهعتهدة عمِ ا٘ىترىت أك الٓك
ْ  خٛؿ دراستٍا فْ اٚتصاؿ كالتكاصؿ هع التْ تكظؼ استراتٓجٓة جٓجسك كىٓة الهدكىة اٚلكتر ٌك

 .الطالبات 

 استراتيجيات التعمـ االلكتركني :
, هف أجؿ تٓسٓر التعمـ اٚلكتركىْاٚستراتٓجٓات التعمٓهٓة التْ ٓهكف استخداهٍا فْ  تتعدد     

ٍا قد ٓعتهد عمِ تحقٓؽ أٌداؼ تعمهٍـ عمِ كجً سكاء, كلكف استخداهالتعمـ كهساعدة الطٛب ل
(, كعمِ أٌداؼ الهقرر العاهة كالخاصة, كعمِ التكجً  هحدد , هعدد البىٓةىكعٓة الهجاؿ الهعرفْ )

 اٚلكتركىْ ـمالتع تٓجٓاتااستر (, كها ُتعد 243:2005الفمسفْ لهصههْ الهقرر)بدر الخاف 
 .(25: 2012)عقؿ,   العا ـمالتعات إستراتٓجٓف ع ىاتجة
رل      أف طرؽ كاستراتٓجٓات التدٓرس أك التعمٓـ ضركٓرة لجعؿ  (94:2008ٓزز )عبد الع ٓك

فإىٍا تخداـ  طرؽ كاستراتٓجٓات التدٓرس عىدها ٓحسف اس, ف٘لكتركىْ ذا جكدة كقٓهة عالٓةالهقرر ا
ٛن لفٍـ الهحتكل بىاء هجتهع التعمـ بٓف الهتعمهٓفتساعد كؿ هف الهعمـ كالهتعمـ فْ  , كتهٍد لٍـ سب

 د.الهٍارات الٛزهة لمتعمـ عف بعكتىهٓة 

( إلِ أف التعمـ اٚلكتركىْ ٓتطمب ٌىدسة لعرض الهادة 261:2009كها ٓشٓر عبٓد )     
التعمٓهٓة سكاء هف حٓث تىظٓـ عرض الهحتكل التعمٓهْ, ك هف حٓث كٓفٓة أدكات ا٘بحار فْ 
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لكتركىْ أك أىً تفاعمْ الهحتكل كهف حٓث إذا كاف العرض التعمٓهْ هف طرؼ كاحد ٌك الكسٓط اٚ
)تزاهىْ أك غٓر تزاهىْ ( بحٓث ٓككف ٌىاؾ ىكع هف التفاعؿ بٓف الهتعمـ كالهساحة التعمٓهٓة 
ذا اٖهر ٚ ٓأتْ إٚ هف خٛؿ  تً, ٌك الهبرهجة بطٓرقة تسهح بهتابعة الهتعمـ كاٚستجابة لتساٚؤ

 تكظٓؼ أحد استراتٓجٓات التعمـ .

( (Garrett & Jokivirta, 2004كدراسة غآرت ك جٓكفردا  ساتدراالأشارت العدٓد هف كقد      
 استخداـ هٓةٌأ ِل( إ (Schiffman, Vignare, Geith, 2007كدراسة سٓفهاف كفقىار كغٓث 

ا فْ تقدٓـ التعمـ بشكؿ هىاسب  ,اٚلكتركىْ ـمالتع تىفٓذ عىد أحد اٚستراتٓجٓات كلذلؾ لدكٌر
ر الهٍارات التعمـ الهختمفة, ر  كتطٓك با٘ضافة إلِ تقمٓؿ الكقت كالتكمفة فْ إىتاج الهكاد كتطٓك

 الهكاد التعمٓهة كتحسف جكدة الهىتج التعمٓهْ.

 التعمـ اٚلكتركىْهف اٚستراتٓجٓات التعمٓهٓة التْ ٓهكف دهجٍا فْ فٓها ٓمْ عرض لهجهكعة ك     
 (:244:2005)بدر الخاف كها أكردٌا 

 

 العرض التقديهي . استراتيجية .1
ٌك هجهكعة هف التقىٓات كاٖسالٓب لعرض الحقائؽ كالهفآٌـ كاٖفكار كا٘جراءات كالهبادئ      

هكف تصهٓـ عرض تقدٓهْ باستخداـ أسمكب  عرض الكتركىْ كاحد فقط أك هتعدد هثؿ : الىص ,ٓك
ك الفٓدٓكهؤتهر كالرسكهات البٓاىٓة كالصكر كالهقاطع الصكتٓة كهقاطع الفٓدٓك كالرسكـ الهتحركة 

هثؿ الهكاد  –غٓر الهرتبطة هباشرة عمِ اٚىترىت  –كها ٓهكف إرساؿ الهكاد التكهٓمٓة  ,اٚلكتركىْ
الخ ..., الهطبكعة كالهكاد الصكتٓة كأشرطة الفٓدٓك كاٖقراص الكسائطٓة الهدهجة كاٖقراص الرقهٓة 

أف تتبع هبادئ التصهٓـ ٓىبغْ لمعركض التقدٓهٓة اٚلكتركىٓة الهتعمهٓف عف طٓرؽ البٓرد, كها  إلِ
شاشة بالىصكص كتجىب همئ ال ,ٓاء كعدـ التكمؼ فٍٓا أك تعقٓدٌاهثؿ الحرص عمِ بساطة اٖش

سٛسة فْ كالتأكد هف أف العركض التقدٓهٓة الهىفذة براهج العرض تعهؿ بكالكسائط الهتعددة 
 (.245:2005هختمؼ البراهج كاٖجٍزة )بدر الخاف 

 .العرض العهمي استراتيجية .2
هكف أف ٓستخدـ  ,تقمٓد طٓرقة عهؿ شئ ها ٓعرؼ عمِ أىً أسمكب كهىٍج لعرض أك      ٓك

التعمٓهٓة, كتكضٓح كٓفٓة تشغٓؿ  العرض العهمْ فْ التعمـ اٚلكتركىْ فْ هجاٚت هثؿ ا٘جراءات
 (.251:2005)بدر الخاف كتهثٓؿ هٍارات تكطٓد العٛقات بٓف اٖفراد كتكضٓح الهبادئ  ,جٍاز ها

 التدريب كالههارسة.  تراتيجيةاس .3
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براعة كاٚضطٛع بهٍارات أساسٓة, ٓساعد الهتعمهٓف عمِ الٓعرؼ عمِ أىً ىشاط تعمهْ      
هكف أف ٓكفر برىاهج التدٓرب ف خٛؿ أسمكب الههارسة الهتكررة, كعمِ تذكر الحقائؽ ه ٓك

ٛت الهختمفة الهقدهة لٍـ, لمهشك كالههارسة اٚلكتركىْ تغدٓة راجعة فكٓرة ٚستجابات الهتعمهٓف
ا هف لغات الىصكص كغٓ( كالجافا HTMLكها ٓهكف استخداـ لغات لغة الىص الفائؽ الهدرج ) ٌر

 (.255:2005)بدر الخاف  لخمؽ برىاهج تدٓرب كههارسة الكتركىْاٚلكتركىٓة, 

 الهحاكاة. استراتيجية .4
ف ثـ اكتشاؼ عكاقب كهت حقٓقٓة, ٓف ههارسة كاتخاذ قراراكفِ بٓئة الهحاكاة ٓهكف لمهتعمه     

هكف لمتعمٓـ اٚلكتركىْ أف ٓستخدـ الهحاكاة قراراتٍـ تمؾ  فْ تحسٓف هٍارات الطٛب الفردٓة ٓك
 (.268:2005)بدر الخاف كاتخاذ القرارات كالهعرفٓة كالكجداىٓة 

 

 .الهناقشة استراتيجية .5
هكف       ركىْ أف ٓخمؽ بٓئة تعمـ هشتركة لهىتدل الهىاقشة الجٓد التصهٓـ فْ الهقرر اٚلكتٓك
هىتدل الهىاقشة اٚلكتركىْ هىظكرات هتعددة حكؿ  ة كفعالة, حٓث ٓختبر الهشارككف فْتفاعمٓ

ـ عمِ التحم ٌذا  لدل الهشاركٓف فْكلذلؾ سٓككف  ,ٓؿ كالهشاركة بطرؽ تفكٓر هختمفةقضآا تحفٌز
كهف الههكف ٓف ىاقدٓف بصكرة أفضؿ, صبحكا هفكر الهىتدل التصهٓـ الطاقات الكاهىة كا٘هكاىات لٓ

أف تككف ٌذي الهىاقشات اٚلكتركىٓة غٓر هتزاهىة ) أم ٓحدث اٚتصاؿ هف حٓث ا٘رساؿ 
ت (, كاٚستقباؿ فْ أكقات هختمفة ( أك هتزاهىة ) أم ٓككف إرساؿ كاستقباؿ التكاصؿ فْ ىفس الكق

كالقكائـ البٓردٓة ,كهجهكعات  ,ركىْهتزاهىة تتضهف البٓرد اٚلكتكأدكات التكاصؿ الىصٓة غٓر ال
كأدكات  ,الفكٓرةفْ حٓف أف أدكات التكاصؿ الهتزاهىة تشتهؿ عمِ أدكات الهراسٛت  اٖخبار,

(, كفًٓ ٓتـ تشجٓع الهتعمهٓف عمِ 275:2005)بدر الخاف هؤتهرات الصكت كالفٓدٓك اٚلكتركىٓة 
ة الهجهكعة العمهٓة كىشاطٍا  إجراء الحكارات حكؿ ٌدؼ كغآة هحددة هها ٓتٓح التركٓز عمِ ٌٓك

 (.25,  2009الحالْ )شحاتة : 
 

 التعمـ التعاكني . .6
حٓث ٓعهؿ الهتعمهكف هع بعضٍـ البعض لتحقٓؽ ٌدؼ كاحد كهراجعة الدرس, أك القٓاـ      

ككف التعاكف (, 24:  2009ببحث ها أك دراسة حالة لٍا صمة بالهىٍج التعمٓهْ )شحاتة ,  ٓك
ٓف الطٛب هف خٛؿ شبكة ا٘ىترىت عف طٓرؽ اٚتصاؿ الهتزاهف باستخداـ هؤتهرات ا٘لكتركىْ ب

الىص كالصكت كالصكرة كالهىاقشات عف بعد, أك اٚتصاؿ غٓر الهتزاهف باستخداـ البٓرد 
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ب, كقكائـ الخدهات )عبد  ا٘لكتركىْ, المكحات ا٘خبآرة, الهىتدٓات, ىقؿ الهمفات, صفحات الٓك
 . (2010: شعباف العٓزز
هكف تضهٓف ىكعٓف هف أىكاع التعاكف فْ       التعاكف ك  ,اٚىترىت ٌها : التعاكف الداخمْ ٓك

كاقتراح  ,كتكضٓح اٚتجاٌات ,مْ ٓكفر بٓئة داعهة لطرح اٖسئمةإذ أف التعاكف الداخ ,الخارجْ
التعاكف كالعهؿ عمِ هشآرع هشتركة هع أعضاء الصؼ أخٓرف كأها الهشاركة بٍا,  الهصادر أك

هثؿ الهكاقع اٚلكتركىٓة ,كالهتحدثٓف  –الخارجْ فاىً ٓفٓد فْ هكالهة هصادر الخارج كأفرادي 
هكف استخداـ البٓرد اٚلكتركىْ كهىتدٓات الهىاقشة أىشطة الهقرر,  فْ –كالهدرسٓف الزائٓرف  ٓك

 (.306:2005)بدر الخاف كأدكات الهؤتهر فْ تٓسٓر كٛ ىكعْ التعاكف 
هكف      هكقؼ تعمٓهْ  بأىً: E-Cooperative Learning تعٓرؼ التعمـ التعاكىْ ا٘لكتركىْ ٓك

ٓتـ فًٓ تكٓزع الهتعمهٓف إلِ هجهكعات صغٓرة أك كبٓرة هككىة هف ُهتعِمهٓف أك أكثر ٓعهمكف هعا 
 تىاكلٍـ لهكضكعات هصحكبة بأىشطة,كذلؾ هف خٛؿ  ,هف أجؿ تحقٓؽ أٌداؼ هحددة كهشتركة

تركىٓة كذلؾ هف خٛؿ تفاعمٍـ هعا عف طٓرؽ أحد الهكاقع التعمٓهٓة الهصههة لذلؾ, كاختبارات إلك
تـ ذلؾ كفقا  كباستخداـ أدكات اٚتصاؿ الهتزاهف كغٓر الهتزاهف الهتاحة عبر شبكة ا٘ىترىت ٓك

جراءات هحددة كتحت إشراؼ كتكجًٓ كهتابعة الهعمـ  .(2010: شعباف )عبد العٓزز لتعمٓهات كا 
 

 :(62: 2012كها ذكر عقؿ ) التعاكىْ ـمالتع استراتٓجٓة تههٓزا كهف
 عمِ التكاصؿ كتبادؿ اٖفكار. الطمبة شجعت -أ 
 تستخدـ فْ الجكاىب العهمٓة كالىظٓرة. -ب 
 تعهؿ عمِ تحسٓف تعمـ الطمبة الضعاؼ هف خٛؿ دهجٍـ هع الطمبة الهتفكقٓف . -ج 

 
 مـ ا٘لكتركىْ هثؿ :( عدد آخر هف استراتٓجٓات التع21-16: (2011كقد أضاؼ حسىٓف 

 .اٌٖداؼ عمِ القائـ التعمـ استراتٓجٓة .1
 .ا٘لكتركىْ باٚتصاؿ التعمـ استراتٓجٓة .2
 لعب اٖدكار. استراتٓجٓة .3
 .الهشكٛت كتكٓزع بىشر التعمـ استراتٓجٓة  .4
 ا٘لكتركىٓة. بالهشركعات التعمـ استراتٓجٓة .5
 .إلكتركىٓا الهىشكرة الطٛب بأىشطة التعمـ استراتٓجٓة .6
 .الهتعددة الكسائط لبرهجٓات العمهٓة العركض استراتٓجٓة .7
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 جيجسك : االستراتيجية الهستخدهة في البحث استراتيجية
عمِ تعاكف  (Jigsaw)جٓجسك استراتٓجٓةقكـ فكرة تك  , أحد استراتٓجٓات التعمـ التعاكىْتعتبر 

بٍدؼ التفاعؿ  ,تجاىسالطمبة ٘ىجاز هكضكع أك هٍهة ها, بحٓث ٓتـ تقسٓـ الطمبة بشكؿ غٓر ه
ككف كؿ  ,كاستفادة الطمبة هف بعضٍـ البعض تألؼ كؿ فٓرؽ هف خهسة إلِ ستة أعضاء, ٓك ٓك

متقْ عف تعمـ جزء هف الهادة, هسئٚكعضك  ٓعالجكف  فْ هجهكعات اٖعضاء هف فرؽ هختمفة ٓك
ـ ٌذي الهجهكعات باستسهِ ك  لٓساعد كؿ هىٍـ أخر عمِ تعمـ الهكضكع, الهكضكع ىفسً

ٓعمهكف اٖعضاء أخٓرف ها , ثـ ٓعكد اٖعضاء إلِ فرقتٍـ اٖصمٓة ك هجهكعة الخبراء()
مْ اجتهاعات الفٓرؽ اٖصمْ كالهىاقشات  ,تعمهك اختبارات قصٓرة كؿ  عمِالهتعمهٓف  إجابةٓك

ا   .(2012)قطٓط ,بهفردي عمِ الهكاد التْ تعمهٌك
الكثٓر هف  ًأكدت دراسة هف خٛؿ هاٍذي اللتظٍر أٌهٓة استراتٓجٓة جٓجسك كهىاسبتٍا ك       

اٖكادٓهٓة  دكر التعمـ التعاكىْ فْ تىهٓة الهٍاراتفْ اٖدبٓات كالدراسات التْ رجعت إلٍٓا الباحثة 
أشار كؿ هف عفاىة كالجٓش كاٚجتهاعٓة الهختمفة كعمِ رأسٍا هٍارة اتخاذ القرار, فقد 

ىهٓة شخصٓة الهتعمـ كقدرتً عمِ اتخاذ القرار ت( إلِ أٌهٓة التعمـ التعاكىْ فْ 272:2009)
هجهكعات فٍك ٓستهع إلِ أخٓرف كٓمقْ عمٍٓـ الهحاضرات تحهمً الهسؤكلٓة فْ قٓادة الفرؽ أك الك 
ستخمص الىتائج ك ٓتك  كلبؾ كجكىسكف جكىسكف, كها أشار ٓصؿ إلِ التعهٓهاتعرض لمهساءلة ٓك  ٌك
جاىب  إلِ اٖكادٓهٓةالهٍاـ  بعضتعمـ التعاكىْ الإلِ أف الطٛب ٓتعمهكف هف خٛؿ   (1995 )

دارة الهٍارات اٚجتهاعٓة الٛزهة لمتعاكف هثؿ هٍارات القٓادة كاتخاذ ال قرار كبىاء الثقة كا 
 .(2013, )الهقبؿالصراع

 

التعاكف عمِ ا٘ىترىت كالهشآرع الجهاعٓة  (  أف2010فْ حٓف ٓؤكد عبد العٓزز شعباف )      
ٍتـ, ٓهٓة هٍهةخبرات تعمٓقدـ  هف خٛؿ إتاحة الفرصة لً  بالتعمـ الهتهركز حكؿ الطالب ٓك

كالهشاركة فْ  , كالتدٓرب عمِ هٍارات اٚتصاؿ, ككذلؾ تقسٓـ العهؿٚستخداـ أسالٓب تعمـ هتعددة
ة التْ تحدث أثىاء اٖفكار ٓزد هف عهؿ الهشركع بٓف أعضاء الهجهكعة كالهىاقشات الشفٓك , ٓك

لمبحث عف الهعمكهات كاستكشاؼ العدٓد هف الهجاٚت الجدٓدة كالصعبة بهساعدة دافعٓة الطالب 
ر هٍارات الطالب هثؿ التحمٓؿ, اٚتصاؿ كالتقٓٓـ.   الهجهكعة, كتحسٓف كتطٓك

ذا ها تسعِ الباحثة إلِ تحقٓقً هف خٛؿ  استراتٓجٓة جٓجسك التْ ستتىاكلٍا بالتفصٓؿ  تكظٓؼٌك
 الىظرم. خٛؿ الهحكر الثالث فْ ا٘طار
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 الهدكنات الهحكر الثاني:
 

 ( 2.0الجيؿ الثاني لمتعمـ اإللكتركني )كيب 
 

هفٍـك التعمـ ا٘لكتركىْ  كتطبٓقاتٍا الهتىكعة ىجد أفشبكة ا٘ىترىت  الهتسارع فْ طكرهع الت     
ِ فمـ ُٓعد ٓقتصر دكر الطالب عم ,كهركىة هف ذم قبؿ أكثر تفاعمٓةهختمفة  شهؿ جكاىبقد تغٓر لٓ

تمقْ الهحتكل بصكرة سمبٓة كدكف تفاعؿ بٓىً كبٓف اٚىترىت, بؿ تطكر اٖهر لٓصبح قادر عمِ 
الجٓؿ التفاعؿ هع الهحتكل بشكؿ كاضح هف خٛؿ تقىٓات هتعددة تتهٓز بالهركىة كالتفاعؿ ُتعرؼ بػ 

ب  أف ( أىً عمِ الرغـ هف 19: 2012كترل الهدٌكىْ ) , (0.2الثاىْ لمتعمـ ا٘لكتركىْ )ٓك
اٚىترىت أسٍـ بشكؿ كبٓر فْ تغٓٓر الطٓرقة التْ ٓتـ بٍا تقدٓـ الهحتكل لمطالب كالهتدرب 
ا (  بالكسائؿ ا٘لكتركىٓة الهختمفة كػ )هكقع الهادة الدراسٓة, القكائـ البٓردٓة, هىتدٓات الىقاش كغٌٓر

أهاـ ظٍكر تقىٓات  التْ أسٍهت فْ إٓصاؿ الهادة التعمٓهٓة لمهتعمـ, إٚ أىٍا بدأت تفقد بٓرقٍا
ب ( كالتْ تتهٓز 2.0إلكتركىٓة جدٓدة أطمؽ عمٍٓا تقىٓات الجٓؿ الثاىْ هف التعمـ ا٘لكتركىْ )ٓك

ب كُتعدبالتفاعمٓة كالهركىة  را لتقىٓات الجٓؿ اٖكؿ هف التعمـ ا٘لكتركىْ )ٓك  (.1.0تطٓك
 

ب لهصطمح ظٍكر أكؿ كقد كاف       Web 2.0)اسـ  ٓحهؿ هؤتهر فْ , 2005عاـ فْ 2.0 ٓك
Conference) ْأكرآمْ  شركة ىظهتً كالت(O'Reilly) ,فْ ذٌىْ ىتٓجة عصؼ كاف الهصطمح 

 ٚٓؼ كشركة هٓدٓا أكرآمْ شركة هف كؿ بٓف الهؤتهر ٌاهش عمِ أقٓهت التْ اٚجتهاعات أحد
ب كقد عرفكا, (MediaLive International)العالهٓة   الهكاقع هجهكعة هف أىً عمِ 2.0 ٓك

كتكفٓر قدر كبٓر هف التفاعمٓة  الخصائص هف عددنا فٍٓا تتكافر التْ كالتطبٓقات الخدهاتك 
 .(2009 ,كهشاركة الهستخدـ فْ إعداد الهحتكل ككذلؾ إهكاىٓة تكصٓؼ الهحتكل )الخمٓفة

كضح عبد الهجٓد )      ب (268: 2014ٓك ُٓهكف الهتعمـ هف قراءة الهعمكهات  0.2أف الٓك
بداء أراء, أم القراءة كالكتابة هعان, أم أف الهىشكرة عمِ شبك ات ا٘ىترىت ككتابة التعمٓقات كا 

ب , كها أف ٌذا الىكع هف 0.1العهمٓة تفاعمٓة تككف فْ اتجآٌف كلٓس فْ اتجاي كاحد كها فْ ٓك
ب اٌتـ بالجاىب الهعرفْ با٘ضافة إلِ التركٓز الكبٓر عمِ الهٍارات اٚجتهاعٓة كالتكاصؿ  الٓك

 ركة بصكرة فعالة.كالهشا

 هجهكعة هف إلِ( 2007) الخمٓفةك , (2009)كعهاشة  Abdullah(2013)  كقد أشار     
بتطبٓقات تأثٓرات   :هىٍا عمِ التعمٓـ(Web 2.0) الجٓؿ الثاىْ هف الٓك
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تتهٓز بالتفاعمٓة كالهركىة كتجعؿ الطالب هتمقْ كهرسؿ كهتفاعؿ  أصبحت العهمٓة التعمٓهة - أ
 تقبؿ كهتمقْ سمبْ.كهشارؾ ٚ هجرد هس

جعؿ التعمٓـ تعاكىْ كتكاهمْ بٓف الطٛب, فالجهٓع ٓتشارؾ فْ التحٓرر كالىشر كا٘ضافة  - ب
ك ها ٓشجع الطٛب  كالتعمٓؽ هف  كاضحالتعمٓـ كالتعمـ بشكؿ عهمٓة عمِ الهشاركة فْ ٌك

ب  . (Web 2.0) خٛؿ تقىٓات الجٓؿ الثاىْ هف الٓك

ىاؾ      ب تطبٓقات هف ختمفةتعددة كهه أىكاع ٌك كْ,هثؿ )  2.0 الٓك  كالشبكات , بمكؽ الٓك
ب هكاقعُتعد ( كها  folksonomies , اٚجتهاعٓة كٓبٓدٓا)  هثؿ شعبٓة كثراٖ 2.0 ٓك  , ٓك
 .(,Thomson 2008( ) كفمٓكر , سبٓس هام , الفٓسبكؾ ٓكتٓكب,

 كفٓها ٓمْ تستعرض الباحثة ىبذة هختصرة عف بعض تمؾ التطبٓقات :

 
 2.0( تطبيقات الكيب  2شكؿ )

 (html-http://mohmdfthy.blogspot.com/2007/08/2.3الهصدر )
 

  االجتهاعية الشبكات .1
 ىشر الهستخدهٓف هف ُتهكف ٖىفسٍـ, كها تعٓرؼ همؼ بإىشاء لمفرد ٌْ الشبكات التْ تسهح      

عدد هف  هشاركة ٓهكف شخص, كها أم قبؿ هف عمٍٓا اٚطٛع عاهة ٓهكف خصٓةش همفات

http://mohmdfthy.blogspot.com/2007/08/2-3.html
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 الفٓسبكؾ كهف تمؾ الشبكات اٚجتهاعٓة )هكقع, هكقعٍـ عمِ كالفٓدٓك كالهكسٓقِ الصكر
www.facebook.com  كهكقع تكتٓرwww.twitter.com سبٓس  كهام
www.myspace.com ( )2008  ,Thomson) ,( بأىٍا " شبكات 2008كُٓعرفٍا صادؽ )

ف ركابط بٓف اٖشخاص لهختمؼ اٖغراض كربط أصدق اء الدراسة أك العهؿ فْ فٓسبكؾ, تقكـ بتكٓك
ا هف الشبكات اٚجتهاعٓة   Linkedenكربط العاهمٓف فْ هكاف هعٓف هثؿ  التْ تكفر كؿ كغٌٓر

( بأىٍا : " شبكات اجتهاعٓة تفاعمٓة 25:  2012هىصكر )كها عرفٍا ال ,"هىٍا ٌدؼ كغرض هعٓف
ِ شبكة تتٓح التكاصؿ لهستخدهٍٓا فْ أم كقت ٓشاءكف كفْ أم هكاف هف العالـ, ظٍرت عم

, كاكتسبت اسهٍا ٌٓـ التكاصؿ كالتقارب بٓف الشعكب, كغٓرت فْ هفاا٘ىترىت هىذ سىكات قمٓمة
ة , كتعدت فْ أكىة اٖخٓرة كظٓفتٍا اٚجتهاعٓرىٍا تعزز العٛقات بٓف بىْ البشاٚجتهاعْ كك 

, كأبرز شبكات التكاصؿ اٚجتهاعْ ٌْ ) الفٓس بكؾ , تكٓتر , لتصبح كسٓمة تعبٓٓرة كاحتجاجٓة
 كالٓكتٓكب( " .

ؿ الجهٍكر هف قارئ لمهحتكل كهتفاعؿ هعً فقط       كقد عهمت الشبكات اٚجتهاعٓة عمِ تحٓك
 one-to-manyٛقة بٓف اٖفراد كا٘ىترىت هف كاحد إلِ الجهٍكر إلِ ىاشر لمهحتكل, كغٓر الع

relationship  إلِ العٛقة هف الجهٍكر لمجهٍكرmany -to-many relationship  ْالهدٌكى
ا اٚجتهاعٓة الشبكات عالجت , كها(23:2010) كف  هشكمة كبٓرة أثاٌر ِ افتقاد التعمٓـ التربٓك ٌك

الهسٓطر بأىة تعمٓـ جاهد ٓفتقد إلِ الركح الذم تجعمً بالفعؿ  صفكي٘ىساىْ كك اٚلكتركىْ لمجاىب ا
الجاىب كتضٓؼ الهشكمة  لتعالج ٌذي اٚجتهاعٓة الشبكات إلِ أف جاءتعمِ العهمٓة التعمٓهة, 

أساسْ  كتجعؿ هشاركة العىصر البشرل فْ العهمٓة التعمٓهٓة شْء لمتعمٓـ اٚلكتركىْ, ىساىْا٘
ات الشبك أدكاتالدراسة هف خٛؿ  قبؿ الهتعمهٓف كزادت الرغبة فْالجذب هف  هها احدث لً

 (, كهف أبرز الشبكات اٚجتهاعٓة هآمْ :2009اٚجتهاعٓة)عهاشة , 

  face bookالفيس بكؾ  - أ
, بجٍد )هارؾ 2004فبرآر  بدأ هكقع )فٓس بكؾ( ظٍكري فْ شبكة اٚىترىت فْ شٍر      

شبكات تضـ طمبة الجاهعة هىذ أف كاف طالبا فْ جاهعة  جككربٓرج( الذم راكدتً فكرة أف ٓقٓـ
ك ها ىجح فًٓ قبؿ أف تشهؿ شبكتً بقٓة الجاهعات اٖهٓركٓة, ,اٖهٓركٓةٌارفارد  ثـ العالـ كمً  ٌك
ف كُٓعرؼ"الفٓس بكؾ" عمِ أىً هك , (190:  2007)شحاتة , فٓها بعد ب ٓعهؿ عمِ تكٓك قع ٓك
ساعدٌـ عمِ تبادؿ الهعمكه اٖصدقاء ة كهقاطع الفٓدٓك كالتعمٓؽ عمٍٓا, ات كالصكر الشخصٓٓك

ف عٛقات سٍؿ إهكاىٓة تكٓك ؿ فْ فترة قصٓرة كبٍذي الطٓرقة تتككف العٛقات كالصداقات بشك  ٓك
 .( 2009)عهاشة ,سٓرع كضخـ فْ شتِ بمداف العالـ

http://www.myspace.com/
http://www.myspace.com/
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ب هف الثاىْ الجٓؿ أدكات أكثر هف كها ٓعتبر الفٓس بكؾ       استخداها, كتعدك  كاىتشارا شٍرة الٓك
 هف الجاهعة كخارج الجاهعة فْ كالزهٛء الطٛب لتساعد صههت خصٓصا اجتهاعٓة شبكات

 الخارجْ, لمعالـ الهفتكحة كاٖدكات هف التطبٓقات هتىكعة هجهكعة ٘شراؾ تطكرت كقد التكاصؿ,
 (Ali & moustafa ,2013:2).   التعمٓهٓة لٗغراض جذابة ككسٓمة استغٛلٍا ٓهكف لذا

 

 Twitter  تكتير  - ب
ف هصغر كالتْ تسهح لهستخدهًٓ بإرساؿ        أحد هكاقع الشبكات اٚجتهاعٓة ٓقدـ خدهة تدٓك

كذلؾ هباشرة عف طٓرؽ حرؼ لمرسالة الكاحدة,  140د أقصِ عف حالتٍـ بح Tweets تحدٓثات
تر أك عف طٓرؽ إرساؿ رسالة ىصٓة قصٓرة أك أك براهج الهحادثة الفكٓرة  SMS هكقع تٓك
, twitterfoxك Twhirlك Twitterrificالتطبٓقات التْ ٓقدهٍا الهطكركف هثؿ الفٓس بكؾ  ك

ٓهكف لٗصدقاء قراءتٍا هباشرة هف صفحتٍـ الرئٓسٓة مؾ التحدٓثات فْ صفحة الهستخدـ ك تظٍر تك 
أك ٓزارة همؼ الهستخدـ الشخصْ, كها ٓهكف استقباؿ الردكد كالتحدٓثات عف طٓرؽ البٓرد 

تهٓز ٌذا الهكقع بأىً ش. (2009)عهاشة , RSS خٛصة اٖحداثركىْ ك لكتا٘ بكة تكاصؿ ٓك
ي سكل أشخاص فٛ ٓرا ا ٓهكف لمهستخدـ حفظ همفً الشخصْ, كهسٓرعة كسٍمة اٚستخداـ
تر أسٍؿ هف إضافتٍـ فْ الفٓس بكؾ ُتعد , كها هحددٓف ٓحددٌـ بذاتً إضافة اٖشخاص فْ تٓك

كُٓشٓر عبد اهلل , (29:2010الهدٌكىْ ) الشخص الهراد إضافتً فٍك ٚ ٓتطمب اخذ ا٘ذف هف
 عمِ التعرؼ كالطٛب الهحاضٓرف تكٓتر ُٓهكف ( فْ دراستً إلِ أف(Abdullah,2013كآخركف 

 ٌىاؾ كاف إذا ا٘لكتركىْ التعمٓـ هدٓر هع التفاعؿ عف فضٛ ,الهعمكهات بصكرة فائقة أحدث عمِ
 . الىظاـ هع هشاكؿ أم
 

  YouTubeكتيكب هكقع الي .2
, كلعؿ الخدهات اٖخٓرة التْ قدهٍا قاطع الفٓدٓك كتبادلٍا بٓف زكاريهكقع هتخصص فْ ه     

, كها أف قٓاـ همكة بٓرطاىٓا الٓزابٓث الثاىٓة بإطٛؽ قىاة دىٓا اٚىترىت الهكقع رفعت هف أرصدتً فْ
زدٓاد شعبٓة ٌذا الهكقع خاصة خاصة بٍا عمِ هشاركة الفٓدٓك )ٓكتٓكب( كاف لً اٖثر اٖكبر فْ ا

 .(191: 2007فْ اىجمترا )شحاتة , 
 

 (Wikis)كيكي  .3
 تعدٓؿ شخص ٖم ٓهكف بحٓث جهاعْ, الكتابة بشكؿ عمِ ٓساعد برىاهج عف عبارة      

كْ , كبدكف بسٍكلة إلٍٓا كا٘ضافة كالصفحات الهحتكل  كُٓصؼ بأىً هكقع ,(2005قٓكد)ٓك
 ٓهكف ك, تحٓرر الهكضكعات فًٓ أك ٓهكف الهساٌهة لهستخدهٓفا هف أم شخص أف أم التعاكىٓة
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عمِ  ٓشهؿ أف ٓهكف كها, ٓككف هقتصر عمِ هجتهع هحدد أف أك عالهْ لجهٍكر هفتكح ٓككف أف
كٓبٓدٓا هكسكعة ُتعدك , (,Thomson 2008كاٖفٛـ) الصكتٓة كالتسجٓٛت الصكر   الهفتكحة ٓك
 .( 2006الكٓكْ )الخمٓفة : براهج تطبٓقات أشٍر هف المغات الهتعددة

 

 
 ( هكسكعة كيكبيديا بنسختيا العربية3شكؿ ) 

كْ التعمٓهٓة ها ٓمْ :  كهف اٖهثمة لهكاقع ٓك

1- Classroom Wikis 
2- Students Created Wikis 
3-  Higher-ED Wikis 
4- Group Project Wikis 
5- 5Global Connections Wikis 
6-  PTO Wikis 
7-  Teacher Peer Wikis 

 
 الهدكنات االلكتركنية   .4

( كالتعرؼ عمِ أٌـ ههٓزاتٍا, ستتحدث Web 2.0بعد استعراض عدد هف تقىٓات )      
كالتْ ستككف هحكر  ,(Web 2.0الباحثة بشْء هف التفصٓؿ عف أحد أبرز تمؾ التقىٓات )

" ْ هصادر أكثر ا٘لكتركىٓة  الهدكىات ُتعد", حٓث اإللكتركنية الهدكناتدراسة الباحثة ٌك
فْ العالـ الهىدهج كؿ فرد تهكف , فٍْ شٍرة كاىتشارا كألفة بٓف هستخدهْ ا٘ىترىتالهعمكهات 

ب الهترابط عمِ الشبكة العىكبكتٓة العالهٓة كاٖخبار  ؿ الهعمكهاتكتداك  ىشر هف  (Web)الٓك

http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Wikis+in+the+Classroom
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Wikis+in+the+Classroom
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Student+Created+Wikis
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Student+Created+Wikis
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Higher-Ed+Wikis
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Group+Project+Wikis
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Group+Project+Wikis
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Global+Connections+Wikis
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Global+Connections+Wikis
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/PTO+Wikis
http://wikisineducation.wetpaint.com/page/Teacher+Peer+Wikis
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كالىفاذ إلٍٓا فْ كافة هجاٚت الهعرفة البشٓرة كالتعرؼ هف خٛلٍا عمِ الرأم كالرأم أخر 
ستطٓعفْ البٓئة العىكبكتٓة هف خٛلٍا إدراؾ الجكاىب السٓاسٓة كاٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة  , ٓك

)إسهاعٓؿ, الهجتهع الهجتهع ها بؿ ٓهكف هف خٛلٍا دراسة الحٓاة الثقافٓة كالفكٓرة لٍذ
بأىٍا ثاىْ ثكرة فْ عالـ ا٘ىترىت بعد  Blogs الهدكىات( 2006(. كها ٓصؼ فراج )2007

ا كشٍرتٍا الكاسعة بٓف الهستفٓدٓف هف الشبكة العىكبكتٓة كذلؾ البٓرد ا٘لكتركىْ, , بعد اىتشاٌر
كْ , لها ت ا٘ىترىتتعد أحد أبرز خدها Wiki كأىٍا أف إلِ جاىب البٓرد ا٘لكتركىْ كالٓك

كتشكٓؿ التجهعات  كالكصكؿ الهباشر هف قبؿ الهستفٓدٓف إلٍٓا التفاعمٓة تتهٓز بً هف
ا , ا٘لكتركىٓة بٓف هحرٓرٍا كالهستفٓدٓف هىٍا ٛن عف تكفٌر سجؿ أرشٓفْ لمهكاد لٌذا فض

ا هف اٖسالٓب  الهتاحة بٍا, ٓتـ الكصكؿ إلًٓ بصكرة أكثر سٍكلة  .كٓسرنا هف غٌٓر
ب كأحد التطبٓقات البارزة فْ الجٓؿ( weblogs) الهدكىاتهع اىتشار ك        الثاىْ هف الٓك

(Web 2.0 ) قاـ الهعمهكف كالهٍتهكف فْ السمؾ اٖكادٓهْ بتسخٓر ٌذي التقىٓة لخدهة هقرراتٍـ
 ُتعدفهف جٍة  ,الدراسٓة كلمتكاصؿ هع طمبتٍـ, كذلؾ ٚىفتاحٓة ٌذي التقىٓة كسٍكلة استخداهٍا

( Learning Content Management System ) ىات ىكع هف أىكاع ىظـ إدارة الهحتكلالهدك 
(LCMS كالتْ ٓهكف تكظٓفٍا لىشر هحتكل الهقرر الدراسْ كالىقاش هع الطمبة, كهف جٍة أخرل )

بحٓث ٓهكف ٖم شخص غٓر همـ ببرهجة , ستخداـالتركٓب كاٚ سٍمةالهدكىات تقىٓات  ُتعد
 هدكىة لً فْ غضكف دقائؽ بفضؿ كجكد هكاقع تقدـ خدهة استضافة بىاء  تكتصهٓـ هكاقع ا٘ىترى

 (.9 : 2009 ,)الخمفٓةالهدكىات هجاىان كبىاء 

ْ اختصار لكمهة  blog ا٘ىجمٓٓزةالمغة بتسهِ الهدكىة ك       , جؿ الشبكةبهعىِ س Web logٌك
, كتسهِ عهمٓة bloggerكها ُٓطمؽ عمِ الشخص الهدكف الذم ٓقكـ بالىشر كالكتابة فْ الهدكىة 

ٚن لكمهة  , كُتعدbloggingإىشاء هدكىة كالكتابة فٍٓا  ٌْ  blogالترجهة العربٓة اٖكثر ركاجا كقبك
تطبٓؽ هف تطبٓقات اٚىترىت, الهدكىة بأىٍا  (2012)ُٓعرؼ السككتْ ك , (2010)الشهرم, الهدكىة

ب تظٍر عمٍٓا رة ٌك فْ أبسط صكري لً عباؿ هف خٛؿ ىظاـ إدارة الهحتكل, ك ٓعه عف صفحة ٓك
ىات ٓة تصاحبٍا آل  اٖقدـ إلِهف اٖحدث  –هرتبة ترتٓبا زهىٓا تصاعدٓا )هكاضٓع( هؤرخة ك  تدٓك

ىات القدٓهة, ك  ىة هع أهكاىٓة التعمٓؽ عمِ ٖرشفة لمتدٓك عىكاف رئٓسْ خاص ٓعبر عف هحتكل التدٓك
ىة عمِ حدي هف قبؿ الهشاٌدٓف أك الزكار  كؿ    .  تدٓك
ب صفحة( بأىٍا 8:2013كها ُٓعرفٍا الهحضار )       كالتحدٓث, ا٘ىشاء سٍمة دٓىاهٓكٓة ٓك

ا ىات كترتب غالبان, هحدد هكضكع عمِ كتحتكم أكثر, أك كاحد هدكف ٓحرٌر  زهىٓا ترتٓبا التدٓك
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 عمٍٓا التعمٓؽ لٙىترىت هتصفح ٖم ٓهكف حتِ كقارئٍٓا هحرٓرٍا بٓف بالتفاعؿ تسهح كها هعككسا,
 . سٍكلة ؿبك

كٓبٓدٓاكها كرد تعٓرؼ الهدكىة فْ       ب  بأىٍا "عبارة عف wikipedia  هكسكعة ٓك صفحة ٓك
ىات )هدخٛت( هؤرخة ك  تظٍر عمٍٓا هرتبة ترتٓبا زهىٓا تصاعدٓا, تصاحبٍا آلٓة ٖرشفة تدٓك

قارئ هف الهدخٛت القدٓهة, ك ٓككف لكؿ هدخؿ هىٍا عىكاف دائـ ٚ ٓتغٓر هىذ لحظة ىشري ٓهكف ال
ىة هعٓىة فْ كقت ٚحؽ عىدها ٚ تككف هتاحة فْ الصفحة اٖكلِ لمهدكىة  ".الرجكع إلِ تدٓك

عرفٍا       تطبٓؽ هف تطبٓقات اٚىترىت أتٓحت لجهٓع الهستخدهٓف,  (229:2010حسٓف )ٓك
لتصبح  كعهؿ ٌذا التطبٓؽ عمِ الجهع بٓف إهكاىٓات ا٘ىشاء البسٓطة, إهكاىٓات الىشر السٍمة,

بذلؾ اٖداة السٓرعة لمكصكؿ كالتكاصؿ القائـ عمِ الحكار كتبادؿ أراء كىقؿ اٖخبار بآلٓة تسهح 
ف كفؽ ترتٓب زهىْ هف اٖحدث إلِ اٖقدـ. ىً بهختمؼ أشكاؿ التدٓك  لمُقراء ا٘طٛع عمِ ها تـ تدٓك

 ر عمٍٓاتظٍ Websites)عبارة عف هكاقع عىكبكتٓة ) ( بأىٍا2007كُتعرفٍا إسهاعٓؿ )     
ىات بٍا آلٓة تصاح -هف اٖحدث إلْ اٖقدـ -)هداخؿ( هؤرخة كهرتبة ترتٓبا زهىٓا  postsتدٓك

ككف لكؿ هدخؿ هىٍا عىكاف إلكتركىْ, ٖرشفة الهداخؿ القدٓهة ٓتغٓر هىذ لحظة  دائـ ٚ URL ٓك
ىة هعٓىة فْ كقت ٚحؽ عى, ىشري عمِ الشبكة دها ٚ بحٓث ُٓهكف الهستفٓد هف الرجكع إلْ تدٓك

فٓدٓف هها ٓساعد عمِ الكصكؿ الهباشر هف ِقبؿ الهست, هتاحة عمِ الصفحة اٖكلِ لمهدكىةتككف 
كهكاد سهعٓة كالركابط الفائقة إلِ  كلقطات الفٓدٓك القصٓرة لصكركا إلٍٓا, كتشتهؿ عمِ الىصكص

ا كقارئٍٓا هصادر إلكتركىٓة أخرل ذات صمة عمِ الشبكة, كتسهح الهدكىات بالتفاعؿ بٓف هحرٓرٍ
 .حٓث ٓهكف ٖم هف هتصفحْ اٚىترىت قراءاتٍا كالتعقٓب أك التعمٓؽ عمٍٓا

ْ :الباحثة أىٍـ اتفقكا فْ  ترلكهف خٛؿ التعٓرفات السابقة   هعظـ الىقاط ٌك
  رئٓسْ هحدد غالبا, هع إهكاىٓة كضع التعمٓقات عمًٓ هف قبؿ احتكاء الهدكىة عمِ هكضكع

 الزائٓرف لمهدكىة.
 ٓب الهكضكعات ترتٓبا تصاعدٓا هف اٖحدث إلِ اٖقدـٓتـ ترت. 
  ىات ", حٓث ىة "ٓككف لكؿأرشفة الهكضكعات " التدٓك ُٓهكف  URL عىكاف إلكتركىْ" تدٓك

 . فْ أم كقت URL خٛؿ عىكافهف ٍا الرجكع إلٓ لمزائر

هآٌة ( اختمؼ عف بقٓة التعٓرفات فْ تحدٓد 2007كها ترل الباحثة أف تعٓرؼ إسهاعٓؿ )     
الهدكىة, حٓث اعتبرتٍا دراسة إسهاعٓؿ بأىٍا هكقع الكتركىْ عمِ خٛؼ بقٓة التعٓرفات التْ 
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, كفْ ٌذا الصدد تتفؽ الباحثة هع القكؿ بأف الهدكىة صفحة الكتركىٓةذكرت بأف الهدكىة عبارة 
ب  ُتعدعبارة عف صفحة الكتركىٓة, فالهدكىة  ركىة , كالتْ تهتاز باله0.2أحد تطبٓقات الٓك

هكاىٓة التحدٓث بٓف الفٓىة كاٖخرل دكف الحاجة إلِ عمـ هتعهؽ فْ عمـك البرهجة  كالتفاعمٓة كا 
كالتْ تهتاز  0.1كالكٓب , عمِ عكس الهكاقع اٚلكتركىٓة التْ ُتكصؼ بأىٍا احد تطبٓقات الكٓب 
تطمب تحدٓثٍا هعرفة تقىٓة عالٓة, كها تفتقر إلِ التفاعؿ بٓىٍا  كبٓف القارئ كتهتاز بككىٍا ساكىة ٓك

 بالسمبٓة عمِ عكس الهدكىات .

( (Blogs أكجً اٚتفاؽ كاٚختٛؼ بٓف الهدكىات( 2007إسهاعٓؿ )كقد أكردت دراسة      
 كالتالْ : (Websitesكالهكاقع العىكبكتٓة)

 -أكجً اٚتفاؽ ٓهكف ذكر : 
 أف كٛ هىٍها كسٓمة أك هصدر لىشر الهعمكهات عمِ ا٘ىترىت. .1
دارتً.أف كٛ  .2 بقِ هاداـ ٌىاؾ فرد أك هؤسسة تقكـ بإىشائً كا   هىٍها ٓهكف أف ٓستهر ٓك
 إم هف هستخدهْ ا٘ىترىت الدخكؿ عمًٓ. ُٓهكف URLأف كٛ هىٍها لً عىكاف إلكتركىْ .3

 

اٚختٛؼ الرئٓسْ بٓىٍها ٓكهف فْ أف الهدكىات أكثر كهف خٛؿ اطٛع الباحثة ترل أف       
ىاؾ دٓىاهٓكٓة هف هكاقع الك  ٓب با٘ضافة إلْ التحدٓث الهستهر بحٓث ٚ ٓهر أسبكع كاحد إٚ ٌك

ـ زهىْ هف اٖحدث  ىً جدٓدة, إلْ جاىب ها تشتهؿ عمًٓ الهدكىات هف ترتٓب كتقٓك عمِ اٖقؿ تدٓك
ب هصههة لكْ تككف ساكىة كلٓس ٌىاؾ حاجة  ىات, فْ حٓف أف هكاقع الٓك إلْ اٖقدـ لٍذي التدٓك

تُتٓح الفرصة أهاـ هستخدهٍٓا ٘ضافة , كها أف الهدكىات أك كفقا لتآرخ هعٓف إلْ تحدٓثٍا باىتظاـ
أك تعدٓؿ أك حذؼ ها ٓٓردكف دكف الحاجة إلِ خبرة كاسعة فْ عمكـ البرهجة كا٘ىترىت, حٓث 

ا٘حاطة العهٓقة بمغة تٍٓئة الىصكص الفائقة ٓهكف ٖم هستخدـ إىشاء هدكىتً دكف أف ٓككف لً 
HTML  هع ىهاذج عىكبكتٓة أك العهؿWeb templates هعقدة. 

 

 أنكاع الهدكنات
بعد اىتشار الهدكىات بشكؿ همحكظ عمِ الشبكة العىكبكتٓة كتعدد أٌدافٍا كاستخداهاتٍا فإىً ٚ      

عبر ٓكجد تقسٓـ هحدد ٖىكاع الهدكىات, كهف خٛؿ اطٛع الباحثة عمِ عدد كبٓر هف الهدكىات 
أك هدكىات هخصصة فْ هجاؿ هعٓف كهدكىات سٓاسٓة أك اقتصادٓة , كجدت أف ٌىاؾ اٚىترىت
ىاؾ هدكىات جهع أصحابٍا بٓف أكثر هف ىكع . شخصٓة  , ٌك
( اىً فْ ظؿ اٚىتشار الٍائؿ لمهدكىات كالتىكع 2010:236ف )كفْ ٌذا السٓاؽ ٓرل حسٓ     

قائهان بذاتً ٓبرز فًٓ  , كأصبحت عالهان لهدكىات كفؽ أىكاع كأشكاؿ هختمفةالكبٓر لٍا ظٍرت لىا ا
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, كلقد تـ حصر لهدكىات كفؽ أىكاع كأشكاؿ هختمفةالتىكع بشكؿ كاضح كجمْ بحٓث تظٍر فًٓ ا
ٌىاؾ حدكد فاصمة بٓف ىكع كآخر,  خهسة أشكاؿ هختمفة ٖىكاع الهدكىات هع ا٘شارة إلِ اىً لٓست

, كلكىىا عمِ اٖغمب فئة هف فقد ىجد أىكاع تجهع بٓف أكثر هف شكؿ أك تقسٓـ كتىدرج تحت أكثر
 عىدها ىشٓر إلِ هدكىة ها عمِ أىٍا تىدرج تحت ىكع هعٓف ٓككف تحدٓد ذلؾ كفؽ السهة اٖغمب

 , كأٓضا هف خٛؿ الٍدؼ هف إىشائٍا.التْ تظٍر بٍا

 ( 238-236:2010ٓف )حسكفٓها ٓمْ عرض ٖىكاع الهدكىات بحسب ها أكردٌا 
 حسب هجاؿ التغطية الهكضكعية  .1

ٌذي الفئة أىكاع كثٓرة كهتعددة لككىٍا تغطْ هجاٚت الهدكىات التْ تغطْ هجاؿ ىجد فْ 
كاٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة كالتقىٓة, كبعض هىٍا  ةالهكتبات كالهعمكهات كالهدكىات السٓاسٓ

 قد ٓجهع بٓف أكثر هف هجاؿ.
 كفؽ الجية الهنشئة ليا كالقائهيف عمييا  .2

اؾ الهدكىات الشخصٓة كالتْ ٓعىِ بٍا شخص قد ٌىاؾ ىكعاف ٓىدرج تحت ٌذي الفئة, فٍى
ف لدًٓ ىاؾ هدكىات قد  ,ٓتفرد بهكاضٓع ٓختاري ٌك كفؽ هٓكلً كرغباتً كاتجاٌات التدٓك ٌك

هكف أف ٓطمؽ عمٍٓا الهدكىات الجهاعٓة.  ٓشترؾ بٍا هجهكعة هف اٖشخاص ٓك
 شكؿ أك أساس الهحتكل الهكضكعي : .3
 ركابط تشعبٓة : الهدكىات اٚلكتركىٓة التْ تحتكم عمِ -أ 

أكلِ   web link blogsالهدكىات اٚلكتركىٓة التْ تحتكم الكصٛت التشعبٓة  ُتعد
ا عمِ شبكة اٚىترىت كهف ٌىا جاء اسـ  تأىكاع الهدكىا اٚلكتركىٓة التْ تـ ىشٌر

حتكم ٌذا الىكع عمِ العدٓد هف الركابط لهكاقع weblogالهدكىة اٚلكتركىٓة  , ٓك
ل صاحب الهدكىة أىٍا تستحؽ الٓزارة, إضافة إلِ كصؼ هختصر اٚىترىت التْ ٓر 

 لمهكقع الهشار إلًٓ بالرابط.
 :online diary blogsالهدكىات اٚلكتركىٓة التْ تحتكم عمِ الهذكرات الٓكهٓة  -ب 

ْ الهدكىات التْ تتىاكؿ الحٓاة الٓكهٓة لهالكٍا.  ٌك
 :article blogsالهدكىات اٚلكتركىٓة التْ تحتكم عمِ الهقاٚت  -ج 

ٓحتكم ٌذا الىكع هف الهدكىات عمِ عرض كتعمٓقات عمِ اٖخبار كاٖحداث ,أك 
 أخبار كتقآرر أك سمسمة لهرجعات الكتب.

 الهىكعة : الهدكىات اٚلكتركىٓة -د 
ْ التْ تجهع بٓف أكثر هف ىكع هف اٖىكاع الهذككرة لمهدكىات.  ٌك
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ىاؾ       هقاطع تحتكم عمِ , كُأخرل photo blogs رالصك الهدكىات اٚلكتركىٓة التْ تحتكم ٌك
 .videocasts blogs هقاطع بث هرئْتحتكم عمِ , كُأخرل podcast blogs بث إذاعْ 

 نهط التمقي : .4
ىا ٓتـ التمقْ one – way communicationفْ اتجاي كاحد " -أ  " هف الهدكف إلِ القارئ ٌك

 فقط.
ىا  " أم هف الهدكفtow – way communicationفْ اتجآٌف " -ب  إلِ القارئ كالعكس ٌك

 ٓحدث التفاعؿ.
 حسب اإلتاحة : .5
 .الهدكىات العاهة : هتاحة لمقراءة عمِ اٚىترىت لمجهٓع -أ 
 عة أك غٓر ذلؾ.الهدكىات الخاصة : كأف تككف تابعة لهىظهة خاصة هثؿ شركة أك جاه -ب 

ك الهدكىات الهجاىٓة ك 44:2010كها أكردت الهدٌكىْ )      الهدكىات ( ىكعان آخر لمهدكىات ٌك
 الهدفكعة اٖجر كفٓها ٓمْ أٌـ الفركؽ بٓىٍها كها أكردتٍا فْ دراستٍا 

 الفرؽ بيف الهدكنات الهجانية كالهدفكعة األجر(  2 جدكؿ)
 الهدكنة الهدفكعة الهدكنة الهجانية الخاصية

 لها  امٌل م  قل  لها  امٌل ف عً فٌظه  ع اا ها  اٌل  ال امٌل

 ل ٌ  خ    ال ٌمكل   كٌب إضافا  ج ٌ  , ا ضافا 
ا ضافا  ال ً قا   ها صااب الماقع  الشخص

 الذي ٌق   الم ا   المجا ٌ .

إضاف  ٌ غب  ها  أيٌمكل   كٌب 
 الشخص .

فمق    ال ٌمكل ال اك    صمٌ  الم ا    شكل ك ٌ , ال صمٌ 
  الخ م  المجا ٌ  ٌم ح ع  اً مل القاالب ال ً ٌخ ا

 م ها الشخص .

ٌ اك  الشخص   صمٌ  الم ا    ا ٌ  
  ام  ا  ال قٌا  .

FTP   ٌ   ال ٌمكل ال خال إلى الم ا   علFTP, 
ا ال الً ال ٌمكل ا جا  الع ٌ  مل األما  مثل : 

, أا إ شاء ملف  htaccessال ع ٌل على ملف 
robots .txt ,  أا ف ح ا اب فىGoogle 

web master tools  ٌا, اغ . 

 FTPٌمكل ال خال عل   ٌ   
 اا جا  ال ع ٌ   الم لا   .

ال  اذف الم ا   ا ى اال  ج  ا الخص لم    اال  م ا ٌ 
  اٌل  .

مل ق ل الم  ضٌف أا   غل  الم ا  
ش ك  ال امٌل  مج   ا  هاء م   

 الاج  .

الم ا   فً مأمل مل االخ  ا  إل كا      ع ألا   األمال
 ٌ  المشها   .المااقع المجا 

 ق    ع ض الم ا   ل خ  ا  
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هكف إجهاؿ أىكاع الهدكىات فْ الشكؿ التالْ :  ٓك
 

 

 أىـ أنكاع الهدكنات( 4) شكؿ                       
ستخداهٍا فْ ٚ ان كتىدرج الهدكىة الهستخدهة فْ البحث الحالْ تحت ىكع الهدكىات التعمٓهٓة ىظر 

 الهرجكة.د هف اٌٖداؼ تحقٓؽ عدالعهمٓة التعمٓهٓة ل
  

 هككنات الهدكنة :
ٚ ٓكجد هككىات هحددة لمهدكىة فٍْ تختمؼ هف كاحدة إلِ أخرل, كذلؾ بحسب الشخص      

رل كؿ هف ٚىكشٓرؿ ك الهدكف الذم قاـ بتصهٓهٍا, كالٍدؼ هف كراء استخ ىكبؿ داهً لٍا, ٓك
Lankshear and Knobel,2003)ٓئتٍا, فدائها ٓتـ ( أىً ٚ ٓكجد شكؿ هحدد لمهدكى ة ٌك

ا بتآرخ ككقت  ىات كاٖخبار كالتْ ٓتـ ىشٌر تقسٓهٍا إلِ جزأٓف : الجزء اٖكؿ خاص التدٓك
هحددٓف, كالجزء الثاىْ ٓعتبر همحقان أك فٍرسان لمركابط التْ تشٓر إلِ الهكاقع الهفضمة عىد الهدكف, 

 أك الهكاقع ذات الصمة بالهكضكعات.
رض الباحثة هجهكعة هف الهككىات اٖساسٓة كالهشتركة غالبا بٓف هعظـ كبشكؿ عاـ ستع          

 الهدكىات, با٘ضافة إلِ هككىات أخرل قد ٓستغىْ عىٍا بعض الهدكىٓف فْ صفحاتٍـ : 
 

 أنواع المدونات

 تبعان لهحتكاٌا
 ك ا ٌ 

 
 صا ٌ 

 
 صا ٌ 

 
 جاال

 
 فٌ ٌا

 تبعان لمعدد
 ف  ٌ 

 
 جماعٌ 

 تبعان لتكمفتٍا
 مجا ٌ 

 
 م فاع 

 تبعان لمٍدؼ هىٍا
مذك ا  
 ٌامٌ 

 سٓاسٓة
 إ  اج ا  ً

  ق ٌ 

 
 اق صا ٌ 

 
 الش كا 

 
 الهااٌا 

 
 اا ا ٌ 

 
  علٌمٌ 
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 : URLعنكاف إلكتركني .1
 إلِ الهدكىة الهطمكبة. م هف هستخدهْ ا٘ىترىت الدخكؿ عمًٓأ ُٓهكف

 :   Blog Titleرأس الهدكنة  .2
سة العمٓا لمهدكىة.ٌك ا ظٍر فْ الترٓك ا , ٓك  لعىكاف الذم ٓهٓز الهدكىة عف غٌٓر

 : Postالتدكينة  .3
, ك تككف ذات عىكاف خاص بتىسٓؽ ههٓز التْ ٓضٓفٍا الُهدكف إلِ هدكىتً ٌْ الهكاضٓع

ىة  اPostعف هحتكل التدٓك ىة بتآرخ ككقت ىشٌر  ., كها ُتذٓؿ التدٓك
 :  Commentالتعميقات  .4

ْ ها ٓضع ا أك عمِ التعمٓقات السابقة, ٌك ٍا الُقراء سكاءن تعمٓقان عمِ التدكٓىات التْ قرءٌك
بداء الرأم بٓف الزائر كالهدكف كالزائٓرف أىفسٍـ.  هها ٓسهح بالهىاقشة كا 

 أرشيؼ الهكضكعات : .5
ا,  ا عبر الهدكىة بحسب تآرخ ىشٌر ٓتـ هف خٛلً تىظٓـ جهٓع الهكضكعات التْ تـ ىشٌر

 ٍٓا هتِ شاء القارئ .لٓتـ الرجكع إل
 ركابط الهكضكعات : .6

 كذلؾ لٓتـ هشاركتٍا فْ هكاقع أك هدكىات أخرل. 
 الصفحات :  .7

 ٌْ أقساـ ثابتة, كصفحة التعٓرؼ بالهدكف أك كصفحة "اتصؿ بىا ".
 التصنيفات :  .8

ْ التْ تسهح بتقسٓـ هكضكعات الهدكىة بىاء عمِ الهحتكل الذم تتىاكلً أك تبعان  ٌك
ذي الهٓزة تساٌـ فْ تىظٓـ كترتٓب الهدكىة بشكؿ أكبر, ٌٖداؼ أخرل  ُٓٓردٌا الهدكف, ٌك

 هها ٓساعد زائرم الهدكىة فْ الكصكؿ إلِ اٌتهاهاتٍـ بكؿ سٍكلة كُٓسر .
 هربع البحث :  .9

ا سابقان كالكصكؿ إلٍٓا.  ٓهكف هف خٛلً البحث عف أم هف هكضكعات الهدكىة التْ ىشٌر
 :  RSSخالصة الهدكنة  .10

ب, حٓث ٓهكف لمهدكف كضع ٌذي الخدهة عمِ  ٌك هكجز همخص الصفحة عمِ الٓك
ضافة ركابط الهكاقع التْ تٍهً, بحٓث تصمً أخبار كتحدٓثات تمؾ الهكاقع إلِ  هدكىتً كا 
هدكىتً دكف الحاجة إلِ ٓزارتٍا هها ٓكفر الكقت كالجٍد, با٘ضافة إلِ كجكد ركابط 

 لهتابعة التفاصٓؿ إف أراد ذلؾ.
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 :ركىٓة الهستخدهة فْ البحث الحالْهدكىة اٚلكتصكرة هف الٓمْ عرض  كفٓها     
 

 لهدكنة االلكتركنية الهستخدهة في البحث الحاليصكرة هف ا( 5) شكؿ 
 

A  ْعىكاف الكتركىURL 
B عىكاف الهدكىة 
C كصؼ الهدكىة 
D صفحات الهدكىة 
E ىة  عىكاف التدٓك
F ىة  تآرخ ىشر التدٓك
G أقساـ الهدكىة 
H  هربع البحث فْ الهدكىة كgoogle 
I أرشٓؼ الهدكىة 
J ا ىة كساعة ىشٌر  ىاشر التدٓك
K ىة الهىشكرة  التعمٓقات عمِ التدٓك
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 :خصائص الهدكنات
فعالٓتٍا كلت هكضكع الهدكىات فْ التعمٓـ ك بعد اطٛع الباحثة عمِ عدد هف الدراسات التْ تىا     

( 2010ٌكىْ )دراسة الهدك ( 2011كدراسة هطر ) (2013) ضاردراسة الهحفْ العهمٓة التعمٓهة ك
قاهت الباحثة بحصر هجهكعة هف ( ,2006Bryant) كدراسة, (Vise, 2007)كدراسة 

ْ كالتالْ: الخصائص  التْ تتهٓز بٍا الهدكىات ٌك
فٍْ ٚ تحتاج هف الطٛب إلِ خبرة كاسعة فْ هجاؿ البرهجة كتصهٓـ  سيكلة االستخداـ : .1

ستطٓع أم طالب هف إىشاء هدكىة كىشر آرائً كأفكاري الهختمفة فْ شتِ صفحات الٓك ب, ٓك
 الهجاٚت كالقضآا. 

 لسٍكلة هستخدهٍٓا بٓف عارهة شعبٓة قد اكتسبت الهدكىات أف( 2006ترل ٌىد كسمطاىة )ك      
 فْ لً هدكىة خمؽ ا٘ىترىت هكاقع كتصهٓـ ببرهجة همـ غٓر شخص ٖم ٓهكف حٓث استخداهٍا

 Blogger هثؿ هكقع هجاىنا الهدكىات كخمؽ استضافة خدهة تقدـ هكاقع كجكد بفضؿ ف دقائؽغضك 
الشخص لمهدكىة لٓس  ( أف اهتٛؾ52:2010كها تضٓؼ الهدٌكىْ ), عربٓنا الىاشر كهكقع عالهٓنا

 , كلكف الصعكبة تكهف فْ اىتقاء الهكضكعات كتقدٓهٍا لمُقراء بشكؿ جذاب كهفٓد.باٖهر الصعب

ف تتهٓز ببساطتٍا إلِ حد كبٓر,   ,2006Bryantكقد أكضح برآىت )       ( أف برهجٓات التدٓك
ب, كأف هتطمبات التدٓرب عمِ استخداـ الهدكىة ٚ ٓتطمب  ْ تحتاج إلِ صٓاىة أقؿ هف هكقع الٓك ٌك

دقٓقة فْ الٓـك اٖكؿ هف اٚستخداـ, كلكف ا٘رشادات التْ ٓجب أف ٓفٍهٍا الطٛب  15-10سكل 
ب العالهٓة, كتحدٓدٌْ  ٓهكف التْ كالخبرات أراء كتابة تداعٓات , هاذا ٓعىْ الىشر عمِ شبكة الٓك

, كها ٓجب عمِ كاٖصدقاءالهحتهمٓف كالزهٛء  العهؿ أرباب قبؿ هف ٚحؽ كقت فْ قراءتٍا
طٛب فْ  15, فإذا كاف عدد طٛبً الهستخدهٓف عدد فْ الٍائؿ لمىهك هستعدا الهدرس أف ٓككف

 , هها ٓتطمبأكثر أك 300-15 قفزٓ الهدكىة كالهتابعٓف لً قد هستخدهٓف , فإف عدددراسْ فصؿلا
 إلِ الهدكىة. جدد هستخدهٓف إضافة ٖتهتة الهسبؽ التخطٓط

" خبٓر قابمٓة اٚستخداـ بفحص اٌٖداؼ الخهسة التْ حددٌا  (2012ها قاهت ٌىد )ك     
ٛن ضهف جٓتحقٓقٍا سُ التْ ب "جآككب ىٓسمكف ٚن ك  عؿ الهىتج هتفاع  ,بالىسبة لمهستخدـ ههتعان ك  فعا

قابمٓة التعمـ (, Satisfaction) الرضا, (Efficiency)الكفاءة  اٌٖداؼ ٌْ: ٌذي
(Learnability ,)قابمٓة التذكر( Memorability) ,( اٖخطاءErrors.) 
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تضح هف الجدكؿ التالْ هتِ تحقٓؽ الهدكىة لٌٗداؼ آىفة الذكر :  ٓك

 الخصائص الهتكفرة في الهدكنة( 3) كؿجد
 المدونات الخاصية

على  منتج ماأهنا مدى قدرة  علىتعرف  :الكفاءة
 .دعم املستخدم لعمل شيء معني

توفر املدونات كفاءة عالية يف دعم خصائص متنوعة 
 ومكملة لوظائفها التقليدية.

لشخص مع امتعة تفاعل  : ويقصد هبا قياسالرضا
 املنتج.

درجة الرضا يف استخدام املدونات عالية وذلك بفضل 
 وجود جمموعة كبرية من األدوات املساندة واملتنوعة.

 قابل للتعلم بسرعة. املنتج.درجة سهولة التعامل مع  : وتعينقابلية التعلم

 يةسهولة تذكر املستخدم كيف : وتعينقابلية التذكر
 نتج.تعامل مع املال

انية إضافة أدوات وخصائص جديدة للمدونة مع إمك
 يصبح من الصعب أحيانا تذكر كيفية التعامل معها.

 اليت يقوم هبا املستخدم األخطاء: وتعين األخطاء
هذه  األخطاء  املستخدم يتجاوزوكيفية جعل 

 .بسهولة

 ميكن جتاوز األخطاء بسهولة يف املدونات.

 

عصر الهعمكهاتٓة كأف هف ٓهتمؾ الهعمكهة فًٓ : ٓكصؼ العصر الحالْ ب هصدر لمهعمكهات .2
الهدكىات اٚلكتركىٓة هف أبرز  ُتعدك ٓهتمؾ السٓطرة كهتابعة التقدـ الهعرفْ كالتكىكلكجْ, 

كهتابعة ها  ,هصادر الهعمكهات التْ ٓهكف لمطالب أف ٓىٍؿ هىٍا ها ٓحتاجً هف هعمكهات
 ٓدكر حكلٍـ هف تقدـ عمهْ فْ شتِ الهجاٚت.

