
  ية ـالمـة اإلسـعـامـجـال

  لياـعـدراسات الـادة الـعم

  ة ـيـربـتــة الــيـلـك

   قسم املناهج وأساليب التدريس

  
  
  
  

على  ا�موعات الربيدية واملوسوعات العلمية أسلوبيأثر استخدام 
  لدى طالب الصف العاشرالتحصيل يف مبحث التكنولوجيا

  واجتاهاتهم حنوها
  
  
  

  إعـداد الباحث

  بلـقـم هد ربـبـد عمـأح

  
  

  إشراف الدكتور

 شقريو ـ أب سليـمـانحمدـم 
  
  
 

  قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فيقدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

  المناهج وأساليب التدريسالمناهج وأساليب التدريس
  

   م2010  -  هـ 1431
  
  
  
  

 



   

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  �وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون�
  

  هللا العظيمصدق ا
  
  
  
  
  

    )105التوبة ، ( 

        
        
        
  

  

  

  
  
  أ



   

  ملخص الدراسة
 المجموعات البريدية والموسوعات أسلوبيأثر استخدام هدفت الدراسة إلى التعرف على   

العلمية على التحصيل في مبحث التكنولوجيا لدى طالب الصف العاشر واتجاهاتهم نحوها 
  :ؤال الرئيس اآلتيبمحافظة غزة، وقد تحددت مشكلة الدراسة في الس

 المجموعات البريدية والموسوعات العلمية على التحصيل في أسلوبيما أثر استخدام 
  مبحث التكنولوجيا لدى طالب الصف العاشر واتجاهاتهم نحوها بمحافظة غزة؟

  : الرئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع من السؤال
والموسوعات العلمية المستخدمة في عات البريدية  المجموسلوبي ألما المالمح الرئيسة .1

 ؟تدريس موضوعات التكنولوجيا لطالب الصف العاشر
 

بين متوسطات درجات  ) α≥0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوىهل توجد ف .2
المجموعات البريدية، الموسوعات العلمية، ( تحصيل الطالب تعزى ألسلوب التدريس

 ؟)الطريقة التقليدية 
  

بين متوسطات درجات  ) α≥0.05 (ات داللة إحصائية عند مستوىروق ذهل توجد ف .3
المجموعات البريدية، ( اتجاهات الطالب نحو مبحث التكنولوجيا تعزى ألسلوب التدريس

 ؟)الموسوعات العلمية، الطريقة التقليدية 
 

ولإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحث ببناء أدوات الدراسة، والتي تمثلت في اختبار 
سؤاالً،  ) 30( ي  للوحدة األولى من كتاب الصف العاشر األساسي والذي تكون منتحصيل

فقرة، ثم تم عرض  ) 30( ومقياس اتجاهات الطالب نحو مبحث التكنولوجيا والذي تكون من
  .األدوات على مجموعة من المحكمين للتأكد من سالمتها وصالحيتها للتطبيق

  
مجموعة بريدية من خالل موقع الهوتميل ولغرض هذه الدراسة قام الباحث ببناء 

واختيار الموسوعات العلمية عبر االنترنت التي تهتم بموضوع برمجة لغة فيجول بيسك، واختار 
طالباً موزعين  ) 45( وعددها) أ ( الباحث عينة الدراسة من مدرسة سليمان سلطان األساسية

طالباً تتعلم بأسلوب  ) 15( على ثالث مجموعات، المجموعة التجريبية األولى وعددها
طالباً تتعلم بأسلوب الموسوعات  ) 15( المجموعات البريدية، المجموعة التجريبية الثانية وعددها

طالباً تتعلم بالطريقة التقليدية، وقد تأكد الباحث من  ) 15( العلمية، والمجموعة الضابطة وعددها
اسي واتجاهات الطالب نحو مبحث تكافؤ المجموعات من حيث العمر الزمني والتحصيل الدر

  :التكنولوجيا من خالل التطبيق القبلي، واستخدم الباحث وفقاً لطبيعة الدراسة منهجين
  

  ب



   

حيث قام الباحث بتحليل محتوى الوحدة األولى من كتاب : التحليلي الوصفي المنهج -1
  .التكنولوجيا للصف العاشر لتصميم االختبار التحصيلي

حيث قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة القبلية والبعدية على          : يالمنهج التجريب -2
  .عينة الدراسة

  :وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية على الدرجات أظهرت النتائج

بين متوسطات درجات تحصيل )  α≥0.05 (ق ذات داللة إحصائية عند مستوىتوجد فرو -1
 لصالح يعزى إلسلوب التدريس) ، التقليدية عةالبريدية، الموسو( لمجموعات الثالثةطالب ا

  .المجموعة البريدية والموسوعة
بين متوسطات درجات )  α≥0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوىتوجد ف ال -2

نحو مبحث التكنولوجيا ) ، التقليدية البريدية، الموسوعة( ب المجموعات الثالثةاتجاهات طال
  .يعزى إلسلوب التدريس

ء النتائج السابقة أوصى الباحث بضرورة تطوير أساليب التدريس من خالل وفي ضو  
البعد عن األساليب التقليدية التي تركز على اكتساب المعارف والمفاهيم، وضرورة استخدام 
األساليب التي تعتمد على المتعلم، وضرورة توظيف التعليم من خالل االنترنت واستخدام أسلوبي 

الموسوعات العلمية، وضرورة تدريب المعلمين على استغالل      المجموعات البريدية و
  .االنترنت في التعليم

كما اقترح الباحث في ضوء النتائج ضرورة إجراء دراسات الستقصاء أثر أسلوب 
المجموعات البريدية على مهارات التفكير، كما اقترح إجراء موسوعات علمية خاصة بوزارة 

  . التربية والتعليم العالي
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Abstract 
This study aimed to identify the impact of the use of e-mail groups 

and the manner of encyclopedias on the scientific achievement in the Study 

of Technology among students in the Tenth grade and their attitudes 

towards Gaza Governorate, the problem has been identified in the study the 

main question as follows: 

 

What is the effect of the use of e-mail groups and the manner of 

encyclopedias on scientific achievement Technology of the Tenth grade 

students and their attitudes towards Gaza Governorate? 

 

The main question arising out of the following sub-questions: 

1. The main features of the manner of e-mail groups and the manner 

of encyclopedias? 

2. Are there any statistically significant differences at the              

level( α ≤ 0.05 ) between the averages of the collection of students 

grades three groups( mailing, free, traditional ) due to manner         

of teaching? 

3. Are there any statistically significant differences at the                      

 level( α ≤ 0.05 ) between the average trends of students grades 

three groups( mailing, free, traditional ) towards the Study of the 

technology due to a method of teaching? 

To answer these questions, the researcher building study tools, which 

was the achievement test of the first unit of the Book of the tenth grade 

basic, which consisted of( 30 ) question, and measure trends in students 

about Study Technology, which are from( 30 ) paragraph, was then find the 

tools on the set of arbitrators to make sure of their integrity and suitability 

for the application. 
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For the purpose of this study, the researcher built a mailing list          

through Hotmail. 
  
Website and online encyclopedias interested in the programming  of 

Visual Basic, and selected sample of the study from Suleiman Sultan 

School "A" and number( 45 ) students divided into three groups, the first 

experimental group and number( 15 ) students learn in a free mailing, the 

second experimental group and the( 15 ) students learn the way of scientific 

encyclopedias, and number of the control group( 15 ) students learn the 

traditional way, has been confirmed, a researcher from equal groups in 

terms of chronological age and year of collection and ownership of each 

individual members of the sample on a shared computer to the Internet, and 

use the researcher, according to the nature of the study of three approaches: 

 

1 - Analytical method: the researcher analyzed the content of the first 

unit of the book of Technology of the Tenth grade. 

2-  Experimental method: the implement of tools, the researcher before 

and after the study on a sample of the study. 

After the implement of statistical treatment of diplomas                

results showed: 

1 - There are significant differences at the level( α ≤ 0.05 ) between 

the averages of the collection of students grades three groups 

(mailing, encyclopedias, traditional) due to a method of teaching in 

favor of the postal and free. 

2 -   No statistically significant differences at the level( α ≤ 0.05 ) 

between the average trends of students grades three groups              

( mailing, free, traditional ) towards the Study of the technology 

due to a method of teaching . 
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In the light of previous results the researcher recommended the need to 

develop teaching methods through the dimension of the traditional methods 

that focus on the acquisition of knowledge and concepts, and the need to 

use methods that rely on the learner, the necessity of making use of 

education through the Internet and use e-mail groups and methods of 

scientific encyclopedias, and the need to train teachers in the use of the 

Internet in education. 

  

As suggested by a researcher in the light of the need for studies to 

investigate the impact of method-mail groups on thinking skills, as 

suggested by a particular scientific encyclopedias of the Ministry of 

Education so that students up to the time of need and their impact on 

student achievement. 
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الحمد هللا حمداً يليق بجالل وجهه، وعظيم سلطانه الكريم، والصالة والسالم على 

  .المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم
تمام هذه الدراسة التي أسأل اهللا أن أحمد اهللا عز وجل أن سدد لي خطاي ووفقني إلى إ

  .ينفع بها اإلسالم والمسلمين
واعترافاً بالفضل ألهله، ومكافأةً ووفاء لمن قدم لي معروفاً، كان لزاماً على أن أبادر 
بتسجيل شكري للجامعة اإلسالمية وعمادة الدراسات العليا وكلية التربية ممثلة بعميدها وأساتذتها 

محمد أبو شـقير : يها، كما وأتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني للدكتوروعموم القائمين عل
رئيس قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم في كلية التربية لتفضله بقبول اإلشراف على هذه الدراسة، 
ولتوجيهاته المفيدة وإرشاداته السديدة، فقد كان لصبره العظيم وحلمه الجليل، وعلمه الوفير األثر 

 خروج هذه الدراسة على الوجه المشرف المرضي، فأسأل اهللا تعالى أن يبارك له في الكبير في
  .علمه وعمره ووقته، وأن يجعله ذخراً لإلسالم والعلم

كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضلين المربيين عضوي لجنة 
 الرسالة، وإثرائها المناقشة على تفضلهما بطيب نفس ورحابة صدر بقبول مناقشة هذه

بالتوجيهات النافعة، واإلرشادات الصائبة، فأسأل اهللا أن يحفظهما، وأن يجزل لهما المثوبة 
  .وحسن الجزاء، وأن يبارك لهما في علمهما

كما وأتوجه بالشكر والعرفان للسادة محكمي أدوات الدراسة لما بذلوه من جهد ووقت 
  .علمهم وعمرهمجعله اهللا في ميزان حسناتهم وبارك في 

وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األستاذ الفاضل مجدي عقل لمده يد 
  .العون والمساعدة لي

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل من مد يد العون والمساعدة لي، وأسدى لـي                
لـرحيم يـونس،    النصح والتوجيه وأخص بالذكر كالً من األستاذ سامي العايدي، واألستاذ عبد ا           

  . واألستاذ أشرف محمد المصري واألستاذ محمد فؤاد كحيل
وختاماً ال يسعني إال أن أتقدم بأسمى آيات الشكر وأبلغ عبارات التقدير إلى الشموع التي    
أضاءت سبيلي ولم تذب، إلى الزهور الفواحة بعطر األلفة والمحبة والدعاء، إلى أسرتي الغالية              

  .حفظها اهللا ورعاها
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        احملتوياتاحملتوياتاحملتوياتاحملتويات
  الصفحة  الموضوع 

  أ  اآلية القرآنية
  ب  ملخص الدراسة باللغة العربية

  د  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية 
  ز  اإلهداء

  ح  شكر وتقدير 
  ط  المحتويات 

  ل  قائمة الجداول
  م  قائمة المالحق
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  15  التعليم االلكتروني: ثانياً
  16  التطور التاريخي للتعليم االلكتروني

  16  أنواع التعليم االلكتروني
  
  ط



   

  17  أهداف التعليم االلكتروني
  18  مميزات التعليم االلكتروني
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  20  عوائق وعقبات تطبيق التعليم االلكتروني

  21  التعليماالنترنت و: ثالثاً
  21  مفهوم االنترنت
  22  نشأة االنترنت

  23  مميزات شبكة االنترنت
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  31  أسلوب المجموعات البريدية

  32  الموسوعات العلمية
  32  أهمية الموسوعات العلمية

  32  طرق ترتيب المعلومات داخل الموسوعات العلمية
  33  مميزات الموسوعات العلمية

  34  العلمية االلكترونية الموسوعات
  35  عات العلمية االلكترونية في التعليممميزات استخدام الموسو

  35  أسلوب الموسوعات العلمية

        
  
  ي



   

  الدراسات السابقة: لثالفصل الثا
والتعليم تي تناولت واقع استخدام االنترنت الدراسات ال: لمحور األول

  عملية التعليميةااللكتروني في ال
38  

  43  التعليق على  دراسات المحور األول
الدراسات التي تناولت استخدام أساليب التدريس     : المحور الثاني

  عملية التعليميةااللكترونية في ال
45  

  52  التعليق على  دراسات المحور الثاني
تي تناولت االتجاهات نحو استخدام الدراسات ال: المحور الثالث

  عملية التعليمية في الاالنترنت والتعليم االلكتروني
54  

  56  لثلمحور الثاالتعليق على  دراسات ا
  57  ما أفادت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

  إجراءات الدراسة: رابعالفصل ال
  59  منهج الدراسة 
  60  عينة الدراسة 
  61  أدوات الدراسة 

  68  تكافؤ مجموعات الدراسة وضبط المتغيرات
  69  خطوات الدراسة 

  72  المعالجات اإلحصائية 
  ائج الدراسة ومناقشتهانت: الخامسالفصل 

  74  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
  74  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني 
  77  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث 

  79  توصيات الدراسة 
  80  مقترحات الدراسة 

  مراجع الدراسة

  82  المراجع العربية : أوالً
  89   المراجع األجنبية :ثانياً
  90  مراجع االنترنت: ثالثاً

  91  المالحق
  
  ك



   

        قائمة اجلداولقائمة اجلداولقائمة اجلداولقائمة اجلداول
رقم 
  الجدول

  عنوان الجدول
رقم 
  الصفحة

  60   وعددها)التجريبية والضابطة( ات الدراسةمجموع  4:1
  61  جدول مواصفات االختبار التحصيلي للوحدة األولى من كتاب التكنولوجيا  4:2

لطالب مرتفعي ومنخفضي لكشف الفروق بين ا"  مان وتيني  "نتائج اختبار  4:3
   االختبار التحصيليالدرجات في

64  

  67      معامالت االرتباط بين فقرات مقياس االتجاه والدرجة الكلية للمقياس  4:4

4:5  
 للفروق بين المجموعات في القياس القبلي تحليل التباين األحادينتائج 

 د من تكافؤ المجموعاتلالختبار التحصيلي  للتأك
68  

4:6  
 للفروق بين المجموعات في القياس القبلي لمقياس تحليل التباين األحادينتائج 

  االتجاه نحو مبحث التكنولوجيا للتأكد من تكافؤ المجموعات
69  

4:7  
الخوارزميات  " قائمة أهم البرامج المستخدمة في حوسبة دروس الوحدة األولى

  تاب التكنولوجيا للصف العاشرمن ك" وبرمجة الحاسوب 
71  

5:1  
 للفروق بين المجموعات في القياس البعدي تحليل التباين األحادينتائج 

  لالختبار التحصيلي لطالب الصف العاشر
74  

5:2  
 ختبار شيفي للمقارنات البعدية في االختبار التحصيلي بالنسبة ألساليبنتائج ا

  التدريس الثالثة
75  

5:3  
 للفروق بين المجموعات في القياس البعدي لتباين األحاديتحليل انتائج 

  لمقياس االتجاه نحو مبحث التكنولوجيا
78  

        

        
        
        
  
  
  ل



   

        قائمة املالحق  قائمة املالحق  قائمة املالحق  قائمة املالحق  
  عنوان الملحق  مسلسل

رقم 
  الصفحة

  92  أدوات الدراسةأسماء السادة محكمي   .1

  93  الصورة النهائية لالختبار التحصيلي  .2

  97   الطالب نحو مبحث التكنولوجياالصورة النهائية لمقياس اتجاهات  .3
  101  نص الخطاب الموجه للسادة محكمي االختبار التحصيلي  .4
  102  نص الخطاب الموجه للسادة محكمي لمقياس االتجاه  .5

6.  
تصنيف أهداف الوحدة األولى من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر وفق 

  مستويات بلوم للمجال المعرفي
103  

  106  ث من الجامعة لوزارة التربية والتعليم العاليكتاب تسهيل مهمة الباح  .7

8.  
كتاب تسهيل اطالع الباحث على برنامج وورلد لينكس من الجامعة لوكالة 

  الغوث
107  

9.  
كتاب وزارة التربية والتعليم العالي لمديرية تربية وتعليم غرب غزة لتسهيل 

  مهمة الباحث
108  

  109  ث من خالل موقع هوتميلصورة للمجموعة البريدية التي بناءها الباح  .10
  110  صورة لموسوعة ويكيبيديا الحرة  .11
  111  صورة لموسوعة دهشة  .12
  112  محتوى الوحدة األولى من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر  .13

14.  
نموذج للرسائل المرسلة من طالب الموسوعة العلمية للمعلم بعد البحث عن 

  موضوع الدرس
140  

  142  البريدية بين المعلم والطالب صورة للنقاش داخل المجموعة   .15
  144  نموذج للبرامج التي نفذها طالب المجموعة البريدية والموسوعية  .16

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  م



   

  

  الفصل األول

     وأهميتهاخلفية الدراسة

  

  

  مقدمة الدراسة    �

  مشكلة الدراسة    �

  فرضيات الدراسة    �

 أهداف الدراسة   �

    أهمية الدراسة  �

 حدود الدراسة   �

  حات الدراسة مصطل �

  
  
  
  
  
  



   

  الفصل األول

    خلفية الدراسة وأهميتها
  :مقدمة الدراسة

، بل يمكن القول  المعاصر تطوراً علمياً متالحقاً، وتطوراً تكنولوجياً هائالًيشهد عالمنا  
، وثورة تكنولوجية جبارة في مختلف مجاالت الحياة، حيث ظهرت يشهد ثورة علمية متدافقةبأنه 

، غم من أنه هو الذي أوجدها وطورها يقف اإلنسان مذهوالً أمامها على الربوتيرة سريعة قد
، وعصر الحاسوب واالنترنت يوم عصر الذرة واألقمار الصناعيةفنحن نرى ونعيش ال

  .لم إلى قرية صغيرة بل خيمة صغيرةواالتصاالت التي حولت العا
 في حياة اإلنسان وقد أصبحت صفة التغير اليوم من السمات الرئيسة التي تؤثر"   

، وبالتالي  والمتالحقة تفسد حياة االستقرارالمعاصر حيث إن االختراعات التكنولوجية السريعة
 ال يتمشى مع التغيرات الهائلة في مجال العلم  قد االعتماد على نظام مستقر علمياً وتكنولوجياًفإن

يحدث خلالً كبيراً في ، األمر الذي من شأنه أن وجيا والتي تحدث بصورة يوميةوالتكنول
الخطوات المستقبلية ألي مجتمع يستبعد العولمة ويقبع بعيداً عن التغيرات العالمية التي يتأثر بها 

   )72: 2002، الزعانين( " . بدون شك
ولما كانت التربية والتعليم بوابة الطريق ووسيلة األمم لمواكبة حاضرها وبناء مستقبلها "   

كل بعداً أساسياً في سياسة لتربية والتعليم باعتباره يشات تتجه لمجال وخاصة أن األنظار بدأ
، ولهذا نجد جل اهتمام األمم ينصرف نحو التربية والتعليم فما من أمة ترنو إلى أن تأخذ الدول

