
 
 

 
 

  

ف  التحصيل الدراسي لدى تالميذ الص وحدة محوسبة في العلوم على تنميةفعالية" 

  "تعليم المحوسبال  واتجاهاتهم نحوبفلسطينالتاسع األساسي 

  

  حبث مقدم للحصول على درجة املاجستري يف الرتبية 

  )املناهج وطرق التدريس ( 

  
  ــدادـــــإعـــ

  رائد حسين عبد الكريم الزعانين

  
  ـرافـــــــإشـــ

    عفيفييسري عفيفي/ د.أ
  استاذ المناهج وطرق تدريس العلوم

   جامعة عين شمس–كلية التربية 
  
  

  تيسير محمود نشوان.         د                     عبد العال حامد محمد/د.أ
   المساعد    استاذ المناهج وطرق تدريس العلوم                                              استاذ المناهج وطرق تدريس العلوم   
  األقصىجامعة   –كلية التربية                                                        جامعة عين شمس–كلية التربية     

  

  ٢٠٠٧    

  



 أ 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

ِربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ﴿ 
َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ

ًهديتنا وهب لنا من لدنك رمحة  َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ

ُإنك أنت الوهاب ٌ َ َ
ِ﴾   

  
  صدق اهللا العظيم                                                                             

   )٨سورة آل عمران ، آية ( 
  

  

  



 ب 

  داءـــإه
  

  الحمد هللا صاحب الكمال والتيسير والسناء
  والصالة والسالم على خاتم الرسل واألنبياء

  أحمد نبي الهدى الذي امتدحه رب السماء
  وأيده سبحانه وتعالى بمعجزة اإلسراء

  إلى روح أبي الطاهرة
  إلى أمي الغالية

  إلى زوجتي وأوالدي
  إلى أصدقائي
  إلى تالميذي

  إلى كل األوفياء
  ي هذا الجهد المتواضعأهد

  
  
  

  دـــرائ



 ت 

  شكر وتقدير
  . "  ال يشكر الناس ال يشكر اهللامن: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه لما من علي به من توفيق ، سهل لي ءأحمد اهللا سبحانه وتعالى وأشكر فضله ونعما
  .إتمام هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود 

األسـتاذ  ، و  يسري عفيفي عفيفي   إلى األستاذ الدكتور  أتقدم بجزيل الشكر والعرفان     
 الذين أشرفوا على هذا البحث       تيسير محمود نشوان   الدكتورالعال ، و  محمد حامد عبد  الدكتور  

  .لما قدموه لي من نصح وإرشاد كان له أعظم األثر في إخراج البحث بهذا الشكل و

ذ عماد الروبي الذين عملـوا علـى         واألستا وال أنسى أن أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة العلوم       
  . تحليل الوحدة الدراسية 

ات اإلحـصائية   ـراء العملي ـام بإج ـازم عيسى الذي ق   ـكر الدكتور ح  ـوال يفوتني أن أش   
  .لهذه الدراسة 

 الجزيل للدكتور عبد الرحيم حمدان الذي قـام بعمليـة التـدقيق             وال أنسى أن أتقدم بالشكر    
  .اللغوي لهذه الدراسة 

جه خالص شكري وعرفاني لكل من مد لي يد العون أثناء إعداد هذه الرسالة وأخص               كما أو 
 .منهم السادة أعضاء لجنة التحكيم لما بذلوه من الوقت والجهد 

فايز عبده الذي شرفني بقبوله مناقـشتي لهـذا         / كر والتقدير إلى األستاذ الدكتور    وأتوجه بالش 
ه أعظم األثر في إخراج هذا البحـث فـي          ذي سيكون لمالحظات  ـع ، وال  ـث المتواض ـالبح

  .أفضل صورة 

ليلى معوض ، التي شرفتني بقبول مناقـشتي فـي هـذا      / وأتقدم بالشكر إلى األستاذ الدكتور      
د من مالحظاتها وفكرها التربوي في إضـافة المزيـد مـن            ـع حتى أفي  ـث المتواض ـالبح

  .اإلثراء لهذا البحث 

ل إلى زمالئي وكل من شاركني العناء وسـاندني         كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزي      
  .بالدعاء وشجعني على مواصلة دربي فاستحقوا مني كل عرفان وتقدير 

                                                                              الباحث
  رائد حسين الزعانين                                                                     



 ث 

  محتويات الرسالة
  فهرس المحتويات: أوالً 

رقم   المحتوى
  الصفحة

  الفصل األول
  ١٤-١  كلة الدراسة وأهميتهامش

v  ٢  :المقدمة  
v  ٨  مشكلة الدراسة وأسئلتها  
v  ٨  فروض الدراسة  
v  ٩  أهداف الدراسة  
v ٩  حدود الدراسة  
v ١٠  أهمية الدراسة  
v ١٠  مصطلحات الدراسة  
v  ١٣  اإلجرائية للدراسةالخطوات  

  الفصل الثاني
  ٣٧-١٥  ات والبحوث السابقة ذات العالقةالدراس

الدراسات التي اهتمت بتصميم برامج أو وحدات دراسية وقياس فاعليتها : أوالً 
  ١٦  .على بعض المتغيرات

v  تعليق على الدراسات السابقة التي اهتمت بتصميم برامج أو وحدات
  ٢٨  .على بعض المتغيراتدراسية وقياس فاعليتها 

الدراسات التي استهدفت قياس االتجاه نحو استخدام الحاسوب في العملية : ثانياً
  ٢٩  .التعليمية

v  تعليق على الدراسات السابقة التي استهدفت قياس االتجاه نحو استخدام
  ٣٥  . الحاسوب في العملية التعليمية

  الفصل الثالث
  ٨١-٣٨  )م المحوسب وتوظيفه في تدريس العلومالتعلي (اإلطار النظري للدراسة

v  ٣٩  :مقدمة  
v ٤٠  التحول في تدريس العلوم  
v ٤١  المجتمع المعاصر وتدريس العلوم  
v ٤١  التحول في أساليب تدريس العلوم  
v  ٤٢  ) وأساليبهمفهومه وخصائصه(التعلم الذاتي  



 ج 

رقم   المحتوى
  الصفحة

v ٤٤  أساليب التعلم الذاتي  
v ٤٥  نشأة وتطور التعليم بمساعدة الحاسوب  
v ٤٧  مبررات استخدام الحاسوب في التعليم  
v ٥٠  مميزات التعليم بمساعدة الحاسوب  
v ٥١  عيوب استخدام الحاسوب في التعليم  
v ٥٢  مجاالت استخدام الحاسوب  
v ٥٣  أنواع وتصنيفات برامج التعليم بمساعدة الحاسوب  
v ٥٩  االستفادة المثلى من الدروس التعليمية المحوسبة  
v ٦٠  ليمي في غرفة الصفاستخدام الحاسوب التع  
v ٦١  العقبات التي يجب التغلب عليها لضمان تأثير الحاسوب في التعليم  
v ٦٢  صفات الدرس التعليمي المحوسب  
v  ٦٧  تقييم الدروس التعليمية المحوسبة  
v ٦٨  اتجاهات حديثة في تدريس العلوم  
v ٦٨  أساليب استخدام الحاسوب في تدريس العلوم  
v ٧١  تحصيل الدراسيدور الحاسوب في تنمية ال  
v ٧٢  دور الحاسوب في تنمية االتجاه نحو التعليم  
v ٧٥  .تنمية االتجاه نحو التعليم المحوسب  
v ٧٦  تجارب مختلفة لحوسبة التعليم  

  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

١١٠-٨٢  

v ٨٣  منهج الدراسة  
v  ٨٣  مجتمع الدراسة  
v ٨٤  عينة الدراسة  
v  ٨٤  ةرح المحوسب المقتالوحدةإعداد وبناء  



 ح 

رقم   المحتوى
  الصفحة

v أدوات الدراسة:   
  ٩٤  بناء االختبار التحصيلي:   أوالً                     

  ١٠٣  بناء مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب:  ثانياً                     
v ١٠٧  تكافؤ مجموعتي الدراسة  

  الفصل الخامس
  ١٣٣-١١١  تائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرهان

v ١١٢  ل الثاني والفرضيات المتعلقة به قة بالسؤاالنتائج المتعل  
  ١١٢  رضية األولى ومناقشتها وتفسيرها نتائج اختبار صحة الف-            
  ١١٥  ضية الثانية ومناقشتها وتفسيرها  نتائج اختبار صحة الفر-           
  ١١٨   ومناقشتها وتفسيرها  نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة-           
  ١٢٤   نتائج اختبار صحة الفرضية الرابعة ومناقشتها وتفسيرها -           

v  ١٢٤  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والفرضيات المتعلقة به  
  ١٢٤  ضية الخامسة ومناقشتها وتفسيرها  نتائج اختبار صحة الفر-           
  ١٢٧  تها وتفسيرها ضية السادسة ومناقش نتائج اختبار صحة الفر-           
  ١٣١   ومناقشتها وتفسيرها  نتائج اختبار صحة الفرضية السابعة-           

v ١٣٢  ال الرابع والفرضية المتعلقة به النتائج المتعلقة بالسؤ  
  ١٣٢  تها وتفسيرها  نتائج اختبار صحة الفرضية الثامنة ومناقش-           

  الفصل السادس
  141-١٣٤  التوصيات والمقترحاتة ونتائجها وملخص الدراس

v ١٣٥  ملخص الدراسة ونتائجها  
v ١٤٠  توصيات الدراسة  
v ١٤١  مقترحات الدراسة  

  ١٤٢  قائمة مراجع الدراسة
  ١٤٣  المراجع العربية :                أوالً 
  ١٥١  المراجع األجنبية:                    ثانياً 

v ١٥٣  المالحق  
v ٢٧٤  يزيملخص الدراسة باللغة اإلنجل  

  



 خ 

  فهرس الجداول: ثانياً 
رقم   البيــــــــــان  رقم الجدول

  الصفحة
  83  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المؤسسة التعليمية المشرفة والجنس   )١( الجدول 
  88  مدى االتفاق واالختالف بين المحللين في تحليل الوحدة  )٢( الجدول 
  89  بين التحليل األول والتحليل الثاني للوحدةمدى االتفاق واالختالف   )٣( الجدول 
  97  والدرجة الكلية من االختبار معامالت االرتباط بين  كل مستوى من المستويات المعرفية  )٤( الجدول 
  98   في االختبارفاألهدامعامل االرتباط بين كل فقرة ومستوى   )٥( الجدول 
  102  لمواصفات لالختبار التحصيليجدول يوضح الوزن النسبي وجدول ا  )٦( الجدول 
  102  توزيع فقرات االختبار على مستويات التعلم  )٧( الجدول 
  104  للمقياس والدرجة الكلية المقياسيوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت   )٨( الجدول 
  109  الها الكلية لمجوالدرجة المقياس االرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل  )٩( الجدول 
  107  توزيع أرقام فقرات كل مجال في المقياس )١٠(الجدول 
  107  أرقام الفقرات الموجبة والفقرات السالبة في مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب )١١(الجدول 
  108  تكافؤ مجموعتي الدراسة في المتغيرات المتوقعة تأثيرها على التجربة )١٢(الجدول 

 )١٣(الجدول 
تجريبي " لعينتين مرتبطتين للكشف عن أثر الوحدة المقترحة " ت " ج استخدام اختبار نتائ

  "بعدي، قبلي 
113  

 )١٤(الجدول 
لعينتين مرتبطتين للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي " ت " نتائج استخدام اختبار 

  األداء في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي لتالميذ المجموعة الضابطة
116  

 )١٥(الجدول 
ضابطة "لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر البرنامج المقترح " ت"نتائج استخدام اختبار 
  119  "بعدي ،تجريبية بعدي 

  121  )التحصيل الدراسي(على المتغير التابع ) البرنامج المحوسب(حجم التأثير للمتغير المستقل  )١٦(الجدول 

 )١٧(الجدول 
االختبار البعدي والقبلي ونسبة الكسب المعدل لبالك للوحدة قيمة المتوسط الحسابي في 

  المحوسبة في تنمية التحصيل الدراسي لتالميذ المجموعة التجريبية
123  

  125  لعينتين مرتبطتين للكشف عن التطبيق القبلي والبعدي للمقياس " ت " نتائج استخدام اختبار  )١٨(الجدول 

 )١٩(الجدول 
لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين متوسطي العينة " ت "نتائج استخدام اختبار

  بعدي" التجريبية، والضابطة "
128  

  )٢٠(الجدول 
االتجاه نحو التعليم (على المتغير التابع ) البرنامج المحوسب(تغير المستقل حجم التأثير للم

  )المحوسب
130  

 )٢١(الجدول 
قبلي ونسبة الكسب المعدل لبالك للوحدة قيمة المتوسط الحسابي في المقياس البعدي وال

  المحوسبة في تنمية اتجاهات تالميذ المجموعة التجريبية نحو التعليم المحوسب
131  

  133  معامل االرتباط بين نتائج اختبار التحصيل الدراسي ومقياس االتجاه نحو التعليم المحوسب )٢٢(الجدول 
  256  م٢٠٠٦/٢٠٠٧سبة خالل الفصل الدراسي األول للعام خطة مقترحة لتنفيذ الوحدة المحو )٢٣(الجدول 



 د 

  فهرس األشكال: ثالثاً 
  

  الصفحة  محتوى الشكل  رقم الشكل
  56  يوضح خط سير عمل الطالب في نمط التدريس الخصوصي بواسطة الحاسوب   )١( الشكل 
  73  يوضح مكونات االتجاه   )٢( الشكل 
  91  وم عليها التعلم بواسطة الحاسوبمخطط سهمي للسيناريو التي يق   )٣( الشكل 
  92  مخطط سهمي يوضح طريقة تنفيذ البرنامج التعليمي المحوسب   )٤( الشكل 

  
  
  
  



 ذ 

  قائمة المالحق: رابعاً 
  

  الصفحة  محتوى الملحق  رقم الملحق
  ١٥٦  قائمة مفاهيم وحدة أجهزة جسم اإلنسان في صورتها النهائية    )١( الملحق 
  ١٦٠  ء لجنة تحكيم الوحدة المحوسبة واالختبار التحصيلي ومقياس االتجاهاتأعضا  )٢( الملحق 
  ١٦١  استطالع آراء السادة أعضاء لجنة المحكمين حول الوحدة المحوسبة  )٣( الملحق 
  ١٦٣  الوحدة المحوسبة في صورتها النهائية  )٤( الملحق 

  )٥( الملحق 
جهزة اإلنسان للصف التاسع دليل المعلم للبرنامج المحوسب لتدريس وحدة أ

  ٢٥٧  األساسي

  ٢٦٤  من فقرات االختبار معامالت السهولة والتمييز لكل فقرة  )٦( الملحق 
  ٢٦٦  االختبار التحصيلي في العلوم لوحدة أجهزة جسم اإلنسان في صورته النهائية  )٧( الملحق 
  ٢٧٣  نهائيةمقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب في صورته ال  )٨( الملحق 
  ٢٧٦  مفتاح اإلجابات الصحيحة لالختبار التحصيلي  )٩( الملحق 

 



 ١

  
  
  
  
  
  

  ل األولـصـالف
  ـاوأبعــادهـة ـدارسـة الـلـكـمش

  
  
    المقدمة-١
    مشكلة الدراسة-٢
    أسئلة الدراسة-٣
    فروض الدراسة-٤
  أهداف الدراسة  -٥
  حدود الدراسة  -٦
  مصطلحات الدراسة  -٧
  أهمية الدراسة -٨
  الخطوات اإلجرائية للدراسة  -٩
   
  
  
  
  
  



 ٢

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ل األولالفص
  أبعادها الدراسة ومشكلة

  
v المقدمة: 

ـ ميز اهللا ـ وتعالى  سبحانه   ، وفضله على بقيـة خلقـه بالعقـل واإلدراك   ، اإلنسان 
علم اإلنـسان  ، الذي علم بالقلم " : قال تعالى حيث.هـا من خلق دـم أح ـا لم يعل  ـه م ـوعلم

  .)٥، ٤: آية،سورة العلق( "ما لم يعلم

ر من الجوارح و الحواس التي تمكنـه مـن تفعيـل اإلدراك             ووهب اهللا لإلنسان الكثي   
 و يتفاوت تعلم اإلنسان و إدراكـه حـسب اخـتالف هـذه           .والتعلم بوسائل و أساليب مختلفة    

  .الوسائط المتعددة

 وسيمر بها فـي مـستقبله       ،والمتتبع للتغيرات العميقة التي يمر بها عالمنا في حاضره        
 مما حدا بالعديد من الـدول إلـى تبنـي         ،ر االستثمار سيصل إلى أن التعليم ونظمه أمثل صو      

طـوير نظمهـا وممارسـتها      الحات التعليمية وانتهاج سبل منوعـة لت      ـن اإلص ـثير م ـالك
  .)١٧١: ١٩٩٤محمد، فتحية (التعليمية 

التربية وسيلة التغيير وأن الهدف منها هو تنمية المفكرين الناضجين الذي يتمكنـون             و
 وأنها  ، وهي النظام الرسمي إلعداد تالميذ اليوم لمجتمع الغد        ،خدامهامن اكتساب المعرفة واست   

المسئولة عن رسم شكل صورة مستقبل هؤالء التالميذ عن طريق االستجابة الفورية للتغيرات             
ـ  ـالسريعة الحادثة في المجتمع فهناك صعوبة ف   ن تكنولوجيـا  ـي التنبؤ بكل ما يـستحدث م

ـ يف  ـمط التوظ ـتقبل أو ن  ـي المس ـف ـ   ـف ـ  ـيه أو البطال  ،بيعة الحيـاة األسـرية    ـة وط
تلفة وظـروف  ـخـوط المـغـلضات واـوازنـية والتـتماعـوالتحركات والمتغيرات االج  

  .)١٥: ١٩٩٦، وآخرون  روبرت،ماوزانوا( الخ..البيئة

ـ  ـدارسـلوم في م  ـس الع ـع تدري ـى واق ـظر إل ـوبالن ـ  ـنا ن ـ  ـجد أن عطي ـه ي
ا كما لو كان هذا الهـدف الوحيـد للتربيـة           ـات وتحصيله ـمدف المعلو ـاً كبيراً له  ـاهتمام

 فتدريس العلوم ال يخرج عـن كونـه حـشواً    )١١٣: ١٩٩٨ ،الديبفتحي  ،عميرةابراهيم  (العملية  



 ٣

تجعله مستقبالً لما يلقـى      ألذهان التالميذ بالمعلومات النظرية عن طريق التلقين والحفظ التي        
 كما أن الوسائل التـي يـستخدمها المعلمـون          ، التعليمية عليه ويتخذ موقفاً سالباً في المواقف     

  .محدودة مما يقلل من كفاءة العملية التعليمية

 غير قادر على مجـاراة التحـديات   إللقاء الذي يتبعه المعلم أصبحإن أسلوب السرد وا  
 والوسـائط التربويـة     ، وفي أدائه من قبل وسائل اإلعـالم المختلفـة         ،التي تواجهه في عمله   

  .)١٠٣: ١٩٩٥عطا، ابراهيم ( بل ومن الطالب نفسه الذي يتوقع من مدرسه أداء أفضل ،األخرى

وتشهد التربية بنمطها الرسمي وغير الرسمي هذه األيام طفرة تكنولوجية هائلـة فـي              
 وهذا التطور الهائل في بنية الحاسبات وفي البرامج المستخدمة فتحت الباب            ،تطور الحاسبات 
 ومن بين تلك التطبيقـات      ،ام تكنولوجيا الحاسبات في تطبيقات كثيرة      الستخد ؛على مصراعيه 

  .)١٦٢ : ١٩٩٩ ،محمدمصطفى (استخدام تكنولوجيا الحاسبات في التعليم 

أدت الثورة العلمية الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحـالي إلـى              
 وأصبحت الحـضارة اإلنـسانية      ،يةالتقدم في جميع المجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصاد      

المعاصرة تتصف بما تنطوي عليه من تقدم وتعاظم ينفرد به هذا العصر الذي أصبح يطلـق                
عليه عصر التكنولوجيا المتقدمة واالنفجار المعرفي وعـصر ظهـور اختراعـات علميـة              

 في تخزين    ونظراً للقدرات الهائلة التي يمتلكها جهاز الحاسوب       ،تكنولوجية من بينها الحاسوب   
ومعالجة ونشر للمعلومات بأسرع وأفضل الطرق لذا شاع اسـتخدامه فـي شـتى مجـاالت                

  .)٢٣٦ : ٢٠٠٢ ،سالمةعادل ( ياةـالح

 نظـراً لالسـتحقاقات   ؛ولقد أصبح استخدام الحاسوب سمة من سمات العصر الحاضر    
ايـشتها فـي     ويتطلب األمر إحداث هـذه التغيـرات ومع        ،التي أفرزتها أنماط الحياة المدنية    

 تكفل الـتخلص مـن الـنمط    ،مجتمعاتنا التي من شأنها بناء ثقافات وسياسات شاملة ومتكاملة    
التقليدي في الحياة اليومية والعملية وترسخ المنهجية العلمية التحليلية والتجريبية أسلوباً لحـل             

 ارتباطاً وثيقـاً     إذ إن التقدم العلمي والتكنولوجي يرتبط بالحاسوب وثقافته        .المشكالت المختلفة 
 لمواجهـة  ؛ وتواصل الجهود الحثيثة  ،يتطلب من جميع مؤسساتنا الرسمية والشعبية أن تتكاثف       

مثل هذا التحدي المتعاظم بما تتطلبه المرحلة القادمة من تأهيل أبنـاء هـذه األمـة تـأهيالً                  
  .)١٦٦ : ٢٠٠٣ ،والعجلوني ،صبح(تكنولوجياً يجعلهم قادرين على التعايش والعطاء والمنافسة 

 من النظـام  يتجزأتعد تقنيات التعليم ركناً أساسياً من أركان العملية التعليمية وجزءاً ال   
 الذي طرأ على     ولعل التحديات التي يواجهها العالم هذا اليوم والتغير السريع         .التعليمي الشامل 



 ٤

نيات التعلـيم    تجعل من الضروري على المؤسسات التعليمية أن تأخذ بتق         ،جميع نواحي الحياة  
 ويعد الحاسـوب مـن      .واالتصال ومستجداتها من أجل تحقيق أهدافه وفق المنظومة التعليمية        

 فظهور الحاسـوب فـرض      .أبرز المستجدات التي أنتجتها التقنية الحديثة في القرن العشرين        
 حتى أصبحت بـصمة الحاسـوب       ،كثيراً من المتغيرات في جميع النواحي المعرفية والعملية       

ـ ، لتشكل أداة قويـة ، المعالم في جميع الميادين  واضحة ـ ـ لح ـ ـفظ المعلوم تها ـات ومعالج
  .)٧٨:  ٢٠٠٠ الشرهان،جمال ( لهاـونق

وقد هيأ ظهور جيل الحواسيب الشخصية مرونة عالية في االستخدام والتوظيف فـي             
ه قائمـاً    وفي الوقت الذي ال يزال الجدل في       . وبخاصة في التعليم والتعلم    ،مجاالت الحياة كافة  

بين العاملين في التربية والتعليم في كافة أقطار الوطن العربي حول فاعلية استخدام التقنيـات               
 ؛ يقوم الجدل والنقاش في الدول المتقدمـة حـول أفـضل الـسبل             ،التربوية بأشكالها التقليدية  

س في  الستعماله وتوظيفه في سياق نظام تربوي تعليمي جديد يؤدي فيه الحاسوب الدور الرئي            
  .)١٩٩٩ ،سالمةعبد الحافظ ( وعلى مستوى المراحل التعليمية جميعها ،جميع المواد الدراسية

 كـي   ؛إن استخدام الحاسوب بوصفه عامالً مساعداً على التعليم يهيئ الفرصة المناسبة          
 وتقوم هذه الطريقة على مبدأ التعلم الذاتي والتكيف         .يتعلم الطالب وفق خصائصه وبيئة التعلم     

 ، مما يمكنه من السير فـي الـتعلم حـسب سـرعة اسـتيعابه        ،المستوى التعليمي للمتعلم  مع  
 كما تتاح له إعـادة اسـتعراض المـادة التعليميـة            ،وتصحيح أخطائه دون خجل من زمالئه     

 فضالً عن أنها تأخـذ بمبـدأ التعزيـز    ،المبرمجة مرات عديدة دون الشعور بالحرج أو الملل 
 هذا باإلضافة   . مما يزيد من دافعيته للتعلم     ،تجابة الصحيحة للطالب   الذي يقابل االس   ،والتشجيع

:  وتجسيد المفاهيم مثل     ،إلى الربط بين المعرفة النظرية المجردة والتطبيق المادي المحسوس        
 ، وصـور متحركـة    ، بما توفره من ألـوان     ، والمستويات في الفضاء   ،تصور األبعاد الثالثية  

وهذه عوامل تترك أثراً في الـتعلم أكبـر ممـا تعطيـه              ، ومؤثرات صوتية  ،ونماذج محاكاة 
  .)٣٥ : ١٩٩٤ ،الفارابراهيم (الكلمات المكتوبة 

أسـلوب  : وفي هذا المجال فإن من األساليب والطرائق التي القت قبوالً واستحـساناً             
 وذلك ألن كثيراً من الدراسات أشارت إلى النتائج اإليجابية لهذا األسـلوب             ،التعلم بالحاسوب 

 ودراسـة  ،)٢٠٠٤ ،بـسمة بـارود  (دراسة  و،)٢٠٠٥الدايل،  ( دراسة   :ن هذه الدراسات    وم
ـ  )٢٠٠٢ ،الفـار (، ودراسة   )٢٠٠٢ ،الشرهان(، ودراسة   )٢٠٠٣ العجلوني،( د دلـت   ـ، وق

ي الدراسات السابقة على مؤشرات ونتائج إيجابية في تحصيل التالميذ بعد استخدام            ـالنتائج ف 
  .هذا األسلوب
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ثبـت  أالحاسوب في تدريس وحدات من مواد العلوم والرياضيات وقـد           ولقد استخدم   
 كمـا  ،قدرته على تعليم الطالب وإعطائهم القدرة على اكتشاف المفاهيم الخاصة بهذه المـواد           

نجح الحاسوب كأداة للتفاعل من تمكين الطالب من تركيب وترتيب هذه المفاهيم والمعلومات              
اسوب حيوية وبعداً تقنياً جديداً على العمليـة التعليميـة          الخاصة بهذه المواد وبذلك يضفي الح     

ليبعدها عن الطريقة التقليدية حيث يساعد الدارسين والمعلمين على حـل مـشكالتهم بجميـع        
أنواعها ويساعدهم ذلك على تحقيق أهدافهم وكذلك يكسب الطالب المهارات التعليمية وينقـل             

ية التعليمية إلى فتح معامل جديدة للحاسـوب فـي          الخبرات إليهم مما دفع القائمين على العمل      
  .)٤٣٨: ١٩٩٣ ،العقيليعبد العزيز (التدريس  المراحل التعليمية المختلفة وتطوير طرق

ويحمل استخدام الحاسوب في تدريس العلوم إمكانات جديدة في وضـع المـتعلم فـي         
للمـساعدة فـي   مميزات اسـتخدام الحاسـوب    فمن ،موقف إيجابي ونشط خالل عملية التعلم   

  .)٣٥٩ : ١٩٩٩:  وآخرون ،النجديأحمد (: تدريس العلوم ما يلي

 ، ولتمتعه بالصوت والصورة الملونـة     ، يثير دافعية التالميذ وحماسهم للتعليم نظراً لحداثته       -
  . تحريكها وبذلك تمثل األشياء المجردة تمثيالً محسوساًنوالتي يمك

الحاسوب لألنشطة والتعليمات التي يقـوم بهـا أو      السرعة العالية التي تتم فيها استجابات        -
 . مما يسبب الحصول على تعزيز فوري،يعطيها للتلميذ

 مما يجعل لديه الوقت المناسـب للقيـام         ،يتيح للمعلم أن يباعد بين فترات مراقبته للتالميذ        -
 .بأنشطة إرشادية أخرى في أثناء الدراسة

 ،ة تتيح للتلميذ أن يسجل أعماله الـسابقة   على تخزين معلومات كثير    الحاسوب قدرة ذاكرة    -
 .ويستدعيها في أي وقت يريده

وهناك العديد من الدراسات السابقة واألبحاث التي توصي باستخدام الحاسـوب فـي             
 التي أكدت تفوق المجموعة التجريبية التـي   )٢٠٠٢ ،الشرهان(  دراسة  :تدريس العلوم ومنها  

علـى   اء للصف األول الثانوي باسـتخدام الحاسـوب  المادة المقروءة في منهاج الفيزي   درست  
علـى  ) ٢٠٠٠،سعفان( كما أكدت دراسة     ،المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية     
 درسـتا باسـتخدام برنـامج الوسـائط         ينتفوق المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية واللت     

 علـى  )مدخل زيادة المـوجز ( و)مدخل نقص المفصل  (المتعددة للفيزياء عن طريق المدخلين      
 )٢٠٠٠،دينا طوسـون  (اسة  المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية كما أكدت در        

ن درستا باستخدام برنامج الوسـائط      ن  األولى والثانية واللتي    ي المجموعتين التجريبيت  على تفوق 
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 المنظمة على المجموعة    المتعددة في العلوم البيولوجية عن طريق المدخلين التقليدي والمعرفة        
 زيادة متوسـط أداء  )٢٠٠٣ ،شبر( أكدت دراسة ،الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية كما  

 الحاسوب فـي االختبـار      طالب المجموعتين التجريبيتين الذين تعلموا مفهوم المول باستخدام       
 كمـا   ،)٠,٠١( بداللة إحـصائية     ،ضابطتينعن متوسط أداء طالب المجموعتين ال     التحصيلي  

 على وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي مـستويات            )٢٠٠٣ ،الهاديعبد(أكدت دراسة   
 والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة     ، بين المجموعة التجريبية   ) والتطبيق ،التذكر، والفهم (

ـ    ، العلوم للصف السادس    مادة التجريبية في االختبار التحصيلي في     ـ  ـ كمـا أك ة ـدت دراس
ارتفاع مستوى تحـصيل تالميـذ المجموعـة التجريبيـة للمفـاهيم       )Colli, 1999 ،كولي(

والمصطلحات المتضمنة في ثالث وحدات من كتاب الفيزياء للصف الثالـث مـن المرحلـة               
كمـا بـين     ،قـة التقليديـة   يت بالطر ـي درس ـالت طةى المجموعة الضاب  ـطة عل ـوسـالمت

 يتلقون تعلماً ذاتيـاً يتوافـق مـع     في دراستهما أن المتعلمين الذين  )١٩٩٨ ، والحيلة ،مرعي(
 واتجاهـات   ، وحققوا نتـائج عاليـة     ،ميولهم وقدراتهم العقلية والخاصة قد حققوا تعلماً أفضل       

في ضوء ذلك يرى الباحث أن معظم الدراسات التجريبيـة          درسونها  إيجابية نحو المادة التي ي    
وإن لها دوراً إيجابيـاً فـي        ،تعليم العلوم تؤكد فاعلية استخدام الحاسوب كوسيلة مساعدة في        

   .تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو التعليم المحوسب

والدراسة الحالية ما هي إال محاولة لدعم الدراسات السابقة في تتبع المنهج التجريبـي              
 ولعل هذه الدراسة تضيف نتائج علميـة حـول        ،في دراسة المتغيرات في المجتمع الفلسطيني     

 وتسهم في بيان أهمية الحاسـوب فـي         ،ال استخدام برمجيات الحاسوب   أدبيات البحث في مج   
 وبذلك يجد صناع القرار في نتائجها ما يدعم قراراتهم في إدخال            ،تحصيل التالميذ في العلوم   

  . وحوسبة جميع المواد الدراسية،الحاسوب في التعليم في جميع المراحل التعليمية

ه ؤقد لمس هـو وزمـال     فحلة اإلعدادية،   المروحيث أن الباحث يعمل معلماً للعلوم في        
 وتجسد هذا االنطبـاع بعـد االمتحـان         ،الضعف في مستوى التحصيل الدراسي لدى التالميذ      

 األساسـي فـي العـام        لتالميذ الصف التاسـع     الدولية النهائي العام التي أجرته وكالة الغوث     
 وأيضاً  ،%٣٠ تتجاوز   حيث كانت نسبة النجاح في مادة العلوم ال       )  ٢٠٠٥/٢٠٠٦( الدراسي

االجتياحات المتكـررة    نتيجة    والتعلم ى التالميذ تجاه عملية التعليم    حالة النقص في الدافعية لد    
على مناطق السلطة الفلسطينية مما تسبب في إغالق المـدارس عـدة مـرات بـين الفتـرة                 

 مـن كـل    والتدمير والخراب الذي يحيط بهـم ، التالميذ عن مقاعد الدراسة    وابتعادواألخرى  
فـروض  الحصار الـشديد الم   ع األشجار وتزايد عدد الشهداء و       التقاجانب من هدم للبيوت و    
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 ممـا أدى    ،ود مصدر الرزق للعيش الكريم    لمعيشة وعدم وج   ل وغالء ،على الشعب الفلسطيني  
 وضـعف   ،المدرسـي رهم عـن الـدوام      ـ وتأخ ،يذـرب التالم ـاهرة تس ـظزايد    ـإلى ت 

  .التحصيل الدراسي

ضافة إلى ارتفاع كثافة الفصول مع الفترة الزمنية التي يمكث بها التالميذ فـي            هذا باإل 
 ومـع   ،) وأخرى مسائية  ،فترة صباحية (ن العديد من المدارس تعمل فترتين       إ حيث   ،المدرسة

 ورصـد  ،تـصحيح االختبـارات   (ازدياد العبء الذي يقع على كاهل المعلم من أعباء إدارية           
 كل ذلك أدى إلى هبوط كفـاءة العمليـة وضـرورة            ) اإلدارية  وغيرها من األمور   ،الدرجات

  .البحث عن استراتيجيات جديدة لتعليم وتعلم العلوم تحقق الكفاءة المستهدفة للعملية التعليمية

 دفع الباحث للقيام بهذه الدراسة التي تقوم على أساس استخدام الحاسـوب              سبق  ما كل
 لما لهـذا  ،على الصف التاسع األساسيوم المقرر  كتاب العل  من )جسم اإلنسان ( في تعلم وحدة  

الجهاز من قدرة وإمكانيات متميزة قادرة على أن توفر للتالميذ أشياء ال يمكن بواسطة غيرها               
 ثم إن هذا األسلوب رغم شيوع عالم الحواسيب فـي حياتنـا             ،الوصول إليها والحصول عليها   

معظم الحواسيب المتواجـدة فـي مدارسـنا         وظلت   ،ومدارسنا يعد نادراً في العملية التعليمية     
 ورغم  ،توظف في تدريس الثقافة الحاسوبية فقط دون استثمارها في تدريس المباحث األخرى           
 فإنـه   ،كثرة ما أجيز من رسائل ماجستير ودكتوراه في مجال تحصيل التالميذ في مادة العلوم             

ة على تحصيل التالميذ في     أثر هذه الطريق   أية دراسات لبيان     – وحسب علم الباحث     –لم تجر   
 لذا فإن اتجاه الباحث نحو تطبيقها فـي         ، نحو التعليم المحوسب   هموتقيس اتجاهات ،مادة العلوم   

ضـرورة ملحـة إلجرائهـا    و ،يراه الباحـث مفيـداً      مشكالت تدريس مادة العلوم بهدف حل    
ـ              ي مـادة   واالستفادة من تقنيات العصر في تنمية مستوى التحصيل الدراسي لدى التالميـذ ف

  . واالتجاه نحو التعليم المحوسب،العلوم

 الباحث بمشكلة الدراسة وأهميتهـا فـي إعـداد وحـدة        أحسستناداً إلى ما سبق فقد      ا
، فلـسطين محوسبة في العلوم تنمي التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسـي ب            

 ،هتمامهم وتـشوقهم للعلـم     لتوسع آفاقهم وتزيد من ا     ،وتقيس اتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب    
  .تمهيداً إلنجاز المطالب التعليمية، وبلوغ األهداف التي نصبو إليها



 ٨

  : الدراسةمشكلة
  : التاليالسؤال الرئيس عناإلجابة  الدراسة في  مشكلةتتمثل

ما فعالية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع            "
  . "؟التعليم المحوسب  واتجاهاتهم نحو ،ناألساسي بفلسطي

  : السابق التساؤالت التاليةوينبثق من  السؤال الرئيس

 تالميذ الـصف   لدى  ما صورة الوحدة المحوسبة في مادة العلوم لتنمية التحصيل الدراسي          -١
  ؟التعليم المحوسب  نحو واتجاهاتهم،التاسع األساسي بفلسطين

   لعلوم على تنمية التحصيل الدراسي لـدى تالميـذ الـصف     ما فاعلية وحدة محوسبة في ا  -٢
  التاسع األساسي بفلسطين ؟

 ما فاعلية وحدة محوسبة في العلوم على اتجاهـات تالميـذ الـصف التاسـع األساسـي         -٣
  بفلسطين نحو التعليم المحوسب ؟

مـادة   في    الصف التاسع األساسي بفلسطين     إلى أي مدى يوجد ارتباط بين تحصيل تالميذ        -٤
  ؟ التعليم المحوسب العلوم واتجاهاتهم نحو

  :فروض الدراسة 
 بين متوسطي درجـات  ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .١

 لـصالح   ،في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختبار التحـصيلي        التالميذ  تحصيل  
 .التطبيق البعدي

 بين متوسطي درجـات  ) α ≥ 0.05(د مستوى داللة    توجد فروق ذات داللة إحصائية عن      .٢
 لـصالح   ،في المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق االختبار التحـصيلي        التالميذ  تحصيل  

 .التطبيق البعدي

 بين متوسطي درجـات  ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .٣
  ي االختبـار التحـصيلي البعـدي      في المجموعتين التجريبية والضابطة ف    التالميذ  تحصيل  

 .لصالح المجموعة التجريبية

فاعلية للوحدة المحوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف            توجد   .٤
 .التاسع األساسي بفلسطين 



 ٩

 في اتجاهـات التالميـذ      )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .٥
 التجريبية قبل وبعد تطبيق مقياس االتجاهات، لصالح        عة المجمو فيو التعليم المحوسب    نح

 .التطبيق البعدي

 في اتجاهـات التالميـذ      )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .٦
 والضابطة على مقياس االتجاهـات بعـد      التجريبية عتينفي المجمو و التعليم المحوسب    نح

 .لتجريبيةإجراء التجربة لصالح المجموعة ا

تالميـذ الـصف التاسـع      اتجاهـات   توجد فاعلية للوحدة المحوسبة في العلوم على تنمية          .٧
  .نحو التعليم المحوسب  األساسي بفلسطين

التعليم  وبين تحصيل التالميذ في مادة العلوم واتجاهاتهم نح         ايجابية  عالقة ارتباطيه  توجد .٨
 .المحوسب

  :أهداف الدراسة
  : يليتهدف هذه الدراسة إلى ما

إعداد وحدة محوسبة في العلوم قد تعمل على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف               .١
 .التعليم المحوسب واتجاهاتهم نحو ،التاسع األساسي بفلسطين

معرفة مدى فاعلية هذه الوحدة المحوسبة في العلوم علـى تنميـة التحـصيل الدراسـي                 .٢
 .لتعليم المحوسب واتجاهات تالميذ الصف التاسع في فلسطين نحو ا

تالميذ في العلوم واتجاهـاتهم  بين تحصيل ال ايجابية   د ما إذا كان هناك عالقة ارتباطية      إيجا .٣
  .التعليم المحوسب نحو

  :حدود الدراسة
  :تتحدد نتائج هذه الدراسة بالحدود التالية 

  اسيلصف التاسع األسلمن كتاب العلوم )  جسم اإلنسان أجهزةوحدة(بناء وحدة محوسبة  - ١

   م٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام  "أ"مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية اقتصرت الدراسة على تالميذ  -٢

 .نتائج هذه الدراسة محددة بظروف إجرائها والعينة التي طبقت عليها  -٣

  



 ١٠

  :أهمية الدراسة
تقدم هذه الدراسة وحدة تعليمية محوسبة في مادة العلوم مـصممة فـي ضـوء اسـتخدام          .١

  .أن يفيد منها باحثون آخرونكن الوسائط المتعددة، يم

تأتي هذه الدراسة مصاحبة لعملية إعداد وتطوير المناهج الفلسطينية، لذا يمكـن األخـذ              .  ٢
 .بنتائجها في تطوير هذه المناهج

تقدم هذه الدراسة للقائمين على التعليم في فلسطين أسلوباً تعليمياً غير معهـود، ويأمـل               .  ٣
 تبني هذا األسلوب في تعليم مادة العلوم وغيرهـا          لدراسة إلى هذه ا الباحث أن تؤدي نتائج     

 .من المواد الدراسية

قد تسهم هذه الدراسة في تحسين طرق تدريس العلـوم وتركيزهـا علـى دور المـتعلم                 . ٤
 .واالهتمام به

قد تسهم هذه الدراسة في لفت انتباه الباحثين للقيام بالعديد من الدراسـات والبحـوث فـي     . ٥
  .وسبة التعليمية في تدريس جميع المواد عامة وتدريس العلوم خاصةمجال الح

تقدم هذه الدراسة مقياساً لالتجاهات نحو التعليم المحوسب يمكـن اإلفـادة منـه بالقيـام                . ٦
 .بدراسات مشابهة

  :مصطلحات الدراسة
 :الفعالية .١

أو مـدى إنجـاز األهـداف       "  :الفاعليـة بأنهـا    )٩٥ :١٩٩٥عميرة،   محبات أبو ( تعرف
 )٧١٥ :١٩٩٨منى الـسعودي،    ( هاوتعرف ،"ائج المرغوب فيها    المخرجات المنشودة، وتحقيق النت   

نسبة التالميذ الذين حققوا المستوى المطلوب من تعلم كل هدف من األهـداف      : " الفاعلية بأنها 
  ".المراد تعلمها وذلك من خالل سلوكهم أو درجاتهم في االختبار 

هي القدرة على التـأثير     : "  الفاعلية    بأن )٨٢ : ١٩٩٩ ،الجمل علي و ،اللقانيأحمد  ( رىوي
   ".وبلوغ األهداف وتحقيق النتائج المرجوة

 مـدى تحقيـق      "في هذه الدراسـة بأنهـا     يعرف الباحث الفعالية    في ضوء ما تقدم     
األهداف المنشودة والمرجوة من الوحدة المحوسبة لتنمية التحصيل الدراسـي لـدى تالميـذ              

ع األساسي، وتقاس الفعالية إجرائياً في هذه الدراسة من خالل حساب نسبة معدل             الصف التاس 



 ١١

الكسب عن طريق معادلة بالك وتكون الوحدة المحوسبة فاعلة إذا زادت نسبة الكسب المعدل              
   ")١,٢(لبالك عن 

  :التعليم المحوسب  .٢

  التعلـيم   النوع مـن   هو ذلك "  :التعليم المحوسب   إن   )١١٩  :٢٠٠٤ ،زيتونكمال  ( يرى
على استخدام الحاسوب في تعليم الفرد من خالل برامج تدريسية مخصـصة لهـذا         يقوم   الذي

 وذلك حتى يتعلم كل تلميذ حسب قدراته واستعداداته وسعة تعليمه؛ ليصل في النهاية              ،الغرض
   ".إلى تحقيق األهداف المحدد سلفاً

 بين المتعلم والحاسوب كمعلـم     نظام يجمع : " بأنه   )٤١ : ٢٠٠٣ ،فريال أبو سته  (وتعرفه  
 وتوجيهات ألداء الفـرد     ،بما يقدمه من خالل برمجيات تتضمن عرضاً للمعارف والمعلومات        

 ، وزيادة معدل استيعابه وتمكنه من خـالل ممارسـات وتـدريبات          ،في إطار تحقيق األهداف   
يمية نشطة تزيد    األمر الذي يوفر بيئة تعل     ،وتقويماً ألداء المتعلم على ضوء األهداف المرجوة      

 ويقل لديه من مـشاعر      ، وتزيد كذلك من دافعيتة للتعلم     ،من تفاعل المتعلم مع المادة التعليمية     
ي منها في إطار التعلـيم الجمعـي فـي الفـصل            ـكن أن يعان  ـباط التي يم  ـشل واإلح ـالف

   " .الدراسي المعتاد

ئة التعلم التـي تـوفر   بأنه مصطلح يطلق على بي   "   :)٨٥: ١٩٩٨ ،ابراهيم الفار (ويعرفه  
التفاعل بين المتعلم والحاسوب بهدف تقديم المادة التعليمية وأنشطتها في أنماط مختلفـة مـن               

   " . والهدف من البرمجية وطبيعة التعلم، وذلك حسب المادة العلمية،البرمجيات

هو نوع من التعلم الـذاتي      " : في ضوء ما تقدم يعرف الباحث التعليم المحوسب بأنه        
م على أساس تقسيم المادة التعليمية إلى أجزاء صغيرة نسبياً ويتم تصميمها على الحاسوب              يقو

 وتقدم للمـتعلم فـي      ، ومرتبة ترتيباً منطقياً ومتدرجة في الصعوبة      ،في شكل برنامج حاسوبي   
خطوات متتابعة كل منها يسمى إطار يحوي على قدر قليل من المادة العلمية يستطيع المـتعلم          

 ، وينتهي كل إطار بسؤال يطلب من المتعلم اإلجابة عليـه بطريقـة محـددة              ،هولةتعلمها بس 
وعندما تكون إجابته صحيحة يتلقى تعزيزاً فورياً من جهاز الحاسوب يسمح له بالـسير فـي                

   ".البرنامج حسب قدراته الخاصة وبسرعته الذاتية معتمداً على نفسه

  : الوحدة المحوسبة .٣

مجموعة مـن التعليمـات   " :  الوحدة المحوسبة بأنها)١٤٤ :١٩٩٦خـشبة  محمد  (يعرف  
   ".المكتوبة بلغة معينة يفهمها الحاسوب ويستطيع تنفيذها



 ١٢

خطة أو مسار يتضمن حركة وإجراءات، وأنشطة       "  فتعرفها بأنها    )٧٦: ١٩٩٤ ،فتحية محمد ( أما
رراتـه،  ومكونات البرنامج تتضمن األهداف وتحديدها، والتنظيم وأسـاليبه، والمحتـوى ومب          

  ".والطرائق ومقوماتها، والتقويم وإجراءاته 

وحدة تعليميـة مـصممة بطريقـة مترابطـة     "  بأنها )٧٥: ٢٠٠٠عفانة، عزو  (ويعرفها  
ومتضمنة مجموعة من الخبرات واألنشطة والوسائل وأساليب التـدريس وأسـاليب التقـويم             

  ".المتنوعة 

وحـدة دراسـية منظمـة       " ابأنه يعرف الباحث الوحدة المحوسبة      في ضوء ما تقدم   
ومصممة باستخدام البرمجة الحاسوبية لتناسب عملية التعلم الذاتي، متضمنة مجموعـة مـن             
خبرات تعلم موضوع أجهزة جسم اإلنسان للصف التاسع األساسي، واألنـشطة، والوسـائل،             

  ". وأساليب التدريس، وأساليب التقويم لتحقيق أهدافها المنشودة 

  :التحصيل الدراسي .٤

بأنه مدى اسـتيعاب الطـالب لمـا    "   :)٤٧ : ١٩٩٩ ،الجمـل علي  و ،اللقانيأحمد  (عرفه  ي
 ويقاس بالدرجة التي يحصل عليهـا       ، من خبرات من خالل مقررات دراسية معينة       )اكتسبوه(

  . " الطالب في االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض

ميذ على معرفة وفهـم  وحـدة   هو قدرة التال"  :في هذه الدراسة بأنه    الباحث   هيعرفو
 ويقاس بالدرجة التي يحـصل عليهـا التلميـذ فـي         ،جسم اإلنسان باستخدام برنامج حاسوبي    

  ".االختبار التحصيلي المعد في هذه الدراسة 

  :االتجاه. ٥

بأنه يشير إلـى الموقـف      "  :  االتجاه )٢٧٩ : ١٩٩٥ ، زيتون ل وكما ،حسن زيتون (يعرف  
 كما يشير إلى شعور الفرد العام الثابت نسبياً الذي          ،ف من المواقف  الذي يتخذه الفرد إزاء موق    

   " . والتأييد أو المعارضة،و الرفضيحدد استجابته نحو موضوع معين من القبول أ

أنه حالة من االستعداد العقلي تولـد       "  )١٥٢ : ١٩٩٩ ،الجملعلي   و ،اللقانيأحمد  (ويعرفه  
تي تساعده على اتخاذ القرارات المناسـبة سـواء كانـت           تأثيراً دينامياً على استجابة الفرد ال     

بالرفض أو اإليجاب فيما يتعرض له من مواقف ومشكالت أو أنه تنظيم للمعتقدات التي تهيئ               
   " .الفرد الختيار االستجابة المفضلة لديه



 ١٣

حث االتجـاه نحـو التعلـيم        يعرف البا  في ضوء ما تقدم من تعريف لمفهوم االتجاه       
محصلة استجابات مجموعة الدراسة من تالميذ الصف التاسـع األساسـي           "  :المحوسب بأنه 

 جسم اإلنسان من كتاب العلوم التي تعد مؤشراً للقبول أو الـرفض أو الحيـاد            وحدةنحو تعلم   
 ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ السـتجابته لفقـرات مقيـاس          ،الوحدةنحو تلك   

   " .االتجاه الذي أعده الباحث لذلك

   :الخطوات اإلجرائية للدراسة
  :سوف تنفذ الدراسة وفق الخطوات التالية 

 السابقة ودراسة األدبيات في مجال تربويات العلوم بـشكل عـام            البحوثاإلطالع على    .١
 التي تناولـت موضـوع      البحوثوموضوع أجهزة جسم اإلنسان بشكل خاص ودراسة        

 .استخدام الحاسوب في تعليم المواضيع المختلفة

 وهـي   ،)الجـزء األول  ( العلوم للصف التاسع األساسـي       كتابتحليل الوحدة الثانية من      .٢
 . وتحديد أهداف الوحدة المختارة،وحدة جسم اإلنسان

وضع إطار عام للبرنامج التعليمي المحوسب في أجهزة جسم اإلنسان للـصف التاسـع               .٣
 األساسي 

 .ذاتي القائم على الحاسوب التعلم الإستراتيجيةإعادة بناء الوحدة وتنظيمها وفق  .٤

 والعلوم وطرق   ،إعداد الوحدة التعليمية المحوسبة وتحكيمها من قبل خبراء في الحاسوب          .٥
 . والمشرفين التربويين،تدريسها

 وإجـراء   ،تجربة الوحدة التعليمية المحوسبة على عينة استطالعية غير عينة الدراسـة           .٦
 .التعديالت الالزمة

ـ ا الحوى وحدة جسم اإلنسان ومقياس اتجاهات نح   إعداد اختبار تحصيلي في محتو     .٧ ب وس
 .والتأكد من صدقهما وثباتهما

 . قبل التجربةالتعليم المحوسبتطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات نحو  .٨

تدريس الوحدة بالطريقة التقليدية للمجموعـة الـضابطة وتـدريس الوحـدة التعليميـة               .٩
 .المحوسبة للمجموعة التجريبية



 ١٤

 بعد االنتهـاء مـن       التعليم المحوسب  االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات نحو    تطبيق   .١٠
 .تدريس الوحدة المختارة

رصد نتائج االختبار التحصيلي لتحديد فعالية الوحدة المحوسبة علـى التالميـذ عينـة               .١١
 .الدراسة

 رصد نتائج مقياس االتجاهات التي تقيس اتجاه تالميذ الصف التاسع عينة الدراسة نحـو              .١٢
  التعليم المحوسب

 .إجراء المعالجات اإلحصائية للحصول على النتائج .١٣

 .تحليل النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات .١٤



 ١٥

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  بحوث ودراسات سابقة

  
  

v  المحور األول:  
بحوث ودراسات اهتمت بتصميم برامج أو وحـدات دراسـية وقيـاس            

  . فاعليتها على بعض المتغيرات
  

v المحور الثاني:   
م الحاسـوب فـي   بحوث ودراسات استهدفت قياس االتجاه نحو اسـتخدا     

 .العملية التعليمية

  
  
  
  
  



 ١٦

  الفصل الثاني
  بحوث ودراسات سابقة

  

يتضمن هذا الفصل الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحـالي            
بحـوث  سـات وال  وقد تم تصنيف هـذه الدرا ،وذلك لمعرفة ما تم التوصل إليه واالستفادة منه   

  :حسب مجالها إلى محورين هما

 بحوث ودراسات اهتمت بتصميم برامج أو وحدات دراسية وقياس فاعليتها على            -أوالً
  .بعض المتغيرات

 بحوث ودراسات استهدفت قياس االتجاه نحو استخدام الحاسوب فـي العمليـة             -ثانياً
  .التعليمية

  :وفيما يلي عرض لهذه الدراسات والبحوث

دراسات اهتمت بتصميم برامج أو وحدات دراسية وقيـاس فاعليتهـا علـى     : األولالمحور  
  .بعض المتغيرات

  :)Rosmary. 1992(دراسة روسماتي  .١
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق بين برنـامجين مـصممين بـالكمبيوتر              

قـد تـم   والوسائط المتعددة لتدريس محتوى منهج البيولوجي لطالب الصف األول الثـانوي و  
  : تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين

دة ـاعـلم بمس ـوع التع ـن ن ـج م ـتخدام برنام ـدرس باس ـت: موعة األولى ـالمج
  Computer-Assisted Instruction. (CAI) الكمبيوتر

تدرس باستخدام برنامج مـن نـوع الـتعلم بالمحاكـاة بواسـطة             : المجموعة الثانية 
  Computer-Simulated Instruction. (CSI) الكمبيوتر

وقد استخدم الباحث االختبار التحصيلي واختبار التفكير المنطقي واالختبـار المقـالي            
  :كأدوات للقياس وقد أسفرت النتائج عن



 ١٧

تفوقت المجموعة التي تعلمت عن طريق التعلم بمساعدة الكمبيـوتر           :  بالنسبة للتحصيل  -١
CAI لكمبيـوتر   على المجموعة التي تعلمت بالمحاكاة من خالل اCSI    كمـا أظهـرت 

النتائج وجود فاعلية لكل من الطريقتين في التعلم وذلك باعتبار زيادة متوسـط الـدرجات               
  .بعد تطبيق البرنامج عنه قبل تطبيقه

 كان اتجـاههم  CSI و  CAIجميع طالب المجموعتين  : بالنسبة لالتجاه نحو الكمبيوتر -٢
تائج الدراسة تفوق الطـالب الـذين تعلمـوا     كما أظهرت ن،موجباً نحو استخدام الكمبيوتر  

 كمصدر للمعلومات وذلك فـي      CAIالوحدة الدراسية باستخدام التعلم بمساعدة الكمبيوتر       
تنمية مستوى الفهم بطريقة أفضل بالمقارنة بطريقة المحاكاة وتفسر الدراسة هذه النتـائج              

لقليل من االهتمـام ضـمن      بأن برامج المحاكاة من خالل الكمبيوتر ما زالت ال تلقى إال ا           
 .أنشطة التعلم لذا تحتاج لتدريب أكثر

  :)Phillip Steward 1995(دراسة فيليب  .٢
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية التعلم بمساعدة الكمبيوتر على مستويات التحصيل            

 ولتحقيق هذا الهدف اختار الباحث عينـة  ،الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية في البيولوجي 
 مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة ومجموعة تجريبية تدرس         ،الدراسة من مجموعتين  

 وبعد االنتهـاء مـن   ،Tutorial Programبالكمبيوتر من خالل برنامج الشرح الخصوصي 
التجربة قام الباحث بتطبيق االختبار التحصيلي في البيولوجي الذي قام بإعداده لـذلك علـى               

 ومقارنة  )T-test(وقد دلت نتائج التحليل اإلحصائي       .ضابطة والتجريبية أفراد المجموعتين ال  
متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تدرس بالكمبيوتر والمجموعة الضابطة التي تدرس           
بالطريقة التقليدية على أنه ال توجد فروق بين المجموعتين في مستويات التحصيل الدراسـي              

مبيوتر لم يعمل على زيـادة مـستويات التحـصيل لطـالب            ـاعدة الك ـوبذلك فالتعليم بمس  
  .المجموعة التجريبية

   :)١٩٩٦(زيتون كمال دراسة . ٣
تناولت الدراسة قياس فاعلية برنامج تعليمي بمساعدة الكمبيـوتر فـي تنميـة األداء              