رل      أبرز كسائؿ ىشر الهعمكهات الجآرة كاٖخبار  ُتعد( أف الهدكىات 2006الفراج ) ٓك
كها , تجْ الهعمكهات كالهستفٓدٓف هىٍاالحدٓثة, كأحد أبرز أسالٓب التفاعؿ الهباشر فٓها بٓف هى

, كذلؾ عف طٓرؽ شبكة ا٘ىترىتالذم ٓفٓض عمِ الهعمكهات زخـ لهكاجٍة ذلؾ كسٓمة ل ُتعد
ا , كتمخٓصٍاهات كاٖخبار كالهصادر ذات الصمةاىتقاء الهعمك  تاحة فرصة  كتحدٓثٍا كىشٌر كا 

التعمٓؽ عمٍٓا هف قبؿ الهطمعٓف أك الهستفٓدٓف هىٍا, هها بدا أخٓرنا أىً ٓتحقؽ فْ الهدكىات 
إسهاعٓؿ  ُتعدكها  كهصدر لمهعمكهات ككأسمكب لىشر الهعمكهات عمِ الشبكة العىكبكتٓة.
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كتركىٓة أحد هصادر الهعمكهات اٖساسٓة التْ ٓستهد هىٍا ا٘ىساف الهدكىات ا٘ل (2007)
ف إٓجابا, بؿ كهتابعة اٖخبار كقٓاس أراء  الهعمكهات كالىفاذ إلٍٓا كالتفاعؿ هعٍا إف سمبا كا 
ذا ها ٓعطٍٓا قالبا  كلكف هف كجٍة ىظر شخصٓة ٌْ كجٍة ىظر كاتب أك هحرر الهدكىة ٌك

الهدكىات كهصدر جدٓد  تتسـكها  قٍا هف هصادر لمهعمكهات,كتىفرد بً عها سب خاصا تتهٓز 
بالتراكـ كالٓزادة الهستهرة كالسٓرعة ثاىٓة بعد اٖخرل   (Webلمهعمكهات عمِ الشبكة العىكبكتٓة)

 التْ تكصؼ. عمِ عكس اٖشكاؿ التقمٓدٓة اٖخرل هف هصادر الهعمكهات

 هف خٛؿ, مـ فْ الهدكىات ا٘لكتركىٓةكالهع ٓتحقؽ التفاعؿ الىاجح بٓف الطالب:  التفاعمية .3
بإرساؿ الهكاد التعمٓهة سكاء ىصٓة أك صكتٓة  , حٓث ٓقكـ الهعمـالتكاصؿ الفعاؿ بٓف الطرفٓف

أك فٓدٓك لمطٛب عبر الهدكىة , كالتْ ٓتـ التعمٓؽ عمٍٓا هف قبؿ الطٛب كالتفاعؿ هعٍا هف 
ىات خٛؿ  الهكاقع  عفالهدكىات  ا ٓهٓزهف أٌـ ه ُتعدالتْ , ك Post Commentsالتدٓك

با٘ضافة إلِ ذلؾ فاف الطالب ٓستطٓع الكصكؿ إلِ الهحتكل كدراستً , ا٘لكتركىٓة التقمٓدٓة
ذا ٓعىْ أف الطالب ٓستطٓع دراسة أم هحتكل  كالتفاعؿ هعً فْ الكقت كالهكاف الذم ٓىاسبً, ٌك

بداء رأًٓ كأم استف كاٚطٛعتـ إرسالً هسبقا   سارات لدًٓ.عمِ الهىاقشات كا 
ذكر كؿ      ( بعض  (Al-Fadda & Al-Yahya, 2010:101 الفادا كالٓحِٓهف  ٓك

كمٍا تصب فْ خمؽ التفاعؿ عىد ٚستخداـ الهدكىات فْ القطاع التعمٓهْ الهزآا الهتعددة 
ىات ال الطٛب, تْ ٓكتبٍا كتشجٓع الطٛب عمِ الكتابة كالقراءة ككذلؾ التعمٓؽ عمِ التدٓك

كتبادؿ الىقاش فٓها بٓىٍـ هها ٓشجع الطٛب عمِ التحضٓر ئٍـ الطٛب, الهدرب زهٛ
 ؿ .لمىقاشات داخؿ غرفة الفص

 هف جك كخمؽ بٓىٍـ فٓها الطمبة تعاكف عمِ ساعدت الهدكىات ( أف2009كترل الخمفٓة )     
 .عمٍٓا كالتعمٓؽ زهٛئٍـ هدكىات هتابعة طٓرؽ عف كذلؾالحكار البىاء, 

 كاسعال تىكعال تمبْ ٖىٍا, استعهاٚتٍا تعدد لمهدكىة فْ كبٓرال جهاؿٓكُهف  : اتعدد استعهاالتي .4
 فرد شغمٍاكٓ همكٍآ أف ٚبد أف الهدكىةعمِ  تىص قاعدة ٌىاؾ كلٓس كاٖغراض الهصالح هف

 ٌىاؾك  الشركات, كهدكىة الهجتهع, هدكىة اٖسرة,هدكىات جهاعٓة هثؿ : هدكىة  ٍىاؾف كاحد,
ْ War Blogs الهثاؿ هدكىات " سبٓؿ عمِ, هحتكاٌا ٓحددٌا كىاتىكع آخر هف الهد "  ٌك

ك ," EduBlogs" هدكىاتك  ,(الهستىقعات هكتبة) "LibLogsكهدكىات " العراؽ, حرب ىتاج  ٌك
 .(:Williams,2004 233).التعمٓهٓة اٖكساط فْ الظٍكر فْ بدأت بمكؽ التْ هف جدٓد ىكع
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ىاؾ هدكىات اسُتخدهت لتشجٓع       ٖدبْ كها أشارت دراسة الطٛب عمِ ا٘ىتاج اٌك
 فٍٓا ٓكتب ا٘بداعٓة لمكتابة هدكىات الجاهعات بعض خصصت ( حٓث4:2013,)الهحضار
 هدكىة هثؿ خٛلٍا, هف التكاصؿ عمِ الهعمهٓف كالطٛب حثت كها اٖدبْ, إىتاجٍـ الهبدعكف
 BUCreative ) بكسطفجاهعة  كهدكىة(, ( Creative writing at UNMهكسٓكك ىٓك جاهعة

writing), الشرقٓة هتشجف جاهعة كهدكىة(EMU Creative Writing Blog) . 
ىجازاتً أعهالً الطالب فٍٓا ٓخزف إلكتركىٓةكها ٓهكف استخداـ الهدكىة كحقٓبة       إلٍٓا  لمرجكع كا 
 .Bonnie A ) بكىٓف كىاردم كاخركف دراسة أشارت كها(. 2009)الخمفٓة : الحاجة عىد ٚحقنا

Nardi et al. 2003)  ِٚستخداـ الهدكىات, الهستفٓدٓف لدل رئٓسٓة دكافع خهسة ٌىاؾ أف إل 
ْ  كتشكٓؿ اٖفكار, ككتابة الهشاعر, عف كالتعبٓر أراء, كعرض كالتعمٓؽ الفرد, حٓاة تكثٓؽ ٌك

  .الهجتهع عمِ الهىتدٓات كالهحافظة
ٓات فْ (Dickinson) دكىسكفاهعة أف ج ((Bryant, 2006برآىت دراسةكتذكر          الٚك
ٚن هف إلكتركىٓنا ككاجباتٍـ أبحاثٍـ ىشر فْ الهدكىات ُطٛبٍا استخدـ الهتحدة , التقمٓدٓة الطٓرقة بد

 .  الكٓكْ كبرىاهج الهدكىات ٚستضافة ىظاـ بإىشاءحٓث قاهت الجاهعة 
 هف باٚستفادة كىدا فْ ـ العاـالتعمٓ هدارس إحدل فْ الٓراضٓات هادة أساتذة أحد قاـكها      
 الطٛب فٍٓا ٓقـك هدكىة بإعداد قاـ حٓثالٓراضٓات,  لهادة هدكىة هساىدة عهؿ فْ الهدكىات تقىٓة
ا عمِ فصؿ كؿ الٓراضٓات كتاب تهآرف بحؿ  ذلؾ بعد الهدكىة لتصبح الهدكىة فْ حدا كىشٌر
 (.2009)الخمفٓة :لقادهة ا السىكات فْ الطٛب إلٍٓا ٓرجع الهادة شاهؿ لتهآرف هرجع

: كقد ُٓطمؽ عمٍٓا الشخصٓة, فالهدكىات ٓتـ تصهٓهٍا هف قبؿ شخص هعٓف,  الخصكصية .5
ٓصبح ٌك الهسئكؿ عىٍا كعف ها ٓىشر فٍٓا, كبالتالْ ٓحرص الُهدكف عمِ ىشر كؿ ها ٌك 

 جٓد كهكثكؽ بً كاٚبتعاد عف ها ٓشكبً أم شؾ فْ الصحة كالفائدة.
هسئكؿ عها تحتكًٓ هدكىتً هها ٓجعمً ٓقدـ الهعمكهة كالدلٓؿ عمِ صحتٍا, فالهدكف ٓككف ٌك ال

عمِ عكس ها ٓحدث فْ الهكاقع هف سرد لهعمكهات بدكف التأكد هف صحتٍا لهجرد الهشاركة 
 ,)الهدٌكىْ فقط, الذم ٓؤدم إلِ عدـ كجكد هصداقٓة فْ الهعمكهات التْ تحتكٍٓا الهكاقع

51:2010.) 
ب بالتكاجد الدائـ كالكصكؿ إلٍٓا فْ أم ٓز الهدكىات كباقْ تته:  الكصكؿ الدائـ .6 تقىٓات الٓك

 .با٘ىترىتها داـ تكفر جٍاز حاسكب كاتصاؿ كأم هكاف  كقت
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ساعة فْ  24فالهدكىات هتكافرة عمِ الشبكة العالهٓة لمهعمكهات طكاؿ أٓاـ اٖسبكع كخٛٚ 
ذا ٓساعد الطالب عمِ هتابعة ها فاتً هف دركس , ٌك , ككذلؾ الدخكؿ إلِ الهدكىة فْ الٓـك

 (.50:2010 اٖكقات التْ تىاسبً )الهدٌكىْ,
( أف ها ُٓهٓز ٌذا الىكع هف التعمـ عف غٓري كُٓكسبً درجة عالٓة 36:2013كتشٓر حهادة )     

ك  لمطٛب كالزهاف الكقت ىفس فْ الهباشر الفعمْ التكاجد شترطُٓ  ٚهف الهركىة كالفاعمٓة أىً 
( 53:2010كها تضٓؼ الهدٌكىْ )كالهعمكهات,  الرسائؿ ٚستقباؿ كالهعمـ الطٛب أك أقراىٍـ

ىات ككتابة التعمٓقات دكف الحاجة  رساؿ التدٓك أىً ٓهكف إرساؿ الرسائؿ إلِ الهدكىات بمكقر كا 
 إلِ كجكد حاسب آلْ, بؿ ٓهكف اٚستعاىة بالٍاتؼ الجكاؿ لفعؿ ذلؾ.

لكتركىٓة بعرض هكضكعاتٍا بطٓرقة هىظهة كهرتبة, حٓث : تهتاز الهدكىة اٚ الترتيب كالتنظيـ .7
ا هف اٖحدث إلِ اٖقدـ, با٘ضافة إلِ أىً ٓهكف  ىة بحسب تآرخ ىشٌر ٓتـ عرض كؿ تدٓك
ا, ككضع كؿ هجهكعة هف الهكضكعات  تقسٓـ الهدكىة حسب الهكضكعات الهراد ىشٌر

 الهتشابٍة تحت هسهِ هعٓف.
الهدكىة ا٘لكتركىٓة تهثؿ بٓئة افتراضٓة هىظهة هف حٓث ( أف 56:2010كترل الهدٌكىْ )     

ىات بشكؿ هرتب تبعان لتآرخ إدخالٍا, فتظٍر التدكٓىات الجدٓدة فْ  عرض الهكضكعات أك التدٓك
كذا .  ىات اٖقدـ ٌك  البدآة , تمٍٓا التدٓك

مطٛب, : فٓستطٓع الهعمـ الذم ٓستخدـ الهدكىة فْ تدٓرسً لتناسب هعظـ استراتيجيات تدريس .8
استخداـ أم هف استراتٓجٓات التدٓرس الهتىكعة, با٘ضافة إلِ تصهٓـ الهدكىة بالشكؿ الذم 

, كعهؿ هجهكعات فْ حاؿ التعمـ التعاكىْ, أك استخداـ التصهٓـ ستراتٓجٓةٓٛءـ تمؾ اٚ
ىة فْ حالة الحكار كالهىاقشة,  با٘ضافة إلِ كجكد قكالب تصهٓـ الهعتاد فْ عرض التدٓك

 تىاسب عدد كبٓر هف اٚستراتٓجٓات.جاٌزة 
قؿ عهمٓة " ى الحكسبة السحابٓةٓعىْ هصطمح  :(Cloud Computing) الحكسبة السحابية .9

الهعالجة هف جٍاز الهستخدـ إلِ أجٍزة خادهة عبر ا٘ىترىت, كحفظ همفات الهستخدـ ٌىاؾ, 
ات, كلٓصبح لٓستطٓع الكصكؿ إلٍٓا هف أم هكاف كأم جٍاز, كلتصبح البراهج هجرد خده

كغالبا ها تستخدـ اٖجٍزة الخادهة تقىٓات , ككهبٓكتر الهستخدـ هجرد كاجٍة أك ىافذة رقهٓة
 . (2011 ,)عطا اٖكساط اٚفتراضٓة لمسهاح لعدة هستخدهٓف باستخداـ الخدهة ذاتٍا

ذا الهفٍكـ ٓتحقؽ فْ الهدكىات اٚلكتركىٓة حٓث ٓهكف لمطٛب        الهدكىٓٓف حفظ الدركسٌك
, كعدـ الحاجة الِ حفظ ىسخ اٚبحاث ك التجارب العمهٓةككافة اٖىشطة كالعركض عمِ الهدكىة ك 
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بٓاىاتٍـ كتطبٓقاتٍـ هف ال هكاف احتٓاطٓة خكفان هف تعطؿ الجٍاز الذم ٓعهمكف عمًٓ, كالكلكج الِ 
 .تتكافر فًٓ خدهة اٚىترىت

كبٓدٓا ) :RSSدعـ تقنية  .10 هكٓف البرهجٓات كالىظـ الهختمفة كسٓمة لت ( بأىٍا2013تعرفٍا ٓك
ا هف  تهكٓف القراء هف هتابعة آخر أخبار الهكاقع هحتكل, ك هف استٍٛؾ ها تىشري ىظـ غٌٓر
عف تقىًٓ كتابً الهحتكل بحٓث ىستطٓع ىقمً  عبارةأك , دكف الحاجة لٓزارة كؿ هكقع عمِ حدة

  .إلِ هكقع آخر
اتٍاىشر  حٓث ٓهكفكالهدكىات ا٘لكتركىٓة تدعـ ٌذي التقىٓة       فْ همفات ٓهكف  هحتٓك

, فتكفر بذلؾ كسٓمتٓف news aggregatorأك RSS reader قراءتٍا هف خٛؿ براهج تسهِ
, داـ الهتصفح كها ٓفعؿ أغمب الىاسباستخ الهدكىةلقراءة كهتابعة الهحتكٓات, اٖكلِ بأف تزكر 

مؾ هحتكٓات الهكقع بدكف أف فتص RSS الطٓرقة الثاىٓة أف تستخدـ برىاهج قارئ هحتكٓاتك 
إضافة إلِ أف الهدكف ٓهكف أف ٓضع ركابط الهكاقع الهفضمة إلٓة فتصمً , تستخدـ الهتصفح

ا إلِ الهدكىة, با٘ضافة إلِ ركابط لٛطٛع ع الخبر كاهٛ  .أخباٌر
 

 أىهية الهدكنات في التعميـ :
ا ا٘ٓجابْ فْ العهمٓة ت العدٓد هف الدراسات إلِ فعالٓة الهدكىات ا٘لكتر أشار       كىٓة كأثٌر

( فاعمٓة الهدكىات التعمٓهٓة فْ تىهٓة 2010التعمٓهٓة, فقد أكضحت ىتائج دراسة الهدٌكىْ )
ا, حٓث أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات  التحصٓؿ الدراسْ لدل الطالبات كتىهٓة اٚتجاي ىحٌك

لهجهكعة التجٓربٓة بٓف هتكسط درجات طٛب ا(  α ≤0.05)دٚلة إحصائٓة عىد هستكم 
كالهجهكعة الضابطة فْ اٚختبار التحصٓمْ ككذلؾ فْ هقٓاس اٚتجاي ىحك الهدكىة التعمٓهٓة 

, كها كاستخداهٍا فْ التعمٓـ لصالح الهجهكعة التجٓربٓة التْ درست باستخداـ هدكىة الكتركىٓة
ج التصكرات الخطأ فعالٓة الهدكىات ا٘لكتركىٓة فْ عٛإلِ ( 2010دراسة هطر ) أشارت ىتائج

ا ( إلِ 2013, كها بٓىت ىتائج دراسة الهحضار )لمهفآٌـ العمهٓة لدل الطٛب كاتجاٌاتٍـ ىحٌك
 .الثاىكٓة الهرحمة طالبات لدل ا٘بداعٓة الكتابة هٍارات تىهٓةفْ  اٚلكتركىٓة لمهدكىة اٖثر الفعاؿ

 

هكف  حصر هجهكعة هف الفكائد التربكٓة التْ تعطْ اله      دكىات أٌهٓة كبٓرة فْ العهمٓة ٓك
ا عف طرؽ التدٓرس التقمٓدٓة, كها أكردتً   دراسة هطر(, ك 2012كدراسة السككتْ )التعمٓهٓة كُتهٌٓز

ْ  Al-Fadda & Al-Yahya (2010)كدراسة ( 2010كدراسة الهدٌكىْ ), (2011) ٌك
 كالتالْ :
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 كالهعمهٓف الطٛب هف ىطاقا اٖكسع الهجتهع هع التعاكف كالتفاعؿ فرصة لمطٛب تتٓح .1
 .كاٚىدهاج فْ الفضاء ا٘لكتركىْا٘ىترىت  شبكة عمِ

كها  ا٘ىترىت, شبكة عمِ بٍـ الخاصة الكتابة هٍارات ههارسةتهكف الطٛب هف  .2
 عمِ ُٓعمؽ سكؼ ها شخصان أف  ٓعرفكف كاىكا إذا سٓككىكا عمِ درجة عالٓة هف ا٘تقاف

 .عهمٍـ
 .هشاركة هف الهىزؿالهشاركة فْ الغرفة الصفّٓة ك ال .3
ٍّؿ عهمٓة ا٘رشاد كالتكجًٓ بٓف الهعمـ كالطالب .4  .تس
عكس  .5 اهتٛؾ الطٛب القدرة عمِ التحمٓؿ كتكثٓؽ أعهالٍـ, هها ٓحفظ ٌذي اٖعهاؿ ٓك

ا  .  تطكٌر
ادة الدافعٓة ىحك التعمـ كالقضاء عمِ الخجؿ كاٚىطكائٓة لدل الطٛب. .6  ٓز
ـ.تبادؿ الحكار كالىقاشات حكؿ هكضكعات  .7 بداء كجٍات ىظٌر  التعمـ كا 
 قد, فالهعرفة ٚكتساب لمتعمـ بالهكارد اٖخرل الهدكىة ربط عمِ قادٓرف طٛبٓصبح ال .8

 بالهكضكع. صمة ذات أخرل كسٓمة بأٓة أك أخرل بهدكىة الهدكىة  ٓربطكف
سر. .9  تكفر لمهعمهٓف إهكاىٓة التحدث ك هىاقشة طٛبٍـ, كهتابعة أعهالٍـ بكؿ سٍكلة ٓك

 مطٛب هعرفة تفاصٓؿ دركسٍـ كالهكضكعات التْ سٓتـ تعمهٍا. تُتٓح ل .10
 تغٓٓر دكر الهتعمـ هف هتمقْ لمهعمكهة إلِ باحث ىشط عف الهعمكهة كىاشر لٍا . .11
تحكؿ دكر الهعمـ هف ُهمقف كشارح لمهعمكهة إلِ ُهٓسر كُهرشد كهصهـ لمخبرات  .12

 التعمٓهٓة كالتْ سٓقدهٍا إلِ طٛبً.
بداء الرأم  تىهٓة عدد هف الهٍارات .13 اٚجتهاعٓة كاحتراـ رأم أخٓرف كالىقد البىاء كا 

 بحٓرة.
استخداـ الهدكىات بكؿ سٍكلة لعرض كتىظٓـ إىجازات الطمبة , كحهآة همكٓة الطالب  .14

 لٍا هف خٛؿ تآرخ إرسالٍا لمهدكىة.
 استخداهات الهدكنات في التعميـ :

التْ تىاكلت الهدكىات اٚلكتركىٓة فْ  كهف خٛؿ اطٛع الباحثة عمِ عدد هف الدراسات     
ٓهكف  ( 2011( كدراسة هطر )2010الهدٌكىْ ) ( كدراسة2013الهحضار ) التعمٓـ كدراسة

 :حصر استخداهات الهدكىات فْ التعمٓـ كالتالْ
ىات ٓضعٍا الهعمـ تحتكم عمِ شرح هفصؿ :  شرح الدركس التعميهية .1 هف خٛؿ تدٓك

إهكاىٓة اٚستفادة هف دعـ الهدكىات لٛستخداـ الكسائط هع , لمدرس الهقرر عمِ الطٛب
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تساٌـ فْ تكضٓح الدرس كتثٓر اىتباي الطٛب, كتٓزد هف  فٓدٓكهقاطع الهتعددة هف صكر ك 
 دافعٓتٍـ ىحك التعمـ .

: فقد ٓستخدـ الهعمـ الهدكىة فْ تىهٓة هٍارات شتِ, كأف ُٓىهْ  تنهية هيارات هتنكعة .2
بداء الر  أم هف خٛؿ طرح هكضكع كفتح باب الهىاقشة هف خٛؿ التعمٓقات هٍارة الحكار كا 

التْ ٓضعٍا الطٛب, كهٍارات أخرل كحؿ الهشكٛت كالكتابة الجٓدة كتحهؿ الهسئكلٓة 
كالثقة بالىفس هف خٛؿ إعطاء الطالب الفرصة فْ الهشاركة فْ كضع اٌٖداؼ التعمٓهٓة 

 كتحدٓد الهكضكعات التْ ٓحتاج إلِ دراستٍا .

  هجهكعة أخرل هف اٚستخداهات :( فْ دراستً 2012السككتْ )كقد ذكر      
 .استخداهٍا فْ ىشر همخصات الدركس اٖبحاث كالكاجبات ك الهؤلفات .1
 .استخداهٍا كهرجع شاهؿ لتهآرف الهادة ك الكاجبات الهىزلٓة .2
ا كحقٓبة إلكتركىٓة أك بكابة ٓخزف فٍٓا الطالب أعهالً ك إىجازاتً ل .3 مرجكع إلٍٓا ٚحقنا اعتباٌر

 .عىد الحاجة
استخداهٍا لخمؽ جك هف التعاكف بٓف الطمبة كالحكار البىاء كذلؾ عف طٓرؽ هتابعة  .4

 .هدكىات زهٛئٍـ كالتعمٓؽ عمٍٓا
"  Librarian blogs"  الهكتبٓٓفكسٓمة جٓدة لمىشر فْ الهكتبات : كُٓطمؽ عمٍٓا هدكىات  .5

ٌْ تمؾ الهدكىات التْ ُٓىشأٌا " أىٍا ا بٓفٍإلِ تعر ( 2006ت دراسة فراج )حٓث أشار 
تكفر عمِ إدارتٍا اختصاصٓك الهكتبات, سكاء كاىكا ٓىتسبكف أك ٚ ٓىتسبكف ٖحد هرافؽ  ٓك

 Library Stuff)كقد تككف تمؾ الهدكىات عاهة فْ تغطٓتٍا هثؿ هدكىة "  الهعمكهات.
(http://www.librarystuff.net كها أىٍا قد تىصب عمِ أحد هك , ) ضكعات أك قضآا

 Library Automation (http://libraryautomation.blogspot.com)الهجاؿ هثؿ 
كها قد تقكـ تمؾ الهدكىات ببث اٖخبار كا٘شعارات كالهمخصات حكؿ هصادر , 

 هجاؿ ها.الهعمكهات الهتخصصة فْ 
 ها ٓمْ:فٓهدكىات الهكتبٓٓف ( استخداهات 2006قد حدد فراج )ك 

صدارات الحدٓثة هف الكتب كالدكٓرات كالتقآرر... إلخ, كالهىشكرة إلكتركىٓنا ا٘شعار عف ا٘ -أ 
  أك كرقٓنا.

 ا٘شعار عف هصادر الهعمكهات ا٘لكتركىٓة الهتاحة عمِ الشبكة العىكبكتٓة, بجهٓع فئاتٍا. -ب 
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ا٘عٛـ عف اٖحداث الجآرة التْ تفكر عمِ جبٍة البحث فْ الهجاؿ, كخاصة فٓها   -ج 
 عمكهات كها ٓدكر حكلٍا هف قضآا.ت الهٓتصؿ بتقىٓا

ا٘شعار عف اٚجتهاعات الهٍىٓة )الهؤتهرات, كالىدكات, ... إلخ( قبؿ اىعقادٌا, كا٘شعار   .6
اتٍا بعد اىتٍائٍا.  عف هحتٓك

 سهات الهدكنة الناجحة في التعميـ :
الفادا ا حدد كؿ هف لتحقؽ الهدكىة فعالٓتٍا فْ التعمٓـ, كتحقؽ اٌٖداؼ الهرجكة هف استخداهٍ     

( هجهكعة هف السهات التْ ٓىبغْ أف تتكافر  (Al-Fadda & Al-Yahya, 2010:101كالٓحِٓ
 لتككف الهدكىة أكثر فعالٓة فْ التعمٓـ : فْ الهدكىة 

 كضكحا. أكثر الهعمـ كجكد ٓككف أف ٓىبغْ .1
 .هىاسبا ٓككف أف ٓجب الىشاط تكقٓت .2
 اٖىشطة فْ هستكل الطٛب . هٛءهة هدل .3
 تجربة   استخداـ الهدكىة فْ التعمٓـ جعؿٓ فْ عدد الطٛب اٚعتداؿهٍـ, ف الفصؿ حجـ .4

 ههٓزة كذات قٓهة.
 

ىاتسهات ( 2006كها ذكر فراج )       هىٍا : الهدكىة الىاجحة فٓها ٓتصؿ بكتابة التدٓك
ىة, بؿ هف اٖفضؿ كتابة فقرات قصٓرة  .1 مة أك هفصمة فْ كؿ تدٓك عدـ كتابة هكضكعات طٓك

 .هختصرة عف الهكضكعك 
ىة جدٓدة .2 ىاؾ عمِ اٖقؿ تدٓك  .التحدٓث الهستهر لمهدكىة, بحٓث ٚ ٓهر أسبكع كاحد إٚ ٌك
ىات, كعدـ غمقٍا أهاـ الزائٓرف  .3  .تفعٓؿ خاصٓة التعمٓؽ عمِ التدٓك
ع الهستهر فْ الهكضكعات كالهصادر الهشار إلٍٓا .4  .اٖصالة فْ الكتابة, كالتىٓك

 

احثة تحقٓؽ تمؾ السهات فْ هدكىتٍا الهقترحة, حٓث حرصت عمِ تكفٓر كقد حاكلت الب      
ـ زهىْ شٍرالهدكىة  اشتهاؿك هع العهمٓة التعمٓهة,  تصهٓـ هٛئـ لمهدكىة بحٓث ٓتٛءـ , عمِ تقٓك

ىة دكف إفراط طالة, ككذلؾ عرض الهكاضٓع بطٓرقة كاضحة كهكجزة فْ كؿ تدٓك كها سٓتـ  كا 
هف خٛؿ التىقؿ بٓف الهكضكعات الهقررة بحٓث ُتحدث الهكضكعات الهدكىة بشكؿ هستهر تحدٓث 

ىات  الطالبات فرصة هع إعطاء, هرتٓف فْ اٖسبكع بداء التعمٓؽ عمِ التدٓك التْ تضعٍا الهعمهة كا 
ىات , كها تـ أم استفسار التْ ستضعٍا الهعمهة بىاء عمِ اسـ الدرس الهراد شرحً تصىٓؼ التدٓك

قسهت الباحثة الهدكىة إلِ عدد هف اٖقساـ ٓتىاسب هع الهجهكعات التْ  لٓسٍؿ التعاهؿ هعٍا, كها
 قسهت لٍا الطالبات بحٓث تعرض كؿ هجهكعة هٍاهٍا فْ القسـ الهخصص لٍا فْ الهدكىة.
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 (Jigsaw)جيجسك  استراتيجيةالهحكر الثالث: 

فعالٓة تقدٓـ ر عمِ إف تشكٓؿ الفٓرؽ فْ هجاؿ التعمـ ا٘لكتركىْ ٓعد أهران حٓكُٓا  ربها ٓؤث    
ىاؾ هجهكعة هف الهكجٍات التْ ٓهكف الهقرر هىذ البدآة تستخدـ فْ تشكٓؿ الهجهكعات  أف, ٌك

الرغبات الهشتركة أك التخصصات الهتشابٍة أك هستكل الخبرة الحالْ فْ هثؿ )ا٘لكتركىٓة 
بٓئة  أف هف أبرز ههٓزات(, كها  ٌااستخداـ التكىكلكجٓا أك الهكقع الجغرافْ  أك بؤرة اٌٚتهاـ كغٓر 

ـ كهعمهٓف كهتعمهٓفأىٍا تهعطْ التعمـ ا٘لكتركىْ   ,الفرصة لكؿ الهشاركٓف أف ٓهارسكا دكٌر
كهف اٖدكار الهفٓدة ٌك أف تعطْ الهتعمهٓف الفرصة لمقٓاـ بدكر , هٓسٓرف كهدٓٓرف لعهمٓة التعمـ

ك الهٓسر  غالبٓة الىاس فْ العادة ٓتعمهكف عف ف, الدكر الجدٓد الذم أتاحتً تكىكلكجٓا الهعمكهاتٌك
فبإهكاىٍـ التعمـ أفضؿ عف طٓرؽ إرشاد , ىً لٕخٓرفطٓرؽ العهؿ أك عف طٓرؽ تدٓرس ها ٓتعمهك 

 – 94 : 2008العٓزز ,  )عبد كهساعدة أخٓرف أثىاء إدارتٍـ لمهىاقشات الهطكلة عبر الشبكة
96            . ) 

أحد  ُتعد" التْ  (Jigsaw)جٓجسك استراتٓجٓةٛؿ دراستٍا " كلتحقٓؽ ذلؾ استخدهت الباحثة خ     
استراتٓجٓات التعمـ التعاكىْ, كالتْ تعطْ الطٛب الفرصة فْ القٓاـ بدكر الهعمـ كالهدٓر لعهمٓة 

 التعمٓـ, كالتشارؾ فٓها بٓىٍـ لتحقٓؽ اٌٖداؼ التعمٓهة كاهمة.

أك )جٓكسك( أك الشبكة, أك الىهكذج الدكرم أك كتسهِ ٌذي الطٓرقة التعمـ التكاهمْ التعاكىْ,       
ر أك طٓرقة أرىسكف الدكرم  قد ك (, 2007:56)ٓزتكف, Aronson Jigsaw Methodالتدٓك

كزهٛئً فْ جاهعً تكساس ثـ  (Eiliot Aronson) ٓد أرىسكفعمِ  ستراتٓجٓةاٚتطكرت ٌذي 
 .(143: 2009) شحادة  كزهٛؤي (Slavin)  تبىاٌا
   

جرائ      ( طٛب, كٓأخذ كؿ 5ٓا ٓهكف لمهعمـ أف ٓقسـ الصؼ إلِ هجهكعات فْ كؿ هجهكعة )كا 
طالب جزءا هف الهادة, كبعدٌا ٓتجهع الطٛب فْ هجهكعات التخصص لبحث الهٍهة التْ أككؿ 
بٍا كؿ كاجد هىٍـ, ثـ ٓعكد كؿ طالب هف هجهكعة التخصص إلِ هجهكعة اٖـ التْ ٌك هكجكد 

اٖـ ٓحاكؿ كؿ طالب تخصص فْ هٍهة هعٓىة أف ٓىقؿ ٖفراد هجهكعتً فٍٓا أصٛ, كفْ هجهكعة 
الهعمكهات التْ تكصمت إلٍٓا هجهكعة التخصص التْ ىاقشت الهٍهة ىفسٍا, كفْ ٌذي تسهِ 

عمـ هجهكعتً عف -الهرحمة هرحمة تعمٓـ طالب طٛب, إذ ٓهثؿ الطالب الكاحد دكر الهعمـ ٓك
 (.2007:56الهكضكع الذم تخصص فًٓ )ٓزتكف,
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هكف تكضٓح فكرة     جٓجسك هف خٛؿ الشكؿ التالْ  :  استراتٓجٓةٓك

 جيجسك استراتيجيةفكرة  (6) شكؿ

 : جيجسك استراتيجيةتعريؼ  
أحد أشكاؿ التعمـ التعاكىْ  جٓجسك عمِ أىٍا : استراتٓجٓةعرؼ الباحثة هف خٛؿ ها سبؽ تُ      

طٛب لتشارؾ فْ فٍـ  6إلِ  5تككف هف ُٓقسـ فٍٓا الهتعمهكف إلِ هجهكعات غٓر هتجاىسة ت
ىجاز اٌٖداؼ التعمٓهٓة الهطمكبة هف خٛؿ تقسٓـ الدرس إلِ هٍاـ هجزأة تكزع عمِ الطٛب,  كا 

ٛؿ التعاكف هع اٖفراد ً كالتهكف هىً هف خد فْ الهجهكعة جزء هف الدرس لتعمهحٓث ٓحدد لكؿ فر 
ح خبٓران فْ هٍهتً كهف ثـ العكدة إلِ ف فْ الهٍهة هف الهجهكعات الهختمفة لٓصبالهتشابٍٓ

كذا هع باقْ أفراد الهجهكعة  الهجهكعة اٖصمٓة كشرح الجزء الخاص بً لباقْ أفراد هجهكعتً, ٌك
 كهف ثـ ٓتـ تقٓٓـ تعمـ الطٛب فْ الدرس ككؿ .

  :جيجسك استراتيجيةأىداؼ استخداـ 
استخداـ حقٓقٍا هف خٛؿ اٌٖداؼ الهرجك ت (272:2009)أكضح كؿ هف عفاىة كالجٓش      

ْ كالتالْ : جٓجسك استراتٓجٓة  ٌك
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تحمٓؿ الهشكٛت تفعٓؿ جاىبْ الدهاغ عىد الهتعمهٓف هف خٛؿ التفاعؿ فْ هجهكعات ك  .4
استثارة أخٓرف كالهشاركة باٚىدهاج فْ الهجهكعة كاستخداـ العقؿ كالتفكٓر فْ الهىاقشات, ك 

ثارة الدهاغ بجاىبٓة .دان لتشغٓؿ ك تكفر هىاخان جٓ ستراتٓجٓةلذا فإف ٌذي اٚ  ا 
تحهمً الهسؤكلٓة فْ قٓادة الفرؽ تعمـ خبٓران لً شخصٓتً الخاصة, ك اله ستراتٓجٓةتجعؿ ٌذي اٚ .5

تفاعؿ ٓمقْ عمٍٓـ الهجهكعات فٍك ٓستهع إلِ أخٓرف ك أك ال هحاضرات كٓتعرض لمهساءلة ٓك
ستخمص الىتائج ك  الدهاغ لٛستجابة م ٓىشط جاىبْ ٓصؿ إلِ التعهٓهات, اٖهر الذبكجداىً ٓك

 .اٖحداثلٍذي الهكاقؼ ك 
الهصادر , إذا ٓستخدـ الهتعمهكف الهكاد ك عمِ العهؿ الجهاعْ الىشط ستراتٓجٓةتركز ٌذي اٚ .6

ٛن عف كجكدٌـ ك الهختمفة فْ الهصادر الهختمفة فْ تفسٓر  شرح التجارب التْ قاهكا بٍا, فض
عٓىة هف خٛلٍا ثـ ٓقكهكف بتكصٓمٍا لٕخٓرف فْ هجهكعات لمخبراء ٓكتسبكف هعمكهات ه

كلذا فإف ٌذي  هستخدهٓف استراتٓجٓاتٍـ الهعرفٓة أك الفكؽ هعرفٓة هف أجؿ الفٍـ كالتعمـ,
 تىشٓطً.ك  تعهؿ عمِ إثارتًتىاغهة تهاهان هع جاىبْ الدهاغ ك ه ستراتٓجٓةاٚ

 :(Jigsaw)جيجسك  استراتيجيةأىهية 
( فْ دراستٍها إلِ فعالٓة Perkins& Saris,2001:111س )بٓركىز كسآر أشار كؿ هف     

تقمٓؿ تأثٓر التىافس الحاد كالتفاكت فْ القدرة بٓف الطٛب هف خٛؿ تكٓزع استراتٓجٓة جٓجسك فْ 
ا  ب .طال كؿ عمِ ٓعتهد الفٓرؽ ىجاح ٖف الهٍاـ الهجزأة عمٍٓـ كالتشارؾ فْ اىجاٌز

 ف أٌهٓة ٌذي اٚستراتٓجٓة تتهثؿ فْ أىٍا:( أ 88:  2033كها أكضح أبك الخٓر )     
تعطْ الطٛب فرصة لههارسة السمككٓات التعاكىٓة, كتحث الطٛب عمِ التعمٓـ بهثابرة  .1

صرار.  كا 
 تسهح لطٛب الهساٌهة فْ عهمٓة التعمٓـ كتىهٓة عقكؿ الطٛب لتصبح كعقكؿ الهعمهٓف. .2
ٍا هع زهٛئً كاٚستهاع إلٍٓـ باىتباي تمـز الطٛب فْ اٚشتراؾ فْ الهادة التعمٓهٓة, كهىاقشت .3

قظة.  ٓك
ة لدل الطٛب كتىهٓة هٍارات التعبٓر الكتابْ كا٘بداعْ. .4 ادة الثركة المغٓك  تساٌـ فْ ٓز
ٓجاد اعتهاد إٓجابْ هتبادؿ بٓف الطٛب. .5 صرار كا   تحث الطٛب عمِ التعمٓـ بهثابرة كا 

 تكهف فْ أىٍا : (Jigsaw)جٓجسك  استراتٓجٓة( أف أٌهٓة 27:  2013أكضح الهطكؽ)كقد      
ؽ كالجاذبٓة . .1  تجعؿ الهادة التعمٓهٓة هثٓرة لمتعمـ كهشكقة كتتسـ بالتشٓك
 تخفؼ هف اىطكائٓة الطٛب كعزلٍـ, كتىهْ رح الهحبة بٓف الطٛب . .2



 
 

49 
 

 تعاكف الطٛب فْ إفادة بعضٍـ البعض . .3
 اركة الجهاعٓة .تعطْ الطٛب الفرصة التدرب عمِ التعبٓر عف أىفسٍـ هف خٛؿ الهش .4

كها أشارت ىتائج دراستً إلِ إهكاىٓة تىهٓة هٍارات التفكٓر الىاقد لدل الطٛب عف طٓرؽ      
فْ التدٓرس حٓث أظٍرت ا٘حصاءات كجكد دٚلة  (Jigsaw)جٓجسك  استراتٓجٓةتطبٓؽ 

لذٓف تعمهكا إحصائٓة فْ هتكسط درجات الطمبة فْ اختبار التفكٓر الىاقد فْ العمكـ لصالح الطمبة ا
 .(Jigsaw)جٓجسك  استراتٓجٓةهف خٛؿ استخداـ 

با٘ضافة إلِ ها ذكر ترل الباحثة أف استراتٓجٓة جٓجسك تعطْ الطٛب الفرصة عمِ التدرب     
عمِ اتخاذ القرارات الهختمفة هف خٛؿ قٓاهً بدكر الهعمـ كالخبٓر هف خٛؿ اتخاذ القرار حكؿ 

لزهٛئً كشرحٍا بطٓرقة هتهٓزة تىافس الخبراء, كأم الكسائؿ كٓفٓة عرض الهٍهة الهكمؼ بٍا 
 كالعركض التكضٓحٓة اٖجدل لٛستخداـ لمكصكؿ بزهٛئً إلِ الهستكل الهطمكب هف الفٍـ.

 : جيجسك استراتيجيةخطكات 
فْ عشرة خطكات  jigsaw استراتٓجٓةخطكات  (Aronson,2000) أرىسكفإلٓكت أكجز      

ْ كالتالْ :٘تباعٍا هف قبؿ اله  عمهٓف ٌك
جب أف ٓتفاكت  ,jigsaw طالب فْ هجهكعة 6 – 5قّسـ الطمبة هف إلِ  .1 هف حٓث  أعضائٍآك

  .الجىس أك العرؽ أك القدرات
هبدئٓا, ٓجب أف ٓككف القائد ٌك اٖكثر فْ كؿ هجهكعة  ان لطمبة لٓككف قائدعّٓف كاحد هف ا  .2

 .ا٘دارةىضكجا كقدرة عمِ 
  . أفكار 6 – 5قّسـ درس الٓكـ إلِ   .3
كؿ طالب لً هدخمً  أف, كتأكد هف فْ الهجهكعة البحث فْ فكرة هحددةعّٓف لكؿ طالب   .4

  .الصحٓح فْ تمؾ الفكرة فقط
قؿ هرتٓف حتِ تصبح هألكفة كقتا لمطمبة لمقراءة هراجع عف الهٍهة الهكككلة لٍـ عمِ اٖ أعط   .5

ا, لدٍٓـ   .كلٓس ٌىاؾ هف حاجة لٓحفظٌك
لٓشارؾ باقْ الطمبة  jigsaw طالب هف كؿ هجهكعة بإشراؾالخبراء" الهؤقتة كّكف " هجهكعات  .6

الكقت الكافْ  أعطٍـثـ , ترككف بىفس الهٍهة الهكككلة لٍـهف الهجهكعات اٖخرل كالتْ ٓش
تهرىكا عمِ العركض التْ سٓقكهكا بٍا  ء الخبراء لٓىاقشكا الىقاط الرئٓسٓة هف هٍهتٍـ ٓك لٍٚؤ

 .jigsawأهاـ هجهكعتٍـ 
 .اعد الطمبة هرة أخرل لهجهكعاتٍـ اٖصمٓة  .7
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اطمب هف كؿ طالب أف ٓعرض هٍهتً عمِ باقْ هجهكعتً, كشّجع الباقْ أف ٓطرحكا أسئمة   .8
 . تكضٓحٓة

حظ سٓر العهمٓة هف حٓث كجكد أم هشكٛت فْ الهجهكعة كأف بٓف الهجهكعات تحرؾ  .9 , ٚك
ٓرف حتِ تتدخؿ فْ حؿ ا٘شكاؿ فْ لٕخ إرباؾٍٓٓهف أحد اٖعضاء عمِ الباقْ أك ٓسبب 

  . الكقت الهىاسب
الطمبة اختبار قصٓر عف الهادة التْ قاـ الطمبة بعرضٍا فْ الصؼ  أعطفْ ىٍآة الجمسة,   .10

 .كقـ بحسابً كاحذر بأف تعتبري هجرد لعبة

 تتـ عبر الخطكات التالٓة:  2jigsaw استراتٓجٓة( أف 397:2009بٓىها أكضحت كفا )     
 كتعٓٓف الكحدة الدراسٓة, كتجزئتٍا إلِ كحدات جزئٓة.اختٓار  .1
( أفراد فْ الهجهكعة, عمِ أف ٓككىكا غٓر 5-3تقسٓـ طٛب الصؼ إلِ هجهكعات تعاكىٓة ) .2

 هتجاىسٓف.
 فراد الهجهكعة.تقسٓـ الهادة عمِ أ .3
 ف ٓركز كؿ فرد عمِ الجزئٓة التْ تخصً.طمبة إلِ دراسة الهكضكع كاهٛ, كأتكجًٓ ال .4

إلِ ثٛث هراحؿ  jigsaw استراتٓجٓةخطكات  (272:2009)حٓف قسـ عفاىة كالجٓش  فْ     
 كالتالْ: 
  ستراتيجيةاالهدخالت أكالن : 

 تتضهف ها ٓمْ:ك 
 .ستراتٓجٓةاٚتحدٓد اٌٖداؼ التْ ٓٓرد الهعمـ تحقٓقٍا هف خٛؿ عهمٓة التدٓرس بٍذي  .1
ككتب كهقاٚت  لدرس هف هراجعاٖدكات الٛزهة لتعمـ هكضكع اتجهٓع الهكاد ك تجٍٓز ك  .2

ا.رسكهات كهجسهات ك ك أشرطة فٓدٓك كأشكاؿ ك   غٌٓر
 ٓعمهكىٍا لٕخٓرف.كف هرشدان لمهتعمهٓف ٓتعمهكىٍا ك إعداد التقآرر الخاصة بالخبٓر لتك .3
 الهكاٌب.جاىسة فْ القدرات ك تقسٓـ الهتعمهٓف إلِ فرؽ أك هجهكعات غٓر هت .4
ـ ك  .5  كء أٌداؼ كؿ هكضكع.لٓكف اختبارا فْ ضإعداد أداة تقٓك

  ستراتيجيةاالتنفيذ ثانيان: 
 تتضهف ٌذي الخطكة ها ٓمْ:ك 
 (information gathering)تجهٓع الهعمكهات  .1

 ٓمْ : ك تشهؿ ٌذي الخطكة ها
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ف هجهكعات صغٓرة هف الخبراء عددٌـ ٌك ىفس عدد الهجهكعات. -أ   تكٓك
فْ الهكضكعات عمِ ٌٓئة أجزاء هقسهة عمِ كؿ فرد تكٓزع الهحتكل ك  -ب 

 الهجهكعة الكاحدة.
 اعتبار كؿ فرد فْ الهجهكعة خبٓران فْ الجزء الذم ٓدرسً. -ج 
 اٖجٍزة لفٍـ هكضكعات الهحتكل.اٚستعاىة بالهصادر كالهكاد ك  -د 
 (Experts Meeting)هقابمة الخبراء .2

تكضٓح العىاصر الغاهضة فْ ذكا ىفس الجزء لهىاقشتً ك ٓتقابؿ الخبراء الذٓف أخ -أ 
 الهحتكل.

ٛحظات التْ جهعت فْ ضكء آراء أفراد الهجهكعات التْ جاء هقارىة اله -ب 
الخبراء هىٍا هف أجؿ تىقٓتٍا هف الفٍـ الخاطئ لزهٛئٍـ فْ الهجهكعات 

 الهختمفة.
 (Team Reports)تقآرر الهجهكعة أك الفٓرؽ .3

ٓقكـ الهتعمـ الخبٓر بعد هقابمة الخبراء الهتخصصٓف بىفس الجزء هعً بإعداد  -أ 
بار أىً همخص ٓساعدي عمِ الشرح هكضكع الذم ٓخصً عمِ اعتتقٓرر ٓتعمؽ بال

 التدٓرس.ك 
ٓقكـ الهتعمـ الخبٓر بالرجكع إلِ هجهكعتً لٓدرس الجزء الذم ٓخصً هف الهحتكل  -ب 

 ٖفراد هجهكعتً.
ـ  التقدٓر ك  .4  (Evaluation and Recognition)التقٓك

رشادٌا كتكجٍٍٓا ك  -أ   هفآٌهٍا.تىهٓة تعدٓؿ كتصحٓح هسار عهؿ الهجهكعات كا 
 هتابعة ىشاط الهتعمـ ك هدل اىدهاجً فْ الهجهكعة. -ب 
ادة فعالٓة عهؿ الهتعمهٓف كالهجهكعات هف خٛؿ التعٓزز ك  -ج   التغذٓة الراجعة.ٓز

  ستراتيجيةاالهخرجات  ثالثان : 
 ك تتضهف ٌذي الخطكة ها ٓمْ:  

 (information gathering)تقٓٓـ الهجهكعة .1
 تأدٓتٍا لمهٍاـ الهكمفة بٍا.ك تحدٓد هدل تقدـ عهؿ الهجهكعات  -أ 
 التفاعؿ لمهتعمهٓف فْ العهؿ الجهاعْ .التعرؼ عمِ هستكل الهشاركة ك  -ب 
 تحدٓد هدل تقدـ الهتعمـ الخبٓر داخؿ الهجهكعات فْ هجهكعتً. -ج 

 (Assessing Student Undertanding)تقٓٓـ فٍـ الهتعمهٓف لمهحتكل  .2
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 ـ فْ كحدتً الخاصة بً.تطبٓؽ اختبار عمِ الهتعمهٓف لقٓاس تقدـ كؿ هتعم -أ 
تطبٓؽ اختبار آخر ٓقٓس ها اكتسبً كؿ هتعمـ فْ الهجهكعات الهختمفة هف  -ب 

 هضاهٓف الهحتكل ككؿ.

هكف إٓجاز الهراحؿ السابقة فْ الشكؿ التالْ :  ٓك
 

 

 جيجسك استراتيجيةخطكات  (7) شكؿ
 جيجيسك:   استراتيجيةأدكار الهعمـ في 

الدٓب ك  (272:2009)عفاىة كالجٓشدد هف اٖدبٓات كػ هف خٛؿ رجكع الباحثة إلِ ع     
 ( ٓهكف إٓجاز دكر الهعمـ فْ التالْ :2006)
 ٓحدد الهكضكع الذم ٓدرسً الطٛب فْ الجمسة التعمٓهٓة. .1
 هصىؼ لٍـ فْ ضكء قدراتٍـ غٓر الهتجاىسة. هىظـ لهجهكعات الهتعمهٓف  .2
عمِ عدد أعضاء الهجهكعة  ٓجزأ الهكضكع الهخصص لمجمسة التعمٓهٓة إلِ أجزاء بىاء .3

 الكاحدة.
 اٌٖداؼ الهراد تحقٓقٍا.الٛزهة لمقٓاـ بعهمٓات التعمـ ك ٓكفر التقآرر  .4
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 اٖدكات الٛزهة لمتعمـ.ٓساعد عمِ تكفٓر الهكاد ك  .5
 الهقابٛت بٓف الخبراء فْ جهٓع هككىات الهحتكل.ٓتابع كؿ الهجهكعات ك  .6
 التدٓرس.ٓح كالتفسٓر ك ٓقٓـ التفاعٛت ك التداخٛت كعهمٓات التكض .7
ٓشجع الطٛب فْ الهجهكعات عمِ اٚشتراؾ كالهىاقشة هف آف إلِ آخر كخاصة الطٛب  .8

 الخجكلٓف.
ٓتدخؿ عىد كجكد هشكمة ها تكاجً الطٛب لحمٍا كفْ ٌذي الحالة ٓككف هكجٍا كهستشارا  .9

 لمطٛب لحؿ الهشكمة كالتغمب عمٍٓا.
 تعمـ الهحتكل.ٓضع اٚختبارات الهىاسبة لقٓاس ىتاجات  .10

رشاد الطٛبهف خٛؿ ها سبؽ ٓتضح أف دكر الهع      دارة العهمٓة مـ ٓتهثؿ فْ تكجًٓ كا  , كا 
 التعمٓهٓة التعاكىٓة كتقدٓـ الهساعدة كمها تطمب اٖهر.

 كهف خالؿ استعراض الخطكات السابقة تتبني الباحثة الخطكات التالية في ىذه الدراسة:
 .جٓجسك  استراتٓجٓةتطبٓؽ هع ٛءـ تاختٓار تصهٓـ ٓبىاء الهدكىة اٚلكتركىٓة ك  .1
هف حٓث الجىس أك العرؽ أك  أعضائٍآتفاكت  فْ هجهكعة طٛب 6 أك 5الطمبة إلِ تقسٓـ  .2

  , ثـ تخصٓص قسـ فْ الهدكىة لكؿ هجهكعة.القدرات
 .ا٘دارةأف ٓككف القائد ٌك اٖكثر ىضكجا كقدرة عمِ  عمِعّٓف قائدا فْ كؿ هجهكعة, ت  .3
 . بحسب أفراد الهجهكعة أفكار 6 – 5درس إلِ القّسـ ت  .4
 لمبحث عىٍا .ّٓف فكرة هحددة لكؿ طالب فْ الهجهكعة ٓعت  .5
حتِ إلٍٓـ عف الهٍهة الهككمة الهراجع الهختمفة لمبحث عبر الهكاقع ك لمطمبة كافٓان كقتا  إعطاء  .6

ا ,لدٍٓـكهفٍكهة تصبح هألكفة    .كلٓس ٌىاؾ هف حاجة لٓحفظٌك
باقْ الطمبة هف الهجهكعات  هع طالب هف كؿ هجهكعة بإشراؾهجهكعات الخبراء" ف " ٓكك ت .7

لٓىاقشكا الىقاط الرئٓسٓة هف هٍهتٍـ , اٖخرل كالتْ ٓشترككف بىفس الهٍهة الهكككلة لٍـ
تهرىكا عمِ العركض التْ سٓقكهكا بٍا أهاـ هجهكعتٍـ   .ٓك

ر القسـ الهخصص لٍـ فْ عب عرض هٍهتً عمِ باقْ هجهكعتًلكؿ طالب ل إعطاء فرصة  .8
 . لزهٛئً  تكضٓحٓةالسئمة كا٘جابة عمِ اٖ, الهدكىة اٚلكتركىٓة

سٓر العهمٓة هف حٓث كجكد  كهٛحظة, عبر الهدكىةالهجهكعات  أىشطة بهتابعة الهعمهةتقكـ   .9
  . حؿ ا٘شكاؿ فْ الكقت الهىاسبسكاء عمهٓة أك تقىٓة كهحاكلة أم هشكٛت 

ىات الطالبات كهشاركتٍف فْ الهدكىةالدرس كاسفْ ىٍآة   .10  ُتعطِ, تكهاؿ جكاىبً عبر تدٓك
 أثىاء حصة التكىكلكجٓا لتأكد هف تحقؽ اٌٖداؼ . الكتركىْاختبار البات الطالباحثة 
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مها ا  ا خاذ الق ا الماا  ال ا ع :   

 تعريؼ اتخاذ القرار :
حمكؿ بدٓمة لهكاجٍة هشكمة  ( القرار عمِ أىً " الهفاضمة بٓف68 : 2002) هصطفُِٓعرؼ      
 ."ثـ اختٓار الحؿ اٖهثؿ هف بٓىٍا , كهف هحددة
أها عف تعٓرؼ اتخاذ القرار فقد كجدت الباحثة العدٓد هف التعٓرفات الهتىكعة التْ أكردتٍا      

ٓف فْ ٌذا الهجاؿ  الدراسات التربكٓة الهختمفة, كفٓها ٓمْ عرض لبعض تعٓرفات الباحثٓف كالتربٓك
 البدائؿ اختٓار أفضؿ عمِ تعتهد عقمٓة عهمٓة القرار" بأىً اتخاذ (90:2012 (اٖغا ؼفُٓعر 

 أكثر فْ هكقؼ أك بدٓمٓف هف كاحد لبدٓؿ الهعآٓر هف عدد أساس عمِ الطالب قبؿ هف الهتاحة
 هف اٖهثؿ الحؿ اختٓار ثـ كهف هكقؼ هحدد, لهكاجٍة بدٓمة حمكؿ بٓف الهفاضمة أك حٓاتْ,
عمِ الكعْ كدارسة الىتائج ٚختٓار البدٓؿ فتعرفً بأىً "  (53:2012ُتركز رضكاف )." كها بٓىٍا

 بعد ها هكقؼ فْ الهتاحة البدائؿ بٓف الكاعْ اٚختٓار إلِ تٍدؼ التْ الهركبة العقمٓة العهمٓة
ا كاختبار بدٓؿ كؿ عمِ الهترتبة الىتائج دراسة  ". تحقٓقٍا الهراد اٌٖداؼ عمِ آثاٌر
 البدائؿ هو عدد بٓو اختٓار عهمٓة بأىً القرار اتخاذ (7:2012السفٓاىْ ) ٓعرفك      

عمِ  القرار اتخاذ عهمٓةإلِ  (105:2011جركاف ), بٓىها ُٓشٓر هعٓو ٌدف لتحقٓؽ َاٚحتهاٚت
 الحمكؿ أك البدائؿ أفضؿ اختٓار إلِ تٍدؼ هركبة تفكٓر "عهمٓة أىٍا عهمٓة هركبة فٓعرفً بأىً

 ."الهرجك تحقٓؽ الٍدؼ إلِ الكصكؿ أجؿ هف هعٓف, هكقؼ فْ لمفرد الهتاحة

 عقمٓة عهمٓة : بأىً القرار اتخاذ(  218:  2010كها ٓهعرؼ كؿ هف الهحتسب كسكٓداف )      
 الحمكؿ ٌذي اىسب كاختٓار لمفرد الهتكفرة البدٓمة الحمكؿ بٓف الهفاضمة أك اٚختٓار تعتهد عمِ

عرؼ ,تكاجًٍ هشكمة حؿ أك ًلىفس الفرد كضعً الذم لتحقٓؽ الٍدؼ  (Harris  1998 ) ٌآرس ٓك
 البدائؿ كاختٓار تهٓٓز دراسة  :بأىً القرار اتخاذ (370:  2010أبك جادك كىكفؿ )الهشار إلًٓ 

( 2003:43ٓزتكف ), فْ حٓف ٓؤكد ".القرار هتخذ بٍا ٓؤهف التْ كالتفضٓٛت القٓـ إلِ الهستىدة
ُٓعرفً بأىً "عهمٓة تفكٓٓرة هركبة تٍدؼ إلِ اختٓار أفضؿ البدائؿ الهعآٓر كالقٓـ لدل الفرد ف عمِ

الهتاحة لمفرد فْ هكقؼ هعٓف, اعتهادان عمِ ها لدل ٌذا الفرد هف هعآٓر كقٓـ هعٓىة تتعمؽ 
تفؽ هعً    باختٓاراتً ." ٓك

      

 كهف خٛؿ هراجعة التعٓرفات السابقة تستخمص الباحثة ها ٓمْ :
 .عهمٓة عقمٓة هركبة تىطكم عمِ عدد هف الخطكاتعهمٓة اتخاذ القرار  .1
 .لمهفاضمة بٓىٍا كجكد عدد هف البدائؿ أهاـ هتخذ القرار .2
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 . البدٓؿ اٖفضؿ ٓهثؿ القرار السمٓـ .3
 ترتبط عهمٓة اتخاذ القرار بها لدل الفرد هف قٓـ كهعآٓر خاصة. .4
 تحتاج عهمٓة اتخاذ القرار إلِ هٍارات هعٓىة. .5

عمِ الهفاضمة بٓف عدد هف البدائؿ  همٓة اتخاذ القرار عمِ أىٍا : قدرة الفردكُتعرؼ الباحثة ع     
فْ ضكء ها ٓهمؾ هف  الهطركحة لحؿ هشكمة ها, كاختٓار البدٓؿ اٖىسب لتحقٓؽ الٍدؼ الهطمكب

 .قٓـ كهعآٓر خاصة

 أىهية هيارات اتخاذ القرار :
الحالْ فْ هختمؼ الهجاٚت )العمهٓة ٚ شؾ أف ىتٓجة اٚىفجار الهعرفْ الذم ٓشٍدي العصر      

ا(, ككأحد إفرازات التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ كتضخـ  كاٚجتهاعٓة كالسٓاسٓة كالثقافٓة كغٌٓر
الهعمكهات, أصبح ا٘ىساف ٓكاجً العدٓد هف الهشكٛت كالهكاقؼ هتعددة الجكاىب كاٖكجً التْ لـ 

هكاجٍتٍا بشكؿ إٓجابْ كالتهكف هف اتخاذ القرار  كتحتاج هف الفرد القدرة الكافٓة عمِ ,تكف هف قبؿ
ٓف كالباحثٓف بأف اٌٚتهاـ بتىهٓة هٍارات اتخاذ القرار  رل العدٓد هف التربٓك الصائب تجاٌٍا, ٓك

لمكصكؿ إلِ إىساف قادر عمِ التعاهؿ هع  ,أصبح هتطمب ضركرم هف هتطمبات العصر الحالْ
هتعددة كهف ثـ اىتقاء الحؿ اٖىسب لتحقٓؽ الٍدؼ الجكاىب الهختمفة لمهشكمة كدراسة الحمكؿ ال

 .الهطمكب
ٓف التْ اٌتهت بدراسة هٍارات اتخاذ القرار:  كفٓها ٓمْ عرض لبعض آراء الباحثٓف كالتربٓك

فْ ظؿ تعقد تفٓد ا٘ىساف  دراسة هٍارات اتخاذ القرار السمٓـ( بأف 2:2008ٓرل حكٓـ )     
كلكؿ هكضكع جكاىب كعىاصر هتعددة قد  صبح لكؿ هشكمةأ, حٓث الحضارة كالحٓاة التْ ٓعٓشٍا

اٖهر أكثر صعكبة أىً فْ أغمب اٖحٓاف تككف ٌذي , كالذم ٓجعؿ غٓر هتشابٍة كأهتشابٍة تككف 
العىاصر هتشابكة هها ٓؤدم إلِ تعقد الهشكٛت اٖهر الذم ٓتطمب هعً ضركرة العهؿ عمِ 

ٓعة الهشكمة كا٘هكاىات ؿ الذم ٓتىاسب هع كؿ هف طباقتراح الحؿ كالحؿ البدٓؿ, كذلؾ ٚىتقاء الح
ذا ٓعىْ أف اتخاذ القرار الصحٓح ٓساعد عمِ الكصكؿ إلِ الحؿ الصحٓح كعدـ الكقكع الهتاحة,  ٌك
 .فْ الخطأ

هٍارات اتخاذ القرار أحد أبرز الهحاكر التْ  (466:  2009)كها ٓعتبر الٓزادات كالعدكاف      
 الهدرسة بٍا ُتعىِ التْ اٌٖداؼة كتسعِ ٘كسابٍا لطٛبٍا, فأغمب تٍتـ بٍا التربٓة الحدٓث

 العمهْ لمتقدـ ىظران  القرارات, اتخاذ عمِ كالقدرة الهشكٛت حؿ هٍارات الطمبة إكساب ٌْ الهتطكرة
 تحتاج التْ الهىاحْ شتِ فْ هشكٛت هف عىً تهخض كها ىعٓشً الذم كالحضارم كالتكىكلكجْ

 .التحدٓات ٌذا هثؿ لهكاجٍة ,الفرد إعداد خٛؿ هف إٚ ذلؾ ٓتأتِ ٚك إبداعٓة حمكؿ إلِ
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ٛن هف أبك جادك كىكفؿ )       كالجهاعات الفرد( عمِ أٌهٓة تحسٓف قدرة 369:  2011كها ٓؤكد ك
 أىشطة هجهؿ فْ كثٓرة لقرارات هتخذا الفرد فًٓ بات عصر فْ القرارات كصىع الهشكٛت حؿ عمِ

 الحككهٓة الهىظهات براهج فْ هؤسسٓة عهمٓة أصبح الهشكٛت كهكاجٍة رارالق اتخاذ أف إذ حٓاتً,
 . كالتعمٓـ التربٓة كهؤسسات الصىاعٓة كالشركات الحككهٓة كالغٓر
رل هصطفِ )      ( أف عهمٓة اتخاذ القرار تحدث فْ حٓاة كؿ فرد بشكؿ هستهر, 69: 2002ٓك

ٓة الهتعمقة بالقرار دكف خبرة بالخطكات الهىطقففْ الطفكلة تحدث عهمٓات اتخاذ القرار دكف درآة ك 
فإذا استهر الفرد فْ اتخاذ القرار بىفس اٖسمكب العشكائْ, فسكؼ تككف قراراتً خاطئة أك ىتائجً, 

فْ كثٓر هف الهكاقؼ, كلكف إذا تعمـ الخطكات الهىطقٓة ٚتخاذ القرار بأسمكب عمهْ سمٓـ فإف 
 ٓتخذ قرار فْ هستقبؿ حٓاتً.احتهاؿ الخطأ سكؼ ٓككف ضعٓفان عىدها 

 

ضٓؼ حكٓـ )      اٌٚتهاـ بتىهٓة هٍارات اتخاذ القرار عىد الطٛب هف شأىً أف  ( أف2:2008ٓك
د الهتعمهٓف ٌك ٍدؼ التربٓة اٖساسْ , فٓساعدٌـ عمِ عهمٓات التفاعؿ هع الهجتهع بفاعمٓة تزٓك

مٓة التْ تساعدٌـ عمِ هكاجٍة فْ جهٓع هراحؿ التعمٓـ بالهٍارات اٖساسٓة الهعرفٓة كالعه
دٌـ الهعارؼ كالهعمكهات فقط التربٓة كعهمٓة تعىْ فْ الهقاـ اٖكؿ بتعمٓـ ف ,هشكٛتٍـ بدٚ هف تزٓك

اٖفراد كٓؼ ٓفكركف؟ ككٓؼ ٓتكصمكف إلِ القرارات الصحٓحة, كذلؾ عف طٓرؽ تٍٓئة الخبرات 
تهاعٓة بطٓرقة هىطقٓة ئة الهادٓة كاٚجالعهمٓة كالهعرفٓة التْ ٓتعمهكف هىٍا هعالجة ظكاٌر البٓ

  صحٓحة.
"العمـ   STSحركات إصٛح التربٓة العمهٓة فْ أهٓركٓا كحركة كها ىجد فْ ٌذا السٓاؽ بأف      

 ,34)أكرد ٓزتكف  , حٓثبشكؿ همحكظاٌتهت بهٍارة اتخاذ القرار قد كالتكىكلكجٓا كالهجتهع " 
استخداـ الهٍارات العمهٓة ٓعىْ بأىً   STSكـ فْ تعٓرفٍا لهفٍ NSTAعف رابطة ( 2002-35

الفرد الهتىكر  STS, كها تصؼ خاذ القرارات الشخصٓة كالهجتهعٓةكالتكىكلكجٓة كتطبٓقٍا عىد ات
عمهٓان كتكىكلكجٓان, بأىً الفرد القادر عمِ تحدٓد هصادر الهعرفة العمهٓة كالتكىكلكجٓة, كجهعٍا 

 الصمة ذات الحٓاتٓة القضآا حٓاؿ ةلصائبا كاتخاذ القراراتفْ حؿ الهشكٛت  كتحمٓمٍا كاستخداهٍا
 .كالتكىكلكجٓا بالعمـك

 عناصر اتخاذ القرار :
 كالباحثٓف العمهاء عمٍٓا اجهع التْ لمقرار اٖساسٓة العىاصربأف  (54:2012ترل رضكاف )    
ٌْ:  

ذا القرار ٓستدعْ  :هشكمة أك هكقؼ كجكد .1  كالبحث. ٓؿكالتحم الهعمكهات جهع ٓتطمب ٌك
 قرار. اتخاذ الهكقؼ ٓستدعْ حتِ بدٓؿ أك خٓار أكثر كجكد هف بد فٛ : البدائؿ .2
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تـ : البدائؿ احد اختٓار .3  ثـ بٓىٍا كالهقارىة بدٓؿ لكؿ كالسمبٓات اٚٓجابٓات بدراسة ذلؾ ٓك
 .حدٌاأ تفضٓؿ

ر ِعم تساعدي القرار لهتخذ راجعة كتغذٓة تقٓٓـ عهمٓة هف ٓتبعً كها القرار تىفٓذ .4  تطٓك
 .الهٍارة ٌذي كتىهٓة

ْ القرار  اتخاذ لهٍارة ا٘بداعٓة ( عدد هف العىاصر119: 2002كها أكرد جركاف )       ٌك
 كالتالْ :
 .البدائؿ تكلٓد .1
 .غٓري دكف ُهعٓف بدٓؿ اختٓار عمِ ا٘ٓجابٓة بأثار التىبؤ .2
ٛن  ُتشكؿ ٖىٍا ,شْء كؿ قبؿ الشخصٓة اٖكلكٓات إدراؾ .3 التْ  القرارات كؿ فْ هؤثران  عاه

 .الطالب ٓتخذٌا

التعٓرفات الهتعددة خٛؿ أف عىاصر اتخاذ القرار التْ ٓهكف استخٛصٍا هف بكها ترل الباحثة 
السفٓاىْ )ك  (105:2011)جركاف,ك( 43:2003,لمعمهاء كالباحثٓف كػتعٓرؼ )ٓزتكف كالهتىكعة 

داف,)الهحتسك (53:2012)رضكاف ,ك  (90:2012)اٖغا,ك  (7:2012, : 2010 ب كسٓك
218: ٌْ ) 

ك ها ٓكاجً الفرد هف هشكمة أك عائؽ بحاجة إلِ اتخاذ قرار  كجكد هكقؼ هشكؿ .1 : ٌك
 هف أجؿ تحقٓؽ ٌدؼ هعٓف .

سعِ إلِ حمٍا .2 ك الشخص الذم تكاجً هشكمة ها ٓك  .هتخذ القرار: ٌك
ْ الحمكؿ التْ ٓقـك هتخذ القرار بجهع الهعمكهات عف كؿ البدائؿ الهتىكعة : .3 كاحدة  ٌك

ا عمِ حؿ الهشكمة, ٚختٓار أفضمٍا.  هىٍا , كدراسة تأثٌٓر
ْ ها ٓهمكٍا هتخذ القرار بىاء عمِ التىشئة كالبٓئة التْ ٓعٓشٍا .4 التْ , ك القٓـ كهعآٓر: ٌك

 تتـ فْ ضكئٍا هعالجة البدائؿ كالحمكؿ الهقترحة كصٚك لتحقٓؽ الٍدؼ الهطمكب.  
ْ أثار الهترتبة  .5 عمِ اختٓار البدٓؿ اٖىسب بحسب كجٍة ىظر ىتائج القرار : ٌك

 هتخذ القرار.