، وصبت جل اهتمامها للوصول ربوية التعليمية اهتماماً بالغاًدورها بين األمم إال أولت العملية الت
   ) 2: 2005الوالي، . (  "جال التربية والتعليملى مستويات الجودة في مإلى أع
وفي العصر الحديث ظهرت العديد من التقنيات والمستحدثات التكنولوجية مثل الحاسوب   

والفيديو التفاعلي وشبكة االنترنت، حيث تم توظيف هذه المستحدثات في العديد من مجاالت  
  .الحياة المختلفة
كأسلوب تدريس في  شبكة االنترنت توظيفلمعاصر تزايدات االتجاهات نحو اوفي وقتنا   

وتجرى العديد من المشاريع على ،  التي تقدمهاالبرامج العديد من من خالل العملية التعليمية
  . شبكة االنترنت في التعليمثمارمستوى العالمي للتوصل إلى استال

 برنامج عالمي غير  للتنمية المهنية Worldlinks برنامج وورلدلينكس ع مشروويعد        
هتم بدمج التكنولوجيا في ي واالنترنت وربحي يهتم بعملية التعلم والتعليم باستخدام تقنيات االتصال

 في األردن وعدة دول عربية  في المنطقة العربية واشتهر هذا البرنامج كمؤسسة تعليمية،التعليم
  حله المختلفة والذي يعمل على تدريب المعلمين على لدعم مجال التعليم عن بعد من خالل مرا

  
2  



   

المشروع   وقد حظيت فلسطين من هذا،تصميم مشاريع التعلم عن بعد من خالل شبكة االنترنت
أرسالتها وكالة الغوث   إذ تدرب مجموعة المعلمين على هذا البرنامج من خالل بعثةنصيباً

معلمين بعمل ورشات عمل لتدريب المعلمين في الدولية إلى األردن ثم قام هذا الفريق من ال
  .قطاع غزة
 التي تقدمها والتي يمكن الخدمات خالل يرتبط التعليم عن بعد بشبكة االنترنت من  
والموسوعات العلمية ومنتديات الحوار   مواقع االنترنت في التعليم مثل منهااالستفادة

  .اتوالمجموعات البريدية والبريد االلكتروني ونقل الملف
تتميز شبكة االنترنت بالعديد من المميزات منها أنه  ال يحدها مكان والزمان وإمكانية   

الوصول إلى عدد كبير من الجمهور وتحديث المعلومات بشكل مستمر وأساليب الوصول إلى 
  .حاسوب ونظام التشغيل المحمل عليهالمعلومات ال ترتبط بنوعية جهاز ال

 أنها تجعل من المعلم كمرشد في  عند استخدامها في التعليمزكما أن شبكة االنترنت تتمي  
تنمي مهارات استخدام أنها كما ، العملية التعليمة وتوصل المعلومات بوسائل مختلفة للمتعلم

  .الحاسوب لدي المتعلمين و تزيد من العالقات االيجابية بين المتعلم والمعلم والمتعلمين أنفسهم
معظم االنترنت بشكل واسع في فلسطين وأصبحت ت شبكة روفي السنوات األخيرة انتش  

شبكة ال توظيف هذهلذا أصبح من الضروري  ، في فلسطين تشترك في خدمة االنترنتناسال
  .وإدارة العملية التعليمية  في  التعليم وتوصيل المعارف والمعلومات للطالبكوسيلة
 التكنولوجيا ليم الفلسطينية مبحثالتربية والتع، أدخلت وزارة وعلى الساحة الفلسطينية"   

ول الثانوي في ألول مرة في مدارسها كمادة إلزامية لطلبة الصفوف من الخامس األساسي إلى األ
، إكسابهم مهارات التفكير المتنوعة، بهدف تكوين الوعي التقني لديهم وم2000/2001العام 

اب نتاجه التكنولوجي وجعلهم ، واستيعت لتمكين الطلبة من مواكبة عصرهمومهارة حل المشكال
   ) 1 : 2001، سالمة". ( مدخالت التنمية المنشودة عنصراً فعاالً من عناصر 

 التكنولوجيا العديد من الموضوعات ذات العالقة بالحاسوب وشبكة ويتضمن مبحث  
 البرمجة وأخرى في برامج االنترنت فهناك موضوعات تختص بتصميم مواقع االنترنت و لغات

  .طبيق هذه الدراسة التكنولوجيا من أنسب المناهج لتم، لذا يعد مبحثالتصمي
 اتخدمال ، وقد اختار الباحث من هذه كثير من الخدماتوتقدم شبكة االنترنت  

الرسائل البريدية  يمكن للمعلم إرسال  من خاللهذي ال كأسلوب تدريس،المجموعات البريدية
 من إرسال طالبتمكن ال، ووالصوتية والفيديولملفات النصية  وكذلك إرسال اطالبلجميع ال

الموسوعات كما اختار الباحث خدمة  ،الرسائل البريدية إلى أقرانه والمعلم في نفس الوقت
معلومات في شتى ال ذي من خالله يمكن للطالب أن يصل إلىالو  كأسلوب تدريس ثانٍ،العلمية

  ، حيث يتمالمعلومات المطلوبةن  من خالل البحث عالتي يمكن الوصول إليها، والمجاالت
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 كما أن بعض الموسوعات العلمية تمكن المستخدم من ،المعلومات فيها بشكل مستمر تحديث 
 على اختصاصيين ثم يتم إضافة  المعلوماتالتي يتم عرض ة المعلومات إلى الموسوعةإضاف

  .ص المدمجةلعلمية من خالل األقرا ويمكن أن يتم االستعانة بالموسوعات ا، الموضوع
 وجد الباحث أن هناك  والتعليموفي ضوء أهمية شبكة االنترنت وأثرها على المجتمع  

 ، برامج شبكة االنترنت في العملية التعليميةلمعرفة أثر استخدام هذا البحثحاجة إلى  إجراء 
الموسوعات العلمية لمعرفة أثرها على تحصيل  البريدية وجموعاتالباحث باختيار المفقام 

  . واتجاهاتهم نحوها للصف العاشر األساسي التكنولوجيالطالب في مبحثا

  :كلة الدراسة من المبررات التاليةوقد نبعت مش
                             .نتشار شبكة االنترنت بشكل واسع في المجتمع الفلسطينيال تأتي هذه الدراسة -1
بة للدعوات المنادية بضرورة إجراء تغيير  تأتي هذه الدراسة لتسد ثغرة وتشق طريقها مستجي-2

  .أساليب التدريس المطبقة في العملية التعليمية في     
  مسايرة التوجهات الحديثة والقائمة في البالد العربية والعالمية نحو حوسبة المناهج التعليمية -3

  .واالتجاه نحو التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد    
  . وإيجاد قدرات عقلية قادرة على البحث واالستقصاءطالبمهارات ال تساهم في تطوير -4
  . قد تزويد المعلمين بأساليب تدريس جديدة من خالل التقنيات الحديثة-5
   

  :مشكلة الدراسة
  :الدراسة في السؤال الرئيس التاليتتحدد مشكلة 

التحصيل في  المجموعات البريدية والموسوعات العلمية على أسلوبيما أثر استخدام  "
  " مبحث التكنولوجيا لدى طالب الصف العاشر واتجاهاتهم نحوها بمحافظة غزة ؟

  

  : الرئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع من السؤال

عات البريدية والموسوعات العلمية المستخدمة في  المجموسلوبيما المالمح الرئيسية أل .1
 ؟تدريس موضوعات التكنولوجيا لطالب الصف العاشر

بين متوسطات درجات  ) α≥0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوىهل توجد ف .2
المجموعات البريدية، الموسوعات العلمية، ( تحصيل الطالب تعزى ألسلوب التدريس

  ؟)الطريقة التقليدية 
بين متوسطات درجات  ) α≥0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوىهل توجد ف .3

المجموعات البريدية، ( التكنولوجيا تعزى ألسلوب التدريساتجاهات الطالب نحو مبحث 
 ؟)الموسوعات العلمية، الطريقة التقليدية 
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  :فرضيات الدراسة
بين متوسطات درجات )  α≥0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد ف .1

المجموعات البريدية، الموسوعات العلمية، ( الطالب تعزى ألسلوب التدريستحصيل 
 ).طريقة التقليدية ال

 

بين متوسطات درجات )  α≥0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد ف .2
المجموعات البريدية، ( الطالب نحو مبحث التكنولوجيا تعزى ألسلوب التدريساتجاهات 

 ).الموسوعات العلمية، الطريقة التقليدية 

  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى

  المجموعات البريديـة والموسـوعات العلميـة       سلوبيمالمح الرئيسية أل  الالتعرف على    .1
 .المستخدمة في تدريس موضوعات التكنولوجيا لطالب الصف العاشر

 

في التحصيل بين مجموعات الطالب والتـي تـدرس باألسـاليب            ق  والفرالتعرف على    .2
ولـصالح أي   ) المجموعات البريدية، الموسوعات العلمية، الطريقـة التقليديـة         ( الثالثة

 .مجموعة إن وجدت
  

في االتجاه نحو مبحث التكنولوجيا بين مجموعات الطالب والتـي          ق  و الفر التعرف على  .3
) المجموعات البريدية، الموسوعات العلمية، الطريقة التقليديـة        ( تدرس باألساليب الثالثة  

 .ولصالح أي مجموعة إن وجدت
   

  : أهمية الدراسة
  في غزة في حدود علم الباحث التي تقف على أثر استخدام بعـض              تعد من الدراسات األولى    .1

  .في المدارسبرامج شبكة االنترنت في العملية التعليمية  
 قد تفيد الدراسة القائمين على تخطيط المناهج وتطويرها حيث توفر لهم نتائج حول استخدام             . 2

  . برامج شبكة االنترنت في العملية التعليميةبعض
لـيم التقليـدي    نمـط التع  بسيط فـي     تدريس جديدة قد تؤدي إلى تغيير        أساليبة  تقدم الدراس . 3

  .واستخدام أساليب تدريس جديدة في المدارس
  التعليم االلكترونيتوظيف تأتي هذه الدراسة استجابةً لالتجاهات العالمية نحو حوسبة التعليم و . 4

  . في العملية التعليميةوالتعليم عن بعد
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  :حدود البحث
 من كتاب "الخوارزميات وبرمجة الحاسوب  "  الدراسة على الوحدة األولىاقتصرت - 

   .م 2010 -2009التكنولوجيا للصف العاشر األساسي للعام الدراسي 
  .  تم تطبيق الدراسة على طالب الصف العاشر األساسي خالل الفصل الدراسي األول- 
   التابعة )  أ ( األساسية سلطانفي محافظة غزة في مدرسة سليمان تم إجراء الدراسة - 

    .لمديرية غرب غزة

  :مصطلحات الدراسة
  :المجموعات البريدية

تتبادل الملفات والرسائل فيما بينها ويدير ) الطالب ( مجموعة من العناوين البريديةهي 
نية من خالل أحد المواقع االلكترو) المعلم ( هذه الملفات والرسائل إحدى هذا العناوين البريدية

  . )Hotmail( التي تقدم خدمة المجموعات البريدية 
  

  : الموسوعات العلمية
هي عبارة عن موسوعات علمية إلكترونية على شبكة االنترنت تختص بموضوعات 

الوصول لها والحصول على المعلومات        ) الطالب ( البرمجة والحاسوب يتمكن متصفح االنترنت
  .في أي وقت وأي مكان

  
  : التقليديةالطريقة
هي طريقة تدريس تعتمد على الوسائل التعليمية البسيطة كالطباشير والسبورة وبعض   

اللوحات البسيطة، ويتم التدريس داخل حجرة دراسية في وقت محدد ومعلوم ويتخلل الدرس 
  .بعض األنشطة التعليمية

  
  :مبحث التكنولوجيا

 هاأدخلتالعاشر األساسي، لى  لطلبة الصفوف من الخامس األساسي إهي مبحث إلزامي
 .م2000/2001 في العام وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  االنترنت والتعليم االلكتروني
  

  التعليم عن بعد: أوالً �

 التعليم االلكتروني: ثانياً �

  التعليماالنترنت و: ثالثاً �

  ة والموسوعات العلمية البريديمجموعاتال: رابعاً �

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



   

    الفصل الثاني

     النظرياإلطار
  االنترنت والتعليم االلكتروني

  
في ظل التغيرات التكنولوجية وتقنية المعلومات والتقدم العلمي السريع في عصرنا  

 من زيادة  والمتغيراتالحالي أصبح من الضروري على نظام التعليم أن يواجه هذه التحديات
  .متعلمين وبعد المسافات وكمية المعلومات الهائلةعدد ال

 وقد أدت هذه التغيرات إلى تغيير أساليب التعليم التقليدية بحيث أصبح الطالب طرفاً
 ولم يعد دور المعلم ،من مشاركة وحوار وتجاوب وتحليل واستنتاجالعملية التعليمية  في أساسياً

مدرسي وإنما أصبح دوره اإلرشاد والتوجيه وتفسير هو إلقاء المعلومات التي يتضمنها المنهاج ال
  . ب على الطالب فهمها أو استيعابهابعض المعلومات التي يصع

لذا ظهرت أساليب جديدة للتعليم خاصة التعلم الذاتي الذي يتعلم فيه الطالب حسب قدراته 
برمج والتعليم مفاهيم جديدة للتدريس كالتعليم المفأصبح هناك وطاقاته وحسب خبراته السابقة 

  .بمساعدة الحاسوب

 في وسائل االتصال وظهور شبكة االنترنت وتطور الوسائط المتعددة هائلومع التطور ال
 في تبادل المعلومات ظهر مفهوم التعليم االلكتروني السمعية والبصرية واستخدام التقنيات الحديثة

   .م عن بعدوالتعلي
  

  :التعليم عن بعد: أوالً

ة االنترنت أصبح العالم قرية صغيرة تجاوزت التوقيت والمكان عندما ظهرت شبك
         من أكثر الحقول تأثراً ويعد حقل التعليم واحداً، في كل جوانب الحياةوأحدثت تطوراً

  .بشبكة االنترنت مما أظهر أساليب جديدة للتعليم منه التعليم عن بعد
العقد األخير من القرن العشرين  (ولقد انتشر التعليم عن بعد في اآلونة األخيرة" 

في العديد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات )  والسنوات األول من القرن الحادي والعشرين
التي تتيح فرصة التعليم والدراسة للطالب في مختلف التخصصات وذلك عن طريق الصفحات 

  .)10: 2005، العلى" (  لهذا الغرض في شبكة االنترنت التي تعدها خصيصاً
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وساهم التعليم عن بعد في حل الكثير من المشكالت التربوية المعاصرة وزاد من فعالية 
 ،المنهاج وساعد الطالب في تحصيلهم للمعارف الذي بدوره يؤدي إلى تطوير نموهم المعرفي

مج  إلى تطبيق برافقد سارعت العديد من المؤسسات التعليمية خالل الفترة الزمنية القليلة الماضية
  .التعليم عن بعد

  
  : مفهوم التعليم عن بعد �

 ما يعرف بالتعليم المفتوح فهو كثيراً  " تعددت تعريفات التربويين لمفهوم التعليم عن بعد
 ما يوصف بصيغة التعليم بالمراسلة وهناك تعبيرات أخرى متعددة منها الدراسة المنزلية وكثيراً

    ا ويرتبط بأذهان بعضهم بالتعليم غير المدرسيوالدراسة المستقلة والدراسة بالخارج وغيره
وحقيقة أن جميع هذه المسميات تعد أمثلة ... أو غير النظامي ويطلق عليه اسم التربية المستمرة 

  .)12: 2004المبارك،  ("للتعليم من بعد ولكنها ال تستوعب كافة صيغه 
  

  :وقد عرف بعض التربويين مفهوم التعليم عن بعد كما يلي

ب غير المسجلين في الكليات والمعاهد التعليمية ذلك النظام الذي يقوم بتزويد الطال" هو 
بالوسائل التعليمية، والذي يمكنهم من الحصول على ذات الفرص التعليمية المتاحة للطالب 

  .)13: 2005، العلي" (المنتظمين في مثل هذه الكليات والمعاهد 

ام تقوم به مؤسسة تعليمية يعمل على إيصال بأنه نظ"  )13: 2004 (ويعرفه المبارك
  ."المادة التعليمية أو التدريبية للمتعلم في أي مكان عبر وسائط اتصال محددة 

ذلك النوع من التعليم القائم على تكنولوجيا المعلومات ) "  13: 2007 (ويعرفه عقل
  ."غرافي بينهما ألحداث تفاعل بين المتعلم والمادة التعليمية على الرغم من البعد الج

االستخدام المنظم للوسائط المطبوعة وغيرها  " وتعرف اليونسكو التعليم عن بعد أنه 
 نفصال بين المتعلمين والمعلمين  من أجل جسر اال جيداًوهذه الوسائط يجب أن تكون معدة إعداداً

  ).16 :2007بسيوني،  ("وتوفير الدعم للمتعلمين في دراستهم 

النترنت في نظام التعليم الذي يعتمد على شبكة ا"  ليم عن بعد بأنهويعرف الباحث التع
                 وتبادل المعلومات بين المتعلم والمعلم سوء كان متزامن إيصال العلم والمعرفة

  ."غير متزامن أو 
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   :خصائص التعليم عن بعد �

       ) 13: 2004 ،المبارك( و)  15: 2004 ،العلى( و ) 45: 2004 نشوان، (يحدد 
  :عليم عن بعد كاآلتيبعض الخصائص التي يتصف بها الت ) 14: 2007 عقل،( و

ن المعلم  حيث يقوم نظام التعليم عن بعد على الفصل بيعد المكاني بين المتعلم والمعلم الب .1
  .والمتعلم من حيث المكان

  .وبالمطبوعات أو الفيديو أو الحاسيتم التعلم عن طريق وسيلة اتصال مثل  .2
  .التخطيط وإعداد المواد التعليميةضرورة وجود التنظيم التربوي في  .3
يحدث تفاعل بين المتعلم والمعلم من خالل تلقى المعلم المالحظات عبر قنوات االتصال  .4

  .من المتعلمين والرد عليها
نفتاح في القبول ومستوى التحرر الكامل من العقبات التي يفرضها النظام التقليدي كاال .5

، ويتمتع المتعلم في اختيار ما يتناسب مع قدراته وإمكاناته الشخصية حيث يقوم اهجالمن
  .تخاذ القرارات التي تخص العملية التعليميةبا

              يعتمد نظام التعليم عن بعد على الوسائط التكنولوجية في تنفيذ البرامج  .6
  .والمناهج والمقررات

أكثر من مجموعة من خالل توظيف تكنولوجية يتم فيه التعلم في مجموعة واحدة أو  .7
  .االتصال بين المتعلمين والمعلمين

 .يمكن التعلم في أي وقت يكن فيه المتعلم مستعد للتعلم .8
  

  :مراحل تطور التعليم عن بعد  �

      ) 18: 2007 بسيوني، (بع مراحل أو أربعة أجيال كما يذكرمر التعليم عن بعد بأر
  : تتمثل في اآلتي) 97 :2006 ،الخزندار ومهدي( و
  ):Correspondence Systems(  أنظمة مراسلة-1

ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر واعتمدت بصفة أساسية على المواد المطبوعة 
واإلرشادات التي قد تتضمن وسائل سمعية وبصرية وغالبا ما يكون البريد العادي هو وسيلة 

  .م والمتعلمة التعليمية بين المعلالتواصل في العملي
 ): Educational TV & Radio Systems(   أنظمة التلفزيون والراديو التعليمي-2 

تستخدم تقنيات متعددة مثل األقمار الصناعية أو البث التلفزيوني الفضائي وتلفزيون و
  .اضرات الحية المباشرة أو المسجلةالكبل واإلذاعة كوسيلة للتواصل وتقديم المح
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 ):Multimedia Systems(سائط المتعددةأنظمة الو -3

، وغالبا ما  وأشرطة الفيديو ومواد الحاسبالتي تحتوى على النصوص واألصوات
من قبل فرق           تستخدم في الجامعات المفتوحة هذه األنظمة حيث يقدم التدريس فيها 