 ستخدام الكمبيوتر لدى عينة من    اتجاه نحو   المعرفي لحل مسائل الوراثة والتفكير المنطقي واال      
طالب الثانوية العامة والبرنامج هنا مصمم على أساس الشرح الخصوصي وهو أحد أنمـاط              

سـتخدم برنـامج    ايث يعرض المعلومات ويتضمن ممارسة األنـشطة وقـد          ـرنامج ح ـالب
Power Point في التصميم ويشتمل البرنامج على جميع عناصر الوسائط المتعددة من حيث 



 ١٨

 وقـد  ،متحان لتقييم الطالبا كما أن البرنامج يشتمل على  ،ةاللون والحركة والمؤثرات الصوتي   
دلت النتائج على فاعلية البرنامج في تنمية األداء المعرفي  وفي تنمية التفكير المنطقي وكذلك               

اعد في عملية التعليم والتعلم لـدى طـالب         ـتخدام الكمبيوتر كمس  ـساتجاه نحو   في تنمية اال  
  .المرحلة الثانوية

  ) :١٩٩٨(ة الجمال دراسة بسم. ٤
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام التدريس الخصوصي المنفذة من خـالل         
الحاسوب في تقديم دروس عالجية لموضوعات صرفية في تحصيل طلبـة الـصف الثـاني               

طالبـة،  ) ٤٠(الثانوي األدبي، وفي اتجاهاتهم نحو الحاسوب، وقد تكونت عينة الدارسة مـن             
وعتين متكافئتين، إحداهما تجريبية واألخرى ضـابطة، حيـث درسـت           موزعات على مجم  

المجموعة التجريبية  باستخدام إستراتيجية التدريس الخصوصي المنفذة من خالل الحاسـوب            
 ودرست المجموعة الضابطة الوحـدة نفـسها بالطريقـة          ،في تدريس قواعد النحو والصرف    

ت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلي في قواعد        وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة قام      ،التقليدية
النحو والصرف على الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية، وكذلك تطبيـق مقيـاس    

  .االتجاهات نحو استخدام الحاسوب في العملية التعليمية
تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الـضابطة       : وقد أشارت نتائج الدراسة إلى      

 وكان هناك اتجاه إيجابي للطالبات نحو استخدام الحاسوب في العملية           ،تبار التحصيلي في االخ 
 وأوصت الباحثة باستخدام إستراتيجية التدريس الخـصوصي المنفـذة مـن خـالل      ،التعليمية

الحاسوب في تدريس قواعد النحو والصرف لما لها من أثر في رفع التحـصيل، واتجاهـات                
 كما أوصت بضرورة العمـل الجـاد علـى تـصميم     ،م الحاسوبالطالب نحو التعلم باستخدا  

  .برمجيات قائمة على التدريس الخصوصي تراعي الفروق الفردية
   :)Ernest , 1998(دراسة إرنست . ٥

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التعليم بمساعدة الحاسـوب علـى تحـصيل          
 وتكونـت عينـة   ، للعناصر الكيميائيـة   تالميذ المرحلة اإلعدادية في موضوع األوزان الذرية      

 وتم تدريس المجموعة األولى باستخدام      ، تلميذاً تم تقسيمهم على مجموعتين     )٢٤(الدراسة من   
مجموعـة  ( أما المجموعة الثانية فدرس لها بالطريقة التقليديـة          )مجموعة تجريبية (الحاسوب  
التحـصيلي علـى تالميـذ     وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة تم تطبيـق االختبـار     .)ضابطة

  .المجموعتين الضابطة والتجريبية



 ١٩

وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين في درجات        : وأشارت نتائج الدراسة إلى     
  .التحصيل لصالح المجموعة التجريبية

   :)١٩٩٨( المطيري  سلطاندراسة. ٦
ادة العلـوم  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في م 

في تحصيل طالب الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض في مقرر العلوم باستخدام المنهج             
 تتألف األولـى    . طالب موزعين على مجموعتين    )٦٠( وتكونت عينة الدراسة من      ،التجريبي

 واألخـرى   ،)المجموعة تجريبية ( طالباً درسوا باستخدام إحدى برمجيات الحاسوب        )٣٠(من  
 وبعد االنتهاء مـن تطبيـق       .)المجموعة الضابطة (طالباً درسوا بالطريقة التقليدية      )٣٠(من  
ي مادة العلوم علـى تالميـذ المجمـوعتين         ـ ف ليلتحصيابيق االختبار   ـطـم ت ـجربة ت ـالت

  .الضابطة والتجريبية

 فـي   )٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        : وقد أشارت النتائج إلى     
ل الطالب في مادة العلوم بين المجموعتين التجريبيـة والـضابطة لـصالح             متوسطات تحصي 

المجموعة التجريبية عند مستوى التذكر والفهم ولم تظهر فـروق إحـصائية عنـد مـستوى            
  .التطبيق لدى المجموعتين

   :)Colli , 1999 ،كولي(دراسة . ٧
هيم األساسـية  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في تدريس المفـا         

 وتكونت  ،المتضمنة في ثالث وحدات من كتاب الفيزياء للصف الثالث من المرحلة المتوسطة           
 وتم تدريس المجموعـة     ، تلميذاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين      )٦٦(عينة الدراسة من    

قليدية  أما المجموعة الثانية فدرست بالطريقة الت      )مجموعة تجريبية (األولى باستخدام الحاسوب    
 وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة تم تطبيق االختبـار التحـصيلي علـى            .)مجموعة ضابطة (

  .تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية

وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى تحـصيل تالميـذ المجموعـة التجريبيـة للمفـاهيم              
  .والمصطلحات عن المجموعة الضابطة

   :)٢٠٠٠(دراسة أمل عجينة . ٨
 هذه الدراسة التعرف إلى أثر برنامج مقترح لتدريس حساب المثلثات باسـتخدام         هدفت

وقد تم إعداد برنامج محوسـب      . الحاسوب على تحصيل طلبة الصف العاشر بمحافظات غزة       



 ٢٠

لوحدة الدوال المثلثية من مقرر الصف العاشر في مادة الرياضيات، وكانت عينة الدراسة من              
افظة خانيونس، حيث تم اختيار فـصلين وقـسمت العينـة إلـى       المدارس الثانوية للبنات بمح   

طالبة، والثانية تجريبية وعدد طالباتهـا      ) ٤٤(مجموعتين األولى ضابطة ويبلغ عدد طالباتها       
  .طالبة) ٤٠(

وتم تدريس الوحدة الدراسية من خالل البرنامج للمجموعة التجريبيـة داخـل معمـل            
وبعـد  . الطريقة التقليدية للمجموعـة الـضابطة  الحاسوب الخاص بالمدرسة، درست الوحدة ب    

االنتهاء من تطبيق التجربة تم تطبيق االختبار التحصيلي على طالبات المجموعتين الـضابطة         
  .والتجريبية

فاعلية البرنامج المحوسب لتدريس وحـدة حـساب        : إلى  وقد أشارت نتائج الدراسة     
 جاءت نسبة الكسب المعدل لـبالك       المثلثات في مادة الرياضيات لطالب الصف العاشر، حيث       

 . وهذه القيمة تقع في المدى الذي حدده بالك١,٢= 

االهتمـام باسـتخدام الحاسـوب كوسـيلة        بوفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة       
  .مساعدة في التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة

   :)٢٠٠٠(دراسة دينا أحمد . ٩
برنامج كمبيوتر بالوسائط المتعددة فـي تـدريس       هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية       

 وقد تكونت عينة    ،العلوم البيولوجية من خالل مدخل المعرفة المنظمة لطالب المرحلة الثانوية         
  -:طالبة وتم تقسيم العينة إلى ثالث مجموعات كالتالي ) ٩٩(الدراسة من 

لمختـارة   طالبـة يـدرس الوحـدة ا       )٣٣( وتتكون من فصل واحد      :المجموعة الضابطة  -١
  .بالطريقة التقليدية

 طالبة يدرس باستخدام برنامج     )٣٣( وتتكون من فصل واحد      :المجموعة التجريبية األولى   -٢
عرض المعلومـات فـي صـورة       (كمبيوتر بالوسائط المتعددة من خالل المدخل التقليدي        

 .)موضوعات كما ورد في الكتاب المدرسي

 طالبة يدرس باستخدام برنامج     )٣٣( واحد    وتتكون من فصل   :المجموعة التجريبية الثانية   -٣
عـرض المعلومـات فـي      (كمبيوتر بالوسائط المتعددة من خالل مدخل المعرفة المنظمة         

 .)صورة مفاهيم مترابطة وهي خرائط المفاهيم



 ٢١

 :ودلت النتائج إلى 

 تفوقت المجموعة التجريبية التي درست باستخدام مدخل المعرفة المنظمة على المجموعـة             -
  .ريبية التي درست باستخدام المدخل التقليديالتج

 الختبـار وذلك في الدرجة الكلية     طة  المجموعة الضاب على   المجموعتين التجريبيتين    تفوقت -
 .التفكير العلمي

 المجموعة التجريبية الثانية وذلك في الدرجة الكلية        على   المجموعة التجريبية األولى     تفوقت -
  .الختبار التحصيل الدراسي

   :)٢٠٠٠(سعفان سامي  دراسة .١٠
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر إستراتيجية تحكم المتعلم في برنامج الحاسب اآللـي              

 طالباً من مدرسة الملـك      )٦٣( وقد تكونت عينة الدراسة من       ،على تحصيل المتعلم واتجاهاته   
  -:الي  وتم تقسيم العينة إلى ثالث مجموعات كالت،الكامل الثانوية بنين بالمنصورة

  .)برنامج الوزارة( طالباً وتدرس بالطريقة التقليدية )٢١( وتتكون من:المجموعة الضابطة -١

 طالباً وتدرس البرنـامج المبنـي علـى           )٢١( وتتكون من    :المجموعة التجريبية األولى   -٢
 .)مدخل نقص الفصل(إستراتيجية تحكم المتعلم 

 وتدرس البرنـامج المبنـي علـى         طالباً )٢١( وتتكون من    :المجموعة التجريبية األولى   -٣
 .)الموجزمدخل زيادة (إستراتيجية تحكم المتعلم 

  :ما يأتي ودلت النتائج على 

 التحـصيلي   االختبـار المجموعة الضابطة فـي     على   المجموعة التجريبية األولى     تفوقت -
    .) لالختبارعند مستوى التذكر والفهم والتطبيق والدرجة الكلية(البعدي 

 التحـصيلي   االختبـار المجموعة الضابطة فـي     على  موعة التجريبية الثانية     المج تفوقت -
   .) لالختبارعند مستوى التذكر والفهم والتطبيق والدرجة الكلية(البعدي 

 في المجموعـة التجريبيـة األولـى        وجود فرق دال إحصائياً في متوسط اتجاهات الطلبة         -
التفاعـل بـين الطالـب      (لبعد الثاني   في مقياس االتجاهات البعدي ل     والمجموعة الضابطة 

لـصالح المجموعـة    ) فهم المادة العلمية من خـالل الحاسـب       (والبعد الرابع   ) والحاسب
 .التجريبية األولى
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لمجموعـة التجريبيـة الثانيـة       درجات الطالب في ا    دال إحصائياً بين متوسط   وجود فرق     -
التفاعـل بـين الطالـب      (ني   في مقياس االتجاهات البعدي للبعد الثا      بطةوالمجموعة الضا 

 لـصالح المجموعـة     )فهم المادة العلمية من خـالل الحاسـب       ( والبعد الرابع    )والحاسب
 .التجريبية الثانية

  ) :٢٠٠١(دراسة هناء عباس . ١١
علـى  في تـدريس العلـوم      هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام الكمبيوتر         

ارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائيـة وقـد أجريـت          التحصيل األكاديمي وتنمية القدرات االبتك    
 تلميذاً من تالميذ الصف الرابع بمحافظة الدقهليـة وقـد           )٨٨(الدراسة على عينة مكونة من      

يتكون من  ) من إعداد الباحثة  (استخدمت الباحثة اختبار تحصيلي من نوع االختبار من متعدد          
، اختبار  )التطبيق-الفهم-التذكر(ب المعرفي    سؤاالً في المستويات الثالثة األولى من الجان       ٣٠

الحليم منسي، برنـامج الكمبيـوتر والـذي    عبدالتفكير االبتكاري إعداد سيد خير اهللا ومحمود      
  .C.Dأعدت مادته الباحثة يتم من خالله دراسة الوحدة وتم إعداده في صورة 

  : وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى 

بـين متوسـطات درجـات      ) ٠,٠١(ية عند مستوى الداللة     وجود فروق ذات داللة إحصائ      -
المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار القدرة علـى التفكيـر االبتكـاري لـصالح              

  .المجموعة التجريبية

 بـين متوسـطات درجـات    ٠,٠٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة            -
حصيل البعدي ككـل لـصالح المجموعـة        تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في الت     

  .التجريبية

تم حساب معدل الكسب المعدل لبالك لمعرفة فعالية استخدام برنامج الكمبيوتر حيث بلـغ               -
 وهذا يدل على أن برنامج الكمبيوتر على درجة مـن الفعاليـة لزيـادة التحـصيل          ١,٢٤

 .الدراسي للتالميذ

   :)٢٠٠٢(دراسة زينب خالد . ١٢
سة إلى التعرف على أثر استخدام برنامج تعليمـي بالحاسـوب فـي             هدفت هذه الدرا  

تدريس الهندسة لتنمية التفكير االبتكاري والناقد والتحصيل وتكوين االتجـاه نحـو اسـتخدام              
و لتحقيق هذا الهدف اختارت الباحثـة أربعـة         . الكمبيوتر لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي     



 ٢٣

ي بطريقة عشوائية من مدرستين، ثم تم اختيـار         فصول من بين فصول الصف األول اإلعداد      
فصلين بطريقة عشوائية ليمثل تالميذها المجموعة الضابطة حيث تدرس مـادة الرياضـيات             
بالطريقة التقليدية، والفصلين اآلخرين يمثل تالميذها المجموعة التجريبية ويدرس لهم برنامج           

مت الباحثة بتنفيذ االختبـار التحـصيلي       وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة قا     . الكمبيوتر المعد 
 وكـذلك تطبيـق مقيـاس       ،الذي أعدته في الهندسة على المجموعتين الضابطة والتجريبيـة        

  .االتجاهات نحو استخدام الحاسوب في العملية التعليمية

  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج الكمبيوتري في

  .بتكاري بطريقة ذات داللة إحصائيةتنمية مهارات تفكير التالميذ اال  -

  .تنمية مهارات تفكير التالميذ الناقد  -

 الهندسـة مـن المفـاهيم       يادة تحصيلهم لجوانب تعلم الرياضيات المتضمنة فـي مقـرر          ز -
  .                             والعالقات والمهارات

التعلـيم  لعملية التعليمية وعمليـة  ازيادة النمو في اتجاه التالميذ نحو استخدام الكمبيوتر في      -
  .والتعلم واالستفادة منه

   :)٢٠٠٢(الفار ابراهيم دراسة . ١٣
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى فاعلية استخدام طريقة حل المشكالت المعزز ببرمجة            
الحاسوب بلغة بيسك في تحصيل تالميذ الفرقة الثانية شعبة الرياضيات بكلية التربيـة لوحـدة      

 وبعد االنتهاء من التجربة قام الباحث بتنفيذ االختبار         ،ت واتجاهاتهم نحو الرياضيات   المصفوفا
 وتطبيـق مقيـاس االتجاهـات نحـو         ،التحصيلي في المصفوفات الذي أعده الباحث لـذلك       

  .الرياضيات على الطالب

  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي

 بلغة بيسك فـي درجـة تحـصيل     اعلية طريقة حل المشكالت المعزز ببرمجة الحاسوب      ف -
 المتـضمنة  )المفاهيم والحقائق، والعمليات، وحل المشكالت، واالختبار ككـل  (التالميذ في   

  .لوحدة المصفوفات إذا ما قورنت بالطريقة التقليدية، وطريقة حل المشكالت العادية

فاعلية طريقة حل المشكالت المعزز ببرمجة الحاسوب بلغة بيسك في تحـسن اتجاهـات               -
  .التالميذ إذا ما قورنت بالطريقة التقليدية، وطريقة حل المشكالت العادية



 ٢٤

وقد أوصى الباحث بضرورة االهتمام بطريقـة حـل المـشكالت المعـزز ببرمجـة        
  .الحاسوب بلغة بيسك في تدريس الرياضيات

   :)٢٠٠٢( الشرهان  جمالدراسة. ١٤
صيل طالب الصف األول    سعت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في تح         

 ولتحقيـق   .الثانوي في مناهج الفيزياء لمستويات التذكر والفهم والتطبيق بحسب تصنيف بلوم          
 واألخـرى   ، مجموعتان متكافئتان إحـداهما تجريبيـة      ، تم تصميم تجربة قوامها    ،هذا الهدف 
ج الفيزياء   تم تدريس األولى المادة المقروءة في منها       . طالباً ٢٥ تتألف كل منهما من      ،ضابطة

 وتم تدريس المجموعـة     ،للصف األول الثانوي باستخدام الحاسوب بوصفها مجموعة تجريبية       
  .الثانية المادة نفسها بالطريقة التقليدية بوصفها المجموعة الضابطة

   .خضعت المجموعتان الختبار قبلي وآخر بعدي في الموضوعات التي شملها المنهاج

وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي مـستويات           : وقد أشارت نتائج الدراسة إلى    
 والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة     ، بين المجموعة التجريبية   ) والتطبيق ،التذكر، والفهم (

  .التجريبية

   :)٢٠٠٣(الهادي  عبد  جمال الديندراسة. ١٥
هدفت هذه الدراسة إلي بحث أثر استخدام الحاسوب في تدريس العلوم على التحـصيل   

 تلميذاً  )١٣٧( وتكونت عينة الدراسة من      . نحو العلم لتالميذ الصف السادس االبتدائي      واالتجاه
 تلميذاً من مدرسة اإلمـام مـسلم االبتدائيـة باألحـساء            )٧٢( ،من الصف السادس االبتدائي   

 )كمجموعة تجريبية ( تلميذاً من مدرسة الهداية االبتدائية باألحساء        )٦٥( و )كمجموعة ضابطة (
 حيث تدرس المجموعة الضابطة وحدة البيئة من كتاب العلـوم           ،من كل مدرسة  بواقع فصلين   

 وبعـد   ، وتدرس المجموعة التجريبية نفس الوحـدة باسـتخدام الحاسـوب          ،بالطريقة التقليدية 
االنتهاء من تطبيق التجربة قامت الباحث بتطبيق اختبار تحصيلي من نوع االختبار من متعدد              

  . سؤاال٣٠ًيتكون من ) من إعداد الباحث(

  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى

 بين المجموعـة   ) والتطبيق ،التذكر، والفهم (وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات          -
  . والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية،التجريبية



 ٢٥

وجود فروق ذات داللة إحصائية في في اختبار االتجاه نحو العلم فـي القيـاس البعـدي                   -
  .لصالح المجموعة التجريبية

 دالة وموجبة بين التحصيل واالتجاه نحو العلم في القيـاس البعـدي             ارتباطيهوجود عالقة     -
  .ألفراد المجموعة التجريبية

   :)٢٠٠٣( خوله حالدراسة . ١٦
تدريس القرآن الكريم علـى    معرفة أثر استخدام الحاسوب فيإلى الدراسة  هذههدف

تكونت عينة البحـث  حيث  .دراسته الخامس االبتدائي واتجاهاتهن نحوتالوة تلميذات الصف 
 .تلميـذة ) ٤٠(المنارات بالمدينة وبلغ عددهن  من تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدارس

  اختارت الباحثة منهما فصال ليمثـل المجموعـة التجريبيـة   . التلميذات على فصلينتوزع

 . المنهج التجريبـي فـي البحـث   ةحثا البت اتبع.اًواآلخر ليمثل المجموعة الضابطة عشوائي

الكـريم   استخدمت بطاقة مالحظة من تصميم الباحثة لقياس أداء التلميذات في تالوة القـرآن 
 . االبتدائي  التجويد المقررة على تلميذات الصف الخامس      ألحكاموالتعرف على مدى تطبيقهن     

بـردى ألنظمـة   ( مـن إنتـاج شـركة    دراسة القرآن الكريم  نحولالتجاهكما استخدم مقياس 
  .)المعلومات

  : كان من أهم نتائج البحث ما يلي

التجريبية التي درسـت باسـتخدام الحاسـوب     هناك فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة -
المعتادة في تحصيل تالوة اآليات التي تم التـدريب   والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة

  .يةلصالح المجموعة التجريب

داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية التي درسـت باسـتخدام الحاسـوب     هناك فرق ذو -
الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في اتجاهات التلميذات نحو دراسة القـرآن   والمجموعة

  . لصالح المجموعة التجريبية الكريم

   :)٢٠٠٣(شبر خليل دراسة . ١٧
ثر استخدام الحاسوب في مساعدة الطالب على تعلـم         هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أ     

:  وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي من خالل أربعة مجموعات دراسية             .مفهوم المول 
 طالباً مـن    )١٠٦( وشملت عينة الدراسة على      .مجموعتين تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين   

كومية التابعة لـوزارة التربيـة      طالب الصف األول الثانوي العلمي الذكور في المدارس الح        
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 وقام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي لمفهوم المول وتطبيقه علـى       ،والتعليم في مملكة البحرين   
  .أفراد العينة

زيـادة متوسـط أداء طـالب المجمـوعتين         : وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلـى        
وسـط أداء طـالب     التجريبيتين الذين تعلموا بالحاسوب في االختبـار التحـصيلي، عـن مت           

   .)٠,٠١( بداللة إحصائية عند مستوى الداللة ،المجموعتين الضابطتين

   :)٢٠٠٣(العجلوني خالد دراسة . ١٨
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر طريقة عرض مـادة تـصميم واسـتخدام المـواد           

 علـى تحـصيل   )Data Show(التعليمية باستخدام الحاسوب الموصول مع جهاز الداتا شو 
 وقد تكونت عينة الدراسة من شـعبتين مـن          .بة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية      طل

 الباحـث درس    حيـث أن   ،شعب مادة تصميم وإنتاج المواد التعليمية اختيرتا بشكل قصدي        
 استخدم الباحث فـي     حيث ، طالباً وطالبة  )٤٤( وقد بلغ عدد أفراد كل شعبة        .هاتين الشعبتين 

 وقد طبق قبـل إجـراء    ،ار تحصيلي في مادة تصميم وإنتاج المواد التعليمية       هذه الدراسة اختب  
 واستخدم أيضاً برنامج تعليمي محوسب في مادة تـصميم وإنتـاج      .المعالجة التجريبية وبعدها  

المواد التعليمية وطبق على طلبة المجموعة التجريبية من خـالل اسـتخدام جهـاز عـرض         
 تم استخدام تحليـل التبـاين المـشترك    ،بيانات إحصائياً ولتحليل ال.)Data Show(البيانات 

  :  وقد دلت نتائج الدراسة على .)ANCOVA ،المصاحب(

 في تحصيل الطلبة في مـادة       )٠٫٠٥ = α(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة          -
تصميم وإنتاج المواد التعليمية يعزى إلى طريقة التـدريس ولـصالح أفـراد المجموعـة               

  . جريبيةالت

 وجود أثر ذي داللة إحصائية في تحصيل طلبة كلية العلوم التربويـة فـي مـادة تـصميم                   -
    .واستخدام المواد التعليمية يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس ومستوى تحصيل الطلبة

  ) :٢٠٠٤(دراسة بسمة بارود . ١٩
ح في الكسور العادية        هدفت هذه الدراسة التعرف إلى فاعلية برنامج محوسب مقتر        

، ولتحقيق هذا الهدف اختارت الباحثـة       ي بغزة   في تنمية تحصيل تالميذ الصف الثالث األساس      
 من الشعب الدراسية الموجودة فـي مدرسـة نـور           ن فصلين بطريقة عشوائية   عينة مكونة م  

المعارف النموذجية الخاصة، وقد تم تحديد إحداهما كمجموعة تجريبيـة درسـت البرنـامج              
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 اً كمجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية، وقد أعدت الباحثة اختبـار          واألخرىمقترح،  ال
تم تطبيقه بعد التأكد من صدقه وثباته على تالميـذ المجموعـة            اً في الكسور العادية و    تحصيلي

 واختبـار   )T-Test(التجريبية والضابطة قبل التجريب وبعده وقد استخدمت الباحثة اختبـار           
  -: على النحو التالياـاءت نتائجهـة التي جـالجة فرضيات الدراسـ لمع(U)مان وتني 

 بين متوسـطي درجـات التالميـذ مرتفعـي التحـصيل فـي              دالة إحصائياً توجد فروق     -
المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح متوسط مرتفعـي التحـصيل     

  .في المجموعة التجريبية

 بين متوسطي درجـات التالميـذ منخفـضي التحـصيل فـي             صائياًدالة إح توجد فروق     -
المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح متوسط منخفضي التحـصيل           

  .في المجموعة التجريبية

أكدت النتائج فعالية البرنامج المحوسب لتدريس وحدة الكسور العادية في مادة الرياضـيات              -
زة، حيث تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك للبرنـامج المقتـرح            للصف الثالث األساسي بغ   

، وهذا يدل على فاعلية البرنامج المقترح لتنمية تحصيل تالميذ الصف الثالـث            )١,٤١(فكانت  
  .األساسي

  ):٢٠٠٤(الجيزاوي عامر و ،طوالبةمحمد دراسة . ٢٠
 الـصف   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب فـي اكتـساب طلبـة             

 عينة الدراسة مكونة مـن  ان ولتحقيق هذا الهدف اختار الباحث    .الخامس األساسي لمفهوم اللون   
 طالباً وطالبة من طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس نجد األهلية، تم تقـسيمهم               )٧٦(

 ، باسـتخدام الحاسـوب    )مفهـوم اللـون   (تجريبية درست المادة التعليميـة      : إلى مجموعتين   
 وبلـغ عـدد أفـراد كـل         ،ابطة درست المادة التعليمية ذاتها بالطريقة التقليدية      واألخرى ض 

  . طالبة)١٩( طالباً و )١٩( منهم ، طالباً وطالبة)٣٨(مجموعة 

 لقياس مدى اكتساب    ؛استخدم في هذه الدراسة اختبار مشتق من أهداف المادة التعليمية         
  . وخطأ،صح: نوع  فقرة موضوعية من )١٥(الطلبة لمفهوم اللون تكون من 

 ≤ α( عنـد مـستوى      إحصائيةوجود فرق ذي داللة     : وقد أشارت نتائج الدراسة إلى      
في اكتساب طلبة الصف الخامس األساسي لمفهوم اللون يعزى إلى طريقة التـدريس             ) ٠,٠٥

فـي  ) ٠,٠٥ ≤ α( وعن عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى   ،باستخدام الحاسوب 



 ٢٨

 أو إلي التفاعل بـين      ، الخامس األساسي لمفهوم اللون يعزى إلى الجنس       اكتساب طلبة الصف  
  .طريقة التدريس والجنس

   :)٢٠٠٥(الدايل سعد دراسة . ٢١
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب في اكتساب مهارات العمليات            

معهد العاصـمة    لطالب الصف الثاني االبتدائي في       ) وضرب ، وطرح ،جمع(الحسابية الثالث   
 طالباً مـن    )٤٠( ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث عينة مؤلفة من          .النموذجي في الرياض  
 )١٩(األولى ضابطة وعددها    :  وتم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين       ،الصف الثاني االبتدائي  

ـ      )٢١( والثانية تجريبية وعـددها      ،طالباً تعلمت بالطريقة التقليدية    تخدام طالبـاً تعلمـت باس
وقد استخدم الباحث اختبار تحصيلي في المهارات الحسابية الثالث ضمن منهـاج             ، الحاسوب

  .الصف الثاني االبتدائي

  . واالنحرافات المعيارية للعالمات الكلية ألفراد العينة،وتم استخراج المتوسطات الحسابية

ت داللة إحصائية   وجود فروق ذا  : وقد أشار تحليل البيانات التي تم التوصل إليها إلى          
 ألفراد عينـة الدراسـة فـي المهـارات          )االحتفاظ( والمؤجل   )اآلني(في التحصيل المباشر    

  .الحسابية الثالث تعزى إلى استخدام إستراتيجية التعلم باستخدام الحاسوب

  :التعقيب على الدراسات السابقة في هذا المجال
  :لي من العرض السابق للدراسات السابقة خلص الباحث لما ي

 الحاسوب في تدريس العلوم وبعض المواد       استخدامتناولت معظم الدراسات السابقة فاعلية      . ١
  .األخرى لتنمية التحصيل الدراسي وبعض المتغيرات األخرى

أثبتت معظم الدراسات األثر اإليجابي الستخدام برامج الحاسوب في التـدريس وخاصـة             . ٢
  .عليم المحوسب وبعض المتغيرات األخرىعلى التحصيل الدراسي و االتجاه نحو الت

اهتمت بعض الدراسات لقياس االتجاه نحو استخدام الحاسوب في العملية التعليمية كمتغيـر      . ٣
 وتوصلت إلى   ،تابع لتأثير استخدام الحاسوب في تعليم وتعلم العلوم وبعض المواد األخرى          

ت التالميـذ نحـو التعلـيم       وجود أثر إيجابي للتعليم بمساعدة الحاسوب في تحسين اتجاها        
  .المحوسب وزيادة إقبالهم ودافعيتهم نحو التعليم

الدراسة الوحيدة التي أثبتت أنه ال توجد فروق بين التعلم بالحاسـوب والـتعلم بالطريقـة                . ٤
  .) Phillip Steward, 1995 ،فيليب(التقليدية هي دراسة  



 ٢٩

  : هذا وقد أفاد الباحث من هذه الدراسات  .٥

وقوف على أنماط البرامج المستخدمة فيها بما ينفع في تطوير البرنامج المستخدم في             في ال   -
  .هذه الدراسة

مـن  ) المجموعة الضابطة والتجريبيـة     ( كيفية إيجاد مجموعتين متكافئتين     التعرف على     -
  .طلبة الصف التاسع األساسي 

  .دراسةكيفية تحديد المتغيرات التي من شأنها أن تؤثر على نتائج ال  -

التعرف على االختبارات التحصيلية القبلية والبعدية المستخدمة في هـذه الدراسـات بمـا                -
 ضبط االختبـارات فـي هـذه        ينعكس على ما استخدم في طريقة بناء االختبارات وكيفية        

  .الدراسة

بحوث ودراسات استهدفت قياس االتجاه نحـو اسـتخدام الحاسـوب فـي         : المحور الثاني   
  .عليميةلعملية التا

   :)١٩٩٤(الديب علي دراسة . ١
هدفت هذه الدراسة الكشف عن اتجاهات الطالب المعلمبن المصريين والعمانيين نحـو    

 ، وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن مجمـوعتين    ،فاعلية استخدام الكمبيوتر في التعلم والتعليم 
 طالباً لم يدرسوا    )٧٢( منهم   ، طالباً )١٢٦(الطالب المعلمين المصريين وكان عددهم      : األولى

الطالب المعلمين  :  والمجموعة الثانية    ، طالباً درسوا الكمبيوتر ولغة البرمجة     )٥٤( ،الكمبيوتر
 طالباً درسـوا    )٦٩( ، طالباً لم يدرسوا الكمبيوتر    )٧٧( منهم   ، طالباً )١٤٦(العمانيين وعددهم   

فاعلية استخدام الكمبيـوتر     وقد أعد الباحث مقياس اتجاهات الطالب المعلمين نحو          ،الكمبيوتر
  .  وبعد التأكد من صدقه وثباته طبقه على عينة الدراسة،في التعليم والتعلم

وقد أوضحت النتائج وجود فروق بين الطالب المعلمين المصرين والعمـانيين علـى             
مقياس اتجاهات الطالب المعلمين نحو فاعلية استخدام الكمبيوتر وكانت جميع الفروق لصالح            

  . المصريةالعينة

 كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق بين الطالب غير الدارسين للكمبيوتر والـذين             
سبق لهم دراسته وذلك في العينة الكلية على كل أبعاد المقياس سوى بعد استخدام الكمبيـوتر                

  .في اإلدارة التربوية لصالح الذين لم يدرسوا الكمبيوتر



 ٣٠

   :)١٩٩٧(ك مالحسن  و،الخطايبةعبداهللا دراسة . ٢
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر استخدام طريقة الـتعلم بالحاسـوب فـي تغييـر                

 ولتحقيق هذا الهدف أعد الباحـث       ،اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي العلمي نحو الحاسوب       
 ، طالبـاً وطالبـة    )٤٩(مقياس اتجاهات نحو استخدام الحاسوب وطبقه على عينة مكونة من           

 طالباً من مدرستي بنات وبنين في لواء األغوار الشمالية في األردن            )٢٣(ة و  طالب )٢٦( منهم
 طالباً وطالبة واألخرى ضابطة تـضم       )٢٤(موزعين على مجموعتين احدهما تجريبية تضم       

 استخدم في هذه الدراسة مقياس اتجاهات من إعداد الباحثين وقـد طبـق           ، طالباً وطالبة  )٢٥(
 كما استخدم أيضاً برنامجاً تعليمياً محوسباً في الكيمياء         .ة وبعدها قبل إجراء المعالجة التجريبي   

  .في موضوع الحسابات الكيميائية وطبق على المجموعة التجريبية

وقد دلت نتائج الدراسة على وجود فرق دال إحصائياً في متوسط اتجاهات الطلبة نحو              
 كما أطهرت الدراسة    .بيةاستخدام الحاسوب في مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة التجري       

عدم وجود فرق دال إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب يعـزى إلـى الجـنس فـي           
  .مجموعتي الدراسة

  ) :Ireson   1997 , (إرسون دراسة. ٣
في والية جورجيا األمريكية أجرى ايرسون دراسة هدفت إلى معرفة اتجـاه الطلبـة              

 طالباً وطالبـة  ٨٦ حيث تكونت عينة الدراسة من    .يمنحو استخدام الحاسوب كمساعد في التعل     
  :يمية متطورة لمعرفة ما إذا كان تم تقيم آرائهم من خالل أداة تعل،في كلية جامعية متوسطة

   .الطلبة يحتفظون باتجاه إيجابي نحو استخدام الحاسوب  -

  .لحاليةاعتقاد الطالب بأن الحاسوب كمساعد في التعليم ساعدهم في فهم دراستهم ا  -

   .إيمان الطالب بأن المهارات التي اكتسبها يمكن تطبيقها في مجال عمله  -

  :وقد دلت نتائج الدراسة على أن 

ويعتقدون بأن الحاسـوب  ،الطلبة يحتفظون باتجاه إيجابي قوي نحو استخدام الحاسوب         
كتسبوها في  الموضوعات الدراسية الصفية وبإمكانية تطبيق المهارات التي ا        ساعدهم في تعلم  

  .أماكن عملهم



 ٣١

   :)Payne , 1999(دراسة بايني . ٤
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر استخدام الحاسوب في تعلم الفيزياء على التحـصيل     

 وذلـك   ،وحل المشكالت في الفيزياء لطالب الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحو الحاسوب          
درسـت باسـتخدام   (تجريبية : ن إحداهما  قسمت إلى مجموعتي ، طالباً )٥٤(على عينة قوامها    

 وبعد االنتهاء من تطبيـق التجربـة     .)درست بالطريقة التقليدية  ( واألخرى ضابطة    )الحاسوب
قام الباحث بتطبيق اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد وتطبيق مقيـاس االتجاهـات           

   .نحو الحاسوب على أفراد العينة

داله إحصائياً بـين المجمـوعتين فـي التحـصيل          وتوصلت النتائج إلى وجود فروق      
  .واالتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

   :)٢٠٠٠(طوالبة محمد دراسة . ٥
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعليم بالحاسوب على اتجاهات طلبـة الدراسـات              

 وطالبة من    طالباً )٣٨(وقد تكونت عينة الدراسة من       ،العليا نحو التطبيقات التربوية للحاسوب    
 طالباً وطالبة من أفراد العينة درسوا       )١٨( ،طلبة الماجستير في كلية التربية بجامعة اليرموك      

 طالباً وطالبـة درسـوا      )٢٠(مساقات التعليم بالحاسوب وهم يشكلون المجموعة التجريبية و         
 حيث اسـتخدم الباحـث      ،مساقاً آخر غير مساق الحاسوب وهم يشكلون المجموعة الضابطة        

 واسـتخدم   ،)١٩٩١(مقياس االتجاهات نحو التطبيقات التربوية للحاسوب الذي أعده المناعي          
 وتحليـل   )ت(الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبـار          

  . الستجابة الطلبة على مقياسي االتجاهات القبلي والبعدي )ANOVA(التباين الثنائي 

 الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين المجمـوعتين        وقد أشارت نتائج  
التجريبية والضابطة تعزى للطريقة ولصالح المجمـوع التجريبيـة علـى المقيـاس الكلـي               
التجاهات الطلبة نحو التطبيقات التربوية الحاسوبية بصفة عامة وعلى المجال الثاني المتعلـق          

  .يميةباستخدام الحاسوب كأداة في اإلدارة التعل

   :)٢٠٠٠(عمر أبوعبداللطيف  و،جابرأبو ماجد دراسة. ٦
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف اتجاهات الطالب والمعلمين نحو استخدام الحاسوب في            

 كمـا  ) والعقبـة ، ومعـان ، والطفيلة ،الكرك(المدارس الحكومية في محافظات جنوب األردن       
 وتعرف أثر   ،ى اتجاهات الطالب  هدفت إلى تعرف أثر كل من متغيري الجنس والتحصيل عل         



 ٣٢

 وقد تكونـت  .متغيرات الجنس وعدد سنوات الخبرة والتأهيل المسلكي على اتجاهات المعلمين         
 في حين   ، طالباً وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية عنقودية        )٧٠٠( عينة الدراسة من  

الدراسـة تـم بنـاء      أسـئلة    ولإلجابة علـى     . معلماً ومعلمة  )٧٤(تكونت عينة المعلمين من     
 وقد تم التحقق من صدقها وثباتهـا ووجـد أنهمـا           ،واحدة للطلبة وأخرى للمعلمين   : استبانتين

  .مناسبتين إلجراء الدراسة

 .أظهرت نتائج الدراسة اتجاهات الطالب والمعلمين اإليجابية نحو استخدام الحاسـوب          
في اتجاهات  ) ٠,٠٥ ≤ α(وبينت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           

 وجـود فـروق ذات داللـة    ،الطالب نحو الحاسوب تعزى الختالف الجنس لصالح الـذكور    
 ،تعزى للتحصيل لصالح الطالب ذوي التحصيل المرتفـع ) ٠,٠١ ≤ α(إحصائية عند مستوى   

 كما  .إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات التفاعل بين الجنس والتحصيل            
 النتائج عدم وجود فروق تعزى الختالف جنس المعلم أو سنوات الخدمة أو التأهيـل               أظهرت

  .المسلكي أو في مستويات التفاعل بينها

   :             )٢٠٠١(الحولي عليان عسقول ومحمد دراسة . ٧
هدفت هذه الدراسة الكشف عن اتجاهات طلبة الصف العاشر من التعلـيم األساسـي              

 –الجـنس  (حو الحاسوب ومعرفة الفروق بينهمـا حـسب متغيـرات    الحكومي بقطاع غزة ن   
 حيث  . مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي    ،) المستوى العلمي للطالب   –التخصص علمي أدبي    

 )٣٤٧( من طلبة الصف العاشر من التعليم األساسـي الحكـومي         )٧١٣(بلغت عينة الدراسة    
 وقد أعد الباحثان استبانه لقيـاس    ،بة من مجتمع الطل   )%١٠( تمثل   . طالبات )٣٦٦( و   ،طالب

 )ت( واختبـار    ، والمتوسطات الحسابية  ، واستخدام التكرارات  ،اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب   
  . التباين األحادي مع اختبار شيفيهوتحليل

  :لنتائجوكانت أهم ا

  .)%٧٧,٦٥(بلغ المتوسط النسبي التجاهات الطلبة نحو الحاسوب    -

لة إحصائية بين متوسطات اتجاهـات الطـالب والطالبـات نحـو            هناك فروق ذات دال     -
 ) %٧٤,٢( حيث بلغ المتوسط النسبي التجاهـات الطـالب         ،الحاسوب لصالح الطالبات  

   .) %٨١,٣(والطالبات 
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  نحو ) %٨٠(هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطلبة الحاصلين على معدل فوق              -
  .التعامل مع الحاسوب

   :)٢٠٠١(العجلوني خالد دراسة . ٨
هدفت هذه الدراسة معرفة آراء معلمي الحاسوب ومعلمي الرياضيات حول اسـتخدام            

 حيـث   ،الحاسوب كوسيلة تعليمية في تعليم الرياضيات في المدارس الثانوية بمدينـة عمـان            
 . معلم حاسوب  )٨١( معلم رياضيات و     )١٨١( معلماً بواقع    )٢٦٢(تكونت عينة الدراسة من     

لباحث مقياس االتجاهات نحو استخدام الحاسـوب كوسـيلة تعليميـة فـي تعلـيم          حيث أعد ا  
  . وبعد التأكد من صدقه وثباته طبقه على عينة الدراسة،الرياضيات

  :ظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي

  . عدم توفر البرامج التعليمية المناسبة لتدريس الرياضيات-

 من حيث عددها وحـداثتها ونـسبتها       أن وضع أجهزة الحاسوب في المدارس غير مرضي        -
 .إلى أعداد الطلبة

  آراء معلمي الحاسوب ومعلمي الرياضيات نحو استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات             -
 .هي آراء إيجابية وعالية

   :)٢٠٠١(عمر علي الورداني دراسة . ٩
كـائن  هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر استخدام الحاسوب في تدريس وحدة بنـاء ال             

الحي في تنمية المفاهيم العلمية واالتجاه نحو الحاسوب لطالب الصف األول الثـانوي وذلـك           
 تم تـدريس المجموعـة      ، طالباً وطالبة تم تقسيمهم على مجموعتين      )١٢٠(على عينة قوامها    

 أما المجموعة الثانية فـدرس لهـا بالطريقـة          )مجموعة تجريبية (األولى باستخدام الحاسوب    
 ولإلجابة على أسئلة الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي          .)مجموعة ضابطة (التقليدية  

   .من نوع االختيار من متعدد وبناء استبانه لقياس اتجاهات الطالب نحو الحاسوب

وقد أشارت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل واالتجاه نحـو             
 وكـذلك وجـود     ،جريبية التي درست بواسطة الحاسوب    الحاسوب لصالح أفراد المجموعة الت    

عالقة ارتباطيه دالة بين التحصيل واالتجاه نحو الحاسوب ألفراد المجموعة التجريبيـة فـي              
  .القياس البعدي



 ٣٤

   :)٢٠٠١( العمودي  محمددراسة. ١٠
دفت هذه الدراسة إلى استقصاء اتجاهات طلبة الفيزياء في كلية التربية نحو استخدام             ه

 )١٨( وقد تكونت عينة الدراسة مـن        .سوب والبرامج التعليمية الجاهزة في تعلم الفيزياء      الحا
  .جامعة عدن/ كلية التربية / طالباً وطالبة من طالب سنة ثانية فيزياء 

 ،استخدم الباحث في هذه الدراسة برنامجاً تعليمياً جاهزاً في موضوع الكهرباء التيارية           
  . إعداد الباحث وقد طبق بعد إجراء المعالجة التجريبيةكما استخدم مقياس اتجاهات من

دلت نتائج الدراسة على وجود اتجاه إيجابي قوي لدى هؤالء الطلبة نحـو اسـتخدام                
 كما أظهرت الدراسة عدم وجود فـروق دالـة         .الحاسوب والبرامج التعليمية في تعلم الفيزياء     

  .لتعليمية يعزى للجنسحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب والبرامج اإ

وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بضرورة إجراء المزيد من الدراسات التجريبية            
 وتطوير الحاسوب الجـامعي     ،حول دور الحاسوب في التعليم في مختلف التخصصات العلمية        

 وتوفير البرامج التعليمية العربيـة فـي مختلـف          ،ليشمل تطبيقات الحاسوب في مجال التعليم     
 وكذلك عقد دورات تدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية والتعليمية المساعدة          ،خصصات العلمية الت

  .لتدريبهم على استخدام الحاسوب وإعداد البرامج التعليمية

  ) :٢٠٠٢(الحميد عبدابراهيم دراسة .  ١١
هدفت هذه الدراسة إلى فحص الفروق بين الجنسين في االتجاه نحو الحاسـب اآللـي               

 طالباً  )٢٠٠( وأجريت هذه الدراسة على عينة قوامها        ، من طالب الجامعة وطالباتها    لدى عينة 
 – من إعـداد الباحـث     – وقد تم تطبيق أداة      . جامعة القاهرة  ، طالبة من كلية اآلداب    )٢٠٠(و

 ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن للذكور واإلناث االتجاهـات           و الحاسب اآللي  لقياس االتجاه نح  
 ، اتجاه الحاسب اآللـي كانت اإلناث أكثر قلقاً من الذكور ، ها نحو الحاسب اآللي التفضيلية نفس 

 في حـين يظـل   ،ويقل مستوى قلق الحاسب اآللي لدى اإلناث في حالتي التدريب واالستخدام      
 بـصرف النظـر عـن التـدريب         ،قلق الحاسب اآللي منخفضاً لدى الذكور بـصفة عامـة         

 ال توجد فروق دالة في االتجاه نحو الحاسب اآللـي           ،ة ومن حيث الفروق العمري    .واالستخدام
  . سواء في عينة الذكور أو اإلناث،بين األكبر عمراً واألقل عمراً



 ٣٥

   :)٢٠٠٣(دراسة خيرية سيف . ١٢
هدفت هذه الدراسة إلي بحث أثر التعليم المعزز بالحاسوب على تحصيل طالبات كلية             

 المجال اإلدراكي في مـادة تكنولوجيـا التعلـيم          التربية األساسية المعتمدات والمستقالت عن    
 طالبة من طالبات الفرقة الثانيـة      )٦٠( وتكونت عينة الدراسة من      .واتجاهاتهن نحو الحاسوب  

 تم تصنيفهن في ضوء أدائهن على اختبار األشكال المتضمنة          ،بكلية التربية األساسية بالكويت   
 )١٥(مـنهن مـستقالت و     )١٥( ؛البـة ط )٣٠(تجريبية  :  إلى مجموعتين    )الصور الجمعية (

 بالحاسـوب   )تـصاالت وحـدة اال  ( درسن المحتوى المحدد     )معتمدات على المجال اإلدراكي   
 )معتمدات على المجال اإلدراكي    )١٥(منهن مستقالت و   )١٥( ؛طالبة )٣٠(وأخرى ضابطة   

نولوجيـا   تم تطبيق االختبار التحصيلي في مـادة تك        .درسن نفس المحتوى بالطريقة التقليدية    
 وباسـتخدام   . ومقياس االتجاه نحو الحاسوب تطبيقاً قبلياً وبعدياً علـى المجمـوعتين           ،التعليم

 وقد أشـارت    .اختبار النسبة التائية للعينات المرتبطة وغير المرتبطة تم تحليل بيانات الدراسة          
اهـاتهن   واتج،نتائج الدراسة إلى وجود أثر للتعليم المعزز بالحاسوب على تحصيل الطالبـات        

 ولم توجد فروق دالة إحصائياً في التطبيق البعـدي لمقيـاس االتجـاه نحـو     ،نحو الحاسوب  
وب بين الطالبات المعتمدات والطالبات المـستقالت عـن المجـال اإلدراكـي فـي               ـالحاس

    .المجموعة التجريبية

 وعقـد  ، في الختام بضرورة توفير جهاز حاسـوب لكـل طالـب        وقد أوصى الباحث  
   .يبية لمعلمي الحاسوب في المجال التربويدورات تدر

  :التعقيب على الدراسات السابقة في هذا المجال
  :من العرض السابق للبحوث والدراسات السابقة يتضح ما يلي 

هناك اهتمام متزايد على المستوى األجنبي والعربي بدراسة االتجاهات نحـو الحاسـوب              .١
 .واستخدام الحاسوب في العملية التعليمية

  .ة الدراسات في فلسطين في هذا المجالقل .٢

ات إيجابية للطالب في معظم الدراسات السابقة نحو اسـتخدام الحاسـوب      ـود اتجاه ـوج .٣
 في التعليم 

اختلفت نتائج القليل من الدراسات مع النتائج المتوقعة لمعظم الدراسات من فاعلية استخدام              .٤
 .لية التعليميةالحاسوب على االتجاه ونحو استخدام الحاسوب في العم



 ٣٦

 .تأتي هذه الدراسة جزء من هذا االهتمام على المستوى الفلسطيني .٥

  :هذا وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات فيا يلي 

 .كيفية بناء مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب -

  .التعرف إلى المحاور الرئيسية لمقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب -

 .الثبات للمقياسوكيفية حساب الصدق و -

  :تعقيب عام على البحوث والدراسات السابقة
  :من العرض السابق للبحوث والدراسات السابقة خلص الباحث لما يلي 

  .استخدام الحاسوب في التدريسوفاعلية يوجد شبه إجماع في الدراسات السابقة على أهمية  -١

العادية والتدريس باسـتخدام    توجد في معظم الدراسات السابقة فرقاً بين التدريس بالطريقة           -٢
 . وهو سبب الستمرار البحث في هذا المجال،الحاسوب لصالح الحاسوب

ركزت معظم الدراسات السابقة على تأثير التدريس بالحاسوب والوسائط المتعـددة علـى              -٣
 ووجـد أغلبيتهـا     .ادة العلمية ـب أو الم  ـات نحو التعليم المحوس   ـ واالتجاه ،يلـالتحص

 .تأثيراً إيجابياً

تتشابه الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في تأثير التـدريس بالحاسـوب علـى              -٤
 .التحصيل الدراسي

ما يميز الدراسة الحالية هو كونها الدراسة الوحيدة حسب علم الباحث في فلسطين لتنميـة                -٥
تخدام الحاسوب وتقيس اتجاهـات التالميـذ نحـو         ـي في العلوم باس   ـيل الدراس ـالتحص
 .يم المحوسبالتعل



 ٣٧

  :الجوانب التالية وقد أفاد الباحث بدرجة كبيرة من هذه البحوث والدراسات في 

التعرف إلى كيفية تحديد القضايا األساسية والفرعية ذات الصلة بحوسبة وحدات دراسـية              -١
دق ـ وكيفية بناء األدوات الخاصـة بـذلك وحـساب الـص           ،في العلوم في البحث الحالي    

  . والثبات لها

 وحدة دراسية في العلوم خصوصاً في صياغة أهداف الوحدة واختيـار األنـشطة              حوسبة -٢
 . وقياس فعالية الوحدة وكفاءتها،والخبرات التعليمية المناسبة

كيفية تطبيق وتجريب وحدة دراسية محوسبة في العلوم وإجراء المقارنة بينها وبين وحـدة     -٣
 التحصيل الدراسـي واالتجـاه نحـو    تقليدية وتحديد أيهما األفضل للتالميذ من حيث تنمية   

 .التعليم المحوسب



 ٣٨

  ثـالـل الثـصـالف
  ريـار النظـاإلط

  )لومـس العـيفه في تدريـب وتوظـليم المحوسـالتع(
  

 مقدمة •

 التحول في تدريس العلوم •

 ) وأساليبهمفهومه وخصائصه(التعلم الذاتي  •

 نشأة وتطور التعليم بمساعدة الحاسوب  •

 ب  مجاالت استخدام الحاسو •

 اتجاهات حديثة في تدريس العلوم  •

 أساليب استخدام الحاسوب في تدريس العلوم  •

 .تجارب مختلفة لحوسبة التعليم •

  

  

  

  

  



 ٣٩

  ثـالـل الثـالفص
  ريـار النظـاإلط

  )لومـس العـيفه في تدريـب وتوظـليم المحوسـالتع(
  
  : مقدمة 

علومات واالتـصاالت    في المعرفة العلمية ونظم الم     يواجه عالم اليوم تغيرات متالحقة    
 مما أثر فـي كيفيـة       ،وحدوث تطورات سريعة في كافة المجاالت العلمية والتربوية والنفسية        

 وأصبح من غير المقبول االستمرار علـى المنـاهج      ،تطبيق المعرفة العلمية في حياة اإلنسان     
أ االهتمـام    وبدأت النظرة تتغير حيث بد     ،بصورتها التقليدية التي تركز فقط على بنية المعرفة       

  .بطريقة التفكير والتعامل مع المعرفة

 فهي تهـتم إلـى      ؛ة من حيث تناول المعرفة العلمية     ـومناهج العلوم لها صبغة خاص    
جانب بنية المعرفة بتوظيف المعرفة في حياة المتعلم من خالل إجراء التجـارب واكتـشاف               

تواجه المـتعلم فـي حياتـه    المفاهيم والمعلومات من خالل البحث واالستقصاء للظواهر التي  
   ).٢١٩ : ٢٠٠١،  محمد أحمدأبوالسعود( اليومية

ونظراً للتقدم التكنولوجي المذهل الذي تدخل في جميع مجاالت الحياة والذي تمثل في             
األبحاث البيولوجية وتناول العوامل الوراثية في اإلنسان وزراعة األنسجة ومجـال األبحـاث        

ة عقم المرأة وتحديد صـفات المولـود والتقـدم الهائـل فـي      البيوكيميائية في الدماغ وخاص   
الحاسبات اإللكترونية واستخدام أشعة الليزر الذي توصل إلى نتائج ضخمة وقوة مخيفة فـي              
مجال تحطيم الصخور وشق األنفاق وتوزيع قنوات الري وفـي مجـال األسـلحة التكتيكيـة        

ر تـدريس العلـوم تلـك الثـورة         فالبد وأن يساي   ،ومجال المواصالت في الفضاء الخارجي    
المعلوماتية والتكنولوجية ويراعي العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع فينبغـي لإلنـسان            
الذي يعيش التكنولوجيا أن يفكر فيما يستخدمها وما فائدتها وما خيرها وما شرها وينبغـي أن                

  .)٤ : ١٩٩١ ،سيدح الباب  فت(يتعلم كيف يعيش مستقبالً هذه المستحدثات ويسخرها لحياته 



 ٤٠

 حيـث   ،وعلى ذلك يقع على تدريس العلوم مسئولية تربية التالميذ تربية تكنولوجيـة           
نعتبرها مدخالً رئيسياً للمعلومات والمعارف العلمية والتكنولوجية التي يكتسبها الطالب أثنـاء            

  .دراسته في مراحل التعليم العام 

  :لتحول في تدريس العلوم ا
 فكـان الـنشء     .لقديمة كانت تعتمد على المحاكاة والتقليد بشكل أساسـي        إن التربية ا  

 .يتعلمون من آبائهم بالتقليد للمهن التي كانوا يعملون فيها من خالل مشاركتهم في هذه المهـن        
 األمر الذي جعل الـسيادة      ،فكانت التربية معتمدة بشكل أساسي على التدريب العلمي المستمر        

 كـان الـنشء يبـدعون فيمـا     ، لـذلك .تعلم أكثر من فرص التعليم فقد كانت فرص ال .للتعلم
        الزراعيـة منهـا     ، األمر الذي ساعد على تطوير الطرائق الخاصة بهـذه المهـن           ،يتعلمون

  .أو الحرفية

 ويرجع السبب في ذلك إلـى  .والمدارس في حياة اإلنسان لم تظهر إال في وقت متأخر      
 .لمعرفة نتيجة التطورات االجتماعية واالقتصادية في حياته      زيادة تعقيد حياة اإلنسان وزيادة ا     

 كـان البـد مـن       ، ولذلك .فلم تعد طرائق التعلم المعهودة قادرة على مالحقة تزايد المعارف         
ظهور عمليات التعليم الرسمية في المدارس وقد عرفت المـدارس ألول مـرة تقريبـاً عنـد        

   .وارع أثينا عندما أنشأ سقراط أول مدرسة في ش،اليونانيين
 حيث أنـشأ اإلنـسان علـى مـر          ،وتطورت التربية الرسمية فيما بعد تطوراً سريعاً      

 وكـان االهتمـام     .العصور المدارس بهدف تزويد النشء بالمعلومات والحقائق بشكل رئيسي        
 ، وكانت للدراسات الفلسفية السيادة على العلوم األخـرى        .بالمعارف النظرية هو السائد وقتئذ    

 وانطالقاً مـن وجـود النظـام        .ن هدف الفلسفة هو تطوير قدرة العقل على التفكير        باعتبار أ 
 . فقد كانت للفالسفة طبقة تميـزهم عـن غيـرهم          ،لعصور الوسطى االطبقي الذي تميزت به     