 خطكات عهمية اتخاذ القرار 
عددة ٚبد لهتخذ القرار ٓرل العمهاء أف عهمٓة اتخاذ القرارات تهر بهراحؿ كخطكات هىظهة كهت     

ؿ أك إجراء كلٓس هعىِ كجكد هراحؿ هتعددة كهثالٓة ٚتخاذ القرار الحاجة  ,هراعاتٍا لكقت طٓك
قتىا التمقائٓة بعهٓمة اتخاذ القرار بٍذا همٓات هعقدةع , كلكف الهقصكد بالهراحؿ ٌك أف تهر طٓر
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)القحطاىْ  الهراحؿ دكف المجكء إلِ دهجٍا أك تجاٌؿ أحداٌها هها ٓؤثر عمِ سٛهة كصحة القرار
( عهمٓة اتخاذ القرار عهمٓة دٓىاهٓكٓة هتشابكة 114:2006, كها ٓعتبر هحهكد )(6841428:

كهتداخمة الهراحؿ, كبالتالْ فٍْ تحتاج إلِ الدقة كالهكضكعٓة كحسف البصٓرة كالحصافة هف جاىب 
 ا٘ىساف .

 
 
 
 
 

 كفٓها ٓمْ استعراض لخطكات كهراحؿ اتخاذ القرار كها أكردٌا بعض العمهاء كالباحثٓف :     
 ٌْ :( ك 43:2003خطكات كها حددٌا ٓزتكف )عدة  هف خٛؿعهمٓة اتخاذ القرار تتـ 

 كجكد هكقؼ أك قضٓة تفرض عمِ الفرد اتخاذ قرار. .1
 كجكد عدة بدائؿ عمِ الفرد اٚختٓار هف بٓىٍا. .2
 جهع هعمكهات عف كؿ بدٓؿ. .3
 تقٓٓـ كؿ بدٓؿ فْ ضكء هعآٓر أك قٓـ هعٓىة. .4
 ترتٓب البدائؿ حسب أفضمٓتٍا. .5
 اختٓار أفضؿ البدائؿ. .6

 

 :ذ القرار تتـ فْ الخطكات التالٓةهٓة فْ اتخا( بأف الطٓرقة العم114:2006كها ٓرل هحهكد )     
 .تحدٓد الٍدؼ هف اتخاذ القرار .1
 .الكصؼ كالتشخٓص .2
 .كضع الحمكؿ البدٓمة .3
 .الهفاضمة بٓف البدائؿ .4
 .تىفٓذ كهتابعة القرار .5
 .تقٓٓـ الىتائج .6

 

 كها عرض الخطكات السابقة فْ ىهكذج تخطٓطْ هفصؿ لعهمٓة اتخاذ القرار كالتالْ :     
 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نهكذج تخطيطي لعهمية اتخاذ القرار (8) شكؿ

 (0002:111)هحهكد, 
 

 فْ الخطكات التالٓة : (3 : 2005)كها حددٌا الهحٓهٓد      
 ػ تحدٓد الهشكمة .1
 .أك ذلؾ القرار الذم ىٓرد اتخاذي ػ جهع الهعمكهات الكافٓة عف تمؾ الهشكمة2
 ػ تحمٓؿ الهشكمة .3
  ؿ الههكىة.ػ تحدٓد البدائ4
 ػ دراسة البدائؿ كتقٓٓهٍا كهقارىتٍا .5
 ػ اختٓار الحؿ الهىاسب . 6
 ػ ا٘عداد لمتىفٓذ . 7

 :( خطكات عهمٓة اتخاذ القرار كالتالْ 106 - 105:  2008جركاف ) بٓىها حدد    
 .بكضكح الهرغكبة اٌٖداؼ أك الٍدؼ تحدٓد .1
 .كالهقبكلة الههكىة البدائؿ جهٓع تحدٓد .2
 :أتٓة العاهة الهعآٓر باستخداـ هىٍا كؿ عف كافٓة هعمكهات تجهٓع بعد لبدائؿا تحمٓؿ .3

 شعكر بعدـ الرضا

 تحدٓد الهشكمة

 صٓاغة البدائؿ

 هكازىة البدائؿ

 اتخاذ القرار عهؿ القرار

 هعمكهات

 بحكث

 ههارسات

 ىظٓرات

ات  أكلٓك

 هشكٛت

 إهكاىات
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  .الفرد كأٌداؼ البدٓؿ ٓحققٍا التْ اٌٖداؼ بٓف التكافؽ درجة -أ 
 .عمٍٓا ٓىطكم التْ الهخاطرة كدرجة البدٓؿ, اختٓار هف الهحققة الهىفعة -ب 
 .البدٓؿ لتىفٓذ الٛـز الهجٍكد -ج 
  .الهجتهع كهحددات الفرد قٓـ -د 
ات قائهة فْ البدائؿ ترتٓب .4  الهكضكعة. لمهعآٓر تحقٓقٍا درجة حسب أكلٓك
كالىتائج  بدٓؿ, كؿ عمٍٓا ٓىطكم التْ الهخاطر ضكء فْ ثٛثة أك بدٓمٓف أفضؿ تقٓٓـ إعادة .5

 اٖكلْ. التحمٓؿ هرحمة بعد ظٍرت التْ
, السابقة الخطكة فْ تقٓٓهٍا أعٓد التْ الثٛثة أك البدٓمٓف بٓف هف البدائؿ أفضؿ اختٓار .6

 لمتىفٓذ . كاعتهادي
 ( خطكات اتخاذ القرار تجاي هشكمة ها كالتالْ :69:  2002كها أكرد هصطفْ )

 تحدٓد الهكقؼ الذم ٓتطمب اتخاذ القرار. .1
 استدعاء الطالب لهعمكهاتً التْ اكتسبٍا هف هصادر هتىكعة. .2
 التفكٓر فْ بدائؿ لمقرار الهطمكب اتخاذي. .3
 ج الهحتهمة لكؿ قرار بدٓؿ.التفكٓر فْ الىتائ .4
اتخاذ القرار الهىاسب بىاء عمِ الهعمكهات الصحٓحة التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا هف  .5

 الهصادر الهتىكعة .
 اتخاذ الخطكات ا٘جرائٓة لتىفٓذ القرار. .6

 

ْ كالتالْ :68:1428كذكر القحطاىْ )   ( خهسة هراحؿ ٚتخاذ القرار ٌك
 تشخٓص الهشكمة  .1
 هات جهع البٓاىات كالهعمك  .2
 البحث عف البدائؿ  .3
 اختٓار البدٓؿ الهىاسب كاٖفضؿ  .4
 تىفٓذ القرار كهتابعتً  .5

كفْ ضكء ها تـ استعراضً هف هراحؿ عهمٓة اتخاذ القرار ترل الباحثة بأف هجهؿ عهمٓة      
اتخاذ القرار ٌك البدء بهكقؼ هشكؿ كاٚىتٍاء عىد اتخاذ القرار الهىاسب, كستتبىِ الباحثة فْ ٌذي 

 اسة خطكات اتخاذ القرار كها ٌْ هكضحة بالشكؿ التالْ  :الدر 
 

 



 
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خطكات عهمية اتخاذ القرار( 9) شكؿ

 
بأف هراحؿ عهمٓة اتخاذ القرار هترابطة ٚك ٓهكف اٚستغىاء عف أم هىٍا, كأف كؿ  ٓتضح هها سبؽ

اسب لتحقٓؽ الٍدؼ, كها أف هرحمة عبارة عف تهٍٓد لمهرحمة التْ تمٍٓا كصٚك إلِ اتخاذ القرار الهى
تقسٓـ عهمٓة اتخاذ القرار إلِ هراحؿ ٓفٓد أباء كالهعمهٓف ككؿ ذم صمة عمِ تدٓرب الطمبة 

 كاٖفراد عمِ اتخاذ القرار بشكؿ عمهْ كصحٓح .

كقد أخذت الباحثة تمؾ الهراحؿ بعٓف اٚعتبار عىد إعداد هقٓاس هٍارات اتخاذ القرار, لتدٓرب      
الخطكات الهتسمسمة الصحٓحة ٚتخاذ القرار كاٚبتعاد عف العشكائٓة كالتسرع كالتشتت  الطٛب عمِ

 فْ اتخاذ القرارات الهتىكعة.

( هجهكعة هف اٖخطاء الشائعة كالتْ تحكؿ دكف 201:2011كقد أكرد كؿ هف ىكفؿ كسعٓفاف )
 اتخاذ القرار السمٓـ :

 .اُٖفؽ ضٓؽ القرار ٓككف كبالتالْ هعمكهات, دكف القرار اتخاذ .1

 تحدٓد الهكقؼ الهشكؿ

جهع الهعمكهات هف هصادر 
 هتعددة

تحدٓد البدائؿ الههكىة 
 كالهتكفرة

دراسة الىتائج الهحتهمة لكؿ 
 بدٓؿ

ترتٓب البدائؿ حسب 
 أفضمٓتٍا

 اتخاذ القرار



 
 

62 
 

, بالهشكمة أك بالقضٓة هتصمة كغٓر هىظهة غٓر كأفكار هعمكهات خٛؿ هف القرار اتخاذ .2
 .ُهركز غٓر هتشتتان  القرار ٓككف كبالتالْ

 القرار ٚتخاذ الٛزهة الهعمكهات استقصاء لعهمٓة الكافْ غٓر الكقت خٛؿ هف اتخاذ القرار .3
 .هعٓىة قضٓة تجاي

 .تفكٓر فدك  القرار الهتسرع اتخاذ .4
 

 استراتيجيات اتخاذ القرار : 
(استراتٓجٓات اتخاذ القرار فْ ضكء اٌٖداؼ كالهعمكهات  107, 2011) صىؼ جركاف     

 :القٓـ الشخصٓة كدرجة الهخاطرة كها ٓمْالهتكافرة ك 
قصد بٍا التكجً ٚختٓار ها ٌك هرغكب فًٓ أكثر هف غٓري . استراتٓجٓة .1  الرغبة : ٓك
ٚن لمىجاح.أ ستراتٓجٓةاٚ .2  هىة : كذلؾ باختٓار الهسار اٖكثر احتها
 الٍركب أك الحد اٖدىِ : كذلؾ باختٓار ها ٓجىب الكقكع فْ أسكا الىتائج. استراتٓجٓة .3
قصد بٍا اختٓار ه ستراتٓجٓةاٚ .4 ْ ا ٌك هرغكب كأكثر احتهاٚ لمىجاحالهركبة : ٓك , ٌك

غٓرات عدٓدة ٚبد أف تدرس بعىآة أصعب اٚستراتٓجٓات عىد التطبٓؽ ٚشتهالٍا عمِ هت
  قبؿ اتخاذ القرار.

ْ :118:2006كها أضاؼ هحهكد )  ( أربعة استراتٓجٓات أخرل ٚتخاذ القرار  ٌك
 .)الرغبة( التكجً ٚختٓار كها ٌك هرغكب استراتٓجٓة .1
 .)اٖهىٓة(الهسار اٖكثر أهىا استراتٓجٓة .2
 ب(.)التجى تجىب الكقكع فْ أسكا الىتائج استراتٓجٓة .3
 .)الهركبة( ها ٌك هرغكب كهحتهؿ لمىجاح استراتٓجٓة .4

 هيارات اتخاذ القرار :
عهمٓة اتخاذ القرار عهمٓة تفكٓٓرة هركبة كبالتالْ فإف الهٍارات الهستخدهة ٚتخاذ قرار ها  ُتعد     
اتخاذ القرار عهمٓة ( 44:2011كقد صىؼ جركاف ), جزء هف هٍارات التفكٓر بشكؿ عاـ ٌْ

 هٍارات هثؿ :الات التفكٓر الهعرفْ  الذم ٓحتكم عمِ استخداـ العدٓد هف ضهف هستٓك
 , كضع اٌٖداؼ ( . هٍارات التركٓز )تعٓرؼ الهشكمة .1
 هٍارات جهع الهعمكهات )الهٛحظة كالتساؤؿ ( . .2
 هٍارات التذكر )الترهٓز كاٚستدعاء( . .3
ـ كاٚست .4  . قراء كاٚستىباطبا٘ضافة إلِ هٍارات التفكٓر العمٓا كالتحمٓؿ كالتقٓك
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 :كالتالْ القرار اتخاذ هٍارات ( 2005 ) الهحهٓد تركْ بٓىها ٓحدد
 الهٍهة. اٖكلكٓات هٍارة .1
 كالخٓارات. كاٚحتهاٚت البدائؿ هٍارة .2
 العكاهؿ. جهٓع اعتبار .3
 الهىطقٓة. الىتائج .4
 .اٖفكار كهعالجة اٌٖداؼ .5

 الهٍارات هف عدد هف تتككف القرار اتخاذ عهمٓة أف ٓركف الباحثٓف هعظـ فإف عاـ كبشكؿ" 
 تكلٓد الفٍـ, التخٓؿ, التقٓٓـ, اٚستشارة, اٖكلكٓات, ترتٓب اٌٖداؼ, تحدٓد التحمٓؿ, :هثؿ

 عهمٓات تتضهف أىٍا ٓرل كبعضٍـ , ا٘جراء , التقٓٓـ اٚختٓار, الهعمكهة, عف البحث البدائؿ,
)حهادة,   "الهفٍـك كتشكٓؿ التىظٓـ سترجاع,اٚ التخٓزف, ا٘دراؾ, اٚىتباي, :هثؿ ركتٓىٓة هعرفٓة

62:2012.) 

 هيارات اتخاذ القرار الهقترحة في ىذه الدراسة :
هف خٛؿ اطٛع الباحثة إلِ العدٓد هف الدراسات كاٖدبٓات التْ تىاكلت دراسة هٍارات اتخاذ      

 ,(2009دكاف )كدراسة الٓزادات كالع ,(2012)( كدراسة اٖغا2012رضكاف )دراسة كالقرار 
 (. 2000)(,  كدراسة أحهد ك عبد الكٓرـ 2008دراسة صادؽ ),  ك (2008كدراسة حكٓـ )

 حددت الباحثة هٍارات اتخاذ القرار التْ تسعِ إلِ تىهٓتٍا فْ ٌذي الدراسة كالتالْ: 

عىْ قدرة الفرد عمِ تحدٓد الهشكمة الحاسكبٓة التْ تحتاج اتخاذ :  فٍـ الهكقؼ الهشكؿ .1 ٓك
تحدٓدا دقٓقان, هف خٛؿ البحث كجهع القدر الكافْ هف الهعمكهات التْ ُتسٍـ فْ قرار 

جزئٓات الهكضكع كالعٛقة بٓىٍا هف خٛؿ الهكاقع التْ تـ تكجًٓ الطالبات إلٍٓا, كبالتالْ 
 كضكح الصكرة الكمٓة لمهشكمة. 

بالضركرة إلِ قرار  فالتحدٓد الصحٓح لمهشكمة ٓقكدٌذي الهٍارة هف اٌٖهٓة بهكاف  ُتعدك      
ف صحت الخطكات التالٓة.  صائب, فْ حٓف أف التحدٓد الخاطئ ٓىتج عىً قرار خاطئ كا 

تحدٓد الٍدؼ : بعد تحدٓد كفٍـ الهكقؼ الهشكؿ بصكرة دقٓقة كصحٓحة, ٓتبمكر لدل  .2
 الطالب الٍدؼ الذم ٓسعِ إلِ تحقٓقً كالكصكؿ إلًٓ هف خٛؿ اتخاذ القرار.

حة : ٓقكـ الطالب بعد الهرحمتٓف السابقتٓف بدراسة الحمكؿ التْ تكصؿ دراسة الحمكؿ الهطرك  .3
 إلٍٓا, كالتْ تقكد بهعظهٍا إلِ حمكؿ هتىكعة لمهشكمة .
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ترتٓب الحمكؿ حسب اٖفضمٓة : بعد دراسة الحمكؿ ككفٍـ كؿ هىٍا, ٓقـك الطالب بعهؿ  .4
 .هقارىة بٓف كؿ حؿ كأخر كترتٓبٍا هف حٓث أفضمٓتٍا فْ تقدٓـ الحؿ

البدائؿ  دراسة, فبعد الههٓزة فْ عهمٓة اتخاذ القرارٌذي الهرحمة تعد  اختٓار البدٓؿ اٖفضؿ: .5
 البدٓؿ, ٓجد هتخذ القرار ىفسً فْ هكقؼ ٓسهح لً بتحدٓد كترتٓبٍا تبعا لٗفضمٓة كتقٓٓهٍا

حؿ الهشكمة.  اٖىسب الذم ٓحقؽ الٍدؼ ٓك
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 لكتركنيةلمهقررات اإل  الهحكر الخاهس: التصهيـ التعميهي

ٓعد التصهٓـ التعمٓهْ إحدل العهمٓات الرئٓسة لتكىكلكجٓا التعمٓـ, كها ٓعتبر أحد العمـك      
 SCINCE )الحدٓثة التْ ظٍرت فْ السىكات اٖخٓرة هف القرف العشٓرف بها ٓعرؼ باسـ 

OF INTRDUCTION DESIGN ) ,  ك عمـ ٓصؼ ا٘جراءات التْ تتعمؽ باختٓار الهادة ٌك
ا كات كالهكاد كالبراهج كالهىاٌج (هٓة ) اٖدالتعمٓ ٌر الهراد تصهٓهٍا كتحمٓمٍا كتىظٓهٍٓا كتطٓك

كتقكٓهٍا, كذلؾ هف أجؿ تصهٓـ هىاٌج تعمٓهٓة تساعد عمِ التعمـ بطٓرقة أفضؿ كأسرع كها تساعد 
 : 1999)الحٓمة , الهعمـ عمِ إتباع أفضؿ الطرؽ التعمٓهٓة التعمٓهة فْ أقؿ كقت كجٍد ههكىٓف

اٖكثر تعد الَسٓمة ؿ ب, التكىَلَجٓا اٖساس الذّ ٓىطمق هىً التصهٓن التعمٓهْ ُتعدكها  ,( 25
التكىَلَجٓا لمهتعمهٓو  تسهححٓث , ات تعمن هىاسبة لمهتعمهٓوفعالٓة هو حٓث التكمفة لتحقٓق بٓئ

هع تهثٓٛت أَ تصَرات , هع بعضٍن البعضؿ بالتفاع التعمن اٚلكترَىْهف خٛؿ و بعد ع
فٛ تكجد  ,(65:2012ىٍا ) عبد الغفكر )قد ٚ ٓستطٓع الهتعمهَو تحقٓقً دَؿ مهَضَع فْ شكل

ر تعمٓهْ, بدكف تكىكلكجٓا  ٓعتبر قمب تكىكلكجٓا التعمٓـ, التعهٓهْ فالتصهٓـ تصهٓـ كتطٓك
 ٓعىِ بٓىها التعهٓهْ, بالهىتج الخاصة كالهكاصفات تحدٓد الشركط ٓعىِ التعمٓهْ كالتصهٓـ
ر ؿ التطٓك ر براهج أردىا فإذا همهكسة, تعمٓهٓة كهىتجات هصادر الهكاصفات إلِ ٌذي بتحٓك  تطٓك
ر التصهٓـ ىهاذج أحد تطبٓؽ هف فٛبد تكىكلكجٓة صحٓحة, هتعددة ككسائط  التعهٓهْ كالتطٓك
 .(  7:  2003 خهٓس, بٍا)هحهد الهشٍكد
عتبر التصهٓـ التعمٓهْ هف العمكـ التْ حاكلت الربط بٓف       الجاىب الىظرم هف ىاحٓة ٓك

ـ كالجاىب التطبٓقْ هف ىاحٓة أخرل, فالجاىب الىظرم ٌك ها ٓتعمؽ بىظٓرات عمـ الىفس العا
 : , بٓىها ٓتعمؽ الجاىب التطبٓقْ بهجالٓف رئٓسٓٓف ٌهاكخاصة ها ٓتعمؽ بىظٓرات التعمـ

ا فْ غرفة كصؼ البراهج التعمٓهٓة كا٘ستراتٓجٓات الهىاسبة لمتعمٓـ ككٓفٓة استخداهٍ .1
 . الصؼ

تحدٓد اٖداة التعمٓهٓة أك الكسٓمة التعمٓهٓة كاستخداـ الحاسكب كالتمفاز التربكم كا٘ذاعة  .2
ا ككٓفٓة استخداـ ٌذي اٖدكات فْ غرفة  الهدرسٓة كالهسجٛت, كاٖفٛـ التعمٓهٓة كغٌٓر

 .( 26:  1999الصؼ )الحٓمة ,
 فْ قدرتً عمِ: (2009)بٓعْ كها أكردٌا الر كتكهف أٌهٓة التصهٓـ التعمٓهْ  

 تحسٓف الههارسات التربكٓة باستعهاؿ ىظٓرات تعمٓهٓة أثىاء القٓاـ بعهمٓة التعمٓـ بالعهؿ. .1
 استعهاؿ الكسائؿ كاٖجٍزة كاٖدكات التعمٓهٓة بطٓرقة جٓدي. .2
 إٓجاد عٛقة بٓف الهبادئ الىظٓرة كالتطبٓقٓة فْ الهكاقؼ التعمٓهٓة. .3
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 الذاتْ أثىاء عهمٓة التعمـ. اعتهاد الهتعمـ عمِ جٍدي .4
 تفاعؿ الهتعمـ هع الهادة الدراسٓة. .5
 تكضٓح دكر الهعمـ فْ تسٍٓؿ عهمٓة التعمـ. .6
ة أخرل إضافة إلِ التعمٓـ. .7  تفٓرغ الهعمـ لمقٓاـ بكاجبات تربٓك
ـ السمٓـ لتعمـ الطمبة كعهؿ الهعمـ.  .8  التقٓك

 هفيـك التصهيـ التعميهي :
غٓر أىٍا اتفقت فْ هجهمٍا عمِ أف  ,اكلت التصهٓـ التعمٓهْتىكعت التعٓرفات التْ تى     

التصهٓـ التعمٓهْ عبارة عف عهمٓة ُتعىِ بتحدٓد العكاهؿ الشركط كالهكاصفات التعمٓهٓة الٛزهة 
٘حداث التعمٓـ كالتعمـ بفعالٓة, كالكصكؿ إلِ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجكة هف خٛؿ تطبٓؽ هجهكعة 

 .ابعة كالتْ تعتهد كؿ هىٍا عمِ اٖخرلهف الهراحؿ كالخطكات الهتت
 كفٓها ٓمْ عرض لبعض تمؾ التعٓرفات التْ رجعت إلٍٓا الباحثة : 

 هجهكعة هف عمِ تقـك هىظهة ( التصهٓـ التعمٓهْ عمِ أىً "طٓرقة76:2012عرؼ عقؿ )     
ري التعمٓـ, لتصهٓـ ك العىاصر الخطكات هً كتىفٓذي  كتطٓك  ة كالتعدٓؿالهراجع كاستخداهً هع كتقٓك
 تتحقؽ اٌٖداؼ الهرجكة, بحٓث تككف كؿ خطكة بهثابة هدخٛت لمخطكة التْ تمٍٓا "  لكْ الهستهر,

ة كالتكىكلكجٓا 2008فْ حٓف ٓؤكد عبد الٍادم )      ( فْ تعٓرفً عمِ الربط بٓف الىظٓرات التربٓك
, الهعرفٓةا٘دراكٓة كٓة َالعمَن "ذلك العمن الذّ اىبثق عو العمَن الىفسٓة السمَالحدٓثة فُٓعرفً بأىً 

اٖهر الذّ هو , َبٓو تطبٓقاتٍا فْ الَاقع, َهو خٛلً ٓتن الربط بٓو ىظرٓات التعمٓن َالتعمن
َذلك بٍدف , بٓو الىظرٓات التربَٓة َبٓو التكىَلَجٓا الحدٓثةؿ خٛلً ٓتن تكَٓو حمقة اتصا

َجَدة , اكتساب الهٍارات, لهعرفةاؿ العهمٓة التعمٓهٓة بهٍاهٍا الهختمفة) ىقؿ َتفعٓؿ تسٍٓ
رّ القائن عمِ التذكر َالحفظ التعمٓن هو ا٘طار الىظؿ الهَقف التعمٓهْ( َٓستٍدف أٓضا تحَٓ

التطبٓقْ الذّ ٓتمهس فًٓ الهتعمهَو بأىفسٍن الفاعمٓة فْ تطبٓق ها تعمهَي فْ ؿ إلِ الشك, فقط
 حٓاتٍن.    

مبٓة حاجات الهتعمـ جىبا إلِ جىب هع اٌٚتهاـ ( اٌٚتهاـ بت2009كها أضاؼ الربٓعْ )     
أىً "خطَات هىطقٓة َعمهٓة تتبع لتصهٓن التعمن َإىتاجً َتىفٓذي  فعرفً عمِبتحقٓؽ اٌٖداؼ 

الىاقمة لهَاجٍة ٌذي الحاجات اٖىظهة َتطَٓر كاٌٖداؼ حاجات الهتعمن باٚعتبار آخذة , َتقَٓهً
أَ ٌَ ٌىدسة العهمٓة التعمٓهٓة , َتجرٓبٍا َإعادة فحصٍابتطَٓر الفعالٓات التعمٓهٓة كاٌٚتهاـ 

ٓهْ فْ التعمؿ تٍدف إلِ تحقٓق الفع, عمهٓة َدافعٓةجراءات التْ تتَخِ التطَٓر الهىٍجْ ٘
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( عمِ أىً "تمؾ العهمٓة الهىظهة 3:  2005كها عرفً الصالح )", فضاء هكاىْ َزهاىْ هحددٓو
ـلترجهة هبادئ التعمـ كالتعمٓـ إلِ خطط   ."لمهكاد التعمٓهٓة, كالىشاطات, كهصادر الهعمكهات كالتقٓك

 

هجهكعة  هف خٛؿ التعٓرفات السابقة تخُمص الباحثة إلِ تعٓرؼ التصهٓـ التعمٓهْ عمِ أىً "     
ىتاج الهكاد التعمٓهة كتىفٓ ا كهراجعتٍا هف الخطكات الهىٍجٓة الهىظهة لتصهٓـ كا  ٌر ذٌا كتطٓك

 .كالهكاصفات التعمٓهٓة الٛزهة ٘حداث عهمٓتْ التعمٓـ كالتعمـ بفعالٓة فْ ضكء الشركط ,كتقكٓهٍا

 نهاذج تصهيـ التعمـ اإللكتركني :
تعد ىهاذج تصهٓـ التعمـ القائـ عمِ اٚىترىت هفٓدة إذا صههت بشكؿ جٓد, ٖف التصهٓـ      

ثارة دافعٓتٍـ لهكاصم الجٓد ٓضهف الهحافظة عمِ استهرآرة اٌتهاـ الطٛب , عمِ عكس ة التعمـكا 
التصهٓـ الضعٓؼ الذم ٓسبب تسرب عدد كبٓر هف الطٛب كبالتالْ تىخفض ىسبة الطٛب الذٓف 

 كلكْ ,(1: 2007, عاطْٓستكهمكف دراسة الهقرر هها ُٓؤثر عمِ هخرجات تعمـ الطٛب )عبد ال
 أف كٓتطمب إلًٓ, ىدٓست اعتهاد ىٍج ٓتطمب اٖهر فاف, فعاٚك  ٌادفا ا٘لكتركىْ التعمـ تصهٓـ ٓككف
 التصهٓـ كراء الكاهىة لٗسس الىظٓرة الكعْ الهدرب, أك ا٘لكتركىْ التعمـ هطكر لدل ٓككف

, (65:2012ىحك هىٍجْ) عبد الغفكر ) عمِ كالتطبٓؽ الىظٓرة بٓف الربط عمِ كالقدرة التعمٓهْ,
ىظـ كهبادئً الهعتهدة ( عمِ اٌٚتهاـ بإعطاء التصهٓـ التعمٓهْ اله7:  2005كها ٓؤكد الصالح )

هبكر هف هشركع التعمـ عمِ أساس ىظٓرات التعمـ كالتعمٓـ, اٌٖهٓة التْ ٓستحقٍا فْ كقت 
التعمـ ا٘لكتركىْ _, سكاء عمِ الهستكل الفردم لمهعمـ أك هستكل الهؤسسة التعمٓهة ككؿا٘لكتركىْ

 ._فْ الجاهعات كهؤسسات التعمٓـ عىد بعد
 

كعة هف ىهاذج تصهٓـ الهكاد التعمٓهٓة عبر اٚىترىت التْ رجعت إلٍٓا كفٓها ٓمْ عرض لهجه     
الباحثة لكْ تضح لدٍٓا الرؤٓة حكؿ كٓفٓة تصهٓـ الهقرر الهراد تدٓرسً لمطالبات عبر الهدكىة 

 ا٘لكتركىٓة كهف ثـ اختٓار أىسب ٌذي الىهاذج لمدراسة كاعتهادٌا كىهكذج تصهٓـ :

 صهيـ هقرر عبر االنترنت أكالن : نهكذج هحهد اليادم لت
ر اٚىترىت هف أربع هراحؿ ( لتصهٓـ هقرر عب153-129:2005ٓتككف ىهكذج هحهد الٍادم )

ْ كالتالْ: , تتضهف كؿ هرحمة عددان رئٓسٓة  هف الهٍاـ الفرعٓة ٌك
كتحمٓؿ الجهٍكر  هرحمة تصهٓـ الهقرر : كتتضهف الهٍاـ التالٓة : تقدٓر الحاجة لمتعمٓـ, -1

 الطٛب, كتحدٓد اٌٖداؼ التعمٓهٓة .الهستٍدؼ هف 
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ر : كتتضهف الهٍاـ التالٓة : تحدٓد إطار هحتكل الهادة الدراسٓة كهراجعة الهكاد  -2 هرحمة التطٓك
ري, التعمٓهٓة الهتكافرة بالفعؿ, الهكاد كالطرؽ  كاختٓار كتىظٓـ الهحتكل الهكضكعْ كتطٓك

ا . ,الدراسٓة ٌر  كتطٓك
ـ : كتتضهف الهٍاـ -3 ر  هرحمة التقٓك ـ استراتٓجٓةالتالٓة : هراجعة اٌٖداؼ, كتطٓك ـ  ,التقٓك كالتقٓك

ىْ )البىائْ(, ـ التجهٓعْ )الىٍائْ (, التكٓك ـ كتحمٓمٍا . كالتقٓك  كتجهٓع بٓاىات التقٓك
تـ فْ ٌذي الهرحمة هراجعة عى -4 , كتعد اصر الهقرر عبر اٚىترىت كتىقٓحًهرحمة الهراجعة : ٓك

ـحمة ىتٓجة هباشرة لٌذي الهر  , با٘ضافة إلِ التغذٓة الراجعة هف أخصائْ الهحتكل هرحمة التقٓك
, ككذلؾ اىطباعات الهتعمـ كردكد أفعالً فٓها ٓتعمؽ بىقاط القكة كالضعؼ الهٍتهٓف بالهقررك 

 هصدر رئٓسْ لكؿ ها ٓتصؿ بهرحمة الهراجعة. ُتعد –لمهادة الدراسٓة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 هيـ هقرر عبر االنترنتنهكذج هحهد اليادم لتص( 10) شكؿ
 

هف الطٛب , تقدٓر الحاجة لمتعمٓـ ,كتحمٓؿ الجهٍكر الهستٍدؼ 
 ٌداؼ التعمٓهٓةكتحدٓد اٖ

هراجعة الهكاد التعمٓهٓة , تحدٓد إطار هحتكل الهادة الدراسٓة 
ري ,كاختٓار  الهتكافرة بالفعؿ ,كتىظٓـ الهحتكل الهكضكعْ كتطٓك

ا ٌر  الهكاد كالطرؽ الدراسٓة ,كتطٓك

ىْ  ـ التكٓك ـ ,كالتقٓك ر إستراتٓجٓة التقٓك هراجعة اٌٖداؼ , كتطٓك

ـ التجهٓع ـ ْ )الىٍائْ)البىائْ(,كالتقٓك  كتحمٓمٍا . (,كتجهٓع بٓاىات التقٓك

هراجعة عىاصر الهقرر عبر اٚىترىت كتىقٓحً , التغذٓة الراجعة هف 
الهتعمـ فٓها ٓتعمؽ بىقاط القكة  ردكدأخصائْ الهحتكل كالهٍتهٓف بالهقرر , 

 كالضعؼ لمهادة الدراسٓة 
 

هرحمة تصهيـ 
 الهقرر

 

 هرحمة التطكير

ـ  هرحمة التقٓك

 هرحمة الهراجعة
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 لتصهيـ هكقع تعميهي عبر اإلنترنت ": Ruffini ثانيان :نهكذج " ركفيني
ا هككىة لعهمٓة التصهٓـ التعمٓهْ ,Ruffini 2000:58حدد " ركفٓىْ " )      ( عدة عىاصر اعتبٌر

ْ كها ٓمْ :  ٌك
ف ٍـ هتكقعاتأف ٓراعْ الهكقع حاجات هستخدهًٓ, ك  الجهٍكر الهستٍدؼ : ٓجب .1

 ٓبحثكف عىٍا .الهعمكهات التْ ٓدرسكىٍا ك 
 اٌٖداؼ : ٓجب أف تصاغ بكضكح . .2
كالتْ  الهحتكٓات : ٓجب أف ٓتضهف الهكقع التعمٓهْ صفحة بدآة العهؿصفحة البدآة ك  .3

 , كتتضهف تمؾ الصفحات جدكؿ الهحتكل .ٓتفرع هىٍا صفحات الهحتكل
العهؿ إلِ صفحات الهحتكل دآة بىٓة تصفح الهكقع : ٓجب أف ٓككف التىقؿ هف صفحة ب .4

ْ غٓر خطْ ب الهككىة لمهكقع التعمٓهْ, ٌك , كتكجد أربعة أىظهة لمربط بٓف صفحات الٓك
 , الكقع العىكبكتْ . الهكقع ألتتابعْ , الهكقع الشبكْ, الهكقع الٍرهْ: 

تصهٓـ التالٓة كالبساطة تصهٓـ الصفحات : ٓىبغْ أف تتبع صفحات الهكقع هبادئ ال .5
, هع الهحافظة عمِ طكؿ استخداـ ألكاف فاتحة فْ الخمفٓة ,ح, التىاسؽ فْ اٖلكافكالكضك 

 الصفحات لسٍكلة التحهٓؿ .
البصرم قراءتٍا عمِ درجة التهآز الخطٓة : ٓعتهد كضكح الهعمكهات ك الىص ك الرسكـ  .6

ف  , كالهساحة البٓضاء الهحٓطة . بٓف حجـ الخط ككتؿ الىص كالعىآك
ب عمِ ههٓزاتاختٓار برىاهج تأل .7 ب : تشهؿ براهج تألٓؼ الٓك جٓدة ٚ تتطمب  ٓؼ الٓك

جب اختٓار البرىاهج اٖكثر هىاسبة كقدرة عمهٍارة فْ البرهجة ِ هساعدة الهصهـ فْ , ٓك
)عبد   . Front page 2000 , home page, كهف تمؾ البراهج : تحقٓؽ أٌدافً

 (2007:2العاطْ ,
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 لتصهيـ هكقع تعميهي عبر االنترنت Ruffini نهكذج "ركفيني"( 11) شكؿ
 

 الهتعددة الكسائط براهج لتصهيـ خهيس هحهد ثالثان : نهكذج

ْ أربع عمِ الىهكذج ٌذا ٓشتهؿ      ر, ,كالتصهٓـ ,التحمٓؿ:هراحؿ ٌك ـ كفٓها ٓمْ  كالتطٓك كالتقٓك
 83) , 2007 :خهٓس هحهد( عرض لخطكات كؿ هرحمة :

 التحميؿ :األكلى الهرحمة
شهؿ :      ىبغْ اٚىتٍاء هىً قبؿ البدء فْ هرحمة التصهٓـ ٓك  التحمٓؿ ٌك أكؿ هرحمة ٓك
 تحمٓؿ الهشكٛت كتقدٓر الحاجات . .1
 اختٓار الحمكؿ كىكعٓة البراهج الهىاسبة . .2
 تحمٓؿ الهٍهات أك الهحتكل التعمٓهْ . .3
 .تحمٓؿ خصائص الهتعمهٓف  .4
 كد ., كتحمٓؿ الهكارد كالقٓتحمٓؿ التكمفة كالعائد .5

 الهرحمة الثانية :التصهيـ 
ِ : تصهٓـ اٌٖداؼ التعمٓهٓة( خطك 16تشهؿ هرحمة التصهٓـ )      ٓاس , تصهٓـ أدكات القة ٌك

تصهٓـ استراتٓجٓات  ,اتٓجٓات كأسالٓب التعمٓـ كالتعمـ, تصهٓـ استر تصهٓـ الهحتكل هحكٓة الهرجع,
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ٓار الكسائط التعمٓـ العاهة, اخت استراتٓجٓةـ , تصهٓالتفاعمٓة كالتحكـ التعمٓهْ, الهساعدة كالتكجًٓ
هٓـ , تصلكسائط الهتعددة كهعآٓر تصهٓهٍا, تصهٓـ خرائط الهسارات, تحدٓد هكاصفات االهتعددة

ات كتقكٓهٍا كهراجعتٍا .  ,بطاقات لكحة اٖحدث كالشاشات  كتابة السٓىآرٌك
 

 ثالثة: التطكير الهرحمة ال
 .التخطٓط كالتحضٓر لٙىتاج .1
 .اج الهككىات كاٖجزاءإىت .2
جزاء .3  .تجهٓع الهككىات كاِٖ
  .التقكٓـ البىائْ لمىسخة اٖكلٓة .4
 .إجراء التعدٓٛت, كا٘خراج الىٍائْ لمبراهج .5

 

جازة البرناهج :  الهرحمة الرابعة : التقكيـ النيائي كا 
لتعمٓـ هكاقؼ ا كفٍٓا ٓتـ تطبٓؽ البرىاهج عمِ عٓىة كبٓرة هف الهتعمهٓف الهستٍدفٓف فْ     

 كتتضهف الخطكات التالٓة : الحقٓقٓة,
ـ الهىاسبة :اختبارات, .1  .استباىات  هٛحظة, تحضٓر أدكات التقٓك
ـ  .2  .التطبٓؽ القبمْ ٖدكات القٓاس كالتقٓك
 .تجربة البرىاهج عمِ عٓىة أكبر فْ هكاقؼ تعمٓهٓة حقٓقٓة  .3
ـ  .4  .التطبٓؽ البعدم ٖدكات القٓاس كالتقٓك
 .ٍا إحصائٓاكهعاجمت ,رصد الىتائج .5
اكهىاقشتٍا تحمٓؿ الىتائج, .6   ., كتفسٌٓر
  .اتخاذ القرار بشأف اٚستخداـ أك الهراجعة كالتحسٓف .7
 .تسجٓؿ حقكؽ الهمكٓة  .8
 .الىشر  .9
 .الهتابعة .10
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 نهكذج خهيس لتصهيـ برناهج تعميهي( 12) شكؿ
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 عبد العاطي لتصهيـ بالهقررات عبر االنترنت: الباتع نهكذج حسف
تككفٌك      ٌْ : التحمٓؿ,  ٌذا الىهكذج هف ست هراحؿ رئٓسة ك الىهكذج الهطبؽ فْ الدراسة ٓك

كالتصهٓـ, كا٘ىتاج, كالتجٓرب, كالعرض, كالتقكٓـ, كفٓها ٓمْ عرض لتمؾ الهراحؿ كها ٓتضهىٍا 
 (23-11:  2007هف إجراءات : )العاطْ ,

 هرحمة التحميؿ : -1
 ٌْ :ك تهر هرحمة التحمٓؿ بعدة خطكات, 

مٓؿ خصائص الطٛب: حٓث ٓجب اختٓار الطٛب الذٓف تتكافر لدٍٓـ هتطمبات تح -أ 
 ,الدراسة عبر ا٘ىترىت, الهتهثمة فْ اهتٛؾ كؿ هىٍـ كهبٓكتر هتصؿ با٘ىترىت

ة  كبعض هٍارات استخداـ الكهبٓكتر كا٘ىترىت كالبٓرد, با٘ضافة إلِ كجكد الرغبة القٓك
 لدٍٓـ لمقٓد فْ دراسة الهقرر.

ٓتـ هف خٛلٍا هعرفة ها سٓتـ تدٓرسً هف  التْ :اٌٖداؼ العاهة لمهقرر تحدٓد  -ب 
 هكضكعات عاهة دكف الخكض فْ التفاصٓؿ.

تحدٓد هٍاـ التعمـ كأىشطتً: ٓتـ تحدٓد الهٍاـ التعمٓهٓة التْ هف خٛلٍا ُٓىجز الطٛب  -ج 
 .تعمهٍـ الهقرر 

ٍدؼ تحمٓؿ البٓئة التعمٓهٓة إلِ -د  الهٓزاىٓة, تحدٓد ها ٓمْ :  تحمٓؿ البىٓة اٖساسٓة: ٓك
 , كاٖجٍزة .القاعات الدراسٓةك 

 هرحمة التصهيـ : -2
 كتشتهؿ تمؾ الهرحمة عمِ هرحمتٓف رئٓستٓف, كفٓها ٓمْ عرض لتمؾ الهرحمتٓف : 

 : كتتضهف الخطكات التالٓةالهرحمة األكلى: 

اصد عاهة تحدٓد اٌٖداؼ التعمٓهٓة لمهقرر : حٓث تصاغ اٌٖداؼ التعمٓهٓة فْ صكرة هق -أ 
 لهٍاـ التعمـ ٓسعِ جهٓع الطٛب لتحقٓقٍا.

, تحدٓد هحتكل الهقرر: ٓقكـ الهىظكر البىائْ عمِ عدـ تحدٓد الهحتكل بشكؿ تفصٓمْ هسبؽ -ب 
ٖف الهتعمـ ٌك الذم ٓبحث عف ٌذي الهعمكهات التفصٓمٓة, كهف خٛؿ ذلؾ ٓبىْ هعارفً 

 الخاصة. 

ئْ عمِ عدـ تحدٓد تتابع عرض الهحتكل بشكؿ تىظٓـ هحتكل الهقرر : ٓقكـ الهىظكر البىا -ج 
حٓث ٓجب أف ٓشتهؿ كؿ درس هف دركس الهقرر  ,ٖف ذلؾ ٓهىع عهمٓة البىاء, صاـر هقدهنا

, التهٍٓد لهكضكع الدرس عمِ العىاصر التالٓة : رقـ الكحدة كعىكاىٍا, الٍدؼ العاـ لمدرس,
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ٚن ٓجٓب عىً الطالب, أ ك تكمٓفان هطمكب إىجازي, كقد ٓتبع هٍاـ الدرس )كقد تككف الهٍهة سؤا
بعض الهٍاـ تعمٓهات خاصة تكجً الطالب ىحك استخداـ هصادر كأدكات تعمـ أخرل, كأف 

ْ , (تكجًٍ إلِ الدخكؿ إلِ هكقع ها, أك تحهٓؿ بعض الهمفات هف ا٘ىترىت أىشطة الدرس: ٌك
اتشهؿ بعض ال  لتعهٓؽ فٍهً لمدرس. ,تكمٓفات التْ عمِ الطالب إىجاٌز

ْ كها ٓمْ :تح -د   دٓد خطة السٓر فْ دركس هحتكل الهقرر : ٌك
 6–4بٓف  تقسٓـ الطٛب إلِ هجهكعات عهؿ هتعاكىة صغٓرة, ٓتراكح عدد كؿ هجهكعة  (1)

 طٛب, بحٓث ٓتعاكف أفراد كؿ هجهكعة عمِ تحقٓؽ هٍاـ التعمـ هف خٛؿ الحكار كالهىاقشة.
أفراد هجهكعتً هف هعمكهات إلِ  تحدٓد هىسؽ لكؿ هجهكعة هسئكؿ عف إرساؿ ها تكصؿ إلًٓ (2)

 الهعمـ عبر البٓرد ا٘لكتركىْ.
 لمتكجًٓ كا٘رشاد إذا تطمب اٖهر ذلؾ. ,هشاركة الهعمـ فْ كؿ هجهكعة كعضك أساس فٍٓا (3)
لضهاف جدٓة  ,لكؿ طالب عمِ حدة, كلكؿ هجهكعة هجتهعة Portfolioإىشاء سجؿ إىجاز  (4)

 أىشطتً.كؿ فرد فْ الهجهكعة فْ إىجاز هٍاـ التعمـ ك 

تطمب تكصؿ الطٛب إلِ حؿ هٍاـ التعمـ كأىشطتً هف الهىظكر البىائْ القٓاـ بالخطكات       ٓك
 الثٛث التالٓة :

ا هستخدهان هحركات  الخطكة اٖكلِ : ٓبحث فٍٓا كؿ طالب بهفردي عف الهعمكهات الهطمكب إىجاٌز
ا الهقرر, ثـ ٓحفظ ها تكصؿ إلًٓ هف هعمكهات ب عد تمخٓصٍا عمِ جٍاز البحث التْ ٓكفٌر

رسؿ ىسخة هىٍا إلِ الهعمـ لتضاؼ إلِ سجؿ ا٘ىجاز الخاص بً.  الكهبٓكتر الخاص بً, ٓك
الخطكة الثاىٓة : ٓعرض فٍٓا كؿ طالب داخؿ كؿ هجهكعة ها تكصؿ إلًٓ هف هعمكهات, هف خٛؿ 

ا الهقرر, ثـ ٓتـ إرساؿ ها ات فقت عمًٓ غرؼ الحكار الهباشر, كهىتدل الهىاقشة التْ ٓكفٌر
 الهجهكعة عبر البٓرد ا٘لكتركىْ إلِ الهعمـ.

الخطكة الثالثة : ٓعرض فٍٓا هىسؽ كؿ هجهكعة ها تكصمت إلًٓ هجهكعتً هف هعمكهات هرتبطة 
 بهٍاـ التعمـ كأىشطتً عمِ باقْ الهجهكعات, لمخركج بشكؿ ىٍائْ لحؿ هٍاـ التعمـ كأىشطتً.

تهثؿ دكر الهعمـ فْ كؿ هرحمة با       لتكجًٓ كا٘رشاد, كتشجٓع الطٛب عمِ اٚىدهاج فْ ٓك
حكارات هع بعضٍـ البعض كهعً, كتٍٓئة فرص لمطٛب تسهح لٍـ ببىاء هعرفة جدٓدة كفٍـ 

ـ.  عهٓؽ, كها ٓشجع طٛبً عمِ التساؤؿ كاٚستفسار هف خٛؿ طرح أسئمة تثٓر تفكٌٓر

 

 



 
 

75 
 

 اختيار الكسائط التعميهية الهناسبة :  -ق 
ص كالرسكـ كالصكر الثابتة كالهتحركة, كلقطات الفٓدٓك كالصكت, كغرؼ الحكار كتكفر الىصك      

ٛن عف البٓرد ا٘لكتركىْ, كخدهة ىقؿ الهمفات, كهجهكعات  الهباشر, كهىتدٓات الهىاقشة, فض
 اٖخبار, كالكتب ا٘لكتركىٓة, كالهكتبات ا٘لكتركىٓة.

 تحديد أساليب تقكيـ أداء الطالب:  -ك 
ـ أداء الطٛب فْ الهقرر كفقان لقٓاهٍـ بالهٍاـ الهتىكعةٓجب تحدٓد أس     كالهشاركة  ,الٓب تقٓك

 با٘ضافة إلِ أداء اٚختبارات الهتىكعة . ,كالتفاعؿ كأداء هٍاـ التعمـ كأىشطتً
جب أف تتضهف الخطكات التالٓةالهرحمة الثانية :    : ٓك

, أصبح الهقرر هعدان لتصهٓهً صهٓـالهرحمة اٖكلِ هف هرحمة التبعد اٚىتٍاء هف خطكات      
ضة لها ٓىبغْ أف ٓككف عبر ا٘ىترىت, حٓث تـ فْ ٌذي الهرحمة كضع تصكر كاهؿ, كخطكط عٓر

جب أف رعمًٓ الهقر  تاح لمطٛب, ٓك , كها ٓشتهؿ عمًٓ هف عىاصر عىدها ٓعرض عمِ ا٘ىترىت ٓك
 تهر تمؾ الهرحمة بعدة خطكات كها ٓمْ : 

 رر:تحديد هبادئ تصهيـ الهق -أ 
هثؿ التفاعؿ فْ بٓئة التعمـ القائـ عمِ ا٘ىترىت, كالهعمكهات العاهة عف الهقرر, كخطة       

, كتصهٓـ الكاجٍات الرسكهٓة التعمٓهٓة, ككتابة الىص, كالرسـك Course Outlineلمهقرر 
ىات الخطٓة   , كتقدٓـ الهساعدة لمطٛب.links, كاٚرتباطات graphicكالتكٓك

  :Flowchartاالنسيابية تصهيـ الخريطة  -ب 
أم إعداد رسـ تخطٓطْ هتكاهؿ بالرهكز كاٖشكاؿ الٍىدسٓة لتكضٓح تتابع صفحات الهقرر      

جب أف تتىكع الصفحات التْ ٓشتهؿ عمٍٓا الهقرر عبر ا٘ىترىت, كتعدد  كها بً هف ارتباطات, ٓك
 كذلؾ كفقان لمكظٓفة كالٍدؼ الذم تسعِ لتحقٓقً.

  تصهيـ التفاعؿ : -ج 
بٓف الهتعمـ كالهحتكل, كالتفاعؿ التىكع فْ التفاعؿ, هف حٓث تكفٓر التفاعؿ فْ ٌذي الخطكة ٓجب ك 

 التفاعؿ بٓف الهتعمـ ككاجٍة التفاعؿ الرسكهٓةك , كالتفاعؿ بٓف الهتعمـ كالهعمـ, الهتعمهٓفبٓف 
 كتهر ٌذي الهرحمة بعدد هف الخطكات ٓهكف تمخٓصٍا فٓها ٓمْ : هرحمة اإلنتاج : -3

لبىاء صفحات الهقرر التْ  HTMLد لغات البرهجة الهىاسبة: تستخدـ لغة تحدٓ -أ 
 تتصؼ بالثبات.

ربط الهقرر بخدهات ا٘ىترىت: هثؿ الحكار الهباشر, كهىتدل الهىاقشة, كالبٓرد  -ب 
 ا٘لكتركىْ, كهحركات البحث.
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, Microsoft Word xpكتابة الىصكص : ٓستخدـ فْ كتابة الىصكص برىاهج  -ج 
 .Microsoft FrontPage xpك 

دراج لقطات ك اختٓار الرسكـ الهتحركة ك  ,إدراج الصكر الثابتة كالرسكهات التخطٓطٓة -د  ا 
 الفٓدٓك الهىاسبة.

 

 هرحمة التجريب :  -4
ٛن عف د هف صٛحٓتً لمتطبٓؽ عمِ الطٛبتستٍدؼ ٌذي الهرحمة فحص الهقرر كالتأك      , فض

 تجٓربً قبؿ العرض الفعمْ عمِ ا٘ىترىت.
 

 :  لعرضهرحمة ا -5
دٓـ خدهة استضافة هكاقع بعد اختبار صٛحٓة الهقرر لمعرض, ٓجب اختٓار إحدل شركات تق     

لىشر الهقرر عبر ا٘ىترىت, هع هراعاة عىد اختٓار عىكاف الهكقع أف ٓتسـ بسٍكلة حفظً  ,ا٘ىترىت
هثؿ هعىِ بالىسبة لً حتِ ٓتذكري دكف عىاء .  هف قبؿ الطالب, ٓك

 

 : هرحمة التقكيـ -6
ـ قٓاس فاعمٓة الهقرر عبر ا٘ىترىت فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجكة,       تستٍدؼ هرحمة التقٓك

ٛن. ,اٚستخداـ الفعمْ هف قبؿ الطٛب كفحصً بعد  تهٍٓدان لتطكٓري هستقب
 

هكف تمخٓص الىهكذج فْ الشكؿ التالْ:   ٓك
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 ـ الهقررات عبر االنترنتلتصهي الباتع( نهكذج حسف 13) شكؿ
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 ال اجع 

  

 

 عملٌا  

 

 

 م اجع   

 

 

 ا ع ٌل

 

 

 

  

 

 

 

 م  م   

 

  قاٌ   عل  ال  ب للمق    . -1
  قٌٌ  المق   ع   ا       . -2

    ٌ    اق  إجا   المق   المصم  ع   ا       . -1

 ع ض المق   على ع   مل الم خصصٌل اال  ب ق ل ال   ٌ  الفعلً . -2

  ٌ  لغا  ال  مج  الم ا    . ا -1
     المق    خ ما  ا       . -2
إ  اج الا ائ  الم ع    ال ً ٌجب أل ٌ ضم ها المق   مل  صاص , ا  ا  خ ٌة  , اصةا   -3

 ثا    ام ا ك  اصا  , الق ا  فٌ ٌا .

 : الم ال  األالى ا شمل : أوالا 

  ا ٌ  األ  اف ال علٌمٌ  . -1
  ا ٌ  الما اى . -2
 الما اى .  ظٌ  ع اص  -3
  ا ٌ  خ   ال ٌ  فً ال    . -4
 اخ ٌا  الا ائ  ال علٌمٌ  . -5
  ا ٌ  أ لاب  قاٌ  ال  ب . -6

  ا ٌ  األ  اف العام  للمق   .  -2 الٌل خصائص الجمها  الم  ه ف .             -1

  الٌل ال  ٌ  األ ا ٌ  .  -4 ا ٌ  مها  ال عل  اأ ش  ه .                             -3

 رحلة م

 التحلٌل

 مرحلة 

 

 التصمٌم

مرحلة 

 اإلنتاج

 مرحلة 

 التجرٌب

مرحلة 

 التقوٌم

 اخ ٌا  ع اال م ا ب للماقع  . -1

  امٌل المق   , اع ضه على ال  ب الفعلٌٌل . -2

 

 مرحلة 

 العرض

 : الم ال  الثا ٌ  ا شمل : ثانٌاا 

  ئ  صمٌ  المق  ا  ع   ا        ا ٌ  م ا -1
 Flowchart  ةةةةةٌا ٌ   صةةةةةمٌ  الخ ٌ ةةةةة  اال -2

 للمق   .
 صةةمٌ  ال فاعةةل خةة ل المقةة   المصةةم  ع ةة   -3

 ا       .
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 اختيار نهكذج التصهيـ التعميهي الهناسب لمبحث الحالي :
, كهف خٛؿ رجكع الباحثة إلِ عدد ىهاذج التصهٓـ التعمٓهْ الهختمفةبعد عرض هجهكعة هف      

ل أىً , فإىٍا تر ٓهْ كتصهٓـ الهقررات ا٘لكتركىٓةهف الدراسات كاٖدبٓات التْ تىاكلت التصهٓـ التعم
لتصهٓـ الهقررات عبر اٚىترىت كذلؾ ٓرجع لها  الباتعهف اٖىسب لدراستٍا استخداـ ىهكذج حسف 

 ٓمْ :  
 , إضافة إلِ هىاسبتً ٌٖداؼ الدراسة الحالٓة .ٓعتبر هف الىهاذج الحدٓثة .1
رشادات عهمٓة هحددة لهصههْ التعمٓـ .2 عىد تصهٓـ بٓئة تعمـ  ,تقدٓـ الىهكذج تكجٍٓات كا 

 ْ عبر ا٘ىترىت تستىد إلِ الهبادئ الىظٓرة.إلكتركى
تتهٓز خطكات التصهٓـ فْ الىهكذج بالكضكح كالتحدٓد الدقٓؽ لكؿ خطكة كتعٓرفٍا هها  .3

 ٓسٍؿ عمِ الباحثة عهمٓة تطبٓقٍا بدقة.
 استراتٓجٓةتتفؽ خطة السٓر فْ دركس هحتكل الهقرر التْ حددٌا الىهكذج هع خطكات  .4

 اسة.جٓجسك التْ سُتطبؽ فْ الدر 
 

 هعايير تصهيـ هدكنة الكتركنية :
التْ ٓتـ فْ ضكئٍا تصهٓـ الهىتجات  ,ٓـ التكىكلكجْالتصه فْ اٖساس الهعآٓر ُتعد     

هٍا كالحكـ عمِ هدل جكدتٍاالتكىكلكجٓة ككذل , كقد أشارت العدٓد هف البحكث كالدراسات ؾ تقٓك
تعتهد فْ إىتاجٍا عمِ الهعآٓر,  لـ إلِ كجكد أخطاء عدٓدة فْ براهج الكسائط الهتعددة التْ

رل عقؿ )100: 2007, )خهٓس  التْ اٖداء ٓاتك هست ِمأع( أف الهعٓار ٌك 72: 2012( ٓك
 ٓةك الترب احْك الى فه عمٍٓا الهتفؽ ,ت ا٘جرائٓةاصفاك اله فه عةك هجهتطبٓؽ  ضكئٍا  فْ فٓهك
 .ـمالتع عىاصر ـتصهٓ عىد الفىٓةك  ٓةكجلك التكىك  الىفسٓةك 

ة تطكر ك , ٚبد أف تصهـ ك عمٓة كالكفاءة ٖم هدكىة تعمٓهٓةكلتحقٓؽ الفا       فؽ هعآٓر تربٓك
ةال هعآٓرحٓث تتهثؿ ال (74:2010كفىٓة هعٓىة )الهدٌكىْ,  لمهدكىة اٚلكتركىٓة فْ اٌٖداؼ  تربٓك

ـ كتىظٓهً كالتغذٓة الراجعة كالالتعمٓهْ لمهدكىة الخاصة بالهدكىة, ككذلؾ تحدٓد الهحتكل  تقٓك
ـ كاجٍة كصفحات تصهٓعىاصر التصهٓـ الجٓد, ك فْ فىٓةال هعآٓركالتفاعؿ. فْ حٓف تتهثؿ ال

 الهدكىة بشكؿ هىاسب, كىظـ ا٘بحار داخمٍا عبر أدكات اٚتصاؿ كالتكاصؿ الهستخدهة فٍٓا.
 ( بأىً ٚ تكجد هعآٓر هحددة كرسهٓة لمهدكىات, غٓر أىً ٓهكف11:2006كقد أكضح فراج )     

حصر الخصائص التْ تشترؾ بٍا الهدكىات كهحاكلة لتحدٓد الهدكىات كأقساهٍا, كهف ثـ اعتبار 
أىً ىظران لعدـ  (74:2010)الهدٌكىْ, تمؾ الخصائص هعآٓر غٓر رسهٓة لمهدكىات, كها أشارت 

كجكد هعآٓر هحددة لتصهٓـ الهدكىات فإىً ٓهكف اشتقاؽ بعض هىٍا هف خٛؿ اختٓار ها ٓىاسب 
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هعآٓر تصهٓـ البراهج كالهقررات عبر ا٘ىترىت, هع اٖخذ بعٓف اٚعتبار اختٛؼ أٌداؼ هف 
 الهدكىة عف تمؾ البراهج كالهقررات.

(, كالهٓزىْ 2012كهف خٛؿ رجكع الباحثة إلِ عدد هف اٖدبٓات كالدراسات كدراسة عقؿ )     
ا عىد ( تـ اشتقاؽ قائهة ال2006, كفراج )(2010)الهدٌكىْ(, ك 2011) هعآٓر الكاجب تكافٌر

هعٓار تـ تقسٓهٍا  50جٓجسك, حٓث اشتهمت القائهة  استراتٓجٓةتصهٓـ هدكىة اٚلكتركىٓة تكظؼ 
ة )  .(9( هعٓار. همحؽ رقـ )26( هعٓار, كهعآٓر فىٓة )24إلِ هعآٓر تربٓك

 

 النظريات التربكية التي تقـك عمييا الدارسة الحالية:
 

 النظرية البنائية: 
ب إف        تتفؽ هع البىائٓة هف  2خصائص كهٛهح ىظـ التعمٓـ اٚلكتركىْ القائهة عمِ الٓك

كذلؾ التعمـ البىائْ , تبىِ بشكؿ ىشط أف, بؿ ٓجب ٓجب تمقٍٓا بشكؿ سمبْ الهعرفة ٚ أفحٓث 
كتراكهٓة حٓث ٓبىِ التعمـ عمِ  ,الهعمكهات بشكؿ ذك هعىِفٍٓا عهمٓة ىشطة ٓعالج الهتعمـ 

ربطٍا بالهعرفة , الخبرة السابقة أكة القبمٓة الهعرف كتكاهمٓة حٓث ٓكسع الهتعمـ هف الهعرفة الجدٓدة ٓك
ب  أفٚك شؾ  ,الحالٓة فْ بىائٍا كخصائصٍا تركز عمِ كجكد حالة هف الىشاط الدائـ ببٓئة  2ٓك
لهتعمهٓف كها تعتهد الهعرفة هف خٛلٍا عمِ التراكهٓة الىاتجة هف هساٌهات كهشاركات ا, التعمـ

كْ كالعىاصر الرقهٓة لمتعمـ بأدكاتكها ٌك هتاح  ب  فإىٍاكذلؾ , الٓك  2تكاهمٓة حٓث تتٓح الٓك
لً بتمؾ الهتجددة هف خٛؿ ربطٍها هعا هف  السابقةلمهتعمـ تكسٓع هعارفً هف خٛؿ ربط الهعارؼ 

عمِ التفكٓر فٓها حٓث تشجع دائها  تأهمٓة فإىٍا, كذلؾ هتىكعة كالشبكات اٚجتهاعٓة أدكاتخٛؿ 
عمِ ٌذا التفكٓر كها فْ الهدكىات كالكٓكْ هها  هعارؼ جدٓدة بىاء إىتاجكبالتالْ  ٓعرض عمًٓ

س أٌداؼٓجعؿ الهتعمـ ٓحقؽ   .(2008, ) ٓزتكفرالتعمـ بسٍكلة ٓك
رل آؿ هحٓا      بسٓري  البىائٓة ٓتهٓز الهدرسة عمِ الهعتهد ا٘لكتركىْ التعمـ( بأف 31: 2008) ٓك
 هف عالْ هستكل عمِ هعىِ أعهاؿ ذات ٓهارس ىشط الهتعمـ إبقاء هف حٓث ,ىشطة خطكات فْ

 ا٘لكتركىْ التعمـ ٓقدـكها  كالتىظٓـ, كا٘رشاد كا٘شراؼ التكجًٓ إلِ الهعمـ دكر كتحكؿ الهعالجة,
 عهؿ فرؽ هع كالعهؿ أخٓرف الهتعمهٓف هع عهؿ الهتعمـ خٛؿ هف التعاكىْ التعمٓـ هف أىهاطان 
 .أخٓرف لدل التْ كالخبرات هف الهعمكهات اٚستفادة هف الهتعمـ تهكف كالتْ
عهمٓة اكتساب الهعرفة عهمٓة بىائٓة ىشطة كهستهرة هف خٛؿ تعدٓؿ  كترل الهدرسة البىائٓة أف     

ٓزتكف, كها أىٍا تقكـ عمِ هجهكعة هف اٚفتراضات التْ أكضحٍا ) ,البىٓات الهعرفٓة لدل الفرد
 كالتالْ : (189: 2002
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 .التعمـ عهمٓة بىائٓة ىشطة كهستهرة .1
 .تتٍٓأ لمهتعمـ أفضؿ الظركؼ عىدها ٓكاجً بهشكمة حقٓقٓة .2
 .تتضهف عهمٓة التعمـ إعادة بىاء الفرد لهعرفتً هف خٛؿ تفاكض اجتهاعْ هع أخٓرف .3
رم, إحداث تكٓؼ ٓتكاءـ هع الضغكط الهعرفٓة الههارس .4 ة الٍدؼ هف عهمٓة التعمـ الجٌك

 .عمِ خبرة الفرد

جٓجسك  استراتٓجٓةكهف خٛؿ عرض خصائص كخطكات التعمـ عبر هدكىة الكتركىٓة تكظؼ      
فْ الهحاكر السابقة, ىجد تكافؽ كبٓر بٓىٍا كبٓف الىظٓرة البىائٓة, فكٌٛها ٓركز عمِ الدكر الىشط 

 ٘رشاد كالتكجًٓ لمهتعمـ., فْ حٓف ٓتهثؿ دكر الهعمـ فْ اعمـ ككىً هحكر العهمٓة التعمٓهٓةلمهت
 

 النظرية االجتهاعية :
( بأف الهقررات اٚلكتركىٓة القائهة عمِ الىظٓرة Hung, 2001:285ٓرل ٌاىج )     

 ,Ormrodكُٓشٓر ارهكد )ات التعاكف كالتشارؾ بٓف الطمبة, اٚجتهاعٓة, ٚبد أف تتكفر فٍٓا أدك 
ىٓة التْ تعتهد عمِ الىظٓرة اٚجتهاعٓة ٚبد ( إلِ أف اٚستراتٓجٓات كاٖىشطة اٚلكترك  1999

 أف بها ٓمْ:    
 ٓتعمـ الطمبة بشكؿ أفضؿ عف طٓرؽ هشاركة كهٛحظة أعهاؿ الطمبة أخٓرف.   .1
 .ٓتفاعؿ الطمبة فٓها بٓىٍـ هها ٓؤدم إلِ تحسف التعمـ كتحقٓؽ اٌٖداؼ التعمٓهٓة الهطمكبة .2
 .تكفر الدافعٓة كالتعٓزز الهىاسب لمطمبة .3
 .ثؿ دكر الهعمـ با٘رشاد كالتكجًٓ لمطمبةٓته .4
 .ٓتعمـ الطمبة هف خٛؿ تبادؿ الخبرات فٓها بٓىٍـ .5

ذا ها ٓتكافؽ هع ال      , حٓث تُتٓح لمطالبات جٓجسك استراتٓجٓةتكظؼ التْ هدكىة الكتركىٓة ٌك
ر الهعمـ فْ الهشاركة ك التعاكف فٓها بٓىٍـ ٘ىجاز الهٍاـ الهختمفة لفٍـ الدركس, فْ حٓف ٓتهثؿ دك 

دارة العهمٓة التعمٓهٓة التعاكىٓة كتقدٓـ الهساعدة كمها تطمب اٖهر. رشاد الطٛب, كا   تكجًٓ كا 

 نظرية النشاط :
ة قؼاالهك تتهٓز       كها حددٌا كؿ هف هكاىزا  الىظرم الىشاطىظٓرة  هفٍكـكفؽ ل التربٓك

 كالتالْ: ((Mwanza & Engestrom, 2003كاىجٓستركـ 
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 أشكاؿ كلكف, الطٛب كرؤساء الىصكص فْ الهعرفة هجرد لٓست التعمـ ائجكىت هحتكٓات .1
 الهشآرع هعالجة, كالتْ تتهثؿ فْ كالهعمهٓف الطٛبالتْ ٓشترؾ بٍا  العهمْ الىشاط هف

  هشاكمٍا. أك الحٓاة كاقعالهرتبطة ب
  شكٛتٍا.لمهتعمهٓف كربط التعمـ بحٓاتٍـ كه الحقٓقٓة اٚحتٓاجاتفْ  تعمـلم الدافعٓتهثؿ  .2
بفتح  الطمبة دكافع تتطكرعقدة هف تعمـ اٖفعاؿ حٓث تىتج ك ه هراحؿ خٛؿٓتطكر التعمـ  .3

 اٖىشطة. فْ هشاركةلم لٍـ أكسع آفاقا فتحبجاؿ اله

رل ٌاىج       أف اعتهاد التعمـ اٚلكتركىْ عمِ ىظٓرة الىشاط ٓتطمب ( (Hung, 2001:283ٓك
 , كهىتدٓات الحكار.تركىْدكات خاصة هثؿ البٓرد اٚلكاستخداـ أ

جٓجسك عمِ هبادئ ىظٓرة الىشاط التْ  استراتٓجٓةكتعتهد الهدكىة اٚلكتركىٓة التْ تكظؼ      
هف خٛؿ ىهكذج  ((Mwanza & Engestrom, 2003حددٌا كؿ هف هكاىزا كاىجٓستركـ 

د, كتقسٓـ الىشاط الذم ٓحتكم عمِ ) الهكضكع, الٍدؼ, التشارؾ اٚجتهاعْ, اٖدكات, القكاع
 العهؿ(.
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ى:الثالثىالغصل
ىالدراداتىالدابػظ

ى

 الهحكر األكؿ : 

 دراسات تىاكلت الهدكىات ا٘لكتركىٓة 
 التعقٓب عمِ دراسات الهحكر اٖكؿ 

 

 :الهحكر الثاني

  جٓجسك استراتٓجٓةدراسات تىاكلت 
 ْالتعقٓب عمِ دراسات الهحكر الثاى 

 

 :الهحكر الثالث

 ٓرات التابعة )هٍارات اتخاذ القرار& الهفآٌـ(دراسات تىاكلت الهتغ 
 التعقٓب عمِ دراسات الهحكر الثالث 

ى

 التعقيب العاـ عمى الدراسات
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة

ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ الدراسات السابقة التْ تىاكلت هتغٓرات الدراسة فْ ٌذا البحث, كقد حظٓت      
ب الهدكىات اٚلكتركىٓة كأحد  ٓف كالباحث0.2ٓتطبٓقات )الٓك ف كتىكعت الدراسات ( باٌتهاـ التربٓك

جٓجسك أحد استراتٓجٓات التعمـ التعاكىْ كالتْ أكضح العدٓد هف  استراتٓجٓة ُتعد, كها التْ تىاكلتٍا
ا فْ تىهٓة الهٍارات اٚجتهاعٓة كعمِ رأسٍا , كالتْ تسعِ هٍارات اتخاذ القرار الهختصٓف دكٌر

كسٓتـ , ٌذي الدراسة إلِ تىهٓتٍا لدل الطالبات با٘ضافة إلِ تىهٓة الهفآٌـ الحاسكبٓةالباحثة فْ 
 استعراض الدراسات السابقة هف خٛؿ الهحاكر التالٓة :

ٚن : دراسات تىاكلت الهدكىات ا٘لكتركىٓة  .أك
 .جٓجسك استراتٓجٓةدراسات تىاكلت : ثاىٓان 

 .)هٍارات اتخاذ القرار كالهفآٌـ(ثالثان: دراسات تىاكلت الهتغٓرات التابعة

 أكالن : دراسات تناكلت الهدكنات اإللكتركنية:

 ( :2013دراسة الهحضار ) .1
 طالبات لدل ا٘بداعٓة الكتابة هٍارات لتىهٓة الهقترحة الهدكىة أثر قٓاسٌدفت الدراسة إلِ      

 هقسهةطالبة  60ة هف , كتككىت العٓىد استخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ, كقالثاىكٓة الهرحمة
كتحدد أدكات الدراسة  ,طالبة (30)هف هجهكعة كؿ كتتككف كضابطة تجٓربٓة لهجهكعتٓف عشكائٓان 
 تقٓٓـ كبطاقة ا٘بداعٓة, الكتابة كاختبار ا٘بداعٓة, الكتابة هٍارات قائهة ٌْ ك أدكات أربعفْ 
تىهٓة  سة إلِ  دكر الهدكىة فْكقد تكصمت الدرا, الهقترحة كالهدكىة ا٘بداعٓة, لمكتابة اٖداء

 هستكل إحصائٓان عىد داؿ فرؽ ٌىاؾ أف إلِ البحث ىتائج , حٓث أشارتهٍارات الكتابة ا٘بداعٓة
بٓة طالبات الهجهكعة درجات هتكسطْ بٓف ( 0.05 )   اٚختبار فْ الضابطة كالهجهكعة التجٓر

ٓبٓة التْ درست باستخداـ الهدكىة التجر  الهجهكعة لصالح ككؿ ا٘بداعٓة الكتابة لهٍارات البعدم
 الهقترحة.