  .عمل متنوعة التخصصات
 :)Internet-based Systems  ( األنظمة المتعددة على االنترنت-4

 مواد تعليمية تحتوى على الوسائط المتعددة ومجهزة بطريقة إلكترونية وتنتقل إلى هي
األفراد بواسطة الحاسب مع توافر إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والمكتبات االلكترونية 

   متزامنة ويمكن من خاللها توفير التفاعل بين المعلم والمتعلم وبين المتعلم وزمالئه بطريقة 
  عن طريق برامج المحادثة ومؤتمرات الفيديو أو غير متزامنة باستخدام البريد االلكتروني 

  .ومنتديات الحوار
  

  :عناصر التعليم عن بعد  �
)                35: 2003 ،مهران وآخرون( و) 24: 2007 بسيوني، (حدد كل من

  : الرئيسية للتعليم عن بعد باالتيافعناصر األساسية أو األطرال)  15 : 2004 ،المبارك( و
  :  الطالب-1

، لذا فإن االهتمام باحتياجاتهم وميولهم يعد الب هم أساس من أي برنامج تعليميفالط
  . بها على نجاح البرنامج التعليميمقياس من المقاييس التي نحكم

يث فإن المهمة األساسية للطالب هي التعلم وهي مهمة شاقة حتى في أحسن الظروف ح
عند  وتعليمهتتطلب الحماس والتخطيط والقدرة على تحليل وتطبيق المضمون التعليمي المراد 

إيصال المعلومات عن بعد فإن هنالك تحديات سلبية يمكن إن تنتج حيث أن الطالب في كثير من 
 إضافة إلى عدم إتاحة واالهتمامات،األحيان بعيدون عن بعضهم ممن يشاركونهم نفس الخلفيات 

 بل يجب عليهم االعتماد على وسائل االتصال التقنية لسد ،المعلمفرصة أمامهم للتفاعل مع ال
  .الصفيةالفجوة التي تحول دون المشاركة 

  :   المعهد أو الكلية-2

ففي يقع نجاح أي جهد تعليم عن بعد بشكل أساسي على عاتق الكلية أو المعهد التعليمي 
 ،دراسيةتنظيم محتويات الحلقة ال:  تشمل مسؤولية المدرس،ظام التعليم التقليدي لغرفة الصفن

دو أنفسهم لمواجهة تحديات عويتوجب على المدرسين عن بعد أن ي ،وفهم أفضل حاجات الطالب
  :أن ومن هنا فعلى المدرس خاصة
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صفات واحتياجات الطالب المتعلمين عن بعد في ظل غياب االتصال المباشر يفهم  - 
  .لوجهوجهاً 

     بع مهارات تدريسية تأخذ بعين االعتبار االحتياجات والتوقعات المتنوعة يتّ - 
 .للمتلقينوالمتباينة 

 .له  مع استمرار تركيزه على الدور التعليمي الشخصياالتصال،تكنولوجيا يراعي  - 
  .يعمل بكفاءة كمرشد وموجه حاذق للمحتوى التعليمي - 

  :المرشدون والوسطاء  -3
 األحيان يرى المدرس أن من المفيد االعتماد على وسيط في في الموقع في كثير من

 ولكي يكون دوره فاعالً فعليه أن والمدرس،الموقع ليكون بمثابة حلقة الوصل بين الطالب 
 واألهم من ذلك أن منه باإلضافة إلى توقعات المدرس ،للطالبيستوعب وجوب تقديم الخدمة 

  .المدرس يكون لدى المرشد الرغبة في تنفيذ تعليمات

 حتى جيدة، وجود ميزانية وتقنيات التعليمية،ومما يعزز دور الوسيط في أداء الخدمة 
 حيث يقوم المرشدون بتجهيز المعدات وجمع قليلة،لو كانت خبرته في مجال التقنيات التعليمية 

  .المدرسينالتقنيات الدراسية واإلشراف على االمتحانات كأنهم عيون وآذان 
  : الفني  فريق الدعم-4

إن هؤالء األشخاص هم الجنود المجهولين في عملية التعليم عن بعد، حيث يقومون 
بالتأكد من أن الكم الهائل من التفصيالت المطلوبة لنجاح هذا البرنامج قد تم التعامل معه 

 مهام الخدمات الداعمة لتشمل تسجيل دمج يتم  الناجحة لتعليم عن بعدبرامج ا غالبيةبفاعلية، و
 وحماية حقوق الطبع ووضع البرامج وعمل الكتب، تأمين ، نسخ وتوزيع المواد،طالبال

  .التقنية وغيرها وإدارة المصادر بالدرجات،التقارير الخاصة 
  :نواإلداريون والمشرف  -5

 إال ،رغم أن اإلداريين يؤثرون عادة في التخطيط لبرنامج التعليم عن بعد لمؤسسة ما
  .السيطرة لصالح المديرين الفنيين عندما يصبح البرنامج قيد التنفيذأنهم كثيراً ما يفقدون 

 األفكار إن اإلداريين الفعالين في مجال التعليم عن بعد هم أكثر من مجرد أناس يقدمون 
 ويعملون عن قرب مع المحكمون، وهم القرار، وصنع ،البناءإنهم يقومون مجتمعين بعملية 
 لضمان أن المصادر التكنولوجية قد تم الداعمةى الخدمات القائمين على األمور الفنية وعل

 إن الشيء المهم هو أنهم يحافظون على ،لمهمة التعليمية للمؤسسة بفاعليةاالستفادة منها في ا
 مع مالحظة أن تلبية الحاجات التعليمية للطالب الدارس عن بعد األكاديمي،التركيز على الجانب 
  .واألخيرةهي مسؤوليتهم األولى 
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  :تقنيات التعليم عن بعد  �
تعتبر التقنيات ذات أهمية كبيرة في العملية التعليمية فقد أصبح استخدامها سمة للعملية 

هناك مجال واسع من  و،ن أهمية تعود على المتعلم والمعلمالتعليمية في الفترة األخيرة لما لها م
  .الخيارات التكنولوجية المتاحة أمام المدرس

          )  20: 2004، المبارك( و) 19 :2005 ،العلي( و ) 20: 2007ني، بسيو( يذكرو
  :كاآلتي  بعض التقنيات المستخدمة في التعليم عن بعد) 19: 2005 ،الحناوي( و

  :الصوت  -1

اتف وعبر  باله الوسائل التعليمية السمعية والتي تتضمن تقنيات االتصال التفاعلية
 كما ويوجد نوع ثانٍ من الوسائل الصوتية ،يو الموجة القصيرة وراد،التخاطب الصوتي الجماعي

  .جيلغير التفاعلية وهي الوسائل ذات االتجاه الواحد مثل أشرطة التس

  : الفيديو  -2

 والصور ، الصور الثابتة كالشرائح الصوريةوسائل الصوت والصورة التعليمية تتضمن
 والصور المتحركة الحية باالشتراك مع ،لفيديواجها مثل األفالم وأشرطة االمتحركة التي سبق إنت

 الصوت  أما،لصورة ذات اتجاه واحد أو اتجاهينحيث تكون ا (وسائل التخاطب الجماعي 
  .) فيكون ذو اتجاهين

  :المطبوعات  -3

تشكل المطبوعات عنصراً أساسياً في برامج التعليم عن بعد كونها األساس الذي تنطلق 
الكتب  المرفقات : مثل خرى والتي تتضمن أنواعاً مختلفةمعلومات األمنه جميع وسائل إيصال ال

   . ودراسة الحالة،لقات الدراسية كراسات الوظائف الدراسية وخالصة الح،التعليمية

  :مجيات التأليف بالوسائط المتعددة بر -4

تساب تتمتع الوسائط المتعددة بقدرة عالية على توفير بيئة تفاعلية تساعد المتعلم على اك
المهارات والخبرات والمعرفة وحل المشكالت، وهي تعزز التعليم حيث ال يمل الحاسوب اإلعادة 
والتكرار، وتعرض المعلومات بالطريقة المناسبة وتمكن المتعلم من االستجابة، وتقدم  تعزيزات 

دم فوراً إيجابية له وتعالج األخطاء باإلعادة أو بالتوجيه لمعلومات أخرى، وهي تعرض مدى التق
كما توفر بيئة تفاعلية تقلل اإلنفاق وتشجع على االكتشاف والتجربة، وهي تحقق أهم 

  . استراتيجيات التعلم والتعليم إذ يتم الربط بين عمليتي التعلم والتقويم وهذا يؤدي إلى اإلتقان
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  : التعليم عن بعد أهمية ومميزات �

، حيث أصبحت كثير عن التعليم التقليديجعلته يتميز للتعليم عن بعد أهداف ومميزات 
   )26: 2007 عقل، (يتميز به، ويذكرمن المؤسسات تتجه الستخدام هذا النوع من التعليم لما 

بعض مميزات التعليم عن بعد ) 37: 2004، المبارك(و) 127: 2006 ، ومهديرالخزندا( و
  :كاآلتي

  . كبير من المتعلمين تعليم أعداد هائلة من المتعلمين حيث أنه يصل لعدد-1

  . تقليل تكلفة األنظمة التعليمية-2

  .التأثير والفاعلية-3

حيث يتيح التعلم عن بعد بدائل متنوعة أمام المتعلم والمعلم إلتمام العملية : حرية االختيار -4
  .التعليمية وتحقيق الهدف النهائي

يد من أساليب العرض بما يمكنه يتيح التعليم عن بعد للمعلم أن يستخدم العد: تنوع األساليب -5
  .من تنشيط حواس المتعلم

  .حيث توفر المالئمة بين المعلم والمتعلم: المرونة -6

  . سهولة وصول المتعلم إلى المعلم-7

  . يراعي ظروف المتعلمين الذين ال يستطيعون الحضور للمحاضرات-8

  .ال يرتبط التعليم عن بعد بمكان محدد: تخطي الحواجز -9
فهو يتيح الفرصة الستضافة محاضرين من : تقطاب كفاءات عالية من الهيئة التدريسيةاس -10

  .خارج المؤسسة التعليمية والستفادة من خبراتهم
  

والخالصة أن التقنيات الحديثة أظهرت تطوراً في مختلف الميادين، وخاصة في مجال 
، ومن ثم أوجدت االتصال والتي بدورها أحدثت تطور في طرق الحصول على المعلومات

أساليب تعليم جديدة ومنها التعليم عن بعد وهذه األساليب تواكب الكم الكبير من المعلومات      
  .في عصرنا

وهذه األساليب الجديدة لها خصائص جديدة ووسائل جديدة تتميز بالعديد من المميزات 
  .التي تجعل منها وسيلة فعالة لتوصيل ونقل المعرفة
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  :عليم االلكترونيالت: ثانياً
 وقد أخذت ،يتجزأ من حياة المجتمعات العصرية ال  وتطبيقاته جزءسوبالحا أصبح

 فاستطاعت هذه ، تغزو كل مرفق من مرافق الحياةوب الحاسبواسطةمعلومات المبنية تقنية ال
  . ر أوجه الحياة المختلفة في زمن قياسيييالتقنية أن تغ
، بل ساب الطالب المعرفة والحقائق فقطا العصر إكلم يعد الهدف من التعليم في هذ" 

التفاعل  على تعداه إلى ضرورة إكسابه المهارات والقدرات واالعتماد على الذات ليكون قادراً
مع متغيرات العصر، من هذا حرصت كثير من المؤسسات التربوية والتعليمية على األخذ بزمام 

افها، فظهرت كثير من األساليب والوسائل الجديدة المبادرة وتوظيف هذه التقنيات بما يحقق أهد
  ).22 :2004المبارك، " ( في التعليم ومن ذلك ظهور التعليم االلكتروني 

  
  :مفهوم التعليم االلكتروني �

 متزامناً ومتوافقاً مع تطور التقنيات  بالتطور التدريجي اللكتروني آخذٌ مفهوم التعليم اإن
  :عددت تعريفات التربويين للتعليم االلكتروني منها ما يلي، لذا تووسائل االتصال الحديثة
طريقة للتعليم باستخدام آليات " التعليم االلكتروني بأنه  ) 6: 2003( يعرف الموسى

المتعددة من صوت وصورة، ورسومات وآليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته و وسائطه 
ت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنبحث

 المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل إيصالالمهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في 
  . "جهد وأكبر فائدة

أسلوب من أساليب التعليم في إيصال المعلومة " بأنه )  22: 2004 (يعرفه المباركو
 للحاسب والشبكة العالمية للمعلومات ووسائطها المتعددة مثل للمتعلم يعتمد على التقنيات الحديثة

  ."والنقاش  األقراص المدمجة ، والبرمجيات التعليمية ، والبريد االلكتروني وساحات الحوار 
نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات " بأنه )  20: 2007 (ويعرفه عامر
  ."لتعليمية وتوسيع نطاق العملية ااالنترنت في تدعيم 

تقديم المناهج التعليمية " التعليم االلكتروني بأنه )  216: 2007 (ويعرف بسيوني
والدورات التدريبية عبر الوسائط االلكترونية المتنوعة التي تشمل األقراص بأنواعها وشبكة 

لم سلوب متزامن أو غير متزامن وباعتماد مبدأ التعلم الذاتي أو التعأاالنترنت بأدواتها في 
  ."بمساعدة المعلم مع تقييم المتعلم 

التعليم الذي يوفر بيئة تعليمية غنية بالتطبيقات  "  الباحث التعليم االلكتروني بأنهويعرف
  ."من التعلم الذاتي أو بمساعدة المعلم المعتمدة على الحاسوب والوسائط المتعددة وتمكن المتعلم 
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  :طور التاريخي للتعليم االلكترونيالت �

  :أربعة مراحل لتاريخ التعليم االلكتروني وهي) 14: 2009 ، العفتان(ذكر ي
عصر المعلم التقليدي حيث كان التعليم تقليدياً قبل : ) 1983قبل عام  (المرحلة األولي .1

انتشار أجهزة الحاسوب بالرغم من وجودها لدى البعض وكان االتصال بين المعلم 
  .ي محددوالطالب في قاعة الدرس وفق جدول دراس

عصر الوسائط المتعددة وقد تميزت : ) 1993 إلى 1984من عام ( المرحلة الثانية .2
باستخدام أنظمة تشغيل ذات واجهة رسومية مثل النوافذ واألقراص الممغنطة كأدوات 

  .رئيسة لتطوير التعليم
ظهور الشبكة العالمية                  : ) 2000 إلى 1993من عام ( المرحلة الثالثة .3

ثم ظهور البريد االلكتروني وبرامج إلكترونية لعرض أفالم ) االنترنت( للمعلومات
  .الفيديو مما أضفى تطوراً هائالً وواعداً لبيئة الوسائط المتعددة

 الجيل الثاني للشبكة العالمية للمعلومات :) وما بعدها 2001الفترة ( رابعةالمرحلة ال .4
ثر تقدماً وذا خصائص أقوى من ناحية حيث أصبح تصميم المواقع على الشبكة أك

  .السرعة وكثافة المحتوى
  

  :أنواع التعليم االلكتروني �
 )      29: 2007عامر، (و) 23: 2004المبارك، ( و ) 232: 2007بسيوني، ( يحدد

  :أنواع التعليم االلكتروني فيما يلي ) 17: 2008العبد الكريم، ( و
  : )امن المتز( التعليم االلكتروني المباشر  -1

في تقديم المحتوى التعليمي ) االنترنت، االنترانت ( وهو التعليم الذي توظف فيه الشبكات
  .للطالب، ويتيح له فرصة التفاعل النشط مع المحتوى ومع المعلم ومع األقران

من إيجابيات هذا النوع أن الطالب يستطيع الحصول من المعلم على التغذية الراجعة 
  .المباشرة لدراسته

  :  )نغير المتزام( التعليم االلكتروني غير المباشر  -2
أسلوب يحصل فيه المتعلم على دروس مكثفة أو حصص وفق برنامج دراسي مخطط 
ينتقي فيه األوقات واألماكن التي تتناسب مع ظروفه، عن طريق توظيف بعض أساليب التعلم 

 هذا التعليم على الوقت الذي يقضيه االلكتروني مثل البريد االلكتروني وأشرطة الفيديو، ويعتمد
  .المتعلم للوصول إلى المهارات التي يهدف إليها الدرس
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ومن إيجابيات هذا النوع أن المتعلم يحصل على الدراسة حسب مالءمة األوقات له 
وبالجهد الذي يرغب في إعطائه، كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع إليها 

  .كلما احتاج لذلكإلكترونياً 
  

 :أهداف التعليم االلكتروني �
يرتكز التعليم االلكتروني على مجموعة من األهداف كما يذكر كل من                   

 )         221: 2007بسيوني، ( و ) 19: 2008العبد الكريم، ( و ) 24: 2004المبارك، ( 
  :كاآلتي ) 24: 2007عامر، ( و
يعد التعليم االلكتروني وسيلة : كين الطالب من التفاعل معها بكفاءةمواكبة التطورات وتم  -1

وغاية في ذات الوقت فهو وسيلة تعلم من خالل استخدام التقنية ووسائلها للتعلم واكتساب الخبرة 
  . والتفاعل معها والتواصل مع المنظومة التعليمية

وذلك من خالل : ؤسسةعلمين والممزيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم وبين ال  -2
سهولة االتصال ما بين هذه األطراف في عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش والبريد االلكتروني 

  .وغرف الحوار
أتاح التعليم االلكتروني سهولة كبيرة في التواصل مع المعلم  :  سهولة الوصول إلى المعلم-3

عمل الرسمية من خالل البريد االلكتروني والوصول إليه في أسرع وقت، وذلك خارج أوقات ال
  .أو ساحات الحوار على الشبكة العالمية

من خالل إيجاد قنوات اتصال ومنتديات، تمكن المعلمين :   تناقل الخبرات التربوية-4
والمدربين والمشرفين وجميع المهتمين من المناقشة وتبادل اآلراء والتجارب عبر موقع محدد 

  .فة واحدة افتراضية رغم بعد المسافات في كثير من األحيانيجمعهم جميعاً في غر
 فالدروس تقدم في صورة نموذجية ويمكن :التعليم وتقديمه في صورة معياريةنمذجة   -5

تكرار الممارسات التعليمية ببنوك األسئلة وخطط الدروس واالستغالل األمثل لتقنيات     
  .الوسائط المتعددة

ميزة مفيدة للذين يرغبون التعليم       : اليوم وفي كل أيام األسبوعتوفير المناهج طوال   -6
  .في وقت معين

بأدوات التقييم الفوري مع طرق تصنيف المعلومات : سهولة وتعدد طرق تقييم الطالب  -7
  .بصورة سريعة وسهلة للتقييم

لحضور وتصحيح مثل استالم الواجبات وتسجيل ا: تقليل األعباء اإلدارية للمعلم واإلدارة  -8
  . االختبارات وتسجيل النتائج واإلحصائيات

  .  توطيد العالقة بين المعلم والطالب والمدرسة وأولياء األمور-9
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  :مميزات التعليم االلكتروني �

،          جعلته محل اهتمام التربويينيم االلكتروني بالعديد من المميزاتيتميز التعل
       ) 25 :2004، المبارك( و )  25: 2007عامر،  ( و )  223: 2007، بسيوني( ويحدد

  :بعض هذه المميزات كما يلي ) 20: 2008العبد الكريم، ( و ) 22: 2009جودة، ( و
  .  إمكانية التعلم في أي وقت وفي أي مكان على مدار ساعات أيام األسبوع-1
  .  يساهم في تبادل وجهات النظر المختلفة للطالب-2
  .نة تعديل المحتوى وتحديث محتوى المادة التعليمية  سهولة ومرو-3
 استخدام العديد من مساعدات التعليم والوسائل التعليمية والتي قد ال تتوافر لدى العديد من -4