 فقـد   ، أما األعمال اليدويـة    .فالحكام والفالسفة كان عليهم التفكير وابتداع النظريات الفلسفية       
 فقد كان االهتمام بالفكر النظري المحض في الدرجـة          ، ولهذا .شعبكانت من نصيب عامة ال    

  . ولم يظهر اتجاه نحو استخدام التجريب العلمي.األولى

 ولم يدخل التجريب المخبـري      ، تدرس نظرياً  ، في ضوء هذه المعطيات    ،وكانت العلوم 
 ومن هنا   .مياءإلى حظيرة العلوم إال على يد الفوازيه الذي استخدم المختبر ألول مرة في الكي             

 فأصـبح أحـد     .انطلقت العلوم التجريبية بتسارع مذهل حتى وصلت إلى ما هي عليـه اآلن            
  .الموجهات الرئيسة في هذا المجال



 ٤١

 وأصبح مجاالً للتسابق بـين      ،فقد تطور تدريس العلوم بشكل كبير في العصر الحديث        
 ويرجع السبب في ذلـك      .م ألن التطور العلمي أصبح مثار اهتمام كبير لدى جميع األم          ،الدول

   .إلى ما يقدمه العلم من إمكانات تساعد اإلنسان على تطوير حياته االجتماعية واالقتصادية

 فقد أصبح هم التربويين هو التفتـيش عـن   ، ولذلك.فأهمية العلم اليوم غنية عن البيان   
علـوم هـي   أفضل الطرائق التي يتم بها تعلم العلوم باعتبار أن أساليب وطرائـق تـدريس ال          

  .)١٤-١٢ : ١٩٩٢ ،نشوانيعقوب (الوسائل لتطوير العلم في مجتمعات اليوم 

  :المجتمع المعاصر وتدريس العلوم 
 بمعطياتـه االجتماعيـة والفلـسفية والتكنولوجيـة         ،ال شك في أن المجتمع المعاصر     

ر تـأثيراً    فكل منهما يؤثر في اآلخ     . يؤثر في فلسفة تدريس العلوم كما يتأثر بها        ،واالقتصادية
 فإذا نظرنا إلى هذا التأثير نجد أنه كـان علـى نحـو    . متسارعاً يزداد أثره بتقدم الزمن ،بالغاً

 من  ماء اليوم يدرسون هذه الظاهرة بشيء      ولذلك نجد التربويين والعل    .أدنى مما هو عليه اآلن    
 األمـر    وحتى ال يصل   ،التفصيل لكبح جماح االنطالق العلمي الرهيب الذي نحن بصدده اآلن         

 وحتى ال تنقلب الفوائد التـي       ،بهذا االنطالق ليتحول إلى أحد معيقات الحياة العصرية السوية        
   .يجنيها الجنس البشري إلى مآسي قد تزلزل أركان حياة اإلنسان من جميع جوانبها

   .)١٥ : ١٩٩٢نشوان، يعقوب (عوامل تؤثر حالياً على تدريس العلوم كما حددها هناك 

   :واملومن هذه الع

   تحديات الطاقة ومشكالت البيئة -٢ االقتصاد              -١

   االنتقال إلى المجتمع ما بعد الصناعي   -٤ األخالق والقيم        -٣

  :التحول في أساليب تدريس العلوم 
 فلـم   ،تبر العلوم من أوفر التخصصات حظاً من حيث تنوع وتعدد طرق تدريسها           ـتع

 كما أن طبيعة العلوم المتجددة تجعل من        .االهتمام الذي منح لها   يحظ أي تخصص آخر بنفس      
 ولذلك فمن نافلة القول أنه ال يوجد طريقة         ،الصعب أن يرشح أحد هذه الطرق لتكون األفضل       

 بل أن األمر يعتمد على طبيعة المـنهج وطبيعـة الموضـوع             ،س محددة هي األفضل   ـتدري
  .وطبيعة المتعلمين



 ٤٢

وم من الطرق اللفظية إلى الطرق العملية إلى الطرق التـي     وتتراوح طرق تدريس العل   
   .تستخدم التقنية الحديثة كتدريس العلوم باستخدام الحاسوب أو باستخدام االنترنت

  : ومن األساليب التقليدية الشائعة لتدريس العلوم وهي 

  .المحاضرة والمناقشة والقصة العلمية: الطرق اللفظية وتشمل  -

 .ة طرق العروض العلمي -

  .الطريقة العملية -

  .التعلم الذاتي وما يتضمنه من: بينما من االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم  وهو 

  التعليم المبرمج  -

  الحقائب أو الرزم التعليمية  -

  التعليم التعاوني  -

  )الموديول التعليمي(الوحدات التعليمية الصغيرة   -

  )خطة كيلر(نظام التعليم الشخصي   -

  )التعلم بمساعدة الحاسوب(التعليم بالحاسوب   -

وفي ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها فإنه سيتم التركيز في هذا الجـزء مـن اإلطـار                
النظري على االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم وما يتضمنه من أسـاليب الـتعلم الـذاتي                

  .خصوصاً استخدام الحاسوب في التعليم

v  وأساليبهصهمفهومه وخصائ(التعلم الذاتي (: 

 بحيث يندمج التالميـذ  ،يمكن تعريف التعلم الذاتي على أنه طريقة إلدارة عملية التعليم    
 وقد يكون أسلوباً يتـيح      ،في مهام تعليمية تتناسب مع حاجاتهم ومستوياتهم وخلفياتهم المعرفية        

 يعاونه في    وبإشراف المعلم الذي   ،الفرص للتالميذ لدراسة المادة التعليمية حسب سرعة تعلمه       
ـ   ـهم ف ـواجهـي ت ـكالت الت ـل المش ـح ـ  ـي أثناء دراس ـ    ـتهم ف داف ـي تحقيـق األه
  )١٧٤ :٩٩٤ ،ذبيانمحمد ، وكندرـاس كمال (ليمية ـالتع

هو نظام يهدف إلى تعليم المتعلم من خالل قيامـه   " )٥١: ١٩٩٣ ،نشوانيعقوب  (ويعرفه  
 وبالطريقة التي يراها    ،وإمكاناته وحاجاته  ووفق قدراته    ،باألنشطة التعليمية معتمداً على نفسه    



 ٤٣

 واالتجاهات، والمهارات باإلضافة إلى مهارات التعلم الذاتي مع         ، الكتساب المعلومات  ،مناسبة
  ."حد أدنى من إشراف المعلم وتوجيهاته وإرشاده 

هو العملية التي يقوم من خاللهـا  : "  التعلم الذاتي  )١٢٩ : ١٩٩٤ ،سـالم محمد  (ويعرف  
 فـي اختيـار   – بمفردهم أو بمـساعدة اآلخـرين   –د بدور المبادرة أو الخطوة األولية    األفرا

الطريق الذي يسلكونه وتشخيص وتحديد حاجاتهم التعليمية وصياغة األهداف المراد تحقيقهـا            
 ، اإلنسانية منها والمادية واختيار وتطبيق اإلستراتيجيات المناسـبة –وتحديد المصادر الالزمة  

   ."ناتج من التعليم ثم تقويم ال

بأنه نمط من التعلـيم المخطـط والمـنظم           ")٣١٦-٣١٥: ٢٠٠٠ ،زيتونكمال  (ويعرفه  
 وينتقل من   ، أو ذاتياً والذي يمارس فيه المتعلم الفرد النشاطات التعليمية فردياً          ،والموجه فردياً 

 ،عة التي تناسـبه نشاط إلى أخر متجهاً نحو األهداف التعليمية المقررة بحرية وبالمقدار والسر       
  ."مستعيناً في ذلك بالتقويم الذاتي وتوجيهات المعلم وإرشاداته حينما يلزم األمر 

  :في ضوء المفاهيم السابقة نستخلص مميزات التعلم الذاتي 

  :)١٠٣ : ٢٠٠٤ ،زيتونكمال (وللتعلم الذاتي العديد من المميزات أهمها 

 .أنه يجعل المتعلم محور العملية التعليمية .١

مراعاة الفروق الفردية حيث يسمح هذا النوع من التعلم بإمكانية تعلـم كـل فـرد تبعـاً                   .٢
 .إلمكانياته واستعداداته وقدراته وسرعته الذاتية

الضبط والتحكم في مستوى إتقان المادة وهو ما يطلق عليه اسم الكفاءة فال يسمح للطالـب        .٣
وحدة األولى ووصوله إلـى مـستوى      باالنتقال من وحدة إلى أخرى قبل التأكد من إتقانه لل         

 .األداء المحدد في هذه األهداف السلوكية

تفاعل المتعلم مع كل موقف تعليمي بصورة إيجابية فالمتعلم في ظل الطـرق واألسـاليب                .٤
 .المختلفة للتعلم الذاتي ليس مستقبالً فقط للمعلومات وإنما مشاركاً نشطاً في تحصيلها

ح هذا النظام لكل متعلم بتوجيه ذاته نحو تحقيـق أهـداف            التوجه الذاتي للمتعلم حيث يسم     .٥
 .محددة بدقة

التقويم الذاتي للمتعلم حيث يسمح هذا األسلوب لكل متعلم بأن يقوم ذاته حتى يتعرف على                .٦
مواطن الضعف ويعمل على عالجها ذاتياً أو بمساعدة معلمه ومن ثم يصبح تقدمه مرتبطاً              



 ٤٤

لجماعة التي ينتمي إليها وبذلك يتجنب المتعلم الـشعور         باستعداداته هو وليس باستعدادات ا    
 .بالنقص والخوف من الفشل

 .تحمل المتعلم لمسئولية اتخاذ قراراته التي تتعلق باختيار طريقة سيره في التعلم .٧

v  أساليب التعلم الذاتي : 

  :هناك العديد من أساليب التعلم الذاتي وهي 

 نوعاً من أنواع التعليم الذاتي يأخذ فيه المتعلم         يعد التعليم المبرمج   : التعليم المبرمج   •
 ويقوم البرنامج بـدور     ،دوراً إيجابياً وفاعالً بحيث يسير في عملية التعلم وفقاً لسرعته الذاتية          

هـو  "  التعليم المبرمج    )١٠٤ : ٢٠٠٤زيتون،  كمال  ( ويعرف   .الموجه نحو تحقيق أهداف معينة    
أو (طالب بالتدريج تحت إشراف المـدرس وتوجيهاتـه        طريقة من طرق التعليم الذاتي تقود ال      

 إلى السلوك المنشود مع اعتبار خصائص هذا الطالب واحترامها وتقسم المادة التعليمية             )بدونه
 وتقدم للطالب على شـكل سلـسلة مـن اإلطـارات        ،المرغوب دراستها إلى وحدات صغيرة    

 .المرتبة ترتيباً منطقياً دقيقاً

 من األساليب الحديثة في مجال التعليم الذاتي أسـلوب  :عليمية الحقائب أو الرزم الت     •
 العملية التعليميـة مـن االهتمـام        رالحقائب التعليمية أو الرزم التعليمية حيث ينتقل فيها محو        

بالمعلم والمادة الدراسية إلى االهتمام بالمتعلم نفسه حيث تقدم له المادة العلمية بشكل يتناسـب               
  .)١٢٤ : ٢٠٠٤زيتون، كمال (ه وسماته الشخصية مع استعداداته وقدرات

التعاوني يشير إلى طـرق       أن التعليم  ),Millis ١٩٩٦ ،ميليس(ترى  : التعليم التعاوني    •
التفاعل التعليمي داخل مجموعة صغيرة يساعد فيها التالميذ بعضهم البعض على تعلم وإنجاز             

 وتحت  ، بغرض تحقيق هدف عام    ، فهو تعلم يشتمل على تالميذ يعملون في فرق        ،مهام محددة 
 :ظروف تتضمن العناصر اآلتية 

                       . تفاعل مباشر ناجح   -٣ المسئولية الفردية                        -٢ االعتماد اإليجابي المتبادل               -١
  . استخدام مناسب لمهارات التعاون-٤

 تعليميـة تـصمم   هي وحدة:  )الموديول التعليمي(ليمية الصغيرة ـدات التع ـالوح  •
 تشمل مجموعة من األنشطة والخبرات والمواد التعليميـة تـسمح للتلميـذ             ،بطريقة منظومية 

 األنـشطة   ، أهمية دراسة الوحدة   ،األهداف اإلجرائية (بالتعلم الذاتي وفق سرعته الذاتية وتضم       
ـ   ويتطلب من التلميذ الوصول إل     ،) التقويم القبلي والبنائي والبعدي    ،التعليمية ة اإلتقـان   ى درج



 ٤٥

اء مـن دراسـة الموضـوع       ـالي أو االنته  ـوديول الت ـى الم ـنتقال إل على األقل لال  % ٩٠
 .)٢٠٣: ٢٠٠٤ ،سالممحمد (المحدد 

أو نظـام التعلـيم   " كيلـر  " ظهـرت خطـة   :  )خطة كيلر(نظام التعليم الشخصي     •
 ومثل . "سكني"  وزميله )Fred Keller(" فريد كيلر "  على يد عالم النفس )PSI(الشخصي 

 للطالب أن يتحركوا في تعلمهـم بمعـدلهم   )PSI(استراتيجيات التعليم الفردي األخرى يسمح     
ـ   ـلوا إلى درجـنهم أن يص ـب م ـ ويطل ،الخاص داف المقـرر  ـة اإلتقان فـي تحقيـق أه

 .)١٢٢ :٢٠٠٤ ،زيتون كمال (األساسية 

ن التعلـيم علـى      يقوم هذا النوع م     :)التعلم بمساعدة الحاسوب  (التعليم بالحاسوب    •
 وذلـك   ،استخدام الحاسوب في تعليم الذاتي من خالل برامج تدريسية مخصصة لهذا الغرض           

 ليصل في النهاية إلـى تحقيـق        ؛حتى يتعلم كل تلميذ حسب قدراته واستعداداته وسعة تعليمه        
 ، ويشير مصطلح التعليم بمساعدة الحاسوب إلى الممارسـة والتـدريب  .األهداف المحددة سلفاً 

 .)١١٩ :٢٠٠٤،زيتونكمال ( أو إلى أنشطة المحاكاة المقدمة للمتعلم ،لتفردوا

 نجد أن التعلم بمساعدة الحاسـوب كوسـيلة    التعلم الذاتيمما سبق عرضه من أساليب  
من وسائل التعلم الذاتي إنما يقدم برنامجاً مرناً متكامالً للمتعلم لتقريـب الخبـرات المباشـرة            

التي تقدم في تدريس الرياضيات والعلوم أو بقية المواد الدراسـية      لذهن الدارس مثل الخبرات     
 فكلها ميدان واسع للتدريس باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة التي تعطي تعزيـزاً             ،األخرى

 مما يؤدي إلى زيادة قدرة تالميـذ الـصف التاسـع األساسـي علـى       ،لعمل الطالب المباشر  
تكوين اتجاهات إيجابية نحو اسـتخدام الحاسـوب فـي           و ،التحصيل الدراسي في مادة العلوم    

  .العملية التعليمية

وهذا هو ما يسعى إليه الباحث في تقديم برنامجه للطالـب بإسـتراتيجيات التـدريس               
  .المختلفة بمساعدة الحاسوب

v  نشأة وتطور التعليم بمساعدة الحاسوب: 

 Computer Assistedهتمـام بموضـوع التعلـيم بمـساعدة الحاسـوب      بـدأ اال 

Instruction    وكانت البداية باستخدام األطر     ١٩٥٤ منذ عام ،Frames،   والتـي تطلبـت أن 
 مثل عرض النصوص الخاصة بالمـادة المطلـوب         يءيقوم المتعلم بالتوصيف الكامل لكل ش     

تدريسها واألمثلة وإجاباتها باإلضافة إلى تسلسل محدد لسير الدرس بالنـسبة للطالـب حتـى           
 وهذه البرامج يطلق عليها البرامج الخطية أو الـسكينرية نـسبة إلـى              .ئييصل للسلوك النها  



 ٤٦

 تطور هذا االتجاه حيث كان اإلعتماد على إستجابة الطالب          ١٩٦٠ وفي عام    .مبتكرها سكينر 
لألمثلة المختلفة لتوجيهه إلى أجزاء محددة من الدروس وذلك عن طريق ما يسمى البـرامج               

ى مبتكرها كراودر والتي تعطى نوعاً مـن التغذيـة المرتـدة            التفريعية أو الكراودية نسبة إل    
 . باإلضافة إلى مواءمة التدريس السـتجابة الطالـب        Feedback Correctiveالتصحيحية    

 واسـتخدام   ، تطورت هذه النظم لكي تسمح بتوليد المسائل بواسطة الحاسوب         ١٩٧٠وفي عام   
 مدى صعوبة المهام التي يـتم تكليـف       وقياس ،ختبار العشوائي للمشكالت   اال ،القوالب النصية 

الطالب بها ولكن كانت البرامج حول موضوع المادة وكذلك ال يوجد نموذج يحـدد مـستوى                
 هذا باإلضافة إلى القصور فـي       ،ستيعابه وتحليل نوعية األخطاء أو غير ذلك      االطالب ومدى   

اعـاة الفـروق   تضمين البرامج الستراتيجيات التدريس بوجه عام وللمـسارات الالزمـة لمر    
هتمـام فـي   قتناع بأنه يجـب اال     بدا اال  ١٩٨٠ وفي عام    .)محمد يونس (الفردية بوجه خاص    
 Cognitive والمجال المعرفي Epistemologyهيم نظرية المعرفة االمنظومة التعليمية بمف

Domain    وأصول التدريس Pedagogy           وعلى هذا األساس بدأ إنتاج العديد مـن البـرامج 
 وقد تبين أن بـرامج التعلـيم        .تدريبية التي تتناول الشرح والتحليل للمواد العلمية      التعليمية وال 

بالحاسوب يجب أن تصمم بشكل يضمن مدخل حقيقي ومناسب لكل الطالب وتوظف كجـزء              
 أكثـر   رسين يكونـون  ا وبالنسبة للمجال المعرفي فقد وجد أن الد       .متكامل مع طرق التدريس   

ناسب للتعليم بمساعدة الحاسـوب ويـرتبط ذلـك بالتحـصيل           فعالية عند اختيار األسلوب الم    
  ) ١٩: ٢٠٠٠،دينا هندية( الدراسي وبخاصة في تدريس العلوم

يالحظ أن كل ما سبق ارتبط بالبرامج التقليدية للتعلم بمساعدة الحاسوب ولـم يـرتبط             
به وكـذلك   ببرامج الوسائط المتعددة وذلك لحداثة ظهور المجال والبرامج التعليمية المرتبطة           

لوجود بعض التحديات التي تتعلق بتصميم وإنتاج الوسائط المتعددة في مجال التعلـيم وهـي               
ارات مصمم برامج الوسائط المتعددة والتي تعتبر أداة رئيسة لتصميم بـرامج           ـبرات ومه ـخ

  .فعالة تعليمياً

م أما اآلن فقد ساعدت أنظمة التأليف المصممين ذوي الخبرات الضئيلة علـى تـصمي             
برامج تعليمية تفاعلية بما تتيحه من سهولة ويسر في االستخدام وتقديم نوع كبير من الوسائط               

 ونظراً للمميزات الهائلة للوسائط المتعددة الحاسوبية سوف يقوم الباحث بإعداد وحدة            ،المتعددة
  .في العلوم للصف التاسع األساسي باستخدام الوسائط المتعددة

  



 ٤٧

v ب في التعليم مبررات استخدام الحاسو:  
 ،مما الشك فيه أن دول العالم تعيش عصراً هائالً من تكنولوجيا المعلومات المتسارعة            

ودولة فلسطين واحدة من هذه الدول التي تواكب هذا االنفجار الهائل في المعارف المتسارعة              
 ،اتنا مما يدفع إلى تطوير األداء التعليمي في مدارسنا وجامعاتنـا ومؤسـس            ،وتدفق المعلومات 

 ومن أوجه هـذا التطـور   ،لكي نخطو خطوات إلى األمام مع عالم ال يعترف إال بمن يجاريه         
 أال وهـي الحاسـوب      ،وهذه المواكبة االستخدام األمثل لظاهرة تكنولوجيا العصر الخطيـرة        

  .وخاصة استخدامه في مجال التعليم

 ، الحاسوب في التعليم   ولقد أثبتت كثير من الدراسات والتقارير أهمية األخذ بتكنولوجيا        
 والسبق فـي  ،وقد أشار التقرير المقدم من اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة وسائل تحقيق التفوق        

المعرفـة والـتعلم    : "  إلـى أن     )١٩٨٣(التعليم بالواليات المتحدة األمريكيـة فـي إبريـل          
ـ            وأن األفـراد    ،ةوالمعلومات والذكاء الذي أحسن تدريبه هي الخامات الجديدة للتجارة الدولي

الذين ال يملكون مستويات المهارة والثقافة والتدريب الالزم بما تتطلبه طبيعة المنافـسة فـي               
 ، سوف يحرمون من المزايا المادية التي تصاحب األداء الكـفء   ،الفترة التي يمر بها المجتمع    

 ١٩٩٣ ،مـد محشعبان ("  في حياة الوطن واألهم من ذلك سيحرمون من فرص المساهمة الكاملة       
 :٣٢(.  

الـخ فـي    .. . والفلبين ، والهند ، أخذت دول عديدة كأستراليا والصين     ١٩٩٠م  اومنذ ع 
 ، بهدف الوقوف على موقع تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات       ،تحليل مقررات المرحلة الثانوية   

ومن ثم إضفاء طابع تكنولوجي معلوماتي على موضوعات المنهج ليتمكن الطالب مـن فهـم     
 وقد استرشدت تلك الدول في إعداد تلك المواد بعدة أهداف           ،لمحيطة بهم بصورة أفضل   البيئة ا 
   :),Anderson ١٩٩٤أندرسون، ( يذكره  منها ما

 . جعل التعليم العام أكثر واقعية واتصاالً ببيئة الطالب وحياته اليومية •

 .لمعلوماتإعداد الطالب للحياة في مجتمع يتزايد اعتماده على تكنولوجيا الحاسوب وا •

إعداد الطالب ليكون عضواً نافعاً في المجتمع بإكسابه االتجاهات العلمية الموجبـة التـي               •
 .تساعده على المشاركة واإلنتاج

 .حفز الطالب على اكتشاف قدراتهم اإلبداعية وميولهم والتعبير عنها •

 .المعايشة للحاسوب وتقنية المعلومات •



 ٤٨

 .دقيقة الناتجة من الحاسوبتشجيع التفكير المبني على الحاسبات ال •

تنمية اتجاهات إيجابية نحو االقتصاد والعمل الجماعي والدقة واستخدام الحاسـوب بدقـة              •
 .وسرعة

 وتزويدهم بأساليب إنتـاج     ،تزويد الطالب بالمعارف األساسية عن موارد بالدهم الطبيعية        •
 الالزمة السـتخدام     وتزويدهم بالمعارف  ، كالتقارير والتعبير بالرسم التخطيطي    ،المعلومات

 . واإلقالل من هدرها، والرشد للتجهيزات والموارد المتاحة،األمثل

اذ القرارات المبنية علـى معلومـات سـليمة         ـي اتخ ـمة ف ـاهـى المس ـب عل ـالتدري •
  )١٣١-١٣٠ : ٢٠٠٠الفار،ابراهيم ( ووفيرة

ـ ، واستخدامها في التعلـيم ،ولم تعد قضية تعليم وتعلم الحاسبات اآللية  رد تعليميـة   مج
 بـل إنهـا تمتـد لتـشمل كـل النـواحي             ،وتربوية محصورة في إطار المدرسة أو الجامعة      

 وعليه فهي وثيقة الصلة ببقاء مجتمعات ودول على خريطـة  ،اإلستراتيجية للدول والمجتمعات 
ـ     ـا قضي ـارهـادي والعشرين باعتب  ـالم في القرن الح   ـالع ـ  ـة تمـس أم الح لة ـياة المقب
  .)٢٢٤-٢٢٣: ١٩٩٢ ،سالمةحافظ عبد ال(ا ـذاته

 عجينة أهمية األخذ بتقنية الحاسوب في مجال التعليم كمادة دراسـية أو              دراسة  وتؤكد
  :وسيلة مساعدة في التعليم وإدارة العملية التعليمية لما لها من فوائد 

  .يساعد في تحسين نوعية التعليم والتعلم. ١

  .ية التعليميةيسهم في تحقيق األهداف المرجوة من العمل. ٢

 سـواء فـي     ،يعمل على دفع حركة تطوير المجتمع ليجد لنفسه مكاناً بين مجتمعات العالم           . ٣
  .)١٨ : ٢٠٠٠ ،عجينةأمل ( أو في الغد القريب ،الوقت الراهن

 ،سـعادة (مـا يلـي       ضرورة استخدام الحاسوب فـي التعلـيم       إلىومن األسباب التي تؤدي     
   :)٤٢-٤١ : ٢٠٠٣ ،السرطاوي

 ، حيث يسمى هذا العصر بعصر ثورة المعلومـات   :نفجار المعرفي وتدفق المعلومات   اال -١
 وهذا ما جعل اإلنسان يبحث عـن وسـيلة لحفـظ         ،وخاصة بعد تطور وسائل االتصاالت    

ـ ـ حيث ظ،ند الضرورةـترجاعها عـ واس ،المعلومات وب كأفـضل وسـيلة   ـهر الحاس
   .تؤدي هذا الغرض
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وذلك ألن هـذا العـصر عـصر         : ول على المعلومات  الحاجة إلى السرعة في الحص     -٢
 وكلمـا  ، مما يجعل اإلنسان بحاجة إلى التعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات            ،السرعة

 وكان الحاسـوب أفـضل      ،كان ذلك بأسرع وقت وأقل جهد فإنه يقربنا من تحقيق أهدافنا          
  .وسيلة لذلك

حيث يتميز  :ل والعمليات الرياضية المعقدة   الحاجة إلى المهارة واإلتقان في أداء األعما       -٣
  .  كما يتميز بالقدرة على أداء جميع العمليات الحسابية المعقدة،الحاسوب بالدقة واإلتقان

 حيث يستطيع الحاسوب أداء أعمال مجموعة كبيرة مـن األيـدي   :توفير األيدي العاملة     -٤
 واسترجاعها  ،سهولة إدخال المعلومات   وذلك ل  ،العاملة الماهرة في األعمال اإلدارية والفنية     

  . ومنها التربية والتعليم،من خالل الحاسوب في كافة الميادين

حيث أثبتت البحوث والدراسات أن للحاسـوب       :  إيجاد الحلول لمشكالت صعوبات التعلم       -٥
دوراً مهماً في المساعدة على حل مشكالت صعوبات التعلم لدى من يعانون مـن تخلـف                

  .و يواجهون مشكالت في مهارات االتصال أ،عقلي بسيط

وذلك بتهيئة الطالب لعـالم يتمحـور حـول التقنيـات           :  تحسين فرص العمل المستقبلية    -٦
  .المتقدمة

 ، وجمـع البيانـات    ، والتفكيـر  ،مثل حل المشكالت  :  تنمية مهارات معرفية عقلية عليا       -٧
  .وتحليلها وتركيبها

 بل إن   ، واستخدامه ،ورة أو مهارة خاصة لتشغيله    معرفة متط  استخدام الحاسوب ال يتطلب      -٨
  .تدريباً قصيراً يتيح لمن لم تكن لديه خبرة أن يستخدمه

  .مقارنة مع فائدتها الكبيرة في ميادين التربية والتعليم:  انخفاض أسعار الحواسيب -٩

 )Hawkridg,et al،١٩٩٥هوكريـدج ورفاقـه عـام    (وفي دراسة مستفيضة قام بها كل من 
  .بررات إدخال الحواسيب إلى التعليم في دول العالم الثلثحول م

  :ويمكن تلخيص هذه المبررات في النقاط التالية 

   :)The social Rationale(المبرر االجتماعي : األول 

 ضرورة تعريف الطالب باستخدامات ومحددات الحاسوب، ونشر التوعيـة          الذي يؤكد        
   بينهم ليكتفوا مع التغيرات الجديدة التي جلبها)Computer awareness(الحاسوبية 
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  . الحاسوب إلى حياة الناس في مختلف الميادين الحياتية

  

   : )The Vocational Rational(المبرر المهني : الثاني 

 ،الذي يهدف إلى المساعدة في تأهيل الطالب للحصول على فرص عمل في المـستقبل      
تخدام التطبيقات المختلفة كمعالج النصوص والبيانـات       اس: تتعلق بأحد مجاالت الحاسوب مثل      

  .المجدولة وقواعد البيانات

   :)The Pedagogical Rationale(المبرر التعليمي : الثالث 

 وأن الحاسوب يتميز عن     ،وينص على أن الحاسوب يسهم في تحسين العملية التعليمية        
       .ة والفيديو وأجهزة العرض المتنوعةكثير من الوسائل التقليدية األخرى مثل اللوحات المختلف

   :)The Catalytic Rational(المبرر الحاث أو المحفز على التغيير : الرابع 

 ،ومن خالله يمكن تطوير المدارس نحو األفضل عن طريق استقدام الحواسيب إليهـا            
  .وف وتخرج عن الروتين المأل،فبوجود الحواسيب في المدارس قد تتحسن فاعلية التدريس

 مـن حفـظ    ،ويشير هذا المبرر إلى أن الحواسيب تفيد في تغيير أسلوب تعليم الطالب           
 إلـى أسـلوب     ، بالدرجة األولى  معتمد على المعلم والكتاب   المعلومات واستذكارها من التعلم ال    
  .إلى إعطاء فرصة للطالب ليتحكم بتعلمه وحل المشكالت ،آخر يتطلب منه معالجة المعلومات

 ، فإن الحواسيب قد تشجع الطالب على التعلم من خالل المـشاركة           ،لكوعالوة على ذ  
 Activeوالـتعلم النـشط   ،Cooperative Learningأو من خالل كل من التعلم التعـاوني  

Learning، ٢٤١-٢٢٣ : ١٩٩٧ ،طوالبةمحمد ( وليس من  خالل المنافسة الفردية فقط(.  

 : مميزات التعليم بمساعدة الحاسوب 

ث أن التطور الهائل واالنتشار السريع للحاسوب واآلثار اإليجابية له فـي            ويرى الباح 
مجاالت الحياة دوراً في السعي إلدخال الحاسوب إلى ميدان التربية والتعليم بهدف خلق جيـل               

 وذلك ناتج عن المميزات الكثيرة للحاسـوب فـي هـذا            ،قادر على استيعاب متغيرات الحياة    
  .الميدان

  :)٥٥-٥٤ :٢٠٠١السرطاوي، عادل (التي أشار إليها األدب التربوي ما يلي ومن أهم المميزات 

  . يقدم الحاسوب المادة التعليمية بتدرج مناسب لقدرات الطالب-١
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  . يوفر الحاسوب فرصاً للتفاعل مع المتعلم مثل الحوار التعليمي-٢

ولـه  طة والتجـارب المالئمـة لمي     ـتيار األنـش  ـالب من اخ  ـوب الط ـكن الحاس ـ يم -٣
  .ورغباته وتنفيذها

  . يسهل على الطالب اختيار ما يريد تعلمه في الزمان والمكان المناسبين-٤

  . تقديم التغذية الراجعة الفورية-٥

 محاكاة الطبيعة وخاصة فيما يتعلق باألمور التي فيها محـددات زمانيـة أو مكانيـة أو               -٦
:  أو بسبب التكلفة العالية مثل       ،ةالخطورة عند تمثيلها في الواقع مثل االنشطارات النووي       

  .التدريب على الطيران

  . حفظ بيانات الطالب ودرجاتهم-٧

 مما يوفر الوقت على المعلم إلعطـاء        ، قيام الحاسوب التعليمي بجميع األعمال الروتينية      -٨
  .اهتمامات أكبر للمتعلمين

تائج وبدقة عالية جداً     حيث يقوم بإعطاء الن    ،)Accuracy( يمتاز الحاسوب بالدقة العالية      -٩
 إذ تعتمد صحة    ، ويعطي نتائج خالية من أية نسبة للخطأ       ،تضم عشرات الخانات الكسرية   
  . والذي يقوم بإدخال البيانات إلى الحاسوب،النتائج على العامل اإلنساني

مما يجعل عملية الـتعلم     ،المتحركة يقى والصور ـوالموس وب األلوان ـالحاس وفرـ ي -١٠
  .أكثر متعة

 مـن   )%٣٠( وقد وجد أنه يوفر حـوالي        ، الحاسوب أثبت جدارته في مجال التدريب      -١١
  . إذا ما قورن بالطريقة التقليدية،الوقت المطلوب من أجل التدريب

  . تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية المعقدة-١٢

  .نة في الحاسوبز استرجاع المادة المخ السرعة في-١٣

  :تعليم عيوب استخدام الحاسوب في ال
يتطلب استخدام الحاسوب في التعليم وجود مواد وتسهيالت وتجهيزات معقدة لمن يقـوم         -١

  .بإدارة عملية التعليم

 .ن لم يتوصل العلماء إلى أفضل طريقة إلدارة التعليم باستخدام الحاسوبحتى اآل -٢
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 .ضرورة تدريب المعلمين على التدريس باستخدام الحاسوب -٣

 فـستكون بيئـة   – سوف يقوم بكل ما يقوم به من علـم         اسوبلم أن الح  ـع المع ـتوق لو   -٤
 فاشلة التعليم 

 ).١٢٢: ٢٠٠٤ ،زيتونكمال (االرتفاع النسبي لتكاليف استخدام الحاسوب في مجال التعليم  -٥

v  مجاالت استخدام الحاسوب:  
يعتبر الحاسوب سمة العصر والمولد لحركة التقدم الهائل والمتسارع ليس فقـط فـي              

 وتطبيقاتها كالفضاء والطب والفيزياء والرياضيات وإنما في مجـاالت الحيـاة            مجاالت العلوم 
 أهـم مجـاالت اسـتخدام       )١١٠-١٠٩ : ٢٠٠٤ ،عيـادات يوسف  ( ولقد حدد    ،ومرافقاته المختلفة 

  :الحاسوب 

v  استخداماته في الجامعات: 

  :يستخدم الحاسوب في الجامعات ألغراض عديدة منها 

 .سجيل المواد الدراسية لهم ورصد النتائجتنظيم عملية قبول الطالب وت .١

 تنظيم المكتبة وذلك بعمل فهرسة بالمصادر والمراجع والكتب والبحوث والدوريات  .٢

 .تحليل بيانات البحوث العلمية إحصائياً .٣

v  استخداماته في الطب والعلوم الطبيعية: 

  :يستخدم الحاسوب في الطب والعلوم الطبيعية في مجاالت كثيرة منها 

 .ملفات المرضىحفظ  .١

 .تحليل النتائج والفحوص الطبية .٢

 .تشخيص األمراض بناءاً على بيانات سجل المرضى .٣

 :استخداماته في الصناعة والتجارة 

  :استخدم الحاسوب في الصناعة والتجارة في عدة مجاالت منها 

 .تنظيم عمليات التصنيع كالتحكم في درجة الحرارة ومستوى اإلنتاج .١

  .ات كالميزانية والمبيعاتتنظيم حسابات الشرك .٢
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v  استخداماته في البيت والمدرسة: 

يعتبر الحاسوب الشخصي أداة تسلية لألطفال في بيوتهم حيث توفر شركات الحاسوب            
 باإلضافة إلى البرامج المستعملة في إدارة شؤون المنزل وخاصـة عمليـات             ،برامج ترفيهية 

 وضع برامج تعليميـة متكاملـة فـي     أما في المدرسة فقد عمدت بعض الشركات إلى      .الطبخ
  . وغيرها من المواد الدراسية،الرياضيات واالجتماعيات واللغات

v  استخدامات الحاسوب في التربية: 

جاالت استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم حيث يمكن اسـتخدامه    ـ م ددـتتع
تها ومن أبرز استخدامات الحاسوب     هدفاً تعليمياً أو عامالً مساعداً في العملية التعليمية أو إدار         

  :التعليمي 

  .Computer Assisted Instructionالتعليم بمساعدة الحاسوب  .١

 .Computer managed Instructionالتعليم المدار بالحاسوب  .٢

 .Internet in Learningاالنترنت في التعليم  .٣

  :واع وتصنيفات برامج التعليم بمساعدة الحاسوب نأ
 لبرامج الحاسوب التي تستخدم في التعليم فمنها التـصنيف علـى            هناك عدة تصنيفات  

أساس طريقة التدريس المتبعة والتي تعتمد على دور الحاسوب في شـرح المـادة التعليميـة               
ومنها ما يركز على دور المعلم كميسر لعملية التعليم بمساعدة الحاسوب وكذلك حالة الطالـب   

  .ح ألهم أنواع هذه التصنيفاتبالنسبة للمادة التعليمية وفيما يل شر

  :التصنيف تبعاً لطرية التدريس : أوالً 
   :Drill and Practiceالتدريس والتحاور مع الحاسوب  )١

يجري هذا التحاور بقصد تدريس مادة معينة بعد أن يبرمج الحاسـوب مـسبقاً بهـذه               
طـرح أسـئلة    المادة ويغذى بكافة احتماالت إجابات الطالب على األسئلة ويقوم الحاسـوب ب           

 ثـم   .تتطلب إجابة مباشرة فورية على الشاشة وبعد اإلجابة يقوم الحاسوب اإلجابة في ذاكرته            
 كما يمكن برمجة الحاسوب بشكل يساعد الطالب تدريجياً علـى إيجـاد             ،يصحح ويعطي الرد  

 مع كل طالب مـن خـالل     يتالءماإلجابة المطلوبة ويمكن أيضاً اختيار سرعة التحاور بشكل         
عدد اإلجابات الخاطئة والصحيحة فإذا زاد عدد اإلجابات الخاطئة يكون الحوار أبطـأ            حساب  
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 وتشمل هذه الطريقة العديد من األمثلة التي تزيد البراعة والطالقة فـي المهـارات          ،وبالعكس
ـ   Reinforcementزيز  ـدأ التع ـريقة مب ـذه الط ـتخدم ه ـذلك تس ـوك عة ـ والتغذية الراج

Feed back ) ٤٣: ١٩٩٤،ذيفيالحخالد(.  

   :Gaming Methodطريقة األلعاب ) ٢

 بأن المـتعلم يـتعلم أثنـاء لعبـه     )٩٧ : ١٩٩٥سـيد،  فتح الباب (وفي هذا المجال يذكر     
 ويكون دور الحاسـوب     ،بالحاسوب تعلماً غير مباشر من الخطة التي نضعها للفوز في اللعب          

 ، تسهل عليه تعديل الخطـة     ،لميحات ويلمح له ت   ،إذا أخطأ المتعلم في خطته أن يخبره بخطئه       
 وتقوم تلميحات الحاسوب على اإلفـادة مـن عناصـر           ، وهكذا لينجح  ،والمحاولة مرة أخرى  

  .الموضوع العلمي الذي تسعى اللعبة لتعليمه

   :  Simulationطريقة المحاكاة ) ٣

ا وهذه الطريقة تعتبر من التطبيقات التعليمية العامة التي يمكن للحاسـوب أن يقـدمه             
خاصة إذا كان التعليم في هذه الحالة غير ممكن عملياً مثل التفـاعالت الخطيـرة أو انقـسام             
الخاليا ونموها في البيولوجي أو التشريح التفصيلي لجسم اإلنسان وكذلك الظواهر الطبيعيـة             
التي ال تحدث إال كل فترات زمنية طويلة مثل كسوف الشمس وفي هذه الحالة فإن الحاسوب                 

 وهذه البرامج تجعل الفرد يتفاعل نعها مستخدماً نظـارة خاصـة            .وقت والجهد والمال  يوفر ال 
تتيح له أن يرى المناظر مجسمة وكأنها الواقع بأبعاده الثالث أو يستخدم قفازاً يمسك األشـياء          
ويحركها وهذه اإلمكانيات عظيمة المغزى كاألحداث التي تقع على مسافات بعيدة في الزمـان     

الخطيرة جداً أو الصغيرة جداً أو البالغة السرعة أو الـشديدة البطـأ تتـيح لهـا                 والمكان أو   
المحاكاة أن تبدو حقيقية وواضحة واستخدام األشكال التوضيحية لتمثيل هذا العالم وظـواهره             

 فهي تتيح لهم الفـرص      ،وتصويرها يمكن أن يوفر نماذج للعمليات المعرفية وخاصة لألطفال        
  .)٢٧٠-٢٦٩: ١٩٩٦،  عبد الحميد جابرجابر(ن يفكروا معاً ليعملوا متظافرين وأ

   :Problem Solvingحل المشكالت ) ٤

يعتبر الحاسوب وسيلة جيدة لتقوية القدرة على حل المشكالت حيث يساعد كثيراً فـي              
اختيار استراتيجية أو طريقة معينة للحل كما أن سرعة الحاسوب في إجراء العمليـات تـوفر     

فكير في إيجاد استراتيجية مناسبة للحل مثل رسم شكل منحنى أو إنشاء جدول             وقت الطالب للت  
  .)٤٤: ١٩٩٤،الحذيفيخالد (وقد يكون ذلك عمالً سهالً ومباشراً بواسطة الحاسوب 



 ٥٥

 حيث أنه يقـدم     Tutorialوفي هذا البحث يستخدم البرنامج من نوع المدرس الخاص          
لمتعلم ويشجع الطالب على التخمين ويعطـي       الشرح واألسئلة ويوجد تفاعل بين الحاسوب وا      

الطالب تغذية راجعة مناسبة وتكون هناك عدة بدائل وذلك لمراعاة الفروق الفردية وقد ثبتـت            
  .فعاليته في التدريس

   :  )٢٣٤-٢١٨ : ٢٠٠٠ ،الفارابراهيم ( ويضيف الفار إلى النماذج األربعة السابقة نماذج أخرى

   :Tutorialطريقة المدرس الخاص ) ٥

يقوم البرنامج هنا بدور المعلم في شرح المقرر كما يوجـد تفاعـل بـين الحاسـوب                 
والمتعلم وأحد األمثلة على ذلك هي طريقة حل المسائل التي ترشد المتعلم من خـالل ثالثـة                 

عتماداً على استجابة الطالب ويـتم تـشجيع        ااستراتيجيات للتعليم والتدريب والتغذية الراجعة      
لتخمين أيضاً وفي هذه الطريقة فإن النموذج المتبع يعتمد فـي األسـاس علـى    الطالب على ا 

التعليم المبرمج المتفرع الذي يعني أن المعلومات تقدم في شكل وحدات صغيرة تتبع بأسـئلة               
ويتم تحليل إجابة الطالب بواسطة الحاسوب بالمقارنة باإلجابات الصحيحة المخزنـة مـسبقاً             

ة مناسبة وتكون هناك عدة بدائل وذلك لمراعاة الفـروق الفرديـة     ويعطي الطالب تغذية راجع   
  .عتمد هذا على قدرة مصمم البرنامجوي

 والمأخوذ بتـصرف    ،ويتحدد البناء العام لهذا النمط بالمخطط المبين في الشكل التالي         
 والمتعلم هنا يتعامل بهذا الشكل مع الحاسـوب  ،)Alessi & Trolip 1985 , PP. 66( :من

 حيث يقوم باالنتقال مـن مرحلـة   ؛ تدعيم–استجابة –لنظرية التعلم التي تقوم على مثير      طبقاً  
  . ومن موقف تعليمي إلى موقف آخر طبقاً لسرعته الخاصة،تعلم إلى مرحلة أخرى
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 المقدمة

  
 األھداف

عرض المحتوى طبقًا لمستوى  
  التسكین

  تدریبات
 )مع تغذیة راجعة كاملة وفوریة(

  اختبار 
 تشخیصي

 محتوى لإلثراء

  تبار إتقاناخ
 )مع توضیح أداء الطالب(

 النھایة

  محتوى للعالج طبقًا لنتیجة التشخیص
 )مع أقصى درجات التفاعل الممكنة(

 یوضح خط سیر عمل الطالب في  )١ ( شكل
 نمط التدریس الخصوصي بواسطة الحاسوب
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  : Problem Solving & Exerciseبرامج حل المسائل والتمارين ) ٦
 ،وفي مثل هذا البرنامج يقوم الحاسوب بمساعدة التالميذ على حل المسائل والتمـارين            

 حيث يـساعدهم علـى تحليـل المـسائل          ،بإيجاد الحل األمثل بطريقة االستقراء واالستنباط     
 ويحـسن مـن     ، وهذا ينمي تفكير التالميـذ     ،والتمارين وتجزئتها إلى مكونات أبسط وأصغر     

  .ليل وربط العالقاتقدرتهم على التح

 وعلى مواجهة الظروف المختلفة بطريقة      ،كما يساعد هذا النمط على التفكير المنطقي      
 ينقل التركيز من آليـات      ، فاستخدام الحاسوب لحل المسائل والتمارين ذات المتغيرات       ،خالقة

 أو الحل العادي إلى إدراك العالقات موضوع الدراسة فالمسائل ربما تتضمن رسومات بيانيـة   
  .نماذج مركبة أو معادالت رياضية

   :Diagnostic / Prescriptiveبرامج التشخيص والعالج ) ٧
حيث يستخدم مثل هذا النوع في تشخيص وعالج أداء التالميذ في معلومـات سـابقة               

 وفي هـذه الحالـة يقـوم الحاسـوب     ، ويراد التأكد أو العمل على إتقانهم لها  ،عرضت عليهم 
 بإعطائه موضـوعات عالجيـة بطريقـة جديـدة          ،راءات عالجية محددة  بتوجيه التلميذ إلج  

 تعمل على جذب انتباهه للتعلم، وإتقان المفهوم الغامض عليـه، أو كـسب مهـارة                ،ومشوقة
 والتي تتـضمن فـي كثيـر مـن     ،تنقصه، وهي ما تسمى بروشتة العالج للتلميذ بطيئ التعلم  

  . مواد إثرائية للتالميذ سريعي التعلم،األحيان

 إذا ما تم إعداد بـرامج       ،ويرى الباحث أن الحاسوب قد يكون معلماً خصوصياً ناجحاً        
  . والباحث يميل إلى هذا النوع من البرامج،ناجحة تتوفر فيها األدوات الضرورية للتعلم

 Taxonomy ofالتـصنيف تبعـاً لألغـراض التعليميـة للحاسـوب     : ثانيـاً 
Educational Uses of the computer  

 وقيمة هـذا    .ذا التصنيف على أساس حالة المتعلم بالنسبة إلى المادة التعليمية           يقوم ه و
 ويمتاز هذا   ،التصنيف أنه يعطي المعلم االتجاه عن أين وكيف يستخدم الحاسوب في التدريس           

ـ ـاحات م ـي مس ـامج ف ـنيف البرن ـكن تص ـه يم ـنيف بأن صـي الت ـظام ف ـالن ة ـختلف
ـ  ـم المعل تخداـة اس ـى كيفي ـاداً عل ـاعتم ـ  ـم للحاس ـ  ـوب ف نيف ـس والتـص ـي التدري
  ) :١٢٢-١٢١ ١٩٩٩et al  : Michael ،وآخرون ،مايكل(ي ـكاآلت
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   :Experiencingالخبرة  )١

مثل برامج المحاكاة وهي تكسب المتعلم خبرة لم تكن لديه من قبل أو برامج الـشرح                
مفاهيم المطلوبة بالطريقـة     وهنا يكون المتعلم لم يتعلم بعد هذه ال        Conceptsلبعض المفاهيم   

  . ويمكن بعد تعلم المفاهيم بالحاسوب تدريسها بالطرق العاديةFormal Instructionلعادية ا

 Informingاإلخبار ) ٢

وفي هذا المستوى يكون الطالب مستعداً للتعلم بالطريقة العادية ويـستخدم الحاسـوب             
لحاسـوب مـن نـوع المـدرس        تخدم هنا برامج ا   ـات وتس ـي المعلوم ـوجه أو يلق  ـلكي ي 

  .Tutorialالخاص 

  Reinforcingالتدعيم ) ٣

وهذا النوع من البرامج يستخدم بعد أن يتعلم الطالب بالطريقة العادية وذلك من أجـل               
 Drill andتدعيم نتائج التعلم التي حصل عليها الطالب ومن أمثلة هذه البـرامج التـدريب   

Practice       وكذلك برامج المدرس الخـاص Tutorial     توى ـ حيـث يختـار المـتعلم المـس
  .ب لهـالمناس

   Integratingالتكامل ) ٤

وهذا النوع من البرامج يعطي الفرصة للطالب ليطبق ما تعلمه مما سبق في موقـف                
تعليمي جديد باإلضافة إلى أن الطالب يطبق المعلومات خارج نطاق الشرح في الفصل ويمثل              

  .Simulationهذا النوع  برامج المحاكاة 

   Utilizingاالستخدام ) ٥

وهنا يستخدم الحاسوب كأداة لمعالجة مادة معينة وفي هـذه المرحلـة فـإن الطالـب            
يستخدم البحث في قواعد البيانات لإلجابة على بعض األسئلة مثل البـرامج الخاصـة بمـادة            

  .اإلحصاء لتحليل البيانات

تكامل فتعطي برامج المحاكـاة     وفي النهاية فإن الحاسوب في التعليم يعطي الخبرة وال        
وحل المشكالت إمكانيات جذابة للتالميذ لتثري وتعمق خبراتهم قبل التعلم بالطريقة التقليديـة             

  . في الفصول الدراسية أما التكامل فيأتي دوره بعد ذلك)العادية(

وفي هذا البحث سوف تستخدم طريقة الخبرة حيث أن نوع البرنـامج هـو المـدرس          
  .Tutorialالخاص 
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ومما سبق يتضح أن استخدام الحاسوب في التعليم له مميزات كثيرة حيث أنـه يـوفر       
لوقت والجهد على المدرس وكذلك للطالب كما يساهم في أداء بعض الوظـائف واألعمـال               ا

بسرعة أكبر وأخطاء أقل ويتيح التحكم في العملية التعليمية مع إتاحة الفرص للتعليم الفـردي               
ي تعلمه وفقاً الستعداده وقدراته مع التركيز على عملية التفاعل بـين            حيث يسير كل طالب ف    

 بعد اإلجابة علـى األسـئلة       Feedbackالطالب والحاسوب حيث يتلقى الطالب تغذية راجعة        
   .)٥٥٨-٥٥٧ : ١٩٩٣ ،المصراتيعبد القادر (ويمكن تحديد مستوى كل طالب بدقة 

يم باستخدام الحاسـوب اهتمامـاً علـى        ومن هذا المنطلق أصبح االهتمام ببرامج التعل      
  .المستوى المحلي واإلقليمي والدولي وأصبح مجال البرمجيات التعليمية واسع االنتشار

  :االستفادة المثلى من الدروس التعليمية المحوسبة 
أثبتت األبحاث أن نتيجة استعمال الدروس التعليمية المحوسبة ال تقل عن نتائج التعليم             

يستعمل الدروس المحوسبة، فعند استعراض دراسة أجريـت علـى تالميـذ            العادي الذي ال    
 وجـد أن  )الثانويـة العامـة   (المراحل التعليمية المختلفة من الصف السادس إلى الثاني عشر          

فـي  %) ٦٣(متوسط درجات تالميذ الفصول الذين يدرسـون بواسـطة الحاسـوب كانـت              
 التالميـذ الـذين يدرسـون بـالطرق         ط درجات ـا كان متوس  ـبينم ،ائيةـتبارات النه ـاالخ
وقد وجدت بعض الدراسات األخرى أن اسـتخدام التـدريس المحوسـب            %). ٥٠(ادية  ـالع

أفضل مع ضعاف التالميذ وذو أثر أكبر على تحصيل طالب المرحلـة الثانويـة بالمقارنـة                
 أكثـر   وتوصلت الدراسات إلى الدروس التعليمية المحوسبة تكون      .بالمستويات التعليمية األقل  
  :فاعلية في الحاالت التالية 

الن التغير المستمر يتطلب تعـديال مـستمرا       ،عندما ال تكون المادة الدراسية دائمة التغير       ) ١
  .األمر الذي يكلف الكثير من الوقت والجهد والمال،للبرمجة

فان الحواسيب ال تكل وال تمـل مـن          ،راتـادة عدة م  ـديم الم ـي حالة الحاجة لتق   ـف ) ٢
  .ة التكراركثر

عندما يكون الهدف إكساب وتدريب المتعلم على إتقان مهارة مـا،ألن إكـساب المهـارة          ) ٣
  .يحتاج للتكرار المتعدد



 ٦٠

عندما يكون الغرض هو أن يتمكن المدرس من االستفادة من وقته للقيام بأعمـال أكثـر                 ) ٤
لتي تستهلك الكثير من    ألن الحواسيب تستطيع أن تقوم باألعمال الروتينية ا       ،فائدة للتالميذ 

  .وقت وجهد المدرس

وهنا ال بد من التنبيه إلى أن الدروس المحوسبة قد تأتي بأثر عكسي أو سلبي في حالة                 
لذلك يجب أن تقوم البرامج التعليمية من قبـل المـدرس ليتأكـد مـن               ،عدم مناسبتها للمنهاج  

مـن الخطـأ أن تعطـى    كما أنه .صالحية تلك الدروس للغرض والغاية التي أعدت من أجلها 
لذلك فان جعل الـدروس المحوسـبة جـزءا         ،الدروس المحوسبة لمجرد إشغال وقت الطالب     

  ).٤٠-٣٩ : ١٩٩٨،عليعبداهللا (لمنهج الدراسي هو مفتاح نجاحها متكامال من العملية التعليمية وا

  : استخدام الحاسوب التعليمي في غرفة الصف 
ية التعليمية استخدام الحاسوب مع الطلبة فـي        ندما يقرر المدرس أو المهتم في العمل      ع

    :)١٩٩٩ ، وآخرونالقاضي،زياد (غرفة الصف عليه أن يأخذ اإلجراءات التالية بعين االعتبار 

تقديم البرنامج المحوسب بعناية ودقة ألنه عبارة عن سلسلة مجموعة من النقـاط والتـي        ) ١
   .قل قدر من األخطاءأن تصل بالمتعلم إلى إتقان أحد الموضوعات بأ يجب

تقديم اإلرشادات إلى الطالب من قبل المعلم قبل البـدء باسـتخدام البرنـامج التعليمـي                 ) ٢
  :ومن اإلرشادات ،المحوسب وذلك قبل توزيع الطلبة على أجهزة الحواسيب

 .توضيح األهداف التعليمية المراد تحقيقها من البرنامج •

 . للتعلم بالحاسوبإعالم الطالب عن المدة الزمنية المتاحة •

م المفاهيم أو الخبرات التي يلزم التركيز عليها والحـصول عليهـا   ـب بأهـزويد الطال ـت •
 .أثناء التعلم

 .توضيح الخطوات التي على الطالب إتباعها النجاز تعلم البرنامج •

 .تحديد التسهيالت التي يمكن للطالب إتباعها النجاز تعلم البرنامج •

 .لب لتحصيلهتوضيح كيفية تقييم الطا •

 .تحديد األنشطة التي سيقوم بها الطالب بعد انتهائه من البرنامج •

 يسلم كل طالب النسخة المناسبة للبرنامج ويتم إعالمه عن الجهاز الذي سيستخدمه  •



 ٦١

عند البدء باستخدام الحاسوب يقوم الطالب بعدة إستجابات للدخول إلـى البرنـامج حيـث         •
 .الذي يقوم بدوره باالستجابة لهايطرح الحاسوب أسئلة على الطالب و

إما إذا كانـت  ،يقوم الحاسوب بنقل االستجابة ومراجعتها ثم إعطـاء اإلجابـة الـصحيحة          •
 .اإلجابة خاطئة فيقوم البرنامج بتقديم بعض األنشطة أو التدريبات العالجية

  :العقبات التي يجب التغلب عليها لضمان تأثير الحاسوب في التعليم 
عب أو العقبات التي قد تواجه عند تطبيق الحاسوب واستعماله فـي        هناك بعض المصا  

 ولكي ننجح في التأثير االيجابي والفعال على التعليم ال بد لنا من التغلب والتخلص من                ،التعليم
   :)١٢٠-١١٩ : ٢٠٠٤عيادات،يوسف (تلك العقبات، ومن أهم هذه العقبات ما يلي 

يادة عدد األجهزة سيحسن من مـستوى تـدريب    إن ز  :عدد األجهزة المتوفرة لكل طالب       .١
أمـا عنـدما   .المعلم ونوعية األدوات المتوفرة وإتاحة وقت أكبر للتعلم من خالل الحاسوب       

يكون عدد األجهزة غير كاف وغير مناسب ألعداد الطلبة فسيكون من الـصعب تحقيـق               
ـ              يكون التركيـز   الفائدة المرجوة من استخدام الحاسوب في التعليم ألنه في هذه الحالـة س