  & Irshad ,Kevin ,Shirley) :وشٌرلً جونو كٌفنو إرشاددراسة  .2
John:2013)   

 

الهدكىات فْ العهمٓة التعمٓهٓة  ٚستخداـ الهحتهمة الهىافع استكشاؼ ٌدفت الدراسة إلِ      
كقد استخدـ  كا٘ىجاز؟ (, الطٛب تعمـ ـلدع الهدكىات استخداـ ٓهكف كا٘جابة عف التساؤؿ ) كٓؼ
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إدارة اٖعهاؿ كبمغ  فْ الهسجمٓف الطٛب الباحثكف الهىٍج الكصفْ, كتككىت العٓىة هف جهٓع
عهمٓة الهسح, كتحددت أداة الدراسة فْ استخداـ اٚستبٓاف الذم تـ ىشري  فْ طالبا 350عددٌـ 

لمهدكىات فْ العهمٓة التعمٓهٓة كهساعدة  عبر اٚىترىت, كقد تكصمت الدراسة إلِ الدكر الفعاؿ
كتمقْ التغذٓة الراجعة عبر اٚىترىت  الهمفات الطٛب فْ اىجاز هٍاهٍـ الهطمكبة هف تحهٓؿ

جراء هىتظـ بشكؿ عهمٍـ هف كالتحقؽ  .تحسٓىات الٛزهة عمًٓ كا 
 

 (: (Waely & Aburezeq ,2013دراسة الكالي كأبك رزؽ   .3
 س أثر استخداـ الهدكىات ا٘لكتركىٓة فْ تٓسٓر التفاعمٓة كالتعمـٌدفت الدراسة إلِ قٓا     

 الهدكىات بالطبع استخداـ هف"  الخدهة قبؿ الهعمهٓف الىظر كجٍات استكشاؼ خٛؿ هف التفاعمْ
, كتككىت العٓىة د استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْالعربٓة ", كق المغة لتعمٓـ تعمهٍـ لتعٓزز كأداة
هع  هىظهة شبً , كتحددت اٖدكات فْ هقابٛتالخدهة قبؿ عمهْ المغة العربٓةهعمـ هف ه 14هف 

كقد تكصمت  الهدكىات ا٘لكتركىٓة, عمِ إدخالً ٓتـ ها تحمٓؿ إلِ با٘ضافة الخدهة قبؿ الهعمهٓف
ة الهدكىات ا٘لكتركىٓة كأداة إلِ ٓىظركف الهشاركٓف أف الدراسة إلِ  خٛؿ هف التعمـ لتعٓزز قٓك

 حٓث التقمٓدم التدٓرس عكس كالتفكٓر, عمِ لمتفاعؿ فرصة حٓث تكفر الىشط لتفاعؿا تسٍٓؿ
تعطْ الهجاؿ  فْ حٓف فإف الهدكىات الىقاش عمِ تٍٓهف قد الطٛب هف قمٓؿ عدد أك الهعمـ

 لجهٓع اٖصكات.
 
 

 :(Li, Bado, Smith & Moore:2013)  ومور سمٌثو بادولى ودراسة    .4

فكٓر الىاقد فْ العهمٓة لتعرؼ عمِ دكر الهدكىات اٚلكتركىٓة فْ تىهٓة التٌدفت الدراسة إلِ ا     
 طالبان هف طٛب عشر , كتككىت العٓىة هف أحدد استخدـ الباحثكف الهىٍج الكصفْ, كقالتعمٓهة
ٓات فْ اٖكسط الغرب جاهعة فْ الجاهعٓة الهرحمة ات البحث فْ , كتحددت أدك الهتحدة الٚك

فعالٓة استخداـ الهدكىات فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر  , كقد تكصمت الدراسة إلِاٚستبٓاف كالهقابمة
 الىاقد  فْ العهمٓة التعمٓهة.

  
 (:2010دراسة هطر ) .5

ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة فعالٓة هدكىة الكتركىٓة فْ عٛج التصكرات الخطأ لمهفآٌـ العمهٓة      
ا هقارىلدل طٛب الصؼ التاسع اٖساسْ كاتجاٌاتٍـ ىح , كقد ة بالطٓرقة التقمٓدٓة فْ التدٓرسٌك

ـ بطٓرقة عشكائٓة هف 55استخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ, كتككىت عٓىتً هف ) ( طالبا تـ اختٓاٌر
, هجهكعة تجٓربٓة عددٌا رسة ذككر الىصٓرات ا٘عدادٓة )ج(, كقد تـ تكٓزعٍـ فْ هجهكعتٓفهد
ٓرسٍـ ( طالب تـ تد28, كضابطة عددٌا )اٚلكتركىٓة ـ باستخداـ الهدكىات( طالب تـ تدٓرس27ٍ)
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, ٍزة جسـ ا٘ىساف, كتحددت اٖدكات فْ اختبار التصكرات الخطأ لهفآٌـ أجبالطٓرقة التقمٓدٓة
, كهف أٌـ الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة كجكد فركؽ ذات اي ىحك الهفآٌـ العمهٓةكهقٓاس اٚتج

بٓة كهتكسط (  α ≤0.05)دٚلة إحصائٓة عىد هستكم  بٓف هتكسط درجات طٛب الهجهكعة التجٓر
٘ىساف درجات أقراىٍـ فْ الهجهكعة الضابطة فْ اختبار التصكرات الخطأ لهفآٌـ أجٍزة جسـ ا

(  α ≤0.05),  ككذلؾ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكم لصالح الهجهكعة التجٓربٓة
جٓربٓة كهتكسط استجابات أقراىٍـ فْ الهجهكعة بٓف هتكسط استجابات طٛب الهجهكعة الت

 الضابطة فْ هقٓاس اٚتجاي ىحك الهفآٌـ العمهٓة لصالح الهجهكعة التجٓربٓة.
 

 (:2010دراسة الهدىكني ) .6
التحصٓؿ  ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هدل فاعمٓة استخداـ الهدكىات التعمٓهٓة فْ تىهٓة     

ا  الهجهكعة تصهٓـ عمِ ستخدهت الباحثة الهىٍج التجٓربْ القائـ, كقد االدراسْ كاٚتجاي ىحٌك
ف بطٓرقة 72كقد تألفت عٓىة الدراسة هف ), بعدم-قبمْ قٓاس هع الضابطة ( طالبة تـ اختٓاٌر

اٚىجمٓٓزة بكمٓة العمكـ كأداب, كتـ تقسٓـ عشكائٓة هف طالبات الهستكل السادس فْ قسـ المغة 
, كهجهكعة ضابطة درس باستخداـ الهدكىات التعمٓهٓةتجٓربٓة ت , هجهكعةالعٓىة إلِ هجهكعتٓف

فْ هقرر الكسائؿ كتقىٓات كتحددت اٖدكات فْ بىاء اختبار تحصٓمْ  تدرس بالطٓرقة التقمٓدٓة,
, كهف أٌـ الىتائج التْ التعمٓهٓة كاستخداهٍا فْ التعمٓـ, كبىاء هقٓاس اٚتجاي ىحك الهدكىة التعمٓـ

( بٓف هتكسط  α ≤0.05)  ة كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكم تكصمت إلٍٓا الدراس
بٓة كهتكسط درجات أقراىٍـ فْ الهجهكعة الضابطة فْ اٚختبار  درجات طٛب الهجهكعة التجٓر

, كفْ هقٓاس اٚتجاي ىحك الهدكىة التعمٓهٓة كاستخداهٍا ْ لهقرر الكسائؿ كتقىٓات التعمٓـالتحصٓم
 هجهكعة التجٓربٓة.فْ التعمٓـ لصالح ال

 ( :2010دراسة الغاهدم كسالـ )  .7
قائهة عمِ استخداـ الهدكىات التعمٓهٓة فْ  استراتٓجٓةٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ تأثٓر      

فْ كمٓة التربٓة تىهٓة هٍارات التفكٓر الىاقد كبقاء أثر التعمـ لدل طٛب التخصصات الشرعٓة 
 51احثاف الهىٍج شبً التجٓربْ بالتطبٓؽ عمِ عٓىة تتألؼ هف , كقد استخدـ الببجاهعة أـ القرل

ساؽ طرؽ تدٓرس التربٓة طالبان هف الهستكل الثاهف فْ كمٓة التربٓة بجاهعة أـ القرل ٓدرسكف ه
عمِ  ستراتٓجٓة, كقد قاـ الباحثاف بإعداد اختبآرف قبمْ بعدم  تتابعْ لقٓاس تأثٓر اٚا٘سٛهٓة
, كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد أثر داؿ إحصائٓا عىد كبقاء اثر التعمـالتفكٓر الىاقد هٍارات 

 هستكل دٚلة لصالح التطبٓؽ البعدم فْ اختبار هٍارات التفكٓر الىاقد.
 
 



 
 

86 
 

 (:(Arslan & Sahin-Kizil,2010كيزيؿ  -شاىيف دراسة أرسالف ك .8
فْ تعمـ الكتابة لدل  ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ دكر الهدكىات اٚلكتركىٓة الهتكاهمة     

كقد , لمكتابة الهدكىات ككسٓمة استخداـ تأثٓر تجاي الطمبة تصكرات عمِ الطٛب هع التركٓز
 بالطٓرقة الكتابة هىٍـ درس طالبان   50استخدـ الباحثاف الهىٍج التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف 

 تقدـ كصمت الدراسة إلِ كجكدكقد ت الهدكىات, باستخداـ الكتابة تدٓرسٍـ تـ طالبا 27 ك التقمٓدٓة
 الكسائؿ أكثر هف الهدكىات لككف التجٓربٓة الهجهكعة فْ الطٛب الكتابْ لدل اٖداء فْ همحكظ
 .الكتابة تدٓرس فْ فاعمٓة الهدكىات عمِ دؿ هها كالطالب, الهدرس بٓف تفاعمٓة

 

 :(Al-Fadda & Al-Yahya,2010)دراسة الفادا واليحيى    .9

قراءة الكاجبات  ا٘لكتركىٓة فْ تشجٓع الهدكىات قٓاس هدل فعالٓة استخداـ ٌدفت الدراسة     
 كاستخدـ الباحثاف الهىٍج التجٓربْ, كتككىت الحصة, أثىاء كالهىاقشة التعمـ الصفٓة كهدل تعٓزز

طالبان  90ك التدٓرس, طرؽ دكرة فْ العمٓا هف الدراسات كطالبة طالبا خهسة الدراسة هف فْ العٓىة
الجاهعٓة, كتحددت أدكات البحث فْ تطبٓؽ  الهعمكهات تكىكلكجٓا برىاهج فْ البرهجٓات ةٌىدس فْ

 الهىاقشات الهدكىات تساعد فْ دعـ ألاٚستبٓاف عمِ الفئة الهستٍدفة, كتكصمت الدراسة 
 ىطاقا اٖكسع الهجتهع هع التعاكف كالتفاعؿ فرصة لمطٛب تتٓح كها أىٍا, اٖقراف كالتفاعٛت بٓف

 تكثٓؽ هف الطٛب تهكف اٚلكتركىٓة الهدكىات ا٘ىترىت, كها أف شبكة عمِ كالهعمهٓف لطٛبا هف
عكس اٖعهاؿ ٌذي ٓحفظ هها أعهالٍـ اٖدبٓة ا ٓك  الكتابٓة هٍاراتٍـ ههارسة ٓهكىٍـ كبذلؾ تطكٌر

 ٌذي خٛؿ هف لٍـ كاىتقادي كتاباتٍـ عمِ الهعمـ تعمٓؽ حاؿ كخصكصان فْ ا٘ىترىت, شبكة عمِ
 . الهدكىات

 

  (vise,2007) دراسة فاٌس  .10
ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة أثر استخداـ أدكات الجٓؿ الثاىْ لٛىترىت )الهدكىات اٚلكتركىٓة      

كالكٓكْ ( عمِ التحصٓؿ الدراسْ فْ هقرر قكاعد المغة اٚسباىٓة كاٚتجاي ىحك تعمـ ٌذي المغة, كقد 
ها هسح أدكات لجهع البٓاى 4كتحددت اٖدكات فْ استخداـ الباحث الهىٍج شبً التجٓربْ, ات ٌك

فْ عىصر إىتاج اٚختبار استطٛع هكاقؼ كىهكذج تقٓٓـ لمتدرج دٓهكغرافْ كاختبار قبمْ كبعدم ك 
طالب هسجمٓف فْ قسهٓف فْ الهستكل الهتكسط فْ   41, كتككىت العٓىة هف القبمْ كالبعدم

( طالب درسكا 18, الهجهكعة اٖكلِ تتككف هف )فتـ تقسٓهٍـ الِ هجهكعتٓجاهعة غرب فرجٓىٓا 
( طاؿ درسكا 23, كالهجهكعة الثاىٓة تتككف هف )عمـ التعاكىْ الهعتهد عمِ الكٓكْبأسمكب الت

باستخداـ التعمـ التعاكىْ الهعتهد عمِ الهدكىات, كقد تكصمت  الدراسة إلِ عدـ كجكد فركؽ دالة 
كْ فْ هستكٓات اٖدابٓف الطٛب الذٓف استخدهكا تكىكلكجٓا ال ء عىد التحكـ فْ هدكىات أك الٓك
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, كها أظٍرت الىتائج أىً ٚ تكجد فركؽ دالة فْ اٚتجاي ىحك تعمـ المغة اٚسباىٓة الهعرفة السابقة
 بٓف الطٛب الذٓف استخدهكا الكٓكْ كبٓف الذٓف استخدهكا الهدكىات.

 

 ((Blackstone, Spiri& Naganuma,2007 دراسة بالكستكف كسبرم & ناغنيهكا .11
 

ٌدفت الدراسة إلِ فعالٓة استخداـ الهدكىات اٚلكتركىٓة فْ تدٓرس المغة اٚىجمٓٓزة كالتعمـ      
ف فْ المغة اٚىجمٓٓزة هف  كحصر اٚستخداهات التربكٓة لمهدكىات, كتقدٓـ هىظكر تربكم لمتدٓك

تىكعة هف خٛؿ هدكىات خٛؿ كصؼ تجربة ثٛث هدرسٓف قاهكا بالتدٓرس كتقدٓـ اٖىشطة اله
طالبا أجٓرت  145, كتككىت العٓىة هف د استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْقاهكا بتصهٓهٍا, كق

 الرأم عمِ , كقد تهثمت أداة جهع البٓاىات فْ استطٛعالدراسة عمِ هدار فصمٓف دراسٓٓف عمٍٓـ
 هع ؿ تجربتٍـحك  هكاقؼ لهسح Surveymonkey.comاٚىترىت هف خٛؿ البرىاهج الهجاىْ 

ف ىظاـ  إٓجابٓة هكاقؼ لدٍٓـ الطٛب هف كبٓرة هىظـ, كقد تكصمت الدراسة إلِ أف غالبٓة التدٓك
ف حٓث ٓركف أف تجاي لمغآة ف ىظاـ التدٓك لدٍٓـ, با٘ضافة إلِ فعالٓة  الٍهـ هفٓد كقد حفز التدٓك

ادة سٓرتٓ ؿ فعالة كها اعتبركا الهدكىات كسٓمة, كتاباتٍـ تحسٓف الهدكىات فْ  ك الهتعمـ كالتفاعؿ ٓز
 .الهٍارات تىهٓة فْ التفكٓر

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة في هحكر الهدكنات :

 لألىداؼ : -1
تىاكلت هعظـ الدراسات السابقة فْ ٌذا الهحكر الهدكىات اٚلكتركىٓة كهتغٓر هستقؿ      

ا كفاعمٓتٍا عمِ هتغٓرات تابعة  لتفكٓر كالتحصٓؿ كاٚتجاي كتعمـ هتىكعة كهٍارات اك كاستكشاؼ أثٌر
ا ( كدراسة هطر 2013هادة )دراسة ح(, ك 2013هثؿ دراسة الهحضار ) المغات كالكتابة كغٌٓر

 Arslan ( كدراسة أرسٛف 2010دراسة الغاهدم كسالـ ) ( ك 2010( كدراسة الهدٌكىْ )2010)
& Sahin-Kizil,2010) كدراسة لْ كآخركف )(Li ,et al,2013) فدا كالٓحِٓكدراسة ال(Al-

Fadda & Al-Yahya,2010) كدراسة فآس (vise,2007) & كدراسة بٛكستكف كسبرم
 Ali)(, كها ٌدفت دراسة عمِ كآخركف (Blackstone, Spiri& Naganuma,2007  ىاغىٓهكا

,et al,2013) ِالهدكىات فْ العهمٓة التعمٓهٓة كا٘جابة  ٚستخداـ الهحتهمة الهىافع استكشاؼ إل
 كا٘ىجاز؟ (. الطٛب تعمـ لدعـ الهدكىات استخداـ ٓهكف لتساؤؿ ) كٓؼعف ا
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( قٓاس أثر استخداـ الهدكىات (Waely & Aburezeq ,2013فْ حٓف تىاكلت دراسة 
تعمـ  لتعٓزز الهدكىات كأداة استخداـ خٛؿ هف التفاعمْ ا٘لكتركىٓة فْ تٓسٓر التفاعمٓة كالتعمـ

 العربٓة . مغةال لتعمٓـ الخدهة قبؿ الهعمهٓف
 الهنيج : -2

 Ali ,et)استخدهت هعظـ الدراسات الهىٍج التجٓربْ, فْ حٓف استخدـ دراسة عمِ كآخركف     
al,2013)  كدراسةWaely & Aburezeq ,2013) كدراسة لْ كآخركف )(Li ,et al,2013) 

 ( الهىٍج(Blackstone, Spiri& Naganuma,2007  كدراسة بٛكستكف كسبرم & ىاغىٓهكا
 الكصفْ.

 لعينة :ا -3
تىكعت عٓىة الدراسات فْ ٌذا الهحكر ها بٓف طمبة الهدارس كطمبة الهراحؿ الجاهعٓة, فْ      

 &Blackstone, Spiri  حٓف كاىت عٓىة دراسة كدراسة بٛكستكف كسبرم & ىاغىٓهكا
Naganuma,2007)ات ( ثٛث هعمهٓف قاهكا بالتدٓرس كتقدٓـ اٖىشطة الهتىكعة هف خٛؿ هدكى

 قاهكا بتصهٓهٍا.
 ألدكات :ا -4

, كهف لهتغٓرات التابعة الهراد تىهٓتٍاتبآىت اٖدكات الهستخدهة فْ الدراسات السابقة بتبآف ا     
 ا٘بداعٓة لمكتابة اٖداء تقٓٓـ كبطاقة ا٘بداعٓة الكتابة كاختبار أبرز تمؾ اٖدكات اختبار تحصٓمْ

كاٚستبٓاف  الدركس ا٘لكتركىٓة تصهٓـ هٍارات لقٓاس هٛحظة كبطاقة كاٚختبار الهعرفْ
 استطٛع هكاقؼ. ك كهقٓاس اٚتجاي كالهقابٛت

 لنتائج :ا -5
أشارت هعظـ ىتائج الدراسات السابقة إلِ فعالٓة الهدكىات اٚلكتركىٓة فْ تىهٓة الهتغٓرات      

كعة ككذلؾ هٍارات التابعة التْ استخدهت هف أجمٍا كالتحصٓؿ كاٚتجاي كهٍارات التفكٓر الهتى
 ,Blackstoneتصهٓـ الدركس اٚلكتركىٓة, كها أشارت دراسة بٛكستكف كسبرم & ىاغىٓهكا

Spiri& Naganuma,2007)تجاي لمغآة إٓجابٓة هكاقؼ لدٍٓـ الطٛب هف كبٓرة ( إلِ أف غالبٓة 
ف حٓث ٓركف أف ف ىظاـ التدٓك  ٍا دكر كبٓر فْلدٍٓـ كها أف الهدكىات ل الٍهـ هفٓد كقد حفز التدٓك

هع الدراسات التْ أجٓرت لقٓاس (vise,2007) فْ حٓف لـ تتكافؽ دراسة فآس, كتاباتٍـ تحسٓف
فاعمٓة الهدكىة فْ تىهٓة التحصٓؿ الدراسْ حٓث أشارت الدراسة إلِ أىً ٚ ٓكجد تأثٓر داؿ 

 إحصائْ ٚستخداـ الهدكىات عمِ التحصٓؿ.
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 راسات السابقة :هدل استفادة الدراسة الحالية هف الد
استفادت الباحثة هف الدراسات السابقة فْ ٌذا الهحكر فْ تحدٓد العىاصر الخاصة بالهدكىات      

, كذلؾ استىباط كتتابعٍا كتسمسمٍا بطٓرقة هىظهة اٚلكتركىٓة الٛـز تغطٓتٍا فْ ا٘طار الىظرم
ا فٍٓا, ككذلؾ تحدٓقكاعد تصهٓـ الهدكىات كها ٌْ أٌـ الهعآٓر الفىٓة كالتربكٓة الٛ د ـز تكافٌر

ا كربطٍا بىتائج الدراسات السابقة.ك  الظركؼ التجٓربٓة كأدكات البحث  عرض الىتائج كتفسٌٓر
 

 جيجسك  استراتيجيةثانيان : الدراسات التي تناكلت 

 (2013دراسة الهطكؽ ) .1
اقد كاٚتجاي ىحك جٓجسك فْ تىهٓة التفكٓر الى استراتٓجٓةٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر      

( 158, كتككىت العٓىة هف )الصؼ الثاهف بغزة, كاتبع الباحث الهىٍج التجٓربْ العمكـ لدل طمبة
جٓجسك  استراتٓجٓةطالبان كطالٓة كقد قسهت العٓىة إلِ هجهكعتٓف احدٌها تجٓربٓة درست بكاسطة 

ر الىاقد كهقٓاس اٚتجاي , كتحددت اٖدكات فْ اختبار التفكٓالضابطة درست بالطٓرقة التقمٓدٓةك 
,  طمبة درجات بٓف هتكسط إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد ىحك العمـك
بٓة كالضابطة فْ اختبارم التفكٓر الىاقد كهقٓاس اٚتجاي ىحك العمكـ لصالح الهجهكعة  التجٓر
 .التجٓربٓة الهجهكعة

 
 (Awwad , Hamed &  Rashed ,2013)دراسة عكاد ك حاهد كراشد  .0

 (Jigsaw2)ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة أثر التعمـ التعاكىْ عمِ أساس هجهكعات الخبراء        
فْ اٚىجازات الهباشرة كالهؤجمة لطالبات كمٓة اٖهٓرة رحهة الجاهعٓة, كاستخدهت الباحثات الهىٍج 

قساـ هف الكمٓة تـ اختٓار طالبا هف الذككر كا٘ىاث هف أربعة أ 141التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف 
 Jigsaw) استراتٓجٓةتدرس باستخداـ التْ قسهٓف عشكائٓا هف اٖقساـ اٖربعة لتشكٓؿ التجٓربٓة 

طالبا هف الذككر كا٘ىاث حٓث  75كاف عددٌـ خٓرف ٓهثمكف الهجهكعة الضابطة ك كالقسهٓف أ (2
, كتكصمت الدراسة إلِ كجكد حصٓمْكتحددت اٖدكات فْ اختبار تتـ تدٓرسٍـ بالطٓرقة التقمٓدٓة, 
لتحصٓؿ لصالح ( بٓف الهجهكعتٓف الضابطة كالتجٓربٓة فْ ا0.01فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة )أ = 

دٚلة إحصائٓة تعزل لهتغٓر , كها أظٍرت الىتائج عدـ كجكد فركؽ ذات الهجهكعة التجٓربٓة
 طٓرقة التدٓرس., أك التفاعؿ بٓف الجىس ك الجىس
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 ( 2010عزيز ) .3
 تحصٓؿ عمِ Jigsawالتعاكىْ  التعمـ استراتٓجٓة استخداـ قٓاس أثر الدراسة إلِ ٌدفت     
كقد استخدـ الباحث الهىٍج  الٓراضٓات, هادة فْ الهعمهٓف إعداد هعاٌد اٖكؿ الصؼ طٛب

بٓة اٖكلِ هجهكعتٓف تـ تقسٓهٍا إلِ طالب 49التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف  تدرس  التْ التجٓر
, التقمٓدٓة  بالطٓرقة تدرس التْ الضابطة ( كالثاىٓة Jigsaw)  التعاكىْ التعمـ استراتٓجٓة اـباستخد
 بٓف إحصائٓة دٚلة فركؽ ذات , كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكداٖدكات فْ اختبار تحصٓمْكتحدد 
 Jigsaw استراتٓجٓةالتعمـ التعاكىْ  باستخداـ الٓراضٓات ٓدرسكف الذٓف الطٛب تحصٓؿ هتكسط
 الهجهكعة لصالح التقمٓدٓة بالطٓرقة الٓراضٓات ٓدرسكف الذٓف الطٛب تحصٓؿ تحصٓؿ كهتكسط
 التجٓربٓة.

 (2010دراسة يكنس ) .4
تدٓرس  فْ( jigsawجٓجسك ) استراتٓجٓةالتعرؼ عمِ فاعمٓة استخداـ  إلٌِدفت الدراسة      

ٓة كاتجاٌاتٍـ لمهفآٌـ الجغراف ْاٚبتدائاكتساب تٛهٓذ الصؼ الخاهس  فْالدراسات اٚجتهاعٓة 
تـ  طالبان  (60)كتككىت العٓىة هف  ,كاستخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ ,ىحك العهؿ الجهاعْ

اختبار الهفآٌـ الجغرافٓة كهقٓاس كتحددت اٖدكات فْ  هجهكعتٓف ضابطة كتجٓربٓة, إلِتقسٓهٍا 
بٓف هتكسطْ  إحصائٓاكؽ دالة كجكد فر  إلِكتكصمت الدراسة  اٚتجاي ىحك العهؿ الجهاعْ,

بٓة كالضابطة  ٚختبار الهفآٌـ الجغرافٓة  البعدمالتطبٓؽ  فْدرجات تٛهٓذ الهجهكعتٓف التجٓر
بٓف هتكسطْ درجات تٛهٓذ الهجهكعتٓف  إحصائٓاككذلؾ كجكد دالة  لصالح الهجهكعة التجٓربٓة,

العهؿ الجهاعْ لصالح الهجهكعة التطبٓؽ البعدم لهقٓاس اٚتجاي ىحك  فْالتجٓربٓة كالضابطة 
 التجٓربٓة .

 (Mengduo & Xiaoling , 2010 )دراسة هاندكا ك شالنج      .5
 ,إىجاز الهٍاـ الهتىكعة )اٚستهاعفْ  (jigsaw)  استراتٓجٓةٌدفت الدراسة إلِ هعرفة أثر      

, كقد استخدـ مٓٓزةم ( لدل هتعمهْ المغة اٚىج, العرض الشفك القراءة الجٍٓرة, التعبٓر, الكتابة
طالب تـ تقسٓهٍـ إلِ هجهكعات جٓجسك تتألؼ  95الباحثاف الهىٍج التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف 

 ,اٚستبٓاف طٛب ككضع قائد لكؿ هجهكعة , كتحددت اٖدكات فْ 6إلِ 5كؿ هجهكعة غالبا هف 
أثىاء الحصة  الطٛب لتعٓزز هشاركة فعالة كسٓمة (jigsaw)  استراتٓجٓة كقد تكصمت الدراسة إلِ

الدراسٓة  الفصكؿ الهختمفة فْ التعمـ هٍاـ إلِ ٘ىجاز المغة لهتعمهْ هفٓدة أىٍا عف فضٛ بفعالٓة,
كتعٓزز ىجاحٍـ, كها أىٍا تحقؽ هبادئ التعمـ التعاكىْ كتٓزد هف ثقة الطٛب بأىفسٍـ كقدرتٍـ عمِ 

 هكاجٍة أخٓرف كالتحدث إلٍٓـ.
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 (2004دراسة الحيمة ) .6
 (Jigsaw 2)ٌدفت الدراسة إلِ استقصاء أثر التعمُّـ التعاكىْ القائـ عمِ هجهكعات الخبراء      

كجىس الطمبة فْ التحصٓؿ الهباشر كالهؤجؿ لطمبة كمٓات العمكـ التربكٓة فْ هساؽ تصهٓـ التعمٓـ 
ة الدراسة هف هقارىة بالتعمُّـ التعاكىْ العادم, كاستخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ, كقد تككىت عٓى

ة كقد كزع أفراد 40( طالبان, ك)22( طالبان كطالبة هىٍـ )62) ( طالبة هف طمبة كمٓة العمكـ التربٓك
عٓىة الدراسة عشكائٓان فْ هجهكعتٓف تجٓربٓة درس أفرادٌا هساؽ تصهٓـ التعمٓـ بالتعمُّـ التعاكىْ 

هكعة الضابطة بالتعمُّـ التعاكىْ , بٓىها درس أفراد الهج(Jigsaw 2)القائـ عمِ هجهكعات الخبراء 
العادم. كتحددت اٖدكات فْ اختبار تحصٓمْ, كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد فركؽ ذات دٚلة 

( فْ التحصٓؿ الهباشر كالهؤجؿ بٓف طمبة هجهكعتْ الدراسة تعزل إلِ α  =0.05إحصائٓة )
لتعمُّـ التعاكىْ القائـ عمِ هجهكعات طٓرقة التعمُّـ, كلصالح طمبة الهجهكعة التجٓربٓة الذٓف درسكا با

لِ جىس الطمبة كلصالح ا٘ىاث.   الخبراء كا 
 

 (2001دراسة هحهد ) .7
( كالتعمـ الفردم jigsaw) التعاكىْالتعمـ  إستراتٓجٓتْالتعرؼ عمِ فاعمٓة  إلٌِدفت الدراسة      

م لدل تٛهٓذ الصؼ هادة العمكـ كتىهٓة التفكٓر اٚبتكار  فْباستخداـ الكهبٓكتر عمِ التحصٓؿ 
كتككىت عٓىة الدراسة هف ثٛث فصكؿ هف  كاستخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ, ,ا٘عدادماٖكؿ 

اختبار تحصٓمْ كاختبار  فْأدكات الدراسة  كتحددت ,ا٘عدادمفصكؿ تمهٓذات الصؼ اٖكؿ 
, فْالتفكٓر اٚبتكارم  بٓف هجهكعات  إحصائٓةكجكد فركؽ دالة إلِ الدراسة تكصمت كقد  العمـك
اٚختبار التحصٓمْ حٓث تفكقت الهجهكعة التجٓربٓة اٖكلِ كالتْ درست بالتعمـ  فْالدراسة الثٛثة 

الدرجة  فْقمٍا أك  ( تمٍٓا الهجهكعة التجٓربٓة الثاىٓة كالتْ درست بالتعمـ الفردم,jigsawالتعاكىْ )
كجكد فركؽ دالة الىتائج إلِ , كها أشارت درست بالطٓرقة التقمٓدٓة التْالهجهكعة الضابطة 

 التْاختبار التفكٓر اٚبتكارم بٓف الهجهكعة الضابطة كالهجهكعة التجٓربٓة اٖكلِ  فْ إحصائٓة
بٓة اٖكلِ,jigsawدرست بالتعمـ التعاكىْ ) كذلؾ كجكد فركؽ دالة  ( لصالح الهجهكعة التجٓر

ح درست بالتعمـ الفردم لصال التْ بٓف الهجهكعة الضابطة كالهجهكعة التجٓربٓة الثاىٓة إحصائٓة
بٓة  إحصائٓةكذلؾ كجكد فركؽ دالة  ,الهجهكعة التجٓربٓة الثاىٓة  اٖكلِبٓف الهجهكعة التجٓر

 . اٖكلِكالهجهكعة التجٓربٓة الثاىٓة لصالح الهجهكعة التجٓربٓة 
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 (2000دراسة القحطاني ) .8
–الهعمكهات الهجزأة  استراتٓجٓةتباع ٌدفت الدراسة إلِ تقصْ فاعمٓة التعمـ التعاكىْ )بإ     

جٓجسك ( فْ تحصٓؿ الطٛب اٖكادٓهْ كاٚجتهاعْ كتىهٓة اتجاٌاتٍـ فْ الدراسات اٚجتهاعٓة 
)التآرخ ( بالهرحمة الهتكسطة, كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ كالتجٓربْ, كتككىت العٓىة هف 

)الصؼ اٖكؿ الهتكسط(, كتحددت اٖدكات هعمهْ الهرحمة الهتكسطة كطٛب الهرحمة الهتكسطة 
فْ استباىً كاختبار تحصٓمْ, كقد تكصمت الدراسة إلِ أٌهٓة التعمـ التعاكىْ بدرجة عالٓة عىد 
هعمهْ الدراسات اٚجتهاعٓة, كها أف استخداـ التعمـ التعاكىْ ٓتـ بدرجة هتكسطة هف قبؿ هعمهْ 

ادة الدراسات اٚجتهاعٓة هقارىة هع أٌهٓتً, كها أش ارت الىتائج إلِ أٌهٓة التعمـ التعاكىْ  فْ ٓز
 تحصٓؿ الطمبة كها كاف لً اٖثر الكافْ فْ هشاركة الطٛب كتفاعمٍـ الصفْ كقدراتٍـ.

 

 (2000دراسة اليحيى كسالـ )  .9
( فْ اكتساب jigsawالتعمـ التعاكىْ ) استراتٓجٓةٌدفت الدراسة إلِ هعرفة أثر استخداـ      

د فْ القراف الكٓرـ, كاستخدـ الباحثاف الهىٍج التجٓربْ, تٛهٓذ الصؼ الس ادس بعض هٍارات التجٓك
( طالب هف طٛب الصؼ السادس اٚبتدائْ قسهكا إلِ أربع 230كتككىت عٓىة الدراسة هف )

هجهكعات تجٓربٓة كأخرل ضابطة, كتحددت أدكات الدراسة فْ اٚختبار التحصٓمْ, كتكصمت 
فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة لصالح الهجهكعات التجٓربٓة التْ طبقت عمٍٓا ىتائج الدراسة إلِ كجكد 

 (.jigsawالتعمـ التعاكىْ ) استراتٓجٓة
 

 (1998دراسة يكسؼ) .10
ٌدفت الدراسة إلِ فحص أثر استخداـ طٓرقة التعمـ التعاكىْ كفؽ ىهكذجٓف ىهكذج جٓجسك      

Jigsaw ع اٖساسْ فْ هادة الٓراضٓات كىهكذج التعمـ الجهعْ فْ تحصٓؿ طمبة الصؼ التاس
ا, كقد استخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف) ( طالب قسهت 104كاتجاٌاتٍـ ىحٌك

إلِ شعبتٓف تجٓربٓتٓف تطبٓؽ ىهكذجْ التعمٓـ التعاكىْ كشعبة ضابطة تدرس بطٓرقة التعمٓـ 
كاختبار تحصٓمْ كهقٓاس اٚتجاي التقمٓدم, كقد تحددت أدكات الدراسة فْ اختبار الهعرفة القبمٓة 

فْ التحصٓؿ ُٓعزل  إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ ىحك الٓراضٓات, كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد
 دٚلة ذات فركؽ لطٓرقة التعمـ كلصالح الطٓرقة التعاكىٓة, كها أشارت الىتائج إلِ أىً ٚ تكجد كجكد

جٓجسك كتحصٓؿ الطمبة الذٓف درسكا  استراتٓجٓةفْ تحصٓؿ الطمبة الذٓف درسكا كفؽ  إحصائٓة
فْ اٚتجاي ىحك هادة  إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ كفؽ ىهكذج التعمـ الجهعْ, ككذلؾ عدـ كجكد

 الٓراضٓات ُٓعزل لطٓرقة التعمـ.
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 جيجسك: استراتيجيةالتعميؽ عمى الدراسات السابقة في هحكر 

 لألىداؼ:  -1
ا  ستراتٓجٓةاتىاكلت الدراسات السابقة فْ ٌذا الهحكر      جٓجسك كهتغٓر هستقؿ كاستكشاؼ أثٌر

ك عمِ جٓجس استراتٓجٓةكفاعمٓتٍا عمِ هتغٓرات تابعة حٓث اتفقت عدة دراسات فْ  هعرفة أثر 
, عٓزز (Awwad , Hamed &  Rashed ,2013)حاهد كراشد التحصٓؿ هثؿ  دراسة عكاد ك 

(, دراسة 2001(, دراسة هحهد )2004(, دراسة الحٓمة )2007دراسة الرفاعْ )(, 2010)
(, با٘ضافة إلِ هتغٓرات أخرل كاٚتجاي كالتفاعؿ 1998(, دراسة ٓكسؼ)2000القحطاىْ )

اٚجتهاعْ كتىهٓة هٍارات التفكٓر الهتىكعة كالتفكٓر الىاقد كالتفكٓر اٚبتكارم, حٓث ٌدفت دراسة 
( إلِ دراسة 2010تىهٓة التفكٓر اٚبتكارم فْ حٓف ٌدفت دراسة ٓكىس ) ( إل2013ِالهطكؽ )

إلِ  (Mengduo & Xiaoling , 2010 )    اكتساب هفآٌـ, كها ٌدفت دراسة هاىدكا ك شالىج
دفت دراسة الٓحِٓ كسالـ )  استراتٓجٓةهعرفة أثر  ة, ٌك ( 2000جٓجسك فْ اكتساب هٍارات لغٓك

ا عمِ هٍارات د . إلِ هعرفة أثٌر  التجٓك
 

 عينة الدراسة : -2
ْ الهرحمة اٚبتدائٓة كها فْ       تىكعت عٓىات الدراسات فْ ٌذا الهحكر بٓف ثٛث فئات ٌك

(, كالهرحمة 2000( كدراسة الٓحِٓ كسالـ ) 2007( كدراسة الرفاعْ )2010دراسة ٓكىس )
(, 1998كسؼ)( كدراسة 2000ٓ( كدراسة القحطاىْ )2013الهتكسطة كها فْ دراسة الهطكؽ )

 أها باقْ الدراسات فكاىت عٓىتٍا كهف طمبة الجاهعات.
 

 : هنيج الدراسة -3
 اتفقت جهٓع الدراسات فْ استخداـ الهىٍج التجٓربْ.     

 

 : أدكات الدراسة -4
حٓث اىحصرت اٖدكات فْ  ,لهتغٓرات التابعة الهراد تىهٓتٍاتىكعت أدكات الدراسات بتىكع ا      

ر التفكٓر اٚبتكارم كاختبار التفكٓر الىاقد كاختبار الهفآٌـ الجغرافٓة اختبار تحصٓمْ كاختبا
 كهقٓاس اٚتجاي كاٚستبٓاف.

 

 النتائج : -5
, عٓزز (Awwad , Hamed &  Rashed ,2013)اتفقت دراسة عكاد ك حاهد كراشد      

 (, دراسة2001(, دراسة هحهد )2004(, دراسة الحٓمة )2007(, دراسة الرفاعْ )2010)
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جٓجسك فْ تىهٓة التحصٓؿ  استراتٓجٓة( عمِ فعالٓة 1998(, دراسة ٓكسؼ)2000القحطاىْ )
فْ تىهٓتً,  ستراتٓجٓةلدل الطمبة كها أكضحت بعض الدراسات التْ تىاكلت قٓاس اٚتجاي فعالٓة اٚ

جٓجسك فْ تىهٓة التفكٓر اٚبتكارم لدل  استراتٓجٓة( أثر 2013كها أظٍرت دراسة الهطكؽ )
ا فْ دراسة اكتساب هفآٌـ, فْ حٓف أظٍرت ىتائج 2010بة كأكضحت دراسة ٓكىس )الطم ( دكٌر

جٓجسك  ستراتٓجٓةاٖثر الكبٓر ٚ (Mengduo & Xiaoling , 2010 )    دراسة هاىدكا ك شالىج
فْ اكتساب الهٍارات المغكٓة الهتىكعة كالقراءة الجٍٓرة كاٚستهاع كالتعبٓر, كأكضحت دراسة 

د . ستراتٓجٓة( دكر ا2000ٚالـ ) الٓحِٓ كس  فْ تىهٓة هٍارات التجٓك
 

 هدل استفادة الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة :
استفادت الباحثة هف الدراسات السابقة فْ ٌذا الهحكر هف تغطٓة الجكاىب الهتعددة      
عرضٍا بتسمسؿ هرتب, , أٌهٓتٍا كغٓر ذلؾ ( فْ ا٘طار الىظرم ك )تعٓرفٍا, خطكاتٍا ستراتٓجٓةلٛ

ا كربط  ككذلؾ الرجكع إلِ بعض الهراجع التْ تثرم الدراسة, ككذلؾ فْ عرض الىتائج كتفسٌٓر
 بىتائج الدراسات السابقة.

 
 
 
 

 ثالثا : الدراسات التي تناكلت الهتغيرات التابعة) هيارات اتخاذ القرار& الهفاىيـ(

 ( :2013دراسة برىـك ) .1
 هٍارات تىهٓة فْ الست التفكٓر قبعات استراتٓجٓة استخداـ ثرٌدفت الدراسة إلِ قٓاس أ     
, كقد استخدـ الباحث اٖساسْ العاشر الصؼ طمبة لدل القرار بالتكىكلكجٓا كاتخاذ ا٘بداعْ التفكٓر

( طالب هقسهٓف إلِ شعبتٓف احدٌها ضابطة 71الهىٍجْ الكصفْ كالتجٓربْ, كتككىت العٓىة هف )
بٓة الهجهكعة رضتتع كاٖخرل تجٓربٓة حٓث  تتمقِ بٓىها أعدٌا الباحث, الذم استراتٓجٓة التجٓر

اٚعتٓادٓة, كقد تحددت اٖدكات فْ اختبارم  بالطٓرقة الدراسٓة لمكحدة تدٓرسا الضابطة الهجهكعة
 دٚلة ذات فركؽ التفكٓر ا٘بداعْ كاختبار هٍارات اتخاذ القرار, كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد

التجٓربٓة كالضابطة فْ اختبارم التفكٓر ا٘بداعْ  الهجهكعة طمبة درجات تكسطبٓف كه إحصائٓة
 .التجٓربٓة الهجهكعة كاختبار هٍارات اتخاذ القرار لصالح

 

 ( :2012دراسة رضكاف ) .2
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر استخداـ قبعات التفكٓر فْ تىهٓة الهفآٌـ العمهٓة      

كقد استخدـ الباحث الهىٍج  ل طالبات الصؼ الثاهف اٖساسْ بغزة,كهٍارات اتخاذ القرار لد
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 إلِ قسهت طالبة ( 80 ) عددٌا بمغ اٖساسْ الثاهف الصؼ التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف طالبات
 درست كهجهكعة ضابطة التفكٓر قبعات إستراتٓجٓة باستخداـ تجٓربٓة درست هجهكعة هجهكعتٓف
 العمهٓة, الهفآٌـ أدكات الدراسة فْ اختبار الهعمـ, كتحدد ىشاط عمِ دتعته التْ التقمٓدٓة بالطٓرقة
اتخاذ القرار, كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ اختبار  هٍارات كهقٓاس

 الهفآٌـ العمهٓة كهقٓاس هٍارات اتخذا القرار لصالح الهجهكعة التجٓربٓة, هها ٓدلؿ عمِ اٖثر
 الصؼ طالبات لدل القرار هٍارات اتخاذ كتىهٓة العمٓا التفكٓر هٍارات تىهٓة فْ راتٓجٓةالفعاؿ لٙست

 .الثاهف
 

 ( :2012دراسة األغا ) .3
البىائٓة فْ  Seven E,s استراتٓجٓةٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هدل فاعمٓة تكظٓؼ      

ٛب الصؼ الخاهس اٖساسْ, تىهٓة الهٍارات الحٓاتٓة فْ هبحث العمكـ العاهة الفمسطٓىْ لدل ط
( طالبا 81كقد استخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ, كقد أجرل الباحث دراستً عمِ عٓىة تتألؼ هف )

ـ بطٓرقة عشكائٓة هف هدرسة أحهد عبد لمبىٓف, كقد تـ تكٓزعٍـ  ( أ ) اٖساسْ العٓزز تـ اختٓاٌر
بٓة عددٌا )   Seven استراتٓجٓةٍـ باستخداـ ( طالب تـ تدٓرس40إلِ هجهكعتٓف , هجهكعة تجٓر

E,s( طالب تـ تدٓرسٍـ بالطٓرقة التقمٓدٓة, كلتحقٓؽ41, كضابطة عددٌا ) قاـ  دراستً أٌداؼ
 كبطاقة القرار, اتخاذ هٍارة هقٓاس فْ تهثمت الحٓاتٓة الهٍارات لقٓاس بطآرة الباحث بإعداد

كالتكاصؿ, كقد تكصمت الدراسة إلِ  هٍارات اٚتصاؿ كاختبار اٖدائٓة, البٓئٓة هٛحظة الهٍارات
البىائٓة فْ تىهٓة الهٍارات الحٓاتٓة فْ هبحث العمـك  Seven E,s استراتٓجٓةفاعمٓة تكظٓؼ 

 تأثٓر حجـ القرار اتخاذ هٍارة العاهة الفمسطٓىْ لدل طٛب الصؼ الخاهس اٖساسْ, حٓث بمغت
 ) قٓهتً بمغت إحصائْ هقبكؿ كسب عدؿكبه ,( 0.576 ) قٓهتً بمغت الذم إٓتا هربع بدٚلة هرتفع

1.34 ). 
 

 ( :2012دراسة أبك عطية ) .4
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هدل فاعمٓة شبكة التكاصؿ اٚجتهاعْ الكٓكْ فْ تىهٓة      

الهفآٌـ التكىكلكجٓة كهٍارات اٚىترىت لدل طالبات الصؼ التاسع اٖساسْ بغزة, كقد استخدـ 
طالبة هف طالبات الصؼ التاسع اٖساسْ  40بْ, كتككىت العٓىة هف الباحث الهىٍج التجٓر

طالبة, كتحددت أدكات الدارسة فْ اختبار  20طالبة كضابطة  20كزعتٍا إلِ هجهكعتٓف تجٓربٓة 
الهفآٌـ التكىكلكجٓة كبطاقة هٛحظة لهٍارات اٚىترىت, كقد خُمصت الدراسة إلِ كجكد فركؽ ذات 

ىاتٍف فْ الهجهكعة دٚلة إحصائٓة بٓف هتكس بٓة كهتكسط قٓر ط درجات طالبات الهجهكعة التجٓر
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الضابطة فْ اٚختبار البعدم لمهفآٌـ التكىكلكجٓة لصالح الهجهكعة التجٓربٓة, ككذلؾ كجكد فركؽ 
ىاتٍف فْ  ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجٓربٓة كهتكسط قٓر

ٓؽ البعدم لبطاقة هٛحظة هٍارات اٚىترىت  لصالح الهجهكعة الهجهكعة الضابطة فْ التطب
 التجٓربٓة.

 

 ( :2012دراسة برىـك ) .5
الهفآٌـ  بعض تىهٓة عمِ التكسعٓة رآجمكث ىظٓرة تكظٓؼ أثر قٓاس إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت     

 جالهىٍ الباحث اٖساسْ بغزة, كقد استخدـ العاشر الصؼ طٛب لدل التكىكلكجٓة كالهٍارات
 بئر بهدرسة العاشر طٛب الصؼ هف طالب (38)التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف  الكصفْ كالبىائْ

ة السبع رفح, كتحددت أدكات الدراسة فْ اختبار تحصٓمْ لمهفآٌـ  بهحافظة  "ب" الثاىٓك
التكىكلكجٓة, كبطاقة هٛحظة لمهٍارات التكىكلكجٓة, كقد خمصت الدراسة إلِ كجكد فركؽ ذات  

 طٛب درجات هتكسطات كبٓف التجٓربٓة طٛب الهجهكعة درجات هتكسطات إحصائٓة بٓف دٚلة
بٓة, ككذلؾ  الهجهكعة لصالح التحصٓمْ البعدم لٛختبار التطبٓؽ فْ الضابطة الهجهكعة التجٓر

 التكىكلكجٓة. الهٛحظة لمهٍارات لبطاقة البعدم التطبٓؽ فْ

 (:2011دراسة هحهد) .6
هعرفة أثر برىاهج هقترح فْ ضكء القضآا البٓئٓة الهستحدثة الهرتبطة ٌدفت الدراسة عمِ      

بتطبٓقات عمـ الكٓهٓاء لتىهٓة هٍارات اتخاذ القرار حٓالٍا كالهككف السمككْ لٛتجاٌات العمهٓة لدل 
ة, كقد استخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ كتككىت العٓىة هف طٛب الصؼ  طٛب الهرحمة الثاىٓك

, كتحددت أدكات الدراسة فْ هقٓاس اتخاذ القرار كهقٓاس الهككف السمككْ لٛتجاٌات اٖكؿ الثاىكم
كجكد فركؽ ذات دٚلً إحصائٓة بٓف هتكسطْ درجات أفراد عٓىة العمهٓة, كقد تكصمت الدراسة إلِ 

هقٓاس اتخاذ القرار كهقٓاس الهككف السمككْ الدراسة فْ التطبٓؽ القبمْ كالتطبٓؽ البعدم فْ 
لصالح التطبٓؽ البعدم, كها أشارت الدراسة إلِ أف البرىاهج أتاح الفرصة  ٌات العمهٓةلٛتجا

لمطٛب لمتفاعؿ الهستهر أثىاء العهؿ فْ هجهكعات التعمـ التعاكىْ هها ساعد عمِ تبادؿ أراء 
كاٖفكار فٓها بٓىٍـ كخمؽ هىاخ تعمٓهْ شجعٍـ عمِ الهقارىة بٓف الهعمكهات كتحمٓمٍا لمتكصؿ 

 حمكؿ كالقرارات السمٓهة.لم
 

 (:2011دراسة أبك هاضي ) .7
 كالهٍارات الهفآٌـ اكتساب عمِ الحاسكبٓة الهحاكاة استخداـ أثر ٌدفت الدراسة إلِ دراسة     
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الكصفْ  الهىٍج الباحث بغزة, كقد استخدـ اٖساسْ التاسع الصؼ طمبة لدل بالتكىكلكجٓا الكٍربٓة
 كالهٍارات الكٍربٓة الهعرفْ لمهفآٌـ كتحددت اٖدكات فْ اٚختبارالتجٓربْ,  التحمٓمْ كالبىائْ ك

 التاسع الصؼ طالبات هف ( طالبة81هٛحظة لمهٍارات الكٍربٓة, كتككىت العٓىة هف ) كبطاقة
 ذات فركؽ لمبىات, كقد خمصت الدراسة إلِ كجكد العمٓا اٖساسٓة رقٓة بهدرسة السٓدة اٖساسْ

 التجٓربٓة طمبة الهجهكعة درجات هتكسط بٓف ≤ 0.05 ) هستكل عىد إحصائٓة دٚلة
لمهفآٌـ كالهٍارات الكٍربٓة,  الهعرفْ اٚختبار فْ الضابطة الهجهكعة طمبة درجات كهتكسط

 ارتباطًٓ الهٛحظة لمهٍارات الكٍربٓة, كها تكصمت الدارسة إلِ كجكد عٛقة بطاقة ككذلؾ فْ
 الهعرفْ اٚختبار الهجهكعتٓف فْ طمبة درجات بٓف ( 1.54 ) القٓهة كهتكسطة ا٘شارة هكجبة

 .الهٛحظة لمهٍارات الكٍربٓة بطاقة لمهفآٌـ كالهٍارات الكٍربٓة, ككذلؾ فْ
 

 ( :2010دراسة الهحتسب & سكيداف ) .8
ٌدفت الدراسة إلِ تقصْ أثر دهج هٍارات التفكٓر فْ هحتكل كتب العمكـ عمِ التحصٓؿ      

مهٓة كالقدرة عمِ اتخاذ القرار لدل طالبات الهرحمة اٖساسٓة العمٓا فْ فمسطٓف, كتىهٓة الهٍارات الع
طالبة هكزعة عمِ شعبتٓف أحدٌها  72كقد استخدـ الباحثاف الهىٍج التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف 

تجٓربٓة درست الهادة التعمٓهٓة الهطكرة كالثاىٓة درست الهحتكل ىفسً, كقد تحددت اٖدكات فْ أربع 
ْ ) اختبار الهعرفة القبمٓة كاختبار التحصٓؿ كاختبار هٍارات عهمٓات العمـ كهقٓاس اتخاذ أ دكات ٌك

القرار(, كقد تكصمت الدراسة إلِ اىً لدهج هٍارات التفكٓر فْ هحتكل العمكـ اثر فاعٛ فْ كؿ هف 
 التحصٓؿ كالهٍارات العمهٓة كالقدرة عمِ اتخاذ القرار.

 

 (2010دراسة سعد ) .9
ر تدٓرس هقرر ٌدفت الدراسة إلِ قٓاس       فعالٓة برىاهج تدٓربْ هقدـ لمطالبة الهعمهة فْ تطٓك

فْ التربٓة اٖسٓرة عمِ تىهٓة هٍارات حؿ الهشكٛت كاتخاذ القرار لدل تمهٓذات الهرحمة 
كتحددت اٖدكات فْ اٚستبٓاف كبطاقة هٛحظة  الهىٍج كالتجٓربْ,ا٘عدادٓة, كقد استخدـ الباحث 

ٖداء التدٓرسْ كاٚختبار التحصٓمْ كاختبار حؿ الهشكٛت كاختبار هٍارات اتخاذ القرار, كقد ا
رجات تمهٓذات الهجهكعة إلِ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطْ دتكصمت الدراسة 

  فْ التطبٓؽ البعدم ٚختبار هٍارات حؿ الهشكٛت كاتخاذ القرار  , كالهجهكعة الضابطةالتجٓربٓة
لصالح الهجهكعة التجٓربٓة, كها بٓىت الدراسة كجكد فركؽ ذات دٚلً إحصائٓة بٓف هتكسطْ 
درجات الهتدربات ) الطالبات هعمهات التربٓة اٖسٓرة ( فْ التطبٓؽ القبمْ كالتطبٓؽ البعدم 

  .لٛختبار التحصٓمْ لصالح التطبٓؽ البعدم
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 (2010دراسة حجاجي ) .10
رؼ عمِ فاعمٓة البرىاهج الهقترح كفقان لهدخؿ اٖسمكب القصصْ فْ ٌدفت الدراسة إلِ التع     

تىهٓة القٓـ السٓاسٓة كهٍارات اتخاذ القرار, كقد استخدهت الباحثة الهىٍج التجٓربْ, كتككىت العٓىة 
( طالب هف طٛب قسـ تآرخ تربكم, كتحددت اٖدكات فْ اختبار هٍارات اتخاذ القرار 40هف ) 

اسٓة, كها تكصمت الدراسة إلِ كجكد فركؽ ذات دٚلً إحصائٓة بٓف هتكسطْ كهقٓاس القٓـ السٓ
درجات الطٛب فْ التطبٓؽ القبمْ كالتطبٓؽ البعدم ٚختبار هٍارات اتخاذ القرار كهقٓاس القٓـ 

  .السٓاسٓة التحصٓمْ لصالح التطبٓؽ البعدم
 ( 2010دراسة عياد ) .11
 الذكاءات ىظٓرة ضكء فْ الهتعددة بالكسائط جٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر برىاه    

بغزة, كقد  السابع طالبات الصؼ لدل التعمـ أثر كبقاء التكىكلكجٓة اكتساب الهفآٌـ عمِ الهتعددة
استخدهت الباحثة الهىٍج البىائْ لبىاء برىاهج الكسائط الهتعددة كالهىٍج التجٓربْ فْ تطبٓؽ 

 السٓدة هدرسة هف اٖساسْ الصؼ السابع طالبات فه طالبة ١٤دراستٍا, كتككىت العٓىة هف 
ـ بطٓرقة قصدٓة, كتحددت أداة الدراسة فْ  دٓر هىطقة فْ لمبىات الخٓٓرة خدٓجة البمح تـ اختٓاٌر
 هتكسط فْ إحصائٓة دٚلة ذات التكىكلكجٓة, كقد أظٍرت أٌـ الىتائج كجكد فركؽ لمهفآٌـ اختبار
 اختبار فْ الضابطة الهجهكعة طالبات درجات تكسطالتجٓربٓة كه الهجهكعة طالبات درجات
 . التجٓربٓة الهجهكعة التكىكلكجٓة لصالح الهفآٌـ اكتساب

 

 (2010دراسة أبك ىكال كالهطيرم ) .12
آٌن البدٓمة ػر الهفػٌدفت الدراسة إلِ هعرفة أثر استخدان برىاهج تعمٓهْ حاسَبْ فْ تغٓٓ     

ْ َحدتْ الحركة ػسط فْ الههمكة العربٓة السعَدٓة ففْ العمَن لدُ طٛب الصف الثاىْ الهتَ
اختبار الهعرفة الهفآٌهٓة كقد استخدـ الباحثاف الهىٍج, كتحددت أداة الدراسة فْ َالصَت, 

تن اختٓارٌا قصدٓاً هو , ( طالبا90ًة, َتكَىت عٓىة الدراسة هو )ػلمكشف عو الهفآٌن البدٓم
ِ هجهَعتٓو: ضابطة ػسٓهٍن إلػتن تق, هٓة الهتَسطةشعبتٓو دراسٓتٓو فْ إحدُ الهدارس الحكَ

دد هو الهفآٌن البدٓمة الهىتشرة بٓو طمبة الهجهَعتٓو ػٌىاك عكخمصت الدراسة إلِ أف َتجرٓبٓة, 
ة ػآٌن البدٓمػَتىَعت الهف, التدرٓس َبعديؿ الثٛثة قبؿ ستَٓات التحصٓػالتجرٓبٓة َالضابطة فْ ه

( بٓو a=0.05َجدت فرَق ذات دٚلة إحصائٓة عىد الهستَُ ) ؿ, كهاستَٓات التحصٓػَع هػبتى
سب شَٓع الهفآٌن البدٓمة لدُ الطمبة عمِ اختبار الهفآٌن البدٓمة فْ الهجهَعتٓو الضابطة ػى

 آٌن البدٓمة.ػَٓع الهفػسب شػإذ اىخفضت لدٍٓا ى ,َالتجرٓبٓة َلصالح الهجهَعة التجرٓبٓة
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 ( :2009دراسة الزيادات & العدكاف ) .13
 اتخاذ القرار هٍارة تىهٓة فْ الذٌىْ العصؼ طٓرقة استخداـ أثر استقصاء إلِ الدراسة ٌدفت     
اٖردف, كقد استخدـ  فْ كالهدىٓة الكطىٓة التربٓة هبحث فْ اٖساسْ التاسع الصؼ طمبة لدل

 ( 158 ) عمِ اشتهمت الدراسة بطٓرقة عشكائٓة الباحث الهىٍج التجٓربْ كاختار الباحثاف عٓىة
 , كأعد الباحثاف أدكات ( 77 )كضابطة , (81)تجٓربٓة هجهكعتٓف إلِ قسهكا كطالبة, طالبان 

 العصؼ بطٓرقة الدركس تىفٓذ خطط: القرار, كالثاىٓة اتخاذ هٍارة ٓقٓس : هقٓاس التالٓة الدراسة
 القرار ذاتخا هٍارة تىهٓة فْ دٚلة إحصائٓة ذات فركؽ إلِ كجكد الدراسة كقد تكصمت الذٌىْ,
 دٚلة ذات فركؽ كجكد عدـ أظٍرت الىتائج كها الذٌىْ, العصؼ طٓرقة كلصالح لمطٓرقة تعزل

 الطٓرقة بٓف لمتفاعؿ تعزل فركؽ كعدـ كجكد لمجىس, تعزل القرار اتخاذ هٍارة تىهٓة فْ إحصائٓة
 كالجىس.

 

 (2009دراسة إبراىيـ) .14
ىهٓة التفكٓر اٚحتهالْ كهٍارات اتخاذ القرار ٌدفت الدراسة إلِ قٓاس فاعمٓة ىهكذج هقترح لت     

لدل تٛهٓذ الهرحمة اٚبتدائٓة, كقد استخدـ الباحث الهىٍج التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف طٛب 
الصؼ الخاهس اٚبتدائْ بهحافظة بكرسعٓد, كتحددت أدكات البحث فْ اختٓار التفكٓر اٚحتهالْ 

ة إلِ كجكد فركؽ دالة إحصائٓة بٓف هتكسط درجات كهٍارات اتخاذ القرار, كقد تكصمت الدراس
الهجهكعة التجٓربٓة التْ تدرس بالىهكذج الهقترح كالهجهكعة الضابطة التْ تدرس بالطٓرقة التقمٓدٓة 

 فْ التطبٓؽ البعدم ٚختبار هٍارات اتخاذ القرار لصالح درجات الهجهكعة التجٓربٓة.
 

 (:2008دراسة صادؽ ) .15
ِ البحث عف تأثٓر التفاعؿ بٓف خرائط التفكٓر كالىهك العقمْ عمِ تحصٓؿ ٌدفت الدراسة إل     

العمكـ كالتفكٓر اٚبتكارم كاتخاذ القرار لدل تٛهٓذ الصؼ الثالث ا٘عدادم, كقد استخدـ الباحث 
الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ كالهىٍج التجٓربْ ٘جراء دراستً, كتألفت عٓىة الدراسة هف تٛهٓذ الصؼ 

ٓة عبرم, كتحددت أدكات الدراسة فْ : اختبار الثالث ا ٘عدادم بهدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ بٚك
تحصٓمْ كاختبار التفكٓر اٚبتكارم كاختبار القدرة عمِ اتخاذ القرار  كاختبار هراحؿ بٓاجًٓ لمىهك 
العقمْ, كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات درجات تٛهٓذ 

اتً الهختمفة لصالح ا لهجهكعتٓف التجٓربٓة كالضابطة فْ اٚختبار التحصٓمْ البعدم كهستٓك
ـ العقمْ الهختمفة ككذلؾ فْ اختبار القدرة عمِ اتخاذ القرار  التجٓربٓة كفقا ٚختٛؼ هراحؿ ىهٌك

 الكمْ البعدم.
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 (:2008دراسة حكيـ ) .16
جاهعة أـ  –ج التعمٓهْ بكمٓة الهعمهٓف ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر تفاعؿ البرىاه     

القرل هع البٓئة الدراسٓة عمِ تىهٓة هٍارات اتخاذ القرار لدل الطالب الهعمـ, كقد استخدـ الباحث 
( طالبا هف طٛب كمٓة الهعمهٓف  بجاهعة أـ القرل هف 240الهىٍج الكصفْ, كتككىت العٓىة هف )

فْ هقٓاس اتخاذ القرار كاختبار البٓئة الهدرسٓة,  الهستجدٓف كالهتكقع تخرجٍـ, كتحددت اٖدكات
كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد عٛقة قكٓة بٓف البٓئة الدراسٓة كاكتساب هٍارات اتخاذ القرار, أم 
أىً كمها كاف الهىاخ السائد فْ الكمٓة قائـ عمِ الكد كالعٛقات الطٓبة بٓف ا٘دارة كاٖساتذة كبٓف 

اف ٌىاؾ فرصة لتىهٓة القٓـ التشاكٓرة كاٖىشطة اٚجتهاعٓة كالتْ تساعد اٖساتذة كالطٛب كمها ك
 عمِ تىهٓة هٍارات اتخاذ القرار.