  .المتعلمين من الوسائل السمعية والبصرية
  .  التقييم الفوري والسريع والتعرف على النتائج وتصحيح األخطاء-5
  .العلمية إلى الطالب في األماكن النائية وخارج حدود الدول  توصيل المادة -6
  .  تحسين وإثراء مستوى التعليم وتنمية القدرات الفكرية-7
  .  مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم نتيجة لتحقيق الذاتية في االستخدام-8
  . والمشرفتغيير دور المعلم من الملقي والملقن ومصدر المعلومات الوحيد إلى دور الموجه-9
  .  تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على الشبكة العالمية للمعلومات- 10
  التمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأهيلهم دون الحاجة إلى ترك أعمالهم، إضافة إلى - 11

  .تعليم ربات البيوت مما يسهم في رفع نسبة المتعلمين والقضاء على األمية
حيث أن وسيلة إيصال التعليم متوافرة دائما بدون انقطاع وبمستوى          : عتماديةاال - 12

  .عالٍ من الجودة
  القدرة على تحديد مستوى المتعلم وإيصال المحتوى المناسب دون التقيد بالمتعلمين - 13

  .اآلخرين، وسهولة التعرف على المراحل السابقة التي اجتازها المتعلم
  .كان المناسب للمتعلم والذي يشعر فيه باالرتياح دون تدخل من أحد  إتاحة الم- 14
  .  يمكن التعامل مع أكثر من متعلم في وقت واحد- 15
  .   يقلل األعباء اإلدارية للمعلم- 16
 من التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق والمعلومات بوسائل أكثر ن  تمكين الدارسي–17

  .الدرس التقليديةوأجدى مما هو متبع في قاعات 
  تعزيز المشاركة عبر الصفوف التعليمية االفتراضية وغرف الحوار والرسائل  –18

  .االلكترونية واالجتماعات
  .  يجعل المتعلم في حالة إثارة ونشاط دائم خالل التعلم– 19
  . يزيد العالقة االجتماعية بين المتعلمين والمعلمين- 20
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  :ليم االلكترونيالتقنيات المستخدمة في التع �
يرتكز التعليم االلكتروني على مجموعة من المصادر التقنية الحديثة، وقد حدد           

بعضاً من هذه  ) 27: 2009جودة، ( و ) 26: 2004المبارك، ( و ) 50 : 2007عامر، ( 
  :المصادر منها

  :) The Internet (  الشبكة العالمية للمعلومات-1

 أهم التطبيقات المستخدمة في التعليم االلكتروني حيث يمكن تعد شبكة االنترنت أحد
توظيفها كوسيط تعليمي، بحيث يمكن للمدرس أن ينفذ دروسه التي يخطط لها عبر شبكة 

  .االنترنت مباشرة، بحيث يبحر الطالب عبر الشبكة للحصول على المعلومات المطلوبة منه
  :) Intranet( الشبكة الداخلية   -2

 ربط جميع أجهزة الحاسب في المدرسة ببعضها البعض، بحيث تمكن المعلم من    حيث يتم
  .إرسال المادة التعليمية إلى أجهزة الطالب وتبادل الملفات مع الطالب كالواجبات والرسائل

  :) CD- ROMs( األقراص المدمجة   -3

هيز المناهج     وهي وسائط رقمية توفر وسيلة جيدة لتوصيل المعلومات، حيث يتم فيها تج
  .الدراسية والبرامج التعليمية، وحفظها على األقراص المدمجة والرجوع إليها وقت الحاجة

  :) Video Conferences( مؤتمرات الفيديو   -4

    تربط هذه التقنية المشرفين والمختصين األكاديميين مع طالبهم في مواقع متفرقة وبعيدة من 
 ويستطيع كل طالب متواجد بطرفية محددة أن يرى ويسمع خالل شبكة تلفازية عالية القدرة،

المختص والمرشد األكاديمي مع مادته العلمية، كما يمكنه أن يتوجه بأسئلة استفسارية   
  .وحوارات مع المشرف

  :) Audio Conferences( المؤتمرات الصوتية   -5

رات الفيديو، وأبسط تعتبر تقنية المؤتمرات الصوتية المسموعة أقل تكلفة مقارنة بمؤتم
نظاماً ومرونة وقابلية للتطبيق في التعليم المفتوح، وهي تقنية إلكترونية تستخدم هاتفاً عادياً وألية 

بعدد من المستقبلين              ) المحاضر ( للمحادثة على هيئة خطوط هاتفية توصل المتحدث
  .المنتشرين في أماكن متفرقة) الطالب ( 
  :) Interactive Video(اعلي الفيديو التف  -6

تشتمل تقنية الفيديو التفاعلي على كل من تقنية أشرطة الفيديو وتقنية أسطوانات الفيديو 
مدارة بطريقة خاصة من خالل حاسب أو مسجل فيديو، وأهم ما يميز هذه التقنية إمكانية التفاعل 

مصحوبة بالصوت بغرض بين المتعلم والمادة المعروضة المشتملة على الصور المتحركة ال
جعل التعلم أكثر فاعلية، وتعد هذه التقنية وسيلة اتصال من اتجاه واحد ألن المتعلم ال يمكنه 

  .التفاعل مع المعلم
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  :وعقبات تطبيق التعليم االلكترونيعوائق  �
على الرغم من المميزات التي يقدمها التعليم االلكتروني إال أن هناك العديد من التحديات 

 ) 75: 2007عامر، ( مشاكل التي تواجه القائمين على التعليم االلكتروني عند تنفيذه، ويحددوال
)           23: 2008العبد الكريم، ( و ) 26: 2004المبارك، (و ) 226: 2007بسيوني، (و
  :بعض هذه المعيقات كاآلتي) 18: 2002الموسى، ( و ) 26: 2009جودة، ( و
 صلبة من حيث توفر األجهزة وسرعة االتصال بالشبكة         الحاجة إلى بنية تحتية-1

  .العالمية للمعلومات
  .الحاجة إلى وجود متخصصين إلدارة أنظمة التعليم االلكتروني-2
  . فقدان العامل اإلنساني في التعليم-3
 الشك في وسائل التقييم لعدم خضوع الطالب إلشراف مباشر برقابة عينية محسوسة يفتح -4

  . أمام احتماالت التزوير والتدليسالباب
  . عدم قدرة بعض المعلمين على استخدام التقنية-5
  . ضعف استجابة الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم معه-6
  . عدم وعي المجتمع بهذا النوع من التعليم-7
  . صعوبة تطبيقه في بعض المواد-8
  . صعوبة الحصول على البرامج التعليمية باللغة العربية-9
 اختراق المحتوى نتيجة لهجمات على موقع التعليم االلكتروني على الشبكة          - 10

  .العالمية للمعلومات
  . يحتاج إلى دارس مجتهد ولديه الرغبة الذاتية في التعلم لعدم وجود المواجهة وجهاً لوجه- 11
  . يؤدي إلى إضعاف دور المعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم- 12
  . التقليل من مهارات القراءة والتحدث والمناقشة والحوار المباشر يؤدي إلى- 13
  . مشاكل حقوق التأليف وصعوبة أو إساءة التعامل مع نقل واقتباس المعلومات- 14
  . العمل بالقواعد واألنظمة القديمة التي تعوق االبتكار، وتحد من انتشاره- 15
  

م بيئة تعليمية مشوقة للتعلم، وهي بذلك والخالصة أن التعليم االلكتروني يجعل بيئة التعلي
تنقل أساليب التعليم من األساليب التقليدية إلى األساليب الحديثة، ويحتاج إلى بذل جهد كبير من 
القائمين على التعليم حتى يتم تطبيقه، كما أن له وسائله المختلفة ومميزات عديدة تجعل منه ذا 

  .أهمية كبيرة لتطوير العملية التعليمية
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  :التعليماالنترنت و: ثالثاً

مع مرور الوقت بدأ انتشار الحاسوب وأصبح متاحاً للجميع بعد تطوره وتطور برامجه " 
التي جعلت الحاسوب يتدخل في شتى مجاالت الحياة، وكانت نظم االتصاالت تتطور بسرعة 

من االتصال بشبكة أيضاً فساعدت على زيادة رقعة االتصال بين األجهزة ومكنت الجهاز الواحد 
صغيرة تربط بين مجموعة أجهزة أخرى ثم مكنت الشبكة الصغيرة والجهاز الواحد من االتصال 
مع شبكات أخرى لتشكل شبكات واسعة تغطي رقعة أوسع ومساحة أكبر حتى تتصل بشبكة 

   )     135: 2007بسيوني، ".( االنترنت على نطاق العالم 

لته شبكة االنترنت في ترسيخ دعائم مجتمع المعلومات ونتيجة للدور المتعاظم الذي شك
المعاصر واكتمال حلقاته حلقة بعد أخرى، وجد الكثير من التربويين ضرورة الزمة الستغالل 

  .اإلمكانات التكنولوجية التي تقدمها الشبكة في تطوير العملية التربوية

 ريع في العملية التعليميةس في التعليم أدى إلى تطور مذهل وإن استخدام شبكة اإلنترنت
 اإلنترنت أداة لم و إنجازاتها في غرفة الصف، وأصبحالمتعكما أثر في طريقة أداء المعلم و

مع المدارس  توفر للمتعلمين القدرة على االتصالبحث واالستكشاف من قبل مستخدميه ولل
  .لوماتوتساعدهم على نقل ونشر المعوالجامعات ومراكز األبحاث والمكتبات وغيرها 

  
  :مفهوم االنترنت �

  :هناك العديد من التعريفات لالنترنت كما ذكرها التربويين منها 

مجموعة من الحواسيب المنتشرة " عرف االنترنت  ) 145: 2007عامر، ( تعريف
جغرافيا عبر العالم والمرتبطة من خالل شبكات محلية وشبكات واسعة وموزعة في العالم بهدف 

  ".شبكة نقل البيانات على ال

هي شبكة عالمية تربط اآلالف من  ) " 127: 2006الخزندار ومهدي، ( ويعرفها
  ".الشبكات وماليين أجهزة الحاسوب المختلفة األنواع واألحجام في العالم 

الشبكة التي تصل بين ماليين أجهزة " االنترنت بأنه  ) 28: 2009جودة، ( ويعرف
وماتها وإرسالها إلى أجهزة الحاسوب األخرى في شتى الحاسوب في العالم، والتي تقوم ببث معل

أنحاء العالم، حيث تمثل نموذجاً متغيراً لالتصاالت، ووسطاً متعاوناً يمكن الوصول فيه إلى 
  ".المعلومات والبيانات، ومكاناً للخبرات المتنوعة في كافة المجاالت 
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اليين أجهزة الحاسوب في شبكة تربط م" االنترنت بأنها  ) 18: 2007عقل، ( ويعرف
  ".العالم على اختالف أنظمة التشغيل، وتسمح بتبادل النصوص بينها 

المرتبطة الحاسوب شبكة ضخمة من أجهزة " ويرى الباحث أن االنترنت هي عبارة عن 
 تمكن مستخدميها من االتصال والتواصل مع بعضهم  ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم

  ".ملفات والخبرات ونقل المعلومات وال

  
  :نشأة االنترنت �

م في الواليات 1969بدأت شبكة االنترنت قبل أكثر من ثالثة عقود وتحديداً في عام  " 
المتحدة األمريكية كمشروع تابع لوكالة األبحاث بوزارة الدفاع األمريكية لربط أجهزتها بدوائرها 

ن انقطاع حتى في حالة حدوث خلل العسكرية لغرض تبادل المعلومات النصية بينها بسرعة ودو
في وسائل االتصال التي تستخدمها هذه الدوائر، ثم انضمت إلى هذه الشبكة بعض المراكز 
العلمية وجامعات في أمريكا للمشاركة في األبحاث وتبادل المعلومات بسرعة ويسر وبدأت 

نشر المعلومات التطورات تتالحق بسرعة حتى أصبحت شبكة االنترنت من الوسائل المفضلة ل
مليون مستخدم منهم مليونا  ) 320( وأصبح عدد مستخدميها على مستوى العالم كله يزيد

   )147: 2007عامر، ". ( مستخدم في الوطن العربي 

م عندما تم اختراع الشبكة 1993لكن الثورة الحقيقية لهذه الشبكة بدأت في عام " 
والتي امتازت ) االنترنت ( لشبكة األم التابعة ل World Wide Web ( www) العنكبوتية

بإتاحة استخدام الصوت والصورة والكتابة في الوقت نفسه بدالً من النص الكتابي كما في 
بعد ظهور لغة برمجة تصميم الصفحات      ) WWW( السابق،  حيث تم تطوير الشبكة العنكبوتية

 اعتماداً  HyperText Markup Language( HTML ))صفحات االنترنت ( االلكترونية
 والذي قدم من مؤسسة األبحاث  hypertext على المبدأ البرمجي لشفرة النص المترابط 

 ) web ( "وب"  و( internet )م أصبحت إنترنت1995، وفي العالم  CERNالفيزيائية العالمية 
الدول          كلمات متداولة عبر العالم، وفي تلك السنة بدأت خدمات شبكة االنترنت تتواجد في 

   ).27: 2005حناوي، " ( العربية 

 – Service Providers( وظهرت في هذه الفترة الشركات الموفرة لخدمة االنترنت " 

ISPs Internet (   ،وذلك لتزويد الناس لالشتراك بخدمة االنترنت عبر شبكة االتصال الهاتفي 
نترنت منها ما يقدم  وبعد ذلك ظهرت مجموعة أخرى من الشركات المتخصصة باال

  للمواضيع )  search engines (ومنها ما يقدم محركات البحث)  Browsers (مستعرضات
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المختلفة على الشبكة، ومنها ما يقدم لغات لبرمجة المواقع وتطويرها ويوجد حالياً على 
وصناعية االنترنت ماليين المواقع التي تغطي مختلف الموضوعات من ثقافية وسياسية وعلمية 

: 2006الخزندار ومهدي، " ( إضافة إلى التجارة االلكترونية والتعامالت المالية عبر الشبكة 
133.(   

   
  )19: 2006 ، رانسند ( :مميزات شبكة االنترنت �

 إلى ماليين حيث باستطاعة أي فرد أن يرسل خطاباً :سرعة وضمان انتقال المعلومات  - 1
  .النترنت في وقت واحد باستخدام ااألفراد

وهذه السرية تأتي من أن كل جهاز مرتبط باالنترنت له رقم خاص به :   سرية المعلومات-2
أو اسم معروف به وبالتالي يستطيع أي فرد أن يرسل رسالة إلى جهاز بعينه ويضمن أنها 

المستلم الرد الفوري      ويستطيع أم ال خزنت بداخله ويطمئن إن كانت وصلت وقت االستالم 
  . الرسالةعلى

يمكن إرسال واستقبال أي مستند من أي جهاز حاسوب مرتبط باالنترنت :   تبادل المستندات-3
فيديو أو كتاباً أو كان خطاباًمهما كان نوع المستند وحجمه سواء .   

حتاج إلى شراء حاسوب خاص أو أجهزة اتصال ال ي: الحديث والمشاورة وعقد المؤتمرات  -4
  .ح ما دام تم ربطه بشبكة االنترنتسوب يصلمعتمدة فأي جهاز حا

 توفر شبكة االنترنت مئات األلعاب االلكترونية البسيطة المجانية مثل :  التسلية والترفيه-5
الورق وطاولة الزهر وكرة القدم وتمكننا شبكة االنترنت من قراءة ما يكتبه الشعراء 

  . والروائيون والنقادوالقصاصون واألدباء
يمكن االشتراك في مجموعات النقاش من خالل شبكة االنترنت لاللتقاء : النقاش  مجموعات -6

ر أو مناقشة بمختلف األفراد والشخصيات حول العالم ويمكن توجيه أسئلة إليهم أو تقديم أفكا
  . قضايا هامة وغير ذلك

  
  :كيف تعمل شبكة االنترنت �

، والحقيقة توجد إدارة مركزية لعل أكثر األسئلة بشأن شبكة االنترنت هو من يديرها ؟ " 
لشبكة االنترنت، إنها مجموعة من آالف الشبكات والمنظمات الفردية التي يعمل كل منها لوحده 
ولصالحه، تتعاون كل شبكة مع الشبكات األخرى لتوجيه حركة المرور في شبكة االنترنت 

"   ود اتفاقات بينها بحيث تستطيع المعلومات االنتقال بينها ولكن لكي تتعاون البد من وج
   ).30: 2004المبارك، (
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  تقنيات وبرمجيات شبكة االنترنت  �
تحتوى شبكة االنترنت على العديد من التطبيقات الهامة في مجاالت متعددة كما     

  : كالتالي )30: 2004 المبارك ،( و ) 8: 2007 الموسوي، (يذكر
  : ) Electronic Mail( البريد االلكتروني   -1

 يمكن من خالله إرسال الرسائل إلى أي شخص على شبكة االنترنت يملك بريداً، كما 
  ). صور – فيديو – صوت –نص ( يمكن إرفاق مع هذه الرسائل أية ملفات أخري 

  .Hotmail و Yahooبريد أين و : وهناك الكثير من المواقع التي تعطي بريداً مجاني مثل
  :) UseNet – news – newsgroup ( مجموعات األخبار   -2

، كما يمكن أن دمه من مساعدات في جميع المجاالت للمعلومات بما تق غنياًتعد مصدراً
  .ص مختلفين لديهم اهتمامات مشتركة للحوارات الحية وفرصة الجتماع أشخاتكون منبراً

  :) Internet Relay Chat( برامج المحادثة   -3

ماكن الخاصة بالمحادثة العامة مثل غرف يوجد الكثير على شبكة االنترنت من األ
  .المحادثة وغرف الدردشة

  : ) Mailing Lists( القوائم البريدية   -4
      وهي قريبة من مجموعات األخبار غير أنها تستخدم البريد االلكتروني في استقبال   

  .وإرسال الرسائل
  .ماتمن خاللها يتم تبادل الخبرات المعلو: المنتديات العلمية  -5
  .حيث تقدم األسئلة واالستفسارات المباشرة في مجاالت متعددة: المواقع التعليمية  -6

  
   :استخدام االنترنت في التعليم �

 االنترنت المتعددة لحل كثير من برامجالتعليم استخدام   من تطبيق االنترنت فييقصد
  . وإدارة العملية التعليميةوجه الخصوص تلك المرتبطة بالتدريس والتعلم المهام التعليمية وعلى

  
  :ليممبررات استخدام االنترنت في التع �

تقدم شبكة االنترنت العديد من البرامج والخدمات التي تسهل العملية التعليمية، لذا يرى 
كثير من التربويين أن شبكة االنترنت سوف تلعب دوراً كبيراً في تغيير أساليب التدريس 

 )                  156: 2007عامر، ( و ) 140: 2007بسيوني، ( ذكر التقليدية وتطوير التعليم، وي
  :العديد من المبررات الستخدام االنترنت في التعليم منها) 29: 2009جودة، ( و

  . إتاحة الفرصة للتعليم المستمر التي لم تكن موجودة من قبل-1
  

24  



   

ية والدوريات والموسوعات  الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات مثل الكتب االلكترون-2
  .والمواقع التعليمية

  . االشتراك في الدورات االلكترونية المتخصصة-3

  . اإلقبال المتزايد من الطالب الستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعلمهم-4

  .االنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم-5

ى التعلم التعاوني الجماعي نظرا لكثرة المعلومات المتوفرة عبر االنترنت  تساعد االنترنت عل-6
  .من خالل التعاون في البحث عن المعلومات ومناقشتها

  . تساعد االنترنت على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة-7

  . تساعد االنترنت على توفير أكثر من طريقة تدريس-8

  
  :التعليميزات استخدام االنترنت في مم �

لومات للطالب والمعلمين على حد ائلة من المعحتوى شبكة االنترنت على إمكانات هت
 )36: 2004المبارك، ( تعليم والتعلم الكثير من المميزات، ويذكرء والستخدامها في عملية السوا
العديد من  ) 74: 2007، ظعبد الحاف( و ) 28: 2005حناوي، ( و ) 30: 2009جودة، ( و