وهذا بالتالي لن يحقق األهداف     ،منصبا على الجانب النظري أكثر منه على الجانب العلمي        
 .التعليمية التي نسعى إلى تحقيقها

 إذا أردنا النجـاح والتـأثير       :عدد المدرسين غير المدربين الستخدام أجهزة الحواسيب         .٢
 ،مدرسين األكفاء إلدارة هذه الوسيلة    فال بد لنا من إيجاد ال     ) الحاسوب(الفعال بهذه الوسيلة    

وفي حالة قلة عدد المدرسين المدربين على توظيف هذه التقنية في العملية التعليمية فال بد               
 .من اللجوء إلى برامج تدريبية للمعلمين الستعمال وإدارة هذه األجهزة بشكل فعال ومؤثر

 حتى يكون التعليم ناجحـا   :غياب أو ضعف المواد والمساقات التدريسية في هذا المجال           .٣
فال بد أن يكون هناك مواد ومساقات تدريـسية فـي هـذا             ،واستخدام الحاسوب فيه فعاال   

وأن تكون هـذه المـساقات مـن النـوع الـذي يناسـب احتياجـات المعلمـين                 ،المجال
وأن يصبح  ،بحيث تكون هذه المساقات التدريسية ذات فائدة في العملية التعليمية         ،والمتعلمين
بحيث يستطيع أن يطبـق     ، بعد أن يأخذ تلك المساقات قد استفاد وبشكل مباشر منها          الطالب

ر وسهولة ودون التعرض ألي نوع من اإلحباط أو الصعوبة في تطبيق           ـلمه بيس ـا تع ـم
 .ما تعلمه



 ٦٢

 لتحسين عملية التعلم مـن الحاسـوب مـن          :قلة البرامج التعليمية ذات المستوى الجيد        .٤
ج برمجيات ذات مستوى عاٍل من الجودة والدقة وهذا يتطلـب           الضروري العمل على إنتا   

جهد فريق مختص في إعداد البرمجيات التعليمية وأن ال يقتصر على الشركات أو األفراد              
التي تمتلك المهارات الفنية الحاسوبية ولكنها ال تمتلك القدرات التربوية الالزمـة إلنتـاج              

لمختص في المحتوى كعنصر مهم وفاعل في       كذلك يجب أن يشترك المعلم أو ا      ،البرمجيات
 .مرحلة التصميم باإلضافة إلى مختص في علم النفس التربوي ونظريات التعلم والتعليم

 ال شك أن كل مـن المعلـم   :الخوف من الحاسوب واالتجاهات السلبية نحو هذه التقنية       .٥
ـ              ى يـشعرون   والمتعلم على حد سواء في حال الطلب منهم التعلم بالحاسوب للمـرة األول

بالخوف من تلك القضية والخوف على التقنية من الخراب في حالة التعامل غيـر الـسليم                
 ودوري  يلذا من الضروري تدريب كليهما على التعامل مع الحاسوب بشكل ايجـاب           ،معها

 حيث أن االتجاهات االيجابية نحو التقنية يزيد من الرسـمية      ،لخلق التوجه اإليجابي نحوها   
 .ها واالستفادة منها مما ينعكس إيجابيا على تحسين التعليم والتعلمفي التعامل مع

   :)CAI(صفات الدرس التعليمي المحوسب 
حتى تكون الدروس التعليمية المحوسبة فاعلة وذات أثر في التعليم يجب أن تعد وتـصمم               
 ريات التصميم التعليمـي ونظريـات     ـتماد على نظ  ـقننة وذلك باالع  ـليمة وم ـريقة س ـبط

  .التعلم والتعليم

  ما هو الدرس التعليمي المحوسب الفعال ؟

من الصعب التعرف على أفضل درس تعليمي محوسب لكن من الممكن التعرف على             
ويستطيع المبرمجون تحسين احتمالية إعطـاء درس       ،صفات الدرس المحوسب الفعال والناجح    

نعلـم أن الـدرس الجيـد     ونحن .محوسب ناجح بتأكيدهم على احتواء دروسهم لتلك الصفات     
  .والناجح هو الدرس الذي يؤدي الغرض الذي صمم من أجله

من أجل تصميم درس محوسب ناجح علينا أن نضع باالعتبار الصفات  التي تـصف               
 : في النقاط التالية ),Bork ١٩٨٤،بورك(  والتي لخصها،الدرس المحوسب الضعيف أو الرديء

 .كل متكافئ ومتالئمالفشل في استخدام إمكانات الحاسوب بش .١

 .الفشل في استخدام اإلمكانات الفردية للحاسوب .٢

 .استخدام أشكال وصيغ ضعيفة من التفاعل .٣



 ٦٣

 .االعتماد على قطعة تقديمية كبيرة .٤

 .تقديم صور ليس لها دور مهم في العملية التعليمية .٥

 .التعامل مع الشاشة كأنها صفحات كتاب .٦

امج أو الدرس والتي من الصعب تتبعها من قبـل         اإلرشادات الطويلة المملة في بداية البرن      .٧
 .المتعلم والمعلم

 .االعتماد على مواد ال تجذب انتباه الطالب .٨

لذلك حتى يتسنى لنا إعداد دروس محوسبة فاعلة علينا التخلص من العوامل الـسابقة              
 بعين االعتبار وقام بتحديد مواصـفات الـدرس         ),١٩٩١Roblyer ،روبلير(الذكر والتي أخذها    

  :المحوسب الفعال في الصفات الثالثة التالية 

 وهي الصفات التي اعتبرت حساسة وتحتوي علـى معـايير         :الصفات المهمة   : أوال  
 ،تصميم مالئمة وتكون مناسبة ومالئمة لتصميم أي وسيلة تعليمية ومنهـا تحديـد األهـداف              

ـ    ، وتصميم النشاطات التعليمية   ،وتحديد المهارات  صداقية المـضمون    وتصميم االختبارات وم
  .وكيفية العرض للمحتوى

 وخالصـة   ، وصنع الفراغات والتـشكيل    ، استخدام األلوان  :الصفات الجمالية   : ثانيا  
  .القول في هذا المجال هو كيفية ظهور الدرس على الشاشة

وهي مقدار سيطرة المتعلم على االستجابات الناتجة عـن          : الصفات االختالفية : ثالثا  
  . استخدام الرسوم والصور،حجم المعلومات الظاهرة على الشاشة،سالتعامل مع الدر

  مع كل ما ذكر سابقا حول العقبات والمواصفات للـدروس المحوسـبة فقـد توصـل              
  : إلى صفات الدرس التعليمي المحوسب الفعال بأنه ),Hannafinهانفن (

تـصميم  تـصين فـي     المخ هناك اتفاق بين     :مبني على أهداف تعليمية واضحة ومحددة        .١
 ،التعليم بأن وجود أهداف تعليمية مالئمة وقابلة للقياس تحسن من احتمالية نجاح الـدرس             

فاألهداف التعليمية تسهم في عملية التعلم بعدة طرق فهي تساعد المصممين فـي تحديـد               
 وتساعد المتعلم في التركيز على المفـاهيم والمـصطلحات المهمـة وعنـدما              ،النشاطات

يد ما هو مهم في المحتوى يبذل جهده في التركيز على ذلك المحتـوى          يستطيع المتعلم تحد  
 كما إن األهداف تساعد المعلم في تقويم أداء الطلبة والدرس نفسه وتـساعد              .واالنتباه إليه 



 ٦٤

ي تحديد ما إذا كانت غرفة الصف مالئمة لتدريس تلك األهـداف أو أي             ـ ف ـعلم أيضاً الم
 .مكان آخر

ي تحسين إعداد الدروس المحوسبة يجب أن تكتب بـشكل واضـح        وحتى تسهم األهداف ف       
وسليم وقابلة للمالحظة والقياس ليكون باستطاعة المـتعلم والمعلـم والمـصمم قراءتهـا              

  .وفهمها

 مـثال قـد   ،الدروس المحوسبة مصممة لمجموعات محـددة : يتناسب مع صفات المتعلم     .٢
 أو للطلبة الخـريجين الـذين       ،ءيصمم الدرس لطالب الصف الخامس أو طلبة مادة األحيا        

 لذلك يجب أن تكون التعليمات مناسـبة ومالئمـة لـصفات            .يستعدون ليصبحوا مدرسين  
   .وخصائص الطلبة التي صممت من أجلهم

والخطوة األولى هي تحديد المستويات المعرفية والمهارية للطالب وبدقة فإذا لـم يمتلـك                  
هم المصطلحات المستخدمة فـي الـدرس فمـن         الطلبة المعرفة والمهارة الضروريتين لف    

ويجب أيضا أن يكون مستوى القراءة مالئمـا فـإذا كانـت            .المتوقع أن يفشل ذلك الدرس    
 وإذا كانت الكلمات أو تركيب الجملـة        ، فلن يحدث التعلم   ،الكلمات أو تركيب الجملة صعبا    

ن وقيمتـه  سهال جدا أي أقل من مستوى الطلبة سوف ينظر إلى الدرس على أنـه متهـاو   
متدنية باإلضافة إلى ذلك فإن مهارات الطلبة في استخدام الحاسب نفسه تعتبر ضـرورية              

  .ومهمة لنجاح الدرس

ربما تكون أفضل وأهم ميزة للتعليم المحوسب أو الـدرس          : يزيد من التفاعل والمشاركة      .٣
المحوسب مقارنة مع دروس الكتاب أو دروس تعرض من خالل أي وسيلة أخـرى هـي             

 – مع هذا نجد الكثير من المصممين يستخدمون هذه االمكانية           . التفاعل خالل الدرس   ميزة
  :)٢٠٠٢الفار،ابراهيم ( بالرغم من فوائده المتعددة وهي . بشكل قليل–أي إمكانية التفاعل 

  .يحقق أهداف التعلم الذاتي. ١

  .تقديم المحتوى التعليمي بشكل متسلسل. ٢

افية لتعلم أي موضوع والتمكن منـه قبـل االنتقـال إلـى             رصة الك ـطي الطالب الف  ـيع. ٣
  .موضوع آخر

  .يتعلم الطالب حسب سرعته وقدرته لذلك فالطالب يتنافس مع نفسه. ٤

  .يتم عرض المادة بشكل منظم ودقيق. ٥



 ٦٥

 حيـث  ،يوفر الحاسوب اإلرشادات للمتعلمين للتعامل معه وبشكل فردي: يتميز بالفرديـة   . ٤
تار ويتعلم المواضيع التي يحتاجها باإلضافة إلـى تقـديم اإلرشـادات           يمكن للمتعلم أن يخ   

  .العالجية في حالة حاجة الطالب إلى ذلك

ويمكن الزيادة في تفريد هذه الدروس من خالل الطلب من المتعلم المستخدم إدخال اسـمه                   
وبعض أسماء أصدقائه أو الطعام المفضل لديه وبعض المعلومات األخرى التـي تجعـل              

 مما يعزز مهارة القـراءة والكتابـة    ؛خصياًـوجه له ش  ـعر أن هذا الدرس م    ـالطالب يش 
  .عند الطالب

األصل أن نعطي الفرصة للطالب ليتحكم في سير عملية التعليم لكن ليس إلى الحد الـذي                    
 والخطر هنا يكمن في االنشغال في السيطرة        ،يمكن أن نعرض تحقيق األهداف إلى الخطر      

  .ت عملية التعليم دون االهتمام بتحقيق األهداف الموضوعيةعلى مجريا

ال يجوز لنا أن نفترض أنه بمجرد كـون الحاسـوب وسـيلة              : يحافظ على انتباه المتعلم   . ٥
 فالدرس المحوسب يبقـي فعـاالً       . فإن الدرس سيكون محفزاً بشكل كلي وجوهري       ،للتعليم

 والـدرس   .جهاز الحاسـوب  باالعتماد على مواصفاته وخصائصه وليس على خصائص        
ثارة واالهتمام لن يفشل فقط بل سيقلل من حماس ورغبة الطالـب            الذي ال يحافظ على اإل    

  .في الدروس المحوسبة التالية

الدرس المحوسب يجـب أن يخلـق حـواراً       : يتواصل ويقترب من المتعلم بشكل إيجابي       . ٦
أن يتجنب العقاب والـسخرية  ويجب  )فرد-مع-فرد(إيجابياً بين المتعلم والدرس في جلسة     

 المحوسبة هو شعورهم     أحد األسباب التي تجعل الطلبة يستمتعون في الدروس        .من الطلبة 
 حيث إن   ، وذلك على عكس المعلمين الذين يعتبرهم الطلبة كخطر وتهديد         ،مانبالراحة واأل 

  .المصمم الجيد يجعل الحاسوب صبوراً ومتسامحاً دون معاقبة الطالب على أخطاءه

يحتاج المتعلمون ويرغبون في معرفة مـستوى  : يوفر خلفية متنوعة من التغذية الراجعة   . ٧
 . ويتشوقون إلى معرفة المعلومة الصحيحة في حالة عدم قدرتهم في التعرف عليها            ،أدائهم

 أن يقدم التغذية الراجعـة والتـي تخلـو مـن            )الدرس المحوسب (فعلى مصمم البرنامج    
  . تكون فورية ومناسبة لمستوى المتعلمينالسخرية واالستهزاء وأن

العديد من الدروس المحوسبة المعـدة للمـدارس يـستخدمها    : ينسجم مع البيئة التعليمية     . ٨
 بينمـا الطلبـة اآلخـرون       ،الطلبة بشكل فردي في بيئة عبارة عن قاعات صفية عاديـة          

 ، قليالً من المعلم    لذا فالدرس يتطلب تدخالً    .والمعلمون ينشغلون بنشاطات وفعاليات أخرى    



 ٦٦

واألصل أن يبدأ الطالب وينهي الدرس دون مساعدة والمعلومات حول أداء الطالب يجـب             
 مع أن معظـم المـدارس تـضع      .أن يسجلها الحاسوب ليراجعها المدرس في وقت الحق       

األجهزة في مختبرات تكون اإلزعاجات فيها مقبولة أكثر من تلك التي تحدث في القاعات              
الدروس المحوسبة يجب أن تتجنب االستخدام المكثـف لألنغـام المـسموعة     فإن  ،الصفية

  .والموسيقى التي ستكون مشتتة لالنتباه

عامالً رئيسياً فـي   يعد  إن تكييف التعليم حسب حاجات الطالب       : يقيم األداء بشكل مناسب     . ٩
ـ  ، إن عدم طرح األسئلة الصحيحة والمناسبة      .قدرة الدرس المحوسب على التدريس     دم  وع

 فـإن   ، وكذلك عدم تقييم اإلجابات بشكل مالئم      ،ترجمة الطالب لهذه األسئلة بشكل صحيح     
 ما لم يتم كتابة األهداف بوضوح وعنايـة         .القدرة على التكيف حسب الحاجة سوف تزول      

 فـإن مـصداقية النتـائج    ، وما لم يتم تقييم هذه األهداف بدقـة        ،وما لم تكون قابلة للقياس    
  .تعلمه الطالب ونوعية الدرس ستكون موضوع شكالمتعلقة بكمية ما 

إن شاشة الحاسوب قد تكون وسيلة صـعبة لتقـديم          : يستخدم وسائط الحاسوب بحكمة     . ١٠
 ممـا يجعلهـا     ،القطعة المقروءة خاصة إذا لم تصمم ضمن األسس والمعايير الصحيحة         

واسيب تمكننـا   لكن اإلمكانيات األخرى التي يمكن توظيفها في أجهزة الح ،صعبة القراءة 
  . واألصوات، اإلضاءة، مثل االستخدام الفعال لأللوان.من التغلب على هذه المشكلة

 من مثل استخدام قدرة الحاسوب      ،فاستخدام إمكانيات الحاسوب بحكمة في تقديم الدروس            
 وتفسير نتائج الطلبة تجعـل الـدرس        ، والتحكم بكمية كبيرة من البيانات     ،على التخزين 

 لكـي يـستطيع تجنـب       ، ويجب أن يعتني المبرمج أو المصمم بحدود اآللة        .اءةأكثر كف 
  . إعطاء ظروف غير مالئمة

يتكون تصميم الدرس التعليمي المحوسب من عدة       : يبنى على مبادئ التصميم التعليمي      . ١١
 إن الدرس جيد التصميم يحفز المتعلم ويخبره بأهـداف          . وكل منها مهم وحيوي    ،مراحل
 كما أنـه يقـدم   ،جع المهارات األساسية المطلوبة لنجاح الطالب في الدرس   ويرا ،الدرس

 ويقيم التطور باستمرار ويعطـي خلفيـة مالئمـة ويـسمح بممارسـة              ،إرشاداً منتظماً 
  .النشاطات ويقيم األداء النهائي للطالب

 ، فالدروس يجب تقييمها من حيث نوعيـة المـادة التعليميـة   :يجب تقييمه بحذر وتمعن  . ١٢
 وكـذلك دقـة وصـحة       ، والتطابق المنهجـي   ، والتقبل الجمالي  ،االعتبارات االنفعالية و

  .البرنامج التعليمي المحوسب



 ٦٧

 .إن الدرس المحوسب يتابع ويتحكم بتحقيق أهداف واتجاهات المتعلمين نحو الـدرس           
لذا تتم عملية تقييم كل عرض عن طريق تحديد وإزالة النصوص اإلضـافية أو مـا يـسمى                 

 واأللوان الغير مرغوبـة ومـن الـضروري كـذلك     ،علومات الظاهرة على الشاشة بحشو الم 
  .التخلص من أي معلومات باهرة اإلضاءة والتي ربما تؤثر سلباً على جودة وكفاءة الدرس

  : تقييم الدروس التعليمية المحوسبة 

يمية المحوسـبة فـي     دروس التعل ـ تقييم ال  )١٢٦ -١٢٠ : ٢٠٠٤عيادات،  يوسف  ( لخص
  -:اط التاليةالنق

 ويجب أن   ،ألن يحدث التعلم خالل الدرس     أهداف الدرس تخطط  :  طرح األسئلة الصحيحة     -أ
  .ترتبط األسئلة مباشرة باألهداف وأن تقيس قدرة الطالب على االستجابة بأسلوب معين

األسئلة الغير واضحة والـضعيفة فـي صـياغتها ال    :  تجنب األسئلة الركيكة والغامضة    -ب
داف فيجب تجنبها واالبتعاد عنها وكذلك يجب أن تكون هذه األسـئلة انعكاسـاً              تحقق األه 

  .للمحتوى الذي تعلمه الطالب من خالل الدرس

يستجيب الحاسوب بحسب معطيات البرامج التي صـممت        :  تقييم األسئلة بحكمة وعمق      -ج
ـ    ،لغرض التعليم بينما المعلم يمكن أن يقبل أكثر من إجابة لسؤال واحـد             ستطيع  حتـى ي

 إجابـة   ،إجابة صحيحة : الحاسوب التقليل من هذه المشكلة يمكن النظر إلى ثالث إجابات           
 يعلـم الطالـب     ، عندما يتلقى الحاسوب اإلجابة غير المتوقعة      .خاطئة وإجابة غير متوقعة   

 ومع أن هذا يتطلب جهداً إضافياً من المبرمج وقد يزيد           ،بذلك ويطلب منه مراجعة اإلجابة    
لمطلوب إلكمال الدرس إال أنه مقبول وبشكل أفضل من اعتبار اإلجابة غيـر             من الزمن ا  

  .المتوقعة بأنها خاطئة

عادة تتـضمن ردة  :  ال تخلط بين عدم القدرة على التجاوب مع الجهل باإلجابة الصحيحة        -د
 فمن الشائع أن يحدث خلـط       ،فعل الدرس المحوسب استخدام لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب       

 مع عدم قدرة الطالب على إعطاء اإلجابة        ،ة الطالب على التهجئة أو الطباعة     بين عدم قدر  
 ففي هذه الحالة فـإن األفـضل أن تـستخدم    .الصحيحة، حيث يؤثر هذا في أسلوب التقييم 

  .الخ..... . أفالم مضيئة وأجهزة صوتية،الشاشة الحساسة
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v اتجاهات حديثة في تدريس العلوم:-  
 وخصوصاً في المجاالت التقنيـة      ،رع في سائر المجاالت   يتميز العصر الحديث بالتسا   

 وألن تدريس العلوم انعكاساً للثورة الصناعية المعاصرة تسارعت طرائق تدريس           ،والصناعية
 وقد ارتفعت أصوات المتخصصين فـي       .العلوم وتنوعت بطريقة تتناسب مع سمتها وطبيعتها      

ها بطريقة متغيرة ومتجددة مع عدم االقتـصار  التربية العلمية باالبتعاد عن تلقين العلوم وتقديم      
  .على طريقة واحدة

وفي هذه الدراسة سنتناول موضوع الحاسوب وكيف يمكن االستفادة منه في تـدريس             
 إذ إن الحاسوب يعتبر أهم وسيلة معاصرة دخلت للتعليم وأظهرت فيه أثراً بالغاً لـيس                ،العلوم

ما أدى ظهوره إلى التغيير في طرق التدريس         وإن ،في وجوده كأداة تعليمية في الفصل فحسب      
 ولـم يكـن     ،وتدريب المعلمين ودور كل من المعلم والتلميذ بل وفي العملية التعليمية بأكملها           

ألداة تعليمية مثل األثر الذي أحدثه الحاسوب في التدريس سواء بتغلغله في جميـع جوانـب                
يس أدل علـى ذلـك مـن ظهـور           ول .التدريس أو في تسارعه وتطوره واهتمام المربين به       

المؤتمرات الكثيرة باسم الحاسوب التعليمي أو استخدام الحاسوب في التدريس وظهور الهيئـة            
  . )١٣٩: ١٩٩٩ ،المحيسنابراهيم (التعليمي  العلمية المحلية والدولية الخاصة بالحاسوب

v  أساليب استخدام الحاسوب في تدريس العلوم: 

 ولكن لب تدريس العلوم يتمثـل فـي         ،من المعلومات تحتوي كتب العلوم على الوافر      
ضرورة الحصول على الخبرة المباشرة عند التعامل مع المواد والمواقف التعليمية وليس فقط             

  .مجرد االقتصار على القراءة عنها في الكتاب المدرسي أو المراجع األخرى

 التوضـيحية   وتحتاج دراسة العلوم إلى االستعانة بالعديد من المـصورات والرسـوم          
والبيانية والصور الفوتوغرافية للظواهر الطبيعية والكائنات الحية والمواد المجهرية وجميـع           
أنواع المرئيات الثابتة والمتحركة والمزودة بالعناوين والبيانات التي توضـح مكونـات هـذه             

ل هـذه   ك. كما هناك حاجة للصوت أيضاً في توضيح بعض المفاهيم العلمية للمتعلم           .المرئيات
  .المتطلبات يمكن تقديمها عن طريق الحاسوب

كما أن عملية  إنشاء وصيانة مختبرات العلوم بالمدارس وتزويده بما يلزم من المـواد          
 ونتيجة لذلك حرمت العديد من المدارس من هذه المختبـرات           .ة التكاليف ظغالباً ما تكون باه   

حصل المتعلم على خبرة أقرب ما تكـون         ولي ، ولملء هذا الفراغ   .المعدة إعداد جيد ومتكامالً   
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 فقد أصبحت هناك حاجة متزايدة الستعمال دروس العلوم على الحاسوب           ،إلى الخبرة المباشرة  
  .)٨٥-٨٤ : ١٩٩٨ ،عليعبداهللا (التي توفر التدريب بديالً ال غنى عنه للمتعلمين 

ورة  بـضر )مثـل الرياضـيات  (تتميز دروس العلوم وبعض المواد الدراسية األخرى      
 وذلـك العتمـاد   ، قبل االنتقال إلى مرحلة تالية في الـدرس      ،إتقان ما تعلمه التلميذ أوالً بأول     

 وأن عدم إتقان دراسة ما سبق من المـادة يـؤدي        .الجزء الجديد على ما سبق للتلميذ دراسته      
 وقد يصاب باإلحباط وعدم اإلقبـال       .إلى تعثر الدارس في دراسته ويعيقه من االستمرار فيها        

 ومما تتصف به دروس     . وتكوين اتجاهات سلبية نحوها    ،على دراسة المادة كلية والنفور منها     
الحاسوب أن بإمكانها القيام بدور المتابعة والتأكيد من إتقان الدارس لما سـبق دراسـته أوالً                

 وبعض التصاميم الجيدة لدروس الحاسوب ال تسمح للدارس باالنتقال إلى نقطة تالية إال              .بأول
   .د وضوح المفاهيم واألعمال التي سبق له دراستهابع

ومن االستعماالت األخرى المفيدة للحاسوب في تدريس العلوم هي اسـتعمال دروس             
المحاكاة وأدوات اإلحساس اإللكترونية المتصلة بها والتي يمكن بواسـطتها تـسجيل بيانـات         

وتية أو معرفـة قيمـة       مثل جهاز راسم الذبذبات الكهربيـة والـص        ،واقعية لبعض التجارب  
   .)٨٧: ١٩٩٨ ،عليعبداهللا (المقاومة الكلية لعدة مقاومات عند توصيلها بطر مختلفة 

وذلك بأن يقوم المـتعلم بـإجراء   (ومن الواضح أن الخبرة المباشرة في تدريس العلوم   
الـة   إال أنه في ح    ، ال تعادله أي وسيلة أخرى في قيمتها التعليمية        )التجارب في المختبر بنفسه   

عدم توفر المختبر الجيد وما فيه من أدوات صالحة وأجهزة ومواد بكميـات وافـرة لجميـع                 
  . تكون دروس المحاكاة بالحاسوب هي البديل األفضل الذي يلي وجود المختبر،المتعلمين

v  المحاكاةSimulation 

ـ        وهي  ن  تمثيل واقع الظواهر الطبيعية بالصور المتحركة التي تجعل المتعلم قريبـاً م
"  فعن طريق المحاكاة يمكن للمتعلم دراسة التفـاعالت النوويـة            .تصور الواقع والتفاعل معه   

 ،"الكبيـرة   " وأعماق البحار واألجـرام الـسماوية       " الصغيرة  " والمكونات الذرية   " الخطيرة  
كـالتلوث  ( والمحاكاة تضع المتعلم في بعض المشاكل العلمية         ."الغابرة  " واالكتشافات العلمية   

   . ثم تطلب منه تقديم الحلول المناسبة،)البيئي مثالً

   وهذا ،وتعتبر برامج المحاكاة بحق أكثر برامج الحاسوب استخداماً في حصص العلوم

 وقدرتها الفائقة على تمثيـل الواقـع لكثيـر مـن            ،يرجع إلى الطبيعة الديناميكية لها    
يم فاعلية اسـتخدام الحاسـوب فـي     كما أن العديد من األبحاث الخاصة بتقي       .الظواهر العلمية 
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 تدريس العلوم كانت وحتى وقت قريب تستخدم المحاكاة كنموذج لكيفية استخدام الحاسوب في            
  .)١٤٤ :١٩٩٩ ،المحيسنابراهيم (حصص العلوم 

v  المدرس الخصوصيTutorial  

 ولكنها تمنحه العديـد     ،إن برامج المدرس الخصوصي ال تلزم المتعلم بخط سير واحد         
 ،"الـذرة  "  فعلى سبيل المثال يمكن للمتعلم أن يختار الموضوع الرئيسي وليكن   .اراتمن الخي 

"  ومن ثم يختار درساً خاصاص ولـيكن   ،"اإللكترونات  " ثم يختار موضوعاً من الذرة وليكن       
  .وهكذا.... ."عدد اإللكترونات في العناصر الخاملة 

اإلدراكي لكل مـن برونـر      وقد بنيت فكرة المدرس الخصوصي على نظريات التعلم         
 وقد شهدت مناهج العلوم الغربية الكثير من هذه البـرامج           .ات الميالدية يوأوزوبل في السبعين  

 وال  .والتي كانت غالباً ما تتم بالتعاون بين معلمي العلوم والشركات المتخصصة بالحاسـوب            
  .)١٤٣ :١٩٩٩ ،يسنالمحابراهيم (يزال بعض التربويين يتحمسون لمثل هذا النوع من البرامج 

v  التمارين والتدريباتDrill and Practice   

قد حاول هذا النوع إعطاء المتعلم بعض الحرية ذلك أن البرامج المقدمة من هذا النوع             
 وقد انتـشرت    ."بنك المعلومات   " تعطي بعض المرونة في اإلجابات الصحيحة الموجودة في         

 وقـد   .ات التي تركز على التمارين والتـدريبات      استخدام هذا النوع في تدريس مواد الرياضي      
بينت إحصائية حديثة نسبياً الستخدام الحاسوب في المدارس األمريكية أن هذا النوع ال يـزال          

ـ  ـتخدم ف ـثرة ويس ـوجد بك ـي ـ  ـي ب ـ  ـعض الم ـ  ـدارس األم ـ  ـريكية االبت نها ـدائية م
  .)١٤٣ :١٩٩٩ ،المحيسنابراهيم (وية ـوالثان

v  األلعاب التعليميةGaming Method 

تساعد األلعاب على توضيح بعض المفاهيم في العلوم وتبسيطها نظراً لما يتمتـع بـه               
  .الحاسوب من مزايا تجعله وسيلة جذابة ومشوقة

 يتوقف علـى عـدة      ، فإن نجاح الحاسوب في تعليم وتعلم العلوم       ،وفي جميع األحوال  
 ، ومـستويات التالميـذ    ، المعلـم   وكفـاءة  ، األهداف التعليمية المرجو تحقيقها    : منها ،عوامل

 وحثهم على البحـث   ، ومدى إثارتها لتفكير التالميذ    ، وأساليب التعليم والتعلم   ،ومتطلبات نموهم 
 صحيح أن تكنولوجيا الحاسوب أصبحت جزءاً حيوياً ومهماً من          .واالكتشاف وحل المشكالت  

 فقـد يكـون   ، بل على عكـس مـن ذلـك   ، لكنه لن يحل جميع مشاكل تدريس العلوم       ،حياتنا
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 وهو لن يمكننـا     ،استخدامه في تعليم وتعلم العلوم مصدراً جديداً لبحث مشاكل تدريس العلوم          
 ولكن يفضل أن يكون هنـاك موائمـة بـين           ،من االستغناء عن المعلم بأية حال من األحوال       

 ولكن يجب العلم أنـه قـد        ، حتى تكون الفائدة أكثر    ،الكتاب المدرسي والبرامج المصاحبة له    
 أو انعدمت المواءمـة بـين   ، أو أسئ وقت استعماله    ،كون له أثار سلبية إذا ما أسئ استعماله       ت

 – كثيـراً    – ثم إن نجاح استعمال الحاسوب يتوقـف         ،البرامج وبين الكتاب المدرسي المقرر    
  .)٦١-٦٠: ١٩٩٨ ،عليعبداهللا (على جودة البرامج المصممة 

v  دور الحاسوب في تنمية التحصيل الدراسي:  
توقف مردود العملية التعليمية على مقدار ما حققته من أهـداف ويمثـل التحـصيل               ي

 وعلى الرغم من أن التحصيل الدراسي يعتمد علـى          ،الدراسي جانباً أساسياً من هذه األهداف     
العمليات العقلية إال أنه يشكل األساس الذي تبنى عليه سائر األهداف األخرى لذلك أهتم العديد               

راسة بعض المشكالت التربوية المرتبطـة بالتحـصيل الدراسـي وتوظيـف            من الباحثين بد  
دراسـة  : الحاسوب في عالجها وقياس أثره في تنمية التحصيل الدراسي ومن هذه الدراسـات  

المادة المقـروءة فـي      التي أكدت تفوق المجموعة التجريبية التي درست         )٢٠٠٢ ،الشرهان(
على المجموعـة الـضابطة التـي        دام الحاسوب منهاج الفيزياء للصف األول الثانوي باستخ     

 علـى تفـوق المجمـوعتين       )٢٠٠٠سامي سعفان   ( كما أكدت دراسة     ،درست بالطريقة التقليدية  
التجريبيتين األولى والثانية واللتان درستا باستخدام برنامج الوسائط المتعـددة للفيزيـاء عـن         

على المجموعـة الـضابطة      )مدخل زيادة الموجز  ( و )مدخل نقص المفصل  (طريق المدخلين   
 على تفوق المجمـوعتين     )٢٠٠٠دينا طوسون   (التي درست بالطريقة التقليدية كما أكدت دراسة        

التجريبيتين  األولى والثانية اللتان درستا باستخدام برنامج الوسـائط المتعـددة فـي العلـوم                
لـضابطة التـي    البيولوجية عن طريق المدخلين التقليدي والمعرفة المنظمة على المجموعة ا         

على زيادة متوسط أداء طـالب   )٢٠٠٣خليل شبر   ( أكدت دراسة    ،درست بالطريقة التقليدية كما   
المجموعتين التجريبيتين الذين تعلموا مفهوم المـول باسـتخدام الحاسـوب فـي االختبـار               

 كمـا   ،٠,٠١ بداللة إحـصائية     ، عن متوسط أداء طالب المجموعتين الضابطتين      ،التحصيلي
التذكر، (  على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات        )٢٠٠٣ ،عبدالهادي(ة  أكدت دراس 

 والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية      ، بين المجموعة التجريبية   ) والتطبيق ،والفهم
 )Colli , 1999 ،كـولي ( كما أكدت دراسـة  ،في االختبار التحصيلي في العلوم للصف السادس

صيل تالميذ المجموعة التجريبية للمفاهيم والمصطلحات المتضمنة في        على ارتفاع مستوى تح   



 ٧٢

ثالث وحدات من كتاب الفيزياء للصف الثالث من المرحلـة المتوسـطة علـى المجموعـة                
  .الضابطة  التي درست بالطرقة التقليدية

 في دراستهما أن المتعلمين الذين يتلقـون        )١٩٩٨ ،الحيلةمحمد   و ،مرعيتوفيق  (كما بين   
 وحققوا نتـائج    ،اً ذاتياً يتوافق مع ميولهم وقدراتهم العقلية والخاصة قد حققوا تعلماً أفضل           تعلم
  . واتجاهات إيجابية نحو المادة التي يدرسونها،عالية

مما سبق يتضح أن استخدام الحاسوب قد نجح في عالج بعض المشكالت المرتبطـة              
 تكون الوحدة المحوسبة التي أعـدها        ومن هنا يأمل الباحث أن     ،بالتحصيل الدراسي في العلوم   

في مادة العلوم ذات أثر واضح في تنمية التحصيل الدراسي لـدى تالميـذ للـصف التاسـع                 
  .األساسي بفلسطين

   :دور الحاسوب في تنمية االتجاه نحو التعليم
  :مفهوم االتجاه 

 ، من حوله  يشير االتجاه إلى المعتقدات المكتسبة لدى الفرد من خالل احتكاكه مع البيئة           
 فمثالً عند تناول موضوعاً ما لمناقـشة مـع          ،فقد يحبذ شيئاً ويقبله أو يعترض عليه ويرفضه       

 فإن كالً منهم يستجيب له تبعاً النطباعاته ومشاعره وأحاسيسه فيكـون            ،مجموعة من األفراد  
  .مؤيداً أو رافضاً أو محايداً وهذا يعبر عن االتجاه

 حيث إن لفظ اتجـاه      ،رة على اتخاذ القرار وعدم التردد     وهكذا يزود االتجاه الفرد بالقد    
   :)Franzoi , 1996 : 173 ،فرانزو(علمي يشير إلى نوعين مختلفين هما 

 والتـروي فـي إصـدار    ، وحب االسـتطالع ، كالموضوعية:السمات العقلية : أوالً  
  الخ ..... .األحكام

 عـن العلـم وطبيعتـه        مثل رأيه  :مشاعر الفرد وآراؤه نحو موضوع معين       : ثانياً  
 ومجهودات العلمـاء    ، وما يقدمه لها من خدمات متنوعة في جميع المجاالت         ،وأهميته للبشرية 

  .في ذلك

 على أن االتجاهات تحدد لكل فرد ما يـرى ويـسمع ومـا              Franzoiويؤكد فرانزو   
  . فهو يصف اتجاهاته، سيئ، جيد، أكره،أحب: سيفكر فيه وما سيفعله فعندما يقول كلمات 

مع مجموعة من األفـراد   " الحرب والسالم   "  عند مناقشة موضوع     ،فعلى سبيل المثال  
 فنجد مـن يـتحمس للـسالم        ،فإنهم يعرفون الحرب وآثارها المدمرة والسالم وآثاره المعمرة       
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 وكـذلك بالنـسبة   ، وهناك من يرفضه مكوناً اتجاهاً سـلبياً نحـوه  ،مكوناً اتجاهاً إيجابياً نحوه 
 والتـي تثيـر     ،ؤالء وهؤالء له خبراته وتجاربه السابقة بهذا الموضـوع         وكل من ه   ،للحرب

  .وجدانه وانفعاالته وتوجهه إلى تكوين اتجاه معين نحوه

محصلة استجابات مجموعة الدراسـة     : " في ضوء ما تقدم يمكن تعريف االتجاه بأنه         
وم التـي تعـد     من تالميذ الصف التاسع األساسي نحو تعلم وحدة جسم اإلنسان من كتاب العل            

 ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليهـا        ،مؤشراً للقبول أو الرفض أو الحياد نحو تلك الوحدة        
  ."التلميذ الستجابته لفقرات مقياس االتجاه الذي أعده الباحث لذلك 

v  مكونات االتجاه: 

 من خالل حـوارهم مـع   Davies, and Houghtonلقد أكد كل من ديفيز وهوتون 
 على أن لالتجاه ثالثة عناصر أو مكونات أساسية ظهرت واضحة ومتأصـلة             كثير من العمال  

 Davies, and ١٩٩٥ديفيـز، وهوتـون   ( سـلوكي  ، عاطفي،معرفي: في وصفهم لالتجاه وهي 

Houghton: ويتفق ترياندس مع ديفيز وهوتون في أن لالتجاه المكونات الثالثة الـسابقة             )٥١ 
   :)٨٢: ١٩٩٢ ،يغازابراهيم ( ويبين كل مكون كالتالي

  .يمثل معلومات الفرد عن موضوع معين: مكون معرفي  -١

اعر الفرد السالبة أو الموجبة مـع أو ضـد          ـاالت أو مش  ـثل انفع ـيم: في  ـمكون عاط  -٢
 .هذا الموضوع

يمثل نزعة الفرد أو استعداده للقيام أو الموافقة على سـلوكيات مرتبطـة             : مكون سلوكي    -٣
  .بهذا الموضوع

  
  محصلتهم                         

   محصلتهم                                    
  

  

  

  

مكون 
 معرفي

مكون 
يعاطف
 ي

مكون 
 سلوكي

  یوضح مكونات االتجاه) ٢( شكل 



 ٧٤

v  خصائص االتجاه:  
) ٧١: ١٩٩٩،جـدي وآخـرون   نالأحمـد   (ا ذكرها كل من     ـائص كم ـصـاه خ ـإن لالتج 

  :هي ) ١٧٤: ١٩٩٤ ،حمامةصالح الدين ( و)١٧٥-٢٠٠٠:١٧٤ ،زهرانحامد (و

  .التجاهوجود قضية أو موضوع ينصب عليه ا -١

 ، أو معرفتـه العقليـة     ،االتجاه يتضمن عنصراً عقلياً معرفياً يعبر عن معتقـدات الفـرد           -٢
 .وخبراته عن موضوع االتجاه

 االتجاه تغلب عليه الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث محتواه ز -٣

االتجاهات تحمل حكماً أو تقييماً لدى الفرد يعبر عن مدى ميلـه أو اسـتجابته االنفعاليـة             -٤
 .وضوع االتجاهلم

 .االتجاهات باقية نسبياً ولكن من الممكن تعديلها وتغييرها تحت ظروف معينة -٥

 .االتجاهات تنبئ بالسلوك -٦

تختلف االتجاهات في درجة قوتها وضعفها وفي درجة ثباتها وتغيرهـا لـدى الـشخص                -٧
 .الواحد من زمن إلى زمن آخر

 ، مع بيئتـه المحيطـة بـه       يتضح مما سبق أن االتجاه مكتسب من خالل تفاعل الفرد         
 وعندما يواجه الفـرد     ،)٧٣ : Donald و ١٩٩٩ ،دونالد(واكتسابه خبرات مباشرة وغير مباشرة      

موضوعاً أو قضية ما فإنه يكتسب خبرات تثير وجدانه وتوجه سلوكه فيكون اتجاهاً سـلبياً أو         
 ويـصعب  ،اقياً نـسبياً  كما يكون االتجاه ب،إيجابياً نحو هذه الخبرات ويكون هذا هو تقييمه لها   

  .تغييره إال في ظروف معينة

v  وظيفة االتجاه: 

 يشبع احتياجات نفسية مختلفة لدى الفرد     "أنه   يفة هامة يوضحها فرانزو فيؤكد    لالتجاه وظ 
 )٥٠ :١٩٩٦Manstead & Hewstone مانستد وهوسـتون (ويصف  )١٩٠ :,١٩٩٦Franzoi ،فرانزو(

 ويزيد من قدرة هذا     ،د اتجاه صحيح نحو البيئة الخارجية     أخذ أو تحدي  " بأنه أيضاً يساعده على     
الفرد على تحديد سلوكه واتخاذ قراراته في الموقف النفسية المتعـددة بـشئ مـن االتـساق                 
واالتفاق دون تردد أو تفكير مستقل في كل مرة ويحقق له الرضا العاطفي ويساعده في فهـم                 

  . )١٢-١١ : ١٩٩١ ،منسيمحمود (سلوك اآلخرين 
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v مية االتجاه نحو التعليم المحوسب تن: 

 لمواجهـة   ؛إن تنمية االتجاه نحو التعليم المحوسب ضرورة ملحة في عصرنا الحـالي     
  .التغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا

 إلى أن االتجاهـات تكـسب   )٥٧ : Davies , Houghton ١٩٩٥ ،ديفيز، وهوتون(ويشير 
 ، حولنا كنمو فردي تدريجي يكـسبهم نـزوع للعقائـد          خالل الخبرة واالحتكاك مع العالم من     

فاالتجاهات هي جزء من تأثير طريقة التفاعل مع اآلخرين وقـد تتغيـر بواسـطة خبـرات                 
  .ومعلومات جديدة

 على أن دور المدرسة يأتي هنـا       )٨٥-٨٤ : ١٩٩٧ ،السعيدسعيد   و ،الشهرانيعامر  (ويؤكد  
 وبذلك تساعد التلميذ    ،الحتكاك والتفاعل بينهما   وتوفير فرص ا   ،في إكساب التلميذ لهذه الخبرة    

 ويتم ذلـك بطـرق غيـر مباشـرة          ،على تحديد سلوكه إزاء موضوع ما بالرفض أو القبول        
كمناقشة المعلم لموضوع معين مع تالميذه موضحاً معاني الكلمات التي تصف االتجاه نحـو              

لومـة الـسليمة عـن هـذا        هذا الموضوع وفي نهاية هذه المناقشة يتوصل التالميذ إلى المع         
    .الموضوع مبتعدين عن الخرافات والتعميمات الجارفة

 سـينتج مـن خاللهـا       ، مع تالميذه  )تعاطي المخدرات (مثالً مناقشة المعلم لموضوع     ف
 كمـا أن    ،معرفة التالميذ للمخدرات وأنواعها وآثارها السيئة على كل من الفـرد والمجتمـع            

مناقشة أي موضـوع  "  ويالحظ أن ،ميذ اتجاهاً سلبياً نحوها تناول أمثلة حقيقية تكون لدى التال     
 وهكـذا   ،بطريقة مباشرة مع التالميذ قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة نتيجة عدم تفاعلهم معه             

اعل التلميذ مع موضوعات مادة العلوم يكون لديه اتجاهاً سلبياً نحو هذه            ـدم تف ـفإن نتيجة ع  
وامل انخفاض التحـصيل    ـد ع ـو أح ـلوم ه ـو الع ـنحلبي  ـاه الس ـذا االتج ـادة وه ـالم

  .)٢٧٦ : ١٩٩٤ ،حمامةصالح الدين (لدى التالميذ 

ويمكن تنمية االتجاه لدى التالميذ نحو التعليم المحوسـب باسـتخدام مجموعـة مـن               
 ، والـدروس العمليـة   ،األساليب والخبرات التعليمية كقصص العلمـاء والعـروض العلميـة         

ـ  ـيذ التفاع ـح للتلم ـيث يتي ـ ح ،وبـتخدام الحاس ـلوم باس ـطة الع ـوأنش ـ  ـل م ذه ـع ه
  .)٧٧ : ١٩٩٩ ، وآخرون،النجديأحمد (رات ـبـالخ

 والتي استخدمت بعض أساليب     ،وقد أجريت مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية      
 فأثبتت دراسة   ،وطرق التدريس موضحة أثر كل منها في تنمية االتجاه نحو التعليم المحوسب           

 على وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي متوسـط             )١٩٩٧مالك  حسن   و ،الخطايبةداهللا  عب(
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اتجاهات الطلبة نحـو اسـتخدام الحاسـوب فـي العمليـة التعليميـة لـصالح المجموعـة                  
 إن التالميذ الذين درسوا مساقات التعليم بالحاسـوب         )٢٠٠٠ ،طوالبة(وأكدت دراسة   .التجريبية

 )٢٠٠١ ، والحـولي ،عـسقول (و التعليم المحوسب وأكدت دراسـة    تجاهات إيجابية نح  اكانت لهم   
على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات الطالب والطالبات نحو التعليم             

 علـى وجـود اتجـاه       )٢٠٠١العمودي،  ( ودلت دراسة    .المحوسب لصالح المجموعة التجريبية   
 وأشارت  .رامج التعليمية في تعلم الفيزياء    إيجابي قوي لدى الطلبة نحو استخدام الحاسوب والب       

 إلى وجود أثر للتعليم المعزز بالحاسوب على تحصيل الطالبـات     )٢٠٠٣ ،خيرية سـيف  (دراسة  
تخدام الحاسوب في   ـو اس ـابية نح ـات إيج ـاهـن اتج ـكويـ وت ،في مادة تكنولوجيا التعليم   

لى أن اتجاه المعلمـين االيجـابي        ع ),١٩٩٢Okinaka ،أوكيناكا( ودلت دراسة    .العملية التعليمية 
نحو التعليم المحوسب يزداد عندما تزداد معارفهم حول كيفية استخدام الحاسوب فـي التعلـيم    

 ),Ireson ١٩٩٧ ،إرسـون ( وأكدت دراسـة     .بفاعلية أكثر وحول إمكانية الحاسوب في الصف      
لتعلـيم ويعتقـدون   على أن الطلبة لهم اتجاه إيجابي قوي نحو استخدام الحاسوب كمساعد في ا  

ـ  ـم الموضوع ـبأن الحاسوب ساعدهم في تعل     ية الـصفية وبإمكانيـة تطبيـق       ـات الدراس
  .ارات التي اكتسبوها في أماكن عملهمـالمه

ومما سبق نجد أن الدراسات العربية لم تهتم بأثر استخدام الحاسوب  في تعلـيم مـادة     
 وهذا مـا  ،لتعليم المحوسب بشكل كاٍفالعلوم وتنمية اتجاهات تالميذ المرحلة المتوسطة نحو ا       

   .دفع الباحث إلى تناوله في هذا البحث

v  تجارب مختلفة لحوسبة التعليم: 

  :التجارب العالمية  : أوالً
لقد قطعت الدول المتقدمة شوطا طويال في مجال استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم             

االستخدام أكثر فأكثر بفـضل تطـور        وقد تزايد هذا     ،والتعلم في مختلف مستوياتها الدراسية    
 مما أتـاح    ، وبعد االنخفاض الهائل في أسعارها     ، وانتشار الحواسيب بشكل واسع    ،التكنولوجيا

 ويمكن تلخيص تجـارب كثيـر   .إبراز فوائدها وإمكانياتها الضخمة في عمليتي التعليم والتعلم       
   :)١٢٢- ١٠١ : ٢٠٠٠ ،الفارابراهيم (من الدول في اآلتي 
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 :  ة المملكة المتحدة تجرب .١

 وهي تجربـة  ،وقد شملت التجربة البريطانية إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية واسكتلندا  
 أكثر من اعتمـاده علـى الحكومـة         LEAS أي أنه يعتمد على السلطات المحلية        ؛المركزية
  . وفيما يلي أهم المشروعات البريطانية في هذا المجال.المركزية

 .NDPCMIإلدارة التعليم بالحاسوب  البرنامج الوطني  •

 .MEP برنامج تعليم اإللكترونيات الدقيقة بالحاسوب  •

 . برمجيات المشروع •

ومما ساعد في نجاح هذه المشاريع البريطانية ما بدأت به الدولة من وضـع ميزانيـة         
 حيث بلـغ سـعر      ، وكذلك الوصول إلى أسعار تشجيعية للبرامج      ،مدروسة إلنجاح المشروع  

  . إلى عشرة جنيهات،ج بين جنيه واحد أو جنيهينالبرنام

 : التجربة الفرنسية  .٢

مع بدء التحرر من المركزية التعليمية في فرنسا بدأت النظـرة تـزداد إلـى إدخـال          
  :الحاسوب في نظام التعليم الفرنسي وفيما يلي أهم المشروعات الرائدة في فرنسا 

 .INRP مشروع المعهد الوطني للتعليم بالحاسوب -

 . مشروع العشرة آالف حاسوب-

 . مشروع المائة ألف حاسوب-

 . إنتاج البرمجيات التعليمية-

 : التجربة السويسرية  .٣

 فإن تجربتها التي بدأتها فـي       ،حيث إن سويسرا ليست من البلدان المصنعة للحاسوب       
 حيث تم تـشكيل لجنـة تابعـة لمركـز اإلتقـان             ،نهاية الستينات في جنيف مثيرة لالهتمام     

 حيث قام هذا المركز باإلشراف والمتابعة إلدخال الحاسوب         ،CPSلسويسري للتعليم الثانوي    ا
  .في التعليم السويسري واستخدامه

  

  



 ٧٨

 : التجربة االسترالية  .٤

 وبعد ذلك بدأت األمور     ،بداية انتشار الحاسوب في التعليم في أستراليا كان دون تنسيق         
 : وعين التاليين  وظهر ذلك من خالل المشر،تأخذ في التنظيم

 .TASMANIA مشروع مقاطعة تاسمانيا -

   State of Westerm Australia مشروع مقاطعة غرب أستراليا -

وقد أدت هذه المشاريع والدعم الحكومي لها إلى استفادة أعداد كبيرة من الطالبات في              
   .داخل غرفة الصف وخارجه

  :  ومن خالل ما سبق يمكن أن نستنتج اآلتي 

 .بق الدولة المتقدمة إلدخال الحاسوب إلى التعليم تسا-

 . نجاح كثير من التجارب السابقة رغم ظهور بعض المعوقات-

 . اتساع دائرة استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم واإلقبال الشديد على ذلك-

لـسعي مـن     وا ، إمكانية االستفادة من التجارب العالمية في مجاالت االستخدام والبرمجيات         -
  خالل ذلك إلى برمجيات تتفق مع مستويات طالبنا ومناهجنا وقيمنا وأخالقنا وعقيدتنا 

  : التجارب العربية : ثانيا 
 أهم التجارب العربية في استخدام الحاسوب في عمليتي         )السرطاوي( ،)سعادة(ويذكر  
على معظـم التجـارب    ويرى الباحثان أن أهم هذه التجارب والتي تكاد تتفوق       ،التعليم والتعلم 

  .العربية تجربة كل من السعودية ومصر واألردن

   )٢٦٨- ٢٥٩ : ٢٠٠٣ ،السرطاويوعادل  ،سعادةجودة (: وفيما يلي إيجاز لهذه التجارب 

 :التجربة السعودية  .١

 وتم  )١٩٨٨ – ١٩٨٧(حيث قررت وزارة المعارف السعودية تدريس مادة الحاسوب         
  :آلتي تقديم ثالثة مقررات على النحو ا

   . مقدمة في الحاسبات-

  . مقدمة للبرمجة بلغة البيسك-

  . برمجة الحاسبات ومقدمة لنظم المعلومات-
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هذا وقد اقتصرت التجربة السعودية على استخدام الحاسوب في التعلـيم مـن حيـث               
 ولـيس السـتخدامه وسـيلة تعليميـة         ،تدريس مادة الحاسوب ومفاهيمه األساسية بلغة بيسك      

ام وباللغة العربيـة  ـكل ع ـيدة بش ـة الج ـج التعليمي ـقدان البرام ـو ف ـ ه ،سـبب رئي ـلس
  ) ١٩٩٥ ،جامعة القدس المفتوحة(بشكل خاص 

  :التجربة األردنية . ٢
 انعقـد المـؤتمر   )١٩٨٧( وفـي عـام   ، ثم أخذت تتسع ،)١٩٨٣(والبداية كانت عام    

مت وزارة التربية والتعلـيم      وبناء على توصياته قا    ،الوطني األول للتطوير التربوي في عمان     
ضمن المديرية العامة للمناهج وتقنيـات التعلـيم         ،األردنية بإنشاء مديرية للحاسوب التعليمي    

وكانت مهمتها اإلشراف اإلداري والفني على عملية إدخال الحاسوب إلى المدارس األردنيـة             
ألردنية حتى وصـل     واستمر التوسع في إدخال الحاسوب في المدارس ا        ،مادة ووسيلة تعليمية  

 وأصبح بعد ذلـك هـم الـوزارة األول          ، إلى الصف الثامن والتاسع األساسيين     )١٩٩٨(عام  
   .إدخال الحاسوب إلى كل المدارس

 كما أنها تستفيد من التجارب      ،ويتضح أن التجربة األردنية من أوائل التجارب العربية       
  . حاسوب مادة ووسيلة في نفس الوقت وتتفرد بإدخالها ال،العالمية وخاصة التجربة البريطانية

 : التجربة المصرية . ٣

 ،)مركز تقنية األنظمة التعليمية   ( حيث تم إقامة ما أطلق عليه        )١٩٨٤(وبدأت في عام    
 بإدخال نظم المعلومات والحواسيب في التعلـيم قبـل          )١٩٨٩(وقد اهتمت الدولة بهذا األمر      

ا وعي حاسوبي من مواطني المستقبل تستطيع        وكان الهدف إيجاد قاعدة بشرية لديه      ،الجامعي
  .أن تتعامل مع الحواسيب

  :وقد مر المشروع المصري بثالث مراحل هي 

  .)١٩٩٠ – ١٩٨٨(مرحلة التجريب  -

 .)١٩٩٢ – ١٩٩٠(مرحلة التعميم األولى  -

  .)١٩٩٣- ١٩٩٢(مرحلة التعميم الثانية  -

 باالتفـاق مـع شـركة       ،وقد ساهم في نجاح التجربة المصرية إنتاج الحواسيب محليا        
  . اإللكترونية التابعة لوزارة اإلنتاج الحربي)بنها(
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 وبخاصـة  ،ويظهر بجالء أن التجربة المصرية اسـتفادت مـن التجـارب األخـرى     
   ) الدفاع،التعليم( كما يتضح تعاونا إيجابيا بين الوزارات المختلفة إلنجاح المشروع ،البريطانية

  :التجربة الفلسطينية . ٤
 ورغم ظـروف االحـتالل إال أن        ،)١٩٨٤(ة كانت في المدارس الخاصة عام       والبداي

 وكان غرض المدارس الخاصة استخدام الحاسوب مادة قائمـة         ،التجربة كانت نتائجها مشجعة   
 وذلـك  ،)١٩٩٧ – ١٩٩٦( أما في التعليم العام فقد كانت البداية في العام الدراسي      .بحد ذاتها 

 تم وضع الخطـوط العريـضة لتـدريس         )٢٠٠٠(ية وفي سنة    باالعتماد على التجربة األردن   
 تـم   )٢٠٠٢( وفي سـنة     ،) التاسع ، الثامن ،السابع(مهارات الحاسوب في الصفوف األساسية      

 ورغـم أن    .إدراج وحدات عن الحاسوب في كتاب التكنولوجيا للصف الـسادس األساسـي           
سياسية (بالتجربة الفلسطينية    ورغم المعوقات التي تحيط      ،التجربة الفلسطينية قد بدأت متأخرة    

 بل إنها تعتبـر مـن   ، إال أنها قد سجلت نجاحا ملحوظا في هذا المجال       ) وأمنية – اقتصادية   –
  .)٢٠٠١ ،السرطاويعادل (المنطقة  التجارب الرائدة في

 ،ويرى الباحث أن التجارب العربية رغم حداثتها إال أنها تسير في االتجـاه الـصحيح       
 أكثـر   ويمكن أن تسجل هذه التجارب نجاحات،صول لألهداف المرجوة وتسعى جاهدة إلى الو   