 

 (2008دراسة عبد الهجيد ) .17
بة( الصٓفْ الذم تقدهً هؤسسة الهمؾ عبد       ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر برىاهج )هٌك

بة كا٘بداع بشركة أراهكك ال سعكدٓة عمِ أسالٓب العزك السببْ كاتخاذ القرار العٓزز كرحالة لمهٌك
كبٓف بالههمكة العربٓة السعكدٓة, كقد استخدـ الباحث الهىٍج  لدل الطٛب كالطالبات الهٌك

طالب كطالبة هف الصؼ الثاىْ الثاىكم كقد قسهت العٓىة إلِ  63التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف 
تجٓربْ لمطٛب(, كتحددت أدكات الدراسة فْ هجهكعتٓف )برىاهج تفٓرغْ لمطٛب كبرىاهج شبً 

هقٓاس أسالٓب العزك كهقٓاس اتخاذ القرار, كقد تكصمت الدراسة إلِ كجكد تأثٓر داؿ إحصائٓا 
كبٓف كها أف لمبرىاهج أثر إٓجابْ عمِ  لمبرىاهج عمِ هعتقدات العزك التْ ٓتبىاٌا الطمبة الهٌك

زادت ثقة الطٛب فْ قدرتٍـ عمِ اتخاذ قرارات الجكاىب الىفسٓة الهرتبطة باتخاذ القرار حٓث 
 سمٓهة.
 (2008دراسة أبك سعدة ) .18
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر استخداـ البراهج الهحكسبة بىهط التدٓرب كالههارسة فْ      

تعدٓؿ التصكرات البدٓمة لبعض الهفآٌـ التكىكلكجٓة لدل طٛب الصؼ التاسع اٖساسْ بغزة, كقد 
( طالب هف طٛب الصؼ 71اـ الباحث الهىٍج البىائْ كالتجٓربْ, كتككىت العٓىة هف )استخد

التاسع اٖساسْ فْ هدرسة صٛح خمؼ اٖساسٓة, كقد تـ تقسٓهٍا إلِ هجهكعتٓف ضابطة 
( طالبان, كتحددت أدكات الدراسة فْ 35( طالبان كالضابطة هف )31كتجٓربٓة, تككىت التجٓربٓة هف )

 دٚلة ذات هحتكل كاختبار التصكرات البدٓمة, كقد خمصت الدراسة إلِ كجكد فركؽأداة تحمٓؿ ال
 الهجهكعة طالبات درجات التجٓربٓة كهتكسط الهجهكعة طالبات درجات هتكسط فْ إحصائٓة
 اختبار التصكرات البدٓمة لصالح الهجهكعة التجٓربٓة. فْ الضابطة
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 (2008دراسة الرصاعي كالعاني كالقادرم ) .19

ٌدفت الدراسة إلِ استقصاء أثر طٓرقة استخداـ الكسائط الحاسكبٓة الهتعددة فْ فٍـ الهفآٌـ      
ائٓة فْ الهرحمة الجاهعٓة فْ اٖردف, كقد استخدـ الباحثكف الهىٍج شبً التجٓربْ, كتحددت  الفٓٓز

ة هف طٛب ( طالبان كطالب56أداة الدراسة فْ اختبار فٍـ هفآٌـ الهٓكاىٓكا, كتككىت العٓىة هف )
السىة اٖكلِ فْ كمٓة العمكـ فْ جاهعة الحسٓف بف طٛؿ, تكزعكا عمِ أربع شعب دراسٓة لهادة 
الفٓٓزاء العاهة العمهٓة, حٓث دراسات كؿ شعبة باستخداـ الكسائط الحاسكبٓة الهتعددة كلكف كفؽ 

داـ الكسائط أىهاط أربعة, كقد أظٍرت ىتائج الدراسة تفكؽ طمبة الهجهكعة التْ درست باستخ
الحاسكبٓة الهتعددة كأدكات هعرفٓة ترافقٍا عهمٓة الهىاقشة فْ الفٍـ الفٓٓزائْ لهفآٌـ الهٓكاىٓكا 

 هقابؿ الهجهكعات اٖخرل

 ) Gurvitch-Rachel: 2004دراسة جكرفيتش ريتشاؿ )  .20
بدىٓة قبؿ ٌدفت الدراسة إلِ تحسٓف هٍارات اتخاذ القرارات التفاعمٓة لدل هعمهْ التربٓة ال     

الخدهة كأحد هٍارات التدٓرس الفعاؿ هف خٛؿ الحاسب ألْ, كقد استخدـ الباحث الهىٍج 
( هعمـ قبؿ الخدهة, كقد أدت الدراسة إلِ تحسف هٍارات اتخاذ 26التجٓربْ, كتككىت العٓىة هف )

الهٍارات فْ القرارات التفاعمٓة لدل أفراد العٓىة, كها أكدت ٌذي الدراسة عمِ ضركرة تضهٓف ٌذي 
 .براهج إعداد الهعمـ 

 

 ( :2000دراسة أحهد & عبد الكريـ ) .21
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر التدٓرس بىهكذج اجتهاعْ فْ تىهٓة الهٍارات التعاكىٓة      

كاتخاذ القرار كالتحصٓؿ لدم تٛهٓذ الصؼ الخاهس اٚبتدائْ ذكم صعكبات التعمـ فْ هادة 
, كقد استخدـ  الباحث الهىٍج التجٓربْ, كقد أجرل الباحثاف دراستٍها عمِ عٓىة تتألؼ هف العمـك

هجهكعة هف تٛهٓذ الصؼ الخاهس اٚبتدائْ بإدارة هدٓىة ىصر التعمٓهٓة بهحافظة القاٌرة, 
لهجهكعتٓف كلتحقٓؽ غرض الدراسة صهـ الباحثاف اٖدكات التالٓة : اختبار الهكاقؼ ٓطبؽ عمِ ا

بطاقة هٛحظة لتٛهٓذ الهجهكعة التجٓربٓة ذكم صعكبات التعمـ, كقد ك  التجٓربٓة كالضابطة
خمصت الدراسة إلِ أىً ٚ ٓكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطْ درجات تٛهٓذ الهجهكعة 
التجٓربٓة ذكم صعكبات التعمـ فْ بطاقة الهٛحظة قبؿ كبعد التدٓرس بالىهكذج اٚجتهاعْ ككذلؾ 

 التعاكىٓة.فْ اختبار الهكاقؼ 
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   (Mau  :2000)دراسة هاك   .22
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هدل تأثٓر اٚختٛفات الثقافٓة عمِ كؿ هف عهمٓة اتخاذ      

( طالب 540كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ, كتككىت العٓىة هف ) القرار كالكفاءة الذاتٓة,
قٓاس اتخاذ القرار كهقٓاس الكفاءة ( طالب تآكاىْ, كتحددت اٖدكات فْ ه1026أهٓركْ ك)

الذاتٓة, كقد تكصمت الدراسة إلِ أف الخمفٓة الثقافٓة لٗفراد لٍا تأثٓرات كبٓرة كهختمفة عمِ هٍىة 
 صىع القرار الكفاءة الذاتٓة.

 :الهتغيرات التابعة التعميؽ عمى الدراسات السابقة في هحكر

 األىداؼ:  -1
سابقة فْ ٌذا الهحكر أف بعض الدراسات تىاكلت هٍارات ٓظٍر هف اٚستعراض لمدراسات ال     

تدٓرس أك دهج هٍارات تفكٓر  استراتٓجٓةاتخاذ القرار كهتغٓر تابع كدرست تأثٓر بعض العكاهؿ ك
كـ ) عمِ اتخاذ القرار هثؿ دراسة ( 2012( كدراسة اٖغا )2012( كدراسة رضكاف )2013بٌر

داف ) ( كدراسة أحهد & عبد الكٓرـ 2008ادؽ )( كدراسة ص2010كدراسة الهحتسب & سٓك
(2000. ) 

فْ حٓف ٌدفت بعض الدراسات إلِ بىاء براهج تدٓربٓة لتىهٓة هٍارات اتخاذ القرار هثؿ دراسة     
( كدراسة الٓزادات & العدكاف 2010( كدراسة حجاجْ )2010( كدراسة سعد )2011هحهد)

( ك دراسة 2008كدراسة عبد الهجٓد )( 2008( كدراسة حكٓـ )2009( كدراسة إبرآٌـ)2009)
 .) Gurvitch-Rachel: 2004جكرفٓتش ٓرتشاؿ ) 

إلِ التعرؼ عمِ هدل تأثٓر اٚختٛفات   (Mau  :2000)فْ حٓف ٌدفت دراسة هاك       
 الثقافٓة عمِ كؿ هف عهمٓة اتخاذ القرار كالكفاءة الذاتٓة.

تىهٓتٍا باستخداـ الىظٓرات الهتىكعة أك هف  كها ٌدفت الدراسات التْ تىاكلت الهفآٌـ إلِ     
كْ كالفٓس  خٛؿ إعداد براهج كسائط هتعددة أك استخداـ بعض هكاقع التكاصؿ اٚجتهاعْ كالٓك

ـك )2012بكؾ كدراسة أبك عطٓة ) ( كدراسة عٓاد 2011( كدراسة أبك هاضْ )2012( كدراسة بٌر
ْ حٓف ٌدفت دراسة كدراسة أبك سعدة (, ف2008( كدراسة الرصاعْ كالعاىْ كالقادرم )2010)
 ( إلِ تعدٓؿ التصكرات البدٓمة لمهفآٌـ.2010( كدراسة أبك ٌٚك كالهطٓرم )2008)

 عينة الدراسة : -2
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اقتصرت عٓىة الدراسة فْ هعظـ الدراسات التْ تىاكلت هٍارات اتخاذ القرار عمِ طمبة      
كـ )ؿ دراسة بالهدارس فْ الهراحؿ التعمٓهٓة الهختمفة هث ( 2012دراسة رضكاف )( ك 2013ٌر

داف )( ك 2012كدراسة اٖغا ) راسة ( كد2008دراسة صادؽ )( ك 2010دراسة الهحتسب & سٓك
دراسة الٓزادات & ك ( 2010دراسة سعد )( ك 2011( كدراسة هحهد)2000أحهد & عبد الكٓرـ )

  Mau)هاك  دراسة( ك 2008ٓد )دراسة عبد الهج( ك 2009دراسة إبرآٌـ)ك  (2009العدكاف )
دراسة ك ( 2010دراسة حجاجْ ), فْ حٓف كاىت عٓىة الدراسة هف طمبة الجاهعات فْ  (2000:
-Gurvitch: 2004( , بٓىها كاىت عٓىة الدراسة فْ دراسة جكرفٓتش ٓرتشاؿ ) 2008حكٓـ )

Rachel .هعمهْ التربٓة البدىٓة قبؿ الخدهة 
بة الهدارس الهفآٌـ فْ اختٓار عٓىة هف طم كها اتفقت عٓىة هعظـ الدراسات التْ تىاكلت     

( هف 2008ا٘عدادٓة, بٓىها كاىت عٓىة دراسة الرصاعْ كالعاىْ كالقادرم )لمهرحمتٓف الثاىكٓة ك 
 طٛب الهرحمة الجاهعٓة.

 : أدكات الدراسة -3
تىكعت أدكات الدراسة بتىكع الهتغٓرات التابعة فْ الدراسات, فْ حٓف اىقسهت أدكات قٓاس      

ـك )ه ( كدراسة 2013ٍارات اتخاذ القرار ها بٓف اختبار هٍارات اتخاذ القرار كها فْ دراسة بٌر
( كدراسة سعد 2000( كدراسة أحهد & عبد الكٓرـ )2008( كدراسة صادؽ )2012اٖغا )

 2004( كدراسة جكرفٓتش ٓرتشاؿ ) 2009( كدراسة إبرآٌـ)2010( كدراسة حجاجْ )2010)
:Gurvitch-Rachel ( . 

داف 2012كهقٓاس اتخاذ القرار كها فْ دراسة كدراسة رضكاف )     ( ك دراسة الهحتسب & سٓك
( 2008( كدراسة حكٓـ )2009( كدراسة الٓزادات & العدكاف )2011( كدراسة هحهد)2010)

 .  (Mau  :2000)( كدراسة هاك 2008كدراسة عبد الهجٓد )

فآٌـ فْ إعداد اختبار هفآٌهْ لقٓاس الهفآٌـ فْ حٓف اتفقت الدراسات التْ تىاكلت اله     
 الهختارة فْ دراسة.

 : هنيج الدراسة -4
استخدهت هعظـ الدراسات التْ الهىٍج التجٓربْ أك شبً التجٓربْ با٘ضافة إلِ الهىٍج      

الهىٍج الكصفْ لدراسة هدل    (Mau  :2000) التحمٓمْ كالبىائْ, بٓىها استخدـ دراسة دراسة هاك
 اٚختٛفات الثقافٓة عمِ كؿ هف عهمٓة اتخاذ القرار كالكفاءة الذاتٓة. تأثٓر
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 النتائج : -5
بٓة الهستخدهة فْ تىهٓة       أظٍرت ىتائج هعظـ الدراسات فعالٓة اٚستراتٓجٓات كالبراهج التدٓر

د أف الخمفٓة الثقافٓة لٗفرا (Mau  :2000) هٍارات اتخاذ القرار, كها أظٍرت دراسة دراسة هاك 
 لٍا تأثٓرات كبٓرة كهختمفة عمِ هٍىة صىع القرار الكفاءة الذاتٓة.

كها أظٍرت الدراسات التْ تىاكلت الهفآٌـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسط     
درجات طمبة الهجهكعة كالهجهكعة الضابطة فْ ىتائج التطبٓؽ البعدم ٚختبار الهفآٌـ لصالح 

 الهجهكعة التجٓربٓة.

 استفادة الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة :هدل 
استفادت الباحثة هف الدراسات السابقة فْ ٌذا الهحكر هف تحدٓد العىاصر الهرتبطة بهكضكع      

هٍارات اتخاذ القرار كالهفآٌـ التْ ٓجب تىاكلٍا فْ ا٘طار الىظرم كتىظٓهٍا كترتٓبٍا بكٓفٓة جٓدة, 
قرار الهختمفة ككضع تعٓرؼ إجرائْ لهٍارات اتخاذ القرار التْ كالتعرؼ عمِ هٍارات اتخاذ ال

ستتبىاٌا الباحثة, كها استفادت فْ بىاء هقٓاس اتخاذ القرار الهىاسب كاختبار لقٓاس الهفآٌـ 
ا كربطٍا بىتائج الدراسات السابقة.  الحاسكبٓة لدل الطالبات, كفْ عرض الىتائج كتفسٌٓر

 

 لسابقة :التعميؽ العاـ عمى الدراسات ا
هف خٛؿ اٚستعراض السابؽ لمدراسات السابقة فْ الهحاكر الثٛثة, ىٛحظ هدل اٌتهاـ      

الباحثٓف فْ تفعٓؿ كاستثهار الهدكىات اٚلكتركىٓة فْ العهمٓة التعمٓهٓة لها لٍا هف فكائد عدٓدة 
ٓري, كها ىٛحظ كهتىكعة سكاء عمِ التحصٓؿ أك هٍارات التفكٓر الهتىكعة أك تىهٓة اٚتجاي كغ

ة كالهتكسطة,  فعالٓة استخداـ الهدكىات فْ الهراحؿ الهتىكعة ٚسٓها الهرحمة الجاهعٓة كالثاىٓك
, دٓف, تعمـ لغة اىجمٓٓزةككذلؾ صٛحٓتٍا هع هع , قكاعد لغة ظـ الهقررات الدراسٓة سكاء )عمـك

ا هف الهكاد (, كها ىٛحظ أف الدراسات العربٓة التْ تىا فْ حدكد -كلتٍا قمٓمة ىكعا ها عربٓة  كغٌٓر
ا أحد التطبٓقات الحدٓثة التْ أدخمت لمتعمٓـ حٓث ىجد أف هعظـ الدراسات  -عمـ الباحثة  باعتباٌر

, كذلؾ ىٛحظ بأف جهٓع الدراسات 2013ك 2007العربٓة التْ تىاكلتٍا اىحصرت ها بٓف عاهْ 
ة هعٓىة ثـ التْ تىاكلت الهدكىات ٓقكـ الباحثٓف بتصهٓـ الهدكىة الكتر  كىٓة كفؽ هعآٓر فىٓة كتربٓك

ٓقكـ الهعمـ بعرض الهعمكهات هف خٛلٍا أك ٓطمب هف العٓىة إضافة الهحتكل هف خٛؿ هشاركتٍـ 
كتعمٓقاتٍـ الهختمفة, كلكف لـ تجد الباحثة فْ أم هف الدراسات هف كظؼ أحد استراتٓجٓات التدٓرس 

ك ها قاهت بً الباحثة خٛؿ ٌذي الدراسة التْ كاستغٛلٍا فْ تىظٓـ التعمـ هف خٛؿ الهدكىة , ٌك
دارة التعمـ خٛؿ الهدكىة  كظفت خٛلٍا أحد استراتٓجٓات التعمـ التعاكىْ "جٓجسك" لتىظٓـ كا 
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اٚلكتركىٓة, حٓث أظٍرت الدراسات التْ تىاكلتٍا هدل كفاءتٍا فْ تىهٓة التحصٓؿ كالهٍارات 
عاكىْ ك تحهؿ الهسؤكلٓة هها ٓىهْ الشخصٓة كالثقة بالىفس الهتىكعة با٘ضافة إلِ هبادئ التعمـ الت

ك إثبات الذات بٓف أخٓرف, كهف خٛؿ استعراض الدراسات التْ تىاكلت هٍارات اتخاذ القرار ىجد 
بٓة هصههة لذلؾ الغرض أك هف خٛؿ  اٌتهاـ الباحثٓف فْ تىهٓتٍا سكاء هف خٛؿ براهج تدٓر

تدٓرس الهتىكعة, كها تىدر الدراسات التْ تربط بٓف الهدكىات استخداـ بعض استراتٓجٓات كطرؽ ال
جٓجسك كتىهٓة هٍارات اتخاذ القرار, ككذلؾ  استراتٓجٓةكتىهٓة هٍارات اتخاذ القرار ككذلؾ بٓف 

الحاؿ بالىسبة لمهفآٌـ الحاسكبٓة, كها ٚ ٓكجد دراسات أبحاث فْ حدكد إطٛع الباحثة تكظؼ 
 ات اٚلكتركىٓة لتىهٓة هٍارات اتخاذ القرار كالهفآٌـ الحاسكبٓة.جٓسك فْ الهدكى استراتٓجٓة

 كيهكف إيجاز بعض النقاط التي تتشابو فييا الدراسة الحالية هع الدراسات السابقة فيها يمي :
 إتباع الهىٍج التجٓربْ القائـ عمِ هجهكعتٓف هتكافئتٓف. .1
 آٌـ الحاسكبٓة.استخداـ اختبار لقٓاس هٍارات اتخاذ القرار كاختبار لمهف .2
 تتشابً هٍارات اتخاذ القرار هع بعض هٍارات اتخاذ القرار التْ تىاكلتٍا بعض الدراسات. .3

 كتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فيها يمي :
التْ كظؼ أحد استراتٓجٓات التعمـ التعاكىْ  -فْ حدكد اطٛع الباحثة  -الدراسة الكحٓدة  .1

 مـ عبر الهدكىة اٚلكتركىٓة."جٓجسك" فْ تىظٓـ التع
جٓجسك لتىهٓة هٍارات اتخاذ القرار كالهفآٌـ  استراتٓجٓةاستخدـ الهدكىات اٚلكتركىٓة ك  .2

 الحاسكبٓة.
 اختٓار العٓىة هف طالبات الصؼ الحادم عشر بفمسطٓف. .3
عادة  .4 اختبار الكحدة الرابعة هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم عشر كا 

جٓجسك كعرضٍا عبر الهدكىة  استراتٓجٓةكرة هٍاـ بها ٓتىاسب هع صٓاغتٍا فْ ص
 اٚلكتركىٓة.

 استفادت الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة فيها يأتي:
 الىتائج كالتعٓرفات ا٘جرائٓة الهتىكعة. ك دعهً بأبرز الىظرم ترتٓب كتىظٓـ ا٘طار .1
 دراسة.تحدٓد هٍارات اتخاذ القرار الهراد تىهٓتٍا فْ ٌذي ال .2
ت الدراسة الحالٓة كفركضٍا كأٌدافٍا. .3  اشتقاؽ تساٚؤ
ا عىد تصهٓـ هدكىة الكتركىٓة. .4 ة الٛـز تكافٌر  استىباط الهعآٓر الفىٓة كالتربٓك
 الرجكع إلِ بعض الهراجع الهستخدهة فْ الدراسات السابقة كالتْ تثرم الدراسة. .5
 رار.بىاء أدكات الدراسة ٚك سٓها اختبار هٍارات اتخاذ الق .6
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 تحدٓد اٖسالٓب ا٘حصائٓة الهىاسبة لهعالجة البٓاىات التْ جهعٍا بكاسطة أدكات الدراسة . .7
 هىاقشة الىتائج كبٓاف هدل اتفاقٍا كاختٛفٍا هع ىتائج الدراسات السابقة. .8
 إعداد دلٓؿ لمهعمـ. .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

117 
 

ى:الغصلىالرابع
ىواإلجراءاتالطروػظى

 
 

 جيجسك . استراتيجيةلكتركنية في ضكء اشتقاؽ هعايير تصهيـ هدكنة اأكالن: 
 حسفجيجسك كفؽ نهكذج  استراتيجيةالتصهيـ التعميهي لمهدكنة االلكتركنية في ضكء ثانيان: 
 (.2007الباتع)
 هنيج الدراسة .ثالثان: 
 التصهيـ التجريبي لمدراسةرابعان: 

 عينة الدراسة.خاهسان: 
 أدكات الدراسة. سادسان: 
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 رابعالفصؿ ال

 كاإلجراءاتالطريقة 

ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ عرض ا٘جراءات الهىٍجٓة لمبحث كتتهثؿ فْ الهعآٓر التربكٓة كالفىٓة      
ا فْ الهدكىة الهصههة ر الهقرر ا٘لكتركىْجٓجسك استراتٓجٓةكفؽ  الكاجب تكافٌر , , تصهٓـ كتطٓك

, اٖدكات كثبات صدؽ ,عدادٌاإ أدكات البحث كخطكات ,الدراسة كالعٓىة كهجتهع الدراسة هىٍج
 الهعالجات ا٘حصائٓة.

 

 جيجسك : استراتيجية في ضكءأكالن : اشتقاؽ هعايير تصهيـ هدكنة الكتركنية 
قاهت الباحثة بإعداد قائهة هعآٓر تصهٓـ هدكىة الكتركىٓة فْ ضكء استراتٓجٓة جٓجسك كفؽ 

 الخطكات التالٓة :
تتحدث عف هعآٓر تصهٓـ الهكاد اٚلكتركىٓة,  اٖدبٓات كالدراسات التْ اٚطٛع عمِ  .1

حٓث كجدت الباحثة بأىً ٚ تكجد هعآٓر خاصة لتصهٓـ الهدكىات كأىً ٓهكف اشتقاقٍا هف 
 البراهج كالهقررات عبر ا٘ىترىت. خٛؿ اختٓار ها ٓىاسب هف هعآٓر تصهٓـ

 هعآٓر. 9حٓث احتكت عمِ هعآٓر اعداد قائهة هبدئٓة بال .2
هؤشر, تـ  43هعآٓر تتضهىت 9ٓٓر كهؤشراتٍا , حٓث احتكت القائهة عمِ صٓاغة الهعا .3

ة ) تقسٓهٍا الِ هؤشرات  (8. همحؽ رقـ )هؤشر( 19فىٓة ) كهؤشرات, هؤشر( 24تربٓك
(, ٖخذ هٛحظاتٍـ كآرائٍـ 8الهحكهٓف همحؽ رقـ ) السادة عمِ الهعآٓر قائهة عرض .4

 حكؿ القائهة.
 هدكىة الكتركىٓة تكظؼ استراتٓجٓة جٓجسك فْ صكرتٍاب الهعآٓر الخاصة تككىت قائهة .5

  50هعآٓر تتضهىت 9بعد التعدٓؿ كفقان هٛحظات كارشادات الهحكٓف هف , الىٍائٓة
. همحؽ ( هؤشر26( هؤشر, كهؤشرات فىٓة )24هؤشر, تـ تقسٓهٍا الِ هؤشرات تربكٓة )

 (9رقـ )
 

 حسفكفؽ نهكذج جيجسك  استراتيجيةضكء لمهدكنة االلكتركنية في التصهيـ التعميهي ثانيان :
 الباتع
ر الهحتكل       التعمٓهْ الهعركض عبر الهدكىة ا٘لكتركىٓة كفؽ قاهت الباحثة بتصهٓـ كتطٓك

ر التالٓة  هراحؿ عهمٓةحسب جٓجسك  استراتٓجٓة , التصهٓـ, ا٘ىتاج, التحمٓؿ: التصهٓـ كالتطٓك
ـ  دة خطكات فرعٓة سٓتـ عرضٍا هفصمة.ف كؿ هىٍا ع, كالتْ ٓتفرع ع كالتجٓرب, كالعرض, كالتقٓك
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 (هرحمة التحميؿ ) الهرحمة األكلى : 
ْ بدآة       ر التصهٓـ عهمٓتْ ٌك التْ ٓهكف هف خٛلٍا كضع خطة هبدئٓة لكٓفٓة تصهٓـ كالتطٓك

ري الهحتكل   كتشهؿ الخطكات التالٓة :كتطٓك
عٓىة الدراسة باٚجتهاع بالطالبات اختٓار قاهت الباحثة خٛؿ حٓث  تحميؿ خصائص الطالب: (1

 التالْ: الهتهثمة فْك  هتطمبات الدراسة عبر ا٘ىترىت فتتكافر لدٍٓكحصر الٛتْ 

 .هتصؿ با٘ىترىت جٍاز حاسكباهتٛؾ  -أ 
الهراسمة عبر ا٘ىترىت ك تصفح هكاقع ك  الحاسكب بكفاءةاستخداـ كهٍارات ال اهتٛؾ بعض -ب 

 .البٓرد 
 .ابعة عبر اٚىترىتفْ دراسة الكحدة الر الرغبة  -ج 
( كالتْ تتكافر لدٍٓف شبكة اىترىت 2كقد أبدت عدد هف طالبات الصؼ الحادم عشر عمكـ )     

ة فْ الدراسة عبر هدكىة الكتركىٓة حٓث تـ اختٓار ) ( 25كهٍارات استخداـ الحاسكب, رغبتٍف القٓك
 طالبة كعٓىة لمدراسة.

تسعِ لتحقٍٓا لدل  بصٓاغة اٌٖداؼ العاهة التْقاهت الباحثة تحديد األىداؼ العاهة لمهقرر:   (2
الطالبات أثىاء تدٓرسٍف عبر هدكىة الكتركىٓة تكظؼ استراتٓجٓة جٓجسك, لعرضٍا فْ 

ْ كالتالْ:   صفحة التعٓرؼ فْ الهدكىة ٌك

لمصؼ  بعة هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهاتبالهفآٌـ الحاسكبٓة الهقررة فْ الكحدة الرا إلهاـ  -أ 
 . الحادم عشر

اتخاذ القرار الهىاسب فْ الهكاقؼ الحٓاتٓة الهختمفة الهتعمقة اكساب الطمبة هٍارات  -ب 
 .الحاسكبب

تستطٓع تحدٓد الهٍاـ التعمٓهٓة التْ هف خٛلٍا ب قاهت الباحثةتحديد هياـ التعمـ كأنشطتو:  (3
 الطالبات تعمـ الهحتكل التعمٓهْ الهقرر هثؿ :

ة الدرس عبر الهدكىة با٘ضافة إلِ هحركات استخداـ ركابط الهكاقع الهحددة فْ صفح -أ 
 البحث الهختمفة ٘ىجاز الهٍهة التعمٓهٓة الهكمفة بٍا كؿ الطالبة.

تمخٓص الهعمكهات التْ جهعتٍا الطالبة عف الهٍهة التعمٓهٓة كعرضٍا عبر الهدكىة  -ب 
 بطٓرقة ههٓزة.

دارتٍا, سكاء أكاف ٌذا ال عبر هجهكعات جٓجسكالهشاركة فْ الىقاش  -ج  قاش هتزاهىان, أـ ىكا 
 . غٓر هتزاهف
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  هعمـ.كالفٓها بٓف الطٛب كبعضٍـ البعض  ٍاكاستقبال إرساؿ رسائؿ البٓرد ا٘لكتركىْ -د 
 

تـ هف خٛلٍا تحميؿ البنية األساسية: (4 التْ تحتاجٍا الباحثة ٘تهاـ تحمٓؿ البٓئة التعمٓهٓة  ٓك
الهٍاـ الهىشكرة عبر  ٓتـ المقاء بالطالبات فْ بدآة كؿ درس كتكضٓح حٓثالدراسة, 

, حٓث ٓكجد فْ الهدرسة هختبر تالهدكىة هف خٛؿ أجٍزة الحاسكب هتصمة با٘ىترى
( جٍاز حاسكب, كها ٓهكف استكهاؿ العدد بأجٍزة الحاسكب 23حاسكب ٓتكفر فًٓ )
استعاىت الباحثة بهٍىدسْ الحاسكب فْ الكزارة ٘ٓصاؿ  كذلؾ, ( الهحهكلة) الٛب تكب

 لِ هختبر الحاسكب.إشبكة إىترىت 
 :( التصهيـ الهرحمة الثانية )هرحمة

  كفٓها ٓمْ كصؼ تفصٓمْ لٍها :, عمِ هرحمتٓف رئٓستٓفكتشتهؿ 
 األكلى: كتتضهف الخطكات التالية الهرحمة 

 التعمٓهٓة لمهقرر كالتالْ: قاهت الباحثة بصٓاغة اٌٖداؼ : تحديد األىداؼ التعميهية لمهقرر -أ 
 .البسٓط ُتعدد هككىات الحاسكب (1)
 cpu. تفرؽ بٓف أقساـ (2)
 busُتعرؼ الىاقؿ  (3)
 .تفرؽ بٓف أىكاع الىكاقؿ الهختمفة (4)
   MDR .تعرؼ هصطمح (5)
 . التعمٓهة  تعرؼ هصطمح (6)
 .تكضح هفٍـك الترهٓز الهستخدـ فْ الحاسكب (7)
 "ASCII" ىظاـ ترهٓزتعرؼ  (8)
 "UNICODE" ىظاـ الترهٓز الهكحدتعرؼ  (9)
 "UNICODE" رهٓز الهكحدكىظاـ الت "ASCII" تفرؽ بٓف ىظاـ ترهٓز (10)
 .تعدد أٌـ ها ُٓهٓز ذاكرة عف أخرل (11)
 .تفرؽ بٓف طرؽ الكصكؿ الهستخدهة فْ الذاكرة (12)
 .عدد اىكاع الذاكرة الرئٓسٓةت (13)
 .ذاكرة الكصكؿ العشكائُْتعرؼ  (14)
 DRAM, SRAMتُفرؽ بٓف  (15)
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    cache memory تكضح هبدأ عهؿ الذاكرة الكسٓطة (16)
 ROMُتعرؼ ذاكرة القراءة فقط  (17)
 PROMذاكرة القراءة فقط القابمة لمبرهجة ُتعرؼ  (18)
 PROMتُفرؽ بٓف اٖىكاع الهطكرة عف  (19)
ة (20)  .تعرؼ الذاكرة الثاىٓك
ة ُتعدد (21)  .أىكاع الذاكرة الثاىٓك
 .ُتعرؼ القرص الصمب (22)
 .ُتعرؼ اٚسطكاىة (23)
 .ُتعرؼ الشٓرط (24)
 .ُتعرؼ القرص الهدهج (25)
 .ُتعرؼ الذاكرة السٓرعة (26)
 .ipod ُتعرؼ الػ (27)
 .اء عمِ سرعتٍا كسعتٍاترتب أىكاع الذاكرة بى (28)
 .عرؼ هتحكهات ا٘دخاؿ كا٘خراجت (29)
 .كا٘خراجتعدد اهثمة عمِ هتحكهات اٚدخاؿ  (30)
 .تكضح هٍاـ هتحكهات ا٘دخاؿ كا٘خراج (31)
 .تشرح آلٓة تبادؿ الهعمكهات بٓف الجٍاز الخارجْ كالهعالج الهركزم (32)
 .تفسر استخداـ هتحكهات ا٘دخاؿ كا٘خراج (33)
 .ْ الحاسكباقؿ فك تعطْ أهثمة عمِ الى (34)
 .ىظاـ التشغٓؿُتعرؼ  (35)
 .تعدد هٍاـ ىظاـ التشغٓؿ (36)
هٓة (37)  .تكضح هبدأ الذاكرة الٌك
 .تعدد أهثمة عمِ أىظهة التشغٓؿ الهشٍكرة (38)
 .Defragتكضح عهؿ برىاهج  (39)
  .سهبٓاف  تعرؼ ىظاـ التشغٓؿ  (40)

 اٌٚداؼ الهتعمقة باتخاذ القرار
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 .تحافظ عمِ جٍاز الحاسكب  (41)
  .كرة بصكرة سٓرعةتصؿ لمهفات الهخزىة ع الذا  (42)
  .تخزف الهمفات فْ الذاكرة بالطٓرقة الهثمِ  (43)
 . Ram تجٓد اختٓار ذاكرة  (44)
 .تىتقْ الذاكرة الثاىكٓة الهٛئهة لٛستخداـ  (45)
 .تىتقْ هتحكـ اٚدخاؿ كاٚخراج الهىاسب   (46)
  .تختار جٍاز الحاسكب الهىاسب هف حٓث الهكاصفات (47)
  .تستخدـ ىظاـ التشغٓؿ الهىاسب لٛستخداـ  (48)
 .تتعاهؿ بحذر هع هكاقع اٚىترىت   (49)
  .تصؿ الِ الهعمكهات بسرعة باستخداـ هحركات البحث  (50)
               . تتخذ هكقؼ آجابْ هف استخداـ اٚىترىت  (51)

حٓث تـ تحدٓد هحتكل ثٛث دركس هف الكحدة الرابعة هف كتاب  تحديد هحتكل الهقرر : -ب 
ة ك ىظاـ التشغٓؿ (  كهحتكل لمهقرر التْ تكىكلكجٓا الهعمكهات )الحاسكب البسٓط كالذاكر 

تسعِ الباحثة هف خٛلً إلِ تىهٓة هٍارات اتخاذ القرار كالهفآٌـ الحاسكبٓة, كذلؾ لتضهىٍا 
ر هكاقؼ هتعددة هرتبطة بالهحتكل  عمِ عدد كبٓر هف الهفآٌـ الحاسكبٓة, كها ٓهكف تطٓك

هىفصمة, المقاء اٖكؿ ضٍا فْ لقاءات عر  كقد تـ, ٓهكف تىهٓة هٍارات اتخاذ القرار هف خٛلٍا
الرئٓسٓة ثـ الذاكرة ثـ المقاء الثاىْ اىظهة الترهٓز, ثـ المقاء الثالث الحاسكب البسٓط بعىكاف 

 المقاء الرابع الذاكرة الثاىكٓة, ثـ المقاء الخاهس هتحكهات اٚدخاؿ كاٚخراج, ثـ المقاء السادس
 .ىظاـ التشغٓؿ

عدـ تحدٓد عمِ جٓجسك  استراتٓجٓةـ الهدكىة ا٘لكتركىٓة فْ ضكء تقك  : تنظيـ هحتكل الهقرر -ج 
ٌك الذم جٓجسك  استراتٓجٓةبحسب خطكات ٖف الهتعمـ ؽ, الهحتكل بشكؿ تفصٓمْ هسب

عبر القسـ كعرضٍا بطٓرقة ههٓزة ٖفراد هجهكعتً ٓبحث عف ٌذي الهعمكهات التفصٓمٓة, 
ر هحتكل كفْ الهخصص لمهجهكعة فْ الهدكىة ا٘لكتركىٓة,  ٌذي الهرحمة قاهت الباحثة بتحٓك

, كلٓست كها فْ الكتاب الهدرسْ ستراتٓجٓةتمؾ اٚالدركس الهقررة بها ٓتكافؽ هع خطكات 
فْ الهدكىة شتهؿ كؿ درس هف دركس الهقرر الذم اعتهد طٓرقة السرد الهتتابع, حٓث ا

 : العىاصر التالٓةعمِ ا٘لكتركىٓة 
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 عنكاف الدرس (1)
ْ اٌٖداؼ التْ ٓجب أف تهتمكٍا الطالبة ىٍآة الدرس ية لمدرس :األىداؼ التعميه (2)  .ٌك
ٍدؼ إلِ استثارة عقؿ الطالب التهييد لهكضكع الدرس (3) ىحك هكضكع الدرس هف جٍة,  ة: ٓك

 .هف جٍة أخرل اكالهٍهة التْ سُتطرح عمٍٓ
ْ عبارة  هياـ الدرس : (4) هطمكب  تكمٓؼجزئٓة هف الهحتكل الهقرر تصاغ فْ صكرة عف ٌك

, هتىكعةهصادر كأدكات تعمـ  ٍااستخداههف خٛؿ , ا كفٍهٍا هف قبؿ الطالبةىجاٌزإ
أك  ,ة خٛؿ صفحة الدرسضكاستخداـ رابط الكتاب الهدرسْ كركابط هكاقع أخرل هعرك 

هقاطع الفٓدٓك هف ا٘ىترىت كالتْ تساٌـ فْ فٍـ الهٍهة الصكر ك تحهٓؿ بعض الهمفات ك 
كالتهكف هف عرضٍا كشرحٍا لباقْ أفراد هجهكعتً  ,ٍـلدٓ حتِ تصبح هألكفة, التعمٓهٓة

 بطٓرقة تىافس الخبراء.
ْ تشهؿ ال أنشطة الدرس: (5) اٌك  مدرس.للتعهٓؽ فٍهً  ,تكمٓفات التْ عمِ الطالب إىجاٌز
اخٛلٍا تقكـ الباحثة بتمخٓص الهٍاـ التْ قاهت الطالبات ك  خالصة الدرس : (6)  بإىجاٌز

 ة .كتجهٓعٍا هعان لعرضٍا بصكرة هتكاهم
 تحديد خطة السير في دركس هحتكل الهقرر -د 

 : كها يميخطة السير في دركس هحتكل الهقرر  جيجسك ستككف استراتيجيةبناء عمى خطكات 
 5–4بٓف  كؿ هجهكعة عدد تراكحٓإلِ هجهكعات عهؿ هتعاكىة صغٓرة,  الطالباتتقسٓـ  .1

 .ةخٛؿ الحكار كالهىاقش, بحٓث ٓتعاكف أفراد كؿ هجهكعة عمِ تحقٓؽ هٍاـ التعمـ هف طالبات
 

ا  بالبحث ةكؿ طالبتقكـ  .2 ا هستخدهان هحركات البحث التْ ٓكفٌر عف الهعمكهات الهطمكب إىجاٌز
, ٓشتركف بىفس الهٍهة كالٛتْهف الهجهكعات اٖخرل  اتلباباقْ الطكالتشاكر هع , الهقرر

ثـ , بٍا أهاـ هجهكعتٍـعمِ العركض التْ سٓقكهكا  كالتهرف فْ الهٍهة الىقاط الرئٓسٓةلهىاقشة 
 . هف هعمكهات بعد تمخٓصٍا عمِ جٍاز الكهبٓكتر الخاص بًالطالبات إلًٓ  تحفظ ها تكصمٓ
 

بطٓرقة هشكقة تىسٓقٍا بعد  إلًٓ هف هعمكهات تداخؿ كؿ هجهكعة ها تكصم ةعرض كؿ طالبت .3
تفسار أك ؿ القسـ الهحدد لٍا عبر الهدكىة, كاستقباؿ أم اسعمِ باقْ أفراد هجهكعتٍا خٛ

 تكضٓح كا٘جابة عمًٓ.
تهثؿ دكر الهعمـ فْ كؿ هرحمة بالتكجًٓ كا٘رشاد, كتٍٓئة  ببىاء  لمطالباتتسهح الفرص التْ ٓك

تأكد مككذلؾ هتابعة ها تـ كضعً هف هعمكهات هف قبؿ الطالبات ل هعرفة جدٓدة كفٍـ عهٓؽ,
ة لمهحتكل هف السٛهة العمهٓة هع  كالهىاقشة حكارالفْ  عمِ اٚىدهاج ٍفتشجٓع, ك كالمغٓك
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بتمخٓص الهٍاـ التْ قاهت الطالبات فْ ىٍآة الدرس تقكـ الباحثة , ثـ بعضٍـ البعض كهعً
ا كتجهٓعٍا هعان لعرضٍا بصكرة هتكاهمة .  باىجاٌز

الكسائط التعمٓهٓة الهتىكعة, كالتْ تساعد ر ٓتكفتـ حٓث  اختيار الكسائط التعميهية الهناسبة : -ق 
الىصكص كالرسكـ كالصكر الثابتة كالهتحركة, كلقطات بشكؿ كبٓر هثؿ : عمِ فٍـ الدركس 
 كغٓر ذلؾ. الفٓدٓك كالصكت

ـ أداء  أسالٓب تحدٓد حٓث تـ :الطالبات تقكيـ أداء أساليبتحديد  -ك  الهقرر  فْ الطالباتتقٓك
 :كفقان لقٓاهٍـ بالهٍاـ التالٓة

خصص الهدكىة الهشاركة كالتفاعؿ داخؿ الهقرر هف خٛؿ  (1) % هف الدرجة 10لٍا ٓك
 الكمٓة لمهقرر.

خصص لٍا كعرضً خٛؿ الهدكىة  أداء هٍاـ  التعمـ كأىشطتً (2) % هف الدرجة  40ٓك
 الكمٓة لمهقرر.

 % هف الدرجة الكمٓة.50, كٓخصص لً اٚلكتركىْ ىٍآة الدرسأداء اٚختبار  (3)

 ك تتضهف الخطكات التالية  :الهرحمة الثانية 
, أصبح الهقرر هعدان لتصهٓهً عبر مة اٖكلِ هف هرحمتْ التصهٓـالهرحبعد اٚىتٍاء هف      

ة لها ٓىبغْ أف ٓككف عمًٓ كضع تصكر كاهؿ, كخطكط عٓرض, حٓث تـ الهدكىة ا٘لكتركىٓة
 :الهرحمة بالخطكات التالٓة ٌذيهف خٛؿ  ةكقاهت الباحث, الهقرر

بادئ التصهٓـ الهراد حٓث قاهت الباحثة بكضع هجهكعة هف ه تحدٓد هبادئ تصهٓـ الهقرر: .1
ا فْ الهدكىة اٚلكتركىٓة هثؿ :  تكفٌٓر

 لمهدكىة ا٘لكتركىٓة . تعمٓهٓة هىاسبةكاجٍات  تصهٓـ -أ 
 بكضكح. كتابة الىص -ب 
ضافة ك  -ج   كالصكر.الرسـك ا 
 . عدة لمطٛبتقدٓـ الهسا -د 
تاحة  -ق  , كالتفاعؿ بٓف الهتعمهٓفالتفاعؿ بٓف الهتعمـ كالهحتكل, كالتفاعؿ بٓف كا 

 .هعمـالهتعمـ كال
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رسـ تخطٓطْ هتكاهؿ بالرهكز حٓث ٓتـ كضع : Flowchartتصهٓـ الخٓرطة اٚىسٓابٓة  .2
, حٓث هف ارتباطات بٓىٍاكها  الهدكىة ا٘لكتركىٓةصفحات أقساـ ك كاٖشكاؿ الٍىدسٓة لتكضٓح 

 اشتهمت الهدكىة عمِ عدة أقساـ كصفحات خاصة بالهقرر كأخرل لمتعٓرؼ بالهدكىة كالتالْ :

تهاثؿ عدد هجهكعات الطالبات حٓث دكىة: حٓث احتكت الهدكىة عمِ أقساـ أقساـ اله -أ 
, ككذلؾ قسـ خاص رض أىشطتٍا عبر القسـ الهخصص لٍاتقكـ كؿ هجهكعة بع

باٚهتحاىات ا٘لكتركىٓة التْ تعرض ىٍآة كؿ درس كقسـ آخر ُٓىشر فًٓ الدركس بعد 
ا كتجهٓعٍا   هعان لعرضٍا بصكرة هتكاهمة .تمخٓص الهٍاـ التْ قاهت الطالبات باىجاٌز

صفحات الهدكىة : فقد احتكت الهدكىة عمِ الصفحة الرئٓسٓة كالتْ ُٓعرض خٛلٍا آخر  -ب 
ها قاهت بً الطالبات هف أىشطة, كصفحة التعٓرؼ بالهدكىة تكضح فٍٓا اٌٖداؼ 
العاهة كالخاصة الهدكىة كطٓرقة التعمـ فٍٓا كهعمكهات عف الهؤلؼ ككٓفٓة التكاصؿ هعً 
ككذلؾ اٖعضاء الهشاركٓف فٍٓا, كها احتكت عمِ صفحات خاصة بهحتكل الهقرر, 
 حٓث ُخصصت صفحة لكؿ درس تـ هف خٛلٍا عرض الهٍاـ التْ كمفت بٍا الطالبات.

 

 كفٓها ٓمْ شكؿ التخطٓط اٖكلْ لمهدكىة
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 عىكاف الهدكىة ) لىتعاكف هف أجؿ تعمـ أفضؿ (

 صفحات الهدكىة

 أقساـ الهدكىة

 جهكعة اٖكلِاله

 الهجهكعة الثاىٓة

 الهجهكعة الثالثة

 الهجهكعة الرابعة

 الهجهكعة الخاهسة

 قسـ اٚختبارات

 قسـ الدركس الهجهعة
 

 

 ٓظٍر ٌىا آخر ها تـ ىشري هف أىشطة

حٓث ٓصاحب كؿ هىشكر تآرخ ككقت ىشري با٘ضافة إلِ 
هكاىٓة  اسـ العضك الىاشر كعىكاف الهٍهة الهىشكرة كا 

 كالتعمٓؽ عمِ الشرح اٚستفسار

 البحث فْ الهدكىة

 أرشٓؼ الهدكىة

 أعضاء الهدكىة

 عرض فٓدٓك لً عٛقة بالدراسة
 التخطيط األكلي لمهدكنة(  14)شكؿ 

 

  : (هرحمة اإلنتاجالهرحمة الثالثة )

 بها ٓمْ : قاهت الباحثة خٛؿ ٌذي الهرحمة      
ة عهؿ هدكىة الكتركىٓة, ككٓفٓة تصهٓهٍا, ثـ اٚطٛع عمِ بعض الهكاقع التْ تكفر إهكاىٓ -أ 

 كذلؾ لسٍكلة التعاهؿ هعً. www.blogger.comتـ اختٓار هكقع 
", ٓتـ الدخكؿ إلٍٓا عبر الرابط لىتعاكف هف اجؿ تعمـ أفضؿإىتاج هدكىة الكتركىٓة بعىكاف " -ب 

http://dkhater.blogspot.com. 
 لعٓىة الدراسة لكْ تستطٓع الدخكؿ Gmail قاهت الباحثة بعهؿ حسابات خاصة عبر اؿ -ج 

 هف خٛلٍا لمهدكىة ا٘لكتركىٓة.

http://www.blogger.com/
http://dkhater.blogspot.com/
http://dkhater.blogspot.com/
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دراج كتابة الىصكص الٛزهة ك  -د  الرسـك اختٓار ك الصكر الثابتة كالرسكهات التخطٓطٓة ا 
 الهرتبطة بالهقرر.لقطات الفٓدٓك إدراج , ككذلؾ ررلتكظٓفٍا داخؿ صفحات الهقالهتحركة 
  : (هرحمة التجريبالهرحمة الرابعة )

سٛهة الهحتكل الهعركض عبر الهدكىة كخمكي هف الغهكض, فحص تـ ٌذي الهرحمة  فْ     
ا  الكاجبلهعآٓر تعرؼ عمِ هدل هراعاة اكسٍكلة التعاهؿ هع الهدكىة اٚلكتركىٓة, ككذلؾ ال تكافٌر

قبؿ العرض الفعمْ عمِ  اتجٓربٍ ىد تصهٓـ هدكىة الكتركىٓة تعمٓهٓة, كذلؾ هف خٛؿعفْ 
طالبة هف طالبات الصؼ الحادم عشر كالتْ  20هف قبؿ عٓىة استطٛعٓة تتألؼ هف  ا٘ىترىت

ٌذا عمِ عدد هف الهتخصصٓف فْ  ٍاعرضكها تـ , تدرسٍـ الباحثة هبحث تكىكلكجٓا الهعمكهات
 (. 1همحؽ رقـ ) الهجاؿ

  : (هرحمة العرضالهرحمة الخاهسة )
 الذم ٓجب أف ٓتسـ رابط الهدكىة كفْ ٌذي الهرحمة تـ اٚستخداـ الفعمْ لمهدكىة هف خٛؿ     

كها تـ تحهٓؿ الدركس تباعان حٓث ٓتـ عرض الدرس بعد اٚىتٍاء , اتبسٍكلة حفظً هف قبؿ الطالب
 با٘ضافة إلِ ,بصفة هستهرة صفحاتالتحدٓث هف الدرس اٖكؿ عبر صفحة هستقمة بً, ك 

 كحؿ أم هشكٛت تكاجً الطالبات. هستهرةالصٓاىة ال

كتهثمت هرحمة العرض بالمقاء بالطالبات خٛؿ حصة التكىكلكجٓا فْ هختبر الحاسكب, حٓث      
, كأثىاء الحصة Gmailتقكـ كؿ طالبة بالدخكؿ إلِ الهدكىة هف خٛؿ الحساب الخاص بٍا عمِ 

الدرس الهراد شرحً كعرضً عبر الهدكىة كهىاقشة الطالبات فْ الهٍاـ الخاصة بٍف,  ٓتـ تحهٓؿ
ا أك غٓر ذلؾ هف  كتكضٓح أم غهكض سكاء حكؿ الهٍهة أك استخداـ الهدكىة كالعرض عبٌر

الهٍاـ, كالذم  ٘ىجازاٖهكر الفىٓة, كفْ ىٍآة اٚستفسارات كالىقاش ُتعطِ الطالبات الكقت الكافْ 
تعٓف ٓككف ابتد اءن هف الحصة الحالٓة كحتِ كقت الحصة الثاىٓة التْ تفصؿ بٓىٍـ أربعة أٓاـ, ٓك

عمِ كؿ طالبة خٛؿ ٌذي الهدة البحث كالدراسة حكؿ الهٍهة الهكمفة بٍا عبر الركابط الهساعدة 
الهكجكدة فٍٓا أك غٓر ذلؾ هف الهكاقع, كالهشاكرة كتبادؿ الىقاشات داخؿ هجهكعة الخبراء التْ 

ـ الطالبات المكاتْ ٓتشاركف فْ ىفس الهٍهة هف كؿ هجهكعة لٓتـ الفٍـ الكافْ لمهٍهة, كهف ثـ تض
عرضٍا بطٓرقة هتهٓزة عبر القسـ الهخصص لمهجهكعة فْ الهدكىة ا٘لكتركىٓة, كا٘جابة عف أم 
استفسارات هف قبؿ أفراد الهجهكعة, كخٛؿ ٌذي الهدة تقكـ الباحثة بهتابعة أعهاؿ كعركض 

طالبات بشكؿ دكرم, كتصحٓح أم أخطاء عمهٓة أك فىٓة كا٘جابة عف أم استفسار هف قبؿ ال
الطالبات عبر الهدكىة, كها تقكـ الباحثة بعد إىجاز كافة الهٍاـ هف قبؿ الطالبات بتمخٓص ها 
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قاهت بً الطالبات كعرضً بشكؿ هتكاهؿ عبر قسـ الدركس فْ الهدكىة ا٘لكتركىٓة, كفْ بدآة 
 لثاىٓة ُتعطْ الطالبات اختبار الكتركىْ عبر الهدكىة كهف ثـ البدء فْ الدرس الجدٓد.الحصة ا

  :(التقكيـ  السادسة )هرحمة هرحمةال
ـحٓث       تحقٓؽ اٌٖداؼ فْ  الهدكىة ا٘لكتركىٓةقٓاس فاعمٓة الهقرر عبر  تستٍدؼ هرحمة التقٓك

 .الطالباتبعد اٚستخداـ الفعمْ هف قبؿ  ًفحصك  الهرجكة,

ـ الطالبات عف طٓرؽ تصهٓـ اختبارات الكتركىٓة باستخداـ  .1 , تـ Google Formكقد تـ تقٓك
 عرضٍا ىٍآة كؿ درس فْ القسـ اٚختبارات الهخصص لٍا فْ الهدكىة اٚلكتركىٓة.

ـ  تحقٓؽ اٌٖداؼ الهرجكةفْ  الهدكىة ا٘لكتركىٓةقٓاس فاعمٓة الهقرر عبر كها تـ  .2 بتقٓك
هفٍـك  40راسة هف خٛؿ اختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة, كالذم ٓتضهف الطالبات ىٍآة الد

حاسكبْ تـ تعمهً خٛؿ الهدكىة, ككذلؾ اختبار هٍارات اتخاذ القرار الذم ُصهـ فًٓ 
هكاقؼ حٓاتٓة, تربط ها بٓف ها تعمهتً الطالبات عبر الهدكىة كحٓاة الطالبات لتدٓربٍـ عمِ 

 اقؼ.اتخاذ القرار اٖهثؿ خٛؿ تمؾ الهك 
 

 ثالثان : هنيج الدراسة 
 الكصفي التحميمي :  الهنيج .1

ك      ٓدرس ظاٌرة أك حدثان أك قضٓة هكجكدة حالٓان ٓهكف الحصكؿ هىٍا عمِ  الذم الهىٍج ٌك
 هعمكهات تجٓب عف أسئمة الدراسة دكف تدخؿ الباحث فٍٓا, كذلؾ لكصؼ كتفسٓر الىتائج الدراسة

 .(83: 1999, اٖغا كاٖستاذ)
أىظهة العد " هف كتاب  " الرابعة الكحدة هحتكل تحمٓؿ فْ الهىٍج ٌذا الباحثة تخدهتكاس 

 تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم عشر لتحدٓد الهفآٌـ الحاسكبٓة فْ تمؾ الكحدة.
 الهنيج التجريبي : .2

ْ ظاٌرة ها بأىً " الهىٍج الذم ٓتـ فًٓ التحكـ فْ الهتغٓرات الهؤثرة ف الهىٍج التجٓربْ ُٓعرؼ     
ع تغٓٓري بٍدؼ تحدٓد كقٓاس تأثٓري عمِ الظاٌرة هكضع  كً باستثىاء هتغٓر كاحد ٓقكـ الباحث بتطٓك

 .(168:  2004الدراسة )ٓزتكف , 
ك "هدكىة الكتركىٓة تكظؼ        حٓث أخضعت الباحثة الهتغٓر الهستقؿ فْ ٌذي الدراسة ٌك

ها ٓفلتابعا ٓفجٓجسك" لقٓاس أثري عمِ الهتغٓر  استراتٓجٓة "هٍارات اتخاذ القرار كالهفآٌـ  ٌك
 ."الحاسكبٓة 
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عتبر الهىٍج التجٓربْ اٖكثر  أسمكب تصهٓـ إتباع تـ ثٓهىاسبة لهكضكع الدراسة, ح ٓك
ب الضابطة فٓالهجهكعت هف خٛؿ هدكىة الكتركىٓة  ةٓالتجٓرب الهجهكعة تدرس بحٓث ةٓكالتجٓر
 .الهعتادة ةٓدٓالتقم قةٓبالطر  لضابطةا الهجهكعة جٓجسك كتدرس استراتٓجٓةتكظؼ 

 (2007أسمكب تطكير الهنظهات التعميهية باستخداـ نهكذج حسف الباتع ) .3
 التصهيـ التجريبي لمدراسةرابعان: 

 التصهيـ التجريبي لمدراسة( 4) جدكؿ
 اٚختبار البعدم طٓرقة التدٓرس القبمْاٚختبار  الهجهكعة
هدكىة الكتركىٓة تكظؼ  اختبار هٍارات اتخاذ القرار التجٓربٓة

 جٓجسك استراتٓجٓة
 اختبار هٍارات اتخاذ القرار

 اختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة اختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة
 ةٓدٓالتقم قةٓالطر  اختبار هٍارات اتخاذ القرار الضابطة

 الهعتادة
 اختبار هٍارات اتخاذ القرار

 اختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة لحاسكبٓةاختبار الهفآٌـ ا
 

 عينة الدراسة  رابعان:
( طالبة هف طالبات الصؼ الحادم عشر بهدرسة الخىساء 50تككىت عٓىة الدراسة هف )     

ة بهدٓٓرة شرؽ خاىٓكىس هف العاـ الدراسْ ) (, كاختارت الباحثة العٓىة 2013-2012الثاىٓك
تْ الصؼ الحادم عشر عمكـ ال لعٓىة عشكائٓان هف شعبابالطٓرقة العشكائٓة, حٓث تـ اختٓار 

هدكىة , كتكٓزعٍـ عشكائٓان عمِ هجهكعتٓف هجهكعة تجٓربٓة تدرس بكاسطة تدرسٍا الهعمهة
( طالبة, كأخرل ضابطة تدرس بالطٓرقة التقمٓدٓة 25كعددٌا ) جٓجسك استراتٓجٓةالكتركىٓة تكظؼ 
 ةٓبٓالتجر  فٓهجهكعت الدراسة عمِ ىةٓع عٓتكز كضح ( 5ٓ( طالبة, كالجدكؿ )25الهعتادة كعددٌا )

 .كالضابطة
 .تكزيع عينة الدراسة عمى هجهكعتيف التجريبية كالضابطة (5جدكؿ )
 العدد الهجهكعة الشعبة

 25 التجٓربٓة (1الحادم عشر عمكـ )

 25 الضابطة (2الحادم عشر عمكـ )
 50 الهجهكع
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 الدراسة أدكات خاهسان: 
 لجهع بٓاىات الدراسة قاهت الباحثة بإعداد اٖدكات التالٓة : 

 أداة تحمٓؿ الهحتكل .1
 اختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة .2
 اختبار هٍارات اتخاذ القرار .3
 

 أداة تحميؿ الهحتكلأكالن : 
 اتكحدة الرابعة هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكه فْ الهتضهىة الحاسكبٓة الهفآٌـ تحدٓد كاف لها     
 لتحدٓد الرابعة الكحدة هحتكل بتحمٓؿ الباحثة قاهت الدراسة, ٌذي أٌداؼ هف ٌدفاالحادم,  لمصؼ
تٍا كاستخراج الحاسكبٓة الهفآٌـ  حسب الخطكات التالٓة: هدلٚك

 اليدؼ هف التحميؿ :  .1
ف كحدة الرابعة ه فْ الهتضهىة الحاسكبٓة الهفآٌـتٍدؼ عهمٓة تحمٓؿ الهحتكل إلِ تحدٓد       

 الحادم. لمصؼ كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهات
 عينة التحميؿ : .2
الهقرر الحادم  لمصؼ  كحدة الرابعة هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهاتال فْتهثمت عٓىة التحمٓؿ      

 .ـ2007-2005فْ الفصمٓف الدراسٓٓف اٖكؿ كالثاىْ هف العاـ الدراسْ 
 فئات التحميؿ : .3

 : بأىً تـ تعٓرفً الذم الحاسكبْ الهفٍـك الدراسة ٌْ ٌذي فْ التحمٓؿ فئة الباحثة اعتبرت     
لٗشٓاء  الهشتركة كالصفات  بالخصائص الهرتبطة ك الطالب لدل تتككف التْ الذٌىٓة التصكرات

تككف الظكاٌرك  ادثك كالح  . هدلكؿ ك اسـ هف ٓك
 كحدة التحميؿ : .4
بتحدٓد الهفآٌـ الباحثة كحدة التحمٓؿ الهتبعة فْ ٌذي الدراسة ٌْ الصفحة حٓث قاهت   

 فْ كؿ صفحة هف صفحات الهقرر. الحاسكبٓة 
 ضكابط التحميؿ :  .5

 الحاسكب البسٓط, الذاكرة, ىظاـ التشغٓؿ" تـ تحمٓؿ الدركس التالٓة هف الكحدة الرابعة " .1
 تـ اخذ بعٓف اٚعتبار أثىاء التحمٓؿ الٍكاهش الهقررة عمِ الطالبات. .2
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 صدؽ التحميؿ : .6
عمِ هجهكعة اٖداة  تحٓث عرضصدؽ اٖداة باٚعتهاد عمِ صدؽ الهحكهٓف  عرضتـ        

 كطرؽ الهىاٌجهتخصصٓف فْ هدرسْ هبحث تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم عشر ك هف 
 الهحكهٓف. عمِ اتفاؽ ءمب تعدٓمً بىاط بتعدٓؿ ها الباحثةكقد قاهت  (,1همحؽ رقـ ) التدٓرس

 ثبات التحميؿ : .7
حٓث قاهت , اٖشخاصثبات التحمٓؿ عبر  خٛؿة بالتأكد هف ثبات اٖداة هف قاهت الباحث     
كهف ثـ حساب   ,بشكؿ هستقؿتحمٓؿ الكحدة الرابعة ٍا التْ ُتدرس ىفس الهبحث بكزهٓمت الباحثة

كقد أسفر التحمٓؿ عف كجكد اتفاؽ كبٓر بٓف الىحمٓٓف  ىتائج التحمٓمٓفبٓف كاٚختٛؼ ىسب اٚتفاؽ 
 الْ ٓكضح الىتائج.كالجدكؿ الت

 نتائج تحميؿ الهفاىيـ الحاسكبية( 6) جدكؿ
 عدد ىقاط اٚختٛؼ عدد ىقاط اٚتفاؽ تحمٓؿ هعمهة الثاىٓة تحمٓؿ الباحثة

40 41 40 1 
 

 كقد تـ حساب هعاهؿ الثبات هف خٛؿ هعادلة ٌكلستْ التالٓة :

 اٚتفاؽهعاهؿ الثبات =           عدد هرات 

 عدد هرات اٚتفاؽ + عدد هرات اٚختٛؼ                

 هها ٓدلؿ عمِ ثبات اٖداة كثبات التحمٓؿ. 0.975كقد  كاف هعاهؿ الثبات الكمْ 
 

 نتائج التحميؿ : 
 كتاب هف الرابعة الكحدة خٛؿ  حاسكبٓان  هفٍكها (40 ) كجكد عف التحمٓؿ ىتائج عهمٓة كشفت     

 (.2) رقـ همحؽمكهات لمصؼ الحادم تكىكلكجٓا الهع
 

 : اختبار الهفاىيـ الحاسكبية ثانيان 
الحادم عشر  الصؼ طالبات اكتساب هدل اسٓق الحاسكبٓة إلِ ـٓالهفاٌ اختبار ٍدؼٓ     
هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهات  "كحدة " أىظهة العد كالترهٓز فْ الحاسكبٓة الهتضهىة ـٓلمهفاٌ

 لمصؼ الحادم عشر.
 :ةٓالتال لمخطكات كفقاالحاسكبٓة  ـٓالهفاٌ اختبار بىكد بإعداد الباحثة اهتقكقد 
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كقدتـ جٓجسك,  استراتٓجٓةهدكىة الكتركىٓة تكظؼ  باستخداـ سٍآتدر  الهراد الهكضكعات دٓتحد .1
كالتْ تحتكم عمِ  هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم عشر الرابعة اختٓار الكحدة

 : ْ  خهس دركس ٌك
 ىظهة العد.أ (1
ؿ اٖعداد الصحٓحة بٓف اٖىظهة العددٓة. (2  تحٓك
 تهثٓؿ البٓاىات فْ الحاسكب. (3
 .حاسكب بسٓط. )الحاسكب البسٓط, الترهٓز( (4
ة, هتحكهات ا٘دخاؿ كا٘خراج( (5  .الذاكرة. )الذاكرة الرئٓسٓة, الذاكرة الثاىٓك
 .ىظاـ التشغٓؿ (6

ٚحتكائٍا عمِ عدد كبٓر هف الهفآٌـ كقد تـ اختٓار الدرس الرابع كالخاهس كالسادس كلذلؾ 
 الحاسكبٓة.

ك   :اٚختبار هف الٍدؼٓد تحد .2  ـٓلمهفاٌ الحادم عشر الصؼ طالبات اكتساب هدل اسٓقٌك
 الهتضهىة فْ الهكضكعات الهراد تدٓرسٍا. الحاسكبٓة

 الهتضهىة فٍٓا . الحاسكبٓة ـٓلهفاٌلمكحدة كذلؾ لحصر ا الهعرفْ الهحتكل ؿٓحمت .3
اٚختبار عمِ ىهط اٚختٓار هف هتعدد,  فقراتقاهت الباحثة بصٓاغة  اٚختبار : تإعداد فقرا .4

سئمة اٚختبار ها صٓاغة أ حٓث تـ كضع فقرة لكؿ هفٍـك حاسكبْ, كقد راعت الباحثة عىد
 : ٓمْ

 سمٓهة لغكٓان كعمهٓان. -أ 
 ههثمة لمهحتكل كهٛئهة لٌٗداؼ الهرجك قٓاسٍا. -ب 
 حدد.اىتهاء كؿ بىد لهفٍـك حاسكبْ ه -ج 
 هحددة ككاضحة كخالٓة هف الغهكض. -د 
 أف ٓتـ ترتٓب فقرات اٚختبار هف السٍؿ إلِ الصعب. -ق 
 ٓككف ٌىاؾ بدٓؿ كاحد صحٓح كالباقٓة هحتهمة الصحة هف كجٍة ىظر الطٛب. أف -ك 
ْ : كضع تعمٓهات اٚختبار:  .5  قاهت الباحثة بكضع هجهكعة هف التعمٓهات لٛختبار ٌك
 فحكص هثؿ اٚسـ كالشعبة.خاصة بالهالبٓاىات كتابة ال -أ 
 البدائؿ اٖربعة.بٓف هف  كاحدة صحٓحةقراءة اٖسئمة بعىآة كاختٓار إجابة  -ب 
 لتسٍٓؿ تصحٓح اٚختبار.لٙجابة تفٓرغ ا٘جابات فْ الجدكؿ الهخصص  -ج 
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بعد إعداد اٚختبار فْ صكرتً اٖكلٓة قاهت الباحثة بتطبٓقً  :التطبٓؽ اٚستطٛعْ لٛختبار .6
( طالبة هف طالبات الصؼ الثاىْ عشر, كذلؾ بٍدؼ 30طٛعٓة كعددٌا )عمِ عٓىة است
 التأكد هف أتْ:

 أكالن : كضكح صياغة فقرات االختبار, كالرسكهات الهستخدهة في بعض بنكد االختبار.
 

حٓث حصمت الباحثة عمِ هجهكعة هف الهٛحظات حكؿ غهكض بعض الفقرات كتكرار بعض      
لؾ عدـ كضكح إحدل الرسكهات الكاردة فْ اٚختبار, كقد تـ أخذ ٌذي البىكد اٚختٓآرة ككذ

.  الهٛحظات بعٓف اٚعتبار كتعدٓؿ الٛـز
 تحديد الزهف الهناسب ألداء االختبار.ثانيان : 

 ا٘جابة فْ الطالبات استغرقتً الذم الزهف تـ تحدٓد زهف ا٘جابة عف اٚختبار كذلؾ بحساب
 عادلة التالٓة :كذلؾ بحسب اله اٚختبار عمِ

 اٚختبار تىٍْ طالبة آخر زهف + اٚختبار تىٍْ طالبة أكؿ زهف                 
                                             2  

 ( دقٓؽ40كهف خٛؿ الهعادلة السابقة تبٓف أف الزهف الهىاسب لٛختبار ٌك )
 
 

 كالثبات(.: ضبط االختبار إحصائيان )تحديد الصدؽ  ثالثان 
 صدؽ االختبار: .1
قصد بصدؽ اٚختبار       تقٓس اٖداة ها كضعت لقٓاسً فقط  "أفالتحقؽ هف صدؽ اٚختبار : ٓك

كقد تحققت الباحثة هف صدؽ اٖداة  ,(110:  2003أم دكف ٓزادة أك ىقصاف" )اٖغا كاٖستاذ, 
 باستخداـ الطرؽ التالٓة:

 : صدؽ الهحكهيف  -أ 
عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف  فْ صكرتً اٖكلٓة عرض اٚختبارب حٓث قاهت الباحثة     

ٓف كالهتخصصٓف فْ هجاؿ تكىكلكجٓا التعمٓـ كطرؽ التدٓرس هف حهمة شٍادة الهاجستٓر  التربٓك
مة فْ هجاؿ العهؿ كالدكتكراي, ككذلؾ هعمهٓف هتهٓٓزف  , كذلؾ ٘بداء (1)همحؽ  كلٍـ خبرة طٓك
إلِ سٛهتٍا  تبار كاىتهاء كؿ فقرة لمهحتكل, با٘ضافةٚخآرائٍـ كهٛحظاتٍـ حكؿ فقرات ا

ا, المغكٓة كالعمهٓة  ( ٓكضح خطاب تحكٓـ اختبار 3كالهمحؽ رقـ )كأم هٛحظات أخرل ٓجدٌك
 .الحاسكبٓةهفآٌـ اختبار البا٘ضافة إلِ  الهفآٌـ الحاسكبٓة
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 :صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار -ب 
 هعاهؿ بحساب داخمْ باستخداـ هعاهؿ ارتباط بٓرسكف كذلؾتـ حساب صدؽ اٚتساؽ ال      
 هع بعد كؿ درجةككذلؾ لٛختبار,  ةٓالكم الدرجة هع اٚختبار فقرات هف فقرة كؿ درجة ارتباط
 لٛختبار, كالجداكؿ التالٓة تكضح ذلؾ. ةٓالكم الدرجة

 

 الختبارهعاهؿ ارتباط كؿ فقرة هف فقرات االختبار هع الدرجة الكمية ل (7) جدكؿ
رقـ 

 السؤاؿ
 هعاهؿ االرتباط

رقـ 
 السؤاؿ

 هعاهؿ االرتباط
رقـ 

 السؤاؿ
 هعاهؿ االرتباط

رقـ 
 السؤاؿ

 هعاهؿ االرتباط

1 *0.370 11 **0.716 21 **0.477 31 **0.922 

2 **0.491 12 **0.757 22 *0.402 32 **0.671 

3 **0.555 13 *0.367 23 **0.666 33 **0.478 

4 **0.752 14 *0.404 24 **0.538 34 **0.811 

5 **0.784 15 **0.588 25 **0.495 35 **0.830 

6 **0.471 16 **0.835 26 **0.602 36 **0.499 

7 *0.421 17 *0.450 27 *0.420 37 **0.744 

8 **0.605 18 **0.836 28 *0.430 38 **0.636 

9 **0.619 19 **0.513 29 **0.864 39 **0.732 

10 **0.787 20 **0.476 30 **0.556 40 *0.448 

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28*ر الجدولية عند درجة حرية )

, (0.05,0.01ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف جهٓع الفقرات دالة إحصائٓان عىد هستكل دٚلة )     
هٛت اٚرتباط بٓف درجة كؿ هجاؿ التىاسؽ الداخمْ لهجاٚت اٚختبار تـ حساب هعا كلمتأكد هف

 (:8كالدرجة الكمٓة لٛختبار كها ٌك هكضح فْ جدكؿ رقـ ) 

 الختبار بالدرجة الكمية لالختبارهعاهالت ارتباط درجات هجاالت ا( 8) جدكؿ
 هستكل الداللة هعاهؿ االرتباط الهيارات

0...  ع    ال 0.555** األكؿ  

0... ال  ع    0.443* الثاني  

0... ال  ع    0.749** الثالث  

0... ال  ع    0.535** الرابع  

0... ال  ع    0.893** الخاهس  

0... ال  ع    0.667** السادس  

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.361( = 0.05وعند مستوى داللة )( 28*ر الجدولية عند درجة حرية )
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( أف هعاهٛت ارتباط هجاٚت اٚختبار بالدرجة الكمٓة لٛختبار دالة 8ٓتضح هف جدكؿ )      
 هها ٓدؿ عمِ التىاسؽ الداخمْ لهجاٚت اٚختبار. ,(0.01عمِ هستكل الدٚلة ) إحصائٓان 

ِ الىتائج ىفسٍا تقٓربان عىد تكرار ُٓعرؼ ثبات اٚختبار بأىً: "الحصكؿ عم ثبات االختبار:  .2
, (108: 2003القٓاس فْ الظركؼ ىفسٍا, كباستخداـ الهقٓاس ىفسً" )اٖغا كاٖستاذ, 

 كقد استخدهت الباحثة الطرؽ التالٓة لمتحقؽ هف ثبات اٚختبار:
 

 أكالن: طريقة التجزئة النصفية:
حٓث  ,بطٓرقة التجزئة الىصفٓة تباراٚختـ استخداـ درجات العٓىة اٚستطٛعٓة لحساب ثبات     

هستكل هف لكؿ إلِ ىصفٓف, الفقرات الفردٓة هقابؿ الفقرات الزكجٓة  اٚختبارقاهت الباحثة بتجزئة 
ثـ جرل تعدٓؿ الطكؿ باستخداـ  ,كذلؾ بحساب هعاهؿ اٚرتباط بٓف الىصفٓف هستكٓات اٚختبار,

 سبٓرهاف بركافهعادلة 
 ر 2  =  هعدؿالثبات ال                 

 ( .263:2005همحـ )       + ر    1
 :( ٓكضح هعاهٛت ثبات اٚختبار9كالجدكؿ )

 هعاهالت ثبات االختبار( 9) جدكؿ
 عدد الفقرات 

االرتباط قبؿ 
 التعديؿ

هعاهؿ الثبات بعد 
 التعديؿ

 0.8 0.665 40 االختبار ككؿ

ذا ٓدؿ عمِ أف  ,(0.8ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهؿ الثبات الكمْ )      تهتع ٓ اٚختبارٌك
 إلِ تطبٓقٍا عمِ عٓىة الدراسة. ةهف الثبات تطهئف الباحث عالٓةبدرجة 

 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سكف -ثانيان: طريقة ككدر
استخدهت الباحثة طٓرقة ثاىٓة هف طرؽ حساب الثبات, كذلؾ ٘ٓجاد هعاهؿ ثبات اٚختبار,      

لمدرجة الكمٓة لٛختبار ككؿ طبقان لمهعادلة  21قٓهة هعاهؿ ككدر ٓرتشارد سكف حٓث حصمت عمِ
 ( ٓكضح ذلؾ 10التالٓة :  كالجدكؿ )

 =1   - 21ر 
 ـ ( –ـ ) ؾ 

ؾ 2ع  

               :  التبايف 2ع ,ؾ  : عدد الفقرات , حيث أف : ـ  :  الهتكسط 
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 21هؿ ككدر ريتشارد سكفعدد الفقرات كالتبايف كالهتكسط كهعا(10) جدكؿ

هعاهؿ ككدر ريتشارد  ـ 2ع ؾ 
 21شكف 

 0.825 17.533 50.464 40 االختبار ككؿ
ْ 0.825لٛختبار ككؿ كاىت ) 21ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهؿ ككدر ٓرتشارد شكف  ( ٌك

 قٓهة عالٓة تطهئف الباحثة إلِ تطبٓؽ اٚختبار عمِ عٓىة الدراسة.