  :ستخدام االنترنت في التعليم منهامزايا ا
  .اإلنترنت سهولة تطوير محتوى المناهج والمعلومات الموجودة عبر -1
  .مليء بالحيوية والنشاط  التدريس التقليدية مما يساعد على إيجاد فصلأساليبيير نظم وتغ -2
 موضوع معين باستخدام لمخصص للبحث عناسرعة التعليم وبمعنى آخر فإن الوقت  -3
  . التقليديةألساليبالنترنت يكون قليال مقارنة باا
 الحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين المتخصصين في مختلف المجاالت في أي -4

  .قضية علمية
  . وظيفة المعلم في الفصل الدراسي تصبح بمثابة الموجه والمرشد والميسر وليس الملقن-5
  . لنشر إبداعاتهم وأعمالهم على شبكة االنترنت توفير آلية سهلة للطالب والمعلمين-6
  . تطور مهارات الطلبة على مدى أبعد من مجرد تعلم محتوى التخصص-7
  . المتعة في التعلم-8
  . توفر بيئة تعليمية غنية باألنشطة-9
  . تسهم في رفع مستوى التحصيل وتنمية روح المبادرة للطالب واتساع ُأفق تفكيره- 10
  .ة التعليم مقارنة بالتعليم التقليدي تقلل من تكلف- 11
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  . تجعل الطالب يواكب التطورات المتالحقة- 12
 تحسن المهارات التكنولوجية الالزمة للبحث عن المعلومات واالتصال باآلخرين في - 13

  .المجاالت المختلفة
            توفر قناة حوار بين اآلباء واإلدارات التعليمية والمعلمين مما يعزز تفاعلية - 14

  .العملية التعليمية
  . تجاوز الكثير من العوائق التي تحد من إمكانات االلتحاق بالتعليم النظامي- 15
 تيسر عقد اللقاءات والحوار بين اإلدارة في المؤسسات التعليمية المركزية والفرعية - 16

  .والمعلمين والطالب
  . خفض أعباء المعلمين التعليمية– 17
  .ب على البحث العلمي المستمر مدى الحياة تشجع الطال– 18
  . تثري حياة المتعلمين المعرفية والثقافية واالجتماعية والوجدانية– 19
  

  : كة ا"نترنت في التعليممعيقات استخدام شب �

، إال أنها كغيرها من مميزات عند استخدامها في التعليمتقدم شبكة االنترنت العديد من ال
            )  162 :2006مهدي، الخزندار و( ند استخدامها ويذكرالتقنيات تواجه صعوبات ع

بعض     ) 40: 2004، المبارك(و ) 31: 2006، نسند را( و ) 165: 2007، بسيوني( و
  :تلك المعيقات كاآلتي

  :  التكلفة المادية-1

 إن التكلفة المادية لتوفير هذه الخدمة في مرحلة التأسيس أحد األسباب الرئيسية لعدم
  .استخدام االنترنت في التعليم

  :التدريب الكافيعدم توفر   -2

إن معظم المعلمين يخشون من التكنولوجيا ويشعرون باالرتياح حيال األساليب التعليمية 
التقليدية الخاصة بهم، إن أي برنامج تدريبي للمعلم يجب أن يساعد المعلمين على رؤية ما وراء 

التعليم يمكن االستفادة من غرفة الصف وذلك نتيجة الستعمال التكنولوجيا من مكاسب في مجال 
  .التكنولوجيا

  :  الضعف في اللغة االنجليزية-3

إن معظم المعلومات المتوفرة عبر الشبكة العالمية للمعلومات مكتوبة باللغة االنجليزية 
  .التعليميةباإلضافة إلى اللغات األخرى، أما اللغة العربية فهي أقل بكثير وخاصة المواقع 
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  :  الدقة والصراحة-4

عندما يحصل بعض الباحثين على المعلومة من الشبكة العالمية للمعلومات يعتقدون 
بصوابها وصحتها، وهذا خطأ في البحث العلمي، ذلك أن هناك مواقع غير معروفة أو على 

قة والصراحة والحكم األقل مشبوهة، لذا يجب على الباحثين والمستخدمين للشبكة بأن يتحروا الد
  .على الموجود قبل اعتماد البحث

  :لحاجز النفسي من استخدام التقنيةالتوجه السلبي وا  -5

إن اإلنسان بطبيعته ال يحب تغيير ما اعتاد عليه، بل يقاوم بأساليب مختلفة وذلك ألن 
ساليب والتقنيات بالتمسك باألساليب التعليمية القديمة السائدة أو عدم الرغبة في التكيف مع األ

  .الحديثة أو الشعور بعدم االهتمام وعدم المباالة نحو التغييرات الجديدة

  :  المشكالت التقنية والفنية-6

من المشكالت التي تواجه بعض مستخدمي الشبكة بطء تبادل المعلومات وكثرة االنقطاع 
  .أثناء البحث والتصفح داخل االنترنت

  :عة الممنوالدخول إلى األماكن  -7

إن األمن الفكري واألخالقي من أهم المبادئ التي تؤكد عليها المؤسسات التعليمية بجميع 
مراحلها التعليمية ونظراً ألن االشتراك في االنترنت ليس محصوراً على فئة معينة لذا فمن أهم 

يلة المعوقات التي تقف أمام استخدام الشبكة هو الدخول إلى بعض المواقع التي تدعو إلى الرذ
  .ونبذ القيم األخالقية

  : الوقت -8

حيث يؤدي قضاء الطالب وقتاً طويالً في البحث على االنترنت عن موضوعات مختلفة 
  .إلى عدم تركيزهم على الموضوع األصلي ، وفي ذلك مضيعة للوقت

  

والخالصة أن شبكة االنترنت أثرت بشكل كبير على العملية التعليمة حيث أسهمت في 
 تعليمية حديثة للتعليم والتعلم،  كما أنه يستطيع كل من المعلم والمتعلم االستفادة ظهور أساليب

  .من شبكة االنترنت في الحصول على المعلومات والتواصل مع اآلخرين
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  : البريدية والموسوعات العلميةالمجموعات: رابعاً
عرفية والقفزة الهائلة في إن العالم اليوم أكثر ما يتميز به االنفجار المعرفي والثورة الم

  .مجال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة المعلومات واالتصاالت

ويعد الحاسوب واالنترنت قمة اإلبداعات التقنية، ولهما دور عظيم في مختلف نواحي 
الحياة وباألخص في ميدان التربية والتعليم، حيث يعدان من أهم وسائل تطويره وتجويده وفتحا 

نظمة تعليمية متعددة كالتعليم عن بعد الذي يعتبر ثورة حقيقية                 المجال واسعاً أل
  .في مجال  التعليم

وتقدم شبكة االنترنت العديد من التطبيقات التي يمكن االستفادة منها في العملية التعليمية 
  .ومن هذه التطبيقات المجموعات البريدية والموسوعات العلمية

ؤسسات الحكومية والخاصة إلى تطوير وزيادة فاعلية العملية وتسعى العديد من الم
التعليمية من خالل المشاريع والبرامج التي تنظمها الستغالل برامج وتطبيقات شبكة االنترنت 

  .في التعليم ومن أهم هذه المؤسسات مؤسسة وورلدلينكس العالمية

  
  :مفهوم المجموعات البريدية �

مجموعة من عناوين بريدية مرتبطة بعنوان " ها بأن ) 34: 2005حناوي، ( يعرفها
  ".بريدي واحد يقوم بتحويل جميع الرسائل المرسلة إليه إلى كل عنوان في تلك القائمة 

تتكون من عناوين بريدية تحتوي في العادة " بأنها  ) 14: 2008العبد الكريم، ( ويعرفها
  ".يه إلى كل عنوان في القائمة عنوان بريدي واحد يقوم بتحويل جميع الرسائل المرسلة إل

مجموعة بريدية واحدة يشترك فيها " بأنها  ) 16: 2008عسقول وعقل، ( ويعرفها
العديد من الطالب والمعلمين وعند إرسال بريد إلكتروني لهذه المجموعة فإنه يصل لجميع 

  ".المشتركين ويمكن أيضاً تبادل الملفات بين المشتركين 

 تتبادل الملفات مجموعة من العناوين البريديةهي ات البريدية ويقصد الباحث بالمجموع
والرسائل فيما بينها ويدير هذه الملفات والرسائل إحدى هذا العناوين البريدية من خالل أحد 

  .المواقع االلكترونية التي تقدم خدمة المجموعات البريدية
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  :نشأة المجموعات البريدية �

ي الستينات من القرن الماضي مع بداية شبكة االنترنت نشأت المجموعات البريدية ف
عندما كانت مقصورة على الجامعات ومراكز األبحاث والمؤسسات العسكرية األمريكية، وعلى 
الرغم من أنها ظهرت قبل شبكة الويب بفترة طويلة، إال أنها لم تنتشر بشكل كبير إال مع ازدهار 

  .الويب في تسعينات القرن الماضي

  
  :ع المجموعات البريديةأنوا �

 :تصنف المجموعات البريدية من حيث تقديم خدمة الرسائل إلى نوعين رئيسين
  : ذات االتجاه الواحدمجموعاتال -1

ي يقتصر دور العضو فيها في المجموعة البريدية على تلقي الرسائل توهي الرسائل ال
، وال يمكن للعضو تعميم نيريدية من خالل البريد االلكتروالصادرة عن مدير المجموعة الب

وثيقة أو رسالة على بقية المشتركين بالمجموعة بل إنه ال يستطيع حتى معرفة اسم أو عنوان 
  .لكتروني ألي من أعضاء المجموعة البريديةالبريد اال

وهذا النوع من المجموعات يخدم أصحاب المواقع والشركات والمراكز العلمية ومراكز 
ي ترغب في إيصال رسالة ذات هدف محدد أو تحديث في الموقع أو خبر األخبار والمنظمات الت

جديد أو معلومة ما إلى العضو المشترك ومن أمثلة هذه المجموعات عربياً مجموعة رسالة 
  " .Arabic News" ومجموعة األخبار العربية  " Islam message"اإلسالم 

  : ذات االتجاهينمجموعاتال -2

اء والمشرفين، حيث  يكون تفاعالً بين األعضموعات البريديةمجال في هذا النوع من
 بحيث أحد المشتركين أو المشرفين إلى العنوان الخاص بالقائمة  يرسلها تعمم كل رسالة أو وثيقة
  .اآلخرين باإلضافة إلى الرسائل الصادرة عن مدير القائمة يطلع عليها المشتركين

  :ن إلى صنفين وتقسم المجموعات البريدية ذات االتجاهي
  : المجموعات الحرة-أ

مجموعة لمراقبة، فأي رسالة توجه للا ال تخضع الرسائل ألي نوع من أنواعالصنف هذا في 
  .تعمم على المشتركين بها آلياً

  : المجموعات الخاضعة للمراقبة- ب

مطابقتها ن على تفحص كافة الرسائل والتأكد ميعمل المشرف أو المشرفين  الصنفهذا في 
الجهة المالكة  روط وآداب النشر المتبعة في القائمة قبل تعميمها على المشتركين وتحتفظلش

  .للقائمة بحقها في حذف أو تعديل أي رسالة ال تراها مناسبة للنشر
  

29  



   

  :مميزات المجموعات البريدية �

  .قليلة التكلفة - 1
  .اإلرسال لعدد كبير من المشتركين - 2
  .ائل في نفس الوقتتمكن المستخدم من إرسال ماليين الرس - 3
  .تمكن المستخدم من فتح الرسائل في أي وقت - 4
  .تمكن المستخدم من التأكد من محتوى الرسالة قبل إرسالها - 5
  .سرعة وصول الرسائل إلى المشتركين في المجموعة البريدية - 6
  .تعطي المستخدم سعة حجم تمكنه من إرسال واستقبال عدد كبير من الرسائل - 7
  .ئل صوت وصورة ونصتمكن المستخدم إرسال رسا - 8
  .تبادل الرسائل بين أعضاء المجموعة البريدية - 9
  

  : البريديةمجموعاتالمواقع التي تقدم خدمة ال �
توجد العديد من المواقع التي تقدم خدمة المجموعات البريدية، وتنطلق بشكل مستمر 

  :هامواقع جديدة تقدم هذه الخدمة، وتوجد مواقع مشهورة عالمياً تقدم هذه الخدمة أهم
 YAHOO -  HOTBOT -  ALTAVISTA  -  HOTMAIL     

 لذا سيقوم ، من أشهر المجموعات البريدية yahoo،Hotmailوتعتبر مجموعات 
  .اء مجموعة بريدية لتطبيق الدراسة إلنشHotmail لباحث باستخدام خدمةا

  

  : التعليمفي البريدية مجموعاتأهم تطبيقات ال �
 البريدية في التعليم بصورة فاعلة في مجاالت عدة كما يذكر     يمكن توظيف خدمة المجموعات

 :منها ) 196: 2007عامر، (و ) 153: 2006الخزندار ومهدي، ( و ) 34 :2004المبارك، ( 
 . مادة واحدة تحت مجموعة محددة لتبادل اآلراءفي جمع الطلبة المسجلين -1
  . البريديةمجموعةدة عبر الاجبات ومتطلبات الماالوو  الدروس يمكن للمعلم إرسال- 2
 أو على سالمياإل أو العالم العربي خاصة بالمعلمين على مستوى العالم مجموعات تأسيس -3

  . لتبادل الخبرات ووجهات النظراالهتماممستوى الدولة حسب 
  .  بريدية لتبادل وجهات النظر والخبراتمجموعات في والعمداء والوكالء المديرين ربط -4
طلبة والمعلمين للتسجيل في المجموعات العالمية العلمية لالستفادة من المتخصصين  توجيه ال-5

  .ومعرفة الجديد
 تكوين مجموعات بريدية للطلبة في جميع المدارس والجامعات والكليات المهتمين بشئون -6

  .معينة
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  :أسلوب المجموعة البريدية �
" دريس الوحدة األولى قام الباحث باستخدام أسلوب المجموعة البريدية في ت

من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي وقد اتبع " الخوارزميات وبرمجة الحاسوب 
  :الخطوات اآلتية

  بناء مجموعة بريدية من خالل أحد المواقع االلكترونية التي تقدم خدمة المجموعات -1
  .البريدية وقد اختار الباحث موقع هوتميل

الطالب الذين تم اختيارهم للتعلم بواسطة المجموعة البريدية إلى  يقوم المعلم بإضافة -2
المجموعة البريدية التي تم بناءها من خالل موقع الهوتميل وذلك من خالل الحصول على البريد 

  .االلكتروني لكل طالب وإضافته للمجموعة البريدية
بريدية وإرسال الدروس  يقوم المعلم بتعريف الطالب كيفية التواصل من خالل المجموعة ال-3

  .والمعلومات والمناقشة داخل المجموعة البريدية
 يقوم المعلم بتصميم الدروس الخاصة بالمحتوى المراد تعليمه للطالب من خالل      -4

  .الوسائط المتعددة
 يقوم المعلم بإرسال الدرس األول للطالب في المجموعة البريدية ثم يقوم الطالب بتحميل -5

  . جهاز الحاسوب الخاص به ويقوم الطالب باالطالع على الدرسالدرس إلى
، ويناقش ه يقوم المعلم بفتح نقاش داخل المجموعة البريدية لمناقشة الدرس الذي تم إرسال-6

الطالب المعلم، كما يتناقش الطالب بعضهم البعض الدرس ويجيب المعلم عن أسئلة الطالب، 
ل في أي وقت، ويتمكن كذلك كالً من المعلم والطالب ويتمكن المعلم أو الطالب طرح أي سؤا

  .من مشاهدة مناقشة باقي الطالب مع المعلم أو الطالب مع بعضهم البعض
 يقوم المعلم بإرسال تقويم للدرس الذي تم مناقشته بعد أن يحدد الفترة الزمنية لالطالع على -7

  .رساله للمعلمالدرس ومناقشته، ثم يقوم الطالب باإلجابة على التقويم وإ
 يتابع المعلم داخل المدرسة الطالب، ويجيب على النقاط التي فيها استفسار للطالب من   -8

  .خالل المناقشة
 بعد االنتهاء من الدرس األول ومناقشته وتقويمه، يقوم المعلم بإرسال الدرس الثاني ويتبع -9

  .نفس الخطوات السابقة
لدروس التي تم إرسالها ومناقشتها في المجموعة البريدية  يقوم المعلم بعمل تقويم ختامي ل– 10

  . داخل المدرسة
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  :الموسوعات العلمية �

إن الحياة في عصر المعلوماتية لها كثير من المتطلبات التي تفرض على المربيين " 
والمعلمين أن يعملوا جاهدين على إكساب الطالب القدرات والكفايات التي تجعلهم قادرين على 

بية هذه المتطلبات ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات القدرة على الحصول على المعلومات من تل
   ).36: 2007جودة، " (عدة مصادر في ظل عصر تتزايد وتتضاعف فيه المعرفة 

ومن الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت الموسوعات العلمية التي تحتوي على 
 مجال واحد إذا كانت الموسوعة متخصصة، ويمكن معلومات في شتى مجاالت متعددة، أو في

للمستخدم أن يصل إلى الموسوعة العلمية بسهولة ويسر والحصول على المعلومات المطلوبة 
  .  بسرعة فائقة

هي موسوعات علمية إلكترونية على شبكة االنترنت ويعرف الباحث الموسوعات العلمية 
فح االنترنت الوصول لها والحصول على  المختلفة ويتمكن متص شتى مجاالت العلومتشمل

  .المعلومات المختلفة في أي وقت وأي مكان
  
  : أهمية الموسوعات العلمية �
  .علومات المرغوبة بأقل جهد وتكلفةتساعد الباحث في الوصول إلى الم -1
   . مصدر للمعلومات للباحث والدارس والخبير على السواءدتع -2
  .ل إلى المعلوماتسرعة الوصو -3
  .علمية غنية بالمعلومات عن الموضوع المرادتقدم مادة  -4
ال يتطلب من الباحث االنتقال من مكان إلى أخر أو من دولة إلى أخرى للحصول       -5

  .على المعلومة
  

  :طرق ترتيب المعلومات داخل الموسوعات العلمية �

ترتب المعلومات دخل الموسوعات العلمية بطرق مختلفة وذلك لتسهيل البحث عن 
هناك طرقتين لترتيب المعلومات داخل المطلوبة وسرعة الوصول إليها، والمعلومات 

  :الموسوعات العلمية وهي
   : الترتيب حسب األحرف الهجائية-1

 من في الترتيب الهجائي هناك أسلوبان متميزان يهدف األول إلى تقديم عدد كبير جداً
   الكشافات واألدلة  إلى العديد منا تبرز الحاجة وهن،المقاالت القصيرة لتغطية المواضيع الصغيرة
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المرشدة للربط بين المواضيع المختلفة وتوحيد األقسام المتعددة للمواضيع في حين يهدف 
األسلوب الثاني إلى المقاالت المطولة التي تحوى بداخلها مواضيع اصغر وفى هذه الحالة تبرز 

  .الحالة إلى الكشافات التحليلية
  

  :يالموضوع الترتيب -2

 معظم دوائر المعارف التي ظهرت قبل بداية الطباعة كانت ترتب بهذه الترتيب في هذا
الطريقة وتقوم فكرتها على أساس تقسيم المعرفة البشرية إلى قطاعات معينة في العلوم والفنون 

الترتيب  في اإلطار العام للقطاعات أو في  ألهميتها أو العالقات المتبادلة بينها سواءوترتيبها تبعاً
الداخلي لتفريعات كل قطاع وهذا النظام المصنف ما يزال يستعمل في كثير من دوائر المعارف 