  :لو توفرت األمور التالية 

  . رصد المزيد من الميزانيات لهذه التجارب -

 مادة ووسيلة في آن واحد كمـا  ،زيادة االهتمام بتعميم الحاسوب على المدارس والجامعات   -
 ،فعلت األردن

 .دول المتقدمةاالستفادة من التجارب التي سبقتنا في ال -

 . وعرضها بأسعار في متناول الجميع،إنشاء مراكز إلنتاج البرمجيات التعليمية -

 .العمل على إنتاج الحواسيب محليا -

  :ويستنتج الباحث من خالل كل ما سبق أن 
  .الحاسوب تقنية علمية هائلة ال بد من االستفادة منها في كافة المجاالت -

 .مهارات وأساليب التفكيرالحاسوب وسيلة قادرة على تنمية ال -

 . قد تكون أكثر أثراً من الوسائل األخرى،الحاسوب يمكن استخدامه وسيلة تعليمية ناجحة -
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 .الحاسوب يمكن استخدامه معلماً بديالً في حالة التعلم الذاتي -

 . وإعادتها في وقت يسير،الحاسوب لديه القدرة على االحتفاظ بكم كبير من المعلومات -

 .لى التعامل مع أصعب التفاصيل العلمية وغير العلمية وأدقهاالحاسوب قادر ع -

 .ياضياترلس العديد من المواد مثل العلوم واالحاسوب أثبت نجاحاً في تدري -

 بأنه يستطيع جذب انتباه المتعلمين بمـا لديـه          ؛الحاسوب يمتاز عن باقي الوسائل األخرى      -
 .من ألوان وعناصر تشويق أخرى

سات واألبحاث فاعلية الحاسـوب فـي تـدريس المباحـث            كثير من الدرا   أكدتوقد  
 ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدارسين بالطريقـة المحوسـبة والطريقـة              ،المختلفة

 فـي مبحـث     )٢٠٠٠( ودل على ذلك دراسـة عجينـة         ،التقليدية لصالح الطريقة المحوسبة   
 ، في العلوم  )٢٠٠٣(ادي  الهعبد ودراسة   ، في الفيزياء  )٢٠٠٠( ودراسة الشرهان    ،الرياضيات

  ودراسـة ،في اكتساب التالميـذ لمفهـوم اللـون    ) ٢٠٠٤(يزاوي  ـ الج ،ةـطوالب ةـودراس
 ،أبـو جـابر     ودراسة ، في معرفة االتجاه نحو التطبيقات التربوية للحاسوب       )٢٠٠٠(طوالبة  

 في معرفة اتجاهات الطالب والمعلمين نحـو اسـتخدام الحاسـوب فـي      )٢٠٠٠(وأبو عمر   
لمعرفة اتجاه الطلبة نحو استخدام الحاسوب ) Ireson   , 1997 ,إرسون( ودراسة ،المدارس

 وهذا كله مدعاة لكي نعمل على االستفادة من الحاسـوب فـي تـدريس               ،كمساعد في التعليم  
 ومن هذا المنطلق فإن الباحث يسعى إلى استخدام الحاسوب في تدريس            ،المباحث في مدارسنا  

 العلوم الفصل األول المقرر على الصف التاسع األساسي بهدف          وحدة جسم اإلنسان من كتاب    
 واالستفادة مـن    ،التعرف على الفروق الداللية بين طريقة التعلم بالحاسوب والطريقة التقليدية         

  .نتائج هذه الدراسة على المستوى الشخصي والمستوى الوطني
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  عـرابـل الـصـالف
  ةـراءات الدراسـإج

  
  

 راسةمنهج الد: أوالً 

  مجتمع الدراسة: ثانياً 

  عينة الدراسة: ثالثاً 

  )وحدة أجهزة جسم االنسان ( الوحدة المحوسبة إعداد وبناء : رابعاً 

 أدوات الدراسة: خامساً 

  بناء االختبار التحصيلي-١         

  بناء مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب-٢         

 تكافؤ مجموعتي الدراسة: سادساً 
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

  
  :مقدمـــة 

 وعينـة   ، ومجتمع الدراسـة   ،في هذا الفصل يقدم الباحث وصفاً شامالً لمنهج الدراسة        
إعداد وبناء البرنامج المقتـرح     (  وتحديد أدوات الدراسة     ، تكافؤ مجموعتي الدراسة   ،الدراسة

 خطـوات   ،)تجاه نحو التعليم المحوسـب       بناء مقياس اال   ، بناء االختبار التحصيلي   ،المحوسب
  : وصف للعناصر السابقة من إجراءات الدراسة يأتيوفيما .  والمعالجة اإلحصائية ،الدراسة

  : منهج الدراسة -أوالً
المنهج الوصفي التحليلي من خـالل تحليـل        في هذه الدراسة الحالية      الباحث   استخدم  

 ،لتعرف على المفاهيم الرئيسية في هذه الوحدة      ل) وحدة أجهزة جسم االنسان   (الوحدة الدراسية   
 المنهج التجريبي القـائم علـى تـصميم المجمـوعتين العـشوائيتين             استخدم الباحث  وكذلك

 حيث تتعرض المجموعة التجريبية للبرنامج المحوسب الـذي أعـده         ،)التجريبية، والضابطة (
وتطبيـق  ،  ية بالطريقة التقليدية  حدة الدراس  بينما تتلقى المجموعة الضابطة تدريساً للو      ،الباحث
 البحث االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه نحو التعليم المحوسب قبـل وبعـد إجـراء               أداتي

  .التجربة على كٍل من المجموعتين
  : مجتمع الدراسة -ثانياً

) ١(والجدول يتكون مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الصف التاسع األساسي في فلسطين، 
الميذ في مجتمع الدراسة مـوزعين حـسب المؤسـسة التعليميـة المـشرفة،              يبين أعداد الت  

  .)١(والجنس
   )١( جدول 

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المؤسسة التعليمية المشرفة والجنس
  المجموع  خاصة  وكالة  حكومة  الصف

  التاسع  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور
٤٧٠٥٦  ٤٧٤٣٥  ١٦٢٦  ٢٣٤٥  ١٤٢٥٧  ١٣٥٩٠  ٣١١٧٣  ٣١٥٠٠  

              ٩٤٤٩١  

                                                
تم الحصول على هذه البيانات من موقع وزارة التربية والتعليم العالي للسلطة الوطنية الفلسطينية  للعـام      ) 1(

  )  pdf.statistic/stats/ps.gov.mohe.www://http  ( ٢٠٠٧/٢٠٠٦الدراسي  
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  : عينة الدراسة -ثالثاً

 تم اختياره بالطريقة العشوائية البسيطة من بين         دراسي تتكون عينة الدراسة من فصل    
ويمثـل المجموعـة    " أ  " ة الموجودة في مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية         يالشعب الدراس 

 العشوائية البـسيطة مـن بـين الـشعب           تم اختياره بالطريقة    دراسي آخر   وفصل ،التجريبية
 ،ويمثل المجموعة الضابطة  " ب  " الدراسية الموجودة في مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية         

 ،عن طريق اختياره بالطريقة القصدية    " أ  " وقد تم تحديد مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية         
  :وذلك لألسباب التالية 

 لباحث مدرساً للعلوم والتكنولوجيا في هذه المدرسة  ا يعمل حيث؛سهولة االتصال بالتالميذ •

 .توفر مختبر للحاسوب في المدرسة مجهز بأحدث أجهزة الحاسوب  •

 وعـدد التالميـذ فـي    ،تلميـذاً  ) ٣٦(حيث كان عدد التالميذ في المجموعة التجريبيـة   
  .تلميذاً  ) ٧٢(  ومجموعهما ،تلميذاً ) ٣٦( المجموعة الضابطة 

  :الوحدة المحوسبة المقترحة بناء إعداد و -رابعاً
)  اإلنـسان  جسم وحدة أجهزة(الوحدة المحوسبة المقترحة هدفت هذه الدراسة إلى بناء  

عينة من تالميـذ الـصف التاسـع        ى  لع الوحدة التاسع األساسي ومعرفة فاعلية هذه    للصف  
 التالميـذ    تحصيلهم واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب ومقارنة ذلك مـع          تنمية األساسي على 

  . بالطريقة التقليدية)وحدة أجهزة جسم اإلنسان(الذين يدرسون 

  :اإلنسانمبررات اختيار وحدة أجهزة جسم  •

  .تحتوي على مفاهيم ترتبط بحياة الطالب اليومية  .١

 .تتعلق بالصحة العامة للطالب  .٢

 .يوجد العديد من المفاهيم المجردة التي تحتاج إلى توضيح  .٣

ت الطالب متدنية في هذه الوحدة وذلك من خالل تدريسه لعدة           الحظ الباحث أن درجا    .٤
 .سنوات لمقرر العلوم للصف التاسع األساسي 



 ٨٥

  : على المصادر التالية الوحدةوقد اعتمد الباحث في بناء  

  .البحوث والدراسات السابقة في هذا الموضوع  .١

 .االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم  .٢

 .لمرحلة اإلعدادية الخصائص العامة للطالب في ا .٣

 .خصائص التعلم الذاتي  .٤

 .خصائص بناء البرامج التعليمية المحوسبة  .٥

  : تمثلت في الوحدة المحوسبةوعلى هذا قام الباحث بعدة خطوات إلعداد وبناء 

   .الوحدةتحديد أهداف . ١

  . لتحديد قائمة المفاهيم التي تتضمنها هذه الوحدةالوحدةتحليل محتوى . ٢

 .ساليب التقويم تحديد أ. ٣

  .ة المحوسبالوحدةمراحل إعداد وبناء . ٤

   .الوحدة المحوسبةمرحلة إعداد  -

  .الوحدة المحوسبةمرحلة كتابة سيناريو  -

  .الوحدة المحوسبةمرحلة إنتاج  -

  .الوحدة المحوسبةمرحلة تطوير  -
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  :وفيما يلي شرح تفصيلي لكل مرحلة 
 :أهداف الوحدة المحوسبة  •

ك عزيزي الطالب بعد دراستك لوحدة أجهزة جسم اإلنسان وإجـراء النـشطة التعليميـة               يتوقع من        
  :دة فيها أن تصبح قادراً على أن الوار

  األهداف السلوكية  الفصل  الوحدة
   .عدد أجزاء الجهاز الهضميت -
  .الهضمي  تذكر وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز -
  . تعدد األجزاء المصاحبة للجهاز الهضمي -
  . تتتبع مراحل هضم الطعام -
  . تذكر أهمية المواد الغذائية -
  . تصنف المواد الغذائية -
  . بعض المشكالت الصحية في الجهاز الهضمي إلى تتعرف -

  األول
  الجهاز

  الهضمي

  ات الفيتامين-٣   البروتين-٢    الدهون-١ : تكشف عملياً عن-
  . تعدد أجزاء الجهاز الدوري -
  . تصف تركيب القلب -
  . تذكر أنواع األوعية الدموية -
  . تفرق بين األوعية الدموية من حيث الوظيفة -
  . تفرق بين الدورة الدموية الكبرى والصغرى -
  . مكونات الدم عملياً إلى تتعرف -
  . أجزاء الجهاز الليمفاوي إلى تتعرف -
  . تبين وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز الليمفاوي -

  الثاني
ــاز  الجهـ

  الدوري
  والليمفاوي

   أهم المشكالت الصحية التي تصيب الجهاز الدوريإلى تتعرف -
  . تذكر تركيب الجهاز التنفسي -
  . تبين وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز التنفسي -
  .ارن بين الحركات التنفسية  تق-
  . بعض الظواهر المرتبطة بالجهاز التنفسي إلى تتعرف -
  . تشرح آلية تبادل الغازات في تنظيم عملية التنفس -

  الثانية
  أجهزة
  جسم

  اإلنسان

  الثالث
  الجهاز

  التنفسي

  .  بعض المشاكل الصحية التي تصيب الجهاز التنفسيإلى تتعرف -
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 :تحليل محتوى الوحدة  •
  : الوحدة  تحليلهدافأ
 .   التعليمية التعلمية اشتقاق األهداف-١
  . اختيار االستراتيجيات التعليمية التعلمية المناسبة-٢
  . التعليمية والتقنيات المناسبة  اختيار الوسائل-٣
  .العلمية بناء االختبارات التحصيلية وفق الخطوات -٤
  . محتوى الوحدةالكشف عن مواقف القوة والضعف في  -٥

   : تحليل الوحدةعناصر 
   :  من العناصر التاليةحتوى الوحدةميتكون 

   وهي العناوين الرئيسة والفرعية الواردة في الوحدة الدراسية أو الدرس : المفردات -١
صور ذهنية تشير إلـى مجموعـة مـن    ( تعرف المفاهيم بأنها : المفاهيم والمصطلحات   -٢

 تم االتفاق علـى  أما المصطلحات فهي ما) المتقاربة ويعبر عنها بكلمة أو أكثر  العاصر
   . على شيء معين إطالقه

أو أحـداث أو ظـواهر ثبتـت     تعرف الحقيقة بأنها عبارة عن بيانات: الحقائق واألفكار  -٣
   . العالقات صحتها ، واألفكار هي مجموعة حقائق عامة تفسر الظواهر أو

مين أو بـين مفهـو   ارة تربط أو توضح العالقـة ـأنه عبـرف التعميم بـتع: التعميمات  -٤
    .أكثر

ءها الحكـم علـى المواقـف أو    ضـو  القيم هي المعايير التي يتم في: القيم واالتجاهات  -٥
اإلنـسان نحـو األشـياء أو     ، أما االتجاه فهو مفهوم فردي شخصي يحدد ميولالسلوك

هـذا الـسلوك فـي     األشخاص أو المواقف فيؤثر في سلوكه نحوها ويعمل على توجيه
  .المواقف المختلفة

والعلمية التي يقوم بها الطلبة وتكون تعرض الطلبـة   وهي الممارسات العقلية: المهارات  -٦
    . لخبرات تربوية مقصودة ومخطط لها

    . الرسومات والصور واألشكال التوضيحية -٧
  . واألسئلة األنشطة والتدريبات -٨

 وذلك بهدف التعرف إلى     ؛اإلنسان بتحليل محتوى وحدة أجهزة جسم       قام الباحث حيث     
الـتعلم   وفق إستراتيجية    ها وتنظيم اصياغتهإعادة  المفاهيم الرئيسية التي تتضمنها هذه الوحدة و      

  .الذاتي باستخدام الحاسوب 



 ٨٨

  :وقد مرت عملية التحليل بالخطوات التالية 
  :صدق التحليل : أوالً

التحليل التي توصلت إليها    قام الباحث بمقارنة نتائج التحليل التي توصل إليها مع نتائج           
 وكانت النتـائج متطابقـة      ، بإشراف موجه مادة العلوم األستاذ عماد حسن الروبي        لجنة العلوم 

 ورغم ذلـك تـم      ،إلى حد كبير مع بعض التعديالت مما يضفي على التحليل مصداقية وثباتاً           
ـ            م االتفـاق   عرض التحليل على مجموعة المحكمين من المعلمين والمشرفين التربويين وقد ت

يوضـح مـدى االتفـاق      ) ٢( والجـدول    ،على مجموعة من التعديالت أجريت على التحليل      
  .واالختالف بين المحللين 

   )٢(جدول 
   في تحليل الوحدةمدى االتفاق واالختالف بين المحللين
  الدروس  النسبة المئوية  المفاهيم العلمية

  اختالف  اتفاق  اختالف  اتفاق
  %١٤  %٨٦  ٤  ٢٤  الجهاز الهضمي

  %١٦  %٨٤  ٣  ١٦  الجهاز الدوري الليمفي
  %١٧  %٨٣  ٢  ١٠  الجهاز التنفسي
  %١٥  %٨٥  ٩  ٥٠  المجموع

أن نسبة االتفاق كانت عالية بين كل من عمليتي التحليـل حيـث بلغـت             ) ٢(ويتضح من الجدول         
  وهي نسبة تدل على صدق تحليل محتوى الوحدة% ٨٥النسبة 

  
   : التحليلموضوعية:ثانياً 

 ،مرة أخرى بعـد أسـبوعين      قام الباحث بتحليل محتوى وحدة أجهزة جسم االنسان             
 وكانت نتائج التحليل في المرة الثانية متقاربة جداً من نتائج           ،وذلك للتأكد من ثبات التحليل    

 وهذا يدل علـى ثبـات تحليـل         ،%)٩٦ ( نسبة االتفاق  إذ بلغت ،التحليل في المرة األولي   
  .يوضح مدى االتفاق واالختالف بين التحليل األول والتحليل الثاني) ٣(ل  والجدو،الوحدة



 ٨٩

   )٣(جدول 
  التحليل األول والتحليل الثاني للوحدةمدى االتفاق واالختالف بين 

  الدروس  النسبة المئوية  المفاهيم العلمية
  اختالف  اتفاق  اختالف  اتفاق

  %٤  %٩٦  ١  ٢٤  الجهاز الهضمي
  %٦  %٩٤  ١  ١٦  فيالجهاز الدوري الليم

  -  %١٠٠  -  ١٠  الجهاز التنفسي
  %٤  %٩٦  ٢  ٥٠  المجموع

أن نسبة االتفاق كانت عالية بين كل من عمليتي التحليـل حيـث بلغـت             ) ٣(ويتضح من الجدول         
   على درجة كبيرة من الثبات تحليل محتوى الوحدةأنوهي نسبة تدل على % ٩٦النسبة 

  :)٢() ١ (تها النهائيةقائمة المفاهيم في صور: ثالثاً 

 كانـت فـي     اإلنسانجسم   بعد التأكد من صدق وثبات تحليل محتوى وحدة أجهزة                
الجهـاز  ( الوحدة الثالثة    دروس موزعة على    اًمفهوم) ٥٠(صورتها النهائية تحتوي على     

  ) .والجهاز الدوري والليمفاوي، والجهاز التنفسي ،الهضمي

 :ضمنت هذه الوحدة أسلوبين من أساليب التقويم وهما لقد ت :أساليب تقويم التالميذ  •

  : أسلوب التقويم البنائي .١

 ومن خالل إجابـات  ، يتخلل كل درس تقويم بنائي على هيئة تمارين     وهذا األسلوب        
التالميذ على هذه التمارين يتم تحديد نقاط الضعف والقوة وتعالج األخطاء ونقاط الضعف             

 خر إال بعد التأكد من وصول التلميذ إلى       آ االنتقال من درس إلى       وال يتم  ،بمجرد ظهورها 

   .المستوى المحدد

  : أسلوب التقويم الختامي . ٢

 االختبارات والتمارين العامة التي توجد في نهاية البرنامج وذلـك لقيـاس              يشملوهو  
  .مدى تحصيل الطالب بعد دراستهم للبرنامج 

                                                
 .جسم اإلنسان في صورتها النهائيةقائمة مفاهيم وحدة أجهزة  ) : ١(  ملحق  )2(



 ٩٠

   :الوحدة المحوسبةمرحلة إعداد وبناء  •
 وذلك طبقاً للمراحل األربع     ، وفق نمط التدريس الشامل    الوحدة المحوسبة  لقد تم إعداد           

، الوحـدة  ومرحلة كتابـة سـيناريو       للوحدةاألساسية إلنتاج البرمجيات وهي مرحلة اإلعداد       
   . )٢٠ : ١٩٩٨ ،الفارابراهيم (  الوحدة ومرحلة تطوير الوحدةومرحلة إنتاج 

   :حدةالومرحلة إعداد  .١

   :اآلتيةوهي المرحلة التي تتضمن إنجاز المهام 

   واستخدامها في اختيار األنشطة واألمثلة والتمارين ،صياغة األهداف التعليمية بوضوح -

 .راءات والحقائق الرئيسة للوحدة جاإل وتحديد المفاهيم وا وتنظيمهالوحدةكتابة محتوى  -

  ومراعاة المستوى العلمي والمهاري لهم ةالوحدالتعرف على خصائص التالميذ الموجه إليهم  - 

 مع مراعاة الوقت لكل درس وتنظيم الدروس        وحدةتضمنها ال تتخطيط الدروس التي سوف      -
 .وصياغة محتوى كل درس بحيث يتيح شمولية العرض ودقته 

 التوضيحية،الحركة،األلوان،األصوات  تحديد الوسائل التعليمية وتتضمن األشكال والصور -

 . ونوع السلوك المستهدف ،راءات واالستراتيجيات المناسبة لمستوىاختيار اإلج -

 بهـدف إتاحـة الفرصـة للتالميـذ     ،تحديد األنشطة المصاحبة لكل موقف تعليمي متوقع       -
 . وتوظيفها في مواقف حياتية ،بالمشاركة الفاعلة

تهم تحديد طرق واستراتيجيات استثارة دافعية التالميذ للتعلم بحيث يكون مناسـبة لحاجـا             -
 .وألعمارهم الزمنية 

 .تحديد أنواع األسئلة مع مراعاة صياغتها صياغة سليمة واضحة ومراعاة لألهداف  -

 . والتغذية الراجعة ،تحديد طرق التعزيز -

 .تحديد وسائل التقويم المالئمة ووسائل العالج واإلثراء  -

   :ة المحوسبالوحدةمرحلة كتابة سيناريو  .٢

 وفـق دراسـة   لوحدة المحوسبة عرض ا ت أن   ،وحدةاريو ال  راعى الباحث عند كتابة سين      
  : كما يلي  )١٠٠ : ٢٠٠٤ ،بسمة بارود(أعدتها وحدة تقنية المعلومات في جامعة بيت لحم 



 ٩١

يتم من خاللها ) Frames(تقديم الميزات التعليمية على شاشة الحاسوب على شكل إطارات       . ١
 ومعلومات وحقائق   كل مفاهيم ـيق على ش  ـلوب ش ـيمية بأس ـرح المادة التعل  ـلية ش ـعم

  .وأفكار وأمثلة

 . تكون ذات عالقة بالمحتوى الوحدة المحوسبةتقديم أنواع مختلفة من األمثلة من قبل  .٢

يقوم التالميذ بإدخال إجابات لألسئلة المطروحة ثم يقوم الحاسوب بمقارنة هذه اإلجابـات              .٣
 .مع اإلجابات المخزنة عنده للتأكد من صحة إجابة التلميذ 

 :تقديم تغذية راجعة وذلك وفق أحد أشكال التعزيز المختلفة وذلك عبر  .٤

 .مديح وثناء ليعزز ما تعلمه التلميذ  •

 .يطلب من التلميذ بإعادة المحاولة عند اإلجابة الخطأ  •

 .تقييم لتحصيل التلميذ التعليمي في الجلسة كنسبة مئوية  •

ـ  بحيث يعرض فـي ا     الوحدة المحوسبة ولقد تم كتابة         ة قائمـة الـدروس الرئيـسة       لبداي
  .، ويتم اختيار الدرس المطلوب حيث يتم عرض األهداف لكل درس الموجودة

وقد صممت بحيث يتاح للتلميذ التنقل بين الشاشات بسهولة ويسر وسرعة وتنظيم ولقد راعى              
  : الركائز األساسية التي يقوم بها التعليم بواسطة الحاسوب وهي الوحدةالباحث في 

  . اإلثارة والتشويق عنصر .١

  .عنصر االستجابة . ٢
      .عنصر التعزيز . ٣

   نعم                                                        
  
 

 
    ال                                             

  
  
  

                          
  

  

یتكون حافز لدى 
التلمیذ ویتفاعل 

 مع الدرس
استجابة  اإلثارة

 التلميذ

ھل 
  بة ستجااال

  صحیحة
 

تعزيز من خالل 
 مدح أو ثناء

تعزیز عن طریق الطلب بإعادة 
 المحاولة أو التقویم للعالج

 الحاسوب مخطط سهمي للسيناريو التي يقوم عليها التعلم بواسطة

  )٣( الشكل رقم 



 ٩٢

   :الوحدة المحوسبةمرحلة إنتاج . ٣
 Visual Basic، ولقد استخدم الباحث لغـة   الوحدةتي يتم فيها تنفيذ سيناريو وهي المرحلة ال

 فـي  Flash( ، Multi-Media(  كما استخدم    ،و الخاصة بتأليف برمجيات الوسائط المتعددة     
  .إنتاج البرنامج وذلك لسهولة التعامل معه وعرض الشاشات ومميزاته الكثيرة  

  :نفيذ البرنامج التعليمي المحوسب والمخطط السهمي التالي يوضح طريقة ت

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البداية

  الخياراتمةقائ

 الدرس األول الدرس الثالث الدرس الثاني

  القبلياالختبار

 األهداف

  الدرسشرح

 الخالصة

  البعدياالختبار

  النهاية
 

  )٤( الشكل رقم 



 ٩٣

   :الوحدة المحوسبةمرحلة تطوير . ٤

 على مجموعـة    الوحدة تم عرض    ، األولية ا في صورته  الوحدةبعد االنتهاء من إنتاج     
ـ      )٢(  ملحق   من المحكمين المتخصصين في تدريس العلوم والحاسوب       رأي  وذلك إلبـداء ال

استمارة إبداء الرأي لتحديد درجـة مناسـبة         وذلك من خالل     ،الوحدةوأخذ المالحظات على    
فـي تعـديل   الباحـث  وبعد جمع آراء السادة المحكمين استفاد  ، )٣(ملحق  الوحدة المحوسبة 

  .بعض النقاط في الدروس وذلك مع ما يتالءم من مهارات أراد تنميتها 

 اإلنسان ولقد راعى الباحث في       في وحدة أجهزة جسم    ةلمحوسب ا الوحدةوبذلك تم إعداد إنتاج     
   :يأتي ما هذه الوحدة المحوسبة

  ويعمل على قاعدة عريضة من الحواسيب  ) CD(  متوفر في اسطوانات الوحدةكون تأن  .١

 .ال يتطلب من التلميذ المعرفة السابقة بالحاسوب  .٢

 ط للتحكم في عرض البرنامج استخدام الماوس فق  وذلك عبرالوحدةسهولة التعامل مع  .٣

  .الوحدة المحوسبةسهولة الدخول والخروج من  .٤

 .يتيح للتالميذ أن يتحكموا في اختيار الدرس والتسلسل في محتويات الدرس  .٥

  .الوحدةتضمنها تتنوع األسئلة التي  .٦

 .تنوع أساليب التعزيز سواء كانت اإلجابة صحيحة أو خطأ  .٧

س وأصبحت جاهزة للتطبيـق فـي صـورتها         وبذلك تم تطوير الوحدة بشكل محسو     
وبذلك يكون الباحث قد أجاب عـن الـسؤال      ، )٤(  انظر ملحق    ،النهائية وصالحة لالستخدام  

  :األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على 

 تالميـذ الـصف      لدى ما صورة الوحدة المحوسبة في مادة العلوم لتنمية التحصيل الدراسي          "
  " ؟ التعليم المحوسب  نحو واتجاهاتهم، التاسع األساسي بفلسطين

   :ة المحوسبللوحدةإعداد دليل استخدام المعلم . ٥
قام الباحث بإعداد دليل استخدام للمعلم ليسترشد به في تدريسه للوحدات الدراسية التي             

   ) .٥( يتكون منها البرنامج انظر ملحق رقم 



 ٩٤

 في كل برنـامج نموذجـاً واحـداً          برامج رئيسة على أن تقدم     ةويشمل هذا الدليل على خمس    
 مع مراعاة أن يشمل هـذا النمـوذج         ،ليمي وفق مبادئ أسلوب التعليم المقترح     ـوقف تع ـلم

  :يأتيعلى ما 

  .عنوان الدرس  .١

 .الهدف العام من الدرس  .٢

 .األهداف السلوكية المقابلة التي تنشق من الهدف العام  .٣

 .األساليب واألنشطة المستخدمة لتحقيق األهداف  .٤

 .ساليب التقويم أ .٥

  .على أن يكون هذا النموذج للموقف التعليمي بمثابة مرشد وموجه للمعلم القائم بالتدريس 

  :أدوات الدراسة : خامساً 
من أجل تحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في الكشف عن أثر برنامج محوسـب علـى               

يم المحوسب وذلـك     والكشف عن اتجاهاتهم نحو التعل     ،تحصيل تالميذ الصف التاسع األساسي    
يستخدم الباحث فـي هـذه الدراسـة       س،  )أجهزة جسم اإلنسان  (دة الثانية   ـوحالل ال ـن خ ـم

  :اآلتيةاألدوات 

  . بناء وإعداد االختبار التحصيلي -١    

  . بناء وإعداد مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب -٢    

  : بناء االختبار التحصيلي -أ
اً في وحدة أجهزة جسم اإلنسان من كتاب العلـوم للـصف التاسـع                    أعد الباحث اختبار  

  :األساسي وذلك عن طريق الخطوات التالية 

  .تحديد الهدف من االختبار  .١

 .صياغة فقرات االختبار  .٢

 )الصدق المنطقي ( صدق المحتوى لالختبار  .٣



 ٩٥

 :التطبيق على عينة استطالعية بهدف  .٤

  تحديد زمن االختبار- 

  )االتساق الداخلي ( االختبار  حساب صدق -     

   حساب ثبات االختبار-     

   حساب معامل التميز-     

   حساب معامل الصعوبة-     

 تحديد الوزن النسبي لمكونات االختبار   .٥

 االختبار في صورته النهائية .٦

  : تحديد الهدف من االختبار- ١

المعلمون وذوو االختصاص فـي    تعتبر االختبارات التحصيلية من األدوات التي يعتمد عليها         
إطـار العمليـة التعليميـة      العملية التعليمية للتعرف على مدى ما تم تحقيقه من أهداف فـي             

 ويهـدف هـذا     ،اعلية بعض األساليب والوسائل   ـدى ف ـرف على م  ـذلك التع ـ، وك التعلمية
  :االختبار إلى 

" لبلـوم   " يـة   قياس مدى تحصيل التالميذ في مادة العلوم وفـق المـستويات المعرف            -
  ) . والتحليل ، والتطبيق، والفهم،التذكر( والمنوي أخذها بالحسبان وهي 

) عـن طريـق الحاسـوب       ( قياس الفارق بين تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية         -
 .في مادة العلوم ) بالطريقة التقليدية ( وتالميذ المجموعة الضابطة 

 .نمية القدرة على التعلم الذاتي  في تة المحوسبالوحدة مدى فاعلية إلىالتعرف  -

  :  صياغة أسئلة االختبار -٢

 ويعتبر هذا النمط من أكثر األنماط الختباريـة         ،اختار الباحث نمط االختيار من متعدد     
   . )١١٩ – ١١٧ : ١٩٩٥ ،متولينبيل ( موضوعية في التصحيح 

  :لقد تم صياغة أسئلة االختبار بحيث تكون 

  .المراد قياسها مالئمة لألهداف السلوكية  .١

 .سالمة األسئلة لغوياً وعلمياً  .٢



 ٩٦

  .لمحتوى الوحدة التجريبيةمراعية  .٣

 .مراعية لخصائص التالميذ  .٤

 .محددة وواضحة وال غموض فيها  .٥

  :  الصورة األولية لالختبار التحصيلي -٣

فقرة وبعد كتابته تم عرضـه      ) ٥٠(وضع االختبار في صورته األولية واشتمل على        
رائهم في فقـرات االختبـار وصـالحيته لقيـاس     آن المحكمين، وذلك ألخذ    على مجموعة م  

 وذلـك لحـذف أو تعـديل بعـض          ،األهداف المرجو تحقيقها في وحدة أجهزة جسم اإلنسان       
  .الفقرات ولقد تم االستفادة من آراء المحكمين بحيث تم تعديل بعض الفقرات 

  : تجريب االختبار على عينة استطالعية -٤

الختبار بصورته األولية قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية          بعد إعداد ا  
من  ، اختيروا من خارج عينة الدراسة،      من تالميذ الصف التاسع األساسي     اًتلميذ) ٤٠(قوامها  
 وقد أجريـت التجربـة االسـتطالعية لالختبـار     ،"ب "  ذكور بيت حانون االعدادية  مدرسة

  :التحصيلي بهدف 

 .ن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسية تحديد الزم -

 .التأكد من صدق االختبار وثباته  -

 .حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار  -

  : تصحيح أسئلة االختبار التحصيلي -٥

قـام   ، أسئلة االختبـار التحـصيلي   ذ العينة االستطالعية باإلجابة عن    بعد أن قام تالمي   
 وبذلك تكـون الدرجـة التـي      ،الباحث بتصحيح االختبار حيث حددت درجة واحدة لكل فقرة        

 وباإلضافة إلى ذلك تم حـساب عـدد   ،درجة) ٥٠ – ٠(حصل عليها التالميذ محصورة بين    ي
  .التكرارات لإلجابة الخاطئة على كل فقرة من فقرات االختبار 

  : تحديد زمن االختبار التحصيلي -٦

من تأدية التالميذ لالختبار عن طريق حساب المتوسط الحـسابي لـزمن            تم حساب ز  
 فكان زمن متوسط المدة الزمنية التـي اسـتغرقها          إجابة التلميذ األول واألخير على االختبار     

  . دقيقة  ) ٥٠( أفراد العينة االستطالعية يساوي 



 ٩٧

 :صدق االختبار وثباتهحساب  •

  :صدق االختبار -١

ه على قياس ما وضع لقياسه وقد تأكد الباحث من صدق           ويقصد بصدق االختبار قدرت   
  :االختبار بالطرق التالية

  :صدق المحتوى  - أ

    ويقصد بصدق المحتوى معرفة مدى تمثيل فقرات االختبار للموضوع الدراسـي الـذي                
  :يهدف إلى قياسه وقد تحقق هذا النوع من الصدق من خالل إجراءات بناء االختبار وهي

 الدراسية وتحديد األهداف التعليمية ووضع فقـرات االختبـار ممثلـة            وحدةالتحليل محتوى   
د من ذلك باتفاق أعضاء لجنـة المحكمـين لالختبـار           ـداف، كما تم التأك   ــللمحتوى واأله 

   ).٢(  ملحق رقم

  :صدق االتساق الداخلي  -  ب

ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل مستوى من مـستويات             
ف ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمـستوى              األهدا

يوضح معامالت ارتبـاط كـل مـستوى مـن     ) ٤(األهداف الكلي الذي تنتمي إليه  والجدول  
  :مستويات األهداف المعرفية بدرجة االختبار الكلي

  
  )٤(جدول 

  والدرجة الكلية من االختبار فيةمعامالت االرتباط بين  كل مستوى من المستويات المعر

معامل االرتباط مـع      المستوى
  الدرجة الكلية

  مستوى الداللة

  ٠,٠١دالة عند   ٠,٩٣٣  تذكر
  ٠,٠١دالة عند   ٠,٨٤٦  فهم

  ٠,٠١دالة عند   ٠,٨٤٠  تطبيق
  ٠,٠١دالة عند   ٠,٧٧٣  تحليل

  
مـستويات  معامالت االرتباط بين  كـل مـستوى مـن ال          أن جميع   ) ٤ (ويتضح من الجدول  

  . دالة إحصائياً المعرفية والدرجة الكلية من االختبار



 ٩٨

يبين معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع مستوى األهداف الذي ) ٥(والجدول 
  .تنتمي إليه

  )٥(جدول 
   في االختبارفاألهدامعامل االرتباط بين كل فقرة ومستوى 

 تطبيق فهم رتذك

 الداللة االرتباط السؤال الداللة االرتباط ؤالالس الداللة االرتباط السؤال

٠,٠١ ٠,٦٠٢  ٥ ٠,٠١ ٠,٩٥١ ٤ ٠,٠١ ٠,٤٢٠ ١ 

 غير دالة ٠,٠١٢ ٩ ٠,٠١ ٠,٤٧٥ ٨ ٠,٠١ ٠,٥٣٦ ٢

 ٠,٠١ ٠,٦٥٠ ١١ غير دالة ٠,٠٨٠ ١٠ غير دالة ٠,١١٥ ٣

٠,٠١ ٠,٤١٤ ١٨ ٠,٠١ ٠,٤٩٧ ١٣ ٠,٠١ ٠,٤٢٦ ٧ 

٠,٠١ ٠,٤٣٢ ٢٣ ٠,٠١ ٠,٤٧٢ ١٥ ٠,٠١ ٠,٦٨٠ ١٢ 

٠,٠١ ٠,٤٢٤ ٣٤ ٠,٠١ ٠,٤٧٧ ١٩ ٠,٠١ ٠,٧٢٢ ١٤ 

٠,٠١ ٠,٣٩٤ ٣٧ ٠,٠٥ ٠,٣٨٦ ٢٠ ٠,٠٥ ٠,٣٤١ ١٦ 

٠,٠١ ٠,٤٠١ ٤١ ٠,٠٥ ٠,٣٨٦ ٢٤ ٠,٠١ ٠,٦٧٠ ١٧ 

 ٠,٠١ ٠,٦٨٤ ٤٥ ٠,٠٥ ٠,٣٦٨ ٢٦ غير دالة ٠,١١٥ ٢١

٠,٠١ ٠,٥٢٣ ٤٨ ٠,٠١ ٠,٤٩٨ ٣١ ٠,٠١ ٠,٥٦٦ ٢٢ 

٠,٠١ ٠,٥٩٥ ٣٥ ٠,٠٥ ٠,٣٠١ ٢٥ 

 غير دالة ٠,١٥٩ ٣٨ ٠,٠١ ٠,٤٠١ ٢٧

  
 تحليل

 ٠,٠١ ٠,٧٠٨ ٦ غير دالة ٠,١٤٢ ٤٠ ٠,٠١ ٠,٤٢١ ٢٩

 ٠,٠١ ٠,٤٥٥ ٢٨ غير دالة ٠,٠٦٨ ٤٣ غير دالة ٠,١٤٤ ٣٢

٠,٠١ ٠,٦٢٠ ٣٠ ٠,٠٥ ٠,٣٨٢ ٤٧ ٠,٠١ ٠,٤١٥ ٣٣ 

٠,٠١ ٠,٨٤٢ ٤٢    ٠,٠١ ٠,٣٩٣ ٣٦ 

٠,٠٥ ٠,٣٣٤ ٥٠    ٠,٠١ ٠,٥١١ ٣٩ 

       ير دالةغ ٠,٠٩٢ ٤٤

٠,٠٥ ٠,٣٥٩ ٤٦       

٠,٠٥ ٠,٣٤١ ٤٩       

                                                                                        ، ١٠ ،٩ ،٣"  وهي  تم استبعاد الفقرات التي لم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية، من االختبار      
٤٤ ،٤٣ ،٤٠ ،٣٨  ،٣٢، ٢١. "   

  :فقرات االختبار التي تم استبعادها 
  : ممر غضروفي يقع بين البلعوم والقصبة الهوائية -٣ 

   المرئ-   د   الحنجرة     - الغضروف الدرقي        ج-        بلسان المزمار -   أ



 ٩٩

  :األجزاء التالية تعتبر من األجزاء المصاحبة للجهاز الهضمي ما عدا  -٩
   الغدد اللعابية- الكبد                 د- البنكرياس          ج-رئ            ب الم-    أ

 

  :عمل الشعيرات الدموية في األنف على ت -١٠
   تدفئة هواء التنفس      -           ب             الجراثيم تنقية هواء التنفس من -     أ
  ترطيب هواء التنفس -     ج        تنظيم مرور الهواء للرئتين               -    ج

  :رد فعل طبيعي لوجود مسبب يهيج الجهاز التنفسي  -٢١
   الشهيق- التثاؤب                د- العطس               ج- السعال            ب-     أ

  :مرض ينتج عن انسداد جزئي أو كلي للشريان التاجي   -٣٢
   الجلطة الدموية- األزمة الصدرية       د-  ج    الذبحة الصدرية- ب    ضغط الدم   -أ

  :ينصح مرضى األزمة الصدرية عدم الصعود لألماكن المرتفعة وذلك بسبب  -٣٨
   ارتفاع الضغط الجوي فيها        - قلة األكسجين فيها                         ب-     أ
  جين وانخفاض الضغط الجويقلة األكس -    د       انخفاض الضغط الجوي فيها   -    ج

  -:تحتوي الخمالت على عدد كبير من الشعيرات الدموية والليمفية وذلك  -٤٠
  المتصاص الطعام المهضوم و نقله لخاليا الجسم-بإلتمام عملية هضم المواد الدهنية      -  أ

   إلتمام عملية هضم المواد البروتينية- المتصاص الماء واألمالح                 د-ج

  :سكان المرتفعات يمتازون بقلوب كبيرة تدق أكثر من سكان السهول وذلك بسبب -٤٣
   انخفاض الضغط الجوي على المرتفعات        - انخفاض نسبة األكسجين على المرتفعات   ب- أ
  انخفاض الضغط واألكسجين على المرتفعات - زيادة نسبة األكسجين على المرتفعات   د-ج

 يتم فيها انتقال الجزيئات من منطقة التركيـز العـالي إلـى منطقـة       يزيائيةـملية ف ـ ع -٤٤
  : التركيز المنخفض

   الخاصية الشعرية- الخاصية األسموزية      د- ج  االنتشار   - ب   النقل النشط   -   أ
 

  :ثبات االختبار •

 قصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريباً إذا أعيـد تطبيقـه علـى      ي
  :الطلبة أنفسهم مرة ثانية، ولقد قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقتين هما



 ١٠٠

 :طريقة التجزئة النصفية -١

 وتـم حـساب     ،)فقرات فردية وفقرات زوجية     (  قسم الباحث االختبار إلى نصفين       إذ
استجابات تالميذ العينة االستطالعية على الفقـرات الفرديـة والزوجيـة     معامل االرتباط بين    

وبعد التـصحيح باسـتخدام      ) ٠,٨٣ ( الثباتباستخدام معادلة بيرسون وكان معامل      ختبار  لال
وهذه القيم تدل علـى أن       ) ٠,٩١(  الكلي   الثبات حيث بلغ معامل     ، براون –معادلة سبيرمان   

  . االختبار يتميز بثبات مرتفع 

  :طريقة ألفا كرونباخ -٢

من خالل البرنـامج اإلحـصائي     اخ  حيث تم حساب الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونب       
spss  وهو معامل مرٍض ويدل على ثبات عاٍل) ٠,٩٠(وكان معامل ألفا كرونباخ.  

وفي ضوء ما سبق نجد أن الصدق والثبات قد تحققا بدرجة عالية يمكـن أن تطمـئن                 
  .الباحث لتطبيق االختبار على عينة الدراسة

  :معامالت السهولة والتمييزحساب  •

  : فقرة من فقرات االختباردرجة سهولة كل  - أ

حيث قام الباحث بحساب درجة سهولة كل فقرة من فقرات االختبار باستخدام المعادلة             
  .)٧٩: ت.، الزوبعي وآخرون، ب٣٤: ١٩٨٢أبو لبدة، (التالية 

  
  )في المجموعة العليا والدنيا  (عدد اإلجابات الصحيحة للفقرة

  =درجة السهولة للفقرة 
  عدد اإلجابات الخاطئة+ ات الصحيحة عدد اإلجاب

 ×١٠٠%  

  

ت التـي تقـل     وكان الهدف من حساب درجة سهولة فقرات االختبار هو حذف الفقرا          
   .%٨٠ أو تزيد عن ،%٢٠درجة سهولتها عن 

 ،٢١ ،١٠ ،٩ ،٣ والفقرات   ،) ٧٧,٠٠ ،٢٣٫٠٠ (ت السهولة لالختبار بين     كانت معامال و    
   ) ٦(ملحق  انظر ، %٢٠معامل سهولتها أقل من  ألن  تم حذفها٤٤ ،٤٣ ،٤٠ ،٣٨ ،٣٢



 ١٠١

  .معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار

قـرات االختبـار بالمعادلـة    رة من فـل فقـامل تمييز ك ـاب مع ـام الباحث بحس  ـق
  : )٧٩: ت.، الزوبعي وآخرون، ب٣٤: ١٩٨٢أبو لبدة، ( التالية

  

   ١٠٠×  نصف عدد األفراد في المجموعتين   = معامل التمييز   عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا-وعة العليا عدد اإلجابات الصحيحة في المجم

  

على معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار قام بتقسيم           ولكي يحصل الباحث  
من مجموع الطلبة، وهم الطلبـة      % ٢٧مجموعة عليا ضمت     إلى مجموعتين  الطالب

مـن  % ٢٧رجات في االختبار، ومجموعة دنيـا ضـمت    الذين حصلوا على أعلى الد    
مجموعة الطلبة الذين حصلوا على أدنى الدرجات في االختبار، وقد بلغ عدد طالب كل 

  . طالبا١١ًمجموعة منها 
فما فوق كحد   % ٢٠  حيث اعتبر  ، فقرات االختبار  معامل تمييز بحساب   الباحث   قامثم  

 )٦ (ملحـق ، وال %٢٠ل معامل تمييزهـا عـن       أدنى لتمييز الفقرة وتم حذف الفقرات التي ق       
  .يوضح ذلك

  :تحديد الوزن النسبي لمكونات االختبار: خامساً 

 وتحديـد األهميـة     ،)وحدة أجهزة جسم اإلنسان     ( بعد تحليل الوحدة المختارة     
النسبية لكل موضوع وذلك بقسمة عدد الحصص المخصصة لكـل موضـوع علـى              

 كثير من المختصين أهل الرأي فـي هـذا           وبعد األخذ بآراء   ،مجموع حصص الوحدة  
الموضوع من خبراء وموجهين ومدرسين متخصصين في تدريس العلوم وبعد تطبيـق   

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع        االختبار على عينة استطالعية وحساب      
  ) .٦(، نتج ما هو وارد في الجدول رقم مستوى األهداف الذي تنتمي إليه



 ١٠٢

   ) ٦ (  جدول
  يوضح الوزن النسبي وجدول المواصفات لالختبار التحصيلي

  المستويات  تحليل  تطبيق  فهم واستيعاب  تذكر
  

  المحتوى

  عدد
عدد   الحصص

  األسئلة
النسبة 
  المئوية

عدد 
  األسئلة

النسبة 
  المئوية

عدد 
  األسئلة

النسبة 
  المئوية

عدد 
  األسئلة

النسبة 
  المئوية

  مجموع
  األسئلة

النسبة 
  المئوية

  %٤١  ١٧  %٥  ٢  %١٠  ٤  %١٢  ٥  %١٤  ٦  ٦  الجهاز الهضمي
جهازا الدوران 

  %٣٤  ١٤  %٥  ٢  %٥  ٢  %١٠  ٤  %١٤  ٦  ٥  والليمف

  %٢٥  ١٠  %٣  ١  %٧  ٣  %٥  ٢  %١٠  ٤  ٤  الجهاز التنفسي
٤١    ٥    ٩    ١١    ١٦    

  ١٥  المجموع
  ١٠٠    %١٣    %٢٢    %٢٧    %٣٨%  

  
  

  :)٣(  )٧( لالختبار لنهائيةالصورة ا -سادساً
د التأكد من صدق االختبار التحصيلي والتأكد من قدرة فقراته على التمييز تكون في              بع

فقرة جاءت في أربع مستويات تعلم موزعة على النحو التالي  كما            ) ٤١(صورته النهائية من    
   ) :٧( في جدول رقم 

  
   )٧( جدول 

  توزيع فقرات االختبار على مستويات التعلم

ــدد   تبـــــارفقـــــرات االخ  المستويات عـ
  األسئلة

النـــسبة 
  المئوية

 ،٢٥ ،٢٢ ،١٧،٢١ ،١٦ ،١٤ ،١٢،  ٧ ،٣ ،٢ ،١  التذكر
٣٩ ،٣٦ ،٣٣ ،٢٩ ،٢٧.   

٣٨  ١٦%  

ــم  الفهــــ
  واالستيعاب

٢٦ ، ٢٤  ،٢٠ ،١٩ ،١٥ ،١٣ ،١٠ ، ٨   ، ٤،  
٣٥ ،٣١.   

٢٧  ١١%  

  ،  ٤١ ، ٣٧  ، ٢٣،٣٤  ،١٨  ، ١١  ، ٩  ،  ٥  التطبيق
٣٢.   

٢٢  ٩%  

  %١٣  ٥    .٣٨  ،٤٠  ، ٣٠ ، ٢٨  ، ٦  يلالتحل
  %١٠٠  ٤١    المجموع

  

                                                
  .الصورة النهائية لالختبار التحصيلي ) : ٧(  ملحق رقم  )3(



 ١٠٣

   :مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب -٢

لدى تالميذ  الوحدة المحوسبة   وضع الباحث مقياساً للتعرف على اتجاهات الطلبة نحو              
  .الصــف التاسع األساسي بفلسطين 

  :مقياس االتجاهات خطوات بناء 

  :المقياس تحديد الهدف من -١

اتجاهات الطلبة نحو البرنامج المقترح فـي تنميـة          متمثالً في تحديد  المقياس  كان الهدف من    
  .التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصــف التاسع األساسي بفلسطين 

  : وفقاً للخطوات التالية وهيالمقياستم بناء فقرات  -٢

  . المجالاالطالع على األدب التربوي والدراسات النظرية في هذا  -

باالتجاهـات  تحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وخاصة ما يتعلق            -
  .نحو البرامج المحوسبة 

  .باالتجاهات بشكل عام  التي تتعلق للمقياساستطالع آراء إجراء مسح  -

 .رات سالبة ق روعي أن تكون بعض فقرات المقياس موجبة وبعض الف-

   :للمقياسالصورة األولية 

فقرة، )  ٤٠(  محاور وتمثلت في   ة على ثالث   حيث اشتمل  ،المقياسفي ضوء ما سبق تم إعداد       
 وذلك الستطالع آرائهم حول     ؛ تم عرضها على لجنة من المحكمين      المقياسوبعد كتابة فقرات    

  : مدى صالحية

  .المقياسعدد بنود  -

  .  لألهداف المراد قياسهاالمقياسمدى تمثيل فقرات  -

  .علمياً  لغوياً والمقياس مدى صحة فقرات -

 .تالميذ الصف التاسع األساسي  لمستوى المقياسمدى مناسبة فقرات  -

  : تحديد طريقة االستجابة

   بحسب طريقة ليكرت الخماسية مقياساً متدرجاًالمقياس التالميذفلقد أعطيت بنود 

  .)  غير موافق بشدة، غير موافق،ال أدري، موافق ،موافق بشدة (



 ١٠٤

  : كاآلتي  الدرجات  بحيث تعطى 

   غير موافق بشدة- غير موافق -ال أدري  -موافق  –موافق بشدة                       

  ١                  ٢           ٣         ٤           ٥للفقرات الموجبة         . أ

  ٥                  ٤           ٣         ٢          ١للفقرات السالبة         . ب

  : استطالعياًالمقياستطبيق 

مـن   تلميـذاً ) ٤٠ (م بلغ عـدده  من التالميذلى عينة استطالعية المقياس ع تم تطبيق   
نفس العينة االسـتطالعية التـي طبـق عليهـا           ( طالب الصف التاسع خارج عينة الدراسة     

  : بهدف )االختبار التحصيلي 

  :المقياس صدق حساب  -١

ق المحكمين للتأكد من مدي مالءمة مفـردات         بواسطة صد  المقياستم حساب صدق    
التعرف على اتجاهـات طلبـة الـصف التاسـع           للغرض الذي وضع من أجله وهو        المقياس

 علـى بعـض األسـاتذة       المقياس وذلك بعرض    ،األساسي نحو استخدام الحاسوب في التعليم     
  . لألخذ برأيهم في مدى مساهمة مفرداته) ٢( كمحكمين ملحق

  :ليصدق االتساق الداخ

 بإيجاد معامل االرتباط بين كل مجال مـن         للمقياستم حساب صدق االتساق الداخلي      
  ):٨(  كما يتضح من الجدولللمقياس والدرجة الكلية المقياسمجاالت 

  
  )٨(جدول 

  للمقياس والدرجة الكلية المقياسيوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت 
  لالمجا  معامل االرتباط  مستوى الداللة

  أهمية استخدام الحاسوب في التدريس  ٠,٧٨١  ٠,٠١
  طبيعة التدريس باستخدام الحاسوب  ٠,٧٩٢  ٠,٠١
  االستمتاع باستخدام الحاسوب في التدريس  ٠,٧٨١  ٠,٠١

  
 داللـة إحـصائية مـع      ا ذ  مرتبطة ارتباطاً  المقياسأن جميع مجاالت    ) ٨(يتضح من الجدول    

  .للمقياسالدرجة الكلية 



 ١٠٥

 بإيجاد معامل االرتباط بين كل فقـرة  للمقياسب صدق االتساق الداخلي وأيضاً تم حسا 
  ):٩( والدرجة الكلية لمجالها كما يوضحها الجدول المقياسمن فقرات 

  )٩(جدول 
  الكلية لمجالهاوالدرجة المقياس االرتباط بين كل فقرة من فقرات معامل

أهمية استخدام الحاسوب 
 في التدريس

ام طبيعة التدريس باستخد
 الحاسوب

االستمتاع باستخدام الحاسوب 
 في التدريس

 الداللة االرتباط الفقرة الداللة االرتباط الفقرة الداللة االرتباط الفقرة

٠,٠١ ٠,٤٤١ ٢٧ ٠,٠٥ ٠,٣٤٤ ١٥ ٠,٠٥ ٠,٣٣٣ ١ 

 غيردالة ٠,١٤٢ ٢٨ ٠,٠١ ٠,٥٣٠ ١٦ غيردالة ٠,٠١٣ ٢

٠,٠٥ ٠,٣٨٩ ٢٩ ٠,٠٥ ٠,٣٤٠ ١٧ ٠,٠١ ٠,٤٩٧ ٣ 

 غيردالة ٠,٠٩٧ ٣٠ ٠,٠٥ ٠,٣٤٩ ١٨ ٠,٠١ ٠,٧٠٧ ٤

 غيردالة ٠,١٨٥ ٣١ ٠,٠١ ٠,٤٨٩ ١٩ غيردالة ٠,١٣ ٥

 ٠,٠٥ ٠,٣٨٩ ٣٢ غيردالة ٠,٢٠٢ ٢٠ ٠,٠٥ ٠,٣٨٩ ٦

٠,٠٥ ٠,٣٢٠ ٣٣ ٠,٠٥ ٠,٢٩٩ ٢١ ٠,٠٥ ٠,٣٤٦ ٧ 

٠,٠٥ ٠,٣٢٨ ٣٤ ٠,٠٥ ٠,٣٤٤ ٢٢ ٠,٠٥ ٠,٣٧٣ ٨ 

٠,٠١ ٠,٦٣٩ ٣٥ ٠,٠٥ ٠,٣١٦ ٢٣ ٠,٠١ ٠,٣٩٥ ٩ 

٠,٠٥ ٠,٣٦٤ ٣٦ ٠,٠١ ٠,٤٠١ ٢٤ ٠,٠١ ٠,٤٦٢ ١٠ 

٠,٠١ ٠,٥٢٠ ٣٧ ٠,٠٥ ٠,٣٨٤ ٢٥ ٠,٠١ ٠,٥١٣ ١١ 

٠,٠١ ٠,٤٥٠ ٣٨ ٠,٠١ ٠,٥٣٤ ٢٦ ٠,٠١ ٠,٣٩٣ ١٢ 

٠,٠٥ ٠,٣٠٦ ٣٩    ٠,٠١ ٠,٤٧٨ ١٣ 

٠,٠١ ٠,٥٥١ ٤٠    ٠,٠٥ ٠,٣٠٧ ١٤ 

  
  وهي التي تحمل األرقاماإحصائي الدالة وغير ثم استبعاد الفقرات غير المرتبطة وبذلك

 )٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٠ ،٥، ٢(   
  : من المقياس الفقرات التي تم استبعادها

  من الضروري زيادة عدد الحصص الدراسية المتعلقة بمادة التكنولوجيا -
 اعتقد بأن سبب تقدم الغرب العلمي هو استخدام الحاسوب في الدراسة -

 ذ يفكرون بشكل خالق للوصول إلى حلولأرى أن التعلم باستخدام الحاسوب يجعل التالمي -

عطي الفرصة للتالميذ للـتعلم كـل حـسب         ـة ي ـأرى أن استخدام الحاسوب في الدراس      -
 حاجاته وقدراته



 ١٠٦

اعتقد بأن استخدام الحاسوب يحفز التلميذ على اكتساب المزيد من المهـارات التـي               -
 تمكنه من مواكبة المستحدثات التكنولوجية الحديثة

اسوب في العملية التعليمية قد تصيب المتعلم بـالفتور    ـتخدام الح ـسثرة ا ـأرى أن ك   -
 في استعماله 

  : مقياس ات الحساب ثب -٢
  :م التأكد منه من خالل تولقد         

 :طريقة التجزئة النصفية   -أ

 وتم حـساب معامـل      ،)فقرات فردية وفقرات زوجية     ( قسم الباحث المقياس إلى نصفين      
 تالميذ العينة االستطالعية على الفقرات الفردية واسـتجاباتهم علـى           استجاباتاالرتباط بين   