أصبح اٚختبار فْ صكرتً ك  ,ثبات اٚختبار التحصٓمْهف صدؽ ك ة ك بذلؾ تأكدت الباحث
 ( 4( فقرة . اىظر همحؽ رقـ ) 40الىٍائٓة  )

 ثانيان : اختبار هيارات اتخاذ القرار
 قاهت الباحثة بإعداد اختبار هيارات اتخاذ القرار كفقان لإلجراءات التالية :     
 عمِ الطالبات قدرة قٓاس إلِ اٚختبار ٍٓدؼ :القرار اتخاذ هٍارات اختبار إعداد هف الٍدؼ .1

الكحدة الرابعة هف كتاب  بهكضكعات الهرتبطة الحٓاتٓة الهكاقؼ فْ الهىاسب القرار اتخاذ
 تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم عشر.

كدراسة  ,هف الدراسات كاٖدبٓات التْ تىاكلت دراسة هٍارات اتخاذ القرار الرجكع إلِ عدد .2
(, كدراسة حكٓـ 2009)كدراسة الٓزادات كالعدكاف  ,(2012كدراسة اٖغا ) ,(2012حهادة )

هٍارات (, لتحدٓد 2000(, كدراسة أحهد ك عبد الكٓرـ )2008(, كدراسة صادؽ )2008)
 .تىهٓتٍا فْ الدراسةالهراد اتخاذ القرار 

لتْ ٓهكف ىظاـ التشغٓؿ" كا ك الذاكرة حصر الهكاقؼ الهكجكدة فْ دركس" الحاسكب البسٓط ك .3
 :حٓث تـ حصر الهكاقؼ التالٓةهف خٛلٍا تىهٓة هٍارات اتخاذ القرار لدل الطالبات, 

 .الكصكؿ السٓرع لمهعمكهات الهخزىة فْ ذاكرة الحاسكب -أ 
 .التخٓزف اٖهثؿ لمهعمكهات فْ ذاكرة الحاسكب -ب 
ة عىد اٚستخداـ -ج    .اٚىتقاء الهىاسب لمذاكرة الثاىٓك
 كرة العشكائٓة.اٚختٓار الجٓد ٖىكاع الذا -د 
 القدرة عمِ اهتٛؾ الجٍاز اٖفضؿ هف حٓث ىظاـ التشغٓؿ. -ق 
 التعاهؿ الحذر هع هكاقع اٚىترىت. -ك 
 الكصكؿ السٓرع لمهعمكهات الهطمكبة باستخداـ هحركات البحث. -ز 
 اٚستخداـ اٚٓجابْ لٛىترىت. -ح 
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ا الطالبات تـ تىهٓتٍا هف خٛؿ اٖىشطة التْ ُتكمؼ بإىجاٌز  8, 7, 6هٛحظة : الهكقؼ 
 عبر شبكة ا٘ىترىت أثىاء دركس الكحدة.

 تحدٓد الكزف الىسبْ لهٍارات اتخاذ القرار فْ الهكضكعات التْ تـ تىاكلٍا كها ٓمْ : .4
 

 الكزف النسبي لهيارات اتخاذ القرار (11) جدكؿ

بىاء فقرات اختبار هٍارات اتخاذ القرار: حٓث صٓغت فقرات اٚختبار فْ صكرة هكاقؼ تحتاج  .5
ٚتخاذ قرار ٓمٍٓا أربعة بدائؿ جهٓعٍا صحٓحة كلكف بدرجات هتفاكتة حٓث تـ تحدٓد درجات 

قرار الهىاسب ( ثـ ال4درجات, بحٓث ٓأخذ القرار اٖكثر هىاسبة )(1-4) البدائؿ اٖربعة هف
 (.1( أها القرار الضعٓؼ فٓأخذ )2( ثـ اٖقؿ هىاسبة )3)

 الهكضكعات   

 

 الهٍارات

الحاسكب 
 البسٓط

الذاكرة  الذاكرة الترهٓز
ة  الثاىٓك

هتحكهات 
خاؿ ا٘د

 كا٘خراج

ىظاـ 
 التشغٓؿ

عدد 
 اٖسئمة

الكزف 
 الىسبْ

فٍـ الهكقؼ 
 الهشكؿ

   / /  2 13.33% 

 %13.33 2   /   / تحدٓد الٍدؼ

دراسة الحمكؿ 
 الهطركحة

/ /  / /  4 26.66% 

ترتٓب الحمكؿ 
 حسب اٖفضمٓة

  / /  / 3 20% 

اختٓار البدٓؿ 
 اٖفضؿ

/  / /  / 4 26.66% 

 %100 15 2 2 5 2 1 3 عدد اٖسئمة
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اٚجتهاع بعدد هف هعمهْ تكىكلكجٓا الهعمكهات لصؼ الحادم عشر لىقد الهكاقؼ الهطركحة  .6
كطرح هكاقؼ أخرل ٓركف أىٍا هٍهة لٓتخذ لمطالب فٍٓا  هكقؼ هىاسبان, حٓث تـ صٓاغة ها 

 ا بعد الهشاكرة كالبحث هع الهعمهٓف الهختصٓف.هكقؼ هىٍ 15تـ اعتهاد  20ٓقارب 
 كضع تعمٓهات اٚختبار : كالهتهثمة فْ أتْ .7
 خاصة بالهفحكص هثؿ اٚسـ كالشعبة.البٓاىات كتابة ال -أ 
 .المقٌا  مل خ ل ع ض ماقف اا جا   علٌه عل ُم      ق ٌ  فك   -ب 

 بعة.البدائؿ اٖر قراءة اٖسئمة بعىآة كاختٓار القرار اٖىسب بٓف  -ج 
 .تفٓرغ ا٘جابات فْ الجدكؿ الهخصص لٙجابة لتسٍٓؿ تصحٓح اٚختبار -د 
 المااقف. جمٌع عل ا جا   ض ا   -ه 

ٓف كالهتخصصٓف فْ  .8 عرض اٚختبار فْ صكرتً اٖكلٓة عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف التربٓك
مهٓف ككذلؾ هع ,هجاؿ تكىكلكجٓا التعمٓـ كطرؽ التدٓرس هف حهمة شٍادة الهاجستٓر كالدكتكراي

مة فْ هجاؿ العهؿ  هتهٓٓزف  ( كذلؾ لتأكد هف أتْ:1 )محؽ هكلٍـ خبرة طٓك
 السٛهة العمهٓة كالمغكٓة. -أ 
 هدل تهثٓؿ كؿ هكقؼ لمهٍارة اتخاذ القرار الهقاسة . -ب 
 .تىاسب الهكقؼ الهعركضة هع هستكل طالبات الصؼ الحادم عشر -ج 
 حذؼ أك إضافة أك إبداء أم هٛحظات أخرل. -د 
 .خذ الهٛحظات بعٓف اٚعتبار كتعدٓؿ اٚختبار كفقان ٔراء السادة الهحكهٓفكقد تـ ا     
بعد إعداد اٚختبار فْ صكرتً اٖكلٓة قاهت الباحثة بتطبٓقً  :التطبٓؽ اٚستطٛعْ لٛختبار .9

( طالبة هف طالبات الصؼ الثاىْ عشر, كذلؾ بٍدؼ 30عمِ عٓىة استطٛعٓة كعددٌا )
 التأكد هف أتْ:

 .كضكح صياغة فقرات تعميهات االختبار أكالن :
حصمت الباحثة عمِ هجهكعة هف الهٛحظات حكؿ غهكض بعض الفقرات كتكرار بعض البىكد 

.  اٚختٓآرة, كقد تـ أخذ ٌذي الهٛحظات بعٓف اٚعتبار كتعدٓؿ الٛـز
 .ثانيان : تحديد الزهف الهناسب ألداء االختبار

 الزهف كذلؾ تـ تحدٓد زهف ا٘جابة عف اٚختبار كذلؾ بحسابتـ تحدٓد زهف ا٘جابة عف اٚختبار 
 كذلؾ بحسب الهعادلة التالٓة : اٚختبار عمِ ا٘جابة فْ الطالبات استغرقتً الذم

 اٚختبار تىٍْ طالبة آخر زهف + اٚختبار تىٍْ طالبة أكؿ زهف
2 

 دقٓقة. (40كهف خٛؿ الهعادلة السابقة تبٓف أف الزهف الهىاسب لٛختبار ٌك )
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 .حساب هعاهالت الصعكبة كالتهييز ألسئمة االختبارثالثان : 
 هعاهؿ الصعكبة:  - أ

ة الىسبة "الصعكبة بهعاهؿ ٓقصد       اٚختبار هف سؤاؿ كؿ عمِ أجابكا الذٓف اٖفراد لعدد الهئٓك
تـ حساب هعاهؿ الصعكبة كفقان , حٓث كالدىٓا العمٓا الهحكٓتٓف الهجهكعتٓف هف خاطئة إجابة

 (237:2005همحـ,مهعادلة : )ل

 درجة صعكبة الفقرة =
 الفقرة عمِ خطأ إجابة أجابف المكاتْ الطالبات عدد

 
 ا٘جابة حاكلف المكاتْ الطالبات عدد

% هف درجات الطٛب عمِ 33كقد تـ اختٓار الهجهكعتٓف العمٓا كالدىٓا بحٓث تهثٛف أعمِ كأدىِ 
ات أك درجات الصعكبة الهىاسبة ٌْ التْ  ٓثحطالبان فْ كؿ هجهكعة(,  8ٚختبار )ا أف هستٓك

تقع فْ هىتصؼ الهسافة بٓف قٓهة هعاهؿ الصعكبة الذم ٓهكف الحصكؿ عمًٓ عىدها تتـ إجابات 
جهٓع الهفحكصٓف باستخداـ التخهٓف, كقٓهتً عىدها تتـ إجابات جهٓع الهفحكصٓف عمِ الفقرة 

 .بشكؿ صحٓح
 ٌك اٚختبار لفقرات الصعكبة درجة حساب هف الٍدؼ ( أف2008:170)ترل أبك دقة ك      
 80 .0 .عف تٓزد أك , 0.20عف درجة صعكبتٍا تقؿ التْ الفقرات حذؼ
بحٓث تككف الفقرات التْ 80 .0 إلِ   0.20هعاهٛت تتراكح بٓف ال كقد اعتهدت الباحثة     

 تحصؿ عمِ هعاهؿ صعكبة خارج ٌذا الهدل غٓر هقبكلة.

 هعاهؿ التهييز - ب
 (171: 1998 عمٓاف,ك  التهٓٓز لمفقرات كفقان لمهعادلة التالٓة : )الٓزكد تحساب هعاهٛ تـ

 = هعاهؿ تهييز الفقرة
عدد اإلجابات الصحيحة في  –عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في الهجهكعة العميا 

  الهجهكعة الدنيا
 عدد أفراد إحدل الهجهكعتيف

كمها ارتفعت درجة التهٓٓز عف ذلؾ كمها كاىت ك   0.20ز عف هعاهؿ التهٓٓبحٓث ٚ ٓقؿ      
ٌذا الهدل كهعٓار لقبكؿ الفقرات, كقد  ةالباحث تكقد اعتهد (172 :1998, عمٓافك  أفضؿ) الٓزكد

بٓىها بمغ هتكسط هعاهٛت الصعكبة  (  0.77- 0.56) تراكح هعاهؿ الصعكبة لفقرات اٚختبار 
بٓىها بمغ هتكسط ( 0.72_ 0.44عاهٛت التهٓٓز بٓف ) تراكحت ه كقد, 0.67لٛختبار ككؿ 

حٓث ٓتضح هف الجدكؿ أف جهٓع هعاهٛت الصعكبة  ,0.58هعاهٛت التهٓٓز لٛختبار ككؿ 
 .ةً الباحثتكالتهٓٓز لمفقرات هقبكلة ضهف الهدل الذم حدد
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 هييز لكؿ فقرة هف فقرات االختبارهعاهالت الصعكبة كالت (12) جدكؿ
 هعاهالت التهييز هعاهالت الصعكبة ـ هعاهالت التهييز عكبةهعاهالت الص ـ

1 0.56 0.44 9 0.69 0.63 

2 0.73 0.59 10 0.64 0.59 

3 0.70 0.72 11 0.75 0.63 

4 0.77 0.59 12 0.69 0.63 

5 0.67 0.59 13 0.64 0.47 

6 0.70 0.66 14 0.56 0.44 

7 0.64 0.59 15 0.61 0.47 

8 0.67 0.66    

 
 بعان : ضبط االختبار إحصائيان )تحديد الصدؽ كالثبات(.را
 صدؽ االختبار: .1

قصد بصدؽ اٚختبار ا تقٓس اٖداة ها كضعت لقٓاسً فقط  التحقؽ هف صدؽ اٚختبار : ٓك
كقد تحققت الباحثة هف صدؽ اٖداة  ,(110:  2003أم دكف ٓزادة أك ىقصاف" )اٖغا كاٖستاذ, 

 :بدقة باستخداـ الطرؽ التالٓة
 : صدؽ الهحكهيف  -أ 

عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف  فْ صكرتً اٖكلٓة عرض اٚختبارب حٓث قاهت الباحثة     
ٓف كالهتخصصٓف فْ هجاؿ تكىكلكجٓا التعمٓـ كطرؽ التدٓرس هف حهمة شٍادة الهاجستٓر  التربٓك
مة فْ هجاؿ العهؿ  ٘بداء , كذلؾ ((1همحؽ كالدكتكراي, ككذلؾ هعمهٓف هتهٓٓزف كلٍـ خبرة طٓك
إلِ سٛهتٍا  با٘ضافةآرائٍـ كهٛحظاتٍـ حكؿ فقرات اٚختبار كاىتهاء كؿ فقرة لمهحتكل 

ا المغكٓة كالعمهٓة  ( ٓكضح خطاب تحكٓـ اختبار 3كالهمحؽ رقـ )كأم هٛحظات أخرل ٓجدٌك
 .الحاسكبٓةهفآٌـ اختبار البا٘ضافة إلِ  الهفآٌـ الحاسكبٓة

 : الختبارصدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات ا -ب 
 هعاهؿ بحساب كذلؾ ,تـ حساب صدؽ اٚتساؽ الداخمْ باستخداـ هعاهؿ ارتباط بٓرسكف     
لٛختبار الجداكؿ التالٓة تكضح  ةٓالكم الدرجة هع اٚختبار فقرات هف فقرة كؿ درجة ارتباط
 ذلؾ.
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 هعاهؿ ارتباط كؿ فقرة هف فقرات االختبار هع الدرجة الكمية لالختبار 13)) جدكؿ
رقـ 

 السؤاؿ
 هعاهؿ االرتباط

رقـ 
 السؤاؿ

 هعاهؿ االرتباط

1 **0.970 9 **0.948 

2 **0.699 10 **0.899 

3 **0.974 11 **0.886 

4 **0.946 12 **0.892 

5 **0.800 13 **0.873 

6 **0.916 14 **0.838 

7 **0.966 15 **0.768 

8 **0.892   

 0.463( = 0.01مستوى داللة ) ( وعند28**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28*ر الجدولية عند درجة حرية )

 

كلمتأكد , (0.01ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف جهٓع الفقرات دالة إحصائٓان عىد هستكل دٚلة )     
تكل تعمٓهْ هف التىاسؽ الداخمْ لهجاٚت اٚختبار تـ حساب هعاهٛت اٚرتباط بٓف درجة كؿ هس

 (:14كالدرجة الكمٓة لٛختبار كها ٌك هكضح فْ جدكؿ رقـ ) 

 هعاهالت ارتباط درجات هجاالت االختبار بالدرجة الكمية لالختبار (14) جدكؿ
 هستكل الداللة هعاهؿ االرتباط الهيارات

0... ال  ع    0.948** فيـ الهكقؼ الهشكؿ  

0... ال  ع    0.987** تحديد اليدؼ  

0... ال  ع    0.983** ة الحمكؿ الهطركحةدراس  

0... ال  ع    0.953** ترتيب الحمكؿ حسب األفضمية  

0... ال  ع    0.984** اختيار البديؿ األفضؿ  

 

 الدرجة الكمية
0... ال  ع    0.948**  

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28حرية ) *ر الجدولية عند درجة

( أف هعاهٛت ارتباط هجاٚت اٚختبار بالدرجة الكمٓة لٛختبار دالة 14ٓتضح هف جدكؿ )
 هها ٓدؿ عمِ التىاسؽ الداخمْ لهجاٚت اٚختبار. ,(0.01هستكل الدٚلة ) عىدإحصائٓا 
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الىتائج ىفسٍا تقٓربان عىد تكرار  ُٓعرؼ ثبات اٚختبار بأىً: "الحصكؿ عمِ ثبات االختبار: .2
( كقد 108: 2003القٓاس فْ الظركؼ ىفسٍا, كباستخداـ الهقٓاس ىفسً" )اٖغا كاٖستاذ, 

 استخدهت الباحثة الطرؽ التالٓة لمتحقؽ هف ثبات اٚختبار:
 

 اٚختبارتـ استخداـ درجات العٓىة اٚستطٛعٓة لحساب ثبات أكالن: طريقة التجزئة النصفية: 
إلِ ىصفٓف, الفقرات الفردٓة هقابؿ  اٚختبارحٓث قاهت الباحثة بتجزئة  ,طٓرقة التجزئة الىصفٓةب

ثـ جرل تعدٓؿ الطكؿ  ,كذلؾ بحساب هعاهؿ اٚرتباط بٓف الىصفٓف ٛختبار,للكؿ الفقرات الزكجٓة 
ٓف باستخداـ هعادلة ( ٓكضح هعاهٛت ثبات 15كالجدكؿ ) جتهاف ٚف الىصفٓف غٓر هتسآك

 :ٚختبارا
 هعاهالت ثبات االختبار (15)جدكؿ

 عدد الفقرات 
االرتباط قبؿ 

 التعديؿ
هعاهؿ الثبات بعد 

 التعديؿ

 0.718 0.635 15 االختبار ككؿ
ذا ٓدؿ عمِ أف  ,(0.718ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهؿ الثبات الكمْ )       اٚختبارٌك

 تطبٓقٍا عمِ عٓىة الدراسة. إلِ ةهف الثبات تطهئف الباحث جٓدةتهتع بدرجة ٓ

 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سكف -ثانيان: طريقة ككدر
استخدهت الباحثة طٓرقة ثاىٓة هف طرؽ حساب الثبات, كذلؾ ٘ٓجاد هعاهؿ ثبات اٚختبار,      

لمدرجة الكمٓة لٛختبار ككؿ طبقان لمهعادلة  21حٓث حصمت عمِ قٓهة هعاهؿ ككدر ٓرتشارد سكف
 ( ٓكضح ذلؾ : 16لتالٓة :  كالجدكؿ )ا

 21عدد الفقرات كالتبايف كالهتكسط كهعاهؿ ككدر ريتشارد سكف( 16)  جدكؿ

 ـ 2ع ؾ 
هعاهؿ ككدر ريتشارد 
 21شكف 

 0.7 56.760 8.940 15 االختبار ككؿ
      

 (0.7لٛختبار ككؿ كاىت ) 21ٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهؿ ككدر ٓرتشارد شكف      
ْ قٓهة  كبذلؾ تأكدت الباحثة هف , تطبٓؽ اٚختبار عمِ عٓىة الدراسةتطهئف الباحثة إلِ  جٓدةٌك

( فقرة . اىظر همحؽ 15أصبح اٚختبار فْ صكرتً الىٍائٓة  )صدؽ كثبات اٚختبار التحصٓمْ, ك 
 ( 7رقـ ) 
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 : ضبط الهتغيرات قبؿ بدء التجريب
جىبان ٔثار العكاهؿ الدخٓمة التْ ٓتكجب , كتقان هف الحرص عمِ سٛهة الىتائجاىطٛ

ا لمكصكؿ إلِ ىتائج صالحة قابمة لٛستعهاؿ كالتعهٓـ, تَبَىت الباحثة طٓرقة  ضبطٍا كالحد هف آثاٌر
عتهد عمِ تكافؤ كتطابؽ الهجهكعتٓف كالضابطة باختبآرف قبؿ التجربة " الهجهكعتاف التجٓربٓة , ٓك

, كهقارىة الهتكسطات الحسابٓة فْ بعض ىةائْ ٖفراد العٓهف خٛؿ اٚعتهاد عمِ اٚختٓار العشك 
 الهتغٓرات أك العكاهؿ لذا قاهت الباحثة بضبط الهتغٓرات التالٓة:

 

اختبار تنهية الهفاىيـ في سك ججي استراتيجيةتكافؤ هجهكعتي الطالبات قبؿ تكظيؼ  .1
 الهعد لمدراسة:الحاسكبية 

 

رنة بيف طمبة الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة "  لمهقاZنتائج نتائج اختبار " 17)) جدكؿ
 الحاسكبيةفي االختبار القبمي لمهفاىيـ الضابطة 

 العدد الهجهكعة 
هتكسط 
 الرتب

هجهكع 
 الرتب

 Zقيهة  Uقيهة 
قيهة 
 الداللة

هستكل 
 الداللة

 األول
 278.500 671.50 26.860 25  ج ٌ ٌ  ق لً

 
0.692 
 

0.489 
 

غٓر دالة 
 603.50 24.140 25  لًضا    ق إحصائٓان 

 الثانً
 312.000 637.00 25.480 25  ج ٌ ٌ  ق لً

 
0.010 
 

0.992 
 

غٓر دالة 
 638.00 25.520 25 ضا    ق لً إحصائٓان 

 الثالث
 248.000 702.00 28.080 25  ج ٌ ٌ  ق لً

 
1.307 
 

0.191 
 

غٓر دالة 
 573.00 22.920 25 ضا    ق لً إحصائٓان 

 بعالرا
 269.500 594.50 23.780 25  ج ٌ ٌ  ق لً

 
0.853 
 

0.394 
 

غٓر دالة 
 680.50 27.220 25 ضا    ق لً إحصائٓان 

 الخامس
 252.500 577.50 23.100 25  ج ٌ ٌ  ق لً

 
1.196 
 

0.232 
 

غٓر دالة 
 697.50 27.900 25 ضا    ق لً إحصائٓان 

 السادس
 281.000 606.00 24.240 25  ج ٌ ٌ  ق لً

 
0.648 
 

0.517 
 

غٓر دالة 
 669.00 26.760 25 ضا    ق لً إحصائٓان 

الدرجة 
 الكلٌة

 607.00 24.280 25  ج ٌ ٌ  ق لً
282.000 
 

0.595 
 

0.552 
 

غٓر دالة 
 668.00 26.720 25 ضا    ق لً إحصائٓان 
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( α=0.05ىد هستكل دٚلة )( أىً ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة ع17ٓتضح هف الجدكؿ )
بٓف طالبات الهجهكعة الضابطة كطالبات الهجهكعة التجٓربٓة فْ أبعاد اٚختبار كالدرجة الكمٓة 

 القبمْ لتىهٓة الهفآٌـ. لٛختبار, كعمًٓ فإف الهجهكعتٓف هتكافئتٓف فْ اٚختبار

 اتخاذ القرار اختبار هيارات فيسك ججي استراتيجيةتكافؤ هجهكعتي الطالبات قبؿ تكظيؼ   .2
 الهعد لمدراسة:

في "  لمهقارنة بيف طمبة الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة Zنتائج اختبار " (18) جدكؿ
 هيارات اتخاذ القراراالختبار القبمي الختبار 

 العدد الهجهكعة 
هتكسط 
 الرتب

هجهكع 
 الرتب

قيهة  Zقيهة  Uقيهة 
 الداللة

هستكل 
 الداللة

فيـ الهكقؼ 
 كؿالهش

 600.000 24.000 25  ج ٌ ٌ   ع ي
275.000 
 

0.765 
 

0.445 
 

غٓر دالة 
 675.000 27.000 25 ضا     ع ي إحصائٓان 

 696.000 27.840 25  ج ٌ ٌ   ع ي تحديد اليدؼ
254.000 
 

1.177 
 

0.239 
 

غٓر دالة 
 579.000 23.160 25 ضا     ع ي إحصائٓان 

دراسة الحمكؿ 
 الهطركحة

 658.500 26.340 25 ٌ ٌ   ع ي ج 
291.500 
 

0.421 
 

0.674 
 

غٓر دالة 
 616.500 24.660 25 ضا     ع ي إحصائٓان 

ترتيب الحمكؿ 
 حسب األفضمية

 581.500 23.260 25  ج ٌ ٌ   ع ي
256.500 
 

1.101 
 

0.271 
 

غٓر دالة 
 693.500 27.740 25 ضا     ع ي إحصائٓان 

اختيار البديؿ 
 فضؿاأل

 617.000 24.680 25  ج ٌ ٌ   ع ي
292.000 
 

0.408 
 

0.683 
 

غٓر دالة 
 658.000 26.320 25 ضا     ع ي إحصائٓان 

 

 الدرجة الكمية

 598.500 23.940 25  ج ٌ ٌ   ع ي
273.500 
 

0.760 
 

0.447 
 

غٓر دالة 
 676.500 27.060 25 ضا     ع ي إحصائٓان 

 

( بٓف α=0.05فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل دٚلة )عدـ كجكد ( 18ٓتضح هف الجدكؿ )
بٓة فْ أبعاد اٚختبار كالدرجة الكمٓة  طالبات الهجهكعة الضابطة كطالبات الهجهكعة التجٓر

 لٛختبار, كعمًٓ فإف الهجهكعتٓف هتكافئتٓف فْ اٚختبار.

 اإلحصائية : اتالهعالج
كالهعركفة  SPSSزهة ا٘حصائٓة لمعمكـ اٚجتهاعٓة استخدهت الباحثة فْ ٌذي الدراسة الر  
فْ إجراء التحمٓٛت ا٘حصائٓة التْ تـ  Statistics  Package For Social Scienceباسـ 

 استخداهٍا فْ ٌذي الدراسة كالهتهثمة فْ اٖسالٓب ا٘حصائٓة التالٓة :
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 الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة . -1
 ٘ٓجاد صدؽ اٚتساؽ الداخمْ. Pearson  "رتباط بٓرسكف " تـ استخداـ هعاهؿ ا -2
ة, كهعادلة جتهاف  -3 تـ استخداـ هعاهؿ ارتباط سبٓرهاف بركاف لمتجزئة الىصفٓة الهتسآك

ة ٘ٓجاد هعاهؿ الثبات .  لمتجزئة الىصفٓة غٓر الهتسآك
 . T.test independent sampleاختبار  -4
مكككسكف الٛبارهترم  -5   Wilcoxon,Tاختبار ٓك
 ٘ٓجاد حجـ التأثٓر dهعاهؿ إٓتا, ك -6
 .هعاهؿ الكسب لبٛؾ -7

 

 خطكات الدراسة :
 اٚطٛع عمِ العدٓد هف الدراسات السابقة العربٓة كالىظٓرة لٛستفادة هىٍا فْ ٌذي الدراسة. .1
 إعداد ا٘طار الىظرم كالذم ٓتىاكؿ الحدٓث عف الهتغٓرات الهستقمة كالتابعة لدراسة. .2
تصهٓـ الهدكىات ا٘لكتركىٓة ككٓفٓة تكظٓفٍا فْ العهمٓة التعمٓهٓة,  عمِ طرؽ اٚطٛع .3

 كاٚستفادة فْ تصهٓـ هدكىة الكتركىٓة .

إعداد أدكات الدراسة كالهتهثمة فْ " أداة تحمٓؿ الهحتكل ك كاختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة ,  .4
 كاختبار هٍارات اتخاذ القرار ".

 هف الهحكهٓف الهتخصصٓف . تحكٓـ أدكات الدراسة بعرضٍا عمِ هجهكعة .5

طالبة هف طالبات الصؼ الثاىْ  31تطبٓؽ أدكات الدراسة  عمِ عٓىة استطٛعٓة تتألؼ هف  .6
 عشر لقٓاس ثبات كصدؽ اٚختبار.

ْ هدرسة الحصكؿ عمِ إذف هف كزارة التربٓة كالتعمٓـ العالْ لمسهاح لمباحثة بتطبٓؽ الدراسة ف .7
 (11), همحؽ رقـ الخىساء الثاىكٓة لمبىات

اختٓار عٓىتْ الدراسة " الضابطة كالتجٓربٓة " بالطٓرقة العشكائٓة , كهف ثـ التطبٓؽ اٖكلْ  .8
 ٖدكات الدراسة لمتأكد هف تكافؤ الهجهكعتٓف.

, كذلؾ بتدٓرس الهجهكعة التجٓربٓة عف طٓرؽ هدكىة الكتركىٓة تكظؼ البدء فْ تطبٓؽ الدراسة .9
 بالطٓرقة التقمٓدٓة . , كالضابطة تـ تدٓرسٍاجٓجسك استراتٓجٓة

التطبٓؽ البعدم ٖدكات الدراسة عمِ الهجهكعتٓف كذلؾ لمتعرؼ عمِ فاعمٓة الهدكىة  .11
 جٓجسك فْ تىهٓة الهفآٌـ الحاسكبٓة كهٍارات اتخاذ القرار. استراتٓجٓةا٘لكتركىٓة التْ تكظؼ 

 ., كهف ثـ كضع الهقترحات كالتكصٓات فْ ضكء الىتائجٓان تحمٓؿ الىتائج إحصائ .11
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ى
ى
ى

ى:الغصلىالخامس
ىنتائجىالدرادظ

 
  األكؿ كهناقشتيا السؤاؿ نتائج 
  الثاني كهناقشتيا السؤاؿ نتائج 
  الثالث كهناقشتيا السؤاؿ نتائج 
  الرابع كهناقشتيا السؤاؿ نتائج 
  الخاهس كهناقشتيا السؤاؿ نتائج 
  التكصيات 
 الهقترحات 
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 الفصؿ الخاهس
 كهناقشتيا نتائج الدراسة

ستقكـ الباحثة فْ ٌذا الفصؿ بعرض تفصٓمْ لمىتائج التْ تـ التكصؿ إلٍٓا هف خٛؿ تطبٓؽ            
أدكات الدراسة, با٘ضافة إلِ تفسٓر كهىاقشة ها تـ التكصؿ إلًٓ هف ىتائج هف خٛؿ ا٘جابة عمِ 

ت الدراسة كالتح  قؽ هف فركضٍاتساٚؤ
 

 السؤاؿ األكؿ:نتائج 
ها الهفاىيـ الحاسكبية الهتضهنة في الكحدة "سئمة الدراسة عمِ : السؤاؿ اٖكؿ هف أٓىص      

 ؟ "لمصؼ الحادم عشر تكنكلكجيا الهعمكهاتالرابعة هف هنياج 
بتحمٓؿ هحتكل الكحدة الرابعة كحصر الهفآٌـ الحاسكبٓة كلٙجابة عف ٌذا التساؤؿ  قاهت الباحثة 

 40ؿ الفصؿ الرابع, كقد تـ حصر فٍٓا بحسب خطكات تحمٓؿ الهحتكل التْ تـ تكضٓحٍا خٛ
 (.2 همحؽ رقـ )هفٍكهان 
 السؤاؿ الثاني:نتائج 

ها هيارات اتخاذ القرار الكاجب تنهيتيا لدل "ٓىص السؤاؿ الثاىْ هف أسئمة الدراسة عمِ : 
 ؟ تكنكلكجيا الهعمكهاتالكحدة الرابعة هف هنياج هف خالؿ  طالبات الصؼ الحادم عشر

ؤؿ  قاهت الباحثة باٚطٛع عمِ اٖدب التربكم كالدراسات السابقة الهتعمقة كلٙجابة عف ٌذا التسا
هحكر هٍارات اتخاذ القرار خٛؿ  فْا٘جابة عمًٓ بشكؿ هكسع كقد تهت , ع الدراسة الحالٓةك بهكض
 .65ص  الىظرم ا٘طار

 :لثالسؤاؿ الثانتائج 
الالـز اتباعيا  االلكتركني تعمـالها هعايير  "هف أسئمة الدراسة عمِ :  لثٓىص السؤاؿ الثا 

 "جيجسك ؟ عند تصهيـ هدكنة الكتركنية ُتكظؼ استراتيجية

هف خٛؿ ا٘طار الىظرم, حٓث خمصت الدراسة إلِ حصر ٌذا التساؤؿ  كقد تـ ا٘جابة عمِ
ا عىد تصهٓـ هدكىة اٚلكتركىٓة تكظؼ  جٓجسك خٛؿ قائهة  استراتٓجٓةالهعآٓر الكاجب تكافٌر

ة ) 50ِ اشتهمت عم ( هعٓار. 26( هعٓار, كهعآٓر فىٓة )24هعٓار تـ تقسٓهٍا إلِ هعآٓر تربٓك
 (.9همحؽ رقـ )
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 :الرابعالسؤاؿ نتائج 
التصهيـ التعميهي لمهدكنة االلكتركنية ها  "هف أسئمة الدراسة عمِ :  رابعٓىص السؤاؿ ال 

  "ات اتخاذ القرار؟جيجسك لتنهية الهفاىيـ الحاسكبية كهيار  استراتيجيةالتي تكظؼ 

الباحثة  تىاكلتهف خٛؿ استعراض الباحثة ٚستراتٓجٓات التعمـ اٚلكتركىْ خٛؿ الفصؿ الرابع, 
ىهكذج ك   ستراتٓجٓةٓجٓات التعمـ التعاكىْ, كتبعا لخطكات اٚأحد استرات جٓجسك التْ ُتعد استراتٓجٓة

اٚلكتركىٓة التْ تكظؼ  لهدكىةافْ الفصؿ الثالث, ظٍرت صكرة  عبد العاطْتصهٓـ التعمٓـ ل
 . فْ الفصؿ الثالث( 118( ص ) 4جٓجسك كها فْ الشكؿ رقـ ) استراتٓجٓة

 

 :كهناقشتوالخاهس السؤاؿ نتائج 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ىؿ هف أسئمة الدراسة عمِ :  الخاهسٓىص السؤاؿ  

, كهتكسط ة التجريبيةدرجات طالبات الهجهكع( بيف هتكسط  α≤0.05هستكل داللة )  
 الهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار الهفاىيـ الحاسكبية قريناتيف في 

 

تبع لٍذا السؤاؿ الفرضٓة  التالٓة: ٓك
ات ( بيف هتكسط درج α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل داللة )   ال

هكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الهجقريناتيف في , كهتكسط طالبات الهجهكعة التجريبية
 .الختبار الهفاىيـ الحاسكبية

 (Mann-WhitneTest )باستخداـ اختبار الباحثة تكلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض قاه     
اٚختبار فْ الهجهكعتٓف التجٓربٓة كالضابطة فْ  الطالباتدرجات تحصٓؿ هتكسط لمهقارىة بٓف 
( ٓكضح ىتائج ٌذا 19كالجدكؿ ) .كظؼ استراتٓجٓة جٓجسكالهدكىة ا٘لكتركىٓة التْ تباستخداـ 
 :الفرض

 

كهستكل الداللة لمتعرؼ إلى  (Z)كقيهة  (U)هتكسطات الرتب كهجهكع الرتب كقيهة  (19)جدكؿ
 الفركؽ في االختبار البعدم الهعد لمدراسة بيف أفراد الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة

 اإلحصاءات

 العدد الهجهكعة
هتكسط 
 الرتب

هجهكع 
 Zقيهة  Uقيهة  الرتب

قيهة 
 الداللة

هستكل 
 الداللة

أبعاد 
 االختبار

 األول
 862.50 34.500 25  ج ٌ ٌ   ع ي

87.500 
 

4.773 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 412.50 16.500 25 ضا     ع ي 0...

 الثانً
 872.50 34.900 25  ج ٌ ٌ   ع ي

77.500 
 

4.729 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 402.50 16.100 25 ضا     ع ي 0...

 الثالث
 141.000 809.00 32.360 25  ج ٌ ٌ   ع ي

 
3.393 
 

0.001 
 

دالة عىد 
 466.00 18.640 25 ضا     ع ي



 
 

139 
 

 اإلحصاءات

هتكسط  العدد الهجهكعة
 الرتب

هجهكع 
قيهة  Zقيهة  Uقيهة  الرتب

 الداللة
هستكل 
 الداللة

أبعاد 
 االختبار

...0 
 الرابع

 826.00 33.040 25  ج ٌ ٌ   ع ي
124.000 
 

3.713 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 449.00 17.960 25 ضا     ع ي 0...

 الخامس
 910.00 36.400 25  ج ٌ ٌ   ع ي

40.000 
 

5.340 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 365.00 14.600 25 ضا     ع ي 0...

 السادس
 908.50 36.340 25  ج ٌ ٌ   ع ي

41.500 
 

5.389 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 366.50 14.660 25 ضا     ع ي 0...

الدرجة 
 الكلٌة

 902.00 36.080 25  ج ٌ ٌ   ع ي
48.000 
 

5.142 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 373.00 14.920 25 ضا     ع ي 0...

   

ذا ٓعىْ رفض (, 0.0.ل دٚلة )" دالة إحصائٓان عىد هستك Zٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف قٓهة " ٌك
ٓة عىد هستكل الفرض الصفرم, ك قبكؿ الفرض البدٓؿ,  بهعىِ أىً تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائ

 (α ≥ .0.0 )  الهجهكعة  الباتفْ الهجهكعة التجٓربٓة كط الباتطالبٓف هتكسط درجات
لصالح الهدكىة ا٘لكتركىٓة التْ تكظؼ استراتٓجٓة جٓجسك ختبار ُتعزل ٚستخداـ اٚالضابطة, فْ 

 .ضابطة, كذلؾ ٖف هتكسط الرتب لمهجهكعة التجٓربٓة أعمِ هف الالهجهكعة التجٓربٓة الباتط
 

                                 

ك الهدكىة  أحدثٍا العاهؿ الهستقؿ ٌك كلمتأكد هف أف الفركؽ التْ 
ك الهفآٌـ الحاسكبٓة لـ تكف  استراتٓجٓةا٘لكتركىٓة التْ تكظؼ  جٓجسك عمِ العاهؿ التابع ٌك

"  باستخداـ  η2ٓتا "بحساب هربع إبسبب تأثٓر الصدفة, قاهت الباحثة بإٓجاد حجـ التأثٓر كذلؾ 
 :(42:2000)عفاىة , الهعادلة التالٓة

 

 

 

 الجدول المرجعً لتحدٌد مستوٌات حجم األثر (1:) جدول

 اج  ال أثٌ  األ ا  الم  خ م 
 ك ٌ  ج ا ك ٌ  م ا   صغٌ 

η2 1011 1016 1014 102 
 

 ( ٓكضح حجـ التأثٓر لمدرجة الكمٓة21كالجدكؿ رقـ )
  

Z2 
= η2 

Z2  + 4 
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 " لمدرجة الكمية لالختبار اإليجاد حجـ التأثير η 2" ك "Z" قيهة (21)جدكؿ 

 حجـ التأثٓر Z Z2 Z2  + 4 η 2 البعد
 ر جدان كبٓ 0.851 26.785 22.785 4.773 األول

 ر جدان كبٓ 0.848 26.362 22.362 4.729 الثانً

 ر جدان كبٓ 0.742 15.513 11.513 3.393 الثالث

 ر جدان كبٓ 0.775 17.783 13.783 3.713 الرابع

 ر جدان كبٓ 0.877 32.520 28.520 5.340 الخامس

 ر جدان كبٓ 0.879 33.040 29.040 5.389 السادس

الدرجة 
 الكلٌة

 ر جدان كبٓ 0.869 30.436 26.436 5.142

تأثٓر الأف حجـ ( الهقترح, 20( كبعد الرجكع لمجدكؿ رقـ )21رقـ ) جدكؿالٓتضح هف      
كاف  الهفاىيـ الحاسكبيةفي تنهية  ية التي تكظؼ استراتيجية جيجسكالهدكنة اإللكتركنتكظيؼ ل

 الىتائج إلِ اٖسباب التالٓة : كتعزك الباحثة ٌذي, كبيران 
ٓهكف تفسٓر ٌذي الىتٓجة فْ ضكء الىظٓرة البىائٓة التْ تؤكد عمِ الدكر الىشط لمهتعمـ خٛؿ  .1

فًٓ الهتعمـ هعرفتً الخاصة عبارة عف عهمٓتْ التعمٓـ كالتعمـ, كها ترل أف الهىٍج الذم ٓبىْ 
ذا ها أتاحتً  جٓجسك,  تكظؼ التْ لكتركىٓةا٘ الهدكىةبرىاهج هٍاـ تعمٓهٓة كهكاد كهصادر, ٌك

حٓث تـ اعتبار الطالب الهحكر الرئٓس فْ العهمٓة التعمٓهٓة هف خٛؿ قٓاهً بشرح أجزاء هف 
لهىٍج خٛؿ الهدكىة عمِ شكؿ هٍاـ الدرس التْ ُٓكمؼ بٍا هف قبؿ الهعمـ, كذلؾ تـ تحكٓر ا

تعمٓهٓة تقكـ كؿ طالبة بفٍـ الهٍهة الهككمة إلٍٓا, كهف ثـ شرحٍا كعرضٍا عمِ زهٓٛتٍا 
ب الهختصة.  الطالبات, با٘ضافة إلِ تكفٓر عدد هف الهراجع كركابط هكاقع الٓك

حٍا كعرضٍا كها ساعد كجكد الصكر الهتىكعة كهقاطع الفٓدٓك لمهفآٌـ الحاسكبٓة خٛؿ شر  .2
 عبر الهدكىة عمِ سٍكلة فٍهٍا هف قبؿ الطالبات كرسكخٍا فْ أذٌاىٍف.

كذلؾ تكفر فرص الحكار كالهىاقشة بٓف الطالبات عبر هجهكعات جٓجسك الهتعاكىة, ساعد  .3
 الطالبات عمِ تبادؿ اٚستفسارات حكؿ أم غهكض أك صعكبة فْ فٍـ الهفآٌـ الحاسكبٓة.

الهفآٌـ الحاسكبٓة الهكمفٓف الخبراء كهىاقشاتٍـ حكؿ  اتفراد هجهكعبٓف أالىشط التفاعؿ كذلؾ  .4
هف كبالتالْ ىقؿ ٌذا الفٍـ إلِ هجهكعاتٍـ اٖصمٓة لتمؾ الهفآٌـ  ففْ فٍهٍ زاد, بشرحٍا
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خٛؿ العركض الهتهٓزة, كالتْ تحتكم عمِ عدد هف الصكر كهقاطع الفٓدٓك با٘ضافة إلِ 
 لهفٍـك الحاسكبْ.ركابط هكاقع تعمٓهٓة ذات صمة با

عطاء الطالبات الحٓرة فْ الدخكؿ إلٍٓا  .5 كها اتصفت الهدكىة اٚلكتركىٓة بسٍكلة اٚستخداـ كا 
, هها ساٌـ فْ إعطاء الطالبات الكقت ف أم هكاف عبر الرابط الهخصص لٍافْ أم كقت كه

ٓدٓك كمها لفالكافْ لفٍـ الهفآٌـ الحاسكبٓة الهتىكعة كالرجكع إلِ الشرح كالصكر كهقاطع ا
 احتاجت لذلؾ الطالبة.

كقد اتفقت ٌذي الىتائج هع ىتائج العدٓد هف الدراسات التْ أشارت إلِ فاعمٓة استخداـ      
( كدراسة 2010(, كدراسة هطر )2013دراسة الهحضار )الهدكىات اٚلكتركىٓة فْ التعمٓـ ك

-Arslan & Sahin  (, كدراسة أرسٛف2010(, كدراسة الغاهدم كسالـ ) 2010الهدٌكىْ )
Kizil,2010) كدراسة لْ كآخركف ,) (Li, et al, 2013)ِٓكدراسة الفدا كالٓح(Al-Fadda & 

Al-Yahya, 2010) كذلؾ اتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج الدراسات التْ تىاكلت فاعمٓة ,
 , Awwad, Hamed &  Rashed)جٓجسك فْ التعمٓـ كدراسة عكاد ك حاهد كراشد  استراتٓجٓة

 Mengduo )كدراسة هاىدكا ك شالىج  (,2010(, كدراسة عٓزز )2013كدراسة الهطكؽ ) (2013
& Xiaoling , 2010) ( ْك 2004(, كدراسة الحٓمة)2007كدراسة الرفاع ,) دراسة هحهد

(2001) .     
ة هٍارات كاختمفت ٌذي الدراسات فْ الهتغٓرات التابعة التْ تىاكلتٍا كالتحصٓؿ كاٚتجاي كتىهٓ     

ا, كها اختمفت ٌذي الدراسة عف تمؾ الدراسات بأىٍا دهجت بٓف استخداـ  التفكٓر الهتىكعة كغٌٓر
 تىظٓـ التعمـ عبر الهدكىة اٚلكتركىٓةفْ التعمٓـ هف خٛؿ  كالهدكىة اٚلكتركىٓة "جٓجسك" استراتٓجٓة

 . "جٓجسك" استراتٓجٓةكفؽ خطكات 
 

 :السادس كهناقشتوالسؤاؿ نتائج 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ىؿ هف أسئمة الدراسة عمِ :  السادسىص السؤاؿ ٓ 

, كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجريبية( بيف هتكسط  α≤0.05هستكل داللة )  
 هيارات اتخاذ القرارالهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار  قريناتيف في 

 

تبع لٍذا السؤاؿ الفرضٓة    لٓة:التا ٓك
درجات ( بيف هتكسط  α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل داللة )   ال

الهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم  قريناتيف في , كهتكسط طالبات الهجهكعة التجريبية
 .هيارات اتخاذ القرارالختبار 
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 (Mann-WhitneTest )باستخداـ اختبار الباحثة تكلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض قاه     
اٚختبار فْ الهجهكعتٓف التجٓربٓة كالضابطة فْ  الطالباتدرجات تحصٓؿ هتكسط لمهقارىة بٓف 

( ٓكضح ىتائج ٌذا 22)رقـ كالجدكؿ  .الهدكىة ا٘لكتركىٓة التْ تكظؼ استراتٓجٓة جٓجسكباستخداـ 
 :الفرض

 

وى الداللة للتعرف ومست (Z)وقٌمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقٌمة  (22)جدول

 إلى الفروق فً االختبار البعدي المعد للدراسة بٌن أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة

 العدد الهجهكعة 
هتكسط 
 الرتب

هجهكع 
 Zقيهة  Uقيهة  الرتب

قيهة 
 الداللة

هستكل 
 الداللة

فيـ الهكقؼ 
 الهشكؿ

 941.000 37.640 25  ج ٌ ٌ   ع ي
9.000 
 

6.087 
 

0.000 
 

لة عىد دا
 334.000 13.360 25 ضا     ع ي 0...

 34.000 916.000 36.640 25  ج ٌ ٌ   ع ي تحديد اليدؼ
 

5.540 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 359.000 14.360 25 ضا     ع ي 0...

دراسة الحمكؿ 
 الهطركحة

 929.000 37.160 25  ج ٌ ٌ   ع ي
21.000 5.773 0.000 

دالة عىد 
 346.000 13.840 25  ع ي ضا    0...

ترتيب الحمكؿ 
حسب 

 األفضمية

 937.500 37.500 25  ج ٌ ٌ   ع ي

12.500 
 

5.951 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 337.500 13.500 25 ضا     ع ي 0...

اختيار البديؿ 
 األفضؿ

 934.500 37.380 25  ج ٌ ٌ   ع ي
15.500 
 

5.833 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 340.500 13.620 25  يضا     ع 0...

 

 الدرجة الكمية

 0.000 950.000 38.000 25  ج ٌ ٌ   ع ي
 

6.074 
 

0.000 
 

دالة عىد 
 325.000 13.000 25 ضا     ع ي 0...

ذا ٓعىْ  (0.0." دالة إحصائٓان عىد هستكل دٚلة )Zٓتضح هف الجدكؿ السابؽ أف قٓهة "      ٌك
رض البدٓؿ,  بهعىِ أىً تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد قبكؿ الفرفض الفرض الصفرم, ك 

الهجهكعة  الباتفْ الهجهكعة التجٓربٓة كط الباتطالبٓف هتكسط درجات   ( α ≥ .0.0هستكل ) 
لصالح الهدكىة ا٘لكتركىٓة التْ تكظؼ استراتٓجٓة جٓجسك ختبار ُتعزل ٚستخداـ اٚالضابطة, فْ 

 الهجهكعة التجٓربٓة. الباتط
ٌاضح اج   (23) الج الا"   η2بحساب هربع إٓتا " الباحثة قاهتٓجاد حجـ التأثٓر ٘ك

 :لل  ج  الكلٌ  ل خ  ا ال أثٌ  
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 " لمدرجة الكمية لالختبار اإليجاد حجـ التأثير η 2" ك "Zقيهة " (23)جدكؿ 
 Z Z2 Z2  + 4 η 2 حجـ التأثٓر 

 جدان  كبٓر 0.903 41.049 37.049 6.087 فيـ الهكقؼ الهشكؿ

 جدان  كبٓر 0.885 34.696 30.696 5.540 تحديد اليدؼ

 جدان  كبٓر 0.893 37.322 33.322 5.773 دراسة الحمكؿ الهطركحة

 جدان  كبٓر 0.899 39.416 35.416 5.951 ترتيب الحمكؿ حسب األفضمية

 جدان  كبٓر 0.895 38.018 34.018 5.833 اختيار البديؿ األفضؿ

 جدان  كبٓر 0.902 40.898 36.898 6.074 الدرجة الكمية

(, أف حجـ التأثٓر كبٓر 21( كبعد الرجكع لمجدكؿ الهقترح )23الجدكؿ رقـ ) ٓتضح هف
هكف تفسٓر ٌذي الىتٓجة فْ ضكء  التالْ: ٓك

 استراتٓجٓةالبٓئة التعمٓهٓة الجٓدة التْ أتاحتٍا الهدكىة ا٘لكتركىٓة التْ تكظؼ  كجكد 00
لبات فرص عدٓدة ٚتخاذ القرار هف خٛؿ تحهؿ هسئكلٓة , حٓث أتاحت لطاجٓجسك

ب  شرح كعرض الدركس عبر الهدكىة, هف خٛؿ البحث الهتكاصؿ فْ هكاقع الٓك
الهختمفة كالهراجع اٖخرل التْ حددتٍا الهعمهة, كاختٓار الهعمكهات اٖىسب لعرضٍا 

ت  زهٓٛتٍف عمِ زهٓٛتٍف بطٓرقة تىافس الخبراء, ككذلؾ ا٘جابة عمِ تساٚؤ
 كاستشارتٍف الهتىكعة.

كها أىٍا أتاحت التفاعؿ الهستهر بٓف الطالبات هف جٍة كبٓف الطالبات كالهعمهة هف  20
جٍة أخرل هف خٛؿ هجهكعات جٓجسك الهتعاكىة كهجهكعات الخبراء, هها ساعد 
 عمِ كجكد بٓئة خصبة لتبادؿ أراء كاٖفكار الهتىكعة, كهف ثـ الهقارىة بٓىٍا كاختٓار

 اٖىسب هف بٓف تمؾ اٖفكار كأراء.
كها كاف ٚعتبار الطالبات الهحكر الرئٓس فْ العهمٓة التعمٓهٓة كالهعمـ ٌك الهرشد  30

, هف خٛؿ ٓزادة دافعٓة التعمـ كالقدرة عمِ اتخاذ القراركالهكجً اٖثر البالغ فْ 
إلِ  ؼ لمتكصؿاٚستكشاالبحث ك فْ  الطالبات عمِ فٍـ الهٍهة الهككمة إلٍٓف كالتكسع

كاىتقاء أىسبٍا كهف ثـ اىتقاء  ,أكبر قدر هف الهعمكهات الدقٓقة التْ تغطْ تمؾ الهٍهة
 ستراتٓجٓةالطٓرقة الهثمِ لعرض الشرح الخاص بٍف, كبالتالْ فإف الطالب فْ ٌذي اٚ

العركض اٖسالٓب ك الذم ٓسعِ ٚتخاذ القرار اٖهثؿ فْ اىتقاء  ٓهارس دكر الهخطط
 الهصادر التْ تساٌـ فْ فٍـ الدرس.ك  الكسائؿك 
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العدٓد هف هبادئ التعمـ  جٓجسك استراتٓجٓةالهدكىة ا٘لكتركىٓة التْ تكظؼ تكفٓر  40
التعاكىْ كهبدأ اٚعتهاد ا٘ٓجابْ الهتبادؿ, كتىهٓة الهٍارات القٓادٓة هف خٛؿ لعب 

 دكر الخبٓر كاف لً اٖثر الكبٓر فْ تىهٓة هٍارات اتخاذ القرار.

ٓح الهدكىة اٚلكتركىٓة الحٓرة لمطالبات كعدـ التقٓد بكقت الحصة أك الدكاـ كها تت 50
فْ أم كقت عبر الرابط الهدرسْ, ككذلؾ عدـ التقٓد بهكاف هحدد كالدخكؿ إلٍٓا 

, هها ٓساٌـ فْ إعطاء الطالبات الكقت الكافْ لمبحث الهكسع كالرجكع الهخصص لٍا
 بٍا.إلِ هصادر هتىكعة خاصة بالهٍاـ الهكمفة 

كها كاف لتعٓزز الفكرم الذم تقدهً الهعمهة عبر الهدكىة هف خٛؿ كتابة تعمٓؽ تهتدح  60
فًٓ شرح كعرض الطالبات الهتهٓزات الٛتْ ٓربطف الدرس بهكاقؼ حٓاتٓة تشجع فًٓ 

ادة دافعٓة هكاقؼ ههاثمة كاىتقاؿ أثر التعمـزهٓٛتٍف عمِ اتخاذ القرار الصحٓح فْ  , ٓز
ُٖخٓرات عمِ تصهٓـ كثر فْ الدرس التالْلبات لتهٓز أالطا , كها حفز الطالبات ا

 هكاقؼ حٓاتٓة أخرل هتىكعة كربطٍا بالهٍهة الهكمفة بٍا .

كاتفقت ٌذي الىتٓجة هع عدد هف ىتائج عدد هف الدراسات التْ أشارت إلِ إهكاىٓة تىهٓة       
استراتٓجٓات التعمـ الحدٓثة التْ هٍارات اتخاذ القرار باستخداـ استراتٓجٓات التعمـ التعاكىْ ك 

كـ )تركز عمِ الدكر الىشط لمهتعمـ كدراسة  (, كدراسة 2012( كدراسة رضكاف )2013بٌر
داف ), و(2012اٖغا ) (, كدراسة 2008(, كدراسة صادؽ )2010دراسة الهحتسب & سٓك

 .(2000أحهد & عبد الكٓرـ )
 

 :السابع كهناقشتوالسؤاؿ نتائج 
ها فاعمية الهدكنة االلكتركنية التي تكظؼ هف أسئمة الدراسة عمِ :  عالسابٓىص السؤاؿ  

 ؟لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة الهفاىيـ الحاسكبية تنهيةجيجسك في  استراتيجية
 

تبع لٍذا السؤاؿ الفرضٓة    التالٓة: ٓك
  .الكسب بالؾ كفقان لهعدؿ تنهية الهفاىيـ الحاسكبية بفاعمية فيتتصؼ الهدكنة االلكتركنية ال 

 ( ٓكضح ىتائج ٌذا الفرض24)رقـ كالجدكؿ 
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الهتكسطات الحسابية كاالنحرافات الهعيارية لمهجهكعة التجريبية في القياسيف  (24) جدكؿ
 (25القبمي كالبعدم )ف=

 الهجهكعة
 القياس البعدم القبميالقياس 

 االنحراؼ الهعيارم تكسطهال االنحراؼ الهعيارم تكسطهال

 0.577 4.800 0.987 1.840 لاألو

 0.714 3.520 1.038 1.080 الثانً

 1.179 5.840 1.114 2.640 الثالث

 1.258 6.600 1.756 2.000 الرابع

 1.375 9.840 1.457 3.960 الخامس

 0.690 4.320 0.898 1.160 السادس

 3.054 34.920 4.181 12.680 الدرجة الكلٌة
 

د فركؽ فْ هتكسطات درجات أفراد الهجهكعة التجٓربٓة كجك  (24)رقـ  جدكؿالٓتضح هف 
كلمتحقؽ هف دٚلة الفركؽ بٓف بعدم, كهتكسطات درجاتٍـ فْ القٓاس ال قبمْفْ القٓاس ال

باستخداـ  ةالباحث تالبعدم قاهالقبمْ ك الهتكسطات الحسابٓة الهجهكعة التجٓربٓة فْ القٓاسٓف 
مكككسكف الٛبارهترم  لمتعرؼ عمِ دٚلة ٌذي الفركؽ بٓف الهتكسطات  Wilcoxon,Tاختبار ٓك

 مهجهكعة التجٓربٓة.لالحسابٓة 
 

( في القياسيف Zداللة الفركؽ بيف هتكسطات درجات الهجهكعة التجريبية كقيهة)( 25) جدكؿ
 (25القبمي كالبعدم )ف=

 "Zقيهة " هجهكع الرتب هتكسط الرتب العدد  القياس 
هستكل 
 الداللة

 بعدم /قبمْ األول

 0.00 0.00 0.0 لرتب السالبةا
4.344 

 
 ال  ع   
...0 

 300.00 12.50 24.0 الرتب الهكجبة

   1.0 التساكم

 بعدم /قبمْ الثانً

 0.00 0.00 0.0 الرتب السالبة
4.408 

 
 ال  ع   
...0 

 325.00 13.00 25.0 الرتب الهكجبة

   0.0 التساكم

 بعدم /قبمْ الثالث

 0.00 0.00 0.0 البةالرتب الس
4.230 

 
 ال  ع   
...0 

 276.00 12.00 23.0 الرتب الهكجبة

   2.0 التساكم
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 "Zقيهة " هجهكع الرتب هتكسط الرتب العدد  القياس 
هستكل 
 الداللة

 الرابع
 

 بعدم /قبمْ

 0.00 0.00 0.0 الرتب السالبة
4.306 

 
 ال  ع   
...0 

 300.00 12.50 24.0 الرتب الهكجبة

   1.0 التساكم

 
 الخامس

 بعدم /قبمْ

 0.00 0.00 0.0 الرتب السالبة
4.384 

 
 ال  ع   
...0 

 325.00 13.00 25.0 الرتب الهكجبة

   0.0 التساكم

 بعدم /قبمْ السادس

 0.00 0.00 0.0 الرتب السالبة
4.405 

 
 ال  ع   
...0 

 325.00 13.00 25.0 الرتب الهكجبة

   0.0 التساكم

 بعدم /قبمْ الدرجة الكلٌة

 0.00 0.00 0.0 الرتب السالبة
4.377 

 
 ال  ع   
...0 

 325.00 13.00 25.0 الرتب الهكجبة

   0.0 التساكم
      

كجكد فركؽ دالة إحصائٓان بٓف هتكسطات درجات الهجهكعة التجٓربٓة  (25)رقـ الجدكؿ ٓتضح هف 
 التكالْ عمِالقبمْ كالبعدم كاىت " فْ القٓاس Zككاىت قٓهة " بعدمكال القبمْفْ القٓاسٓف 

دالة  قٓـ ٌْك  (, 4.377(, )4.405(, )4.384(, )4.306(, )4.230(, )4.408) (,4.344)
  لصالح التطبٓؽ البعدم. (0.01عىد هستكل دٚلة )

ٓجاد الفاعمٓة قاهت الباحثة بحساب هربع إٓتا  " كهعاهؿ الكسب لبٛؾ, حٓث تـ حساب  η 2"٘ك
فاعمٓة لمتدٓرس هف خٛؿ استخداـ هدكىة الكتركىٓة هعاهؿ الكسب لبٛؾ الذم ٓدلؿ عمِ ىسبة ال

 : (2005)الككٓؿ كالهفتْ,  جٓجسك هف خٛؿ الهعادلة التالٓة استراتٓجٓةتكظؼ 

xp

xy

p

xy








 
 حٓث  أف :

X  ْهتكسط درجات الطمبة فْ التطبٓؽ القبم 
Y  ْهتكسط درجات الطمبة فْ التطبٓؽ القبم 
P  ٚختبارالقٓهة العظهْ لدرجة ا 
ىً إذا بمغت الىسبة فكؽ الكاحد الصحٓح , حٓث أ1.2تتراكح ىسبة بٛؾ هف صفر إلِ ك 

 فٓهكف الحكـ عمِ فعالٓة البرىاهج 
 :هعاهؿ الكسب لبٛؾٓكضح  (26)رقـ  الجدكؿك 
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 " لمدرجة الكمية لالختبار اإليجاد الفاعمية η 2" ك "Zقيهة " (26)جدكؿ 
 Z Z2 Z2  + 4 η 2 مٓةالفاع بالؾ  

 رةكبٓ 1.53 0.825 22.868 18.868 4.344 األول

 رةكبٓ 1.45 0.829 23.434 19.434 4.408 الثانً

 رةكبٓ 1.19 0.817 21.894 17.894 4.230 الثالث

 رةكبٓ 1.34 0.823 22.541 18.541 4.306 الرابع

 رةكبٓ 1.37 0.828 23.220 19.220 4.384 الخامس

 رةكبٓ 1.45 0.829 23.407 19.407 4.405 السادس

 رةكبٓ 1.37 0.827 23.159 19.159 4.377 الدرجة الكلٌة

ذا ٓؤدم إلِ  ,ىسبة بٛؾ بمغت فكؽ الكاحد الصحٓحأف (26الجدكؿ رقـ ) ٓتضح هف ٌك
رجعجٓجسك,  استراتٓجٓةالحكـ عمِ فعالٓة الهدكىة اٚلكتركىٓة التْ تكظؼ   اٖسباب إلِ ذلؾ ٓك

ا عىد تفسٓر  سبؽ التْ  الضابطة الهجهكعتٓف بٓف الفركؽ كجكد حكؿ ىتائج الفرض اٖكؿذكٌر
 . فْ اختبار الهفآٌـ الحاسكبٓة كالتجٓربٓة

 :الثاهف كهناقشتوالسؤاؿ نتائج 
ها فاعمية الهدكنة االلكتركنية التي تكظؼ هف أسئمة الدراسة عمِ :  السابعٓىص السؤاؿ  

 ؟لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة هيارات اتخاذ القرار تنهيةجيجسك في  استراتيجية
 

تبع لٍذا السؤاؿ الفرضٓة    التالٓة: ٓك
  .هيارات اتخاذ القرار كفقان لهعدؿ الكسب بالؾتنهية  بفاعمية فيتتصؼ الهدكنة االلكتركنية ال 

 ( ٓكضح ىتائج ٌذا الفرض27كالجدكؿ )
 

التجريبية في القياسيف  الهتكسطات الحسابية كاالنحرافات الهعيارية لمهجهكعة( 27) جدكؿ
 (25القبمي كالبعدم )ف=

 
 القياس البعدم القبميالقياس 

 االنحراؼ الهعيارم تكسطهال االنحراؼ الهعيارم تكسطهال
 0.700 7.640 1.155 3.000 فيـ الهكقؼ الهشكؿ

 1.036 11.360 1.332 5.240 تحديد اليدؼ

 1.145 11.320 1.215 5.320 دراسة الحمكؿ الهطركحة

ترتيب الحمكؿ حسب 
 األفضمية

5.440 1.635 11.360 0.952 

 0.954 15.080 1.485 7.960 اختيار البديؿ األفضؿ

 2.990 56.760 3.372 26.960 الدرجة الكمية
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كجكد فركؽ فْ هتكسطات درجات أفراد الهجهكعة التجٓربٓة فْ  (27)رقـ  جدكؿالٓتضح هف          
كلمتحقؽ هف دٚلة الفركؽ بٓف الهتكسطات بعدم, جاتٍـ فْ القٓاس الكهتكسطات در   قبمْالقٓاس ال

باستخداـ اختبار  ةالباحث تالبعدم قاهالقبمْ ك الحسابٓة الهجهكعة التجٓربٓة فْ القٓاسٓف 
مكككسكف الٛبارهترم  لمتعرؼ عمِ دٚلة ٌذي الفركؽ بٓف الهتكسطات الحسابٓة  Wilcoxon,Tٓك

 مهجهكعة التجٓربٓة.ل

( في القياسيف Zداللة الفركؽ بيف هتكسطات درجات الهجهكعة التجريبية كقيهة) (28) جدكؿ
 (25القبمي كالبعدم )ف=

 "Zقيهة " هجهكع الرتب هتكسط الرتب العدد  القياس 
هستكل 
 الداللة

فيـ الهكقؼ 
 الهشكؿ

 بعدم /قبمْ

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

4.410 
 ال  ع   
...0 

 325.000 13.000 25 الرتب الهكجبة

   0 التساكم

 

 تحديد اليدؼ

 
 بعدم /قبمْ

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
4.402 

 
 ال  ع   
...0 

 325.000 13.000 25 الرتب الهكجبة

   0 التساكم

دراسة الحمكؿ 
 الهطركحة

 بعدم /قبمْ

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
4.316 

 
 ال  ع   
...0 

 300.000 12.500 24 الهكجبةالرتب 

   1 التساكم

ترتيب الحمكؿ 
حسب 
 األفضمية

 بعدم /قبمْ

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
4.385 

 
 ال  ع   
...0 

 325.000 13.000 25 الرتب الهكجبة

   0 التساكم

اختيار البديؿ 
 األفضؿ

 بعدم /قبمْ

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
4.408 

 
ل  ع    ا

...0 
 325.000 13.000 25 الرتب الهكجبة

   0 التساكم

 بعدم /قبمْ الدرجة الكمية

 0.000 0.000 0 الرتب السالبة
4.376 

 
 ال  ع   
...0 

 325.000 13.000 25 الرتب الهكجبة

   0 التساكم

درجات الهجهكعة التجٓربٓة كجكد فركؽ دالة إحصائٓان بٓف هتكسطات  (28)رقـ الجدكؿ ٓتضح هف 
 ٌْ(, ك 4.376) القبمْ كالبعدم كاىت " فْ القٓاس Zككاىت قٓهة " بعدمكال القبمْفْ القٓاسٓف 

 لصالح التطبٓؽ البعدم. (0.01دالة عىد هستكل دٚلة )



 
 

149 
 

ٓجاد الفاعمٓة قاهت الباحثة بحساب هربع إٓتا   (29) الج الا, " كهعاهؿ الكسب لبٛؾη 2 "٘ك

 معامل الك ب ل  ك :قٌ  ٌاضح 

 يجاد الفاعميةإل" لمدرجة الكمية لالختبار  η 2" ك "Zقيهة " (29) جدكؿ
 Z Z2 Z2  + 4 η 2 الفاعمٓة بالؾ 

 ةكبٓر  1.51 0.829 23.449 19.449 4.410 فيـ الهكقؼ الهشكؿ

 ةكبٓر  1.42 0.829 23.375 19.375 4.402 تحديد اليدؼ

 ةكبٓر  1.40 0.823 22.626 18.626 4.316 دراسة الحمكؿ الهطركحة

  0.93 0.828 23.233 19.233 4.385 ترتيب الحمكؿ حسب األفضمية

 ةكبٓر  2.36 0.829 23.431 19.431 4.408 اختيار البديؿ األفضؿ

 ةكبٓر  1.40 0.827 23.152 19.152 4.376 الدرجة الكمية
 

ذا ىسبة بٛؾ لمدرجة الكمٓة بمغت فك (  أف 29الجدكؿ ) ٓتضح هف ؽ الكاحد الصحٓح ٌك
رجعجٓجسك,  استراتٓجٓةٓؤدم إلِ الحكـ عمِ فعالٓة الهدكىة اٚلكتركىٓة التْ تكظؼ   إلِ ذلؾ ٓك

ا عىد تفسٓر ىتائج الفرض الثاىْ سبؽ التْ اٖسباب  الهجهكعتٓف بٓف الفركؽ كجكد حكؿ ذكٌر
 فْ اختبار هٍارات اتخاذ القرار. كالتجٓربٓة الضابطة

 

 :التكصيات
ب اٚ (1 ا الهدكىات فْ العهمٓة التعمٓهٓة بهختمؼ هراحمٍ 0.2ستفادة هف تقىٓات الٓك  اكأبرٌز

 التعمٓـ, كُٓحسف هف فرص التعمـ الذاتْ.فْ  تكظٓفٍا بها ٓحقؽ التفاعمٓةك 
عقد كرش عهؿ لمهعمهٓف لتدٓربٍـ عمِ كٓفٓة تصهٓـ الهدكىات ا٘لكتركىٓة كاستخداهٍا بشكؿ  (2

 هع الطمبة. فعاؿ فْ التدٓرس كالتكاصؿ
ضع  (3 هكاد اثرائٓة  فٍٓاأف ٓهتمؾ كؿ هعمـ هدكىة الكتركىٓة ٓتكاصؿ هف خٛلٍا هع طمبتً, ٓك

 كسائؿ تكضٓحٓة لمهادة التْ ٓدرسٍا.كهراجع ك 
استخداـ الهدكىات ا٘لكتركىٓة فْ التعمٓـ ٓكِجد هعمهٓف قادٓرف عمِ اتخاذ القرار حٓاؿ القضآا  (4

ب الهختمفة.الهختمفة التْ تكاجٍٍـ, كالتعا  هؿ بفعالٓة هع كـ الهعمكهات الكاردة عبر هكاقع الٓك
تفعٓؿ هختبر الحاسكب فْ الهدرسة لٓشهؿ تدٓرس جهٓع الهكاد التعمٓهٓة, كأف ٚ ٓقتصر عمِ  (5

 هادة الحاسكب كالتكىكلكجٓا.
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استخداـ استراتٓجٓات التعمـ التعاكىْ فْ التدٓرس بصكرة كبٓرة, لتحقٓؽ جك هف اٖلفة  (6
اصؿ بٓف الطٛب كالقضاء عمِ التىافس الفردم كالجك السمطكم بٓف الطٛب فْ الغرفة كالتك 

 الصفٓة.
عقد كرش عهؿ لمهعمهٓف لتدٓربٍـ عمِ كٓفٓة التخطٓط الجٓد لمدركس فْ هختمؼ الهكاد  (7

 جٓجسك. استراتٓجٓةباستخداـ 
هٓـ الهعمهٓف تدٓرب الهتعمهٓف عمِ استخداـ هٍارات اتخاذ القرار الهختمفة هف خٛؿ تص (8

 هكاقؼ تعمٓهٓة هتىكعة تربط الهىٍاج بحٓاة الطالب, كتتطمب هىٍـ اتخاذ القرار اٖهثؿ.
 