  .وخاصة دوائر المعارف المتخصصة
  
  :مميزات الموسوعات العلمية �

تاب متعددون متخصصون ويقوم بتحريرها هيئة يقوم بكتابة محتويات الموسوعات كُ .1
 .لباحثينكبيرة من المحررين المهرة وهيئة من ا

تحرص الموسوعات على توثيق ما تشتمل عليه من معلومات بتسجيل بيانات المصادر  .2
  .التي اعتمدت عليها في قوائم ملحقة بمقاالتها

  .مقاالت الموسوعة موقعة بأسماء كتابها .3
قيام كثير من الموسوعات بتجديد محتوياتها ومالحقة التطورات العلمية في مجال  .4

 ما يسمى بسياسة المراجعة المستمرة من تباعاً أورق التجديد اهتمامها ومن أكثر الط
  .مالحق وإضافات وكتب سنوية

تتنوع التقسيمات الوظيفية للموسوعات لتتناسب مع متطلبات القراء والباحثين من جميع  .5
  .المستويات فوجدت دوائر المعارف العامة والمتخصصة

موسوعات علمية  وجدت لذاتلفة  حسب مستويات العمر المخالموسوعات العلميةنوع تت .6
  .والثقافة  لمستوياتهم في العمر تخاطب األطفال وفقاًموسوعاتللشباب وللكبار و

) الببليوغرافيات (عالجها الموسوعات بقوائم المؤلفونإلحاق كثير من الموضوعات التي ت .7
ي التي تكون مرتبطة بالموضوع وتساعد القارئ لالستزادة من الموضوع من النقطة الت

  .تركته المقالة عندها
ومات إلحاق كثير من الموسوعات بالكشافات المستقلة من أجل تسهيل الوصول إلى المعل .8

 .المطلوبة بسهولة وبسرعة
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  : االلكترونيةالموسوعات العلمية �

هناك العديد من الموسوعات العلمية االلكترونية الموجودة على شبكة االنترنت التي تضم 
  :يدة أشهرهامجاالت علمية عد

    )wikipedia" : )//ar.wikipedia.org  "موسوعة ويكيبيديا

هي مشروع موسوعة متعددة اللغات ، مبنية على اإلنترنت، حرة المحتوى، يساهم فيها 
  لغة260أكثر من  في  مقال13،000،000 يعملون على أكثر من  مساهم نشط75،000أكثر من 
  .باللغة العربية مقال منها 100,344

 آالف الزوار من مختلف أنحاء العالم يجرون الكثير من التعديالت، وينشئون يدخل يومياً
 .الكثير من المقاالت الجديدة

 نمت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر المواقع على 2001 عام منذ أنشئت ويكيبيديا في
سوا بحاجة إلى أي  الزوار لي2009 شهريا، في عام  مليون زائر65اإلنترنت ولتجذب أكثر من 

لذلك يحرر ويكيبيديا الكثير من المساهمين في مختلف األعمار  مؤهالت للمشاركة في ويكيبيديا، 
 في أعلى "عدل هذه الصفحة"والخلفيات الثقافية؛ أي شخص يمكنه تعديل الصفحات، بنقر وصلة 

  .كل الصفحات مع توثيق المعلومات المضافة حتى يتم اعتمادها

 "ميدياويكي"وعة ويكيبيديا في نظام إدارة المحتوى المستعمل فيها المسمى تكمن قوة موس
 عند إضافة أو تحسين معلومة، العديد من المساهمين في ويكيبيديا على ال حاجة للقلقحيث 

ة بدأت النسخة العربية من الموسوعة الحر، استعداد لتقديم المشورة والتصحيح حول المساهمات
  .، وما زالت في مرحلة بناء المحتويات2003في يوليو 

  :موسوعات أخرى 

هي موسوعة أنشأتها جوجل يتضمن مقاالت ومواضيع متنوعة، مفاهيم : knol نول •
 .ومواضيع أخرى متنوعة علمية، معلومات طبية،

ن موسوعة دقيقة  بهدف تكوي2007 يهي موسوعة عربية أنشئت ف: موسوعة المعرفة •
 .املة ومجانيةومتك

 .موسوعة دهشة العربية •

  .الموسوعة العربية العالمية •
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  :ممميزات استخدام الموسوعات العلمية االلكترونية في التعلي �
  :ية في التعليم بعدة مميزات أهمهايتميز استخدام الموسوعات العلم

  . تنمي مهارات التفكير لدى المتعلمين-1
  . المعاصرة تجعل المتعلم يواكب التغييرات-2
  . تسهل على المتعلم الحصول على المعلومات بسهولة ويسر-3
  . تنمي مهارات البحث لدي المتعلم-4
  . تزيد من كمية المعرفة للمتعلم-5
  . تشجع المتعلمين على البحث واإلضافة إلى الموسوعة العلمية إذا كانت تسمح بذلك-6
  .لم تزيد من المستوي العلمي ومقدار التحصيل للمتع-7
  . تحفز التعلم الذاتي-8
  . تعتبر الموسوعات نمطاً جديداً للتعلم-9
  . تجعل التعليم يرتكز على المتعلم-10
  
  : الموسوعات العلميةأسلوب �

قام الباحث باستخدام أسلوب الموسوعات العلمية في تدريس الوحدة األولى              
وجيا للصف العاشر األساسي وقد اتبع من كتاب التكنول"  الخوارزميات وبرمجة الحاسوب " 

  :الخطوات اآلتية
الوحدة األولى من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر        (  اختيار المحتوى المراد تدريسه -1
  .من خالل أسلوب الموسوعات العلمية" ) الخوارزميات وبرمجة الحاسوب " 
شبكة االنترنت والتي لها عالقة  اختيار الموسوعات العلمية االلكترونية الموجودة على -2

  .اوطيدة بالمحتوى المراد تدريسه مثل ويكيبيدي
  . تحديد الطالب المراد تدريسهم بأسلوب الموسوعات العلمية-3
  . يقوم المعلم بتوضيح كيفية التعلم من خالل هذا األسلوب للطالب من خالل توضيح مثال-4
 طالب إلى بريده االلكتروني من خالل إحدى  يقوم المعلم بإضافة البريد االلكتروني لكل-5

  .برامج المحادثة
 يقوم المعلم داخل غرفة الدراسة بتكليف الطالب البحث عن الدرس األول في الموسوعات -6

العلمية االلكترونية ويوضح المعلم النقاط الرئيسية التي تتعلق بالدرس والتي سيقوم الطالب 
االلكترونية، ويحدد المعلم الفترة الزمنية المسموح بها بالبحث عنها في الموسوعات العلمية 

  .النجاز هذا التكليف
  

35  



   

 يقوم الطالب بالبحث عن الدرس األول والنقاط الرئيسية للدرس في الموسوعات العلمية -7
االلكترونية ثم يقوم بجمع المعلومات وترتيبها حسب نقاط الدرس ثم يقوم بإرسالها إلى المعلم 

  .االلكترونيعبر البريد 

 يقوم المعلم باالطالع على المعلومات التي حصل عليها الطالب من خالل الموسوعات -8
  .العلمية االلكترونية والتي تم إرسالها إليه

 بعد انتهاء المدة المسموح بها للبحث عن الدرس وإرسال المعلومات عبر البريد االلكتروني، -9
صل عليها كل طالب داخل غرفة الدراسة ويقوم المعلم يقوم المعلم بمناقشة المعلومات التي ح

  .المعلومات التي حصل عليها الطالب وطريقة البحث عنها

  . يقوم المعلم بتقويم الطالب من خالل أسئلة تقويم يقوم الطالب باإلجابة عليها– 10

رر ثم   يتأكد المعلم من تحقق األهداف المرجوة من الدرس األول كما وردت بالكتاب المق- 11
  .يقوم بتكليف الطالب بالدرس الثاني وهكذا

  .داخل غرفة الدراسة بعمل تقويم ختامي للدروس التي البحث عنها الطالب  يقوم المعلم- 12

  

والخالصة تتميز المجموعات البريدية والموسوعات العلمية بالعديد من المميزات التي 
  .احث كأسلوبي تدريسيمكن أن تستثمر في التعليم، لذا فقد استخدمهما الب

 والباحث في بند المجموعات البريدية والموسوعات العلمية قد بين المالمح      
الرئيسية ألسلوبي المجموعات البريدية والموسوعات العلمية وهو بذلك يجيب على السؤال األول 

  .من أسئلة الدراسة
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل مجموعة من الدراسات التي حصل عليها الباحث من خالل اطالعه 
، وقد اختار الباحث البعد الزمني لترتيب ي والتي لها عالقة بموضوع دراستهعلى األدب التربو

لسابقة ، وقد قسم الباحث الدراسات اون متسلسلة من الحديث إلى القديم السابقة بحيث تكالدراسات
واقع استخدام االنترنت والتعليم االلكتروني في ب  يتعلقالمحور األول :إلى ثالثة محاور رئيسة

س استخدام أساليب التدريالتي تناولت  الدراساتب  فيتعلقالمحور الثاني، أما العملية التعليمية
االتجاهات نحو استخدام االنترنت ب يتعلق المحور الثالث ، أما االلكترونية في العملية التعليمية

  .العملية التعليمية  في  والتعليم االلكتروني
 

الدراسات التي تناولت واقع استخدام االنترنت والتعليم االلكتروني : المحور األول

  :في العملية التعليمية
  

   )2009 ( دراسة العفتان-1
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعليم 
االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة، وقد استخدم الباحث 
المنهج الوصفي، حيث تكونت أداة الدراسة من االستبانه والمقابلة للتعرف على درجة استخدام 

جامعة العربية المفتوحة للتعلم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة طلبة ال
في فرعي الجامعة في الكويت والمملكة األردنية الهاشمية، وتكونت عينة الدراسة            

طالباً وطالبة، وتوصلت  ) 482( عضو هيئة تدريس، و ) 24( فرداً موزعين إلى ) 506( من
  : النتائج التاليةالدراسة إلى

 درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعلم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة - 
  .التدريس في الجامعة في المجموع الكلي كان متوسطاً بشكل عام

 درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعلم االلكتروني من وجهة نظر الطلبة أنفسهم - 
  .مجموع الكلي كان بشكل عام متوسطفي ال

  
  
  
  

  
38  



   

   )2008 ( دراسة العبد الكريم-2
هدفت الدراسة للتعرف على واقع استخدام التعليم االلكتروني في مدارس المملكة األهلية 
بالرياض ومدى استخدام طرق التعليم االلكتروني وأنماطه واتجاهات عينة الدراسة نحو التعليم 

خدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، حيث كانت أداة الدراسة االستبانه االلكتروني، وقد است
للتعرف على واقع استخدام التعليم االلكتروني في مدارس المملكة األهلية بمدينة الرياض، 

معلماً ومعلمة من معلمي ومعلمات مدارس المملكة األهلية  ) 297( وتكونت عينة الدراسة من
  : المجتمع األصلي للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليةوهي عبارة عن كل أفراد

  . لدى المعلمات معرفة بكيفية استخدام الحاسب اآللي واالنترنت والبريد االلكتروني- 
  . وجود فروق في مدى استخدام طرق التعليم االلكتروني في المدرسة وأنماطه لصالح اإلناث- 
يم االلكتروني في المدرسة يعزى لمتغيرات التخصص  عدم وجود فروق نحو استخدام التعل- 

  .والمؤهل العلمي والخبرة وعدد الدورات التدريبية
  
   )2007 ( دراسة الحذيفي-3

أثر استخدام التعليم اإللكتروني على مستوى التحصيل هدفت الدراسة إلى التعرف على 
 لدى تالميذ المرحلة الدراسي والقــدرات العقلــية واالتجــاه نحــو مـــادة العلوم

حيث تكونت أدوات الدراسة  ،استخدم الباحث المنهج التجريبي في مدينة الرياض، وقد المتوسطة
من اختبار للقدرات العقلية واختبار تحصيلي لمادة العلوم للصف الثالث المتوسط ومقياس لالتجاه 

لى مجموعتين، مجموعة تلميذاً موزعين ع ) 60( نحو مادة العلوم، وتكونت عينة الدراسة من
تلميذاً وتوصلت الدراسة         ) 29( تلميذاً ومجموعة تجريبية وعددها ) 31( ضابطة وعددها
  :للنتائج   التالية

 وجود فروق بين متوسط درجات التالميذ في مستوى التحصيل لصالح المجموعة التجريبية - 
  .بعد إجراء التجربة

ميذ في تنمية القدرات العقلية لصالح المجموعة  وجود فروق بين متوسط درجات التال- 
  .التجريبية بعد إجراء التجربة

 االتجاه االيجابي نحو استخدام التعليم االلكتروني لتالميذ المجموعة التجريبية بعد         - 
  .إجراء التجربة

  
  
  
  
  

39  



   

   )2007 ( دراسة شديفات وارشيد-4
النترنت في تحصيل طالب وطالبات هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر الحاسوب وا

الصف الثامن األساسي في مبحث العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية في محافظة المفرق، وقد 
استخدم الباحثان المنهج التجريبي، حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي، وقد 

ون في مدارس قصبة طالباً وطالبة ممن يدرس ) 180( طبقت الدراسة على عينة تكونت من
المفرق باألردن، حيث تم اختيارهم وتوزيعهم عشوائياً إلى ثالث مجموعات، المجموعة الضابطة 

طالباً  ) 60( طالباً وطالبة تم تدريسها بالطريقة التقليدية، والمجموعة التجريبية األولى ) 60( 
طالباً وطالبة تم  ) 60( ةوطالبة تم تدريسها باستخدام الحاسوب، والمجموعة التجريبية الثاني
  :تدريسها باستخدام االنترنت، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  . فاعلية طريقة التدريس باستخدام الحاسوب واالنترنت مقارنة بالطريقة التقليدية- 
  . عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع إلى جنس المتعلم- 
  
  Tran )2006 ( دراسة تران-5

 الدراسة للتعرف على أثر دمج االنترنت في تعليم طالب الصف السادس من بين هدفت
عدة أساليب لدمج التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظر المعلمين، وقد استخدم الباحث المنهج 

الوصفي، حيث كانت أدوات الدراسة مكونة من استبانه ومقابلة، وتكونت عينة الدراسة     
ين يعلمون الصف السادس، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام االنترنت معلمين من الذ) 4(من

وخاصة الرحالت المعرفية عبر الويب في التدريس كان من أفضل الطرق من بين عدة أساليب 
  . تدمج التكنولوجيا في التعليم لما لها من سهولة توظيف داخل الغرفة الصفية

  
   )2006( سندران  دراسة-6

الكشف عن واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة تشرين هدفت الدراسة إلى 
لشبكة االنترنت في البحث العلمي والفروق الموجودة فيما بينهم تبعاً للكلية التي ينتمون إليها، 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه للتعرف 

لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة تشرين للبحث العلمي، على واقع استخدام االنترنت 
فرداً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تشرين من كليات  ) 66( وتكونت عينة الدراسة من

اآلداب واالقتصاد والهندسة والتربية العملية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود اختالف بين 
  .ي البحث العلمي تبعاً للكلية التي ينتمون إليهاأعضاء هيئة التدريس الستخدام شبكة االنترنت ف
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   )2005 ( دراسة الحسناوي وآخرون-7
هدفت الدراسة إلى الكشف عن اثر استخدام االنترنت في تعلم مادة اإللكترونيك في 
تحصيل واتجاهات الطلبة، وقد استخدم الباحثون المنهج التجريبي، حيث تكونت أدوات الدراسة 

تجاهات الطلبة نحو تعلم مادة اإللكترونيك واختبار تحصيلي، وقد طبقت الدراسة من مقياس ال
طالباً وطالبة من الصف األول في قسم التقنيات الكهربائية بالمعهد التقني في  ) 50( على

الناصرية بالعراق، تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين ضابطة وتجريبية، وقد توصلت 
نترنت في زيادة التحصيل وتنمية اتجاهات الطلبة، حيث تفوق طلبة الدراسة إلى فعالية اال

المجموعة التجريبية في التحصيل واالتجاهات نحو تعلم مادة اإللكترونيك على طلبة     
  .المجموعة الضابطة

  
   )2005 ( دراسة الزامل– 8

 المعلومات         هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إفادة الجامعات العربية من خدمات
المقدمة عبر شبكة االنترنت لبرامج التعليم عن بعد، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي من 
أجل تقويم جميع مواقع الجامعات الحكومية في الوطن العربي الموجودة على االنترنت، حيث 
ت طبق الباحث نظرية تقييم مراحل الحكومة االلكترونية بعد أن أجرى عليها بعض التعديال

لتوائم هدف الدراسة،  وتكونت عينة الدراسة من مواقع االنترنت للجامعات الحكومية التي تقدم 
  :موقعاً، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية ) 47( برامج التعليم عن بعد وبلغ عددها

 موقعاً للجامعات الحكومية العربية على االنترنت هناك أربع ) 47(  وجد الباحث أنه من أصل- 
  .مواقع فقط لديها برامج للتعليم عن بعد عبر االنترنت

  . نسبة االستفادة من مواقع الجامعات في التعليم عن بعد قليلة جداً- 
 نسبة االستفادة من الخدمات المقدمة عبر االنترنت في التعليم عن بعد قليلة وتختلف من جامعة - 

  . ألخرى
  
   ) 2005 ( دراسة سالمة-9 

 معرفة أثر استخدام شبكة االنترنت في التحصيل الدراسي لطلبة هدفت الدراسة إلى
  في مقرر الحاسوب في التعليم، وقد استخدم الباحث -  فرع الرياض -جامعة القدس المفتوحة 

المنهج التجريبي في الدراسة، حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي في مقرر 
  طالباً وطالبة من الطلبة  ) 72( سة على عينة تكونت منالحاسوب في التعليم، وقد طبقت الدرا

  
  
  

41  



   

 فرع الرياض –المسجلين لمقرر الحاسوب في التعليم في جامعة القدس المفتوحة 
  :طالبة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ) 38( طالباً و ) 34(بالسعودية، منهم

امعة القدس المفتوحة في مقرر الحاسوب  وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة ج- 
  .في التعليم تعزى إلى طريقة عرض المادة التعليمية بواسطة االنترنت

  .  وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع إلى جنس المتعلم لصالح اإلناث- 
  

   )2005 ( دراسة المناعي-10
ية التعليمية هدفت الدراسة إلى التعرف على مجاالت اإلفادة من االنترنت في العمل

والبحث العلمي كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر ودرجة أهميتها، ودرجة 
توظيفها في العملية التعليمية والبحث العلمي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث كان 

يس عضواً من أعضاء هيئة التدر ) 378( أداة الدراسة عبارة عن استبانه، وتكونت الدراسة من
بالجامعة من المدرسين واألساتذة المساعدين واألساتذة من الجنسين موزعين على جميع كليات 

  :الجامعة، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية
 جميع أعضاء هيئة التدريس لديهم ايجابية مرتفعة عن أهمية االنترنت في العملية التعليمية - 

  .والبحث العلمي
ئة التدريس في تصوراتهم نحو أهمية الخدمات التي تقدمها  ال توجد فروق بين أعضاء هي- 

  ).الجنس، المرتبة العلمية،  الكلية ( االنترنت في البحث العلمي والعملية التعليمية يعزى لمتغير
  . درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس االنترنت قليلة في البحث العلمي والعملية التعليمية- 
  

   )2001 ( دراسة النجار-11

فت الدراسة للتعرف على واقع استخدام االنترنت في البحث العلمي لدى أعضاء هيئة هد
التدريس بجامعة الملك فيصل، وقد استخدم الباحث المنهج المسحي، حيث كانت أداة الدراسة 

فرداً من الذكور واإلناث موزعين على  ) 200( عبارة عن استبانه، وتكونت عينة الدراسة من
  :لت الدراسة إلى النتائج التاليةأربع كليات، وتوص