وبعـد التـصحيح    ) ٠,٧٣٧( باستخدام معادلة بيرسون وكان معامل الثبات   الفقرات الزوجية   
وهذه القيم تدل    ) ٠,٨٤٨(  حيث بلغ معامل الثبات الكلي       ، براون –باستخدام معادلة سبيرمان    

  . رتفع على أن المقياس يتميز بثبات م
  :طريقة كرونباخ  - ب

 بطريقة ألفا كرونباخ وذلك ألنهـا تعطـي الحـد األدنـى     المقياستم التأكد من ثبات    
 بجانب أنها ال تتطلب إعادة تطبيقه كما أنهـا تـستخدم كـل عبـارات                المقياسلمعامل ثبات   

وهو معامل جيد ومـرٍض فـي   )  ٠,٧٧ (ولقد تبين أن معامل ألفا كرونباخ يساوي         المقياس،
  .مثل هذه الدراسات

  
  :)٤()٨ (للمقياس لنهائيةالصورة ا

بعد التأكد من صدق وثبات مقياس االتجاهات نحو التعلـيم المحوسـب تكـون فـي                
علـى  ) ١٠(فقرة جاءت في مجاالت ثالثة موزعة كما في جدول           ) ٣٤(صورته النهائية من    

  النحو التالي

                                                
 .مقیاس الصورة النھائیة لل ) : ٨(  ملحق رقم )4(

  



 ١٠٧

  )١٠(جدول 
  توزيع أرقام فقرات كل مجال في المقياس

عدد   أرقام فقرات كل مجال في المقياس  مجاالت المقياس  م
  الفقرات

النسبة 
  المئوية

 ،٢٢ ،١٩ ،١٦ ، ١٣ ،١٠ ،٧ ،٤ ،١  أهمية استخدام الحاسوب في التدريس  ١
٣٤ ،٣١ ،٢٨ ،٢٥  

٣٥,٣  ١٢%  

 ،٢٣ ،٢٠ ،١٧ ،١٤ ،١١ ،٨ ،٥ ،٢  طبيعة التدريس باستخدام الحاسوب  ٢
٣٢ ،٢٩ ،٢٦  

٣٢,٣٥  ١١%  

 ،٢٤ ،٢١ ،١٨ ،١٥ ،١٢ ،٩ ،٦ ،٣  ستمتاع باستخدام الحاسوب في التدريساال  ٣
٣٣ ،٣٠ ،٢٧  

٣٢,٣٥  ١١%  

  
  .يوضح الفقرات الموجبة والفقرات السالبة في المقياس ) ١١(وفيما يلي جدول 

  
  )١١(جدول 

  أرقام الفقرات الموجبة والفقرات السالبة في مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب
  المجموع  أرقام الفقرات  ةنوع الفقر

 ،٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٢ ،١١ ،٨ ،٧ ،٤ ،٣ ،١  موجبة
٣٣ ،٢٩ ،٢٦ ،٢٣   

١٧  

 ،٢٨ ،٢٧ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٠ ،١٩ ،١٤ ،١٣ ،١٠ ،٩ ،٦ ،٥ ،٢  سالبة
١٧  ٣٤ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠  

  
  :  تكافؤ مجموعتي الدراسة -سادساً

  :ريبية والضابطة من حيث قام الباحث بالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التج   

  .العمر الزمني  .١

 .التحصيل الدراسي العام ألفراد عينة الدراسة  .٢

 .التحصيل الدراسي في مادة العلوم  .٣

 ) .الوحدة السابقة ( التحصيل الدراسي في المتطلب السابق  .٤

 .االختبار القبلي لوحدة أجهزة جسم اإلنسان  .٥



 ١٠٨

 .لمحوسب التطبيق القبلي لمقياس االتجاه نحو التعليم ا .٦

المستوى االجتماعي واالقتصادي حيث أن جميعهم من بيئـة واحـدة متقاربـة فـي          .٧
 .المستوى االجتماعي إلى حٍد ما 

وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين في كل جانب من هذه الجوانب والجدول               
ر يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق باسـتخدام اختبـا         )  ١٢ ( رقم

  : بين المجموعتين التجريبية والضابطة ) ت(
  )١٢(جدول  

  تكافؤ مجموعتي الدراسة في المتغيرات المتوقعة تأثيرها على التجربة

  المتوسط  العدد  العينة  المتغير
االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت ( 

الداللة 
  اإلحصائية

  العمر الزمني  ٠٫٤١  ١٤٫٤٠  ٣٦  المجموعة التجريبية
 ٠٫٥٣  ١٤٫٤٩  ٣٦  المجموعة الضابطة

  
٠٫٧٣٨  

عند غير دال 
٠,٠٥  

عالمة الصف   ١٣٫٠٤  ٦٣٫٤١  ٣٦  المجموعة التجريبية
  ١٣٫٤٩  ٦٣٫٤٣  ٣٦  المجموعة الضابطة  الثامن

غير دال عند   ٠,٠٠٧
٠,٠٥  

  ١٢٫٩١  ٥٨٫٦١  ٣٦  المجموعة التجريبية
  عالمة العلوم

  ١٣٫٦٨  ٥٦٫٩٣  ٣٦  المجموعة الضابطة
غير دال عند   ٠,٥٩٨

٠,٠٥  
عالمة الوحدة   ٢٤٫٩٠  ٣٨٫٠٥  ٣٦  المجموعة التجريبية

  ٢٤٫٢٨  ٤١٫١٠  ٣٦  المجموعة الضابطة  السابقة
غير دال عند   ٠,٥٦٨

٠,٠٥  
االختبار   ٣٫٣٨  ٨٫٥٣  ٣٦  المجموعة التجريبية

 ٣٫٠١ ٩٫٠٨  ٣٦  المجموعة الضابطة  القبلي
غير دال عند   ١,٩٤٤

٠,٠٥  
المقياس   ٨٫١٢  ١٢٣٫٣٦  ٣٦  وعة التجريبيةالمجم

  ٥٫٦٧  ١٢٥٫٦٤  ٣٦  المجموعة الضابطة  القبلي
٠,١٧٢ 

غير دال عند 
٠,٠٥  

   ) .٧٠(  بدرجة حرية ، )١,٦٧١( تساوي  ) ٠,٠٥( ت الجدولية عند * 
   ) .٧٠(  بدرجة حرية ،)٢,٣٩( تساوي  ) ٠,٠١( ت الجدولية  عند ** 



 ١٠٩

 ويمكن التعليق على متغيـرات      ،سة متكافئتان يتضح من الجدول السابق أن مجموعتي الدرا      
  :التكافؤ كالتالي 

  :فيما يتعلق بالعمر الزمني  •

و المتوسـط   ) ١٤٫٤٠(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي           
المحـسوبة  " ت  " وكانت قيمـة    ) ١٤٫٤٩(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        

  ).١٫٦٧١(الجدولية التي تساوي " ت " غر من قيمة وهي أص) ٠٫٧٣٨(تساوي 

 في متوسطي العمـر      )٠٫٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند        
  .في المجموعتين التجريبية والضابطة  الزمني

  :فيما يتعلق بعالمة الصف الثامن  •

 المتوسـط   و) ٦٣٫٤١(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي           
المحـسوبة  " ت  " وكانت قيمـة    ) ٦٣٫٤٣(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        

  ).١٫٦٧١(الجدولية التي تساوي " ت " وهي أصغر من قيمة ) ٠,٠١(تساوي 

 في متوسـطي درجـات       )٠٫٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند        
  .ي المجموعتين التجريبية والضابطة ف التالميذ لعالمات الصف الثامن

  :فيما يتعلق بعالمة مادة العلوم  •

و المتوسـط   ) ٥٨٫٦١(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي           
المحـسوبة  " ت  " وكانت قيمـة    ) ٥٦٫٩٣(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        

   ).١,٦٧١(جدولية التي تساوي ال" ت " وهي أصغر من قيمة ) ٠,٥٦٨(تساوي 

 في متوسطي درجات     )٠٫٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند        
  .في المجموعتين التجريبية والضابطة  التالميذ لعالمات مادة العلوم

  :الوحدة السابقة في كتاب العلوم فيما يتعلق بعالمة  •

و المتوسـط   ) ٣٨٫٠٥(جريبيـة يـساوي     كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الت      
المحـسوبة  " ت  " وكانت قيمـة    ) ٤١٫١٠(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        

   ).١٫٦٧١(الجدولية التي تساوي " ت " وهي أصغر من قيمة ) ٠,٥٩٨(تساوي 



 ١١٠

 في متوسطي درجات     )٠٫٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند        
  .في المجموعتين التجريبية والضابطة  يذ لعالمات الوحدة السابقة في كتاب العلومالتالم

  :ر القبلي فيما يتعلق بعالمة االختبا •

و المتوسـط   ) ٨٫٥٣(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينـة التجريبيـة يـساوي            
ـ " ت  " وكانـت قيمـة     ) ٩٫٠٨(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي         سوبة المح

  ) .١٫٦٧١(الجدولية التي تساوي " ت " وهي أصغر من قيمة ) ١,٩٤(تساوي 

 في متوسطي درجات     )٠٫٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند        
  .لمجموعتين التجريبية والضابطة  لالتالميذ لالختبار القبلي في مادة العلوم

  : تعليق على المقياس ككل •
و المتوسـط   ) ١٢٣٫٣٦(ابي في التطبيق للعينة التجريبية يـساوي        كان المتوسط الحس  

المحـسوبة  " ت  " وكانت قيمـة    ) ١٢٥٫٦٤(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        
   ) .١٫٦٧١(الجدولية التي تساوي " ت " وهي أصغر من قيمة ) ٠٫١٧٢(تساوي 

 في اتجاهات التالميـذ   )٠٫٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند       
 والضابطة على مقيـاس االتجاهـات قبـل          التجريبية عتينفي المجمو التعليم المحوسب    و  نح

  .إجراء التجربة 

        وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيـة والمجموعـة             
  .متكافئتان في تلك المتغيرات  أي أن المجموعتين ،الضابطة في المتغيرات الموضحة أعاله

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١١

  
  
  

  سـل الخامـصـالف
  يرهاـتها وتفسـة ومناقشـج الدراسـنتائ

  
  
  
 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والفرضيات المتعلقة به  •

  . نتائج اختبار صحة الفرضية األولى ومناقشتها وتفسيرها -      
  .ناقشتها وتفسيرها  نتائج اختبار صحة الفرضية الثانية وم-      
  . نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة ومناقشتها وتفسيرها -      
  . نتائج اختبار صحة الفرضية الرابعة ومناقشتها وتفسيرها -      

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والفرضيات المتعلقة به •
  .ها  نتائج اختبار صحة الفرضية الخامسة ومناقشتها وتفسير-       
  . نتائج اختبار صحة الفرضية السادسة ومناقشتها وتفسيرها -       

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والفرضية المتعلقة به   •
  . نتائج اختبار صحة الفرضية السابعة ومناقشتها وتفسيرها -      
 

  
  
  
  



 ١١٢

  سـل الخامـالفص
  يرهاـتها وتفسـة ومناقشـج الدراسـنتائ

 
  

 الفصل عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث حيث تم استخدام البرنـامج   يتناول هذا 
في معالجة بيانات الدراسة وسيتم عرض النتائج التي تم التوصـل           *  ٥  "SPSS "اإلحصائي  

  . إليها وكذلك مناقشة النتائج وتفسيرها 

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والفرضيات المتعلقة به  •

ما فاعلية وحدة محوسبة في العلـوم علـى تنميـة التحـصيل             : " ثاني على   ينص السؤال ال  
  الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين ؟

ـ :يات التالية ض صحة الفر هذا السؤال كان البد من التحقق من   ولإلجابة عن     ، ى األول
  :ات  وفيما يلي نتائج اختبار كل هذه الفرضي،ة والرابع،ة، والثالثةوالثاني

  : نتائج اختبار صحة الفرضية األولى ومناقشتها وتفسيرها -أوالً

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          " :تنص الفرضية األولى على أنه      
في المجموعة التجريبية قبل وبعد     التالميذ   بين متوسطي درجات تحصيل      ) α ≥ 0.05(داللة  

  . "بعدي تطبيق االختبار التحصيلي، لصالح التطبيق ال

لعينتـين مـرتبطتين    " ت  " وللتحقق من صحة الفرضية األولى تم استخدام اختبـار          
للكشف عن داللة الفرق بين متوسطي األداء في االختبار التحصيلي القبلي والبعـدي لطلبـة               

  .يوضح ذلك ) ١٣( والجدول ،المجموعة التجريبية
  

                                                
)5 (Statistical Package For the Social Science  



 ١١٣

  ) ١٣ (جدول
  " قبلي ،تجريبي بعدي  "ة المقترحالوحدةبطتين للكشف عن أثر لعينتين مرت" ت " نتائج استخدام اختبار 

  
 البيان

  
 نوع التطبيق

  
  العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت " قيمة 
مستوي 
 الداللة

  ٢,٠٧  ١٢,٩٤  ٣٦  البعدي
  تذكر

  ١,٧٦  ٢,٦١ ٣٦  القبلي
٢٢,٨٢ 

  
٠,٠١  

  ٢,٢٧  ٨,٠٨ ٣٦  البعدي
  فهم

  ١,٤٦  ٢,٥٨ ٣٦  القبلي
١٢,٢١ 

  
٠,٠١  

  ١,٤٢  ٦,٤٤ ٣٦  البعدي
  تطبيق

  ١,١٣  ١,٧٥  ٣٦  القبلي
٠,٠١  ١٥,٥٠  

  ١,٢١  ٣,٤٧ ٣٦  البعدي
  تحليل

  ٠,٩٤  ١,٥٢٨ ٣٦  القبلي
٠,٠١ ٧,٦٣  

  ٥,٠٣  ٣٠,٩٤ ٣٦  البعدي
 مجموع

  ٣,٣٨  ٨,٥٣ ٣٦  القبلي
٢٢,٢٠ 

  
٠,٠١  

  .) ٣٥ ( بدرجة حرية،) ١,٦٩٧( تساوي )  ٠,٠٥(ت الجدولية عند* 
  .)  ٣٥  (، بدرجة حرية )٢,٤٥٧  (تساوي ) ٠,٠١(ت الجدولية  عند ** 

  

  :يتضح من الجدول ما يلي 

  :سبة للتذكر كأحد أبعاد التحصيل  بالن-أوالً
وهو أكبر من المتوسـط     ) ١٢,٩٤(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         

المحـسوبة تـساوي    " ت  " كانـت قيمـة     و) ٢,٦١(في التطبيق القبلي الذي يساوي       الحسابي
  ).٢,٤٥٧(الجدولية التي تساوي " ت " أكبر من قيمة  وهي) ٢٢,٨٢(

 في التحـصيل بـين متوسـطي         )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند       
 ،درجات تالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي في مـستوى التـذكر             

  .لتطبيق البعدي لصالح ا



 ١١٤

  -:بالنسبة للفهم كأحد أبعاد التحصيل / ثانياً 
وهـو أكبـر مـن       ) ٨,٠٨(ط الحسابي في التطبيق البعدي يـساوي        ـان المتوس ـك

وبة ـالمحس" ت  " وكانت قيمة   ) ٢,٥٨(ي في التطبيق القبلي الذي يساوي       ـبـاالمتوسط الحس 
  ).٢,٤٥٧(لتي تساوي الجدولية ا" ت " وهي أكبر من قيمة ) ١٢,٢١(اوي ـتس

 فـي التحـصيل بـين        )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عنـد        
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي في مـستوى             

  . لصالح التطبيق البعدي ،الفهم

  -:بالنسبة للتطبيق كأحد أبعاد التحصيل / ثالثاً 
وهـو أكبـر مـن    ) ٦,٤٤(ابي في التطبيق البعدي يـساوي   ـط الحس ـسان المتو ـك

المحـسوبة  " ت  " وكانت قيمـة      ) ١,٧٥(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي        
  ).٢,٤٥٧(الجدولية التي تساوي " ت " وهي أكبر من قيمة ) ١٥,٥٠(تساوي 

فـي التحـصيل بـين        )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند       
 المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي في مستوى          تالميذمتوسطي درجات   

  . لصالح التطبيق البعدي ،التطبيق

  -:بالنسبة للتحليل كأحد أبعاد التحصيل / رابعاً 
وهو أكبر مـن المتوسـط      ) ٣,٤٧(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي يساوي        

المحـسوبة تـساوي    " ت  " وكانـت قيمـة     ) ١,٥٣( التطبيق القبلي الذي يساوي      الحسابي في 
  ).٢,٤٥٧(الجدولية التي تساوي " ت " وهي أكبر من قيمة ) ٧,٦٣(

 فـي التحـصيل بـين        )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عنـد        
 التحصيلي في مـستوى     متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختبار        

  .التحليل، ولصالح التطبيق البعدي 
  -:بالنسبة ألبعاد االختبار التحصیلي ككل / خامسًا 
وهـو أكبـر مـن      ) ٣٠,٩٤(ط الحسابي في التطبيق البعدي يـساوي        ـان المتوس ـك

المحـسوبة  " ت  " وكانـت قيمـة     ) ٨,٥٣(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي        
   ).٢,٤٥٧(الجدولية التي تساوي " ت " وهي أكبر من قيمة ) ٢٢,٢٠(تساوي 



 ١١٥

 فـي التحـصيل بـين        )٠,٠٥ ≤ α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عنـد          
 ولـصالح   ،متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختبار التحـصيلي          

  .التطبيق البعدي 

" فروض الدراسة والتي تنص علـى أنـه         حة الفرضية األولى من     ـذا يثبت ص  ـوه
 بـين متوسـطي درجـات     ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         

لي، لـصالح   ـفي المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختبـار التحـصي         التالميذ  تحصيل  
  . "التطبيق البعدي 

  :ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي 

كونوا قد مروا بالمعلومات التي تتضمنها الوحدة المقترحة وأن اسـتجابتهم           أن التالميذ لم ي     -
 وأن تطبيـق البرنـامج      ،على بنود االختبار هو من خبراتهم السابقة حول محتوى الوحدة         

المحوسب زاد من معلوماتهم  ومن مهارات التذكر والفهم واالستيعاب والتطبيق والتحليـل    
  .لدى التالميذ بعد تنفيذ التجربة 

وضوح أهداف وخطوات البرنامج اإلجرائية تتيح الفرصة للتالميذ كل حسب قدراته فـي               -
  .  وهذا يزيد من دافعيتهم نحو التعلم ،السير في موضوعات البرنامج

تراعي أنشطة البرنامج المحوسب قدرات التالميذ بكافة مستوياتهم وتـشوقهم الكتـساب              -
  .لمحوسب على التعزيز والتغذية الراجعة المباشرة المعلومات خصوصاً احتواء البرنامج ا

تجذب أنشطة البرنامج التالميذ وتزيد انتباههم وتبعدهم عن المحور التقليدي الذي يـسبب               -
  .الملل للتالميذ 

  : نتائج اختبار صحة الفرضية الثانية ومناقشتها وتفسيرها -ثانياً 

 داللة إحصائية عنـد مـستوى       توجد فروق ذات   " :تنص الفرضية الثانية على أنه      
في المجموعة الضابطة قبل وبعد     التالميذ   بين متوسطي درجات تحصيل      ) α ≥ 0.05(داللة  

  . "تطبيق االختبار التحصيلي، لصالح التطبيق البعدي 

لعينتـين مـرتبطتين    " ت  " وللتحقق من صحة الفرضية الثانية تم استخدام اختبـار          
البعدي لتالميـذ   ي األداء في االختبار التحصيلي القبلي و      للكشف عن داللة الفرق بين متوسط     

  .يوضح ذلك ) ١٤(، والجدول المجموعة الضابطة
  



 ١١٦

  ) ١٤ (جدول
لعينتين مرتبطتين للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي األداء في االختبار " ت " نتائج استخدام اختبار 

  التحصيلي القبلي والبعدي لتالميذ المجموعة الضابطة

 نوع التطبيق انالبي
  
  العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت " قيمة 
مستوي 
 الداللة

  ٢,٩٧  ٥,٠٠  ٣٦  البعدي
  تذكر

  ١,٦٧  ٣,٠٦ ٣٦  القبلي
٣,٥٨ 

  
٠,٠١  

  ٢,٠٧  ٣,٩٤ ٣٦  البعدي
  فهم

  ١,٤٧  ٢,٦٩ ٣٦  القبلي
٠,٠١ ٣,٥١ 

  ١,٩٠  ٣,٤٤ ٣٦  البعدي
  تطبيق

  ١,١٧  ٢,١١ ٣٦  القبلي
٠,٠١  ٣,٤٢ 

  ١,٦٢  ٢,٣٣ ٣٦  البعدي
  تحليل

  ٠,٩٩  ١,٢٢ ٣٦  القبلي
٠,٠١ ٢,٩٥ 

  ٧,٣٥  ١٥,٤٤ ٣٦  البعدي
 مجموع

  ٣,٠١  ٩,٠٨ ٣٦  القبلي
٠,٠١ ٤,٨٠ 

  .) ٣٥ ( بدرجة حرية،) ١,٦٩٧( تساوي )  ٠,٠٥ (ت الجدولية عند* 
  .)  ٣٥  (، بدرجة حرية )٢,٤٥٧  (تساوي ) ٠,٠١(ت الجدولية  عند ** 

  
  :يتضح من الجدول ما يلي 

  -:بالنسبة للتذكر كأحد أبعاد التحصيل / أوالً 
وهـو أكبـر مـن      ) ٥,٠٠(ط الحسابي في التطبيق البعدي يـساوي     ـان المتوس ـك

المحـسوبة  " ت  " وكانت قيمة    ) ٣,٠٦(ي في التطبيق القبلي الذي يساوي       ـابـالمتوسط الحس 
والتـي   ) ٠,٠١( جدولية  عند مستوى الداللـة       ال" ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٣,٨٥(تساوي  

  ).٢,٤٥٧(وي ـاتس
 فـي تحـصيل بـين         )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحـصائياً عنـد         

متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي في مـستوى             
  .التذكر، ولصالح التطبيق البعدي 



 ١١٧

  :هم كأحد أبعاد التحصيل نسبة للف بال-ثانياً

وهـو أكبـر مـن     ) ٣,٩٤(ط الحسابي في التطبيق البعدي  يـساوي     ـان المتوس ـك
المحـسوبة  " ت  " وكانـت قيمـة     ) ٢,٦٩(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي        

والتـي   ) ٠,٠١( الجدولية عند مستوى الداللـة      " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٣,٥١(تساوي  
  ).٢,٤٥٧(تساوي 

 في تحصيل بين  متوسطي درجات        )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند       
 ولـصالح  ،تالميذ المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي في مـستوى الفهـم       

  .التطبيق البعدي 

  :عاد التحصيل  بالنسبة للتطبيق كأحد أب-ثالثاً
وهـو أكبـر مـن    ) ٣,٤٤(التطبيق البعدي يساوي ي في  ـابـط الحس ـان المتوس ـك

المحـسوبة  " ت  " يمـة   وكانـت ق  ) ٢,١١(المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي        
والتـي   ) ٠,٠١( الجدولية عند مستوى الداللـة      " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٣,٤٢(تساوي  
  ).٢,٤٥٧(تساوي  

 في التحـصيل بـين  متوسـطي          )٠,٠٥ ≤  α( توجد فروق دالة إحصائياً عند     وهذا يعني أنه  
 ،درجات تالميذ المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي في مستوى التطبيـق            

  .ولصالح التطبيق البعدي 

  :بة للتحليل كأحد أبعاد التحصيل  بالنس-رابعاً
وهـو أكبـر مـن    ) ٢,٣٣(ي في التطبيق البعدي يساوي  ـابـط الحس ـان المتوس ـك
المحـسوبة  " ت  " وكانـت قيمـة     ) ١,٢٢(ط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي        المتوس

والتـي   ) ٠,٠١( الجدولية عند مستوى الداللة     " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٢,٩٥(اوي  ـتس
  ).٢,٤٥٧(تساوي  

 فـي التحـصيل بـين         )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عنـد        
 المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي في مـستوى           متوسطي درجات تالميذ  

  . ولصالح التطبيق البعدي ،التحليل



 ١١٨

  -: بالنسبة ألبعاد االختبار التحصيلي ككل -خامساً
وهو أكبـر   ) ١٥,٤٤(عدي يساوي   ـطبيق الب ـي الت ـي ف ـابـط الحس ـان المتوس ـك

المحـسوبة  " ت  " وكانت قيمة   ) ٩,٠٨ (من المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي الذي يساوي       
والتـي  ) ٠,٠١(الجدولية عند مستوى الداللـة      " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٤,٨٠(اوي  ـتس

  ).٢,٤٥٧(تساوي  

 فـي تحـصيل بـين         )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحـصائياً عنـد         
 ولـصالح   ،التحـصيلي متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق االختبار          

  .التطبيق البعدي لالختبار 

توجـد  " وهذا يثبت صحة الفرضية الثانية من فروض الدراسة والتي تنص على أنـه            
 بين متوسطي درجات تحـصيل      ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        

ـ  ـد تطبيق االختبـار التحـصيل     ـة الضابطة قبل وبع   ـي المجموع ـفيذ  ـالتالم صالح ي، ل
  . "التطبيق البعدي 

  :ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي 

التعليم التقليدي يزيد من تحصيل التالميذ ولكن بدرجة أقل من التعليم المحوسب وهذا مـا                 -
 ، )٣,٥٨(أظهرته الفروق القليلة حيث الفروق بين المتوسطات في مستوى التـذكر كـان           

وى ـ وفـي مـست  ، )٣,٤٢(طبيق ـى التوـتـ وفي مس، )٣,٥١(توى الفهم ـي مس ـوف
 وهذا يعني أن الطريقة التقليدية في تدريس العلوم تهتم بتذكر المعلومات            ،)٢,٩٥(التحليل  

  .وفهمها ولكنها ال تعمل على تطبيق وتحليل المعلومات بنفس الدرجة 

ـ     تقليدية تزيد من د     تدريسها بطريقة  الخبرة التعليمية حتى ولو كانت      - دى رجة التحـصيل ل
  .التالميذ ولكن هذه الزيادة ليست بالدرجة المطلوبة كما هو في التعليم المحوسب 

  :نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة ومناقشتها وتفسيرها : ثالثاً

توجـد فـروق ذات داللـة        " :تنص الفرضية الثالثة من فروض الدراسة على أنه         
فـي  التالميـذ   درجـات تحـصيل      بين متوسطي    ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة     

  "   لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي



 ١١٩

لعينتـين مـستقلتين    " ت  " وللتحقق من صحة هذه الفرضية الثالثة تم استخدام اختبار          
 مـن  للكشف عن داللة الفرق بين متوسطي األداء في االختبـار التحـصيلي البعـدي لكـل               

  .يوضح ذلك ) ١٥( والجدول ،المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
  ) ١٥ (جدول

  تجريبية بعدي ،ضابطة بعدي"لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر البرنامج المقترح " ت"نتائج استخدام اختبار 

المتوسط   العدد نوع التطبيق البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت " قيمة 
مستوي 

 لةالدال

  ٢,٠٧  ١٢,٩٤  ٣٦  تجریبیة
  تذكر

  ٢,٩٧  ٥,٠٠ ٣٦  ضابطة
١٧,٧٧ 

  
٠,٠١  

  ٢,٢٧  ٨,٠٨ ٣٦  تجريبية
  فهم

  ٢,٠٧  ٣,٩٤ ٣٦  ضابطة
١٢,٤٠ 

  
٠,٠١  

  ١,٤٢  ٦,٤٤ ٣٦  تجريبية
  تطبيق

  ١,٩٠  ٣,٤٤ ٣٦  ضابطة
١٠,٧٦    

٠,٠١  
  ١,٢١  ٣,٤٧ ٣٦  تجريبية

  تحليل
  ١,٦٢  ٢,٣٣ ٣٦  ضابطة

٠,٠١ ٤,٧٥  

  ٥,٠٣  ٣٠,٩٤ ٣٦  تجريبية
 عمجمو

  ٧,٣٥  ١٥,٤٤ ٣٦  ضابطة
٢٣,٢٧ 

  
٠,٠١  

   ) .٧٠(  بدرجة حرية ،  )١,٦٧١ (تساوي  ) ٠,٠٥( ت الجدولية عند * 
   ) .٧٠(  بدرجة حرية ،) ٢,٣٩( تساوي  ) ٠,٠١( ت الجدولية عند ** 

  :يتضح من الجدول ما يلي 

  -:بالنسبة للتذكر كأحد أبعاد التحصيل / أوالً 
وهو أكبر من المتوسـط     ) ١٢,٩٤(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي         

المحـسوبة  " ت  " وكانـت قيمـة      ) ٥,٠٠(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        
 والتـي   ، )٠,٠١( الجدولية عند مستوى الداللة     " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ١٧,٧٧(تساوي  
   .)٢٫٣٩(تساوي 



 ١٢٠

 في تحـصيل بـين متوسـطي     )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند  
في المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى التذكر في االختبار         التالميذ  درجات تحصيل   
   .  لصالح المجموعة التجريبيةالتحصيلي البعدي

  -:بالنسبة للفهم كأحد أبعاد التحصيل / ثانياً 
وهو أكبر مـن    )   ٨,٠٨(وسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي        كان المت 

" ت " وكانـت قيمـة     ) ٣,٩٤(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الـذي يـساوي           
، )٠,٠١(ولية عند مستوى الداللة     الجد" ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ١٢,٤٠(المحسوبة تساوي   

  ).٢٫٣٩(والتي تساوي 

 فـي تحـصيل بـين        )٠,٠٥ ≤  α(نه توجد فروق دالة إحصائياً عنـد      وهذا يعني أ  
في المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى الفهم في        التالميذ  متوسطي درجات تحصيل    
   .  لصالح المجموعة التجريبيةاالختبار التحصيلي البعدي

  -:بالنسبة للتطبيق كأحد أبعاد التحصيل / ثالثاً 
وهو أكبـر مـن     ) ٦,٤٤(ي التطبيق للعينة التجريبية يساوي      كان المتوسط الحسابي ف   

" ت  " وكانـت قيمـة      ) ٣,٤٤(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يـساوي          
، )٠,٠١(ولية عند مستوى الداللة     الجد" ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ١٠,٧٦(المحسوبة تساوي   

  ).٢٫٣٩(والتي تساوي 

تحـصيل بـين    ال فـي     )٠,٠٥ ≤  α(الة إحصائياً عند  وهذا يعني أنه توجد فروق د     
 والضابطة في مستوى التطبيـق      المجموعتين التجريبية في  التالميذ  متوسطي درجات تحصيل    

   .لصالح المجموعة التجريبيةو  ،في االختبار التحصيلي البعدي

  -:بالنسبة للتحليل كأحد أبعاد التحصيل / رابعاً 
وهو أكبـر مـن     ) ٣,٤٧(ق للعينة التجريبية يساوي     كان المتوسط الحسابي في التطبي    

" ت " وكانـت قيمـة     ) ٢,٣٣(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الـذي يـساوي           
، )٠,٠١(جدولية عند مستوى الداللـة      ال" ت  "  من قيمة    كبروهي أ ) ٤,٧٥(المحسوبة تساوي   

  . )٢٫٣٩(والتي تساوي 



 ١٢١

تحـصيل بـين    ال فـي     )٠,٠٥ ≤  α(ياً عند  توجد فروق دالة إحصائ    وهذا يعني أنه  
في المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى التحليـل        التالميذ  متوسطي درجات تحصيل    

  .  لصالح المجموعة التجريبيةو ، في االختبار التحصيلي البعدي
  -:بالنسبة ألبعاد االختبار التحصيلي ككل / خامساً 

وهو أكبر مـن     ) ٣٠,٩٤(نة التجريبية يساوي    كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعي     
" ت " وكانـت قيمـة    ) ١٥,٤٤(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يـساوي     

جدوليـة عنـد مـستوى      ال" ت  " ن قيمة   ـبر م ـي أك ـوه ) ٢٣,٢٧(اوي  ـوبة تس ـالمحس
  ).٢٫٣٩(، والتي تساوي )٠,٠١(الداللة 

 بين متوسطي درجـات   )٠,٠٥ ≤  α(حصائياً عند وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إ     
 ،في المجموعتين التجريبية والضابطة فـي االختبـار التحـصيلي البعـدي           التالميذ  تحصيل  

   .لصالح المجموعة التجريبيةو
  .وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة 

التحـصيل  (على المتغيـر التـابع   )  المحوسبالبرنامج(ولمعرفة حجم التأثير للمتغير المستقل     
 ٢٤٨-٢٤٦ :٢٠٠٠ ،مـراد صالح  ()** d(، وحساب قيمة )* η2(اتم حساب مربع إيت) سيالدرا

  .يوضح هذه النتائج  ) ١٦ ( والجدول  )
  

  )١٦ (جدول                                             
  )التحصيل الدراسي ( على المتغير التابع ) البرنامج المحوسب ( حجم التأثير للمتغير المستقل 

  
 البيان

  درجات الحرية
Df 

  قيمة
 "ت " 

  قيمة مربع إيتا
"η2 "  

  قيمة
 " d" 

 حجم التأثير

 كبير  ٥,٥٧  ٠,٨٨٦  ٢٣,٢٧  ٧٠  االختبار

  
) ٥,٥٧(بلغت " d " وأن قيمة  ) ٠,٨٨٦( بلغت  "  η2"ويتضح من الجدول أن قيمة 

له تـأثير مرتفـع     " البرنامج المحوسب " دل أن المتغير المستقل      وهذا ي  ،)٠,٨(وهي أكبر من    
  .بدرجة كبيرة من الفعالية " التحصيل الدراسي " على المتغير التابع 

-------------------------------------------------------  
  2ت                                                                                                

                                                                          * )η2 (=      ـــــــــــ  
  درجات الحرية + 2 ت                                                                                    

  

  
        η2      2 

 **  = d ـــــــــــــ 
  

        1   -  η2                 



 ١٢٢

توجـد  " ة من فروض الدراسة والتي تنص على أنـه      وهذا يثبت صحة الفرضية الثالث    
 بين متوسطي درجات تحـصيل      ) α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        

 لـصالح  ،في المجموعتين التجريبية والضابطة فـي االختبـار التحـصيلي البعـدي      التالميذ  
  . "المجموعة التجريبية 

  :ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي 

 طريقة التدريس في البرنامج المحوسب عن الطريقة التقليدية  التي تعـود عليهـا               خروج •
  .الطالب والتي تعتمد على برمجة العقول وحشوها بالمعلومات 

 ،تهاء من دراسة البرنامج المحوسب     معرفة التالميذ باألهداف التي يرجى تحقيقها بعد االن        •
 . إليها خالل البرنامج المقترح وهذا مؤشر للطالب بالموضوعات التي سيتم التطرق

 وقد كـان    ،الذي تدور حوله عملية التعلم    و الدور الرئيس للمتعلم   ة المحوسب الوحدةعزز  ت  •
 في حين أن الطريقة     ،مما أثار نشاطه ودافعيته نحو التعلم     . لذلك أثر بالغ في أداء  المتعلم        

 .التقليدية تقلل من دور الطالب كمحور في العملية التعليمية 

 . توفر أنماط التعزيز المناسبة بعد كل استجابة مباشرة من التالميذ  •

 مما أتاح الفرصة  لكـل تلميـذ للـتعلم           ، إعتماد البرنامج على إستراتيجية التعلم لإلتقان      •
 .المناسب حسب قدراته وسرعة تعلمه 

 . توفير التفاعل االيجابي بين كل من البرنامج المحوسب والتلميذ  •

 وإنمـا تعـود   ، التأثير يؤكد أن الفروق الناتجة لم تعزى إلى عامل الصدفة إن ارتفاع حجم   •
 .وأثاره في تحسين التعليم ) البرنامج المحوسب ( لتأثير المتغير المستقل 

غالبية البحوث والدراسات الـسابقة فـي هـذا         وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه        
دراسـة   و،)Ernest , 1998( إرنست ودراسة ،)١٩٩٨(دراسة بسمة الجمال   :المجال مثل
 ودراسـة   ،)٢٠٠٠( ودراسة دينا أحمـد      ،)٢٠٠٠(مل عجينة   دراسة أ  و ،)١٩٩٨(المطيري  

دراسـة   و،)٢٠٠٢( ودراسـة الـشرهان   ،)٢٠٠١( ودراسة هناء عبـاس  ،)٢٠٠٠(سعفان  
 ودراسـة   ،)٢٠٠٣( ودراسـة شـبر      ،)٢٠٠٣ (خوله حـال  دراسة   و ،)٢٠٠٣(الهادي  عبد

  ) .٢٠٠٤(دراسة بسمة بارود  و،)٢٠٠٣(العجلوني 

  

  



 ١٢٣

  : نتائج اختبار صحة الفرضية الرابعة ومناقشتها وتفسيرها -رابعاً

توجد فاعلية للوحدة المحوسبة في العلـوم علـى تنميـة           " :تنص الفرضية الرابعة على أنه      
 " .التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين 

تم حساب متوسط درجات التطبيـق القبلـي والبعـدي           صحة الفرضية    ولإلجابة عن 
 ولقياس الفاعلية استخدم الباحث معادلة الكـسب  ،لالختبار التحصيلي  في المجموعة التجريبية    

  :، حيث  )٢٤٨-٢٠٠٠:٢٤٦ ،مرادصالح  (لبالك 
    س-  س              ص –                               ص 

    س    -د  +             د          =   نسبة الكسب المعدل لبالك 
  متوسط درجات التالميذ في االختبار البعدي= حيث ص 
  متوسط درجات التالميذ في االختبار القبلي=       س  
  الدرجة النهائية لالختبار=        د  

  
  ) ١٧ (جدول

 في ة المحوسبللوحدةك قيمة المتوسط الحسابي في االختبار البعدي والقبلي ونسبة الكسب المعدل لبال
  تنمية التحصيل الدراسي لتالميذ المجموعة التجريبية

  
 البيان

النهاية العظمى 
 لالختبار

متوسط درجات 
 التطبيق القبلي

متوسط درجات 
 التطبيق  البعدي

نسبة الكسب 
  لبالك

 الداللة

 فعالة  ١,٢٣  ٣٠,٩٤  ٨,٥٣  ٤١  االختبار

  

ة الوسط الحسابي في االختبـار القبلـي        أن قيم  ) ١٧( يتضح من خالل الجدول رقم      
 وقيمة معدل   ، )٣٠,٩٤(وقيمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي تساوي         ) ٨,٥٣(تساوي  

) ٢-١(وهذه النسبة تقع في المدى الذي حدده بالك وهو مـن            ) ١,٢٣(الكسب لبالك تساوي    
 الوحـدة لل علـى أن     لهذه النسبة والنتيجة الـسابقة تـد       ) ١,٢( واقترح بالك حد أدنى وهو      

 على درجة كبيرة من الفاعلية في تنمية التحصيل الدراسي لـدى تالميـذ الـصف                ةالمحوسب
  .التاسع األساسي 

توجد فاعلية للوحدة المحوسبة    "   أنه وهذا يثبت صحة الفرضية الرابعة التي تنص على       
 " .فلسطين في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي ب



 ١٢٤

 يكون الباحث قد أجـاب علـى      بعةابالتأكد من صحة الفرضيات األولى والثانية والثالثة والر       و
 ما فاعلية وحدة محوسبة في العلوم علـى  " السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص على   

  تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين ؟

  :النتائج كما يلي ويمكن تفسير هذه 

لقد أكدت نتائج االختبار القبلي أن تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة متكافئتـان        
ويمكن أن تعزى الفروق في نتائج االختبار التحصيلي البعدي إلى البرنامج الذي درسه تالميذ              

يل التالميذ،   حيث يرى الباحث أن البرنامج المقترح أدى إلى تنمية تحص          ،المجموعة التجريبية 
وقد يرجع السبب في ذلك إلى طبيعة البرنامج الذي يفرض على المتعلم أن يسير فـي تعلمـه    

 مما يسهل عملية التعلم ويساعد على تكـوين عـادات التفكيـر    ،وفق خطوات منطقية متتابعة 
 واألنشطة الموجودة تثيـر     ، وطريقة عرضه  ، كما أن طريقة تنظيم محتوى البرنامج      ،المنطقي

موعة التجريبيـة   ، مما أسهم بشكل فعال في جذب التالميذ في المج         لتالميذفعية للتعلم عند ا   الدا
، ورفع مستوى الطموح لديهم مما كان له أثر واضح على زيادة تحصيلهم             للبرنامج المحوسب 

في حين أن التالميذ في المجموعة الضابطة لم تتم إثارة قـدراتهم، ودافعيـتهم مـن خـالل                  
  .لذي تعرضه دروس البرنامج المحوسبدية بنفس المستوى االطريقة التقلي

 ،)٢٠٠٠(دراسة أمل عجينـة  : وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه دراسة كل من         
  ) .٢٠٠٤( و دراسة بسمة بارود ،)٢٠٠١(و دراسة هناء عباس 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والفرضيات المتعلقة به  •

ما فاعلية وحدة محوسبة في العلوم على اتجاهات تالميذ          " :ص السؤال الثالث على     ين
  الصف التاسع األساسي  بفلسطين نحو التعليم المحوسب ؟

ة، الخامـس : يات التالية    هذا السؤال كان البد من التحقق من صحة الفرض         ولإلجابة عن       
   :هذه الفرضيات وفيما يلي نتائج اختبار كل من  والسابعة،ةالسادسو

  :نتائج اختبار صحة الفرضية الخامسة ومناقشتها وتفسيرها : خامساً

توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد      " :وتنص الفرضية الخامسة على ما يلي         
 عـة فـي المجمو  و التعلـيم المحوسـب       في اتجاهات التالميذ نح    )α ≥ 0.05(مستوى داللة   

  " . البعدي التجريبية قبل وبعد تطبيق مقياس االتجاهات، لصالح التطبيق



 ١٢٥

لعينتين مـرتبطتين للكـشف     " ت  "  صحة الفرضية  تم استخدام اختبار        عنولإلجابة  
  .يوضح ذلك ) ١٨( والجدول ،عن داللة الفرق بين متوسط األداء في المقياس

  
  )١٨ (جدول

  "لعينتين مرتبطتين للكشف عن التطبيق القبلي والبعدي للمقياس " ت " نتائج استخدام اختبار 

المتوسط   العدد نوع التطبيق البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

" قيمة 
 "ت 

مستوي 
 الداللة

أهمية استخدام   ٧,٣١  ٤٩,٦٧  ٣٦  البعدي
  ٤,١٦  ٤٤,٠٠ ٣٦  القبلي  الحاسوب في التدريس

٤,٠٤    
٠,٠١  

طبيعة التدريس   ٧,١٢  ٤٣,٨٣ ٣٦  البعدي
  ٤,٢٣  ٣٧,٨٦ ٣٦  القبلي  باستخدام الحاسوب

٤,٣٢ 
  
٠,٠١  

االستمتاع باستخدام   ٣,١٥  ٤٦,١٤ ٣٦  البعدي
  ٤,١٢  ٤١,٥٠ ٣٦  القبلي  الحاسوب في التدريس

٠,٠١  ٥,٣٦  

  ٩,٢٢  ١٣٩,٦٤ ٣٦  البعدي
 مجموع

  ٨,١٢  ١٢٣,٣٦ ٣٦  القبلي
٧,٩٥ 

  
٠,٠١  

  .) ٣٥ ( بدرجة حرية،) ١,٦٩٧( تساوي )  ٠,٠٥(ت الجدولية عند* 
  .)  ٣٥  (، بدرجة حرية )٢,٤٥٧  (ويتسا ) ٠,٠١(ت الجدولية  عند ** 

  :أهمية استخدام الحاسوب في التدريس  -أوالً
وهو أكبر من المتوسـط     ) ٤٩,٦٧(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         

المحسوبة تـساوي   " ت  " وكانت قيمة   ) ٤٤,٠٠(ي في التطبيق القبلي الذي يساوي       ـابـالحس
، والتـي    )٠,٠١( ـتوى الداللـة    الجدولية عنـد مـس     " ت" ي أكبر من قيمة     ـ وه )٤,٠٤(
  ).٢,٤٥٧(اوي ـتس

 فـي   )α ≥ 0.05(وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             
 التجريبية قبل وبعـد تطبيـق مقيـاس         عةفي المجمو التعليم المحوسب    و  اتجاهات التالميذ نح  

  .االتجاهات، لصالح التطبيق البعدي 



 ١٢٦

   :طبيعة التدريس باستخدام الحاسوب -ثانياً
وهو أكبر من المتوسـط     ) ٤٣,٨٣(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         

المحـسوبة  " ت  " وكانـت قيمـة     ) ٣٧,٨٦(بيق القبلي الذي يساوي     ـي التط ـي ف ـبـاالحس
والتـي   ، )٠,٠١( الجدولية عند مـستوى الداللـة       " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٤,٣٢(تساوي  
  ).٢,٤٥٧(تساوي 

 فـي   )α ≥ 0.05(وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             
 التجريبية قبـل وبعـد تطبيـق مقيـاس          عةفي المجمو التعليم المحوسب    واتجاهات التالميذ نح  

  .االتجاهات، لصالح التطبيق البعدي 

  -: االستمتاع باستخدام الحاسوب في التدريس/ ثالثاً 
وهو أكبر من المتوسـط     ) ٤٦,١٤(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي         

المحـسوبة  " ت  " وكانـت قيمـة     ) ٤١,٥٠(بيق القبلي الذي يساوي     ـي التط ـي ف ـابـالحس
 والتـي   ، )٠,٠١( الجدولية عند مستوى الداللـة      " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٥,٣٦(تساوي  
  ).٢,٤٥٧(تساوي 

 فـي   )٠,٠٥ ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           وهذا يعني أنه  
 التجريبية قبل وبعـد تطبيـق مقيـاس         عةفي المجمو التعليم المحوسب    و  اتجاهات التالميذ نح  

  .االتجاهات، لصالح التطبيق البعدي 

  : تعليق على المقياس ككل
ـط أكبر من المتوسوهو ) ١٣٩,٦٤(كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي  يساوي    

المحـسوبة  " ت  " وكانـت قيمـة     ) ١٢٣,٣٦(اوي  ـفي التطبيق القبلي الذي يـس     ابي  ـلحسا
 والتـي   ،)٠,٠١(توى الداللـة    ـالجدولية عند مس  " ت"وهي أكبر من قيمة     ) ٧,٩٥(اوي  ـتس

  . )٢,٤٥٧(تساوي 
 فـي   )٠,٠٥ ≤ α(وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             

 التجريبية قبل وبعـد تطبيـق مقيـاس         عةفي المجمو التعليم المحوسب    و  اتجاهات التالميذ نح  
  .االتجاهات، لصالح التطبيق البعدي 



 ١٢٧

توجـد فـروق ذات داللـة       " وهذا يثبت صحة الفرضية الخامسة التي تنص على أنه          
فـي  سـب   و التعليم المحو   في اتجاهات التالميذ نح    )α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة     

  " . التجريبية قبل وبعد تطبيق مقياس االتجاهات، ولصالح التطبيق البعدي عةالمجمو
  :ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي 

إن البرنامج المحوسب قد استطاع التأثير وبشكل مثير في اتجاهات التالميذ نحو تعلم             
، ى عامل اإلثارة، والجذب    وهذا مرده إل   ،تهمادة العلوم باستخدام الحاسوب واالشتياق إلى حص      

غرفـة  والتشويق والتنوع واإلمكانيات المتوفرة في البرنامج المحوسب مقارنة بالمتـاح فـي            
، ألن من بين أبرز     نتيجة تؤثر إيجابياً على التحصيل    ، ويرى الباحث أن هذه ال     الصف التقليدية 

سها وميلهم تجاههـا     تدري عوامل تحقيق الهدف والتقدم نحوه هو حب التالميذ لمادتهم وطريقة         
ـ         إيجابياً م ، وهذا ما استطاع البرنامج المحوسب إنجازه بالتأثير في جعل ميل التالميذ إلـى تعل

  .مادة العلوم باستخدام الحاسوب
يؤكد البرنامج المحوسب أن اتجاهات الطالب تتأثر بكل ما هو إيجابي لديهم من تعلم              

  .ذ نحو عمليات التعلم وهذا يتطلب التركيز على تحسين اتجاهات التالمي
 ،)٢٠٠١(دراسـة عمـر   : وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه دراسة كـل مـن            

   ودراسة،)٢٠٠٣ (خوله حال دراسة  و،)٢٠٠٢(، ودراسة زينب خالد )٢٠٠٠(سعفان و
  ) .٢٠٠٣(وتختلف مع دراسة خيرية سيف 

 :نتائج اختبار صحة الفرضية السادسة ومناقشتها وتفسيرها  -

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى    " :تنص الفرضية السادسة على أنه    و      
  التجريبيـة  عتينفي المجمـو  و التعليم المحوسب     في اتجاهات التالميذ نح    )α ≥ 0.05(داللة  

   " . ولصالح المجموعة التجريبية ،والضابطة على مقياس االتجاهات بعد إجراء التجربة
لعينتين مستقلتين للكشف عـن   " ت  "  استخدام اختبار     صحة الفرضية تم   ولإلجابة عن 

  .يوضح ذلك ) ١٩( والجدول ،داللة الفرق بين متوسط األداء في المقياس
  
  
  
  



 ١٢٨

  
  ) ١٩ (جدول

التجريبية، "لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين متوسطي العينة " ت"نتائج استخدام اختبار 
  بعدي" الضابطة و

المتوسط   ددالع نوع التطبيق البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت " قيمة 
مستوي 
 الداللة

أهمية استخدام الحاسوب في   ٧,٣١  ٤٩,٦٧  ٣٦  تجريبية
  ٣,٩١  ٤٤,٨٦ ٣٦  ضابطة  التدريس

٣,٤٩    
٠,٠١  

طبيعة التدريس باستخدام   ٧,١٢  ٤٣,٨٣ ٣٦  تجريبية
  ٣,١٦  ٣٨,٣٩ ٣٦  ضابطة  الحاسوب

٤,٢٩    
٠,٠١  

تخدام الحاسوب االستمتاع باس  ٣,١٥  ٤٦,١٤ ٣٦  تجريبية
  ٤,٩٦  ٤٢,٣٩ ٣٦  ضابطة  في التدريس

٠,٠١  ٤,١٩  

  ٩,٢٢  ١٣٩,٦٤ ٣٦  تجريبية
 مجموع

  ٥,٦٧  ١٢٥,٦٤ ٣٦  ضابطة

٩,٥٥  
  ٠,٠١  

   ) .٧٠(  بدرجة حرية ،  )١,٦٧١( تساوي  ) ٠,٠٥( ت الجدولية عند * 
   ) .٧٠(  بدرجة حرية ، )٢,٣٩٠( تساوي  ) ٠,٠١( ت الجدولية عند ** 

  :يتضح من الجدول ما يلي 

  -:أهمية استخدام الحاسوب في التدريس / أوالً 
وهو أكبـر مـن   ) ٤٩,٦٧(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي     

" ت  " وكانـت قيمـة     ) ٤٤,٨٦(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يـساوي          
،  )٠,٠١( ولية عند مستوى الداللة     الجد" ت  " وهي أكبر من قيمة     )  ٣,٤٩(وي  المحسوبة تسا 
  ) .٢٫٣٩٠(والتي تساوي 

 في اتجاهات التالميـذ      )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند         
 والضابطة على مقياس االتجاهات في مجال        التجريبية عتينفي المجمو التعليم المحوسب    و  نح

  .، لصالح المجموعة التجريبية بعد إجراء التجربة استخدام الحاسوب في التدريسأهمية 



 ١٢٩

  - :طبيعة التدريس باستخدام الحاسوب/ ثانياً 
وهو أكبـر مـن   ) ٤٣,٨٣(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي     

" ت  "  قيمـة    وكانـت ) ٣٨,٣٩(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يـساوي          
 ، )٠,٠١( الجدولية عند مستوى الداللة     " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٤,٢٩(المحسوبة تساوي   

  ).٢٫٣٩٠(والتي تساوي 

 في اتجاهـات التالميـذ      )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند       
تجاهات في مجال    والضابطة على مقياس اال     التجريبية عتينفي المجمو التعليم المحوسب    و  نح

   . ، لصالح المجموعة التجريبيةبعد إجراء التجربة طبيعة التدريس باستخدام الحاسوب

  -: االستمتاع باستخدام الحاسوب في التدريس/ ثالثاً 
وهو أكبـر مـن   ) ٤٦,١٤(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي     

" ت " وكانـت قيمـة   ) ٤٢,٣٩(طة الذي يـساوي   المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضاب   
 ، )٠,٠١( الجدولية عند مستوى الداللة     " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٤,١٩(المحسوبة تساوي   

  ).٢٫٣٩٠(والتي تساوي 

 في اتجاهـات التالميـذ      )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند       
 والضابطة على مقياس االتجاهات في مجال       ريبية التج عتينفي المجمو التعليم المحوسب    و  نح

   . ، لصالح المجموعة التجريبية بعد إجراء التجربةاالستمتاع باستخدام الحاسوب في التدريس

  -: تعليق على المقياس ككل
وهو أكبر من    ) ١٣٩,٦٤(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي         

" ت"وكانـت قيمـة     ) ١٢٥,٦٤(للعينة الضابطة الذي يـساوي      المتوسط الحسابي في التطبيق     
 ، )٠,٠١( الجدولية عند مستوى الداللة     " ت  " وهي أكبر من قيمة     ) ٩,٥٥(المحسوبة تساوي   

  ).٢٫٣٩٠(والتي تساوي 

 في اتجاهـات التالميـذ      )٠,٠٥ ≤  α(وهذا يعني أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند       
 والضابطة على مقيـاس االتجاهـات بعـد          التجريبية عتينوفي المجم التعليم المحوسب    و  نح

   . ، لصالح المجموعة التجريبيةإجراء التجربة

  على المتغير التابع ) البرنامج المحوسب ( ولمعرفة حجم التأثير للمتغير المستقل 
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 ) d(  وحـساب قيمـة   ، )* η2(تم حـساب مربـع إيتـا    ) االتجاه نحو التعليم المحوسب ( 
  .يوضح هذه النتائج  ) ٢٠ (والجدول رقم

  
  )٢٠( رقم الجدول

  )االتجاه نحو التعليم المحوسب (على المتغير التابع ) البرنامج المحوسب ( حجم التأثير للمتغير المستقل 

  درجات الحرية البيان
Df  

  قيمة
 "ت " 

  قيمة مربع إيتا
"η2 "  

  قيمة
 " d" 

 حجم التأثير

 كبير  ٢,٢٨٤  ٠,٥٦٦  ٩,٥٥  ٧٠  االختبار
  

) ٢,٢٨٤(بلغت " d " وأن قيمة  ) ٠,٥٦٦( بلغت  "  η2"ويتضح من الجدول أن قيمة 
له تـأثير مرتفـع     " البرنامج المحوسب "  وهذا يدل أن المتغير المستقل       ،)٠,٨(وهي أكبر من    

  .الفعالية  بدرجة كبيرة من" االتجاه نحو التعليم المحوسب " على المتغير التابع 

توجـد فـروق ذات داللـة    " ة السادسة التي تنص على أنه وهذا يثبت صحة الفرضي     
فـي  و التعليم المحوسـب      في اتجاهات التالميذ نح    )α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة     

 والضابطة على مقياس االتجاهات بعـد إجـراء التجربـة، ولـصالح              التجريبية عتينالمجمو
   المجموعة التجريبية 

  :ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي 

إن البرنامج المحوسب قد استطاع التأثير وبشكل مثير في اتجاهات التالميذ نحو تعلم             
 مقارنة بالتالميذ الذين درسوا بالطريقة      ،مادة العلوم باستخدام الحاسوب واالشتياق إلى حصته      

التقليدية، وهذا مرده إلى عامل اإلثارة والجذب والتشويق والتنوع واإلمكانيات المتـوفرة فـي    
 ويرى الباحث أن هذه النتيجـة       ،رنامج المحوسب مقارنة بالمتاح في غرفة الصف التقليدية       الب

 ألن من بين أبرز عوامل تحقيق الهدف والتقدم نحوه هـو حـب             ،تؤثر إيجابياً على التحصيل   
 وهذا ما استطاع البرنامج المحوسب      ،التالميذ لمادتهم وطريقة تدريسها وميلهم تجاهها إيجابياً      