 

 الهقترحات:
 هٍارات التفكٓر الهتىكعة.سك فْ تىهٓة ججٓ استراتٓجٓةفعالٓة هدكىة الكتركىٓة تكظؼ دراسة  (1
ب (2 فْ تىهٓة face book  كػػ 0.2إجراء دراسة هقارىة بٓف هدكىة الكتركىٓة كأحد تطبٓقات الٓك

 هٍارات اتخاذ القرار كالهفآٌـ الحاسكبٓة لدل الطمبة.
إجراء دراسة هشابٍة بالدراسة الحالٓة ٚسٓها عمِ هادة العمكـ ٚرتباطٍا بشكؿ كثٓؽ فْ حٓاة  (3

 الطالب كفعالٓتٍا فْ تىهٓة الهٍارات الحٓاتٓة بها فٍٓا هٍارة اتخاذ القرار.
عمِ آراء الهعمهٓف اتجاي استخداـ الهدكىات اٚلكتركىٓة فْ التعمٓـ إجراء دراسة هسحٓة لتعرؼ  (4

 كالصعكبات التْ تكاجٍٍـ فْ استخداهٍا.
جٓجسك فْ تدٓرس التكىكلكجٓا عمِ تحصٓؿ الطمبة  استراتٓجٓةإجراء دراسة لهعرفة فعالٓة  (5

 كبقاء أثر التعمـ.
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ىالطربوظالمراجعىأواًل:ى

فاعمٓة ىهكذج هقترح لتىهٓة التفكٓر اٚحتهالْ ك هٍارات اتخاذ . (2009رآٌـ رفعت)إبرآٌـ, إب .1
-67(,159)2س, دراسات في الهناىج كطرؽ التدري .القرار لدل تٛهٓذ الهرحمة اٚبتدائٓة

100. 
فعالية بعض استراتيجيات التدريس في تنهية هيارات اإلبداع  (.2003, عصاـ )أبك الخٓر .2

رغٓر هىشكرة, جاهعة  دكتكراةرسالة . ذات هدارس الفصؿ الكاحدالمغكم لدل تمهي , غزة, اٌٖز
 فمسطٓف.

عهاف: دار ؽ .التطبي ك النظرية التفكير تعميـ ( 2010 ). هحهد كىكفؿ, صالح جادك, أبك .3
 .الهسٓرة

 : غزة.فعاؿ لتعمـ كاإلجراءات الهفاىيـ – الصفي كالتقكيـ القياس (2008 ). سىاء دقة, أبك .4
 . لمىشر فاؽاٖ دار

اثر استخداـ برناهج بنهط التدريب كالههارسة في تعديؿ التصكرات (.2008أبك سعدة, عمْ) .5
رسالة هاجستٓر غٓر  .البديمة لبعض الهفاىيـ التكنكلكجية لدل طالب الصؼ التاسع بغزة

 , غزة.هىشكرة, الجاهعة ا٘سٛهٓة
" الكيكي " في تنهية الهفاىيـ فاعمية شبكة التكاصؿ االجتهاعي (.2012, سٍاـ )أبك عطٓة .6

رسالة هاجستٓر  .طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزةالتكنكلكجية ك هيارات االنترنت لدل 
 , غزة.غٓر هىشكرة, الجاهعة ا٘سٛهٓة

دكر التعميـ االلكتركني في تعزيز الهيزة التنافسية في الجاهعات (.2012أبك غبف, أحهد ) .7
. رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة, الجاهعة ية نظر األكاديهييفالفمسطينية في قطاع غزة هف كج

 ا٘سٛهٓة, غزة, فمسطٓف.
 . عهاف: الجاهعة اٖردىٓة.هبادئ القياس النفسي كالتقكيـ التربكم(.1982أبك لبدة, سبع ) .8
ثر استخداـ الهحاكاة الحاسكبية عمى اكتساب الهفاىيـ ك أ.(2010أبك هاضْ, ساجدة) .9

غٓر  رسالة هاجستٓر .بغزة األساسيلتكنكلكجيا لدل طمبة الصؼ التاسع الهيارات الكيربية با
 , غزة.هىشكرة, الجاهعة ا٘سٛهٓة

 تىهٓة فْ اجتهاعْ بىهكذج التدٓرس أثر (.2002سحر) الكٓرـ, كعبد ىعٓهة أحهد, .10
 ذكم اٚبتدائْ الخاهس الصؼ تٛهٓذ لدل كالتحصٓؿ القرار كاتخاذ الهٍارات التعاكىٓة

 .17-77, (4) 3, العمهية التربية هجمة .العمـك هادة فْ صعكبات
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 تىهٓة فْ اجتهاعْ بىهكذج التدٓرس أثر.( 2000 )سحر الكٓرـ, كعبد ىعٓهة أحهد, .11
 ذكم اٚبتدائْ الخاهس الصؼ تٛهٓذ لدل كالتحصٓؿ القرار كاتخاذ الهٍارات التعاكىٓة

 .17-77 ,(4) 3, العمهية التربية هجمة .العمـك فْ هادة صعكبات
 العالهٓة العىكبكتٓة الشبكة عمِ الهصٓرة .الهدكىات (2010)إسهاعٓؿ شٓهاء إسهاعٓؿ, .12

االتجاىات الحديثة  الهكتبٓٓف, كهدكىات الهكتبات لهدكىات إشارة خاصة هع لمهعمكهات هصدرا
 299-328 , 33 العدد ,في الهكتبات كالهعمكهات

 .غزة : هطابع الهقداد.بحث التربكمتصهيـ ال(. 1999اٖغا, إحساف ك اٖستاذ, هحهكد ) .13
البنائية في تنهية  Seven E,S استراتيجيةفاعمية تكظيؼ ( 2012, حهداف )اٖغا .14

الهيارات الحياتية في هبحث العمـك العاهة الفمسطيني لدل طالب الصؼ الخاهس األساسي 
ررسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة, جاهعة  .بغزة   , غزة, فمسطٓف.اٌٖز

اثر استخداـ الجيؿ الثاني لمتعمـ االلكتركني (. 2005اهلل بف ٓحِٓ ) آؿ هحٓا, عبد .15
elearning2  رسالة دكتكر في ابيا الهعمهيفعمى هيارات التعمـ التعاكني لدل طمبة كمية .

 غٓر هىشكرة, السعكدٓة, جاهعة أـ القرل.
 . ىت.هتكفر عمِ شبكة اٚىتر . ًالتدريس تصهين التعمين( 2009)داَد هحهَد ,الربٓعْ .16

mardan.com/mhmod03.htm-www.hussein 
 حاسَبْ تعمٓهْ برىاهج أثر (2010الحافظ) عبد الهطٓرّ, هحهدك  ٌَٚ أبَ ,اهفضْ .17

 الههمكة فْ الهتَسط الثاىْ الصف طٛب لدُ العمَن هادة فْ البدٓمة الهفآٌن تغٓٓر فْ
 .389-347(, 4)26, دهشق جاهعة هجمة. السعَدٓة بٓةالعر

)ترجهة عمْ الهكسكم كسالـ الكائمْ  استراتيجيات التعمـ االلكتركني(.2005بدر الخاف ) .18
 كهىِ التٓجْ(. حمب : شعاع لمىشر 

كـ .19  بعض تنهية عمى التكسعية رايجمكث نظرية تكظيؼ أثر قياس( .2012, هجدم )بٌر
. رسالة هاجستٓر  األساسي بغزة العاشر الصؼ طالب لدل لكجيةالتكنك  الهفاىيـ كالهيارات

 , غزة.غٓر هىشكرة, الجاهعة ا٘سٛهٓة
 ..القاٌرة : دار الكتبالتعميـ االلكتركني كالتعميـ الجكاؿ(.2007, عبد الحهٓد )بسٓكىْ .20
)ترجهة كلٓد التكنكلكجيا ك التعمـ االلكتركني ك التعميـ عف بعد ( .2007, طكىْ )بٓتس .21

 .. الٓراض : هكتبة العبٓكافادة (شح
 . عهاف : دار الفكر.تعميـ التفكير : هفاىيـ كتطبيقات( 2002جركاف, فتحْ ) .22
 . عهاف : دار الفكر.تعميـ التفكير : هفاىيـ كتطبيقات( 2011جركاف, فتحْ ) .23

http://www.hussein-mardan.com/mhmod03.htm
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لقصصْ فْ تىهٓة فاعمٓة البرىاهج الهقترح كفقان لهدخؿ اٖسمكب ا( 2010حجاجْ, فاطهة ) .24
-113(,158)1, دراسات في الهناىج كطرؽ التدريس .هٍارات اتخاذ القرارـ السٓاسٓة ك القٓ

160. 
كاقع استخداـ الهنتديات التعميهية غير التزاهنية  (.2010, أكـر )حرب, سعٓد ك فركاىة .25

التكىكلكجٓة  كرقة هقدهة إلِ هؤتهر التربكم :التربٓةهف قبؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي. 
 . غزة, فمسطٓف.لتعمٓـكتكىكلكجٓا ا

.الدار استراتيجيات التعميـ كالتعمـ الحديثة كصناعة العقؿ العربي(.2009, شحادة )حسف .26
 الهصٓرة المبىاىٓة : القاٌرة.

ٓمٓة استخداـ الهدكىات لبث خدهات الهعمكهات : دراسة تحم(.2010هصطفِ )حسٓف,  .27
هٓة لهدكىات الهكتبات ك    16,الهعمكهاتفي الهكتبات ك االتجاىات الحديثة .الهعمكهاتتقٓك

(33,) 217-298 
 هٍارات عمِ الدراسٓة البٓئة هع الدراسْ البرىاهج تفاعؿ أثر(.2008حكٓـ, عبد الحهٓد ) .28

جاهعة أـ القرل  -دراسات تربكية . القرل أـ جاهعة – الهعمهٓف كمٓة طٛب لدل القرار اتخاذ
(,14.) 
يهية الحرة ك الهضبكطة في تنهية هيارات فاعمية الهنتديات التعم.(2013, سكزاف )حهادة .29

. رسالة هاجستٓر تصهيـ الدركس االلكتركنية لدل طالبات كمية التربية بالجاهعة اإلسالهية
 غٓر هىشكرة, الجاهعة ا٘سٛهٓة, غزة, فمسطٓف.

 . اٖردف : دار الهسٓرة التصهيـ التعميهي نظرية كههارسة.(1999الحٓمة, هحهد ) .30

 (Jigsaw 2)أثر التعمُّـ التعاكىْ القائـ عمِ هجهكعات الخبراء ( 2007, هحهد )الحٓمة .31
ة فْ هساؽ تصهٓـ  كجىس الطمبة فْ التحصٓؿ الهباشر كالهؤجؿ لطمبة كمٓات العمكـ التربٓك

 .198-167(,2)13, هجمة الهنارة.التعمٓـ هقارىة بالتعمُّـ التعاكىْ العادم
. إلكتركنياإلالتعميـ كالتدريب ي خدهة ف 2.0تًظيف تقنيات ًيب .(2007, ٌىد )الخمٓفة .32

 هتكفر عمِ شبكة اٚىترىت 
-alkhalifa.com/wp-http://hend

content/uploads/2008/02/alkhalifa_vet2.pdf  
 التعميـ خدهة في 2.0 كيب تقنيات كظيؼت ( 2006 ).سمٓهاف بىت ٌىد الخمٓفة, .33

 الههمكة ,الٓراض.كالفىْ الهٍىْ لمتدٓرب الرابع السعكدم التقىْ الهؤتهر.اإللكتركني كالتدريب
 .السعكدٓة العربٓة

http://hend-alkhalifa.com/wp-content/uploads/2008/02/alkhalifa_vet2.pdf
http://hend-alkhalifa.com/wp-content/uploads/2008/02/alkhalifa_vet2.pdf
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هقارنة بيف الهدكنات كنظاـ جسكر إلدارة التعمـ  ( 2009 ).سمٓهاف بىت ٌىد الخمٓفة, .34
 .هتكفر عمِ شبكة اٚىترىت اإللكتركني.

 http://www.onlinetrainingnetwork.net/vb/showthread.php?t=479 
 العربية الهدكنات (.2006هساعد) بىت سمطاىة كالفٍد, سمٓهاف بىت ٌىد الخمٓفة, .35

 العربٓة الههمكة , الٓراض .الهعمكهات لتقىٓة كلِاٖ الكطىٓة الىدكة .تحميمية دراسة الحاسكبية
 .السعكدٓة

 . القاٌرة : هكتبة دار الكمهة. عهميات تكنكلكجيا التعميـ.(2003, هحهد عطٓة )خهٓس .36
. القاٌرة  الكهبيكتر التعميهي كتكنكلكجيا الكسائد الهتعددة.(2007, هحهد عطٓة )خهٓس .37

 .: دار السحاب لمىشر كالتكٓزع
 . القاٌرة : عالـ الكتب.استراتيجيات هعاصرة في التعمـ التعاكني (2006), هحهد الدٓب .38
( أثر طٓرقة استخداـ الكسائط 2008الرصاعْ, هحهد كالعاىْ, رؤكؼ كالقادرم, سمٓهاف ) .39

هجمة كمية التربية الحاسكبٓة الهتعددة فْ فٍـ الهفآٌـ الفٓٓزائٓة لدل طٛب الهرحمة الجاهعٓة.
 .180-158(, 25, )بية الهتحدة/جاهعة اإلهارات العر 

قبعات التفكير في تنهية الهفاىيـ العمهية  استراتيجيةأثر ( 2012, سىاء )رضكاف .40
رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة,  .كهيارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الثاهف األساس بغزة

 الجاهعة ا٘سٛهٓة, غزة, فمسطٓف.
 الطمبة تحصيؿ في التعاكني التعمـ تيجيةاسترا استخداـ أثر( 2007الرفاعْ, عالٓة ) .41

جاهعة دهشؽ رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة,  .االجتهاعية كتفاعالتيـ الرياضيات الصـ في
 .سكٓرا, دهشؽ ,كالجهاعة اٖردىٓة

 تىهٓة فْ الذٌىْ العصؼ طٓرقة استخداـ ( أثر2009, ٓزد )الٓزادات, هاٌر ك العدكاف .42
 فْ كالهدىٓة الكطىٓة التربٓة هبحث فْ اٖساسْ ؼ التاسعالص طمبة لدل القرار اتخاذ هٍارة

 .490-465(, 2)17 اإلنسانية الدراسات سمسمة -اإلسالهية الجاهعة هجمةاٖردف. 
ـ التفكير رؤية تطبيقية في تنهية العقكؿ يتعم.(2003)حسف حسٓف , ٓزتكف .43

 .القاٌرة : عالـ الكتب. الهفكرة
 . عهاف : دار الشركؽ. العمـكأساليب تدريس ( .2004ٓزتكف, عآش ) .44
, – االلكتركني التعمـ - التعميـ في جديدة رؤية.(2005حسٓف ) حسف ٓزتكف, .45  الهفيـك

 . لمتربٓة الصكتٓة الدار . الٓراض:التقكيـ التطبيؽ, القضايا,

http://www.onlinetrainingnetwork.net/vb/showthread.php?t=479
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عالـ الكتب لمىشر .القاٌرة :تدريس العمـك لمفيـ رؤية بنائية .20029ٓزتكف, كهاؿ ) .46
 كالتكٓزع.

 .2كاالتصاالت ط الهعمكهات تكنكلكجيا التعميـ في عصر (2004) كهاؿ ٓزتكف, .47
 . الكتاب عالـ:القاٌرة

 . عهاف: دار الشركؽ.النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمـك(.2007ٓزتكف, عآش ) .48
. الٓراض :  هبادئ القياس كالتقكيـ في التربية(.1998الٓزكد , فٍهْ ك عمٓاف , ٌشاـ ) .49

 د لمىشر كالتكٓزع.هكتبة الرش
استخداـ الحاسكب كاالنترنت في هياديف ( .2010, جكدت ك السرطاكم ,عادؿ )سعادة .50

 . عهاف : دار الشركؽ.التربية كالتعميـ 

التىهٓة البشٓرة لمطالبة  أٌداؼفعالٓة برىاهج تدٓربْ قائـ عمِ ( 2010سعد, عزة صٛح ) .51
حؿ الهشكٛت ك اتخاذ القرار لدل تمهٓذات  كتىهٓة هٍارات اٖسٓرةالهعمهة فْ تدٓرس التربٓة 

 .231-219(, 156, )دراسات في الهناىج كطرؽ التدريس .ا٘عدادٓةالهرحمة 
رسالة  الهدرسية. القرارات اتخاذ في الهعمهيف هشاركة درجة( 2012, هاجد )السفٓاىْ .52

 .السعكدٓة, هكة, أـ القرل, جاهعة هاجستير غير هنشكرة
 .الهدكنات كتكظيفيا في التعميـ( 2012, أحهد )السككتْ .53

 -post_26.html#comment-http://alskwotty.blogspot.com/2012/08/blog
form 

ت جدٓدة ( التعمٓـ اٚلكتركىْ ك تحٓرر العقؿ : آفاؽ ك تقىٓا2010شحاتة , حسف ) .54
 لمتعمٓـ.القاٌرة : دار العالـ العربْ.

(. التعمٓـ ا٘لكتركىْ فْ الهدارس السعكدٓة : قبؿ أف 2002, فآز بف عبداهلل )الشٍرم .55
 .436-432, 91, العدد هجمة الهعرفةىشترم القطار .... ٌؿ كضعىا القضباف. 

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=2698   13/10-
2.50 

هتاح . هكقع بكابتْ .الشبكات االجتهاعية العربية عمى الكاب.( 2008, ٌشاـ )صادؽ .56
 http://bit.ly/aEfAuN : عمِ

 العمـك تحصٓؿ فْ العقمْ كالىهك خرائط التفكٓر بٓف التفاعؿ. ( 2008 )هىٓر صادؽ, .57
 (2),العمهية التربية هجمة .ا٘عدادم الثالث الصؼ القرار لتٛهٓذ كاتخاذ كٓر اٚبتكارمكالتف
11  ,.140-69 

http://alskwotty.blogspot.com/2012/08/blog-post_26.html#comment-form
http://alskwotty.blogspot.com/2012/08/blog-post_26.html#comment-form
http://alskwotty.blogspot.com/2012/08/blog-post_26.html#comment-form
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=2698
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 العمـك تحصٓؿ فْ العقمْ كالىهك خرائط التفكٓر بٓف التفاعؿ .( 2008 )هىٓر صادؽ, .58
 (2),العمهية التربية هجمة م.ا٘عداد الثالث الصؼ القرار لتٛهٓذ كاتخاذ كالتفكٓر اٚبتكارم

11 ,.140-69 
 عف االلكتركني التعمـ تصهيـ في كتطبيقو التعميهي التصهيـ ( 2005 ) بدر الصالح, .59

 لجىة أهاىة أعضاء عف الصادر كالتطبٓؽ الىظٓرة بٓف بعد عف التعمٓـ كتاب فْ فصؿد, بع
 هركز الخمٓجْ, التعاكف بدكؿ العالْ التعمٓـ كهؤسسات بجاهعات بعد عف التعمٓـ هسئكلْ

  بعد عف مٓـالتع
العمهٓة  الٓازكرم دار :عهاف .الهفتكح كالتعميـ بعد عف التعميـ.(2007عاهر, طارؽ ) .60

 .كالتكٓزع لمىشر
.كرقة نهكذج هقترح لتصهيـ الهقررات عبر االنترنت. (2007), حسف الباتععبد العاطْ .61

ر ٚستخداـ تكىكلكجٓا الهعمكهات كاٚتص اٖكؿ: الهؤتهر الدكلْ  إلِبحثٓة هقدهً  اؿ فْ تطٓك
 , هصر.القاٌرة التعمٓـ قبؿ الجاهعْ.

 –األدكات  –الهبادئ  –التعميـ االلكتركني ) الفمسفة .(2008, حهدم )عبد العٓزز .62
 .. عهاف : دار الفكرالتطبيقات (

, جاهعة هجمة التعميـ االلكتركني .(التعمـ اٚلكتركىْ التعاكى2010ْ, ٓاسر)عبد العٓزز .63
 . الهىصكرة

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=14&page=news&task=
show&id=49   5/الساعة 26/10/2013تآرخ الكصكؿ 

ة اٖطر( 2012, ىضاؿ )عبد الغفكر .64  اهعةج هجمة. اٚلكتركىْ التعمـ لتصهٓـ التربٓك
 .86-63( , 1)16, (اإلنسانية العمكـ سمسمة)األقصى

ب 2011, احهد )عبد الهجٓد .65 ( .أثر برىاهج قائـ عمِ استخداـ أدكات الجٓؿ الثاىْ لمٓك
web0.2   فْ تدٓرس الٓراضٓات عمِ تىهٓة أىهاط الكتابة اٚلكتركىٓة كتعدٓؿ التفصٓٛت

 , (76) 2, هجمة كمية التربيةالتربٓة .  الهعرفٓة لدم طٛب شعبة التعمٓـ اٚبتدائْ بكمٓة
245-330. 

, هجمة التدريب كالتقنية(. الحاسكب كاتخاذ القرار. 2012, أحهد )عبد الهجٓد .66
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=455&issueNo=17 23, عاءاٖرب-

 ـ. 12الساعة  04-2013

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=14&page=news&task=show&id=49
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=14&page=news&task=show&id=49
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=455&issueNo=17
http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=455&issueNo=17
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بة( الصٓفْ الذم تقدهً هؤسسة الهمؾ عبد ( 2008عبد الهجٓد, أساهة ) .67 أثر برىاهج )هٌك
بة كا٘بداع بشركة أراهكك السعكدٓة عمِ أسالٓب العزك السببْ كاتخاذ  العٓزز كرحالة لمهٌك

كبٓف بالههمكة العربٓة السعكدٓة دراسات تربكية . القرار لدل الطٛب كالطالبات الهٌك
 .212-173(, 2)14, كاجتهاعية

استراتيجيات التعميـ ك التعمـ في سياؽ ثقافة الجكدة : اطر ( 2009, كلٓـ )عبٓد .68
 . عهاف : دار الهسٓرة لىشر كالتكٓزع كالطباعة.هفاىيهية كنهاذج تطبيقية

الكتابة  هيارات تنهية عمى هقترحة إلكتركنية هدكنة أثر( 2013عبٓر )الهحضار,  .69
كتركىْ كالتعمٓـ عف الهؤتهر الدكلْ الثالث لمتعمـ اٚل.الثانكية الهرحمة طالبات لدل اإلبداعية

 , السعكدٓة.بعد . الٓراض

 طٛب تحصٓؿ عمِ Jigsawالتعاكىْ  التعمـ استراتٓجٓة استخداـ أثر( 2010, احهد )عٓزز  .70
مية التربية .هجمة أبحاث كالٓراضٓات هادة فْ الهعمهٓف إعداد هعاٌد اٖكؿ الصؼ

 .47-21 (,1)10,األساسية
 :. عهافالتدريس ك التعمـ بالدهاغ ذم الجانبيف( .2009, ٓكسؼ )عفاىة, عزك ك الجٓش .71

 دار الثقافة لمىشر كالتكٓزع.
 هصداقٓة عف الكشؼ فْ كاستخداهاتً التأثٓر حجـ ( 2000 ) .إسهاعٓؿ عزك عفاىة, .72

ة البحكث فْ الىتائج (, 3, )التربكية الفمسطينية كالدراسات البحكث هجمة . كالىفسٓة التربٓك
29-58. 

إلدارة األنشطة ك التفاعالت التعميهية  استراتيجيةفاعمية .(2012) , هجدمعقؿ .73
االلكتركنية في تنهية هيارات تصهيـ عناصر التعمـ بهستكدعات التعمـ االلكتركني لدل طمبة 

 عٓف شهس, القاٌرة, هصر. رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة, جاهعةالجاهعة اإلسالهية. 
 .التدريس,ط كطرؽ الهناىج في حديثة كتطبيقات اتجاىات.(2011السٓد ) هحهد عمِ, .74

 .كالتكٓزع لمىشر الهسٓرة دار  :عهاف 2
 التعمٓـ اٚلكتركىْ كخدهات الشبكات اٚجتهاعٓة (2009عهاشة, هحهد عبدي ) .75

(SNS),(27, العدد )هجمة الهعمكهاتية اإللكتركنية. 
  http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=313 
 الهتعددة الذكاءات نظرية ضكء في الهتعددة بالكسائط برناهج أثر( .2010, هىِ )عٓاد .76

رسالة بغزة.  سابعال طالبات الصؼ لدل التعمـ أثر كبقاء التكنكلكجية اكتساب الهفاىيـ عمى
 , غزة.غٓر هىشكرة, الجاهعة ا٘سٛهٓة هاجستٓر

http://informatics.gov.sa/old/details.php?id=313
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قائهة عمى استخداـ الهدكنات  استراتيجيةتأثير ( .2010هحهد ), الغاهدم, فٓرد ك سالـ .77
التعميهية في تنهية هيارات التفكير الناقد كبقاء أثر التعمـ لدل طالب التخصصات الشرعية 

كتركىْ بحث هقدـ إلِ الهؤتهر الدكلْ الثاىْ لمتعمٓـ اٚل. في كمية التربية بجاهعة أـ القرل 
 , السعكدٓة .كالتعمـ عف ُبعد . الٓراض

, هىصكر) .78 التعميـ اإللكتركني في هدارس كزارة التربية كالتعميـ بدكلة .(2003غمـك
ـ( . 23/4/2003-21. كرقة عهؿ هقدهة لىدكة التعمٓـ ا٘لكتركىْ خٛؿ الفترة )الككيت

 ؾ فٓصؿ . الٓراض.هدارس الهم
 الهكتبات هدكىات إلْ خاصة إشارة هع ا٘لكتركىٓة الهدكىات.(2006 )الرحهف عبد فراج, .79

 :عمِ هتاح14العدد  ,الهعمكهاتية كالهكتبٓف,
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=141. 

–الهعمكهات الهجزأة  استراتٓجٓةتقصْ فاعمٓة التعمـ التعاكىْ )بإتباع (.2000) حطانيالق .80
جٓجسك ( فْ تحصٓؿ الطٛب اٖكادٓهْ كاٚجتهاعْ كتىهٓة اتجاٌاتٍـ فْ الدراسات 

 .128-94 (,17), هجمة كمية التربية اٚجتهاعٓة )التآرخ ( بالهرحمة الهتكسطة.
ٓر ) ,القحطاىْ .81 ا عمِ اتخاذ القرارات اٚجتهاعٓة كضغكط العهؿ كأثالضغكط .(2007ٌز ٌر

, الٓراض, جاهعة ىآؼ العربٓة لمعمـك اٖهىٓة, رسالة هاجستير غير هنشكرة.ا٘دآرة
 .السعكدٓة

هتكفر عمِ شبكة  جيكسك (. استراتيجيةاستراتيجيات حديثة ).( 2012, غساف )قطٓط .82
  ktait.com/?id=324-http://www.ghassanاٚىترىت 

داف,ك  سهٓة الهحتسب, .83  برىاهج لتعمٓـ هف أجزاء ثٛثة دهج أثر ( 2008 ) رجاء سٓك
 عمِ كالقدرة CORT العمهٓة الهٍارات تىهٓة ك التحصٓؿ فْ العمـك كتب هحتكل فْ التفكٓر
, النجاح لألبحاث جاهعة هجمة فمسطٓف, فْ السابع الصؼ طالبات لدل الفرار اتخاذ
24(1,)465-489. 

أثر برىاهج هقترح فْ ضكء القضآا البٓئٓة الهستحدثة الهرتبطة ( 2011هحهد, الهعتز باهلل) .84
بتطبٓقات عمـ الكٓهٓاء لتىهٓة هٍارات اتخاذ القرار حٓالٍا كالهككف السمككْ لٛتجاٌات العمهٓة 

 .61-13(, 177)1,ناىج كطرؽ التدريسدراسات في اله, لدل طٛب الهرحمة الثاىكٓة
, عهاف: هكتبة أساليب تدريس العمـك لمصفكؼ األربعة األكلى(. 2009هحهد كفا, لٓىا ) .85

 الهجتهع العربْ.

http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=141
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=141
http://www.ghassan-ktait.com/?id=324
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( كالتعمـ الفردم باستخداـ jigsaw) التعاكىْالتعمـ  إستراتٓجٓتْفاعمٓة ( 2007هحهد, زبٓدة ) .86
ة التفكٓر اٚبتكارم لدل تٛهٓذ الصؼ اٖكؿ هادة العمكـ كتىهٓ فْالكهبٓكتر عمِ التحصٓؿ 

 .115-65( ,3)4, هجمة التربية العمهية. ا٘عدادم
. الهدرسي تعميـ في هعاصرة تربكية رؤل حدكد بال تفكير ( 2006 ).الدٓف صٛح هحهكد, .87

 . الهسٓرة دار عهاف :
    http://islamselect.net/mat/27279 هيارات اتخاذ القرار(. 2005) , تركْالهحٓهٓد .88

    12/7/2113بتآرخ 
فاعمية استخداـ الهدكنات التعميهية في تنهية التحصيؿ ( 2010الهدٌكىْ , فكٓزة ) .89

ٓر هىشكرة, جاهعة رسالة دكتكراي غ.  الدراسي كاالتجاه نحكىا لدل طالبات جاهعة القصيـ
 دٓة., السعك القصٓـ, القصٓـ

هتاح عمِ .الهعايير التربكية في تصهيـ الهدكنات.(2011الهٓزىْ, هحهد ) .90
post.html-http://mozainiblog.blogspot.com/2011/05/blog 

دار  القاٌرة : 1. ط العاـ التعميـ هراحؿ في التفكير هيارات ( 2002 ) فٍٓـ هصطفِ, .91
 الفكر العربْ.

فعالية هدكنة إلكتركنية في عالج التصكرات الخطأ لمهفاىيـ ( . 2007, هحهد )هطر .92
رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة,  .العمهية لدل طالب الصؼ التاسع األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا

 الجاهعة ا٘سٛهٓة, غزة, فمسطٓف.
جيجسك في تنهية التفكير الناقد  اتيجيةاستر أثر استخداـ  (2013, ٌاىْ )الهطكؽ .93

رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة, الجاهعة  . كاالتجاه نحك العمـك لدل طمبة الصؼ الثاهف بغزة
 ا٘سٛهٓة, غزة, فمسطٓف.

  : التعمـ التعاكني( . 2013, عبد اهلل )الهقبؿ .94

http://www.almekbel.net/articles.php?action=show&id=7  تآرخ الكصكؿ
 8/الساعة 26/10/2013

 الهسٓرة عهاف :دار .النفس كعمـ التربية في كالتقكيـ القياس( 2005 ).ساهْ همحـ, .95
تأثير شبكات التكاصؿ االجتهاعي عمى جهيكر الهتمقيف: (. 2012الهىصكر, هحهد ) .96

". رسالة هاجستٓر ع االجتهاعية كالهكاقع اإللكتركنية "العربية أنهكذجان دراسة هقارنة لمهكاق
 .غٓر هىشكرة, كمٓة أداب كالتربٓة, اٖكادٓهٓة العربٓة الهفتكحة, الداىهارؾ

. الهحتكل الدراسي في هيارات التفكير دهج . ( 2011 ) هحهد سعٓفاف, ك هحهد ىكفؿ, .97
 عهاف :دار الهسٓرة

http://islamselect.net/mat/27279
http://mozainiblog.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
http://mozainiblog.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
http://www.almekbel.net/articles.php?action=show&id=7
http://www.almekbel.net/articles.php?action=show&id=7


 
 

161 
 

القاٌرة: الدار الهصٓرة  .التعميـ اإللكتركني عبر شبكة اإلنترنت.( 2005هحهد )الٍادم,  .98
 .المبىاىٓة 

.عهاف : دار بناء الهناىج ك تنظيهاتيا أسس.(2005الككٓؿ, حمهْ ك الهفتْ هحهد ) .99
 الهسٓرة لمىشر كالتكٓزع كالطباعة.

كْ .100 ا٘ىترىت  عمِ شبكة هتكفرة.العربية كيكيبيديا هكسكعة( 2005) ٓك
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

هتكفرة عمِ العىكاف (. هدكىة.2013ٓكٓبٓدٓا العربٓة )ك  .111
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

( jigsaw) التعاكىْالتعمـ  استراتٓجٓةأثر استخداـ (.2000) الٓحِٓ, عبد اهلل كسالـ, هحهد .102
د  فْ هجمة القراءة .القراف الكٓرـ فْاكتساب تٛهٓذ الصؼ السادس بعض هٍارات التجٓك

 (.1, ) كالهعرفة
أثر استخداـ طريقة التعمـ التعاكني كفؽ نهكذجيف نهكذج ( 1998, كصفْ )ٓكسؼ .103

تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع األساسي في  كنهكذج التعمـ الجهعي في Jigsawجيجسك 
, رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة .هادة الرياضيات في هحافظة طكلكـر كاتجاىاتيـ نحكىا

 الجاهعة اٖردىٓة, عهاف, اٖردف.
تدريس  في( jigsawجيجسك ) استراتيجيةفاعمية استخداـ  (2010إدٓرس ) ,ٓكىس .104

لمهفاىيـ الجغرافية  االبتدائيخاهس اكتساب تالهيذ الصؼ ال فيالدراسات االجتهاعية 
.الهؤتهر الحادم كالعشٓرف لمجهعٓة الهصٓرة لمهىاٌج كطرؽ كاتجاىاتيـ نحك العهؿ الجهاعي

 التدٓرس .الجهعٓة الهصٓرة لمتربٓة العمهٓة, هصر.
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 أسهاء السادة الهحكهيف (1)همحؽ 

 الرقـ االسـ الدرجة العمهية الهسهى الكظيفي
 بالجاهعة أستاذ

 ا٘سٛهٓة
 كطرؽ الهىاٌج فْ دكتكر أستاذ

 تدٓرس التكىكلكجٓا
  .1 عسقكؿ هحهكد هحهد

عهٓد كمٓة التربٓة 
 بالجاهعة ا٘سٛهٓة

 الهىاٌج كطرؽ ْأستاذ دكتكر ف
 تدٓرس العمـك

  .2 فتحٓة المكلك

 بكمٓة هساعد أستاذ
 التربٓة بالجاهعة

 ا٘سٛهٓة

  .3 هحهكد الرىتٓسْ تدٓرس  كطرؽ الهىاٌج فْ دكتكراي

 بكمٓة هشارؾ أستاذ
 التربٓة بالجاهعة

 ا٘سٛهٓة

تدٓرس  كطرؽ الهىاٌج فْ دكتكراي
 الٓراضٓات

  .4 اٖسطؿ إبرآٌـ

 بكمٓة هشارؾ أستاذ
 عةالتربٓة بالجاه

 ا٘سٛهٓة

تدٓرس  كطرؽ الهىاٌج فْ دكتكراي
 الٓراضٓات

  .5 البعمكجْ أدٌـ

 بكمٓة هشارؾ أستاذ
 التربٓة بالجاهعة

 ا٘سٛهٓة

تدٓرس  كطرؽ الهىاٌج فْ دكتكراي
 الٓراضٓات

  .6 اٖسطؿ إبرآٌـ

  .7 حسف هٍدم تكىكلكجٓا التعمٓـ دكتكراي دكتكر بجاهعة اٖقصِ
هساعد ىائب رئٓس 

كف الجاهعة لمشؤ 
 اٖكادٓهٓة

أستاذ هشارؾ فْ الهىاٌج كتكىكلكجٓا 
 التعمٓـ 

  .8 عٓادفؤاد 

  .9 أهؿ المحاـ بكالكٓركس تكىكلكجٓا الهعمكهات هدرس تكىكلكجٓا
  .10 تحٓرر أبك شهالة بكالكٓركس كهبٓكتر تعمٓهْ هدرس تكىكلكجٓا
  .11 ىسهة أبك دقة بكالكٓركس عمكـ حاسكب هدرس تكىكلكجٓا
  .12 عزة كادم ٓركس عمكـ حاسكببكالك  هدرس تكىكلكجٓا
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قائهة بالهفاىيـ الحاسكبية الهتضهنة في الكحدة الرابعة هف كتاب تكنكلكجيا  (2) همحؽ
 الهعمكهات لمصؼ الحادم عشر

رقـ صفحة كتاب  ـ
 الداللة المفظية الهفيـك الهدرسي

 درس : الحاسكب البسيط

كحدة الهعالجة الهركٓزة كالتْ تقكـ بالتحكـ أحد أقساـ  كحدة التحكـ 101   .1
 بكحدات ا٘دخاؿ كا٘خراج كالذاكرة

كحدة الحساب   .2
 كالهىطؽ

ٓتـ فٍٓا تىفٓذ العهمٓات الهىطقٓة هثؿ )ك( ك )أك( 
 كالعهمٓات الحسابٓة كالجهع كالطرح

هجهكعة هف الخطكط الكٍربائٓة تربط كحدة الهعالجة  الىكاقؿ  .3
 ء الحاسكبالهركٓزة ببقٓة أجزا

ٓشكؿ هعبرا لمبٓاىات بٓف كحدة الحساب كالهىطؽ ككؿ  MDRالهسجؿ   .4
هف الذاكرة ككحدة ا٘دخاؿ كا٘خراج ككحدة التحكـ, 
كتخزف البٓاىات القادهة أك الهغادرة هؤقتان إلِ حٓف 

 التقاطٍا هف الكحدة الٍدؼ
 عهمٓة ٓستطٓع الحاسكب تىفٓذٌا هباشرة هثؿ عهمٓات التعمٓهة 102  .5

 الجهع كالطرح
 

 درس : الترهيز
تهثٓؿ الحركؼ الصحٓحة كالعٛهات الخاصة كاٖعداد  الترهٓز 102  .6

 فْ ذاكرة الحاسكب
اٖىظهة   .7

 الهعٓآرة لمترهٓز
 ٌْ اٖىظهة التْ استخدهٍا هصههك الحكاسٓب لتهثٓؿ 
الحركؼ الصحٓحة كالعٛهات الخاصة كاٖعداد فْ 

 سكْ كىظاـ الترهٓز الهكحد, هثؿ ىظاـ أذاكرة الحاسكب
أحد أىظهة الترهٓز , ٓختص بتهثٓؿ الحركؼ كالعٛهات  ىظاـ أسكْ  .8
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رقـ صفحة كتاب  ـ
 الداللة المفظية الهفيـك الهدرسي

ASCII  الخاصة فْ المغة اٚىجمٓٓزة , فْ ذاكرة الحاسكب
حكم   رهزان  128ٓك

ىظاـ الترهٓز    .9
الهكحد 

Unicode 

أحد أىظهة الترهٓز , ٓختص بتهثٓؿ الحركؼ كالعٛهات 
عة هىٍا المغة العربٓة , فْ ذاكرة الخاصة فْ لغات هتىك 

حكم   رهزان  216الحاسكب ٓك
 درس : الذاكرة الرئيسية

الكصكؿ  103  .10
 التتابعْ

ٓجب الهركر عف كؿ الكحدات بٓف هكاف القراءة الحالْ 
 كالكحدة الهطمكبة

11.  104 
 
 
 

ٓتـ اٚىتقاؿ بٓف الكحدات بسرعة دكف الدخكؿ إلِ  الكصكؿ الهباشر
اتٍا  هحتٓك

كؿ الكص  .12
 العشكائْ

لكؿ هكقع تخٓزىْ عىكاف حٓث ىضع العىكاف فىصؿ إلًٓ 
 دكف الهركر عمِ سكاي

ذاكرة الكصكؿ    .13
 RAMالعشكائْ 

ْ هتطآرة  ذاكرة هصىكعة هف أشباي الهكصٛت ٌك

( كتكضع بٓف الهعالج الهركزم SRAMٌْ هف ىكع ) الذاكرة الكسٓطة  106  .14
التْ ٓطمبٍا كالذاكرة الرئٓسٓة كتخزف فٍٓا البٓاىات 

 الهعالج الهركزم هف الذاكرة
ذاكرة القراءة   .15

 (ROMفقط)
ْ غٓر هتطآرة  ذاكرة دائهة كتستخدـ لمقراءة فقط ٌك

 كتبرهج لهرة كاحدة فقط أثىاء التصىٓع
ذاكرة القراءة فقط   .16

القابمة 
لمبرهجة)
PROM) 

هكف لمهستخدـ برهجتٍا  ذاكرة لمقراءة فقط غٓر هتطآرة ٓك
 فقطلهرة كاحدة 

ذاكرة القراءة فقط  107  .17
القابمة لمبرهجة 

كالهسح)

ٓهكف القراءة كالكتابة عمٍٓا كٍربائٓان لكف قبؿ الكتابة 
 ٓجب هسحٍا باٖشعة فكؽ البىفسجٓة



 
 

169 
 

رقـ صفحة كتاب  ـ
 الداللة المفظية الهفيـك الهدرسي

EPROM) 
 الذاكرة الثانكية

ٓتككف هف هجهكعة هف الصفائح الدائٓرة الهطمٓة هف  القرص الصمب   .18
صفائح هثبتة عمِ الجٍتٓف بهادة هغىاطٓسٓة كتككف ال

 هحكر
هجهكعة هككىة هف الهسارات الهتشابٍة عمِ السطكح  اٚسطكاىة  .19

 الهختمفة
ستخدـ إشارات  القرص الهدهج  .20 ٓشبً القرص الصمب كلكتً قابؿ لٙزالة ٓك

 ضكئٓة
جٍاز ٓتـ التخٓزف عمًٓ باستعهاؿ اشارات هغىاطٓسٓة ,  الشٓرط  .21

 ت هتتابعةكتخزف عمًٓ الهعمكهات عمِ شكؿ هسارا
 ( كلكىٍا أسرعEEPROMتشبً ذاكرة ) الذاكرة السٓرعة  .22
23.  109 IPOd  أداة هحهكلة لخزف كتشغٓؿ الهمفات الصكتٓة كتستخدـ

 قرص صمب صغٓر لمغآة كتعرؼ بالذاكرة الكهاضة
الجزء هف القرص الصمب الذم ُٓخزف فًٓ البٓاىات ,  القطاع  .24

تسع القطاع إلِ   بآت. 512ٓك
ب الٍرهْ الترتٓ   .25

 لمذاكرة
ٓتـ فًٓ ترتٓب الذاكرة بطٓرقة ٌرهٓة حسب سرعتٍا 

كسعتٍا, لمحصكؿ عمِ أداء جٓد لمحاسكب, بحٓث ٓجرم 
 ىقؿ الهعمكهات بٓف اىكاع الذاكرة حسب الحاجة.

 هتحكهات اإلدخاؿ كاإلخراج & النكاقؿ 
كحدات ا٘دخاؿ    .26

 كا٘خراج
اسكب حمقة كصؿ بٓف العالـ الخارجْ كهككىات الح

خراجٍا هف كالِ  الداخمٓة , تعهؿ عمِ إدخاؿ البٓاىات كا 
 الحاسكب

هتحكـ ا٘دخاؿ  109  .27
 كا٘خراج

حمقة الكصؿ بٓف أجٍزة ا٘دخاؿ كا٘خراج كبٓف الهعالج 
 الهركزم

 حمقة الكصؿ بٓف الشاشة كبٓف الهعالج الهركزم كرت الشاشة    .28
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رقـ صفحة كتاب  ـ
 الداللة المفظية الهفيـك الهدرسي

 هعالج الهركزمحمقة الكصؿ بٓف الفأرة كبٓف ال هتحكـ الفأرة   .29
هتحكـ لكحة    .30

 الهفاتٓح
 حمقة الكصؿ بٓف لكحة الهفاتٓح كبٓف الهعالج الهركزم

31.   PCI Bus  هتطكر عفISA Bus  ِ133كتصؿ سرعتً إلMbps 
32.   USB Bus  ىاقؿ هتتاؿ حدٓث , ٓستخدـ لكصؿ أجٍزة خارجٓة هثؿ

 الطابعات كالهاسح الضكئْ
33.  Fire wire أجٍزة سٓرعة , هثؿ  ىاقؿ سٓرع , ٓستخدـ لكصؿ

 اٖقراص الصمبة الخارجٓة
34.  102 CNR  ىاشئ الشبكة كاٚتصاؿ , ٓستخدـ لكصؿ كرت الصكت

 كالهكدـ
35.  SATA  ىاقؿ بٓاىات هتسمسؿ , ٓستخدـ لكصؿ القرص الصمب

 ككصؿ هشغٛت اٖقراص اٖخرل عمِ المكحة اٖـ
 درس نظاـ التشغيؿ

الكصؿ بٓف الهستخدـ كبراهجً هف  برىاهج ٓعتبر حمقة ىظاـ التشغٓؿ 113  .36
 جٍة كأجزاء الحاسكب الهادٓة هف جٍة أخرل

ىظاـ تشغٓؿ   .37
ىدككز ٓك

 (Windows)
  

ٓة لشركة هٓكركسكفت, كالذم أحد أٌـ الهىتجات البرهج
ككاجٍة رسكهٓة بدٓمة عف كتابة أكاهر ىظاـ تشغٓؿ بدأ 

ٓتهٓز بسٍكلة  ذات الخمفٓة السكداء, (DOS) الدكس
 , ـ, كتىفٓذ اٖكاهر عف طٓرؽ استخداـ الفأرةاٚستخدا

هكاىٓة التعاهؿ هع أكثر هف برىاهج فْ ىفس الكقتك    ا 
38.  Defrag  برىاهج هكجكد فْ ىظاـ التشغٓؿ ٓستخدـ لترتٓب تكٓزع

 الهمفات عمِ القرص الصمب
هٓة   .39 أسمكب ٓسهح بتىفٓذ البراهج دكف أف تككف هكجكدة  الذاكرة الٌك

 ة بالكاهؿ فْ الذاكر 
 سهبٓاف   .40

(Symbian) 
 ىظاـ تشغٓؿ لٗجٍزة الصغٓرة هثؿ اٖجٍزة الخمكٓة 
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 تحكيـ اختبار الهفاىيـ الحاسكبية( 3)همحؽ 

 

 الهكضكع : تحكيـ اختبار الهفاىيـ الحاسكبية

 ........................................ حفظً اهللالسٓد الدكتكر / اٖستاذ .......

 السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً

جيجسك في تنهية  استراتيجيةفعالية هدكنة الكتركنية تكظؼ تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعىكاف "
 "  الهفاىيـ الحاسكبية كهيارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة

 درجة الهاجستٓر فْ كمٓة التربٓة بالجاهعة ا٘سٛهٓة لمحصكؿ عمِ

لذا أرجك هف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا االختبار , ثـ إبداء رأيكـ  كهالحظاتكـ في ضكء خبرتكـ  
 في ىذا الهجاؿ هف حيث :

ة. .1  السٛهة العمهٓة كالمغٓك
 هدل تهثٓؿ كؿ فقرة لمهادة الهطمكبة. .2
 كضكح فقرات اٚختبار. .3
 افة أك إبداء أم هٛحظات أخرل.حذؼ أك إض .4

    شاكٓرف لكـ حسف تعاكىكـ كلكـ كافر التقدٓر كاٚحتراـ

 الباحثة                                                                                                              

 دعاء عادؿ أبك خاطر       

 البيانات الشخصية لمهحكـ :

                        سـ : ........................... الدرجة العمهٓة : ....................................اٚ
 التخصص :....................... هكاف العهؿ :.........................................

 
ػػػس     قسػػػـ الهىػػػػاٌج كطرؽ التػػدٓر
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ف كتاب تكنكلكجيا الهعمكهات الهتضهنة في الكحدة الرابعة ه الحاسكبية الهفاىيـ قياس اختبار
 لمصؼ الحادم عشر 

رقـ 
 البند

 البند االختبارم
 

 الهفيـك
 الهقاس

ٚن : الحاسكب البسٓط  أك
أحد قسهي كحدة الهعالجة الهركزية تقـك بعهمية الجهع كالطرح كالعهميات   .1

 الهنطقية
 كحدة الحساب كالهىطؽ -كحدة التحكـ                ب - أ
ة -ٓسٓة                     دالذاكرة الرئ -ج    الذاكرة الثاىٓك

كحدة الحساب 
 كالهىطؽ

 أم هف الهياـ التالية تقـك بيا كحدة التحكـ :  .2
 التحكـ فْ أجٍزة ا٘دخاؿ كا٘خراج كالذاكرة -أ 
 تىفٓذ العهمٓات الحسابٓة هثؿ الجهع كالطرح -ب 
 جعؿ كحدة الحساب كالهىطؽ تقكـ بعهمٓة الجهع -ج 

 أ + ج

 كحدة التحكـ

عند قياهؾ بالبحث عف هجمد صكر هخزف في ذاكرة الحاسكب , فإنؾ   .3
 : تستخدهي ناقؿ ...... لتحديد الهجمد الهراد الكصكؿ إليو

ف  -ىاقؿ البٓاىات     ج -أ   ىاقؿ العىآك
 ىاقؿ الصكر -ىاقؿ التحكـ               د

 الىكاقؿ

هميات عهمية يستطيع الحاسكب تنفيذىا هباشرة هثؿ الجهع كالطرح كالع  .4
 الهنطقية :

 التعمٓهٓة -الترهٓز            ب - أ
 جهٓع ها سبؽ -البرهجة          د  -ج    

 التعمٓهٓة

يشكؿ هعبران لمبيانات بيف كحدة الحساب كالهنطؽ ككؿ هف الذاكرة ككحدة   .5
 : اإلدخاؿ كاإلخراج ككحدة التحكـ

 Busالىاقؿ    -ب        MDRالهسجؿ  -أ 
 ىظاـ التشغٓؿ  -د     القرص الصمب     -ج     

الهسجؿ 
MDR         

 ثاىٓان : الترهٓز
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 " (  :1ترهيز كمهة " أزرؽ" ىك ................ , )استعيني بجدكؿ رقـ "  .6
 
 ( 0642063106320672)16-د(   0672063206310642)16 -أ 
 (0642069206320672)16-( ج0672063206920642)16 -ب 

 الترهٓز

 :ASCIIتتحدث عف نظاـ أم هف العبارات التالية   .7
ستكعب  -أ   رهزان هختمفا 256ٓختص بالحركؼ اٚىجمٓٓزة ٓك
ستكعب  -ب   رهزان هختمفا 256ٓختص بالحركؼ العربٓة ٓك
ستكعب  -ج   رهزان هختمفا 265ٓختص بالحركؼ اٚىجمٓٓزة ٓك
ستكعب  -د   رهزان هختمفا 265ٓختص بالحركؼ اٚىجمٓٓزة ٓك

ASCII 

 فإننا نحتاج الى : Unicodeكمهة فمسطيف باستخداـ نظاـ  لتخزيف  .8
 بآت6  -بآت                   ج12 -أ 
 ب+ج  -بت                      د48 -ب 

 
نظاـ 

Unicode 
 ----إلى ----في نظاـ الترهيز الهكحد تهثؿ األحرؼ العربية هف   .9

 (600)16( إلِ  6FF)16  -(  ج6FF)16( إلِ  600)16 -أ 
 

 (6FF)16لِ  ( إ006)16  -(      د9FF)16( إلِ  6FF)16 -ب 

نظهة األ 
 الهعيارية

 درس : الذاكرة الرئيسية
, SDRMA  , RDRMA" ىي )  "DRMAهف األنكاع الهتطكرة عف ذاكرة   .10

 DDR-SDRMA: الترتيب الصحيح ليا هف األسرع إلى األبطأ ىك ) 
 SDRMA         -    RDRMA       -    DDR-SDRMA -أ 
 DDR-SDRMA  -    RDRMA       -   SDRMA -ب 
 SDRMA      -    DDR-SDRMA   -  RDRMA -ج 

RDRMA           -   SDRMA     -    DDR-SDRMA  

ذاكرة 
الكصكؿ 
العشكائْ 

RAM 

 :أىـ ها يهيز طريقة الكصكؿ الهباشر الهستخدهة في الذاكرة  .11
 الهركر عمِ جهٓع الكحدات كالبحث فْ هحتكٓات -أ 
 ىْتستغرؽ جزء هف ألؼ هف الثاىٓة لمكصكؿ لمهكقع التخٓز -ب 
 الكصؿ بشكؿ هباشر لمهكقع التخٓزىْ بكتابة عىكاىً -ج 
 أ + ج -د 

الكصكؿ 
 الهباشر
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 طريقة الكصكؿ التي يستخدهيا شريط الفيديك لمكصكؿ لهكاقع التخزيف ىي:  .12
 الكصكؿ الهباشر  -جالكصكؿ التابعْ            -أ 

 أ + ج -د                   العشكائْ    الكصكؿ

الكصكؿ 
 التتابعْ

 :  "Cach Memory"شكاؿ التالية يكضح عهؿ الذاكرة الكسيطة أم هف األ  .13
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 د
 

"Cach 
Memory" 

ذاكرة يهكف القراءة كالكتابة عمييا كيربائيان , لكف قبؿ الكتابة يجب هسحيا   .14
 :باألشعة فكؽ البنفسجية

ROMH              ج-             EPROM     أ- 
PROM             د- EEPROM 

EPROM 

حفظ برناهج البيكس لمكحة تخداـ ليذا النكع هف الذاكرة ىك أشير اس -د   .15
 األـ

ROM                       ج-             EPROM      
PROM             د- EEPROM 

ROM   

 ىك :  ROM عف ذاكرة   PROM أىـ ها يهيز ذاكرة   .16
 أىٍا ذاكرة غٓر هتطآرة. -أ 
 ثىاء برهجتٍا هرة كاحدة فْ هرحمة التصىٓع.تدخؿ الهعمكهات إلٍٓا أ -ب 
تدخؿ الهعمكهات إلٍٓا أثىاء برهجتٍا هرة كاحدة كلٓس شرطان هرحمة  -ج 

 التصىٓع.

  PROM   

  

 الذاك   الا ٌ  
 الذاك   ال ئٌ ٌ  الم ك يالمعال  

 أ

 ب الذاك   ال ئٌ ٌ  الذاك   الا ٌ   المعال  الم ك ي

 ج المعال  الم ك ي الذاك   الا ٌ   الذاك   ال ئٌ ٌ 

  ٌ  الذاك   الا

 

 الذاك   ال ئٌ ٌ 

 

 الم ك يالمعال  
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 أ +ب. -د 
أحد طرؽ الكصكؿ إلى هحتكيات الذاكرة , تستخدهيا كال هف الذاكرة   .17

 الرئيسية كالذاكرة الدائهة :
 لهباشرالكصكؿ ا  -الكصكؿ التابعْ            ج -أ 

 أ+ج-د             الكصكؿ العشكائْ -ب     

الكصكؿ 
 العشكائي

 درس : الذاكرة الثانكية
 :ذاكرة يتـ الكتابة عمييا بإشارات ضكئية   .18

 الشٓرط  -القرص الصمب ج -أ 
 الذاكرة الكسٓطة -القرص الهدهج      د -ب 
 

القرص 
 الهدهج

 : كلكنيا أسرع  EEPROMتشبو ذاكرة   .19
 ROM -ج                                   EPROM -أ 
 Cach Memory -د                 FLASH Memory -ب 

FLASH 
Memory 

 : Ipod أم هف اٚهتدادات التالٓة ٓتـ تشغٓمٍا باستخداـ اٖداة    .20
 MP3,AAC,PPT -أ 
 MP4,WAV,DOC -ب 
 MP3,AAC,WAV -ج 
 MP3,MP4,PPT -د 

Ipod 

الهختمفة في  الهجهكعة الهككنة هف الهسارات الهتشابية عمى السطكح  .21
 القرص الصمب تهثؿ :

 اسطكاىة -قطاع                  ج -أ 
 شٓرط -صفٓحة                د -ب 

 اسطكاىة

تخزف البيانات في القرص الصمب داخؿ القطاعات , حيث يتسع كؿ قطاع   .22
 الى .....بايت

 28 -ج                 27 -أ 
 
 210  -د                29 -ب 

 قطاع
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تثبت في الشكؿ الهقابؿ   .23
الصفائح عمى هحك كاحد يدكر 

 ...... دكرة في الساعة
 

 -ج           900000 -أ
1500  

 -د           90000 -ب 
15000 

 

القرص 
 الصمب

أم العبارات التالية تهثؿ ترتيب ىرهي ألنكاع الذاكرة بحسب سعتيا هف األقؿ   .24
 سعة حتى األكبر سعة :

 كسٓطة , الهسجٛتالشٓرط , اٖقراص الصمبة , الذاكرة ال -أ 
 اٖقراص الهدهجة , الشٓرط , الهسجٛت , الذاكرة الكسٓطة -ب 
 الهسجٛت , الذاكرة الكسٓطة , اٖقراص الهدهجة , الشٓرط -ج 
 الذاكرة الكسٓطة , الذاكرة الرئٓسٓة , اٖقراص الصمبة , الشٓرط -د 

الترتٓب 
الٍرهْ 
 لمذاكرة

ية , كتخزف عميو جياز يتـ التخزيف عميو باستعهاؿ اشارات هغناطيس  .25
 الهعمكهات عمى شكؿ هسارات هتتابعة .................

 اسطكاىة -ج                  القرص الهدهج -ج 
 شٓرط -د                     القرص الصمب -أ 

 الشٓرط

 & النكاقؿ كاإلخراج اإلدخاؿدرس: هتحكهات 
 133Mbps إلىهف الناقؿ التقميدم تصؿ سرعتو  أكثرناقؿ هتطكر   .26

 PCI  -ج             ISA -أ 
 Fire wire  -د                 USB -ب 

PCI  
 

 جهيع ها يمي هف هياـ هتحكهات اإلدخاؿ كاإلخراج ها عدا كاحدة :  .27
 التحكـ بالجٍاز الخارجْ. -أ 
 ىقؿ البٓاىات بٓف الهعالج الهركزم كالجٍاز الخارجْ . -ب 
 تقمٓؿ الضغط عمِ الهعالج الهركزم . -ج 
 بالجٍاز الخارجْ بشكؿ هؤقت.تخٓزف البٓاىات الخاصة  -د 

هتحكهات 
ا٘دخاؿ 
 كا٘خراج

 هتحكـ الفأرة يقـك بنقؿ البيانات هف  Aفي الشكؿ الهقابؿ  الهنفذ الخارجي   .28
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 الجياز الخارجي الى الهعالج الهركزم بطريقة ............:
 
 
 
هتكآزة             -أ 

 هتعاهدة
هتتالٓة           -ب 

 لٓس ههاسبؽ
  

 هيزات كرت الشاشة  :هف أىـ ه  .29
 التحكـ بالجٍاز الخارجْ -أ 
 تقمٓؿ الضغط عمِ الهعالج الهركزم -ب 
 ىقؿ البٓاىات بٓف الهعالج الهركزم كالجٍاز الخارجْ -ج 
 أ+ج -د 

 كرت الشاشة

 لكصؿ الهاسح الضكئي بجياز الحاسكب فإنؾ تستخدهي الناقؿ ..........:  .30
 PCI  -جFire Wire              -أ 
 USB -د                      SATA  -د      

USB 

 :يستخدـ لكصؿ األقراص الصمبة الخارجية  .31
 PCI  -ج             SATA -ج 
 Fire wire  -د                 USB -د 

Fire wire 

ية يككف هدهج داخؿ الحاسكب أم هف هتحكهات  اإلدخاؿ كاإلخراج التال  .32
 :دائها
 كرت الشاشة   -الهتحكـ الخاص بمكحة الهفاتٓح      ج -أ 
 ج+ب   -كرت الصكت                                د -ب 

هتحكـ لكحة 
 الهفاتٓح

 ىك :  SATAهف أىـ استخداهات الناقؿ   .33
ىاقؿ بٓاىات هتسمسؿ ٓستخدـ لكصؿ القرص الصمب عمِ المكحة  -أ 

 اٖـ.
 ىاشِء الشبكة كاٚتصاؿ ,ٓستخدـ لكصؿ كرت الصكت كالهكدـ. -ب 

SATA   
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 زا.جٍا 127ىاقؿ هتتاؿ حدٓث ٓستطٓع كصؿ  -ج 
 لٓس ههاسبؽ. -د 

يعتبر الشكؿ الهقابؿ أحد   .34
 كحدات ......... 

 
 

 

كحدات 
 ا٘دخاؿ
  -ا٘دخاؿ         ج -أ  كا٘خراج

 ا٘دخاؿ كا٘خراج
 -ا٘خراج     د -ب 

هتحكهات ا٘دخاؿ 
 كا٘خراج

 ىاشئ الشبكة كاٚتصاؿ , ٓستخدـ  لكصؿ ؾ كرت الصكت كالهكدـك  .35
 -PCI          ج           ISA -أ 
 CNR        -دAGP            -ب 

CNR 

 درس نظاـ التشغيؿ
أسمكب يسهح لمهعالج بتنفيذ براهج دكف أف تككف هكجكدة كاهمة في الذاكرة   .36

 :الرئيسية
هٓة -الذاكرة الكسٓطة           ج -أ   الذاكرة الٌك
 الذاكرة الكهاضة -الذاكرة الثاىكٓة            د -ب 

الذاكرة 
هٓة  الٌك

 ----((PDAنظهة التالية يتناسب هع تشغيؿ الحكاسيب الجيبيةأم هف األ   .37
 ٓكىكس   -سهبٓاف                   ج -أ 
 لٓكىكس  -بالـ                        د -ب 

 سهبٓاف                   

 يصدر الهستخدـ األكاهر إلى نظاـ التشغيؿ عف طريؽ :  .38
 البرهجة  -كتابة اٖكاهر             ج -أ 
 أ+ب                            -أرة            د  استخداـ الف -ب 

 
 

 ىظاـ التشغٓؿ
 بديمة عف كتابة أكاهر نظاـ تشغيؿبدأ ككاجية رسكهية   .39

 : كتنفيذ األكاهر عف طريؽ استخداـ الفأرة (DOS) الدكس
 لٓكىكس  -ٓكىكس                   ج -أ 
ىدكزهٓكركسكفت    -هٓكركسكفت ككرد        د -ب           ٓك

ىظاـ تشغٓؿ 
ىدككز  ٓك

  Defragبرناهج هكجكد في نظاـ التشغيؿ كيندكز لترتيب تكزيع الهمفات في القرص   .40
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 .الصمب
 Linux   -فٓجكؿ بٓسؾ             ج -أ 
 Palm  OS -د                 Defrag -ب 
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 اختبار الهفاىيـ الحاسكبية (4) همحؽ
 
 :الطالبة يزتيعز 

 بركاتً ك اهلل رحهة ك عمٓكـ السٛـ
 الكحدة فْ الحادم عشر الصؼ طالبات لدل الحاسكبٓة الهفآٌـ قٓاس إلِ اٚختبار ٌذا ٍٓدؼ
 . هبحث تكىكلكجٓا الهعمكهات فْ "أىظهة العد" الرابعة
 بكؿ عف ٘جابةا كها أرجك  الصحٓحة, الفقرة رهز حكؿ دائرة ثـ كضع اٚختبار فقرات قراءة ٓرجِ
 عٛقة لٍا كلٓس العمهْ البحث ٖغراض ستستخدـ فقط اٚختبار ٌذا ىتائج بأف عمها كعىآة دقة

 .الهدرسة فْ بدرجاتؾ
 اٚختبار عمِ با٘جابة الشركع قبؿ التالٓة التعمٓهات اقرأم

 :االختبار تعميهات
 قراءة البٓاىات بتهعف. .1
 أربع. سؤاؿ لكؿ هتعدد, هف اٚختٓار كعى هف سؤاٚ ( 40 ) هف اٚختبار ٌذا ٓتككف .2
 .تختآرٍا أف عمٓؾ صحٓحة فقط ككاحدة خاطئة هىٍا ثٛثة إجابات .3
 . دقٓقة ( 40 ) اٚختبار هدة .4
 اٖسئمة. حؿ عىد ا٘جابات تخهىْ ٚ .5
ٚن  ترؾ عدـ .6  . إجابة بدكف سؤا

 
 :ا٘جابة طٓرقة لتكضٓح هحمٚك هثاٚ ٓمْ كفٓها

 :ذ براهج دكف أف تككف هكجكدة كاهمة في الذاكرة الرئيسيةأسمكب يسهح لمهعالج بتنفي

هٓة -الذاكرة الكسٓطة           ج -ج   الذاكرة الٌك

ة            د   -ب         الذاكرة الكهاضة -الذاكرة الثاىٓك

  شكر لكـ ,,,                                                           الباحثة



 
 

181 
 

 حاسكبيةاختبار الهفاىيـ ال
 اسـ الطالبة:...............                            رقـ الشعبة:...............