  . معظم أفراد العينة يستخدمون االنترنت أسبوعياً في البحث العلمي- 
  . يرى الغالبية أن استخدام االنترنت لغرض البحث العلمي مهم جداً- 
  . أهم استخدامات االنترنت تتمثل في البحث عن مصادر بحثية- 
  .يس نحو استخدام االنترنت في البحث العلمي هناك اتجاهاً ايجابياً ألعضاء هيئة التدر- 
  . يستخدم أفراد العينة أدوات بحثية متنوعة للعثور على المعلومات من االنترنت- 
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 وجود فروق بين آراء أعضاء هيئة التدريس في مقدار استخدام االنترنت في البحث العلمي - 
امتالك جهاز حاسوب            الكلية، الجنس، الرتبة العلمية، ( تعزي إلى عدة متغيرات

  ).متصل باالنترنت
  

  :التعليق على  دراسات المحور األول
تناولت واقع استخدام االنترنت من خالل عرض الدراسات السابقة بهذا المحور والتي 

  :يمكن حصر التعليق على النحو التالي والتعليم االلكتروني في العملية التعليمية
  

  :اسة بالنسبة ألهداف الدر-1
 هدفت بعض الدراسات التعرف على واقع استخدام التعليم االلكتروني في التعليم واالتجاه نحوه - 

   ).2007، الحذيفي( ، دراسة )2008العبد الكريم، ( ، دراسة )2009العفتان، ( دراسة: مثل
ة  وهدفت بعض الدراسات للتعرف على واقع استخدام شبكة االنترنت في التعليم ومدى اإلفاد- 

      تران( دراسة،  )2007 شديفات وارشيد،( دراسة: من االنترنت في التعلم مثل دراسة
Tran  ،2006(  ،دراسة)2005 ، الحسناوي وآخرون(دراسة،  )2006 ، سندران(           ،
،                )2005 ، المناعي( دراسة، )2005 ، سالمة(دراسة،  )2005 ، الزامل(دراسة
  . )2001 ،ر النجا(دراسة

البريدية، (أما الدراسة الحالية فقد هدفت للتعرف على أثر استخدام طريقة التدريس  
  . اتجاهات الطالب نحو مبحث التكنولوجيا تحصيل طالب العينة وعلى) الموسوعة، التقليدية

   

  : الدراسةمنهجبالنسبة ل -2
 :أهداف الدراسة مثل بعض الدراسات في هذا المحور استخدمت المنهج الوصفي لتحقيق - 

 الحسناوي وآخرون،(  دراسة، )Tran  ،2006تران( ، دراسة )2007 شديفات وارشيد،(دراسة 
،  )2005 المناعي،(  دراسة، )2005 سالمة،( دراسة،  )2005 الزامل،( دراسة،  )2005
  . )2001 النجار،( دراسة

  مت المنهج الوصفي التحليلياستخد )2006سندران، ( ودراسة ) 2008 عبد الكريم، ال( دراسة- 
  .استخدمت المنهج المسحي ) 2001 النجار،( دراسة - 
،              )2005 الحسناوي وآخرون،(دراسة ،  )2007 شديفات وارشيد،( دراسة - 

  . استخدمت المنهج التجريبي ) 2005سالمة، (دراسة 
هج التجريبي لتطبيق أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي استخدمت المن  

  .أدوات الدراسة
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  : الدراسةعينةبالنسبة ل -3
  . بالنسبة لعينة الدراسة فقد اختلفت الدراسات في اختيار العينة طبقاً لمتغيرات الدراسة ومكانها- 
،   )2005، المناعي(  بعض الدراسات اختارت عينة من أعضاء هيئة التدريس مثل دراسة- 

  . )2001 نجار، ال(دراسة،  )2006سند ران، ( دراسة
، )2005الحسناوي وآخرون،(دراسة  بعض الدراسات اختارت عينة من طلبة الجامعات مثل- 

  . )2005 سالمة،( دراسة
، )2007شديفات وارشيد، ( دراسةمثل   بعض الدراسات اختارت عينة من طلبة المدارس- 

  . )2007، الحذيفي( دراسة
 اختارت عينة الدراسة  )2008 العبد الكريم، (اسةدرو  )Tran  ، 2006تران ( دراسة - 

   عينة الدراسة  من مواقع الجامعاتت فاختار )2005(  الزاملمن المعلمين أما دراسة
  . اختارت عينة الدراسة من أعضاء هيئة تدريس وطالب جامعة )2009( العفتاندراسة  - 

  

نتها من طلبة المدارس ولكن أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي اختارت عي  
اختلفت معها في اختيارها للمرحلة التعليمية للعينة، فقد اختارت الدراسة الحالية عينتها من 

  .طالب الصف العاشر األساسي
  

  : الدراسةدواتبالنسبة أل -4
  .  تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في كل دراسة تبعاً لمتغيراتها- 
، )2008العبد الكريم، ( دراسةستبانه مثل  بعض الدراسات استخدمت اال- 

،            )2005 المناعي،( دراسة، )2005 الزامل،( دراسة،  )2006سندران،(دراسة
  . )2001 النجار،( دراسة

،             )2009 العفتان،( دراسة بعض الدراسات استخدمت االستبانه والمقابلة مثل - 
   . )Tran  ،2006تران( دراسة

شديفات ( دراسة،  )2007 ، الحذيفي(دراسةاالختبار التحصيلي ومقياس االتجاه مثل  دراسة - 
   ).2005، دراسة سالمة،  )2005 الحسناوي وآخرون،( دراسة،  )2007 وارشيد،

 

أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي استخدمت االختبار التحصيلي ومقياس   
  .االتجاه كأدوات للدراسة
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  : الدراسةنتائجبالنسبة ل - 5
 الدراسات التي هدفت التعرف على مدي استخدام التعليم االلكتروني وشبكة االنترنت في التعلم - 

أظهرت االختالف فمنها أظهرت أن درجة استخدام التعليم االلكتروني وشبكة االنترنت كان 
ام التعليم االلكتروني ، ومنها أظهرت أن درجة استخد )2009، العفتان( متوسط مثل دراسة

، ومنها ما أظهرت االختالف في  )2005، الزامل( وشبكة االنترنت في التعليم قليلة مثل دراسة
درجة استخدام التعليم االلكتروني وشبكة االنترنت تبعا للبرنامج للتخصص مثل             

  . )2008 ،العبد الكريم (دراسةو  )2006سند ران، ( دراسة
التي هدفت التعرف على أثر استخدام التعليم االلكتروني وشبكة االنترنت في التعليم  الدراسات - 

 )2001النجار، (دراسةواالتجاه نحوهما أظهرت كل الدراسات االيجابية في األثر واالتجاه مثل 
  .وهي تختلف مع الدراسة الحالية حيث أظهرت نتائج الدراسة الحالية عدم ايجابية االتجاه

 التي هدفت للتعرف على مدى االستفادة من شبكة االنترنت في التعليم والبحث  الدراسات- 
   ).2005 المناعي، (العلمي أثر االختالف مثل دراسة

  
استخدام أساليب التدريس االلكترونية في الدراسات التي تناولت : المحور الثاني

 :العملية التعليمية
  

   )2009 ( دراسة جودة-1
عرف على أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب        الدراسة إلى التهدفت

)Web Quests  (  في تدريس العلوم على تنمية التنور العلمي لطالب الصف التاسع األساسي
بمحافظات غزة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي والمنهج التجريبي 

 محتوي الوحدة السابعة من كتاب العلوم للصف التاسع وفقاً لطبيعة الدراسة، حيث قام بتحليل
األساسي، واستخدام اختبار للمفاهيم العلمية، واختبار لمهارات التفكير العلمي، ومقياس 

طالباً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين  ) 60( لالتجاهات نحو العلوم، وتكونت عينة الدراسة من
  : طالباً، وقد توصلت الدراسة إلى التالية )32( طالباً، وتجريبية  ) 28( ضابطة وعددها

  . فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية المفاهيم العلمية- 
  . فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية مهارات التفكير العلمي- 
  .  توجد عالقة ايجابية في االتجاه نحو مبحث العلوم لصالح المجموعة التجريبية- 
  

  

45  



   

   )2008 (اسة خالد در-2
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على 
تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس وقد 
ث استخدم الباحث المنهج التجريبي، حيث كانت أداة الدراسة اختبار تحصيلي تم إعداده بحي

ينسجم مع أهداف الدراسة ويقيس مستويات عقلية مختلفة حسب تصنيف بلوم، وتكونت عينة 
طالباً وأخرى من  ) 32( الدراسة من أربع مجموعات، مجموعة ضابطة من الذكور وعددها

طالباً وأخرى من  ) 32( طالبة، ومجموعة تجريبية من الذكور وعددها ) 41( اإلناث وعددها
  :طالبة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية ) 41( اإلناث وعددها

 وجود فروق في التحصيل واالحتفاظ في مادة العلوم لدي طلبة الصف السادس األساسي بين - 
القياسات القبلي والبعدي واالحتفاظ لدى المجموعة الضابطة في جميع المستويات والدرجة   

  .الكلية للتحصيل
 وجود فروق في التحصيل واالحتفاظ في مادة العلوم لدي طلبة الصف السادس األساسي بين - 

القياسات القبلي والبعدي واالحتفاظ لدى المجموعة التجريبية في جميع المستويات والدرجة   
  .الكلية للتحصيل

دارس  ال توجد فروق في التحصيل في مادة العلوم لدي طلبة الصف السادس األساسي في م- 
وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس في القياس البعدي في المعرفة والتذكر والفهم 
واالستيعاب والتركيب والدرجة الكلية للتحصيل بين المجموعة الضابطة والتجريبية، بينما كانت 

الفروق في التطبيق والتحليل والتقويم بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح     
  .وعة التجريبيةالمجم

 وجود فروق في التحصيل الدراسي واالحتفاظ في مادة العلوم لدي طلبة الصف السادس - 
األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس في االحتفاظ بين المجموعتين 

  .الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية
  
   )2007 ( دراسة حسن-3

رف إلى فاعلية استخدام المواقع البيئية على شبكة االنترنت في تنمية هدفت الدراسة التع
مهارات حل المشكالت لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية، وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي 
حيث تكونت أدوات الدراسة من استبانه لتقويم المواقع والصفحات البيئية في ضوء المعايير 

 في المواقع البيئية على االنترنت، واختبار لقياس مهارات حل التربوية الواجب توافرها
المشكالت البيئية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية من 

  تالميذ المرحلة اإلعدادية بمحافظة القاهرة بمصر، تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات األولى 
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ي صورة من الصور، ومجموعتين إحداهما تجريبية ضابطة وال تتصفح االنترنت بأ
تخضع لبرنامج التصفح، والثانية ضابطة تتصفح االنترنت بصورة غير منتظمة، وقد توصلت 
الدراسة إلى فاعلية استخدام المواقع البيئية على شبكة االنترنت في تنمية مهارات حل المشكالت 

  . لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
  

   )2007 ( دراسة عقل-4
في تنمية مهارات تصميم    WebCTهدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج 

األشكال المرئية المحوسبة لدى طالبات كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية، وقد 
استخدم الباحث المنهج التجريبي، حيث كانت أداة الدراسة اختبار تحصيلي لقياس تحصيل 

النواحي المعرفية ومعرفة الفروق بين تحصيل المجموعة الضابطة والتجريبية  الطالبات في 
 ) 19(وبطاقة مالحظة لقياس تحصيل الطالبات في النواحي المهارية، وتكونت عينة الدراسة من

  :طالبة، وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية
صميم األشكال الهندسية   وجود فروق بين متوسط درجات الطالبات في المهارات األدائية لت- 

  .قبل وبعد التجربة لصالح البرنامج
 وجود فروق بين متوسط درجات الطالبات في المهارات المعرفية لتصميم األشكال الهندسية  - 

  .قبل وبعد التجربة لصالح البرنامج
  ال توجد فروق بين متوسط درجات الطالبات في المهارات األدائية لتصميم األشكال المحوسبة- 

  .ودرجاتهن في المهارات المعرفية لتصميم األشكال المحوسبة بعد إجراء التجربة
  
    LI & Yang)  2007(   دراسة لي ويانج-5

هدفت الدراسة التعرف على فعالية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية 
 اللغة االنجليزية لطالب مهارات التفكير العلمي وزيادة الدافعية للتعلم وزيادة التحصيل في مادة

المرحلة االبتدائية، وقد استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، حيث تكونت أدوات الدراسة من 
اختبار لمهارات التفكير العلمي واختبار تحصيلي ومقياس لدافعية للتعلم، وقد تكونت عينة 

د توصلت الدراسة طالباً من الصف السادس موزعين على ثالثة فصول، وق ) 108( الدراسة من
  :إلى النتائج التالية

 ساعدت الرحالت المعرفية عبر الويب في زيادة تحصيل طالب الصف السادس وتنمية - 
  .مهارات التفكير العلمي لديهم

  . ساعدت الرحالت المعرفية عبر الويب في تحسين زيادة دافعية تعلم الطالب- 
  .ين تدريس اللغة االنجليزية ساعد توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب في تحس- 
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   )2007( د محمو دراسة-6
هدفت الدراسة التعرف على فاعلية استخدام بعض المواقع والصفحات العلمية على شبكة 
االنترنت في تنمية عناصر التنور المعلوماتي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية، وقد استخدمت 

 يالدراسة من قائمة بعناصر التنور المعلوماتالباحثة المنهج التجريبي، حيث تكونت أدوات 
المناسبة لتالميذ المرحلة اإلعدادية واستبانه لتقويم الصفحات والمواقع العلمية، وبطاقة مالحظة 
لبعض عناصر التنور المعلوماتي التي تالئم تالميذ المرحلة اإلعدادية وبرنامج تصفح لبعض 

رنت ودليل تنفيذه، وقد طبقت الدراسة على عينة المواقع والصفحات العلمية على شبكات االنت
عشوائية من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمحافظة القاهرة بمصر الذين يستخدمون االنترنت، 
والذين قسموا لمجموعتين ضابطة وتجريبية، وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية استخدام المواقع 

عناصر التنور المعلوماتي لدي تالميذ الصف والصفحات العلمية على شبكة االنترنت في تنمية 
  . األول اإلعدادي

   
  Coxjr, and others  )2006 (  كوكسجر وزمالئه  دراسة-7

 IMUMEXهدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية استخدام موقع على شبكة االنترنت 
 الطالب، يعتمد على رزمة من برامج الوسائط المتعددة في حل مشاكل المعرفة العلمية لدى

ويساعد هذا الموقع في حل مشاكل المهارات لدى طالب الطب ومن ثم طور حتى يشمل طالب 
المرحلة الثانوية في المواد العلمية، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتوصلت الدراسة إلى 

  :النتائج التالية
  . فاعلية الموقع المستخدم في حل مشاكل الطالب المعرفية العلمية- 
  . الطالب أصبحوا يعرضون مواضيعهم في المساحة الخاصة للمسائل- 
  . تباينت إستراتيجية تفاعل الطالب مع هذا الموقع من مرحلة إلى أخرى- 
  . أتاحت هذه الطريقة إمكانية تحديد كيفية تصرف الطالب في المراحل المختلفة من الحل- 
  
   )2005 ( دراسة أبو شقير وأبو شعبان– 8

 على تنمية مهارات  WebCTة إلى التعرف على أثر استخدام برنامج هدفت الدراس
البحث العلمي لدى طالبات كلية التربية في الجامعة اإلسالمية في الجانب التحصيلي واألدائي، 
وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة 

 امتالكها لدى طلبة البكالوريوس ثم استخدمت هذه القائمة بمهارات البحث العلمي والواجب
  إلعداد بطاقة تقويم لخطط الطالبات المقدمة للمادة لقياس الجانب األدائي، وتكونت عينة الدراسة 
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 ) 26(طالبة ومجموعة تجريبية والبالغ عددها ) 26( من مجموعة ضابطة والبالغ عددها
ى وجود فروق في الجانب التحصيلي والجانب األدائي لمهارات طالبة وتوصلت نتائج الدراسة إل

 وأقرانهن اللواتي درسن  WebCTالبحث العلمي بين الطالبات اللواتي درسن باستخدام 
  .بالطريقة التقليدية لصالح المجموعة التجريبية

  
   )2005 ( دراسة النباهين-9

صيل الطالبات  على تح WebCTهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج 
المعلمات في مساق تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية واتجاهاتهن نحوه 
واالحتفاظ به، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار 
ة تحصيلي لقياس مدى تحصيل الطالبات في مساق تكنولوجيا التعليم وفق المستويات المعرفي

واستبانه لمعرفة اتجاه الطالبات نحو الوسائل وتكنولوجيا ) المعرفة والفهم والتطبيق ( لبلوم
طالبة موزعين على مجموعتين تجريبية وضابطة  ) 44( التعليم، حيث تكونت عينة الدراسة من

  :من طالبات مساق الوسائل والتكنولوجيا في التعليم اآللية، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية
  . وجود فروق في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية للطالبات مرتفعات التحصيل- 
  . االتجاه االيجابي نحو الوسائل وتكنولوجيا التعليم- 
  

   )2004 ( دراسة المبارك-10
       هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة 

ات ل طالب كلية التربية بجامعة الملك سعود في مقرر تقنيعلى تحصي" االنترنت  " العالمية
، حيث )نموذج المجموعة الواحدة ( الباحث المنهج شبه التجريبيم التعليم واالتصال، وقد استخد

تكونت أدوات الدراسة من استبانه للتعرف على خبرات الطالب حول استخدام الحاسوب بصورة 
، وقد في مقرر تقنيات التعليم واالتصالاختبار تحصيلي ، وامة والشبكة العالمية بصورة خاصةع

بكلية طبقت الدراسة على عينة مكونة من شعبتين من شعب مقرر تقنيات التعليم واالتصال 
 حيث تم تحديد طالباً)  42(  اختيارهم عشوائياً والبالغ عددهمتمالتربية بجامعة الملك سعود، 

 تمثل المجموعة التجريبية  والشعبة األخرىطالباً)  21( ة لتمثل المجموعة الضابطة وعددهاشعب
 ذات داللة إحصائية في ، وقد توصلت الدراسة إلى أنه لم تظهر فروقاًطالباً ) 21 (وعددها

ن المجموعتين مستوى التذكر والفهم وفي مستوى األداء في مجمل االختبار التحصيلي بي
  . التجريبية فقط في مستوى التطبيقعة، وظهرت الفروق لصالح المجموالضابطة والتجريبية
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   )2003 ( دراسة السيد-11
إلى الكشف عن أثر استخدام االنترنت والبريد االلكتروني في تدريس هدفت الدراسة 

وحدة الوراثة في التحصيل األكاديمي وقلق االنترنت لدي طالبات االنتساب الموجه باإلمارات، 
يبي، حيث تكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصيل أكاديمي وقد استخدم الباحث المنهج التجر

لمفاهيم وحدة الوراثة ومقياس للقلق نحو استخدام االنترنت، وقد طبقت الدراسة على طالبات 
شعبة معلمة الفصل بمركز االنتساب الموجه بالمرفأ التابع لكلية التربية بجامعة اإلمارات العربية 

طالبة من الطالبات المسجالت في مساق العلوم ) 32(سةالمتحدة، حيث ضمت عينة الدرا
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية "  2"الطبيعية 

 فاعلية االنترنت والبريد االلكتروني على تحسين التحصيل األكاديمي لدي طالبات االنتساب - 
لطالبات وفقاً الموجه باإلمارات، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ا

لدراسة وحدة الوراثة باستخدام االنترنت والبريد االلكتروني في التطبيق القبلي والبعدي الختبار 
  . البعديقالتحصيل األكاديمي لمفاهيم وحدة الوراثة لصالح التطبي

 فاعلية استخدام االنترنت والبريد االلكتروني في خفض مستوى القلق لدى طالبات االنتساب - 
  . باإلمارات نحو استخدام االنترنتالموجه