التأثير في جعل ميل التالميذ إلى تعلم مادة العلوم  باستخدام الحاسوب أكثر من تالميذ               إنجازه ب 
  .المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية 

دراسـة بـسمة    : ل مـن    نه دراسة ك  ـفرت ع ـع ما أس  ـة م ـذه النتيج ـق ه ـوتتف
ة ـ ودراس ،)٢٠٠٢(ة زينب خالد    ـ و دراس  ،)٢٠٠٠(عفان  ـة س ـ، و دراس  )١٩٩٨(الجمال  
ــ ــالـخ ــالك)٢٠٠٣ (وله ح ــة، وم ــة الخطايب ــ و،)١٩٩٧ (، ودراس ــاينيـدراس          ة ب
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)Payne, 1999(،والبة ـة طـدراس و)ـ )٢٠٠٠ ـ ـ، ودراس دراسـة   و،)٢٠٠١(مر ـة ع
  ).٢٠٠١(العمودي 

  )٢٠٠٣(دراسة خيرية سيف  و،)١٩٩٤(دراسة الديب :  كل من وتختلف مع دراسة

 : ومناقشتها وتفسيرها السابعةفرضية نتائج اختبار صحة ال -

توجد فاعلية للوحدة المحوسبة في العلوم علـى          ": على أنه    السابعةوتنص الفرضية   
 .نحو التعليم المحوسب   تنمية اتجاهات تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين

ولإلجابة على صحة الفرضية  تم حساب متوسط درجات التطبيق القبلـي والبعـدي              
  المعـدل   ولقياس الفاعلية استخدم الباحث معادلة الكـسب       ،  في المجموعة التجريبية    اسللمقي
   ) .٢١( ، كما هو موضح في جدول رقم لبالك

  ) ٢١ (جدول
 البعدي والقبلي ونسبة الكسب المعدل لبالك للوحدة المحوسبة في المقياسقيمة المتوسط الحسابي في 

   نحو التعليم المحوسبية تالميذ المجموعة التجريباتجاهاتتنمية 

 البيان
النهاية العظمى 

 للمقياس
متوسط درجات 
 التطبيق القبلي

متوسط درجات 
 التطبيق البعدي

نسبة الكسب 
  لبالك

 الداللة

 غير فعالة  ٠,٤٤  ١٣٩,٦٤  ١٢٣٫٣٦  ١٧٠  المقياس

القبلـي  المقياس    أن قيمة الوسط الحسابي في     ) ٢١( ويتضح من خالل الجدول رقم      
 وقيمـة   ،)١٣٩,٦٤( البعدي تـساوي     المقياسوقيمة الوسط الحسابي في     ) ١٢٣,٣٦(تساوي  

 المدى الذي حدده بالك وهـو مـن         أقل من وهذه النسبة   ) ٠,٤٤(معدل الكسب لبالك تساوي     
 اتجاهات تالميـذ  في تنمية  غير فاعلة والنتيجة السابقة تدلل على أن الوحدة المحوسبة        ) ٢-١(

  .عليم المحوسبنحو التالصف التاسع األساسي 

توجـد فاعليـة للوحـدة    "   التي تنص على أنـه السابعةالفرضية يدفعنا لرفض   وهذا  
المحوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميـذ الـصف التاسـع األساسـي                

  " .بفلسطين 

ضـية الـسابعة     صحة الفرضية الخامسة، والفرضية السادسة، والفر       مدى بالتأكد من و
  : السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ينص على  قد أجاب عنيكون الباحث

ما فاعلية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية اتجاهات تالميذ الـصف التاسـع األساسـي                  " 
  "بفلسطين نحو التعليم المحوسب ؟
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  :ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي 

تبات المدرسية فـي برمجـة    وتفرد المك،إن انتشار الحواسيب في المجتمع الفلسطيني     
 كذلك وجـود معامـل      ، وتوافرها لدى جميع أفراد الطالب بأثمان زهيدة       ،المساقات المدرسية 

الحاسوب في جميع مدراس التعليم األساسي في فلسطين واكتـساب أغلـب الطلبـة مهـارة                
 كل ذلك أدى بدوره إلـى زيـادة المتوسـطات القبليـة عنـد               ، واالنترنت استخدام الحاسوب 

 بحيث كانت االستجابات في التطبيق      ،جابتهم على مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب      است
ـ  ـ وكانت االس،)١٢٣٫٣٦(ط  ـقياس بمتوس ـبلي للم ـالق ـ بيق البـتجابات فـي التط عدي ــ

 و لهـا  ) ٧,٩٥(تـساوي   ) وبعدي   ،قبلي( ، والفروق في هذه المتوسطات      )١٣٩,٦٤(بمتوسط  
، إال أن هذه الوحـدة      )٢,٢٨٤(وكان حجم التأثير كبير حيث بلغ        ،)٠,٠١(عند  داللة إحصائية   

ليس لها فاعلية على تنمية االتجاهات نحو التعليم المحوسب ألن للطلبـة اتجاهـات إيجابيـة                
طات القبليـة والبعديـة     ـهرته نتائج المتوس  ـب وهذا ما أظ   ـاه التعليم المحوس  ـبقة اتج ـمس
  .لدراسةهذه ال

 .ؤال الرابع والفرضية المتعلقة به النتائج المتعلقة بالس •

 الـصف  إلى أي مدى يوجد ارتباط بين تحصيل تالميـذ        : " ينص السؤال الرابع على     
  ؟ التعليم المحوسب  في مادة العلوم واتجاهاتهم نحوالتاسع األساسي بفلسطين

 وفيما يلـي  ،الثامنة ية هذا السؤال كان البد من التحقق من صحة الفرض      ولإلجابة عن    
   :يةائج اختبار هذا الفرضنت

  : ومناقشتها وتفسيرها الثامنة نتائج اختبار صحة الفرضية -

بين تحـصيل     ايجابية  عالقة ارتباطيه  توجد " : على ما يلي     الثامنةوتنص الفرضية   
   " .التعليم المحوسب و العلوم واتجاهاتهم نحادةالتالميذ في م

للكـشف عـن     " R" امل االرتباط   ة تم حساب مع   لثامن صحة الفرضية ا   ولإلجابة عن 
العالقة بين نتائج االستجابة على االختبار ونتائج االستجابة علـي المقيـاس، وثـم حـساب                

  ).٢٢(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري كما يوضحها الجدول 
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   )٢٢(جدول 
   المحوسبمعامل االرتباط بين نتائج اختبار التحصيل الدراسي ومقياس االتجاه نحو التعليم

 البيان
نوع 
 التطبيق

  
  العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "R"قيمة 
مستوي 
 الداللة

العالقة بين نتائج   ٥,٠٣١  ٣٠,٩٤  ٣٦  اختبار
  ٩,٢١٥  ١٣٩,٦٤  ٣٦  مقياس  االختبار والمقياس

٠,٠١ **٠,٦٠٢  

  

لـى  أن قيمة المتوسط الحـسابي فـي االسـتجابة ع          ) ٢١( اتضح من الجدول رقم     
و المتوسط الحسابي في االستجابة على مقياس االتجاهات يـساوي        ) ٣٠,٩٤(االختبار  يساوي    

، ٠,٠١ وهي دالة عند مستوى داللة       )٠,٦٠٢(المحسوبة تساوي   " R" وكانت قيمة   ) ١٣٩,٦٤(
بين تحـصيل التالميـذ فـي مـادة العلـوم       قوية    ايجابية عالقة ارتباطيه مما يعني أنه توجد     

  .التعليم المحوسب  وواتجاهاتهم نح

  ايجابية  عالقة ارتباطيه  توجد"  التي تنص على أنه      الثامنةوهذا يثبت صحة الفرضية     
   "التعليم المحوسب والعلوم واتجاهاتهم نحمادة  بين تحصيل التالميذ في

   السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي ينص على وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن

 فـي مـادة      الصف التاسع األساسي بفلسطين     ارتباط بين تحصيل تالميذ    إلى أي مدى يوجد   " 
  ؟ التعليم المحوسب العلوم واتجاهاتهم نحو

  :ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي 

البرنامج المحوسب أدى إلى زيادة دافعية الطالب نحو عملية التعليم والتعلم وذلك لما             
 تعزز الطالب وتعطيه تغذية راجعة مباشرة حول        يحتويه البرنامج من إجراءات تعليمية تعلمية     

، ومن هنا فبزيادة إقبال الطالب على التعليم المحوسب يزيـد معـه إمكانيـة               تهصحة استجابا 
 ، وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة            ،تحصيله للمعلومات 

 التحصيلي ونتائج مقياس االتجاهات نحو      حيث كان معامل ارتباط بيرسون بين نتائج االختبار       
   ) .٠,٠١( وهو دالة عند ) ٠,٦٠٢(التعليم المحوسب يساوي 
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  ادسـل السـصـالف

  اتـيات والمقترحـوصـها والتـة ونتائجـص الدراسـملخ
  
  
  
  
  
  

   ملخص الدراسة ونتائجها-
  . توصيات الدراسة -
  . مقترحات الدراسة -
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  ادسـل السـالفص
  اتـترحـيات والمقـجها والتوصـة ونتائـ الدراسصـملخ

  
  : ملخص الدراسة -أوالً

 للـصف التاسـع األساسـي       العلـوم  في   ة محوسب وحدةالدراسة إلي بناء      هذه هدفتت        
 ، في تنمية التحـصيل الدراسـي للتالميـذ        الوحدة فاعلية هذا    إلى ومن ثم التعرف     ،بفلسطين

  . نحو التعليم المحوسب اتجاهاتهمو

  :مشكلة الدراسة 
 فـي   ة محوسـب  وحدةفعالية   مدى   إلى مشكلة هذه الدراسة في محاولة التعرف         تتحدد        

العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين، واتجاهاتهم            
  ".؟ التعليم المحوسب نحو 

  :الية وانبثق من مشكلة البحث الرئيسية األسئلة الفرعية الت

 تالميذ الـصف   لدى  ما صورة الوحدة المحوسبة في مادة العلوم لتنمية التحصيل الدراسي          -١
  ؟التعليم المحوسب  نحو واتجاهاتهم ،التاسع األساسي بفلسطين

 ما فاعلية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لـدى تالميـذ الـصف         -٢
  التاسع األساسي بفلسطين ؟

العلوم على اتجاهـات تالميـذ الـصف التاسـع األساسـي         فاعلية وحدة محوسبة في ما  -٣
  بفلسطين نحو التعليم المحوسب ؟

 في مـادة     الصف التاسع األساسي بفلسطين     إلى أي مدى يوجد ارتباط بين تحصيل تالميذ        -٤
  ؟ التعليم المحوسب العلوم واتجاهاتهم نحو
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  :فروض الدراسة 
  :لتالية وضعت الدراسة الفروض ا

 بين متوسطي درجـات     ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         . ١
في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختبار التحـصيلي، لـصالح           التالميذ  تحصيل  

 .التطبيق البعدي

 بين متوسطي درجـات     ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         . ٢
في المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق االختبار التحـصيلي، لـصالح           التالميذ  صيل  تح

 .التطبيق البعدي

 بين متوسطي درجـات     ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         . ٣
  في المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبـار التحـصيلي البعـدي          التالميذ  تحصيل  

 .  التجريبيةلصالح المجموعة

توجد فاعلية للوحدة المحوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف              . ٤
 .التاسع األساسي بفلسطين 

و  في اتجاهات التالميذ نح    )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         . ٥
مقيـاس االتجاهـات، لـصالح     التجريبية قبل وبعد تطبيق    عةفي المجمو التعليم المحوسب   
 .التطبيق البعدي

و  في اتجاهات التالميذ نح    )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         . ٦
 والضابطة على مقياس االتجاهات بعد إجـراء      التجريبية عتينفي المجمو التعليم المحوسب   

 .التجربة لصالح المجموعة التجريبية

المحوسبة في العلوم على تنمية اتجاهـات تالميـذ الـصف التاسـع             توجد فاعلية للوحدة    . ٧
 .نحو التعليم المحوسب   األساسي بفلسطين

التعلـيم   وبين تحصيل التالميذ في مادة العلوم واتجاهاتهم نح         ايجابية  عالقة ارتباطيه  توجد. ٨
 .المحوسب
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  :أهداف الدراسة 
  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

بة في العلوم قد تعمل على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف            إعداد وحدة محوس  . ١
 .التعليم المحوسبالتاسع األساسي بفلسطين، واتجاهاتهم نحو 

تالميذ في العلوم واتجاهـاتهم   بين تحصيل الايجابية إيجاد ما إذا كان هناك عالقة ارتباطيه    . ٢
  .التعليم المحوسب نحو

  :أهمية الدراسة
اسة وحدة تعليمية محوسبة في مادة العلوم مـصممة فـي ضـوء اسـتخدام       تقدم هذه الدر   .١

  .أن يستفيد منها باحثون آخرونالوسائط المتعددة، يمكن 
تأتي هذه الدراسة مصاحبة لعملية إعداد وتطوير المناهج الفلسطينية، لـذا يمكـن األخـذ               . ٢

 .بنتائجها في تطوير هذه المناهج

ى التعليم في فلسطين أسلوباً تعليمياً غيـر معهـود، ويأمـل            تقدم هذه الدراسة للقائمين عل    . ٣
الباحث أن تؤدي نتائج دراسته تبني هذا األسلوب في تعليم مادة العلوم وغيرها من المواد               

 .الدراسية

قد تسهم هذه الدراسة في تحسين طرق تـدريس العلـوم وتركيزهـا علـى دور المـتعلم         . ٤
 .واالهتمام به

ة في لفت انتباه الباحثين للقيام بالعديد من الدراسـات والبحـوث فـي              قد تسهم هذه الدراس   . ٥
  .مجال الحوسبة التعليمية في تدريس جميع المواد عامة وتدريس العلوم خاصة

تقدم هذه الدراسة مقياساً لالتجاهات نحو التعليم المحوسـب يمكـن اإلفـادة منـه بالقيـام        . ٦
 .بدراسات مشابهة

  :حدود الدراسة 
  :احث في إجراء الدراسة بالحدود التالية التزام الب

  لصف التاسع األساسيلمن كتاب العلوم )  جسم اإلنسان أجهزةوحدة(بناء وحدة محوسبة  - ١

   ٢٠٠٦/٢٠٠٧اقتصرت الدراسة على تالميذ الصف التاسع األساسي في العام الدراسي  -٢
   .نتائج هذه الدراسة محددة بظروف إجرائها والعينة التي طبقت عليها -٣



 ١٣٨

 : الدراسة إجراءات

قام الباحث بتحليل المحتوى     وللتحقق من صحة فروضها      ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة        
 ،من كتاب العلوم للصف التاسع األساسـي      ) أجهزة جسم اإلنسان    :  الثانية   الوحدة( اسي  لدرا

 ، منطقية ة وفق خطوات متسلسل   الوحدة المقترحة  ثم تم إعداد     ،وتحقق من صدق وثبات التحليل    
 وهو اختبار موضوعي    ،ثم تم إعداد اختبار التحصيل الدراسي في وحدة أجهزة جسم اإلنسان          

 كـذلك تـم إعـداد       ،بطريقة التجزئة النصفية  ) ٠,٩١(فقرة بلغ معامل ثباته     ) ٤١(يتكون من   
) ٠,٨٥(فقرة بلغ معامل ثباته     ) ٣٤( حيث تكون من     ،المحوسبمقياس االتجاهات نحو التعليم     

 وتم استخدام االختبار والمقياس في التأكد من تكـافؤ المجمـوعتين            ،ة التجزئة النصفية  بطريق
  .الضابطة والتجريبية قبل تطبيق التجربة 

(  تالميذ المجموعة التجريبية وكان عـددهم  وقد جرى تطبيق االختبار والمقياس على     
 تالميـذ المجموعـة    وكذلك علـى ،"أ " تلميذاً من مدرسة ذكور بيت حانون االعدادية      ) ٣٦

قبـل  " ب " تلميذاً من مدرسة ذكور بيت حـانون االعداديـة           ) ٣٦( الضابطة وكان عددهم    
 ثم تم إجراء المعالجـات      ،٢٠٠٦/٢٠٠٧التجريب وبعده في الفصل الدراسي األول من العام         

  : وتوصل الباحث للنتائج التالية ،اإلحصائية الالزمة لمعالجة فرضيات الدراسة

   :راسةنتائج الد

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

  : فيما يتعلق بالفرض األول -

 بـين متوسـطي      )٠٫٠٥ ≤  α (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة        
في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي، لـصالح          التالميذ  درجات تحصيل   
  .التطبيق البعدي 

   :لثانيرض افيما يتعلق بالف -

 بـين متوسـطي   ) ٠,٠٥ ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة      
في المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي، لصالح         التالميذ  درجات تحصيل   
  . التطبيق البعدي 



 ١٣٩

   :الثالثفيما يتعلق بالفرض  -

 بـين متوسـطي      )٠٫٠٥ ≤ α (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       
  في المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي       التالميذ  درجات تحصيل   

   .لصالح المجموعة التجريبية

   :الرابعفيما يتعلق بالفرض  -

أكدت النتائج فاعلية البرنامج المحوسب لتدريس وحدة أجهزة جسم اإلنسان في مـادة             
 حيث تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك للبرنـامج       ،اسي بفلسطين العلوم للصف التاسع األس   

 وهذا يدل على فاعلية البرنامج المقترح لتنميـة تحـصيل تالميـذ             ،)١٫٢٣(المحوسب فكانت   
  .الصف التاسع األساسي 

    :الخامس فيما يتعلق بالفرض -

 فـي اتجاهـات   )٠,٠٥ ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة        
 التجريبية قبل وبعد تطبيق مقيـاس االتجاهـات،    عةفي المجمو التعليم المحوسب    ولتالميذ نح ا

   .لصالح التطبيق البعدي

  :السادس فيما يتعلق بالفرض  -

 فـي اتجاهـات   )٠,٠٥ ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة        
ضابطة على مقياس االتجاهـات      وال  التجريبية عتينفي المجمو التعليم المحوسب    والتالميذ نح 

  .بعد إجراء التجربة لصالح المجموعة التجريبية 

   :السابعفيما يتعلق بالفرض  -

ال توجد فاعلية للوحدة المحوسبة في العلوم على تنمية اتجاهات تالميذ الصف التاسع             
 .نحو التعليم المحوسب   األساسي بفلسطين

   :الثامنفيما يتعلق بالفرض  -

ـ           إيجابية  ارتباطيه  عالقة توجد  وبين تحصيل التالميذ في مادة العلوم واتجاهـاتهم نح
  .التعليم المحوسب 



 ١٤٠

  :التوصيات : ثانياً
   :يأتيوفي ضوء نتائج هذا البحث يوصي الباحث بما 

  : توصيات لوزارة التربية والتعليم وتنقسم إلى -أوالً

  : توصيات لواضعي المناهج -أ

 المناهج التي يمكن برمجتها بطريقة التعليم المحوسـب تمكـن    عمل برامج تعليمية لمختلف -
الطلبة من الدراسة الذاتية الفعالة للتخلص من عيوب الكتب المدرسية ومن عيوب الطريقة             

  . وكذلك من عدم توفر المعلم المتخصص في بعض المدارس ،التقليدية في التعليم

ة العلوم وخاصة تلك التي تحتـاج        عمل برامج تعليمية متفرعة لبعض الموضوعات في ماد        -
  .زمناً طويالً في تعلمها 

ريقة التعليم المحوسب كإحدى طرق التعليم أثناء إعداد المنهـاج الفلـسطيني            ـتماد ط ـ اع -
  .لمادة العلوم 

  : توصيات للقائمين على تدريب المعلمين -ب

أثنـاء الخدمـة علـى     االهتمام بتدريب المعلمين في الدورات الدراسية التي يشاركون فيها       -
  .استخدام طريقة التعليم المحوسب في تعليم التالميذ 

   .حوسبة المواد الدراسية  عمل دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على-

 عمل اختبارات تشخيصية مستمرة للمتعلمين في مختلف المراحل للتأكد من مدى صـالحية       -
  .تعليم التالميذ األساليب التعليمية التي يستخدمها المعلمون في 

 إدراج طريقة التعليم المحوسب كإحدى طرق التعليم في مساقات طـرق التـدريس التـي                -
  .تدرس لطلبة الجامعات الذين من المتوقع أن يصبحوا معلمين في المستقبل 

 عمل دورات دراسية دورية للمعلمين لتعريفهم بأحدث الطرق التعليمية المستخدمة في دول             -
الويـب  (  والتعليم عن طريق الرحالت المعرفية       ،لتعليم بمساعدة الحاسوب  العالم وخاصة ا  

  . والتعليم عن طريق االنترنت ،)كويست 
  : توصيات للمعلمين -ثانياًً

العمل على استخدام طريقة التعليم المحوسب في تعليم الموضوعات التي يمكن حوسـبتها              -
  .والتي تحتاج إلى زمن طويل في تعليمها 



 ١٤١

 تعليمية محوسبة يمكن استخدامها بشكل فعال مـع الطلبـة ذوي التحـصيل              إعداد برامج  -
 .المنخفض لرفع مستواهم 

المشاركة في جميع الدورات التعليمية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم وذلـك للتعـرف           -
 .على أحدث طرق التعليم في العالم 

لفردية بينهم وعدم التركيـز     مراعاة مختلف مستويات الطلبة أثناء التعلم وخاصة الفروق ا         -
 وبل يجب استخدام طريقة التدريس الفعالة مع جميـع          ،على الطلبة دوي التحصيل المرتفع    

 .مستويات الطلبة 

   :اتــالمقترح -ثالثاً
في ضوء ما هدفت إليه الدراسة الحالية وما تجمع لدى الباحث من معلومـات حـول            

 واستناداً لما توصلت إليه الدراسة من نتـائج         ،ميةاستخدام الحاسوب في العملية التعليمية التعل     
  : يقترح الباحث إمكانية القيام بالدراسات واألبحاث التالية ،في موضوع البحث

  . دراسة فاعلية استخدام الحاسوب في مساعدة تعليم الموضوعات األخرى في مادة العلوم -
   .فكير العلميعلى الت دراسة بناء برامج تعليمية محوسبة لتنمية القدرة -
 دراسة أثر استخدام البرامج الحاسوبية العالجية على تحصيل الطلبة ذوي صعوبات الـتعلم         -

  .لبعض موضوعات العلوم 
 وتنميـة   ،المؤجـل  و الفوري التحصيل   الحاسوب في تعليم العلوم على     دراسة أثر استخدام     -

  .التفكير اإلبداعي 
تخدام الحاسوب على تحصيل التالميذ منخفـضي        دراسة أثر استخدام البرامج العالجية باس      -

  .التحصيل في موضوعات العلوم المختلفة 
 دراسة فاعلية برامج األلعاب القائمة بالحاسوب على تنمية التفكير االبتكاري لـدى تالميـذ            -

  .المرحلة اإلعدادية 
تجـاه نحـو    واال، دراسة أثر استخدام االنترنت في تنمية التحصيل الدراسي في مادة العلوم        -

  .مادة العلوم 
  .نحو التعليم المحوسب في فلسطين  دراسة اتجاهات المعلمين والطلبة -

  



 ١٤٢

  
  

  
  
  

  المـراجـع
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٣

  عـراجـالم
  

  -: المراجع العربية -أوالً 

  ) .سورة العلق ( القرآن الكريم . ١

كأحـد  أثر استخدام نمط التـدريس الخـصوصي         ) : " ١٩٩٤( الوكيل الفار   عبدابراهيم  . ٢
أنماط تعليم الرياضيات المعزز بالحاسوب في تحصيل تالميذ الـصف األول اإلعـدادي       

  .١١، عدد حولية قطر. لموضوع المجموعات واتجاهاتهم نحو الرياضيات 

تربويات الحاسـوب وتحـديات مطلـع القـرن          " : ) ١٩٩٨ ( ــــــــــــ. ٣
  . دار الفكر العربي ، القاهرة، "الحادي والعشرين

تربويات الحاسـوب وتحـديات مطلـع القـرن          "  : )٢٠٠٠(  ــــــــــــ. ٤
  . دار الفكر العربي : القاهرة ،٢ ط، "الحادي والعشرين

 ، دار الفكـر ، "استخدام الحاسوب فـي التعلـيم      ) : " ٢٠٠٢(  ــــــــــــ. ٥
  . األردن ،عمان

الت المعـزز   فاعلية استخدام طريقة حل المـشك      " : ) ٢٠٠٢( ــــــــــــ  . ٦
ببرمجة الحاسوب بلغة بيسك في تحصيل طالب الفرقة الثانية شعبة الرياضـيات بكليـة        

العـدد   ،التربيـة المعاصـرة    ،"التربية لوحدة المصفوفات واتجاهاتهم نحو الرياضيات       
 .دار المطبوعات الجديدة :  مصر ، سبتمبر،)٥٤(

 ، القـاهرة  ، "علوم والتربية العلمية  تدريس ال "  ) : ١٩٩٨(  فتحي الديب    ،ابراهيم عميرة . ٧
  .دار المعارف 

 الرياض ،١ط "  تدريس العلوم تأصيل وتحديث   " : ) ١٩٩٩(ابراهيم بن عبداهللا المحيسن     . ٨
  . مكتبة العبيكان: 

أثر استخدام الفروض العمليـة االستقـصائية    " : ) ١٩٩٢( ابراهيم توفيق محمود غازي    . ٩
مليات العلم واالتجاهات العلمية لدى طـالب الـصف         على التحصيل الدراسي وتنمية ع    

 . جامعة اإلسكندرية - كلية التربية ، غير منشورةرسالة دكتوراه ،"الثاني اإلعدادي 



 ١٤٤

دراسة مقارنة حسب   " االتجاه نحو الحاسب اآللي      ": )٢٠٠٢( الحميد  عبدابراهيم شوقي   . ١٠
  . ٢ العدد – ٣٠د  المجل،مجلة العلوم االجتماعية ،الجنس ومتغيرات أخرى

 ،٢ ط ، "طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية      ) : " ١٩٩٥( براهيم محمد عطا    إ. ١١
  . مكتبة النهضة المصرية :القاهرة 

 اتجاهات حديثة في مناهج العلوم للمرحلة االبتدائيـة       ) : " ٢٠٠١ (أبوالسعود محمد أحمد   .١٢
  .)٢١(مستقبل التربية العربية، عدد ،"

معجم المصطلحات التربويـة المعرفـة فـي        "  : ) ١٩٩٩(  علي الجمل    ، أحمد اللقاني  .١٣
 . عالم الكتب : القاهرة ،٢ ط، "المنهاج وطرق التدريس

 المدخل فـي    ،تدريس العلوم في العالم المعاصر    "  ) : ١٩٩٩(  وآخرون   ،أحمد النجدي . ١٤
 . دار الفكر العربي ، القاهرة، "تدريس العلوم

، ١ ط   ،مكتبة الرشـد  .  " تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني    " ): ٢٠٠٤( سالم  أحمد  . ١٥
 .الرياض 

أثر برنامج مقترح لتدريس حساب المثلثات باسـتخدام         " : ) ٢٠٠٠( أمل محمد عجينة    . ١٦
 –" الحاسوب على تحصيل طالبات الصف العاشر بالمرحلة الثانوية بمحافظـات غـزة             

  . فلسطين – جامعة األزهر ، كلية التربية– شورةرسالة ماجستير غير من

  مكتبـة دار    "المدخل إلى علم النفس االجتماعي    "   :)٢٠٠٤( ومحمد جاسم    ،باسم ولي . ١٧
  .الثقافة للنشر : الرياض 

فاعلية برنامج محوسب مقترح في الكـسور العاديـة فـي              " : ) ٢٠٠٤.( بسمة بارود . ١٨
رسـالة ماجـستير غيـر       ،"الثالث األساسي بغـزة     تنمية التحصيل لدى تالميذ الصف      

  . جامعة األقصى بالتعاون مع جامعة عين شمس – منشورة

أثر استخدام إستراتيجية التدريس الخصوصي المنفـذة خـالل         ) "١٩٩٨(بسمة الجمال    .١٩ 
الحاسوب في تقديم دروس عالجية لموضوعات صرفية في تحصيل طلبة الصف الثاني            

ــي، و  ــانوي األدب ــوب  الث ــو الحاس ــاتهم نح ــي اتجاه ــم ، "ف ــة المعل  ،مجل
html.1001a/maga/net.almualem.www://http.  

  .دار الفكر  : عمان. "تفريد التعليم " :  ) ١٩٩٨(  ومحمد الحيلة ،توفيق مرعي. ٢٠



 ١٤٥

مجلة تكنولوجيا   "،  كنولوجيا ومستقبل التمدرس  الت ) : " ١٩٩٦( الحميد جابر   عبدجابر  . ٢١
 . القاهرة،نولوجيا التعليم الجمعية المصرية لتك، الكتاب الرابع، المجلد السادس، "التعليم

الحاسوب  ،"برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية      " : )١٩٩٥( جامعة القدس المفتوحة    . ٢٢
 .جامعة القدس المفتوحة :  عمان ، "في التعليم

أثر استخدام الحاسوب في تدريس العلـوم        ) : " ٢٠٠٣( الهادي  عبدجمال الدين توفيق    . ٢٣
 دراسـات فـي     ،"االبتـدائي على التحصيل  واالتجاه نحو العلم لتالميذ الصف السادس          

  . ) ٨٥(  عدد ،المناهج وطرق التدريس

كنولوجيـا  الوسائل التعليميـة ووسـائل ومـستجدات ت       "   : )٢٠٠٠( جمال الشرهان   . ٢٤
  . مطابع الحميضي :لرياض ا. "التعليم

أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالب الـصف األول    " : )٢٠٠٢( ــــــــ  . ٢٥
 العـدد   ،، المجلـد الثالـث    مجلة العلوم التربوية والنفسية   " الثانوي في مقرر الفيزياء     

  . جامعة البحرين – كلية التربية ،الثالث

استخدام الحاسـوب واإلنترنـت فـي       " :| ) ٢٠٠٣( سرطاوي   وعادل ال  ،جودة سعادة . ٢٦
  . دار الشروق للنشر والتوزيع : األردن ، "ميادين التربية والتعليم

  .عالم الكتب: القاهرة  ، "علم النفس االجتماعي"  ) : ٢٠٠٠( السالم زهران عبدحامد . ٢٧

ـ     "  ) : ١٩٩٥(  وكمال زيتون    ،حسن زيتون . ٢٨ سية محاولـة   تـصنيف األهـداف التدري
 .دار المعارف : اإلسكندرية  ،"عربية

 ،"تقنيات وأساليب حديثة فـي تـدريس األحيـاء        "  ) : ١٩٩٤( خالد بن فهد الحذيفي     . ٢٩
وقائع ندوة تدريس علم األحياء في التعليم الثانوي في الدول األعضاء مكتـب التربيـة               

  . الرياض–العربي لدول الخليج 

استخدام الحاسوب في تدريس مادة الرياضـيات لطلبـة          ) : " ٢٠٠١( خالد العجلوني   . ٣٠
، ٢٨المجلـد    ،، العلوم التربويـة   دراسات ،"المرحلة الثانوية في مدارس مدينة عمان       

 . ١العدد

أثر طريقة عرض المادة التعليمية باسـتخدام الحاسـوب          " : ) ٢٠٠٣ ( ـــــــ. ٣١
سلسلة  ،مجلة دراسات " . ة األردنية   على تحصيل طلبة كلية العلوم التربوية في الجامع       

  .١ العدد ،٣٠ المجلد ،العلوم التربوية



 ١٤٦

 مجلـة العلـوم     ،"أثر استخدام الحاسوب في تعلم مفهوم المول       " : )٢٠٠٣( خليل شبر   . ٣٢
 .   جامعة البحرين– كلية التربية ، المجلد الرابع، العدد الثاني،التربوية والنفسية

فاعلية التعليم المعزز بالحاسوب علـى تحـصيل         " : ) ٢٠٠٣( خيرية رمضان سيف    . ٣٣
طالبات كلية التربية األساسية المعتمدات والمستقالت عن المجال اإلدراكي واتجاهـاتهن           

العـدد الثـامن     ،دراسات في المناهج وطـرق التـدريس      " . نحو الحاسوب بالكويت    
  . غزة – اإلسالمية الجامعة ،والثمانون

فاعلية برنامج كمبيوتر بالوسائط المتعددة فـي تـدريس         " : ) ٢٠٠٠ (أحمد هندية   دينا  . ٣٤
رسـالة  " العلوم البيولوجية من خالل مدخل المعرفة المنظمة لطالب المرحلة الثانويـة            

 . جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية،ماجستير

   .فدار الص : عمان ، مهارات الحاسوب ) : " ١٩٩٩( ون  وآخر،زياد القاضي.  ٣٥

استخدام برنامج تعليمي بالكمبيوتر فـي تـدريس الهندسـة           " : ) ٢٠٠٢.( زينب خالد   . ٣٦
لتنمية التفكير االبتكاري والناقد والتحصيل وتكوين االتجاه نحو استخدام الكمبيوتر لـدى            

 الجمعيـة  ،دراسات في المنـاهج وطـرق التـدريس       ،"تالميذ الصف األول اإلعدادية     
   . العدد الحادي والثمانين،التدريسالمصرية لمناهج وطرق 

إستراتيجية تحكم المتعلم في برنامج الحاسب اآللي وآثارهـا       " : ) ٢٠٠٠( سامي سعفان   . ٣٧
 جامعـة   ، معهد الدراسات التربويـة    ،رسالة ماجستير  " واتجاهاتهعلى تحصيل المتعلم    

  .القاهرة

 كليـة التربيـة   : عمـان    ." مبادئ القياس النفسي والتربـوي    "  )١٩٨٢(لبدة  سبع أبو . ٣٨
 األردنية بالجامعة

أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات علـى تحـصيل          " : )٢٠٠٥( سعد الدايل   . ٣٩
 العدد  ،المجلد السادس  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية   " طالب الصف الثاني االبتدائي     

 .  جامعة البحرين– كلية التربية ،الثالث

أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في مادة       " :  ) ١٩٩٨( ي  سلطان هويدي المطير  . ٤٠
 ،رسالة ماجستير غيـر منـشورة    . العلوم في تحصيل طالب الصف السادس االبتدائي        

  . جامعة الملك سعود ، كلية التربية،الرياض



 ١٤٧

تدريس برنامج بلغة لوجو لتالميذ الصف الرابع االبتـدائي          " : ) ١٩٩٣( شعبان محمد   . ٤١
 ،"أثره على مستويات فن هايل للتفكير الهندسي واالتجاه نحو الكمبيوتر لـديهم             ودراسة  

  . جامعة أسيوط ، كلية التربية،رسالة دكتوراة غير منشورة

األساليب اإلحصائية في العلوم النفـسية والتربويـة         " : )٢٠٠٠( صالح أحمد مراد    . ٤٢
  .مكتبة االنجلو المصرية :  القاهرة ، "واالجتماعية

اتجاه عالقة مستويات التحـصيل باالتجاهـات نحـو          ) : ١٩٩٤( صالح الدين حمامة    . ٤٣
، )دراسة ميدانية   ( العلوم لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي بالمملكة العربية السعودية          

   .٣١مجلة التربية المعاصرة، العدد

 ،"تنمية التفكير   طرائق تدريس العلوم ودورها في      "  ) : ٢٠٠٢( العز سالمة   عادل أبو . ٤٤
  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان

معوقات تعلـم الحاسـوب وتعليمـه فـي          " : )٢٠٠١( عادل فايز محمود السرطاوي     . ٤٥
 ،"المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والطالبـات             

  . فلسطين ،بلس نا، جامعة النجاح الوطنية،أطروحة ماجستير غير منشورة

تدريس العلوم في التعليم    "  ) : ١٩٩٧(  وسعيد محمد السعيد     ،عامر عبداهللا الشهراني    . ٤٦
   . الرياض-  جامعة الملك سعود،"للعلم 

:  العـراق  ، "االختبارات والمقاييس النفـسية   "  :)ت.ب  (وآخرون  بعي  والجليل الز عبد .٤٧
   .جامعة الموصل 

سلـسلة المـصادر     ، مدخل إلى تكنولوجيا التعليم    :" ) ١٩٩٢( الحافظ محمد سالمة    عبد. ٤٨
 . دار الفكر للنشر والتوزيع : عمان ،التعليمية

أثر استخدام إستراتيجية التعلم بواسطة الحاسوب       ) : " ١٩٩٩( ــــــــــــ. ٤٩
على التحصيل الدراسي لطلبة الصف التاسع األساسي في مادة قواعد اللغة العربية فـي              

   لبنان ، بيروت،القدس جامعة الروح ،رسالة دكتوراة غير منشورة. األردنية المدارس 

 دار القلـم  : الرياض   ، "تقنيات التعلم واالتصال  "  : ) ١٩٩٣( العزيز محمد العقيلي    عبد. ٥٠
  .والكتاب 

 - المفتوحـة     الجامعة ،"ئل التعليمية   المعلم والوسا "  ) : ١٩٩٣( القادر المصراتي   عبد. ٥١
  .رية العربية الليبية الجماهي



 ١٤٨

أثر استخدام طريقة التعلم بالحاسـوب فـي         " : )١٩٩٧(  حسن مالك    ،عبداهللا الخطايبة . ٥٢
أبحـاث   مجلـة  " .تغيير اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي العلمي نحو الحاسـوب           

  .ب ٢ العدد ،١٣ المجلد ،" واالجتماعية اإلنسانيةسلسلة العلوم " اليرموك 

دار : الريـاض  ، "وب والمنهج الحـديث   ـالحاس"  : ) ١٩٩٨( هدي علي   ـم بداهللاـع. ٥٣
  .عالم الكتب

فاعلية برنامج مقترح قائم على المنحنـى التكـاملي         "  : )٢٠٠٠( سماعيل عفانة   إعزو  . ٥٤
المـؤتمر   ،"لتنمية مهارات حل المسائل العلمية لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة            

  . الجمعية المصرية للتربية العملية ،العملية للجميع التربية ،العلمي الرابع

إدراك الطالب المعلمين المصريين والعمانيين التجاهاتهم نحو        " : )١٩٩٤( علي الديب   . ٥٥
المجلـة المـصرية   . دراسـة مقارنـة   " فاعلية استخدام الكمبيوتر في التعليم والـتعلم       

   .١٥٤-١٠٩ ،العدد العاشر ،للدراسات النفسية

أثر استخدام الكمبيوتر في تدريس وحدة بناء الكـائن      ) : " ٢٠٠١(  عمر   ي الورداني لع. ٥٦
 ،"الحي في تنمية المفاهيم العلمية واالتجاه نحو الكمبيوتر لطالب الصف األول الثـانوي        

  . جامعة المنيا ، كلية التربية،رسالة ماجستير غير منشورة

مطـابع  :  القاهرة   ، "وظيف تكنولوجيا التعليم  ت"   ) :١٩٩١( الحليم سيد   عبدفتح الباب   . ٥٧
  .جامعة حلوان

   .عالم الكتب:  القاهرة ، "مبيوتر في التعليمالك"  ) : ١٩٩٥(  ــــــــــــ. ٥٨

فاعلية أسلوب التعلم التعاوني على التحصيل الدراسي        " : )١٩٩٤( فتحية حسني محمد    . ٥٩
مجلـة دراسـات    ،" الخامس االبتدائي  في مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف      

  . عالم الكتب : القاهرة ، )٧٠( الجزء  ، المجلد الحادي عشر،تربوية

فاعلية التعليم بمساعدة الكمبيوتر في تحسين مـستوى       " : )٢٠٠٣ ( أبو ستة فريال عبده   . ٦٠
التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى التالميذ منخفضي التحصيل مضطربي االنتبـاه           

 ،كليـة التربيـة   ،  العدد الثاني  ،يةمجلة البحوث النفسية والتربو    ،ي المرحلة االبتدائية  ف
  .جامعة المنوفية

 ، الكويـت  ، "مقدمة في التكنولوجيا التعليمية   "  : ) ١٩٩٤(  محمد ذبيان    ،كمال اسكندر . ٦١
 مكتبة الفالح 



 ١٤٩

دة الحاسب اآللي فـي     فاعلية برنامج تعليمي بمساع   "  :)١٩٩٦( الحميد زيتون   عبدكمال  . ٦٢
تنمية األداء المعرفي ف لحل مسائل الوراثة والتفكير المنطقي واالتجاه نحـو الحاسـب              

 معهـد   . العـدد التاسـع    ،يـة مجلة العلوم التربو  " لدى عينة من طالب الثانوية العامة       
 .الدراسات التربوية

 ،دريةاإلسـكن  .  "نماذجه ومهاراتـه  : التدريس  "  : )٢٠٠٠( ــــــــــــ. ٦٣
  .المكتب العلمي للنشر والتوزيع 

تكنولوجيـا التعلـيم فـي عـصر المعلومـات          "  : )٢٠٠٤( ــــــــــــ. ٦٤
  .عالم الكتب:   اإلسكندرية،٢، ط "واالتصاالت

اتجاهات الطالب والمعلمـين نحـو       ) : " ٢٠٠٠( عمر  اللطيف أبو عبد و ،جابرماجد أبو . ٦٥
 ،العلـوم التربويـة   سلسلة   ،دراسات ،"ن  الحاسوب في مدارس محافظات جنوب األرد     

   ) .٢(  العدد ، )٢٧(المجلد 

 إطار عمل للمنهج وطـرق      ، التفكير أبعاد"  : ) ١٩٩٦. (  روبرت وآخرون    ،مارزانو. ٦٦
 .مكتبة اليازجي : ، غزة ) ترجمة يعقوب نشوان ومحمد خطاب (، " التدريس

عداد معلمـات الرياضـيات للمرحلـة    فعالية برنامج  إ    ) : " ١٩٩٥( محبات أبوعميرة   . ٦٧
 ،)١( مجلـد    ،مـستقبل التربيـة العربيـة      ،" بكلية البنات جامعة عين شمس       االبتدائية

  .)٤(عدد

مكتبـة االنجلـو    : القـاهرة    ، "علم النفس االجتمـاعي    " :)٢٠٠٥( محمد إبراهيم عيد  . ٦٨
  .المصرية

   دهر المعارف ، القاهرة، "مقدمة في الحاسبات االلكترونية"   ) :١٩٩٦( محمد خشبة . ٦٩

اتجاهات طلبة الفيزياء نحـو اسـتخدام الحاسـوب          " : )٢٠٠١( محمد سعيد العمودي    . ٧٠
:  اليمن   ، العدد الثالث  ،مجلة كلية التربية  ". والبرامج التعليمية الجاهزة في تعلم الفيزياء       

  .جامعة عدن

 نحو استخدام الحاسوب ألداء     اتجاهات المعلمين والمعلمات   ) : " ١٩٩٧ ( محمد طوالبه . ٧١
 . ) ٣(  ، ١٣،  اليرموكأبحاث  مجلة .المهام التربوية 



 ١٥٠

التعليم بالحاسوب وأثره على اتجاهات طلبـة الدراسـات          " : ) ٢٠٠٠ ( ـــــــ. ٧٢
 ، العـدد الخـامس   ،مجلة دراسات مستقبلية  " . العليا نحو التطبيقات التربوي للحاسوب      

 .  ع . م.  ج–عة أسيوط  جام–مركز دراسات المستقبل 

أثر استخدام الحاسوب كأداة في اكتـساب        " : )٢٠٠٤(  عامر الجيزاوي    ،ةمحمد طوالب . ٧٣
 ،يةـمجلة العلـوم التربويـة والنفـس   " لبة الصف الخامس األساسي لمفهوم اللون     ـط

 .  جامعة البحرين– كلية التربية ، العدد الثاني،المجلد الخامس

اتجاهات طلبة الصف العاشر من التعلـيم        " : ) ٢٠٠١(  الحولي   محمد عسقول وعليان  . ٧٤
 ، بغـزة مجلة الجامعـة اإلسـالمية    " . األساسي الحكومي في لواء غزة نحو الحاسوب        

   . فلسطين- غزة ، العدد األول–المجلد التاسع 

 توجيهات البحوث المستقبلية في مجال الـتعلم        : ")١٩٩٤(محمد المصيلحي محمد سالم     . ٧٥
       ، جامعـة األزهـر    ، كليـة التربيـة    ،مجلة األبحاث التربويـة    ،اتي للكبار في مصر   الذ

   .١٦٢ – ١٢٩ص ص 

 دار  ، اإلسكندرية ، "علم النفس التربوي للمعلمين   " ) : ١٩٩١( الحليم منسي   عبدمحمود  . ٧٦
 .المعرفة الجامعية 

 ، القـاهرة  ،١ ط ،" دراسات عربيـة     –تكنولوجيا التعليم   "  : )١٩٩٩( مصطفى محمد   . ٧٧
  .مركز الكتاب للنشر 

فاعلية استخدام نموذج التعليم البنائي وتـدريس        ) : " ١٩٩٨( الهادي السعودي   عبدمنى  . ٧٨
المـؤتمر   ،العلوم على تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الخـامس االبتـدائي           

 ،لتربيـة العلميـة  مجلـة ا  ، إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين     ،العلمي الثاني 
  .  جامعة عين شمس– كلية التربية ،المجلد الثاني

فاعلية برنامج بمساعدة الكمبيوتر في تنميـة   ) : " ١٩٩٥( الحميد متولي عبدنبيل محمد  . ٧٩
أساليب البرهان الرياضي ومهارات تدريسه واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طالب كليـة     

 - كليـة التربيـة      ،ير منـشورة  ـالة دكتوراة غ  ـرس ،كندريةـسـامعة اإل ربية ج ـالت
   .جامعة االسكندرية 



 ١٥١

العالقة بين الواقعية والتحصيل في مادة العلـوم لتلميـذات           " : ) ١٩٩٦( هالة بخشن   .  ٨٠
 ،دراسات في المناهج وطرق التدريس     ،"المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية      

 ، كليـة التربيـة    ،مصرية للمناهج وطرق التـدريس     الجمعية ال  ،العدد السابع والثالثون  
  . القاهرة -جامعة عين شمس 

علـى    تـدريس العلـوم    فاعلية استخدام الكمبيوتر فـي     " :) ٢٠٠١(عباس    عبده  هناء  . ٨١
مجلـة  ،  "التحصيل األكاديمي وتنمية القدرات االبتكارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائيـة           

  . ، العدد الثانيالمجلد الرابع، ةالعلميالتربية 

دار الفرقة  : ، عمان   ٢، ط  "الجديد في تعليم العلوم   "  :  )١٩٩٢( يعقوب حسين نشوان    . ٨٢
  .للنشر والطبع والتوزيع 
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   )١( ملحق رقم 
  جسم اإلنسان في صورتها النهائيةقائمة مفاهيم وحدة أجهزة 

 
  داللته اللفظية  المفهوم العلمي  الفصل  الوحدة

  الهضم

 عملية كيميائية ميكانيكية حيوية يتم خاللها تحويل جزيئات الطعـام           -
الكبيرة الغير القابلة عادةً للذوبان إلى جزيئات صغيرة يسهل ذوبانُها          
وامتصاصها ودخولها في التفاعالت المختلفة من أجل استفادة الجسم         

  .منها

  الفم
ب يعلو سقف محدب ويمتد من الشفتين إلى الحلق يحتوي             تجويف رط  -

  .على اللسان 

  البلعوم
سم من المنطقة الخلفية للفم واألنف حتى       ١٣ أنبوب عضلي يمتد بطول      -

  .بداية المرئ والقصبة الهوائية 

  المرئ
سـم  ٢٥ أنبوب مفلطح يقع بين البلعوم والمعدة ويبلغ طولـه حـوالي           -

  .  المطحون ويشكل ممراً للطعام
  ن انقباض عضالت جداره الإرادياً  حركة الطعام في المرئ الناتجة ع-  الحركة الدودية

ــصارة  العــ
  المعدية

 وتتكون هذه العصارة    ، تفرزها خاليا خاصة موجودة في جدار المعدة       -
  .وأنزيم الببسين  ) HCl( من حمض الهيدروكلوريك 

  الكيموس
 المواد البروتينية وتحويلها إلـى مـواد         سائل كريمي ناتج عن هضم     -

  .بسيطة بفعل العصارة المعدية الحمضية في المعدة 
  . أنبوب طويل متعرج طوله حوالي خمسة أمتار يقع في منطقة البطن -  األمعاء الدقيقة

  . بداية األمعاء الدقيقة ويستقبل الطعام المهضوم جزئياً من المعدة -  االثنى عشر

  اللفائفي
 أطول جزء من األمعاء الدقيقة والذي يتصل في نهايته مـع األمعـاء             -

  .الغليظة 

  الخمالت
زوائد دودية دقيقة تتواجد على سطح األمعاء الدقيقة تحتوي على عدد            

  . كبير من الشعيرات الدموية لزيادة مساحة سطح االمتصاص

  األمعاء الغليظة
تر تحيط باألمعاء الدقيقة     م ١,٥ أنبوب عريض يصل طوله إلى حوالي        -

  . مقلوب Uكاإلطار على شكل حرف 
  . سم ٨ أنبوبة دقيقة دودية الشكل طولها حوالي -  الزائدة الدودية

  الكبد
 من ملحقات القناة الهضمية ويتكون من جزأين أحدهما أكبر من اآلخر            -

  . كغم ١,٥وتبلغ كتلته حوالي 

  الثانية
ة أجهــز

  جسم
  اإلنسان

  األول
  الجهاز

  الهضمي

ــصارة  لكبد لونها أخضر مصفر تساعد في هـضم المـواد           عصارة يفرزها ا   -العــ
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  .الدهنية وتحويلها إلى مستحلب دهني في األمعاء الدقيقة   الصفراء
  

المفهوم   الفصل  الوحدة
  العلمي

  داللته اللفظية

  المرارة
 تقـوم بـإفراز     ،سم تقع أسفل الكبـد    ١٠ كيس صغير طوله حوالي      -

تها عن طريق انقباض عضالت جدارها وذلـك بعـد دخـول            محتويا
  .الطعام إلى األمعاء الدقيقة 

  البنكرياس
 ،سم تقع خلف المعـدة   ١٥ غدة مشتركة ورقية الشكل طولها حوالي        -

  .تقوم بإنتاج األنزيمات الهاضمة وهرموني األنسولين والجلوكاجون 
   الذي يتم ابتالعه  كيس عضلي يمكن أن يتمدد لتخزين الطعام-  المعدة

  الفضالت
 هي المواد الغذائية بعد امتصاص الماء واألمالح منها في األمعـاء            -

  .الغليظة 

  االنتشار
 هي عملية فيزيائية يتم فيها انتقال الجزيئات من منطقـة التركيـز             -

  .العالي إلى منطقة التركيز المنخفض 

ــل  النقــ
  النشط

تقال الجزيئات من منطقة التركيز     هي عملية كيميائية يتم فيها ان     
المنخفض إلى منطقة التركيز العالي وتحتاج إلى طاقـة علـى           

   ) .ATP( شكل 

  
رات

هيد
ربو

الك
  

 ، مواد تحتوي على عناصر الكربون والهيـدروجين واألوكـسجين         -
 أي نسبة وجودهما فـي      ١:٢ونسبة الهيدروجين إلى األوكسجين فيها      

  .الماء 

  الفيتامينات 
واد كيماوية يحتاجها الجسم بكميات قليلة وال يمكن إنتاج معظمها           م -

   ويجب الحصول عليها عن طريق الغذاء ،داخل الجسم

  األلياف
 هي مواد ال يتم هضمها بل تساعد فـي عمليـة الهـضم وإبقـاء                -

  .الفضالت لينة القوام يسهل إخراجها 

  التسوس
واستخدامها لبقايا الطعـام     مشكلة تنتج عن بكتيريا موجودة في الفم         -

  .فيه بعد األكل 
  . تلف في جزء من جدار المعدة أو األمعاء -  القرحة 

  اإلسهال
 هو فقدان الكثير من الماء عن طريق األمعاء ينتج عن ميكروب أو             -

  .خلل في عملها 

  السمنة
 تنتج عن اإلفراط في تناول الطعام وتخزينه بكميـات كبيـرة فـي              -

بب اختالل في آلية التحكم في عملية الهضم وتخزين الغـذاء    الجسم بس 
  .في الجسم ونمط الحياة 

  الثانية
ــزة  أجه

  جسم
  اإلنسان

  األول
  الجهاز

  الهضمي

     مفهوم٢٨
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المفهوم   الفصل  الوحدة
  داللته اللفظية  العلمي

غم ويتكـون  ٤٥٠ مضخة عضلية ال يتجاوز حجمه قبضة اليد وتزيد كتلته عن        -  القلب
  .من نسيج عضلي ويحاط بغشاء التامور 

غـــشاء 
  التامور

 كيس من نسيج ضام يحتوي على كمية قليلة من السائل ييسر انقباض العـضلة   -
  .ويعمل على حماية القلب من الصدمات واالحتكاكات الخارجية 

ــة  األوعي
  الدموية

 أنحاء الجسم وإعادتـه      أنابيب تقوم بحمل الدم الذي يضخ من القلب إلى جميع          -
  .إلى القلب 

 أوعية ذات جدار عضلي سميك مرن تتفرع إلى شرايين أصغر فأصغر حتـى           -  الشرايين
  .تكون شعيرات دموية شريانية دقيقة 

  . هي األوعية التي تحمل الدم باتجاه القلب -  األوردة
  . سائل حيوي يجري داخل األوعية الدموية -  الدم

م خاليا الد 
  الحمراء

 ، خاليا عديمة األنوية قرصية الشكل ومقعرة الوجهين تنتج من نخـاع العظـم            -
  . من الدم ٣مليون خلية لكل ملم ) ٦-٥( ويبلغ عددها 

خاليا الدم  
  البيضاء

 خاليا لها أنويه متعددة األشكال وأكبر حجماً من الخاليا الحمراء وتنـتج مـن             -
   من الدم ٣ف في كل ملمآال) ١٠-٥(نخاع العظم،ويبلغ عددها 

األجــسام 
  المضادة

  .هي مواد بروتينية لها القدرة على القضاء على البكتيريا 

الصفائح 
  الدموية

 وتلعب دوراً في تخثـر      ، أجزاء من خاليا عديمة األنوية تنتج من نخاع العظم         -
  .  من الدم٣آلف في كل ملم ) ٤٠٠-٢٥٠( ويبلغ عددها ،الدم

 ،سائل لزج يميل للصفرة يحتوي على العديد من المـواد الغذائيـة األساسـية            -  البالزما 
  .من حجم الدم % ٥٥ويشكل حوالي 

 هو السائل بين الخلوي الراشح من الشعيرات الدموية ويمأل الفراغـات بـين              -  الليمف 
  .الخاليا حيث يتم تبادل المواد والغازات بينه وبين الخاليا 

لف المعدة وتحت الحجاب الحاجز يقوم بتنقية الدم من البكتيريـا            عضو يقع خ   -  الطحال
  .وبقايا الخاليا الميتة والتالفة 

ــاع  نخـ
  العظام

 نسيج رخو نسبياً يقوم بإنتاج خاليا الدم البيضاء وإنتاج جميـع خاليـا الـدم                -
  .األخرى 

ــد  العقـ
  الليمفية

 مـن الميكروبـات قبـل     أجسام دائرية أو بيضاوية صغيرة تقوم بتنقية الليمف   -
  .إعادته للدم 

  الثانية
ــزة  أجه

  جسم
  اإلنسان

  الثاني
  الجهاز
  الدوري

  والليمفاوي

ــدة  الغـ
  الزعترية 

تقع في المنطقة الصدرية تحت عظمة القص بها يتمايز أحد أنواع خاليا الـدم        -
  .البيضاء التي تنتج األجسام المضادة 

ــة  الذبح
  الصدرية

 حيث أن هذا الشريان يزود ، تنتج عن انسداد في الشريان التاجي كلياً أو جزئياً         -
  .القلب باألكسجين والغذاء عضلة 

 ينتج مرض ضغط الدم نتيجة ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم داخل األوعية            -  ضغط الدم
  .الدموية أو داخل القلب 

    

ــة  وتكون خطورتها حسب أهميـة     .  تنتج عن تخثر الدم في أحد األوعية الدموية          -الجلط
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  .اغية العضو الذي تحدث فيه وأخطرها الجلطة الدم  الدموية
    مفهوم١٩

  داللته اللفظية  المفهوم العلمي  الفصل  الوحدة

  األنف
ذو تجويف يفـصله    .  هو هيكل عظمي وغضروفي مغطى بالجلد        -

  .حاجز مبطن بالمخاط والشعيرات الدموية 

  الحنجرة
 حيـث   ،سم٥ طولها حوالي     تقع في الجزء األمامي من العنق ويبلغ       -

  .تشكل الممر الواصل بين البلعوم والقصبة الهوائية 

  لسان المزمار
 حيث يعمل على تنظيم دخول الغذاء والهواء        ،يعمل كإشارة المرور   -

   . الجسمإلى

  القصبة الهوائية
 أنبوب مرن ينقل الهواء من الحنجرة إلى الرئتين ويحيط بها عـدد             -

  .وفية من الحلقات الغضر

  الرئتين
 تقع علـى جـانبي      ، نسيج إسفنجي ناعم مرن قابل للتمدد والتقلص       -

  .الصدر وتلعب دوراً رئيسياً في عملية التنفس 

  الشهيق
إلـى   ) O2(  عملية يتم فيها إدخال الهواء المحمـل باألكـسجين           -

  .الرئتين 

  الزفير
  لكربون عملية يتم فيها إخراج الهواء المحمل بثاني أكسيد ا -

 )CO2 (  من الرئتين للخارج.  