رقـ 
 البند

 البىد اٚختبارم

ٚن : الحاسكب البسٓط  أك
 أحد قسهي كحدة الهعالجة الهركزية تقـك بعهمية الجهع كالطرح كالعهميات الهنطقية  .1

 كحدة الحساب كالهىطؽ -كحدة التحكـ                       ج - ب
ة -الذاكرة الرئٓسٓة                     د - ت  الذاكرة الثاىٓك

 أم هف الهياـ التالية تقـك بيا كحدة التحكـ :  .2
 التحكـ فْ أجٍزة ا٘دخاؿ كا٘خراج كالذاكرة -د 
 تىفٓذ العهمٓات الحسابٓة هثؿ الجهع كالطرح -ق 
 جعؿ كحدة الحساب كالهىطؽ تقكـ بعهمٓة الجهع -ك 
 أ + ج -ز 

عند قياهؾ بالبحث عف هجمد صكر هخزف في ذاكرة الحاسكب , فإنؾ تستخدهي ناقؿ   .3
 : ...... لتحديد الهجمد الهراد الكصكؿ إليو

ف  -ىاقؿ البٓاىات     ج -ب   ىاقؿ العىآك
 ىاقؿ الصكر -ىاقؿ التحكـ           د -ج 

 ية :عهمية يستطيع الحاسكب تنفيذىا هباشرة هثؿ الجهع كالطرح كالعهميات الهنطق  .4
 التعمٓهٓة -الترهٓز            ج - ب
 جهٓع ها سبؽ -البرهجة          د  -ب    

يشكؿ هعبران لمبيانات بيف كحدة الحساب كالهنطؽ ككؿ هف الذاكرة ككحدة اإلدخاؿ   .5
 : كاإلخراج ككحدة التحكـ

 
 Busالىاقؿ    -ج        MDRالهسجؿ  -ب 
 ىظاـ التشغٓؿ  -القرص الصمب       د  -ج 

 : الترهيزثانيان 
 " (  :1ترهيز كمهة " أزرؽ" ىك ................ , )استعيني بجدكؿ رقـ "  .6
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 (0642063106320672)16 -(      د0672063206310642)16 -ج 
 (0642069206320672)16-(      ج0672063206920642)16 -د 

 :ASCIIأم هف العبارات التالية تتحدث عف نظاـ   .7
ستك  -ق   رهزان هختمفا 256عب ٓختص بالحركؼ اٚىجمٓٓزة ٓك
ستكعب  -ك   رهزان هختمفا 256ٓختص بالحركؼ العربٓة ٓك
ستكعب  -ز   رهزان هختمفا 265ٓختص بالحركؼ اٚىجمٓٓزة ٓك
ستكعب  -ح   رهزان هختمؼ 265ٓختص بالحركؼ اٚىجمٓٓزة ٓك

 فإننا نحتاج الى : Unicodeكمهة فمسطيف باستخداـ نظاـ  لتخزيف  .8
 بآت 6  -بآت                   ج 12 -ج 
 ب+ج  -بت                      د 48  -د 

 ----إلى ----في نظاـ الترهيز الهكحد تهثؿ األحرؼ العربية هف   .9
 (600)16( إلِ  6FF)16  -(              ج6FF)16( إلِ  600)16 -ج 
 

 (6FF)16( إلِ  006)16  -(              د9FF)16( إلِ  6FF)16 -د 
 ثالثان : الذاكرة الرئيسية

 , SDRMA  , RDRMA" ىي )  "DRMAنكاع الهتطكرة عف ذاكرة هف األ   .10
DDR-SDRMA: الترتيب الصحيح ليا هف األسرع إلى األبطأ ىك ) 

 SDRMA         -    RDRMA       -    DDR-SDRMA -أ 
 DDR-SDRMA  -    RDRMA       -   SDRMA -ب 
 SDRMA      -    DDR-SDRMA   -  RDRMA -ج 
 RDRMA           -   SDRMA     -    DDR-SDRMA -د 

 :أىـ ها يهيز طريقة الكصكؿ الهباشر الهستخدهة في الذاكرة  .11
 الهركر عمِ جهٓع الكحدات كالبحث فْ هحتكٓات -ق 
 تستغرؽ جزء هف ألؼ هف الثاىٓة لمكصكؿ لمهكقع التخٓزىْ -ك 
 الكصؿ بشكؿ هباشر لمهكقع التخٓزىْ بكتابة عىكاىً -ز 
 أ + ج -ح 

 الفيديك لمكصكؿ لهكاقع التخزيف ىي : طريقة الكصكؿ التي يستخدهيا شريط  .12
 الكصكؿ الهباشر  -الكصكؿ التابعْ            ج -ب 
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 أ+ج-الكصكؿ العشكائْ             د -ج 
 :  "Cach Memory"أم هف األشكاؿ التالية يكضح عهؿ الذاكرة الكسيطة   .13

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
لكتابة يجب هسحيا باألشعة ذاكرة يهكف القراءة كالكتابة عمييا كيربائيان , لكف قبؿ ا  .14

 :فكؽ البنفسجية
 

ROM -ج              EPROM -أ       
 EEPROM -د             PROM - ت

 أشير استخداـ ليذا النكع هف الذاكرة ىك حفظ برناهج البيكس لمكحة األـ  .15
ROM                       ج-             EPROM      

PROM             د- EEPROM 
 ىك :  PROM عف ذاكرة  ROMيهيز ذاكرة أىـ ها   .16

 أىٍا ذاكرة غٓر هتطآرة. -ق 
 تدخؿ الهعمكهات إلٍٓا أثىاء برهجتٍا هرة كاحدة فْ هرحمة التصىٓع. -ك 
 تدخؿ الهعمكهات إلٍٓا أثىاء برهجتٍا هرة كاحدة كلٓس شرطان هرحمة التصىٓع. -ز 
 أ +ب. -ح 

لذاكرة الرئيسية أحد طرؽ الكصكؿ إلى هحتكيات الذاكرة , تستخدهيا كال هف ا  .17
 كالذاكرة الدائهة :

 الكصكؿ الهباشر  -الكصكؿ التابعْ            ج -ب 

 الذاك   الا ٌ  
 الذاك   ال ئٌ ٌ  الم ك يالمعال  

 أ

 الذاك   ال ئٌ ٌ  الذاك   الا ٌ   المعال  الم ك ي

 ب

 المعال  الم ك ي الذاك   الا ٌ   الذاك   ال ئٌ ٌ 

 ج

 الذاك   الا ٌ  

 

 الذاك   ال ئٌ ٌ 

 

 م ك يالالمعال  
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 أ + ج   -الكصكؿ العشكائْ           د -ب      
 رابعان : الذاكرة الثانكية

 :ذاكرة يتـ الكتابة عمييا بإشارات ضكئية   .18
 الشٓرط  -القرص الصمب      ج -ج 
 ٓطةالذاكرة الكس -القرص الهدهج      د -د 
 : كلكنيا أسرع  EEPROMتشبو ذاكرة   .19

 ROM -ج                                   EPROM -ج 
 Cach Memory -د                 FLASH Memory -د 
 : Ipod أم هف االهتدادات التالية يتـ تشغيميا باستخداـ األداة    .20

 MP3,AAC,PPT -ق 
 MP4,WAV,DOC -ك 
 MP3,AAC,WAV -ز 
 MP3,MP4,PPT -ح 
ككنة هف الهسارات الهتشابية عمى السطكح الهختمفة في القرص الصمب الهجهكعة اله  .21

 تهثؿ :
 اسطكاىة -قطاع                  ج -د 
 شٓرط -صفٓحة                د -ق 

 تخزف البيانات في القرص الصمب داخؿ القطاعات , حيث يتسع كؿ قطاع الى .....بايت  .22
 28 -ج                 27 -ج 
 
 210  -د                29 -د 

في الشكؿ الهقابؿ تثبت الصفائح عمى هحك كاحد يدكر   .23
 ...... دكرة في الساعة

 
  1500 -ج           900000 -أ       
 15000 -د             90000 -ب      
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أم العبارات التالية تهثؿ ترتيب ىرهي ألنكاع الذاكرة بحسب سعتيا هف األقؿ سعة حتى   .24
 األكبر سعة :

 اٖقراص الصمبة , الذاكرة الكسٓطة , الهسجٛتالشٓرط ,  -ق 
 اٖقراص الهدهجة , الشٓرط , الهسجٛت , الذاكرة الكسٓطة -ك 
 الهسجٛت , الذاكرة الكسٓطة , اٖقراص الهدهجة , الشٓرط -ز 
 الذاكرة الكسٓطة , الذاكرة الرئٓسٓة , اٖقراص الصمبة , الشٓرط -ح 

اطيسية , كتخزف عميو الهعمكهات عمى جياز يتـ التخزيف عميو باستعهاؿ اشارات هغن  .25
 شكؿ هسارات هتتابعة .................

 اسطكاىة -ج                  القرص الهدهج -ب 
 شٓرط -د                     القرص الصمب -ج 

 خاهسان: هتحكهات اإلدخاؿ كاإلخراج & النكاقؿ
 133Mbpsناقؿ هتطكر أكثر هف الناقؿ التقميدم تصؿ سرعتو الى   .26

 PCI  -ج             ISA -ق 
 Fire wire  -د                 USB -ك 

 جهيع ها يمي هف هياـ هتحكهات اإلدخاؿ كاإلخراج ها عدا كاحدة :  .27
 التحكـ بالجٍاز الخارجْ. -ق 
 ىقؿ البٓاىات بٓف الهعالج الهركزم كالجٍاز الخارجْ . -ك 
 تقمٓؿ الضغط عمِ الهعالج الهركزم . -ز 
 ز الخارجْ بشكؿ هؤقت.تخٓزف البٓاىات الخاصة بالجٍا -ح 

 
يقـك بنقؿ البيانات هف الجياز الخارجي الى  Aفي الشكؿ الهقابؿ  الهنفذ الخارجي   .28

 الهعالج الهركزم بطريقة ............:
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 هتعاهدة    -هتكآزة           ج -ج 
 لٓس ههاسبؽ   -هتتالٓة        د -د 

 

 
 هف أىـ ههيزات كرت الشاشة  :  .29

 ارجْالتحكـ بالجٍاز الخ -ق 
 تقمٓؿ الضغط عمِ الهعالج الهركزم -ك 
 ىقؿ البٓاىات بٓف الهعالج الهركزم كالجٍاز الخارجْ -ز 
 أ+ج -ح 

 لكصؿ الهاسح الضكئي بجياز الحاسكب فإنؾ تستخدهي الناقؿ ..........:  .30
 PCI  -جFire Wire              -ب 
 USB -د                     SATA -ج 

 :يستخدـ لكصؿ األقراص الصمبة الخارجية  .31
 PCI  -ج             SATA -ز 
 Fire wire  -د                 USB -ح 

 أم هف هتحكهات  اإلدخاؿ كاإلخراج التالية يككف هدهج داخؿ الحاسكب دائها :  .32
 كرت الشاشة   -الهتحكـ الخاص بمكحة الهفاتٓح      ج -ج 
 ج+ب   -كرت الصكت                                د -د 
 ىك :  SATAاقؿ هف أىـ استخداهات الن  .33

 ىاقؿ بٓاىات هتسمسؿ ٓستخدـ لكصؿ القرص الصمب عمِ المكحة اٖـ. -ق 
 ىاشِء الشبكة كاٚتصاؿ ,ٓستخدـ لكصؿ كرت الصكت كالهكدـ. -ك 
 جٍازا. 127ىاقؿ هتتاؿ حدٓث ٓستطٓع كصؿ  -ز 
 لٓس ههاسبؽ. -ح 
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 يعتبر الشكؿ الهقابؿ أحد كحدات .........   .34
 
 
 خراجا٘دخاؿ كا٘  -ا٘دخاؿ         ج -ج 
هتحكهات ا٘دخاؿ  -ا٘خراج     د -د 

 كا٘خراج

 

 ناشئ الشبكة كاالتصاؿ , يستخدـ  لكصؿ ؾ كرت الصكت كالهكدـك  .35
 -PCI          ج           ISA -ج 
 CNR        -دAGP            -د 

 خاهسان: نظاـ التشغيؿ
 :الرئيسيةأسمكب يسهح لمهعالج بتنفيذ براهج دكف أف تككف هكجكدة كاهمة في الذاكرة   .36

هٓة -الذاكرة الكسٓطة           ج -د   الذاكرة الٌك
 الذاكرة الكهاضة -الذاكرة الثاىكٓة            د -ق 

 ----------( (PDAأم هف األنظهة التالية يتناسب هع تشغيؿ الحكاسيب الجيبية  .37
 ٓكىكس   -سهبٓاف                   ج -ج 
 لٓكىكس  -بالـ                        د -د 

 الهستخدـ األكاهر إلى نظاـ التشغيؿ عف طريؽ : يصدر  .38
 البرهجة  -كتابة اٖكاهر             ج -ج 
 أ+ب                            -استخداـ الفأرة            د   -د 

كتنفيذ األكاهر  (DOS) الدكس بديمة عف كتابة أكاهر نظاـ تشغيؿبدأ ككاجية رسكهية   .39
 : عف طريؽ استخداـ الفأرة

 لٓكىكس  -ج                 ٓكىكس   -أ 
ىدكزهٓكركسكفت    -هٓكركسكفت ككرد        د          ٓك

 .برناهج هكجكد في نظاـ التشغيؿ كيندكز لترتيب تكزيع الهمفات في القرص الصمب  .40
 Linux   -فٓجكؿ بٓسؾ             ج -ج 
 Palm  OS -د                 Defrag -د 

 
 انتيت األسئمة,,,                                  
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 هيارات اتخاذ القرارتحكيـ اختبار ( 5) همحؽ

 

  هيارات اتخاذ القرارالهكضكع : تحكيـ اختبار 

 السٓد الدكتكر / اٖستاذ ............................................... حفظً اهلل

 السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً

جيجسك في تنهية  استراتيجيةفعالية هدكنة الكتركنية تكظؼ تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعىكاف "
 "  الهفاىيـ الحاسكبية كهيارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة

 ةلمحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ كمٓة التربٓة بالجاهعة ا٘سٛهٓ

لذا أرجك هف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا االختبار , ثـ إبداء رأيكـ  كهالحظاتكـ في ضكء خبرتكـ  
 في ىذا الهجاؿ هف حيث :

ة. .1  السٛهة العمهٓة كالمغٓك
 هدل تهثٓؿ كؿ فقرة لمهادة الهطمكبة. .2
 كضكح فقرات اٚختبار. .3
 حذؼ أك إضافة أك إبداء أم هٛحظات أخرل. .4

    ىكـ كلكـ كافر التقدٓر كاٚحتراـشاكٓرف لكـ حسف تعاك 

 الباحثة                                                                                                              

 دعاء عادؿ أبك خاطر       

 البيانات الشخصية لمهحكـ :

                       : ....................................اٚسـ : ........................... الدرجة العمهٓة 
 التخصص :....................... هكاف العهؿ :.........................................

 
ػػػس     قسػػػـ الهىػػػػاٌج كطرؽ التػػدٓر
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 تعريؼ هيارات اتخاذ القرار : 
 عمِ  عهمٓة اٚختٓار الكاعْ بٓف البدائؿ الهتاحة فْ هكقؼ ها , بعد دراسة الىتائج الهترتبة

ا عمِ الٍدؼ الهراد تحقٓقً.  كؿ بدٓؿ , كاختبار آثاٌر
 هيارات اتخاذ القرار : 

 فٍـ الهكقؼ الهشكؿ. .6
 تحدٓد الٍدؼ. .7
 دراسة الحمكؿ الهطركحة. .8
 ترتٓب الحمكؿ حسب اٖفضمٓة. .9
 .اختٓار البدٓؿ اٖفضؿ .10

 

 تكزيع الهكاقؼ عمى الهيارات الفرعية التخاذ القرار
 نسبة كؿ هيارة رقـ السؤاؿ الهنتهي لمهيارة فرعيةهيارات اتخاذ القرار ال ـ

 10,  5 فٍـ الهكقؼ الهشكؿ  .1
 

13.33% 

 13,  8 تحدٓد الٍدؼ  .2
 

13.33% 

 %26.66 14,  11, 3,  4 دراسة الحمكؿ الهطركحة  .3
 %20 2,  12,  6 ترتٓب الحمكؿ حسب اٖفضمٓة  .4
 %26.66  15,  9,  7,  1 اختٓار البدٓؿ اٖفضؿ  .5

 %100 15             5              الهجهكع
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 اختبار هيارات اتخاذ القرار

طمبت هعمهة الحاسكب فْ ىٍآة الحصة حؿ التهآرف التْ قاهت بتخٓزىٍا فْ هجمد عمِ  .1
القرص الصمب اسهتً " الحاسكب البسٓط " كتسمٓهٍا قبؿ قرع الجرس,لمكصكؿ اٖسرع لمهجمد 

 بهاذا تقكهْ :) الذاكرة(
 لهعمهة لفتح الهجمد لْ.أستعٓف با -أ 
 أبحث عف الهجمد بفحص جهٓع اٖقراص الهكجكدة عمِ الحاسكب -ب 
 استخدـ هربع البحث الهكجكد فْ قائهة ابدأ -ج 
 لفتح الهمفات اٖخٓرة استخدهان . Recentأستخدـ اٖهر -د 

 
ا الشخصْ  .2 ا "RAM"أرادت زهٓمة لؾ شراء ذاكرة لجٍاٌز تتهٓز بسرعة عالٓة لتحسف أداء جٍاٌز

ا,, بهاذا تىصحٍٓا: )الذاكرة الرئٓسٓة(بغض ا  لىظر عف سعٌر
 RDRAMتىتقْ ذاكرة  -أ 
 DDR-SDRAMتىتقْ ذاكرة   -ب 
 DRAMتىتقْ الذاكرة اٖكثر استخداـ  -ج 
 SDRAMتىتقْ ذاكرة  -د 

 
ة لتستخدهٍا فْ تخٓزف همفاتٍا الهتىكعة.. فبهاذا  .3 تٓرد أهؿ اقتىاء أحد أىكاع الذاكرة الثاىٓك

 تىصحٍٓا ؟؟
ة( استشارة هعمهة -أ   التكىكلكجٓا فٍْ عمِ درآة أكبر. )الذاكرة الثاىٓك
 أف تحرص عمِ شراء القرص الهدهج ٖىً خفٓؼ الكزف كقمٓؿ السعر. -ب 
 .flash Memoryأىصحٍا بشراء  -ج 
 MP4.AAC,MP,3ٖىً ٓخزف الهمفات ذات اٚهتدادات الهتىكعة  Ipodأىصحٍا بشراء  -د 
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العهؿ لعطؿ بيا, فكيؼ تتصرفي ؟؟)  أثناء استخداهؾ لجياز الحاسكب تكقفت الفأرة عف .4
خراج(  هتحكـ إدخاؿ كا 

 استخداـ لكحة الهفاتٓح بدٚ هىٍا. -أ 
 شراء فأرة , هتحكـ ا٘دخاؿ كا٘خراج لٍا هتتاؿ. -ب 
 شراء فأرة , هتحكـ ا٘دخاؿ كا٘خراج لٍا هتكازم. -ج 
 .USBشراء فأرة , هتحكـ ا٘دخاؿ كا٘خراج لٍا هف ىكع  -د 

 
ؾ لجٍاز الحاسكب , أصبح ٓىفذ التعمٓهات ببطأ شدٓد , هف خٛؿ أثىاء استخداـ إحدل زهٓٛت .5

 فٍهؾ لمهشكمة ها الحؿ اٖهثؿ الذم تقدهًٓ لٍا ؟؟؟ )الذاكرة الثاىكٓة(
 إعادة تشغٓؿ جٍاز الحاسكب -أ 
 إغٛؽ البراهج الهفتكحة كالتْ ٚ حاجة لٍا. -ب 
 تقمٓؿ عدد البراهج الهكجكدة فْ قائهة بدء التشغٓؿ -ج 
 الهمفات كالبراهج عمِ سطح الهكتب تجىب عهمٓة تخٓزف -د 

 
أرادت هدرستؾ عهؿ شبكة داخمٓة لربط أجٍزتٍا بسٓرفر رئٓسْ ,,بعد ترتٓبؾ لٗىظهة  .6

الهطركحة حسب أفضمٓتٍا ,, برأٓؾ ها ٌك أفضؿ ىظاـ تشغٓؿ ٓهكف تثبٓتً عمِ ذلؾ السٓرفر 
 ؟؟ )ىظاـ التشغٓؿ(

ىدكز -أ   (Microsoft Windows)هآكركسكفت ٓك
 ((Linuxلٓكىكس -ب 
 (Mac OS)أبؿ هكىتكش -ج 
 (Unix)ٓكىكس -د 
 

أراد كالدؾ إٌداء أختؾ جٍاز حاسكب بهىاسبة تفكقٍا فْ اهتحاىات الثاىكٓة العاهة , كقد  .7
استشارؾ فْ أفضؿ هكاصفات الجٍاز الهراد شراءي ,, فبهاذا ُتشٓرم عمًٓ ؟؟؟ )الحاسكب 

 البسٓط(
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 استشارة ذكم اٚختصاص فٍـ عمِ درآة أكبر. -أ 
 لجٍاز اٖكثر سعران عمِ اعتبار أىً اٖفضؿ.أف ٓىتقْ ا -ب 
ذات  & CPUكبٓرة  RAMك Cache Memoryأف ٓىتقْ جٍاز تككف سعة التخٓزف لػ  -ج 

 سرعة عالٓة
ذات سرعة  & CPUكبٓرة  RAMكHard Diskأف ٓىتقْ جٍاز تككف سعة التخٓزف لػ -د 

 عالٓة
 

عة هف الهمفات ذات طمبت هعمهة التكىكلكجٓا هف الطالبات فْ هختبر الحاسكب ىسخ هجهك  .8
ة(  الهكاضٓع الهختمفة الهتعمقة بهىٍاج التكىكلكجٓا. )الذاكرة الثاىٓك

 إذا كىتْ إحدل الطالبات ,, فها الذم ستقكهٓف بعهمً  بعد دراستؾ لمخٓارات الهطركحة؟؟
 تحدٓد جهٓع الهمفات كىسخٍا عمِ سطح الهكتب. -أ 
 ِ سطح الهكتب.تصىٓؼ الهمفات فْ هجمدات فرعٓة كتخٓزىٍا فْ هجمد عم -ب 
تصىٓؼ الهمفات فْ هجمدات فرعٓة كتخٓزىٍا عمِ أحد هحركات اٖقراص باستثىاء  -ج 

 .Cالقرص 
تصىٓؼ الهمفات فْ هجمدات فرعٓة كتخٓزىٍا عمِ أحد هحركات اٖقراص باستثىاء  -د 

 .Dالقرص 
 

اد ضهف فعالٓات هسابقة أعددتٍا الهدرسة بعىكاف " الحٓرة لٗسرل " ُطمب هف الهشاركٓف إعد .9
 تصهٓـ ٓدعـ قضٓة اٖسرل باستخداـ أحد براهج التصهٓـ الجرافٓكْ ,,)ىظاـ التشغٓؿ(

إذا كىت احد الهشاركٓف فْ ٌذي الهسابقة , ها ىظاـ التشغٓؿ الذم تفضمْ العهؿ عمًٓ أثىاء 
 التصهٓـ.

 استخدـ أم جٍاز حاسكب هتاح بغض الىظر عف ىظاـ تشغٓمً. -أ 
 ـ التشغٓؿ اٖىسب.استشٓرم هتخصص فْ الحاسكب فْ ىظا -ب 
 "Mac OS"أحرص عمِ استخداـ ىظاـ التشغٓؿ أبؿ هكىتكش. -ج 
ىدكز ". -د   أحرص عمِ استخداـ ىظاـ التشغٓؿ اٖكثر شٍرة كاستخداـ " هآكركسكفت ٓك
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أثىاء ههارسة أحهد لمعبة سباؽ السٓارات عبر جٍاز الحاسكب ,, أصبحت المعبة تتحرؾ  .10
, لخمؿ حدث فْ كرت الشاشة  )هتحكـ إدخاؿ ببطء ثـ تكقفت شاشة الحاسكب عف العهؿ 

خراج (  كا 
 لهساعدتو في حؿ الهشكمة بهاذا ُتشيرم عميو أف يفعؿ ,,,

 استشارة هختص فْ الحكاسٓب -أ 
 استبداؿ شاشة الحاسكب بكاحدة جدٓدة -ب 
 اىتقاء كرت شاشة هدهج فْ الحاسكب -ج 
 اىتقاء كرت شاشة خارجْ -د 
٘عداد عركض تحتكم عمِ هقاطع فٓدٓك  تقـك هعمهة التكىكلكجٓا بتصفح شبكة اٚىترىت .11

 تكضح أىظهة الترهٓز الهختمفة كأٌـ الفركؽ بٓىٍا, لعرضٍا فْ بدآة شرح الدرس,,,
عمى افتراض أنؾ تمؾ الهعمهة , ها ىي أفضؿ الهكاقع التي ستقررم البحث فييا عند 

 تفحصؾ لمهكاقع الهقترحة؟؟ )الترهيز(
 Google -أ 
 YouTube -ب 
  Snap -ج 
 Shared4 -د 
نؾ إعداد بحث يكضح الفرؽ بيف الذاكرة الرئيسية كالذاكرة الثانكية ,, بعد ترتيبؾ ُطمب ه .12

لمصيغ التالية حسب سرعتيا لمكصكؿ لمهطمكب ,, أم الصيغ ستقررم استخداهيا ؟ )الذاكرة 
 الثانكية(

 اكتب هكضع البحث فْ هربع البحث هباشرة . -أ 
 كالذاكرة الثاىكٓة".اكتب الصٓغة التالٓة : "الفرؽ بٓف الذاكرة الرئٓسٓة  -ب 
 الذاكرة الثاىكٓة. -اكتب الصٓغة التالٓة : الذاكرة الرئٓسٓة  -ج 
 ُأحاكؿ بٓف الصٓغ السابقة. -د 
يكصؼ عصرنا الحالي بعصر االنفتاح الهعرفي , تشابيت فيو الصفات كاختمطت  .13

 األخالؽ , هف خالؿ انتشار شبكة االنترنت.
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ا سبؽ , بيف فريؽ هؤيد الستخداـ االنترنت أثناء تبادؿ الحديث بيف زهيالتؾ تـ هناقشة ه 
 كالتكغؿ فيو كآخر رافض لو . ) الحاسكب البسيط(

 هف خالؿ هتابعتؾ لمنقاش ,,هاذا سيككف هكقفؾ ؟؟؟
 أىأل بىفسْ بعٓدان ٚك أتدخؿ -أ 
 أتابع بصهت -ب 
 أقرب بٓف كجٍات الىظر هع تأكٓدم عمِ هخاطر اٚىترىت. -ج 
 اهىا ٓحدد ذلؾ.اٚىترىت سٛح ذك حدٓف . طٓرقة استخد -د 
تقـك هعمهة التكنكلكجيا في نياية شرح الدرس بإرساؿ هكاد اثرائية ككاجبات عبر البريد  .14

 االلكتركني ,,,

خالؿ هتابعتؾ لمهعمهة عبر بريدؾ الشخصي كجدم بريد هجيكؿ هرسمو , بعد دراستؾ لمحمكؿ 
 الهقترحة ها ىك قرارؾ ؟؟ )الحاسكب البسيط(

 مًٓ.أقكـ بحذفً دكف اٚطٛع ع -أ 
 أقكـ بىقمً إلِ قائهة " غٓر ٌاـ ". -ب 
 استشٓر هعمهتْ فْ ذلؾ. -ج 
 أقكـ بفتحً , فقد ٓككف هرسؿ هف الهعمهة. -د 
أثىاء تصفحؾ لشبكة العىكبكتٓة , ظٍر لؾ هحتكل غٓر هرغكب فًٓ ,,,, فكٓؼ تتصرفْ  .15

 (الذاكرة الرئٓسٓة؟ )
 إطفاء الشاشة. -أ 
 إغٛؽ جٍاز الحاسكب. -ب 
 تهىع ظٍكر هثؿ ٌذا الهحتكل.إغٛؽ الصفحة كتثبٓت براهج  -ج 
 اطمب هف أخٓرف التعاهؿ هع تمؾ الصفحة. -د 
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 :تصحيح اختبار هيارات اتخاذ القرار (6) همحؽ
 

حٓث تـ رصدا  ( درجات,4-1سٓتـ تصحٓح اٚختبار بتحدٓد درجات لمبدائؿ اٖربعة هف)     
لمقرار اٖقؿ  (2 ) كالدرجة ,الهىاسبلمقرار  (3 ) لمقرار اٖكثر هىاسبة ,كالدرجة (4)  لدرجة
 .لمقرار الضعٓؼ (1 ) كالدرجة ,هىاسبة

 

 هفتاح تصحيح هقياس هيارة اتخاذ القرار

 ا٘جابػػة الهكاقؼ
 د ج ب أ

1.  1 2 4 3 
2.  4 3 1 2 
3.  2 3 4 1 
4.  2 3 1 4 
5.  2 1 4 3 
6.  3 4 1 2 
7.  1 2 4 3 
8.  2 3 4 1 
9.  1 2 4 3 
10.  2 1 3 4 
11.  2 1 4 3 
12.  3 4 1 2 
13.  1 2 3 4 
14.  4 2 3 1 
15.  1 3 4 2 
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 اختبار هيارات اتخاذ القرار( 7) همحؽ
 

 :الطالبة عزيزتي
 بركاتً ك اهلل رحهة ك عمٓكـ السٛـ
التْ تهتمكٍٓا فْ حٓاتؾ الكاقعٓة كهرتبطة  هٍارات اتخاذ القرار قٓاس إلِ اٚختبار ٌذا ٍٓدؼ

 الفقرة رهز حكؿ دائرة ثـ كضع اٚختبار فقرات قراءة رجُِٓ ة اٚىترىت, لذا بالحاسكب كشبك
 ستستخدـ فقط اٚختبار ٌذا ىتائج بأف عمها كعىآة دقة بكؿ عف ا٘جابة كها أرجك  الصحٓحة,
 .الهدرسة فْ بدرجاتؾ عٛقة لٍا كلٓس العمهْ البحث ٖغراض
 اٚختبار مِع با٘جابة الشركع قبؿ التالٓة التعمٓهات اقرأم

 :االختبار تعميهات
 قراءة البٓاىات بتهعف. .1
 أربع سؤاؿ لكؿ هتعدد, هف اٚختٓار ىكع هف هكقؼ ( 15 ) هف اٚختبار ٌذا ٓتككف .2

 القرار اٖفضؿ. تختاری أف عمٓؾكمٍا صحٓحة كلكف بدرجات هتفاكتة,  إجابات
 . دقٓقة ( 40 ) اٚختبار هدة .3
 اٖسئمة. حؿ عىد ا٘جابات تخهىْ ٚ .4
ٚن  ترؾ عدـ .5  . إجابة بدكف سؤا

 
 :ا٘جابة طٓرقة لتكضٓح هحمٚك هثاٚ ٓمْ كفٓها

رأيت هجهكعة هف الطالبات أثناء حصة هختبر الحاسكب , يتعاهمف بطريقة خاطئة هع األجيزة 
 قد تؤدم إلى إتالفيا , فكيؼ تتصرفي هعيف :

 ٚ عٛقة لْ بأجٍزة هختبر الحاسكب. -أ 
 عمِ أجٍزة الحاسكب.أىصحٍف بأٌهٓة الهحافظة  -ب 
 أخبر هعمهة الحاسكب عف ذلؾ. -ج 
 أطمب هف طالبة أخرل ىصٓحتٍف. -د 

 شكر لكـ ,,,                                                           الباحثة
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 اختبار هيارات اتخاذ القرار

 اسـ الطالبة :...........                                 الشعبة:.........

 دائرة حكؿ حرؼ الهكقؼ الهناسب فيها يأتي : ضعي
طمبت هعمهة الحاسكب في نياية الحصة حؿ التهاريف التي قاهت بتخزينيا في هجمد عمى  .1

القرص الصمب اسهتو " الحاسكب البسيط " كتسميهيا قبؿ قرع الجرس,لمكصكؿ األسرع 
 لمهجمد بهاذا تقكهي :

 أستعٓف بالهعمهة لفتح الهجمد لْ. -ق 
 هجمد بفحص جهٓع اٖقراص الهكجكدة عمِ الحاسكبأبحث عف ال -ك 
 .startهف قائهة  Searchاستخدـ اٖهر  -ز 
 لفتح الهمفات اٖخٓرة استخدهان . Recentأستخدـ اٖهر -ح 

 
تتهيز بسرعة عالية لتحسف أداء "RAM"أرادت زهيمة لؾ شراء ذاكرة لجيازىا الشخصي  .2

 جيازىا بغض النظر عف سعرىا,, بهاذا تنصحييا:
 RDRAMذاكرة تىتقْ  -ق 
 DDR-SDRAMتىتقْ ذاكرة   -ك 
 DRAMتىتقْ الذاكرة اٖكثر استخداـ  -ز 
 SDRAMتىتقْ ذاكرة  -ح 

 
تريد أهؿ اقتناء أحد أنكاع الذاكرة الثانكية لتستخدهيا في تخزيف همفاتيا الهتنكعة.. فبهاذا  .3

 تنصحييا ؟؟
 استشارة هعمهة التكىكلكجٓا فٍْ عمِ درآة أكبر. -ق 
 الهدهج ٖىً خفٓؼ الكزف كقمٓؿ السعر.أف تحرص عمِ شراء القرص  -ك 
 .flash Memoryأىصحٍا بشراء  -ز 
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 MP4.AAC,MP,3ٖىً ٓخزف الهمفات ذات اٚهتدادات الهتىكعة  Ipodأىصحٍا بشراء  -ح 
 أثناء استخداهؾ لجياز الحاسكب تكقفت الفأرة عف العهؿ , فكيؼ تتصرفي ؟؟ .4
 استخداـ لكحة الهفاتٓح بدٚ هىٍا. -ق 
 ٘دخاؿ كا٘خراج لٍا هتتاؿ.شراء فأرة , هتحكـ ا -ك 
 شراء فأرة , هتحكـ ا٘دخاؿ كا٘خراج لٍا هتكازم. -ز 
 .USBشراء فأرة , هتحكـ ا٘دخاؿ كا٘خراج لٍا هف ىكع  -ح 

 
أثناء استخداـ إحدل زهيالتؾ لجياز الحاسكب , أصبح ينفذ التعميهات ببطأ شديد , هف  .5

 خالؿ فيهؾ لمهشكمة ها الحؿ األهثؿ الذم تقدهيو ليا ؟؟؟
 إعادة تشغٓؿ جٍاز الحاسكب -ق 
 إغٛؽ البراهج الهفتكحة كالتْ ٚ حاجة لٍا. -ك 
 تقمٓؿ عدد البراهج الهكجكدة فْ قائهة بدء التشغٓؿ -ز 
 تجىب عهمٓة تخٓزف الهمفات كالبراهج عمِ سطح الهكتب -ح 

 
 
 

أرادت هدرستؾ عهؿ شبكة داخمية لربط أجيزتيا بسيرفر رئيسي ,,بعد ترتيبؾ لألنظهة  .6
أفضميتيا ,, برأيؾ ها ىك أفضؿ نظاـ تشغيؿ يهكف تثبيتو عمى ذلؾ السيرفر  الهطركحة حسب

 ؟؟
ىدكز -ق   (Microsoft Windows)هآكركسكفت ٓك
 ((Linuxلٓكىكس -ك 
 (Mac OS)أبؿ هكىتكش -ز 
 (Unix)ٓكىكس -ح 
 

أراد كالدؾ إىداء أختؾ جياز حاسكب بهناسبة تفكقيا في اهتحانات الثانكية العاهة , كقد  .7
 صفات الجياز الهراد شراءه ,, فبهاذا ُتشيرم عميو ؟؟؟استشارؾ في أفضؿ هكا

 استشارة ذكم اٚختصاص فٍـ عمِ درآة أكبر. -ق 
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 أف ٓىتقْ الجٍاز اٖكثر سعران عمِ اعتبار أىً اٖفضؿ. -ك 
ذات  & CPUكبٓرة  RAMك Cache Memoryأف ٓىتقْ جٍاز تككف سعة التخٓزف لػ  -ز 

 سرعة عالٓة
ذات سرعة  & CPUكبٓرة  RAMك  Hard Diskأف ٓىتقْ جٍاز تككف سعة التخٓزف لػ -ح 

 عالٓة
طمبت هعمهة التكنكلكجيا هف الطالبات في هختبر الحاسكب نسخ هجهكعة هف الهمفات ذات  .8

 الهكاضيع الهختمفة الهتعمقة بهنياج التكنكلكجيا.
 إذا كىتْ إحدل الطالبات ,, فها الذم ستقكهٓف بعهمً ؟؟

 هكتب.تحدٓد جهٓع الهمفات كىسخٍا عمِ سطح ال -ق 
 تصىٓؼ الهمفات فْ هجمدات فرعٓة كتخٓزىٍا فْ هجمد عمِ سطح الهكتب. -ك 
تصىٓؼ الهمفات فْ هجمدات فرعٓة كتخٓزىٍا عمِ أحد هحركات اٖقراص باستثىاء  -ز 

 .Cالقرص 
تصىٓؼ الهمفات فْ هجمدات فرعٓة كتخٓزىٍا عمِ أحد هحركات اٖقراص باستثىاء  -ح 

 .Dالقرص 
 

الهدرسة بعنكاف " الحرية لألسرل " ُطمب هف الهشاركيف  ضهف فعاليات هسابقة أعددتيا .9
 إعداد تصهيـ يدعـ قضية األسرل باستخداـ أحد براهج التصهيـ الجرافيكي ,,

إذا كنت احد الهشاركيف في ىذه الهسابقة , ها نظاـ التشغيؿ الذم تفضمي العهؿ عميو أثناء 
 التصهيـ.

 ـ تشغٓمً.استخدـ أم جٍاز حاسكب هتاح بغض الىظر عف ىظا -ق 
 استشٓرم هتخصص فْ الحاسكب فْ ىظاـ التشغٓؿ اٖىسب. -ك 
 "Mac OS"أحرص عمِ استخداـ ىظاـ التشغٓؿ أبؿ هكىتكش. -ز 
ىدكز ". -ح   أحرص عمِ استخداـ ىظاـ التشغٓؿ اٖكثر شٍرة كاستخداـ " هآكركسكفت ٓك
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تحرؾ أثناء ههارسة أحهد لمعبة سباؽ السيارات عبر جياز الحاسكب ,, أصبحت المعبة ت .10
 ببطء ثـ تكقفت شاشة الحاسكب عف العهؿ , لخمؿ حدث في كرت الشاشة 

 لهساعدتو في حؿ الهشكمة بهاذا ُتشيرم عميو أف يفعؿ ,,,
 استشارة هختص فْ الحكاسٓب -ق 
 استبداؿ شاشة الحاسكب بكاحدة جدٓدة -ك 
 اىتقاء كرت شاشة هدهج فْ الحاسكب -ز 
 اىتقاء كرت شاشة خارجْ -ح 

 
بتصفح شبكة االنترنت إلعداد عركض تحتكم عمى هقاطع فيديك  تقـك هعمهة التكنكلكجيا .11

 تكضح النكاقؿ الهتنكعة داخؿ الحاسكب ,لعرضيا في بداية شرح الدرس,,,
عمِ افتراض أىؾ تمؾ الهعمهة , ها ٌْ أفضؿ الهكاقع التْ ستقررم البحث فٍٓا عىد تفحصؾ 

 لمهكاقع الهقترحة؟؟
 Google -ق 
 YouTube -ك 
  Snap -ز 
 Shared4 -ح 

 
نؾ إعداد بحث يكضح الفرؽ بيف الذاكرة الرئيسية كالذاكرة الثانكية ,, بعد ترتيبؾ ُطمب ه .12

 لمصيغ التالية حسب سرعتيا لمكصكؿ لمهطمكب ,, أم الصيغ ستقررم استخداهيا ؟
 اكتب هكضع البحث فْ هربع البحث هباشرة . -ق 
 اكتب الصٓغة التالٓة : "الفرؽ بٓف الذاكرة الرئٓسٓة كالذاكرة الثاىكٓة". -ك 
 الذاكرة الثاىكٓة. -اكتب الصٓغة التالٓة : الذاكرة الرئٓسٓة  -ز 
 ُأحاكؿ بٓف الصٓغالسابقة. -ح 
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يكصؼ عصرنا الحالي بعصر االنفتاح الهعرفي , تشابيت فيو الصفات كاختمطت  .13
األخالؽ هف خالؿ انتشار شبكة االنترنت,, أثناء تبادؿ الحديث بيف زهيالتؾ تـ هناقشة ها 

الستخداـ االنترنت كالتكغؿ فيو كآخر رافض لو ,,, هف خالؿ  سبؽ , بيف فريؽ هؤيد
 هتابعتؾ لمنقاش ,,هاذا سيككف هكقفؾ ؟؟؟

 أىأل بىفسْ بعٓدان ٚك أتدخؿ -ق 
 أتابع بصهت -ك 
 أقرب بٓف كجٍات الىظر هع تأكٓدم عمِ هخاطر اٚىترىت. -ز 
 اٚىترىت سٛح ذك حدٓف . طٓرقة استخداهىا ٓحدد ذلؾ. -ح 

 
ا في نياية شرح الدرس بإرساؿ هكاد اثرائية ككاجبات عبر البريد تقـك هعمهة التكنكلكجي .14

االلكتركني ,,, خالؿ هتابعتؾ لمهعمهة عبر بريدؾ الشخصي كجدم بريد هجيكؿ هرسمو ,بعد 
 دراستؾ لمحمكؿ الهقترحة ها ىك قرارؾ ؟؟

 أقكـ بحذفً دكف اٚطٛع عمًٓ. -ق 
 أقكـ بىقمٍا إلِ قائهة " غٓر ٌاـ ". -ك 
 فْ ذلؾ.استشٓر هعمهتْ  -ز 
 أقكـ بفتحً , فقد ٓككف هرسؿ هف الهعمهة. -ح 

 
أثناء تصفحؾ لشبكة العنكبكتية , ظير لؾ هحتكل غير هرغكب فيو ,,,, فكيؼ تتصرفي  .15
 ؟
 إطفاء الشاشة. -ق 
 إغٛؽ جٍاز الحاسكب. -ك 
 إغٛؽ الصفحة كتثبٓت براهج تهىع ظٍكر هثؿ ٌذا الهحتكل. -ز 
 اطمب هف أخٓرف التعاهؿ هع تمؾ الصفحة. -ح 

 انتيت األسئمة,,,                                    



 
 

212 
 

 ( تحكيـ هدكنة الكتركنية8) همحؽ

 

  تحكيـ هدكنة الكتركنيةالهكضكع : 

 ظً اهللالسٓد الدكتكر / اٖستاذ ............................................... حف

 السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً

جيجسك في تنهية  استراتيجيةفعالية هدكنة الكتركنية تكظؼ تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعىكاف "
 "  الهفاىيـ الحاسكبية كهيارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة

 سٛهٓةلمحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ كمٓة التربٓة بالجاهعة ا٘

لذا أرجك هف سيادتكـ التكـر بتحكيـ الهدكنة االلكتركنية الهستخدهة في الدراسة , ثـ إبداء رأيكـ  كهالحظاتكـ 
 في ضكء خبرتكـ  في ىذا الهجاؿ هف حيث :

ة فْ الهدكىة اٚلكتركىٓة. .1  هدل تكافر الهعآٓر التربٓك
 هدل تكافر الهعآٓر الفىٓة فْ الهدكىة اٚلكتركىٓة. .2

    ٓف لكـ حسف تعاكىكـ كلكـ كافر التقدٓر كاٚحتراـشاكر 

 الباحثة                                                                                                              

 دعاء عادؿ أبك خاطر       

 البيانات الشخصية لمهحكـ :

 الدرجة العمهٓة : ....................................اٚسـ : ........................... 

 التخصص :....................... هكاف العهؿ :.........................................

 
ػػػس     قسػػػـ الهىػػػػاٌج كطرؽ التػػدٓر
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 : تعريؼ الهدكنة االلكتركنية

ك فْ أبسط  ىظاـ ٘دارة الهحتكل , تعهؿ هف خٛؿ ا٘ىترىت تطبٓؽ هف تطبٓقات شبكة  صكري , ٌك
ب عبارة عف ىات )هدخٛ ا٘ىترىت عمِ شبكة صفحة ٓك ت( هؤرخة كهرتبة ترتٓبا تظٍر عمٍٓا تدٓك

زهىٓا تصاعدٓا ٓىشر هىٍا عدد هحدد ٓتحكـ فًٓ هدٓر أك ىاشر الهدكىة, كها ٓتضهف الىظاـ آلٓة 
ا ٓهكِّف  ٖرشفة الهدخٛت القدٓهة , كٓككف لكؿ هداخمة هىٍا هسار دائـ ٚ ٓتغٓر هىذ لحظة ىشٌر

ىة هعٓىة فْ كقت ٚحؽ عىدها ٚ تع كد هتاحة فْ الصفحة اٖكلِ القارئ هف الرجكع إلِ تدٓك
حكؿ دكف  .ٍاتحمم لمهدكىة, كها ٓضهف ثبات الركابط ٓك

 

 

o  : رابط الدخكؿ إلى الهدكنةhttp://dkhater.blogspot.com 

o : اسـ الهستخدـteacher0099@gmail.com 

o : 123456كمهة الهركرttt 

 

 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://dkhater.blogspot.com/
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ىادتمارةىتحكومىمدونظىالكترونوظ

 غير هكجكد هكجكد العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ
 الن : الهعايير التربكيةأك 

 األىداؼ
تحتكم الهدكىة عمِ أٌداؼ عاهة تُقدـ فْ صفحة " التعٓرؼ   .1

 بالهدكىة ".
  

تحتكم الهدكىة عمِ اٌٖداؼ الخاصة التْ تسعِ الباحثة   .2
 إلِ تحقٓقٍا هف خٛلٍا.

تهعرض اٌٖداؼ التعمٓهٓة الهطمكب هف الهتعمهٓف تحقٓقٍا   .3
 فْ بدآة الدرس

 درج عرض اٌٖداؼ التعمٓهٓة هف البسٓط إلِ الهعقدٓت  .4
 تتهٓز اٌٖداؼ بكضكح الهعىِ.  .5
 ٓتككف كؿ ٌدؼ تعمٓهْ هف ٌدؼ كاحد فقط  .6
 

 جيجسك: استراتيجيةيجب أف تحتكم الهدكنة عمى هياـ تعميهية هجزأة تتكافؽ هع 
 

   ُٓقسـ الدرس إلِ هٍاـ تعمٓهٓة ٓىاسب عدد أفراد الهجهكعة.  .7
 تتفاكت الهٍاـ التعمٓهٓة هف حٓث درجة صعكبتٍا.  .8
 .ترتٓب الهٍاـ التعمٓهٓة هف البسٓط إلِ الهعقد   .9

تصاغ الهٍاـ التعمٓهٓة صٓاغة سمٓهة خالٓة هف اٖخطاء   .10
ة كا٘هٛئٓة.  المغٓك

 تتصؼ الهٍاـ التعمٓهٓة بالدقة العمهٓة.  .11
 الدراسٓة لمهتعمهٓف. تتكافؽ الهٍاـ التعمٓهٓة هع هحتكل الهادة  .12
ُتساٌـ الهٍاـ التعمٓهٓة بشكؿ هتكاهؿ فْ بىاء الهحتكل   .13

 التعمٓهْ.
 جيجسك: استراتيجيةيجب أف يتكافؽ تنظيـ الهحتكل التعميهي لمهدكنة هع  

تحتكم الهدكىة عمِ قسـ خاص لكؿ هجهكعة لعرض   .14
 الهحتكل الذم قاهت بإعدادي.

  

هشاركة الىشطة بٓف الهتعمهٓف لبىاء تُتٓح الهدكىة إهكاىٓة ال  .15
 الهحتكل بشكؿ هتكاهؿ

تكفر الهدكىة لمهتعمـ إهكاىٓة تبادؿ اٚستفسارات كالىقاشات   .16
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 حكؿ الهحتكل الهعركض.
 يجب أف ُتكفر الهدكنة لمهعمـ هتابعة بناء الهحتكل التعميهي كتقديـ التغذية الراجعة لألهكر التالية :

   خطاء العمهٓة.ٓخمك الهحتكل هف اٖ  .17
ة ا٘هٛئٓة.  .18  ٓخمك الهحتكل هف اٖخطاء المغٓك
 ٓتفؽ الهحتكل هع هقررات الهىٍج الهطمكب.  .19
 الهحتكل هىاسب لخبرات التٛهٓذ السابقة.  .20
ُٓعرض الهحتكل بطٓرقة تثٓر اٚىتباي هف خٛؿ عرض   .21

 الصكر.
خداـ ُٓعرض الهحتكل بطٓرقة تثٓر اٚىتباي هف خٛؿ است  .22

 اٖلكاف الهىاسبة.
 ٓعرض الهحتكل كـ هىاسب هف الهعمكهات فْ كؿ هشاركة  .23
ٓحتكم الهحتكل عمِ بعض الهراجع كالهصادر التْ ٓهكف   .24

 لمطٛب الرجكع إلٍٓا.
 األلكاف كالنصكص 
تستخدـ الهدكىة اٖلكاف فْ عرض الىصكص كالصكر   .25

 بطٓرقة تثٓر اىتباي الطالبات.
  

سؽ بٓف اٖلكاف الهستخدهة عمِ الشاشة, هها كجكد تىا  .26
 ٓكضح الصكر كالىصكص الهكتكبة.

ف الرئٓسٓة كالفرعٓة كالتعٓرفات.  .27  تستخدـ اٖلكاف لتهٓز العىآك
 تكتب الىصكص بخطكط كاضحة   .28
ف بحجـ أكبر هف الفقرات  .29  تتهٓز العىآك
 تتىاسب ألكاف الىصكص هع خمفٓة الشاشة  .30

 لهعايير الفنية ثانيان : ا
 االتصاؿ بالهدكنة

   ٓهكف لمطالبة الدخكؿ بسٍكلة لمهدكىة.  .31
تستطٓع الطالبة اختٓار القسـ الخاص بهجهكعتٍا عىد   .32

 إضافة شرح الهٍهة الهككمة إلٍٓا.
 ٓهكف لمطالبة اٚىتقاؿ إلِ الصفحة الرئٓسٓة عف أم ىقطة.  .33
أكثر هف هرة  تستطٓع الطالبة إعادة أم جزء هف الهحتكل  .34

 حسب حاجتٍا.
تحتكم الهدكىة عمِ كظائؼ إضافٓة قد تحتاج إلٍٓا الطالبة   .35

 هثؿ " إهكاىٓة البحث فْ الهدكىة , أرشٓؼ الهدكىة "
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 إهكاىٓة طباعة الهحتكل.  .36
  االتصاؿ بالشاشة

   التصهٓـ ثابت هف صفحة ٖخرل.  .37
 آٖقكىات تهثؿ الهقصكد هىٍا بشكؿ كاضح.  .38
 تىاسؽ اٖلكاف بٓف هككىات الشاشة.  .39
 كجكد هسافات كافٓة بٓف السطكر.  .40

 الهؤلؼ 
   حدد الهؤلؼ بكضكح  .41
 الهؤلؼ هتخصص بالهجاؿ.  .42
 ٓكجد عىكاف الكتركىْ لٛتصاؿ بالهؤلؼ.  .43

 هػػػػالحػظػػات إضػػافيػػػة
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 هعايير التربية كالفنية الالـز تكافرىا في الهدكنة االلكتركنيةالصكرة النيائية لم( 9) همحؽ
غير  هكجكد العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ

 هكجكد
 أكالن : الهعايير التربكية

 األىداؼ
تحتكم الهدكىة عمِ أٌداؼ عاهة تُقدـ فْ صفحة " التعٓرؼ   .1

 بالهدكىة ".
  

لتْ تسعِ الباحثة إلِ تحتكم الهدكىة عمِ اٌٖداؼ الخاصة ا  .2
 تحقٓقٍا هف خٛلٍا.

تهعرض اٌٖداؼ التعمٓهٓة الهطمكب هف الهتعمهٓف تحقٓقٍا فْ   .3
 بدآة الدرس

 ٓتدرج عرض اٌٖداؼ التعمٓهٓة هف البسٓط إلِ الهعقد  .4
 تتهٓز اٌٖداؼ بكضكح الهعىِ.  .5
 ٓتككف كؿ ٌدؼ تعمٓهْ هف ٌدؼ كاحد فقط  .6

 الهحتكل
 جيجسك: استراتيجيةتكافؽ تنظيـ الهحتكل التعميهي لمهدكنة هع  يجب أف ي -أ 

تحتكم الهدكىة عمِ قسـ خاص لكؿ هجهكعة لعرض الهحتكل   .7
 الذم قاهت بإعدادي.

  

تُتٓح الهدكىة إهكاىٓة الهشاركة الىشطة بٓف الهتعمهٓف لبىاء   .8
 الهحتكل بشكؿ هتكاهؿ.

تفسارات كالىقاشات تكفر الهدكىة لمهتعمـ إهكاىٓة تبادؿ اٚس  .9
 حكؿ الهحتكل الهعركض.

يجب أف ُتكفر الهدكنة لمهعمـ هتابعة بناء الهحتكل التعميهي كتقديـ التغذية الراجعة لألهكر  -ب 
 التالية :

   ٓخمك الهحتكل هف اٖخطاء العمهٓة.  .10
ة ا٘هٛئٓة.  .11  ٓخمك الهحتكل هف اٖخطاء المغٓك
 لهطمكب.ٓتفؽ الهحتكل هع هقررات الهىٍج ا  .12
 الهحتكل هىاسب لخبرات التٛهٓذ السابقة.  .13
ُٓعرض الهحتكل بطٓرقة تثٓر اٚىتباي هف خٛؿ عرض   .14

 الصكر.
ُٓعرض الهحتكل بطٓرقة تثٓر اٚىتباي هف خٛؿ استخداـ   .15

 اٖلكاف الهىاسبة.
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 ٓعرض الهحتكل كـ هىاسب هف الهعمكهات فْ كؿ هشاركة  .16
 جيجسك: استراتيجيةة عمى هياـ تعميهية هجزأة تتكافؽ هع يجب أف تحتكم الهدكن -ج 

 
   ُٓقسـ الدرس إلِ هٍاـ تعمٓهٓة ٓىاسب عدد أفراد الهجهكعة.  .17
 تتكافؽ الهٍاـ التعمٓهٓة هع هحتكل الهادة الدراسٓة لمهتعمهٓف.  .18
 تتفاكت الهٍاـ التعمٓهٓة هف حٓث درجة صعكبتٍا.  .19
 .بسٓط إلِ الهعقد ترتٓب الهٍاـ التعمٓهٓة هف ال  .20
تصاغ الهٍاـ التعمٓهٓة صٓاغة سمٓهة خالٓة هف اٖخطاء   .21

ة كا٘هٛئٓة.  المغٓك
 تتصؼ الهٍاـ التعمٓهٓة بالدقة العمهٓة.  .22
ُتساٌـ الهٍاـ التعمٓهٓة بشكؿ هتكاهؿ فْ بىاء الهحتكل   .23

 التعمٓهْ.
ُتعرض بعض ركابط لهراجع كهصادر ٓهكف لمطٛب الرجكع   .24

ىجاز هٍاهٍـ.إل  ٍٓا كا 
 ثانيان : الهعايير الفنية

 الشكؿ العاـ لمهدكنة
   تحتكم الهدكىة عمِ عىكاف كاضح كهىاسب لمغرض هىٍا.  .25
ٓحتكم  رأس الهدكىة  عمِ تكضٓح بسٓط لمغرض هف الهدكىة   .26

صهـ بطٓرقة جذابة كبسٓطة.  ٓك
ا بشكؿ جٓد, ٓسٍؿ عمِ   .27 تُقسٓـ الهدكىة كترتٓب عىاصٌر

 .طٛب اٚستفادة هىٍاال
تحتكم الهدكىة عمِ  أٓقكىة لمبحث عف الهعمكهات   .28

 .الهختمفة لتكفٓر كقت الطالب كتسٍٓؿ هٍهة البحث لدًٓ
ىات فْ الهدكىة بكجكد تآرخ ككقت إضافتٍا   .29 تتهٓز التدٓك

 لمهدكىة كاسـ الهدكف.
 

ا عمِ الطٛب الذٓف   .30 تتهٓز الهدكىة بالخصكصٓة كاقتصاٌر
 رسكف الهقرر خٛلٍا.ٓد

 األلكاف كالنصكص
تستخدـ الهدكىة اٖلكاف فْ عرض الىصكص كالصكر بطٓرقة   .31

 تثٓر اىتباي الطالبات.
  

كجكد تىاسؽ بٓف اٖلكاف الهستخدهة عمِ الشاشة, هها ٓكضح   .32
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 الصكر كالىصكص الهكتكبة.
ف الرئٓسٓة كالفرعٓة كالتعٓرف  .33  ات.تستخدـ اٖلكاف لتهٓز العىآك
 تكتب الىصكص بخطكط كاضحة   .34
ف بحجـ أكبر هف الفقرات  .35  تتهٓز العىآك
 تتىاسب ألكاف الىصكص هع خمفٓة الشاشة  .36
 كجكد هسافات كافٓة بٓف الىصكص.  .37

 االتصاؿ بالهدكنة
   ٓهكف لمطالبة الدخكؿ بسٍكلة لمهدكىة.  .38
إضافة  تستطٓع الطالبة اختٓار القسـ الخاص بهجهكعتٍا عىد  .39

 شرح الهٍهة الهككمة إلٍٓا.
 ٓهكف لمطالبة اٚىتقاؿ إلِ الصفحة الرئٓسٓة عىد أم ىقطة.  .40
تستطٓع الطالبة إعادة أم جزء هف الهحتكل أكثر هف هرة   .41

 حسب حاجتٍا.
تحتكم الهدكىة عمِ أرشٓؼ بالهكضكعات القدٓهة التْ تهت   .42

 . كتابتٍا هف قبؿ الهعمـ كالطٛب هىذ البدآة
 إهكاىٓة طباعة الهحتكل.  .43

  الشاشة
   الكضكح كالبساطة فْ تصهٓـ الشاشة  .44
 التصهٓـ ثابت هف صفحة ٖخرل.  .45
 آٖقكىات تهثؿ الهقصكد هىٍا بشكؿ كاضح.  .46
 تىاسؽ اٖلكاف بٓف هككىات الشاشة.  .47

 الهؤلؼ 
   حدد الهؤلؼ بكضكح  .48
 الهؤلؼ هتخصص بالهجاؿ.  .49
 ف الكتركىْ لٛتصاؿ بالهؤلؼ.ٓكجد عىكا  .50

 هالحظات اضافية
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أضع بٓف ٓدٓؾ عٓززتْ الطالبة ٌذا الدلٓؿ لٓساعدؾ فْ كٓفٓة استخداـ الهدكىة ا٘لكتركىٓة التْ 
 .كجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم عشر سٓتـ خٛلٍا دراسة هحتكل الكحدة الرابعة هف كتاب تكىكل

 أكالن : اليدؼ هف الهدكنة 

ر فْ است تسعِ الباحثة هف خٛؿ الهدكىة  راتٓجٓات التدٓرس الهتبعة فْ الهدارس إلِ التطٓك
 بطٓرقة تتٛءـ هع هتطمبات العصر الحالْ لمكصكؿ إلِ طمبة قادٓرف عمِ :

 : األىداؼ العاهة
  , اٚستفادة هف ا٘هكاىات الٍائمة لشبكة اٚىترىت كها تكفري هف هصادر عمهٓة هختمفة

 .  كتكظٓفٍا فْ فٍـ الدركس التْ تقدـ لٍـ كالتكسع فٍٓا
 هؿ الجهاعْ الىشط هف خٛؿ تقسٓـ الطمبة فْ هجهكعات هتعاكىة فْ فٍـ أجزاء الع

 .الدرس
 : األىداؼ الخاصة

  ا٘لهاـ بالهفآٌـ الحاسكبٓة الهقررة فْ الكحدة الرابعة هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهات
 . لمصؼ الحادم عشر

 ٍزة الحاسكباتخاذ القرار الهىاسب فْ الهكاقؼ الحٓاتٓة الهختمفة الهتعمقة بأج. 
 ثانيان : هكضكعات الهدكنة 

تتىاكؿ الهدكىة عرض الدركس التالٓة هف الكحدة الرابعة هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ 
 الحادم عشر  :

 الدرس اٖكؿ : الحاسكب البسٓط (1
 الدرس الثاىْ : الترهٓز (2
 الدرس الثالث: الذاكرة الرئٓسٓة (3
ة (4  الدرس الرابع : الذاكرة الثاىٓك
 رس الخاهس : هتحكهات ا٘دخاؿ كا٘خراجالد (5
 .الدرس السادس : ىظاـ التشغٓؿ (6
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 ثالثان : كيفية الدخكؿ إلى الهدكنة 

 Internet) إىترىت إكسبمكرر "اضغطْ عمِ أم هتصفح إىترىت هتكفر لدٓؾ سكاء  (1
Explorer) , كهكٓزٛ فٓرفكس (Mozilla Firefox), جكجؿ كرـك (Google 
Chrome)" 

 dkhater.blogspot.comاكتبْ فْ شٓرط العىكاف , عىكاف الهدكىة التالْ :  (2
ْ الخاص بؾ فْ جكجؿ ككمهة ستظٍر لؾ الصفحة التالٓة أدخمْ خٛلٍا البٓرد ا٘لكتركى (3

 .الهركر لتتهكىْ هف الدخكؿ إلِ الهدكىة

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
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 رابعان : هككنات الهدكنة اإللكتركنية

 
 تحتكم الهدكىة عمِ العىاصر التالٓة :

 عىكاف الهدكىة كالذم ٓظٍر فْ بدآة الصفحة " لىتعاكف هف أجؿ تعمـ أفضؿ ". .1
التعمـ كأٌداؼ الهدكىة : " هدكىة  ٓمْ العىكاف كصؼ لمهدكىة ٓكضح فٍٓا طٓرقة .2

تعمٓهٓة تعاكىٓة , تٍدؼ إلِ تىهٓة قدرة الطالبات عمِ البحث عف الهعمكهة كفٍهٍا 
 كالتهكف هىٍا, كهف ثـ عرضٍا لبقٓة الطالبات بأسمكب هتهٓز ٓىافس الخبراء".

صفحات الهدكىة : كالتْ تتألؼ هف الصفحة الرئٓسٓة التْ ٓعرض فٍٓا آخر  .3
ىة تـ  إضافتٍا لمهدكىة , ٓمٍٓا صفحة التعٓرؼ بالهدكىة كالتْ ُٓعرض فٍٓا تدٓك

اٌٖداؼ العاهة كالخاصة لمهدكىة كهؤلفة الهدكىة كأسهاء الطالبات الهشاركات فٍٓا 
 , ثـ ٓمٍٓا صفحة خاصة بكؿ درس هقرر عرضً عبر الهدكىة .
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ا أعهاؿ كؿ الجاىب آٖهف هف الهدكىة ٓحتكم عمِ أقساـ الهدكىة كالتْ تىشر فٍٓ .4
هجهكعة هف الطالبات بحسب تقسٓـ الهعمهة لٍف , ثـ ٓمًٓ قسـ اٚختبارات 
اٚلكتركىٓة التْ تجرل ىٍآة كؿ درس , كها ٓكجد فْ أسفؿ الجاىب آٖهف 
صىدكؽ لمبحث عبر الهدكىة , ككذلؾ أرشٓؼ الهدكىة كالتْ تستطٓع هف خٛلً 

ا ىة بحسب تآرخ ىشٌر , ثـ ٓمْ اٖرشٓؼ أسهاء اٖعضاء  الطالبة الرجكع ٖم تدٓك
ف الطالبات الهشاركات بالدراسة عبر الهدكىة.  ٌك

ىات الهىشكرة عبر الهدكىة حٓث  .5 الجاىب آٖسر هف الهدكىة ٓظٍر فًٓ التدٓك
ىة كالهحتكل ككقت كتآرخ الىشر كاسـ  ىة عمِ عىكاف التدٓك تحتكم عمِ تدٓك

ىة هف قبؿ اٖعضاء أخٓرف.العضك الذم قاـ بالىشر كأم تعمٓقات عمِ التد  ٓك

 خاهسان : كيفية استخداـ الهدكنة

ان عمِ كٓفٓة  بعد التعرؼ إلِ هككىات الهدكىة كفٍـ أجزائٍا , ٌٓا بىا عٓززتْ الطالبة لىتعرؼ سٓك
استخداـ الهدكىة فْ دراسة هقر الكحدة الرابعة هف كتاب تكىكلكجٓا الهعمكهات لمصؼ الحادم 

 عشر.

 لهدكىة عبر الحساب الخاص بؾ اتبعْ الخطكات أتٓة :بعد الدخكؿ إلِ ا

اذٌبْ قسـ الصفحات فْ الهدكىة كاضغطْ عمِ صفحة الدرس الهقرر تىاكلً فْ حصة  .1
 التكىكلكجٓا لدخكؿ إلِ هحتكاي

 سٓظٍر لؾ هحتكل الدرس فْ الصفحة كها فْ التالْ : .2
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ؼ التعمٓهٓة كهف ثـ طٓرقة كها ٓظٍر فْ الصكرة فإف الدرس ٓبدأ بهقدهة بسٓطة ثـ اٌٖدا
 العهؿ, كأخٓران الهٍاـ الهكمفة بٍا طالبات كؿ هجهكعة هع ركابط هساعدة لفٍـ تمؾ الهٍاـ.

عمٓؾ عٓززتْ الطالبة أخذ الهٍهة الهكمفة بٍا , كالتْ ٓظٍر أهاهٍا رقهؾ الخاص بؾ فْ   .3
هراجع الهختمفة بها الهجهكعة , ثـ باشرم البحث عىٍا عبر ركابط الهكاقع الهشار إلٍٓا ك ال

فٍٓا الكتاب الهدرسْ حتِ تصبح الهٍهة هألكفة كهفٍكهة لدٓؾ , كها عمٓؾ الرجكع إلِ 
زهٓٛتؾ الٛتْ ٓشتركف هعؾ بىفس الهٍهة الهكككلة لٍف. لهىاقشة الىقاط الرئٓسٓة هف 

 الهٍهة كأم غهكض فْ الهٍهة.
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الهجهكعة بطٓرقة تىافس  بعد فٍهؾ لمهٍهة كتهكىؾ هىٍا , قكهْ بشرحٍا لزهٓٛتؾ فْ .4
الخبراء , كاحرصْ عمِ هراعاة الفركؽ الفردٓة لٍف هف خٛؿ احتكاء الشرح عمِ العركض 

 الهتىكعة كالصكر كهقاطع الفٓدٓك.
 لعرض الشرح الخاص بؾ عبر الهدكىة اتبعْ الخطكات التالٓة. .5

 بؾ اضغِ عمِ رسالة جدٓدة كالتْ تظٍر فْ أعمِ الصفحة بجاىب البٓردم الخاص  - أ

 
ستظٍر لؾ الصفحة التالٓة ك التْ سٓتـ خٛلٍا العرض هكضحا عمٍٓا خطكات العرض   - ب

بطٓرقة ههٓزة كصحٓح

 
بعد عرض الدرس عمِ زهٓٛتؾ قكهْ بهتابعة أم استفسارات سترد لؾ عبر التعمٓقات  - ت

 كتكضٓح أم غهكض فْ الشرح 
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 تسييؿ هيهة( 11) همحؽ
 

 

 



 
 

218 
 

 

 