  التثاؤب
 هو فتح الفم بشكل كبير وواسع إلدخال كمية كبيرة من الهواء على             -

  .في الدم  ) CO2( الرئتين نتيجة ارتفاع ثاني أكسيد الكربون 
  . رد فعل طبيعي لوجود مسبب يهيج الجهاز التنفسي -  السعال
  .داخل األنف  يحدث نتيجة لتهيج في -  العطس

  األزمة الصدرية
مرض مزمن يتسبب في ارتفاع درجة حساسية أغشية الجهاز التنفسي          

  .مما يزيد من انقباض العضالت 

  األمفيزيما
نتيجـة االلتهابـات      هو تمزق الحويصالت الهوائية داخل الرئتين      -

                                .والسعال الشديد مما يتلف أغشيتها 

  الثانية
أجهــزة 

  جسم
  اإلنسان

  الثالث
  الجهاز

  التنفسي

     مفهوم١٢
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   )٢( ملحق 
  أعضاء لجنة تحكيم الوحدة المحوسبة واالختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات

الوحدة   مكان العمل  التخصص  االسم
  المحوسبة

االختبار 
  المقياس  التحصيلي

أستاذ مناهج وطرق    الزعانينجمال. د
 X X X   غزة-جامعة األقصى  تدريس علوم مساعد

أستاذ مناهج وطرق    عزو عفانة.د
  تدريس علوم

-الجامعة اإلسالمية
 X X X  غزة

أستاذ مناهج وطرق   نائلة الخزندار. د
 X X X   غزة-جامعة األقصى  تدريس رياضيات مساعد

استاذ مساعد في الصحة   محمد عسلية. د
  X       غزة-جامعة األقصى  النفسية

أستاذ مناهج وطرق   يحيى أبو جحجوح. د
 X X X   غزة-جامعة األقصى  لوم مساعدتدريس ع

استاذ مساعد أصول   جميل عمر نشوان.د
 X X X   غزة-وكالة الغوث   ومدرس علومالتربية

استاذ مساعد أصول   بسام أبو حشيش. د
 X X X   غزة-جامعة األقصى  التربية

أستاذ مناهج وطرق   فتحية اللولو. د
  تدريس علوم مشارك

-الجامعة اإلسالمية
 X X X  غزة

أستاذ مناهج وطرق   عطا درويش. د
 X X X   غزة-جامعة األزهر   تدريس علوم مشارك

استاذ مساعد أصول   نبيل الصالحي. د
 X X X   غزة-وكالة الغوث    ومدرس علومالتربية

 X X X   غزة-وكالة الغوث   علوم -مشرف تربوي   الرحيم المدهونعبد. أ
      X   غزة-لة الغوث وكا  مشرف وسائل تعليمية  الهاديعبدمحمد . أ
      X   غزة-وكالة الغوث   حاسوب -رف تربويمش  لجبوراسامح . أ

مدرسة ذكور بيت   مدرس حاسوب  عبدالمنعم أبوهربيد. أ
      X  )أ(حانون اإلعدادية 

مدرسة ذكور بيت   مدرس حاسوب  رسالن صيام. أ
   X  )ب(حانون اإلعدادية 

مدرسة ذكور بيت   مدرس علوم  أكرم نعيم. أ
 X X X  )أ(ن اإلعدادية حانو

  مدرسة ذكور جباليا  مدرس علوم  العامودينضال . أ
 X X X  )ب  ( 
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   )٣( ملحق 
  ة المحوسبالوحدةاستطالع آراء السادة أعضاء لجنة المحكمين حول 

  
  

  المحترم/ ........................................... السيد 
  

   في العلومة محوسبوحدةتحكيم / الموضوع 
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
انطالقاً مما توصلت إليه الدراسات واألبحاث التربوية من أسلوب التدريس مساعدة الحاسوب            

  .أسلوب مجدي وفعال في العملية التعليمية 
ولهذا فقد عمل الباحث على بناء برنامج محوسب مقترح في العلوم لتنمية التحصيل الدراسـي   

 وقد استمد هذا البرنـامج      ،م المحوسب لدى تالميذ الصف التاسع األساسي      واالتجاه نحو التعلي  
 وذلك  ،"أجهزة جسم اإلنسان    "  وهي بعنوان    ،مادته العلمية من الوحدة الثانية من كتاب العلوم       

  .لبحث فاعلية هذا البرنامج في تنمية التحصيل لدى التالميذ 
ن الباحث يتشرف بأخذ رأيكم حول هذا        فإ ،وألهمية رأيكم في تحديد مدى صدق هذا البرنامج       

  .البرنامج من خالل تعبئة اإلستبانة المرفقة بالبرنامج 
  

 فإن الباحث يتشرف بأخـذ رأيكـم        ،ويسعد الباحث رأيكم في تحديد مدى صدق هذا البرنامج        
  .حول هذا البرنامج من خالل تعبئة اإلستبانة المرفقة بالبرنامج 

 ،لص الشكر والتقدير لحسن تعاونكم في خدمة البحث العلمي        ويسعد الباحث أن تتوجه لكم بخا     
  .والمساهمة في تحسين وتطوير تدريس العلوم 

  
  شكراً لحسن تعاونكم

  
                                                                      الباحث

    رائد حسين الزعانين                                                                  
  



 ١٦٠

  استمارة إبداء الرأي لتحديد درجة مناسبة الوحدة المحوسبة
  اقتراحات وتعديالت  غير مناسب  مناسب  بنود البرنامج المراد معرفة آراء المحكمين بها

  :األهداف  .١
  مصاغة بصورة واضحة -
 تميزت بالتنوع -

 ارتبطت بأهداف التعليم األساسي -

 ارتبطت بأهداف تعليم العلوم -

 ممكنة التحقيق -

  قابلة للقياس -

      

  :المحتوى  .٢
  مرتبط بأهداف البرنامج -
يركز على مفاهيم وحـدة أجهـزة        -

 جسم االنسان

مناسب للمرحلة العمريـة لطلبـة       -
 الصف التاسع األساسي

 منظم منطقياً -

  مالئم من حيث الكم -

      

  :الخبرات واألنشطة  .٣
  تساعد على بلوغ األهداف -
 تناسب محتوى البرنامج -

 لفروق الفرديةتراعي ا -

 تتصف بالتنوع -

  تثير الدافعية للتعلم عند التالميذ -

      

  :أساليب التقويم  .٤
  تتسم بالتنوع -
 مناسبة لقياس أهداف البرنامج -

  تراعي الفروق الفردية بين التالميذ -

      

  



 ١٦١

   )٤ ( ملحق
  الوحدة المحوسبة في صورتها النهائية
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 ٢٥٥

   )٥( ملحق رقم 
  دليل المعلم

  للبرنامج المحوسب لتدريس وحدة أجهزة اإلنسان للصف التاسع األساسي
  
  :مة مقد

  ......عزيزتي المعلمة / عزيزي المعلم 
 وقد خصص هذا الدليل لمعلـم العلـوم الـذي يقـوم             ،هذا الدليل يتضمن دورك كمعلم علوم     

  :فصول وهي  ) ٣( بتدريس وحدة أجهزة جسم اإلنسان للصف التاسع األساسي والتي تشمل 
  الجهاز الهضمي  .١
 جهازا الدوران والليمف .٢

 الجهاز التنفسي .٣

  
  :هذا الدليل من جزأين هما ويتكون 

 ومبررات  ،مقدمة الدليل ويتضمن تعريفاً باإلطار العام للبرنامج المحوسب       / الجزء األول   
  .إعداده ودور المعلم في البرنامج 

 ويشمل شرحاً وافياً لجميع العناصر التي يحتاجها المعلـم       ،محتويات الدليل / الجزء الثاني   
  .لتدريس الوحدة 
 إذ أن قدرتك على تحقيق أهداف البرنامج واإلفادة من الدليل تعتمـد             ،نايةاقرأ المقدمة بع  

  .على حد كبير على معرفتك لما ورد فيها 
  لك الشكر على حسن تعاونك

  
  الباحث

  
  
  
  
  
  



 ٢٥٦

  مقدمة الدليل
  :تشمل مقدمة الدليل ما يلي 

  ةالمحوسبللوحدة اإلطار العام  -
 ة المحوسبالوحدةمبررات إعداد  -
 الوحدة المحوسبةفي ضوءها بناء األسس التي تم  -

 الوحدة المحوسبةهدف  -

   : المحوسبللوحدة المحوسبة اإلطار العام -أوالً
  :      وفيما يلي شرح موج لذلك 

   :   الوحدة المحوسبةعنوان  -
  " في أجهزة جسم اإلنسان للصف التاسع األساسي ة مقترحة محوسبوحدة " 
  :المدة الزمنية لتدريس البرنامج  -

ياغة موضوعات الوحدة في ضوء المعايير منها التسلسل المنطقـي لموضـوعات             تم ص 
 ، مراعاة الترابط بين مختلـف المفـاهيم المتـضمنة فـي الوحـدة           ،أجهزة جسم اإلنسان  

حصة تقريباً حسب خطة دائرة التربية والتعليم لتوزيـع          ) ١٦( ويستغرق تنفيذ البرنامج    
يبين الخطة الزمنيـة المقترحـة   ) ٢٣( رقم  ولالجدمقرر العلوم للصف التاسع األساسي و     

  .لتعليم وحدة أجهزة جسم اإلنسان 
  

   )٢٣( جدول 
  م٢٠٠٦/٢٠٠٧خطة مقترحة لتنفيذ الوحدة المحوسبة  خالل الفصل الدراسي األول للعام 
  األسبوع  الشهر  اسم الفصل  الوحدة  الحصــــة

٤  ٣  ٢  ١  
الجهاز 
أجزاء الجهاز   األول  الهضمي

  الهضمي
الفم،البلعوم 
  المرئ،المعدة

األمعاء،الكبد 
  البنكرياس

هضم الطعام 
  وامتصاصه

أنواع المواد   الثاني
  الغذائية

مشكالت 
الجهاز 
  الهضمي

الجهاز   األوعية الدموية  القلب
الدوري 
  والليمفي

مشكالت جهاز   الجهاز الليمفي  مكونات الدم  الثالث
  الدوران

ركيب الجهاز ت
سان  التنفسي

اإلن
سم 
 ج
هزة
أج

  

الجهاز 
  التنفسي

ــ
توب
أك

  ـر

الرئتين   الرابع
مشكالت   تبادل الغازات  والتنفس

  الجهاز التنفسي
مناقشة وحل 
  األسئلة الختامية

  



 ٢٥٧

  :الوحدة المحوسبة  مقدمة -
 وعليه  ،إعداد األجيال الشابة لمواجهة الحياة الحاضرة والمستقبلية         إن مهمة التعليم هي     
كان أن تسعى البرامج التعليمية إلى إعداد هذه األجيال بما يتناسب           أصبح من الضرورة بم   

 وقد اختـار   ،ومعطيات العصر التي يأتي في مقدمتها إدخال الحاسوب إلى مناهج الدراسة          
الباحث أسلوب التعليم بمساعدة الحاسوب لما له من عظيم األثـر فـي إعـداد التالميـذ                 

رة يشكل الحاسوب فيها القاعدة الرئيسية للتنمية       وتأهيلهم للتعايش في بيئة تكنولوجية متطو     
 واإلبداع والفهـم    ، كمهارة حل المشكالت   ، وتنمية المهارات العقلية عند التالميذ     ،والتطور

 وتطوير فعاليـة    ،وتطوير قدراتهم على التعلم من خالل استخدام الحاسوب وسيلة تعليمية         
  . وعملية التعلم الذاتي ،تعليمالتعلم من خالل تطوير الطرق واألساليب التربوية لل

وقد استمد الباحث المادة العلمية لهذا البرنامج من الوحدة الثانية من كتاب العلوم للـصف               
 وذلـك لمعرفـة فاعليـة هـذا         ،)أجهزة جسم اإلنسان    (  وهي بعنوان    ،التاسع األساسي 

  .البرنامج على تحصيل التالميذ 
   :الوحدة المحوسبة مبررات -

  : الباحث إلى عدة مبررات دعته لتصميم البرنامج ومن أهمها    لقد استند
 حيـث  ،النتائج التي توصل إليها التالميذ في امتحان العلوم في الصف الثامن األساسي      . ١

تبين من النتائج أن أداء التالميذ في مادة العلوم ضعيفاً والتالميذ يعانون مـن صـعوبات                
  .ة في مادة العلوم كبيرة ومزمنة في تعلم المفاهيم المختلف

شكاوي معظم المدرسين القائمين بتدريس العلوم من وجود صعوبة في استيعاب وحدة            . ٢
  .أجهزة جسم اإلنسان من قبل التالميذ 

االتجاهات الحديثة في تعليم العلوم والتقدم العلمي والتكنولـوجي فـي المـستحدثات             . ٣
ا حدا بالباحث باختيار أسـلوب       مم ، وفي طرائق التدريس خاصة    ،التربوية بصورة عامة  

  .التدريس بمساعدة الحاسوب 
مرحلة عمرية مناسبة لتطبيق مثل هـذا       ) الصف التاسع   ( إن مرحلة التعليم األساسي     . ٤

األسلوب في التعليم ألن التالميذ في هذه المرحلة يتعلمون المهارات األساسية في استخدام             
 وعليه يجب   ، والتاسع ، والثامن ،وف السابع الحاسوب من خالل منهج التكنولوجيا في الصف      

  .دمج التكنولوجيا في التعليم لتنمة التحصيل الدراسي للتالميذ في هذه المرحلة 
  ) :األهداف السلوكية  ( للوحدةاألهداف الخاصة 

يتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراستك لوحدة أجهزة جسم اإلنسان وإجراء النشطة التعليمية الـواردة       
  -:ا أن تصبح قادراً على أن فيه



 ٢٥٨

  األهداف السلوكية  الفصل  الوحدة
   .عدد أجزاء الجهاز الهضميت -
  . تذكر وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي -
  . تعدد األجزاء المصاحبة للجهاز الهضمي -
  . تتتبع مراحل هضم الطعام -
  . تذكر أهمية المواد الغذائية -
  . تصنف المواد الغذائية -
  . بعض المشكالت الصحية في الجهاز الهضمي إلى تتعرف -

  األول
  الجهاز

  الهضمي

   الفيتامينات-٣   البروتين-٢    الدهون-١ : تكشف عملياً عن-
  . تعدد أجزاء الجهاز الدوري -
  .لب  تصف تركيب الق-
  . تذكر أنواع األوعية الدموية -
  . تفرق بين األوعية الدموية من حيث الوظيفة -
  . تفرق بين الدورة الدموية الكبرى والصغرى -
  . مكونات الدم عملياً إلى تتعرف -
  . أجزاء الجهاز الليمفاوي إلى تتعرف -
   . تبين وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز الليمفاوي-

  الثاني
ــاز  الجهـ

  الدوري
  والليمفاوي

   أهم المشكالت الصحية التي تصيب الجهاز الدوريإلى تتعرف -
  . تذكر تركيب الجهاز التنفسي -
  . تبين وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز التنفسي -
  . تقارن بين الحركات التنفسية -
  . بعض الظواهر المرتبطة بالجهاز التنفسي إلى تتعرف -
  . تشرح آلية تبادل الغازات في تنظيم عملية التنفس -

  الثانية
  أجهزة
  جسم

  اإلنسان

  الثالث
  الجهاز

  التنفسي

  .  بعض المشاكل الصحية التي تصيب الجهاز التنفسيإلى تتعرف -
 



 ٢٥٩

 :تحليل محتوى الوحدة 
   :الوحدة المحوسبةاألسس التي تم في ضوءها بناء 

 تم االستناد على عدة أسـس فـي بنـاء           ، في ضوء المبررات التي دعت لبناء البرنامج      
 ، وأسـس خاصـة بـالمحتوى      ، أسس خاصة باألهداف التعليمية    : هي   لوحدة المحوسبة ا

  .وأسس استراتيجيات التعليم والتعلم 
  :أسس خاصة باألهداف التعليمية 

  : عند صياغة األهداف التعليمية للبرنامج المحوسب المقترح تم مراعاة ما يلي 
  .أن يكون الهدف محدداً تحديداً تاماً  .١
 . بمصطلحات سهلة ومحسوسة تصاغ األهداف .٢

 .ربط موضوعات العلوم بمشكالت أو مواقف حياتية  .٣

  :أسس خاصة بالمحتوى 
  :عند بناء البرنامج المحوسب المقترح حول أجهزة جسم اإلنسان تم مراعاة ما يلي 

  .يشتمل المحتوى على أمثلة ومسائل متنوعة ومتدرجة تناسب مستويات التالميذ . ١
  .ستخدمة في كتابة المحتوى سهلة وواضحة تكون اللغة الم. ٢
  .يشتمل المحتوى على رسومات توضيحية . ٣
  .ترتبط الموضوعات في العلوم بمواقف حياتية . ٤

  :أسس استراتيجيات التعليم والتعلم 
  : تم مراعاة ما يلي ةالمقترحالوحدة المحوسبة عند إعداد استراتيجيات التدريس في 

  .اعلية توفير بيئة تعليمية تف. ١
استمرار التفاعل وتقديم تغذية راجعة مستمرة للتلميذ عند تقدمه وتعزيـز تعلمـه بـشكل               . ٢

  مباشر 
  .حرية التجريب والتشجيع دون الشعور بالخوف من ارتكاب أي خطأ . ٣
  .أن يتعلم التلميذ بالمحاولة والخطأ . ٤
  .التدرج من السهل إلى الصعب . ٥

التاسـع وهـي      من الوحدة الثانية من كتاب العلوم للصف       عليميةث المادة الت  ولقد استمد الباح  
 ، في تنمية التحـصيل   الوحدة المحوسبة   وذلك لمعرفة فاعلية هذه    ،بعنوان أجهزة جسم اإلنسان   

  : على ما يليالوحدة المحوسبة  توقد اشتمل ،واالتجاه نحو التعليم المحوسب



 ٢٦٠

  .عنوان الدرس  -
 .ا األهداف السلوكية المراد تحقيقه -

 .األساليب واألنشطة لتحقيق األهداف  -

 .أساليب التقويم للتأكد من تحقيق األهداف  -

 وأن ،وعلى أن يكون هذا النموذج للموقف التعليمي مرشد وموجه للمعلم القائم بالتـدريس        
 أو يضيف إليه ما يتالءم مع تحقيق        ،يسير على درجة في تقديمه لبقية موضوعات الوحدة       

  . تدريس موضوعات الوحدة األهداف المرجوة من
  :استخدام البرنامج المحوسب 

يـستخدم  ة على جهاز الحاسـوب مـع مراعـاة       دقيق ) ٤٥(  زمن تنفيذ البرنامج للحصة      - 
  .البرنامج رسوم خاصة وموسيقى في العرض 

 ولكـن ال يمكنـه   ،للتلميذ حرية االنتقال من شاشة إلى أخرى أثناء سير الدرس الواحـد   -
 . إلى أخر أثناء البرنامج إال بتوجيه من المعلم وإرشاده للتلميذ بذلك االنتقال من درس

 .يحتوي البرنامج على أمثلة وتمارين متنوعة تختلف في طريقة عرضها وطريقة حلها  -

  تـشجيعاً  ) أحسنت االختيـار  ( إذا كانت اإلجابة صحيحة تظهر الرسالة الصوتية التالية        -
 ) .حاول مرة أخرى ( تظهر الرسالة الصوتية التالية  وإذا كانت اإلجابة خطأ ف،للتلميذ

 ويمكنه االنتقال بسهولة بين الشاشات إلى       ،يتحكم التلميذ في زمن وجود الشاشة أمامه       -
 .األمام وإلى الخلف حسب مستواه ودرجة استيعابه 

يستطيع المعلم التنقل بين الشاشات للوصول إلى الشاشة السابقة من خـالل المفتـاح               -
Page Up وللوصول إلى الشاشة التالية من خالل المفتاح Page Down وللوصول 

 وللوصول إلى أخر شاشـات      Homeإلى شاشة الخيارات الرئيسة من خالل المفتاح        
 وال ،Ctrl + End وللمغادرة مـن خـالل المفتـاح     Endالدرس من خالل المفتاح 

 .يستطيع التلميذ ذلك 

ح المعلم الفرصة للتلميذ لمناقشة مـا تـم         بعد االنتهاء من عرض محتوى الدرس يتي       -
 . وتوضيح بعض المفاهيم ،عرضه

 ..............وفيما يلي يقدم الباحث البرنامج التعليمي المحوسب        
 



 ٢٦١

  )٦ (ملحق
  من فقرات االختبار يوضح معامالت السهولة والتمييز لكل فقرة

رقم ال
 المسلسل

المجموعة 
 العليا

المجموعة 
 الدنيا

 د+ ع 
معامل 
 السهولة

 د–ع 
معامل 
 التمييز

٢٧٫٠٠  ٣٫٠٠  ٧٧٫٠٠  ١٧٫٠٠ ٧ ١٠  .١  

٥٥٫٠٠  ٦٫٠٠  ٦٤٫٠٠  ١٤٫٠٠ ٤ ١٠  .٢  
٣.  *  *  *  *  *  *  
٦٤٫٠٠  ٧٫٠٠  ٥٩٫٠٠  ١٣٫٠٠ ٣ ١٠  .٤  

٥٥٫٠٠  ٦٫٠٠  ٧٣٫٠٠  ١٦٫٠٠ ٥ ١١  .٥  

٦٤٫٠٠  ٧٫٠٠  ٦٨٫٠٠  ١٥٫٠٠ ٤ ١١  .٦  

٦٤٫٠٠  ٧٫٠٠  ٣٢٫٠٠  ٧٫٠٠ ٠ ٧  .٧  

٦٤٫٠٠  ٧٫٠٠  ٤١٫٠٠  ٩٫٠٠ ١ ٨  .٨  
٩.  *  *  *  *  *  *  
١٠.  *  *  *  *  *  *  
٧٣٫٠٠  ٨٫٠٠  ٦٤٫٠٠  ١٤٫٠٠ ٣ ١١  .١١  

٧٣٫٠٠  ٨٫٠٠  ٥٥٫٠٠  ١٢٫٠٠ ٢ ١٠  .١٢  

٥٥٫٠٠  ٦٫٠٠  ٤٥٫٠٠  ١٠٫٠٠ ٢ ٨  .١٣  

٩١٫٠٠  ١٠٫٠٠  ٥٥٫٠٠  ١٢٫٠٠ ١ ١١  .١٤  

٧٣٫٠٠  ٨٫٠٠  ٤٥٫٠٠  ١٠٫٠٠ ١ ٩  .١٥  

٣٦٫٠٠  ٤٫٠٠  ٦٤٫٠٠  ١٤٫٠٠ ٥ ٩  .١٦  

٦٤٫٠٠  ٧٫٠٠  ٥٩٫٠٠  ١٣٫٠٠ ٣ ١٠  .١٧  

٥٥٫٠٠  ٦٫٠٠  ٥٥٫٠٠  ١٢٫٠٠ ٣ ٩  .١٨  

٣٦٫٠٠  ٤٫٠٠  ٦٤٫٠٠  ١٤٫٠٠ ٥ ٩  .١٩  

٥٥٫٠٠  ٦٫٠٠  ٣٦٫٠٠  ٨٫٠٠ ١ ٧  .٢٠  
٢١.  *  *  *  *  *  *  
٤٥٫٠٠  ٥٫٠٠  ٤١٫٠٠  ٩٫٠٠ ٢ ٧  .٢٢  

٤٥٫٠٠  ٥٫٠٠  ٥٩٫٠٠  ١٣٫٠٠ ٤ ٩  .٢٣  

٩١٫٠٠  ١٠٫٠٠  ٥٥٫٠٠  ١٢٫٠٠ ١ ١١  .٢٤  

٤٥٫٠٠ ٥٫٠٠ ٤١٫٠٠ ٩٫٠٠ ٢ ٧  .٢٥ 

  
  



 ٢٦٢

  )٦ (ملحق تابع 
  رات االختبار لوحدةمن فق يوضح معامالت السهولة والتمييز لكل فقرة

رقم ال
 المسلسل

المجموعة 
 العليا

المجموعة 
 الدنيا

 د+ ع 
معامل 
 السهولة

 د –ع 
معامل 
 التمييز

٤٥٫٠٠  ٥٫٠٠  ٣٢٫٠٠  ٧٫٠٠ ١ ٦  .٢٦  

٣٦٫٠٠  ٤٫٠٠  ٣٦٫٠٠  ٨٫٠٠ ٢ ٦  .٢٧  

٤٥٫٠٠  ٥٫٠٠  ٥٩٫٠٠  ١٣٫٠٠ ٤ ٩  .٢٨  

٨٢٫٠٠  ٩٫٠٠  ٥٩٫٠٠  ١٣٫٠٠ ٢ ١١  .٢٩  

٤٥٫٠٠  ٥٫٠٠  ٤١٫٠٠  ٩٫٠٠ ٢ ٧  .٣٠  

٦٤٫٠٠  ٧٫٠٠  ٦٨٫٠٠  ١٥٫٠٠ ٤ ١١  .٣١  
٣٢.  *  *  *  *  *  *  
٤٥٫٠٠  ٥٫٠٠  ٤١٫٠٠  ٩٫٠٠ ٢ ٧  .٣٣  

٢٧٫٠٠  ٣٫٠٠  ٣٢٫٠٠  ٧٫٠٠ ٢ ٥  .٣٤  

٣٦٫٠٠  ٤٫٠٠  ٥٥٫٠٠  ١٢٫٠٠ ٤ ٨  .٣٥  

٥٥٫٠٠  ٦٫٠٠  ٥٥٫٠٠  ١٢٫٠٠ ٣ ٩  .٣٦  

٢٧٫٠٠  ٣٫٠٠  ٢٣٫٠٠  ٥٫٠٠ ١ ٤  .٣٧  
٣٨.  *  *  *  *  *  *  
٥٥٫٠٠  ٦٫٠٠  ٥٥٫٠٠  ١٢٫٠٠ ٣ ٩  .٣٩  
٤٠.  *  *  *  .  *  *  
٢٧٫٠٠  ٣٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ١١٫٠٠ ٤ ٧  .٤١  

١٠٠٫٠٠  ١١٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ١١٫٠٠ ٠ ١١  .٤٢  
٤٣.  *  *  *  *  *  *  
٤٤.  *  *  *  *  *  *  
٦٤٫٠٠  ٧٫٠٠  ٤١٫٠٠  ٩٫٠٠ ١ ٨  .٤٥  

٢٧٫٠٠  ٣٫٠٠  ٥٠٫٠٠  ١١٫٠٠ ٤ ٧  .٤٦  

٢٧٫٠٠  ٣٫٠٠  ٤١٫٠٠  ٩٫٠٠ ٣ ٦  .٤٧  

٣٦٫٠٠  ٤٫٠٠  ٣٦٫٠٠  ٨٫٠٠ ٢ ٦  .٤٨  

٤٥٫٠٠  ٥٫٠٠  ٥٩٫٠٠  ١٣٫٠٠ ٤ ٩  .٤٩ 

٢٧٫٠٠  ٣٫٠٠  ٤١٫٠٠  ٩٫٠٠ ٣ ٦  .٥٠  

 
  :مالحظة 
جة استبعدت من االختبار في صورته النهائية لضعف در       ( * )  المشار إليها بالعالمة     الفقرات

 .تمييزها أو سهولتها 



 ٢٦٣

 
 
 
 
 
 
 
   )٧( ملحق رقم 

   في صورته النهائيةاالختبار التحصيلي في العلوم لوحدة أجهزة جسم اإلنسان
  

  /عزيزي الطالب 
  

  :د  وبع،             السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

ولكل سؤال أربع إجابات واحدة منها فقط هي اإلجابـة       . سؤاالً   ) ٤١( يتضمن هذا االختبار    
على االختيار الذي يمثل اإلجابة الـصحيحة      ) X( والمطلوب منك وضع عالمة     . الصحيحة  

  على ورقة اإلجابة المرفقة 
  

  : مثال 
  ق تجويف رطب يعلوه سقف محدب يمتد من الشفتين إلى الحل : ١ س

  الحنجرة. دالفم             .       جالبلعوم        . باألنف          . أ
  

لذلك فإنك تنتقل إلى ورقة اإلجابة المرفقة وتبحث عـن رقـم            " ج  " واإلجابة الصحيحة هي    
  " .ج " على االختيار  ) X( السؤال وتضع عالمة 

  
  د  ج  ب  أ  ١س

  
  :تعليمات هامة 



 ٢٦٤

  .على ورقة اإلجابة المرفقة الرجاء كتابة اسمك واضح  -١
 .الرجاء عدم الكتابة على ورقة األسئلة  -٢

  .الرجاء اإلجابة على جميع األسئلة  -٣
  . دقيقة ٥٠ زمن االختبار -٤    

  



 ٢٦٥

  :أكبر عضو في جسم اإلنسان ويقوم بإنتاج الصفراء  :١س
   الكبد-    د المرارة              - البنكرياس           ج- الطحال          ب-       أ

  
  :العضو الذي يقوم بتنقية الدم من البكتيريا والخاليا الميتة هو  : ٢س
  الكلى - البنكرياس                  د-   ج      الطحال     - الكبد           ب-  أ   
  
  : سم يقع بين البلعوم والمعدة يسمى٢٥أنبوب عضلي بطول  : ٣س

   البلعوم- المرئ               د- الحنجرة         ج- ب القصبة الهوائية         -     أ
  
  :نشعر بطعم حلو المذاق عند مضغ قطعة من الخبز في الفم ألن  : ٤س
   اللسان يتذوق الطعم الحلو فقط-                ب    الخبز يحتوي على السكر       -  أ
  اللعاب يحتوي على مادة سكرية   - اللعاب يحول المواد النشوية إلى مواد سكرية       د- ج
  
  :أي األجزاء التالية تعتبر من األجزاء الرئيسة للجهاز الهضمي : ٥س

   البنكرياس- الغدد اللعابية               د- المعدة           ج- الكبد         ب-      أ
  
  :إحدى الجمل صحيحة بالنسبة للشرايين : ٦س

 تجويفها واسع                                                                                                                -                        ب تحتوي على صمامات         -    أ
   جدرانها رقيقة- تنقل الدم بعيداً عن القلب                              د-   ج

  
  :فل الكبد ويخزن الصفراء كيس عضلي صغير يقع أس : ٧س

     االثنى عشر -     د       المرارة - المعدة       ج- الزائدة الدودية          ب-  أ    
     
  :خاليا الدم الحمراء خاليا غير حقيقية ألنها : ٨س
   تحتوي على الهيموجلوبين-            ب          مقعرة الوجهين            - أ         

  األنوية  تخلو من  - د               تنشأ من نخاع العظام            -    ج
  



 ٢٦٦

  :ساوي تمن دم اإلنسان )  لتر ٥( حجم البالزما في : ٩س
   لتر٣,٢٥ -      د   لتر       ٣ - ج              لتر ٢,٧٥ -  ب     لتر     ٢,٥ -أ

  
  :تعتبر غدة البنكرياس غدة مشتركة وذلك ألنها : ١٠س
   تفرز عصارات في الدم مباشرة- تفرز عصارات عبر قنوات                     ب-أ
   تفرز عصارات عبر قنوات وفي الدم مباشرة - تشترك مع المرارة في قناة مشتركة    ج-ج
  
  :أحد أجزاء الجهاز التنفسي يشبه كيس اإلسفنج المرن : ١١س
   الرئتين - األنف                د-  ج البلعوم           - الحنجرة              ب- أ
  
  :نسيج رخو نسبياً يقوم بإنتاج خاليا الدم البيضاء وباقي خاليا الدم األخرى : ١٢س
  الكبد -        د        الطحال   -      ج             الدم -      ب   نخاع العظام  -أ
  
  :       دقيقة إحدى الجمل التالية غير صحيحة بالنسبة لألمعاء ال: ١٣س
   تحتوي على الخمالت- تحدث فيها عملية امتصاص الغذاء                ب- أ
    تحث فيها عملية امتصاص الماء- طولها حوالي خمسة أمتار                       د- ج

      
  :نسيج إسفنجي ناعم ومرن قابل للتمدد والتقلص أثناء عملية التنفس هو : ١٤س
   المعدة- الرئتين               د- القلب         ج-الهوائية            ب الحويصالت - أ
  
  :جدران الشرايين أسمك من جدران األوردة ألنها : ١٥س
    تضخ الدم لمسافات بعيدة-         ب    متصلة بالقلب مباشرة             -   أ 

  تحتوي كمية دم أكثر من األوردة -         د              قريبة من سطح الجلد     -    ج
  
  : مواد غذائية يحتاجها الجسم بكميات قليلة ونقصها يسبب األمراض -١٦س

  األلياف - الفيتامينات               د- الكربوهيدرات       ج- الدهون          ب-أ     
  



 ٢٦٧

  :غشاء رقيق يحيط بالقلب لحمايته من الصدمات واالحتكاكات الخارجية : ١٧س
  الغشاء الخلوي -    د  غشاء التامور  - ج   الغشاء المخاطي - الغشاء البالزمي     ب-أ
  
  :من بالزما دم اإلنسان تساوي )  لتر ١٠(كمية الماء الموجودة في : ١٨س

   لتر٩ - لتر               د٨ -    ج  لتر        ٧,٥ -   ب     لتر      ٥ -     أ
  
  :ة غير كاملة االستدارة وذلك حتى حلقات القصبة الهوائي: ١٩س
   ال تضغط على المرئ-   ب                             تبقى مفتوحة باستمرار   -   أ
  على القلب ال تضغط -   د                        ال تضغط على الغدة الزعترية -  ج

  
  :ال يرجع الطعام من المعدة إلى المرئ وذلك بسبب وجود : ٢٠س

   العضلة العاصرة البوابية-               ب  عضالت في جدار المعدة       - أ     
   عضلة الحجاب الحاجز- العضلة العاصرة الفؤادية                      د-      ج

  
  :إحدى الجمل اآلتية صحيحة بالنسبة لخاليا الدم  : ٢١س
  ية خاليا الدم الحمراء صغيرة نسبياً أنو- خاليا الدم الحمراء أكبر حجماً من البيضاء  ب-  أ
   تكثر المايتوكندريا في خاليا الدم الحمراء-أنوية خاليا الدم البيضاء كبيرة نسبياً       د - ج
  
  :يعمل على تآكل جزء من بطانتها ومرض يصيب المعدة : ٢٢س
   اإلسهال- الذبحة الصدرية               د- القرحة           ج- السمنة            ب-أ
  
  :أحد أجزاء الجهاز التنفسي يشبه عنقود العنب : ٢٣س
   الرئة  - الحنجرة        د- الحويصالت الهوائية        ج- القصبة الهوائية         ب-أ
  
  :يزداد عدد خاليا الدم البيضاء عند اإلصابة باألمراض : ٢٤س
  م بسرعة لمكان المرض لنقل الد- لتتمكن من القضاء على المرض              ب-أ

   لنقل الغذاء واألكسجين للخاليا المصابة- إلنتاج صفائح دموية كثيرة               د-    ج
  



 ٢٦٨

   : الشريانالشريان المسئول عن تغذية عضلة القلب هو: ٢٥س
   الكعبري  -    د          األبهر     -     ج          الرئوي -   ب           التاجي -أ
  
  :ن الصعب القضاء على البكتيريا المسببة لمرض السل ألن لها القدرة على م: ٢٦س
   سرعة التكاثر- التكيف              د- البلعمة           ج- التحوصل         ب- أ
  
" تمزق الحويصالت الهوائية داخل الرئتين نتيجـة االلتهابـات والـسعال الـشديد              " : ٢٧س

  :مصطلح يطلق على 
   التهابات القصبة الهوائية-د  األزمة الصدرية   - األمفيزيما   ج-  ب  صدرية الذبحة ال-أ
  
  : إحدى الجمل التالية غير صحيحة بالنسبة للحنجرة : ٢٨س

 توجه الطعام إلى القصبة الهوائية                          - إبقاء أنبوب الهواء وفتوحاً                     ب-    أ
   إحداث الصوت-لطعام إلى القناة الهضمية              د توجه ا-    ب

  
  :سائل كريمي ناتج عن هضم المواد البروتينية داخل المعدة يسمى   :٢٩س
   السكريات البسيطة- األحماض األمينية      د- المستحلب الدهني    ج- الكيموس     ب-أ
  
  :ال يمر الطعام إلى مجرى التنفس عند بلعه ألن :٣٠س

   لسان المزمار يغلق البلعوم-  لسان المزمار يغلق الحنجرة                   ب-  أ    
  لسان المزمار يغلق المرئ  - مجرى الطعام منفصل عن مجرى التنفس     د-      ج

  
  -:تقوم المعدة بهضم المواد البروتينية وال تهضم نفسها وذلك بسبب : ٣١س

   تفرز عصاراتها عند دخول الطعام-ة                 ب إفرازاتها المخاطية الكثيف-      أ
   جميع ما سبق صحيح - ألنها مغلفة من الداخل بغالف مخاطي           د-     ج

  
  :أحد أجزاء الجهاز الدوري يشبه مضخة المياه : ٣٢س
   القلب- األوردة          د- الشرايين           ج-    ب     الشعيرات الدموية   -   أ

  



 ٢٦٩

   : عامليتحكم في عملية التنفس: ٣٣س
   عصبي و كيميائي- فيزيائي             د-     ج   كيميائي   - عصبي           ب- أ
  
  :مقلوب  " U" أحد أجزاء الجهاز الهضمي يشبه حرف : ٣٤س
  وم البلع- المعدة                د- األمعاء الدقيقة           ج- األمعاء الغليظة      ب-أ
  
  :جدران البطين أكثر سمكاً من جدران األذين ألن  :٣٥س
  األذين يحتوي كمية دم أكثر من البطين -                بلمسافة بعيدة البطين يدفع الدم -أ

   البطين يحتوي كمية دم أكثر من األذين-      د     لمسافة بعيدة  األذين يدفع الدم -   ج
  
  :ملية الهضم وتعمل على إبقاء الفضالت لينة القوام تسمى مواد غذائية تساعد في ع: ٣٦س
   البروتينات- الدهون              د- الفيتامينات              ج- األلياف         ب-أ  
  
  :يمكن توضيح عملية التنفس وعمل الحجاب الحاجز باستخدام : ٣٧س
   جميع ما سبق-          د المطرقة- الصندوق الخشبي       ج- المحقن الطبي       ب-أ
  
  :الشريان المسئول عن نقل الدم المؤكسج إلى جميع خاليا الجسم هم  :٣٨س
   الكعبري-    د          األبهر     -     ج         الرئوي -   ب        التاجي -أ 
  
  ........ :يتكون قلب اإلنسان من : ٣٩س
    أربعة حجرات-الث حجرات         د ث- حجرتان        ج- حجرة واحدة         ب-أ
  
  : لها عالقة باألوردةإحدى الجمل التالية : ٤٠س
   تنقل الدم بعيدأ عن القلب   - تحتوي على صمامات                                 ب-أ
   تجويفها ضيقة-      د  جدرانها سميكة                                -ج

  
ة التي تستخدم في توصيل الغاز إلى البوتاجاز تشبه في عملها مـن             األنابيب المطاطي : ٤١س

  :حيث تحمل ضغط الغاز 
   األوعية الليمفية- الشعيرات الدموية          د- الشرايين        ج-     ب     األوردة -أ

  
  أمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  وحدة جسم اإلنسانورقة إجابة الختبار العلوم في 
  

  .............../ ..لمدرسة ا      ....................../ .........اسم الطالب 
  

  محوسبة / عادية: نوع الطريقة                                 
  
  
  

رق             م   اإلجـــــــــــــابات  اإلجـــــــــــابات
  د  ج  ب  أ  السؤال

رق             م 
  د  ج  ب  أ  السؤال

          ٢٢س          ١س
          ٢٣س          ٢س
          ٢٤س          ٣س
          ٢٥س          ٤س
          ٢٦س          ٥س
          ٢٧س          ٦س
          ٢٨س          ٧س
          ٢٩س          ٨س
          ٣٠س          ٩س
          ٣١س          ١٠س
          ٣٢س          ١١س
          ٣٣س          ١٢س
          ٣٤س          ١٣س
          ٣٥س          ١٤س
          ٣٦س          ١٥س
          ٣٧س          ١٦س
          ٣٨س          ١٧س
          ٣٩س          ١٨س
          ٤٠س          ١٩س
          ٤١س          ٢٠س
            ٢١س
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   )٨( ملحق رقم 
  مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب في صورته النهائية

  
  

  /عزيزي الطالب 
  

  ،،،،،    ،          السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  
  

تجاهات طلبة الصف التاسع األساسي     هدف  إلى التعرف على ا     ي مقياسبين يديك   
  .نحو استخدام الحاسوب في التعليم 

 تتدرج من الموافقة الشديدة إلـى       ، فقرة رئيسية   )٣٤(  من   المقياس  هذا تكونيو
   ) غير موافق بشدة ، غير موافق، ال أدري، موافق،موافق بشدة( المعارضة الشديدة 

  
حدد وجهة نظرك بـشأنها وذلـك       أن تقرأ هذه العبارات بدقة وت     المطلوب منك     
أمام كل عبارة في العمود الذي يعبر عـن رأيـك راجيـاً              ) X( وضع عالمة   ب

اإلجابة بموضوعية ودقة وحرية ألن هذه الدراسة تستخدم لغايات البحث العلمـي          
  .فقط 

  
  تعاونكمكم حسن شكراً ل

  
  

  الباحث                                                               
   الزعانين حسينرائد                                                       

  
 
  
  



 ٢٧٢

رقم
ال

  

  العبـــــــــــــــارة
موافق 
  بشدة

  موافق
ال 
  أدري

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            أرى أن التعلم باستخدام الحاسوب يزيد من دافعيتي نحو الدراسة  ١
            خدام الحاسوب هو مضيعة للوقتاعتقد أن التعليم باست  ٢
            أتمنى أن أمتلك جهاز حاسوب الستخدامه في الدراسة  ٣
            أؤيد حوسبة جميع المواد الدراسية  ٤

٥  
اعتقد أن التعليم باستخدام الحاسوب ال ينمي مهارات التفكير واإلبداع لدى           

  األفراد
          

٦  
اسـوب يكـون أكثـر    طريقة عرض الموضوعات في مادة العلـوم بالح     

             .من عرضها في الكتاب المدرسيصعوبة 

٧  
من الضروري أن يتضمن الجدول الدراسي حصص تتعلق بتعلم مهارات          

  استخدام الحاسوب
          

٨  
أتشوق بأن يتم مباشرة التعليم باستخدام الحاسوب لتخفيف عـبء الـدوام      

  المدرسي اليومي
          

٩  
 يساعدني في االعتماد علـى       ال الدراسةاعتقد بأن استخدام الحاسوب في      

  نفسي
          

١٠  
إن األمي هو الشخص الـذي ال يـستطيع         " اعتقد بأن المقولة التي تقول      

  مقولة خاطئة" التعامل مع الحاسوب 
          

١١  
اعتقد أن استعمال الحاسوب في الدراسة يؤدي إلى شعور التالميذ بالثقـة            

  ةوالمسؤولي
          

١٢  
في الدراسة يجعلني أكثر نشاطاً وفاعلية من الدراسـة         استخدام الحاسوب   

  العادية
          

١٣  
 تغنيني عن سؤال المدرس مرة أخرى لفهـم          باستخدام الحاسوب  الدراسة

            موضوع معين

            أرى أن التعلم باستخدام الحاسوب يؤدي إلى ضعف التركيز والكسل  ١٤
            يع الطالب في الدراسةاعتقد أن التدريس باستخدام الحاسوب يحبب جم  ١٥
            اعتقد أن استخدام الحاسوب يساعد في زيادة المعرفة العلمية للطلبة  ١٦

١٧  
اعتقد بأن الدراسة باستخدام الحاسوب تطور كثيراً مـن مهـاراتي فـي             

  استخدامه
          

١٨  
أشعر بأن استخدام الحاسوب في التعليم يوفر لي المكان المناسـب الـذي        

  رتياح عند اكتسابي للمعلوماتيشعرني باال
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رقم
ال

  

موافق   العبـــــــــــــــارة
  بشدة

ال   موافق
  أدري

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

١٩  
ال أشعر بالقلق من عدم امتالكي لمهارة استخدام الحاسوب مـا دمـت            

  متفوقاً في دراستي
          

٢٠  
دور المعلم  اعتقد أن استخدام الحاسوب في الدراسة يؤدي إلى إضعاف          

  كمرشد تربوي وتعليمي مهم
          

٢١  
أشعر بأن استخدام الحاسوب في التعليم يؤدي إلى رفع شعور وإحساس           

  التالميذ بالمساواة في توزيع الفرص في العملية التعليمية
          

٢٢  
اعتقد بأن التعليم باستخدام الحاسوب يؤدي إلى الوصـول للمعلومـات           

  بسرعة وبدقة
          

٢٣  
ن استخدام الحاسوب في الدراسة يخفف عن التالميذ عبء حمل          أرى أ 

  الحقائب المدرسية واالكتفاء بحمل عدد من أقراص الحاسوب
          

٢٤  
 يمكن التالميذ من التعبير عن       ال أرى أن استعمال الحاسوب في التعليم     

  أفكارهم وآراءهم بحرية
          

٢٥  
المدرسة كمؤسـسة   اعتقد بأن التعليم باستخدام الحاسوب يضعف دور        

  تعليمية هامة في المجتمع
          

٢٦  
يؤدي استعمال الحاسوب في التعليم إلى تطوير قـدرة التالميـذ علـى      

  العمل كفريق
          

٢٧  
 حاجز الخـوف  زيادةالشك أن استعمال الحاسوب في التعليم يؤدي إلى  

   .والقلق لدى التالميذ
          

٢٨  
 استخدام الحاسوب هو الوحيد القادر      اعتقد أن التعليم التقليدي بعيداً عن     

  على خلق العلماء والمفكرين
          

٢٩  
أرى أن استعمال الحاسوب أكثر فاعلية في التعليم من الدروس التقليدية           

  .في الصف 
          

            أرى أن استخدام الحاسوب في العملية التعليمية يلهي عن الدراسة  ٣٠

٣١  
 هو بدعة غربية ال يمكن تطبيقه أرى أن استخدام الحاسوب في الدراسة     

  في مدارسنا
          

٣٢  
أرى أن استخدام الحاسوب في الدراسة يضعف مـن مهـاراتي علـى         

  الكتابة والقراءة
          

٣٣  
اعتقد أن استخدام الحاسوب في الدراسة يحفز التلميذ علـى الدراسـة            

  الذاتية
          

٣٤  
دراتي على   تطوير ق  يضعف من أشعر أن التدريس باستخدام الحاسوب      
   .تنمية مهاراتي في اكتشاف المعلومات
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   )9( ملحق 
  مفتاح اإلجابات الصحيحة لالختبار التحصيلي

  
  
  

رق             م   اإلجـــــــــــــابات  اإلجـــــــــــابات
  د  ج  ب  أ  السؤال

رق             م 
  د  ج  ب  أ  السؤال

      X    ٢٢س X        ١س
      X    ٢٣س      X    ٢س
        X  ٢٤س    X      ٣س
        X  ٢٥س    X      ٤س
        X  ٢٦س      X    ٥س
      X    ٢٧س    X      ٦س
      X    ٢٨س    X      ٧س
        X  ٢٩س  X        ٨س
        X  ٣٠س      X    ٩س
  X        ٣١س      X    ١٠س
  X        ٣٢س  X        ١١س
  X        ٣٣س        X  ١٢س
        X  ٣٤س  X        ١٣س
        X  ٣٥س    X      ١٤س
        X  ٣٦س      X    ١٥س
        X  ٣٧س    X      ١٦س
    X      ٣٨س    X      ١٧س
  X        ٣٩س  X        ١٨س
       X  ٤٠س      X    ١٩س
      X    ٤١س    X      ٢٠س
      X      ٢١س
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Summary 
 

       The study aimed to construct a science computerized unit for ninth 
graders in Palestine besides identifying The effectiveness of this unit on 
promoting students scholastic achievement and their attitudes towards 
computerized Teaching . 

      The study problem : 
The study problem attemps to identify the effectiveness of a 

science computerized unit on ninth graders achievement and the attitude 
towards computerized teaching . 
The following questions emanate from the problem : 
1- What's the structure of the science computerized unit to promote 

Palestine ninth graders to promote their achievement and their 
attitudes towards computerized teaching ? 

2- What's the effectiveness of the Science computerized unit on the 
Palestine ninth Graders achievement?        

3- What's the effectiveness of the Science computerized unit on Palestine 
Graders attitude towards Computerized teaching? 

4- To what Extent is there a correlation between Palestine ninth graders 
achievement in science and their attitudes towards Computerized 
teaching ?  

Hypotheses : 
1- There are statistically significant differences at the level of( 0.05 ) 

between Experimental group students scores mean on the Pretest and 
of the post test in favour of the post test . 

2- There are statistically significant differences at the level of( 0.05 ) 
between the control group students scores mean on the pre-
administration of the achievement test and that of the post 
administration in favour of the post administration . 

3- There are statistically significant differences at the level of( 0.05 ) 
between the scores mean on the post administration achievement test      
between The Experimental and control group in favour of the 
Experimental .   

4- The science Computerized unit has effectiveness on Palestine ninth 
graders achievement . 
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5- There are statistically significant differences at the level of( 0.05 ) 
between the attitudes towards Computerized teaching of the 
Experimental group in the Pre- and post administration of the 
attitudes scale in favour of post administration . 

6- There are statistically significant differences at the level of( 0.05 ) in 
the students attitudes towards Computerized teaching between the 
Experimental and control groups as measured by the attitudes scale 
after administering the Experiment in favour of the Experimental 
group . 

7- The science Computerized unit has effectiveness on Palestine ninth 
graders attitudes towards Computerized teaching . 

8- There is appositive correlation between the students achievement in 
science and there attitudes toward Computerized teaching . 

Study Objectives :      
The study aimed at : 
1- Preparing a science computerized unit for Palestine ninth graders 

which may Promote their achievement and their attitudes to wards 
computerized teaching . 

 2- Exploring whether is appositive relationship between students 
achievement in science and their attitudes towards computerized 
teaching . 

Significance of the study :       
 1- The study constructs a science computerized unit using multi-media 

from which other researchers may benefit . 
2- This study is conducted simultaneously with the process of preparing 

developing Palestine curricula . Curriculum designers may adopt the 
results of the study when developing the curricula . 

3- This study provides officials in the ministry of Education with an 
unfamiliar teaching . Besides , the researcher hopes that his study 
results may be adopted by science teachers and teachers of other 
disciples as well .  

4- This study may contribute to improving science teaching 
methodologies as it concentrates on the role of the learner . 

5- This study may draw the researchers attention to conduct studies in 
the area of computerized teaching in all school subject areas in 
general and science in particular . 



 ٢٧٧

6- This study constructs an attitudes scale towards computerized 
teaching which can be made use of when conducting similar studies  

Limitations :       
1- The researcher constructed computerized unit (parts and system of the 

human body) . 
2- The study was conducted an ninth graders in the school year 2006-

2007 . 
3- The study results are specific to the sample up on which it was 

conducted . 

Procedures :  
     Inorder to answer the research question and verify the validity of  the 
hypotheses , the research analyzed the content of the second unit of the 
ninth graders science book entitled " Parts and system of the human body 
" . He made sure of validity and reliability of the analysis . Then , he 
prepared the proposed unit according to logical sequenced steps . He also 
prepared the achievement test on the unit; it was an objective test 
comprising (41) items . Reliability coefficient reached by split half 
method was (0.91) . In addition the research constructed an attitudes . 
Scale towards computerized teaching comprising (34) items the 
reliability coefficient of which was (0.85) through split-half method . 
The test and the attitudes scale were administered inorder to make sure 
that the Experimental and contra groups are equivalent . 
    The instruments of the study were administered on the Experimental 
group whose number was(36) male students from Beit Hanon 
preparatory boys school (A) and contra groups whose number was(36) 
male students from Beit Hanon preparatory boys school (B) before and 
after Experimental in the school year 2006-2007 . The statistical 
treatments were computer . The following results were reached : 

The study Results :              
The second hypothesis : 
There are statistically significant differences at the level of                       
(α ≤ 0.05)between the scores means of the Experimental group on the 
achievement test between Pre- and Post administration in favour of the 
post administration . 
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The third hypothesis : 
There are statistically significant differences at the level of                       
(α ≤ 0.05)between the scores means on the achievement test of the 
Experimental group and that of the control group in favour of the former. 
The fourth hypothesis : 
         The results of the science computerized unit used to teach " the 
parts and system human body confirmed that the unit is effective . The 
researcher used the ratio of acquisition using plucky equation . The ratio 
was (1.23) and this shows the unit is effective in promoting the ninth 
graders achievement . 
The fifth hypothesis : 
    There are statistically significant differences at the level of                       
(α ≤ 0.05)in the Experimental group students attitudes in pre and post 
administration of the attitudes scale in favour of the latter  . 
The sixth hypothesis : 

There are statistically significant differences at the level of                       
(α ≤ 0.05)between the scores means on the attitudes of the Experimental 
group and that of the control group in favour of the former. 
The seventh hypothesis : 

The science computerized unit has no effectiveness on Palestine 
ninth graders attitudes towards computerized teaching . 
The eighth hypothesis : 

There is a positive relationship between the students achievement 
in science and their attitudes towards computerized teaching . 
Recommendations :  

Recommendations to Ministry of Education and these are divided 
as follows : 
A- Recommendations to curricula designers : 
- Designing computerized programs for all disciples that help students to 

study on their own to get rid of school books and the traditional 
books shortcomings . 

- Accelerating the process of re-evaluating the ninth grade science 
curriculum as there are so many units that need much time to be 
covered  
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- Designing sub-programs for some subjects in science specially those 
that need along time to be learnt . 

- Adopting computerized teaching . When preparing the science 
curriculum in Palestine . 

B- Recommendation for teachers trainers :    
- Training in service teachers enrolled in training programs to use 

computerized teaching . 
- Conducting training courses for teachers to train there is computerized 

school subject areas . 
- Making continuous diagnostic tests for teachers in different stages to 

make sure that the teaching techniques they used are valid. 
- Including computerized teaching in teaching methodologies through to 

university prospective-teachers. 
- Conducting periodical training courses for teachers to acquaint them 

with the modern methods used all over the world especially computer 
assisted instruction, web quest and learning by the internet. 

Recommendations for teachers: 
Teachers are recommended to: 
- Use computerized instruction in teaching the subject matter that can be 

computerized and need along time to be taught. 
- Prepare computerized educational programs that can be effectively 

used with low achievers to raise their educational level. 
- Participate in all the training course provided by the ministry of 

education to acquaint themselves with the tests advancement in 
teaching methodologies. 

- Take into consideration the different levels of the students specially the 
individual differences and not to concentrate an high achievers only. 
Rater, the effective method must be used will all students regardless 
of their academic level. 

Suggestions: 
In the light of the objectives of the current study, the data gathered 

by the researcher concerning using the computer in the teaching- 
learning process, and the results of the study, the researcher suggests 
doing the following studies: 
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- Studying the effectiveness of using the computer in teaching other 
topics in science. 

- Studying the effectiveness constructing computerized educational 
programs on students scientific thinking. 

- Studying the impact of using remedial computerized program on the 
science achievement of among learners with learning difficulties in 
science. 

- Study the effectiveness of using the computer in teaching science on 
the immediate and delayed achievement, and creative thinking. 

- Studying the impact of using remedial computerized programs the 
achievement of low achiever in different science topics. 

- Study the effectiveness of computer games on developing creative 
thinking among preparatory school students. 

- Studying the impact of the internet on promoting science achievement 
and attitudes toward science. 

- Studying teachers and students attitudes towards computerized 
instruction in Palestine. 
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