  
   )2003 ( دراسة الزهراني-12

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الشبكة العنكبوتية على التحصيل الدراسي 
لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية المعلمين بالرياض بالسعودية، وقد استخدم الباحث المنهج 

من اختبار تحصيل أكاديمي في مقرر تقنيات التعليم، التجريبي، حيث تكونت أدوات الدراسة 
ومقياس لالتجاه نحو مقرر تقنيات التعليم، وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية من طالب 

طالباً تم تقسيمهم إلى  ) 34( مقرر تقنيات التعليم بكلية المعلمين بالرياض، والتي تكونت من
تم تدريسها ( ومجموعة تجريبية) ريقة التقليدية تم تدريسها بالط( مجموعتين، مجموعة ضابطة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية) باستخدام صفحات الشبكة العنكبوتية 
 ال توجد فروق دالة إحصائياً في متوسطات التحصيل الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم بين - 

 والمجموعة التي درست     المجموعة التي درست باستخدام صفحات الشبكة العنكبوتية
  .بالطريقة التقليدية

 توجد عالقة إيجابية في االتجاه نحو مقرر تقنيات التعليم ودراسته باستخدام صفحات     - 
  .الشبكة العنكبوتية
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  Mitchell  )2003(  ميتشل  دراسة-13
ب كدليل وطريقة        هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر الوي

تدريس باستخدام محركات البحث لطلبة الصف الثامن على تطوير القدرات التعليمية للطلبة 
وإكسابهم اتجاهات إيجابية نحو استخدام االنترنت، وكذلك إكسابهم الطرق السليمة في استخدام 

ادة فعالية االنترنت، حيث تضمنت تعليم الطلبة أنشطة جديدة باستخدام االنترنت تركز على زي
البحث عبر االنترنت باستخدام وقت زمني محدد إلنهاء المهام والمشاريع المطلوبة منهم، وقد 
  استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت أدوات الدراسة من مقياس التجاهات الطلبة

 ) 23( انحو استخدام االنترنت واختبار لمهارات التفكير، وقد طبقت الدراسة على عينة عدده
  :طالب، وكانت نتائج كالتالي ) 9( طالبة، و ) 14( طالباً وطالبة من طلبة الصف الثامن، منهم

 أدى تدريس الطلبة بالرحالت المعرفية عبر الويب على زيادة دافعيتهم إلتمام المهام المطلوبة - 
 خالل اإلجابة منهم، وأدى كذلك إلى تنمية مهارات التفكير العلمي لديهم، وتحسين مستواهم من

  .عن األسئلة المحددة في المهام
 أدى تدريس الطلبة بالرحالت المعرفية عبر الويب إلى إكسابهم اتجاهات إيجابية نحو   - 

  .استخدام االنترنت
  

   )2002 ( دراسة البعلوجي-14
هدفت الدراسة للتعرف على مدى فاعلية استخدام برنامج مقترح على صفحة االنترنت 

 شبكات الحاسوب على تحصيل طلبة المستوى الرابع في قسم الحاسوب بجامعة لتدريس مادة
األزهر بغزة، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي، حيث استخدام الباحث اختبار تحصيل 

طالباً  ) 56( أكاديمي في مادة شبكات الحاسوب، وقد طبقت الدراسة على عينة تكونت من
في قسم الحاسوب بجامعة األزهر بغزة تم تقسيمهم إلى وطالبة من طلبة المستوى الرابع 

  : مجموعتين متساويتين ضابطة وتجريبية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج  التالية
 فاعلية استخدام صفحة االنترنت لتدريس مادة شبكات الحاسوب لطلبة المستوى الرابع في قسم - 

متوسط تحصيل المجموعتين التجريبية الحاسوب بجامعة األزهر بغزة، حيث وجدت فروق بين 
  .والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

  . عدم وجود فروق بين طالب وطالبات المجموعة التجريبية تعزى لمتغير الجنس- 
 وجود فروق بين متوسط تحصيل الطلبة مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية وأقرانهم - 

  .لتجريبيةفي المجموعة الضابطة لصالح المجموعة ا
 وجود فروق بين متوسط تحصيل الطلبة منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية وأقرانهم - 

  .في المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية
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  :ثانيالتعليق على  دراسات المحور ال
 تناولت استخدام أساليب التدريس    من خالل عرض الدراسات السابقة لهذا المحور والتي 

  : يمكن حصر التعليق على النحو التاليااللكترونية في العملية التعليمية
  

  : بالنسبة ألهداف الدراسة-1
 هدفت بعض الدراسات التعرف على أثر البرنامج المستخدم من خالل شبكة االنترنت على - 

 ،       )2004المبارك، ( ،  )2003السيد، ( ،  )2003الزهراني، : ( التحصيل مثل دراسة
  .)2002البعلوجي، ( ،  )2008، خالد( ،  )2005النباهين، ( ،  )2005أبو شقير وأبو شعبان، (
  

 هدفت بعض الدراسات للتعرف على أثر البرنامج المستخدم من خالل شبكة االنترنت على - 
 ،       )2009جودة ، ( ،  )2007، محمود: ( تنمية التنور العلمي والبحث العلمي مثل دراسة

  ). Mitchell  ،2003ميتشل ( ، )Coxjr, and others  ،2006 سجر وزمالئهكوك( 
  

 هدفت بعض الدراسات للتعرف على أثر البرنامج المستخدم من خالل شبكة االنترنت على - 
:                     تنمية مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت والمفاهيم العلمية مثل دراسة

  . )2007، حسن(،  )LI & Yang ،2007لي ويانج  ( 
  

 هدفت بعض الدراسات للتعرف على أثر البرنامج المستخدم من خالل شبكة االنترنت على - 
  . )2007، عقل(، )2005أبو شقير وأبو شعبان، : (تنمية التصميم واألداء مثل دراسة

  

نحو استخدام  أما الدراسات التي تناولت متغير االتجاه فقد أظهرت االيجابية في االتجاهات - 
  . )2009، جودة( األساليب االلكترونية مثل دراسة

أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي هدفت للتعرف على أثر البرنامج 
المستخدم من خالل شبكة االنترنت على التحصيل ولكن اختلفت معها في البرنامج المستخدم، فقد 

  .بريدية والموسوعات العلميةاستخدمت الدراسة الحالية المجموعات ال
  

  : الدراسةبالنسبة منهج -2
  جميع الدراسات في هذا المحور استخدمت المنهج التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة ما عدا - 

  .،  فقد استخدمت الوصفي التحليلي )2005، أبو شقير وأبو شعبان( :دراسة
ت المنهج التجريبي لتطبيق أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي استخدم

  .أدوات الدراسة
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  : الدراسةبالنسبة لعينة -3
  . بالنسبة لعينة الدراسة فقد اختلفت الدراسات في اختيار العينة طبقاً لمتغيرات الدراسة ومكانها- 
،               )2007عقل، ( دراسة  بعض الدراسات اختارت عينة من طلبة الجامعات مثل- 
،                )2003السيد، ( ، )2004المبارك، ( ، )2005النباهين، ( ،  )2005أبو شعبان، أبو شقير و(
  . )2002البعلوجي، ( ، )2003الزهراني، ( 
،               )2009جودة، ( دراسةمثل   بعض الدراسات اختارت عينة من طلبة المدارس- 
،  )LI & Yang   ،2007لي ويانج( ،  )2007حسن، ( ،  )2008صيام، ( ،  )2008خالد، ( 
ميتشل ( ،   )Coxjr, and others  2006 كوكسجر وزمالئه (،  )2007محمود، ( 

Mitchell  ،2003( . 
أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي اختارت عينتها من طلبة المدارس ولكن   

ختارت الدراسة الحالية عينتها من اختلفت معها في اختيارها للمرحلة التعليمية للعينة، فقد ا
  .طالب الصف العاشر األساسي

  
  : الدراسةبالنسبة ألدوات -4
 تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في كل دراسة تبعاً لمتغيراتها ، فمعظم الدراسات استخدمت - 

فقد استخدمت االستبانه،         )2007، حسن( ،  )2007، محمود: ( االختبار ما عدا دراسة
  .  فقد استخدمت بطاقة مالحظة) 2005أبو شقير وأبو شعبان، ( ما دراسة أ
 الدراسات التي تناولت متغير االتجاه استخدمت مقياس لالتجاهات مثل                  - 

  .)2009جودة، ( دراسة
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت أداتين، األداة األولى االختبار التحصيلي للتعرف على 

ق في التحصيل لدى عينة الدراسة، والثانية مقياس االتجاه للتعرف على الفروق بين الفرو
  .اتجاهات أفراد العينة

  
  : الدراسةنتائجلبالنسبة  -5
كل نتائج الدراسات في هذا المحور أظهرت فاعلية استخدام أساليب التدريس من خالل    

،  )2007عقل، (  ودراسة )2005النباهين، ( برامج  شبكة االنترنت وبرامجها  مثل دراسة
وهذه الدراسات تتفق مع الدراسة الحالية حيث أظهرت نتائج الدراسة الحالية فاعلية استخدام 

  . أسلوبي المجموعات البريدية والموسوعات العلمية
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 ظهرت  )2003، الزهراني( ،  )2004، المبارك( ،  )2008، خالد: ( أما دراسة
  :النتائج كالتالي

لم تظهر فروق في مستوى المعرفة والتذكر والفهم واالستيعاب   )2008خالد ، ( راسة د- 
والتركيب والدرجة الكلية للتحصيل بين المجموعة الضابطة والتجريبية ، بينما كانت الفروق في 

  .ريبية لصالح المجموعة التجريبيةالتطبيق والتحليل والتقويم بين المجموعتين الضابطة والتج
لم تظهر فروقا ذات داللة إحصائية في مستوى التذكر والفهم وفي  ) 2004المبارك ، (  دراسة- 

، وظهرت ن المجموعتين الضابطة والتجريبيةمستوى األداء في مجمل االختبار التحصيلي بي
  .الفروق لصالح المجموعة التجريبية فقط في مستوى التطبيق

توسطات التحصيل الدراسي لطالب مقرر  لم تظهر فروق بين م )2003، الزهراني(  دراسة- 
تقنيات التعليم بين المجموعة التي درست باستخدام صفحات الشبكة العنكبوتية والمجموعة التي 

  .درست بالطريقة التقليدية
  

الدراسات التي تناولت االتجاهات نحو استخدام االنترنت والتعليم : المحور الثالث

 :االلكتروني في العملية التعليمية
  

   )2005 ( دراسة حناوي-1
هدفت الدراسة للتعرف على اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت واستخدامها 
في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث 

ن، وتكونت عينة كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه للتعرف على اتجاهات المشرفين األكاديميي
  :مشرفاً ومشرفة، وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية ) 360( الدراسة من

  وجود إيجابية في االتجاه نحو االنترنت واستخدامها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة -1
  .في فلسطين في جميع المجاالت

ت واستخداماتها في التعليم تعزي  وجود فروق في اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترن-2
لمتغير البرنامج األكاديمي ومعدل استخدام االنترنت ومدى إتقان مهارة استخدام االنترنت 

  .وامتالك جهاز حاسوب في المكتب والبيت متصالً باالنترنت
 ال توجد فروق في اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت واستخدامها في التعليم -3

  .لمتغير الجنس والوضع الوظيفي والمؤهل العلمي والعمر وعدد سنوات الخبرةتعزى 
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   )2002 ( دراسة عبد الحميد-2
هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات طلبة الجامعة نحو االنترنت واستخداماتها 

اسة وعالقتها بالتحصيل، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث كانت أداة الدر
االستبانه للتعرف على اتجاهات طلبة الجامعة نحو االنترنت واستخداماتها وعالقتها بالتحصيل 

طالبة من الدارسين في  ) 116( طالباً و ) 122( في جامعة القاهرة، وتكونت عينة الدراسة من
  :الكليات اإلنسانية والكليات العلمية،  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  . اتجاه إيجابي نسبياً لدى الجنسين نحو استخدام اإلنترنتوجود  -1
  . بين الجنسين في كل من االتجاه ومعدل االستخدامروقال يوجد ف -2
  . نسبة انتشار استخدام االنترنت أعلى بين الذكور منها بين اإلناث-3
  . يوجد عالقة ايجابية بين استخدام االنترنت والتحصيل لدي اإلناث-4
  
  Ray  )2002 ( راي دراسة -3

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الطلبة نحو مصادر المعلومات 
االلكترونية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث كانت أداة الدراسة عبارة 

طالباً وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن  ) 312( عن استبانه، وتكونت عينة الدراسة من
ستخدام المعلومات االلكترونية تكمن في ضيق الوقت ونقص المهارات أهم المعيقات ال

المناسبة في التعامل مع المعلومات من خالل االنترنت، كما أظهرت النتائج أن أكثر 
تقنيات المعلومات استخداماً على مستوى التعليم الجامعي هي االنترنت        

  . واالسطوانات المدمجة
  
  Tirri & Nevgi  )2000 ( تيري ونيفجي  دراسة-4

 نحو )  Finland(هدفت هذه  الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة كليات فلندية
التعليم عن بعد دراستهم في جامعة هلسنكي المفتوحة االفتراضية من خالل الشبكة العالمية 

 أداة م، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، حيث كانت1999م  إلى  1995للمعلومات من عام 
الدراسة االستبانه للتعرف على اتجاهات الذين درسوا من خالل الجامعة االفتراضية، وتكونت 

  :عينة الدراسة من الطالب الذين استجابوا لتعبئة االستبانه، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية
  .ضرار تطبيق منهج التعلم بواسطة الشبكة العالمية للمعلومات كان له فوائد أكثر من األ-1
  . ال بد من مراعاة الحاجات المتعددة والفريدة للطالب-2
  . تأثير متغيرات العمر والخلفية التربوية على اتجاهات الطالب-3
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  :ثالثالتعليق على  دراسات المحور ال
تناولت االتجاهات نحو استخدام من خالل عرض الدراسات السابقة لهذا المحور والتي 

  :  يمكن حصر التعليق على النحو التاليلكتروني في العملية التعليميةاالنترنت والتعليم اال
  

  : بالنسبة ألهداف الدراسة-1
 هدفت الدراسات في هذا المحور للتعرف على اتجاهات أفراد العينة نحو  شبكة االنترنت - 

  . واستخدامها في التعليم
رف على اتجاهات طالب أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع دراسات هذا المحور في التع

  .الصف العاشر األساسي نحو مبحث التكنولوجيا
  

  : الدراسةبالنسبة منهج -2
       استخدمت المنهج  ) 2002عبد الحميد، (ودراسة  ) Ray  ،2002راي(  دراسة- 

  .الوصفي التحليلي
 استخدمت  )Tirri & Nevgi  ،2000تيري ونيفجي( دراسة و )2005 حناوي،(   دراسة- 
  .نهج الوصفيالم
  
  : الدراسةبالنسبة لعينة -3
  . اختارت عينة الدراسة من المشرفين األكاديميين )2005 حناوي،(   دراسة - 
 & Tirriتيري ونيفجي( دراسةو  )2002عبد الحميد، (دراسة ،  )Ray  ،2002راي( دراسة  - 

Nevgi  ،2000( اختارت عينة الدراسة من طلبة الجامعة . 
الية فقد اختلفت مع دراسات هذا المحور بالنسبة  لعينة الدراسة فقد أما الدراسة الح

  .اختارت عينة الدراسة من طالب الصف العاشر األساسي
  

  : الدراسةبالنسبة ألدوات -4
  . جميع الدراسات في هذا المحور استخدمت أداة الدراسة االستبانه- 

النسبة ألدوات الدراسة فقد أما الدراسة الحالية فقد اختلفت مع دراسات هذا المحور ب
  .استخدمت مقياس االتجاه للتعرف على الفروق بين اتجاهات أفراد العينة
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  : الدراسةنتائجلبالنسبة  -5
 أظهرت أن االتجاه نحو استخدام شبكة االنترنت في التعليم  )Ray  ،2002راي(  دراسة-  

  .تترتبط بالمعيقات التي تواجه المستخدم لشبكة االنترن
 أظهرت االيجابية في االتجاه نحو  )2002( دراسة عبد الحميد و )2005( دراسة حناوي - 

استخدام شبكة االنترنت، وهي تختلف مع الدراسة الحالية حيث أظهرت الدراسة الحالية عدم 
  .وجود فروق في االتجاه

م شبكة  أظهرت أن االتجاه نحو استخدا )Tirri & Nevgi  ،2000تيري ونيفجي( دراسة - 
  .االنترنت مرتبط بالعمر والخلفية التربوية

  
  :إفادة عامة من الدراسات السابقة

  :لقد استفاد الباحث من خالل استعراضه واطالعه على الدراسات السابقة ما يلي
  .بناء اإلطار النظري  من جميع الدراسات - 
      دراسة  و )2008( العبد الكريم دراسةبناء مقياس االتجاه، حيث أفادت الباحث  - 

 . في بناء مقياس االتجاه )2007( الحذيفي
          دراسة  و )2008( دراسة خالدبناء االختبار التحصيلي، حيث أفادت الباحث  - 

 .في بناء االختبار التحصيلي)  2005( النباهين
       شديفات (دراسة اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة من بعض الدراسات مثل - 

  . )2007 ،وارشيد

 .مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة  - 
 .تفسير النتائج وتحليلها من جميع الدراسات - 
إعداد تقرير الدراسة النهائي، حيث أفادت بعض الدراسات الباحث مثل دراسة          - 

 .في هذا الجانب ) 2009( جودة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
57  



   

  

  
  رابعالفصل ال

  راءات الدراسةإج
  

  
  

 منهج الدراسة  �

  عينة الدراسة  �

 أدوات الدراسة  �

  خطوات الدراسة  �

  ساليب اإلحصائيةاأل  �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  رابع  الفصل ال

   إجراءات الدراسة
   

يتناول هذا الفصل وصفاً لإلجراءات التي اتبعها الباحث لإلجابة عن أسئلة 
ا الفصل على عينة الدراسة وللتحقق من مدى صحة فروضها، كما وشمل هذ

الدراسة وأسلوب اختيارها، ويحتوي على كيفية تنفيذ الدراسة وإجرائها، وكذلك 
عرضاً للخطوات التي مرت بها عملية إعداد أدوات الدراسة، وإيجاد صدقها وثباتها، 
وضبط المتغيرات، والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات للوصول 

  .إلى نتائج الدراسة
  

   :منهج الدراسة
  :ستهااتبع الباحث في در 
  : التحليلي المنهج الوصفي-1

المنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات كائنة ، وموجودة ومتاحـة            " هو  
للدراسة والقياس كما هي ، دون تدخل الباحث في مجرياتها ، ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها                

   ).41: 1997األغا، " ( فيصفها ويحللها 
  

من كتـاب   " الخوارزميات وبرمجة الحاسوب    " حيث قام الباحث بتحليل الوحدة األولى       
التكنولوجيا للصف العاشر األساسي وذلك لتصميم االختبار التحصيلي الدراسة، كما قام الباحث            

  باالطالع على منهاج التكنولوجيا في المدارس والتي تم االسـتفادة منهـا فـي بنـاء مقيـاس                     
  .االتجاه نحوها

  
   : المنهج التجريبي-2

تغييراً متعمداً ومضبوطاً للشروط المحددة لواقعة معينة ومالحظة التغيرات الناتجة " هو   
  . )41: 1997األغا، " ( في هذه الواقعة ذاتها وتفسيرها 

حيث قام الباحث بتطبيق أسلوبي التدريس من خالل المجموعة البريدية والموسوعات 
ة، حيث قام الباحث بتقسيم عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات، مجموعة تجريبية أولى العلمي

تدرس بأسلوب المجموعة البريدية، ومجموعة تجريبية ثانية تدرس بأسلوب الموسوعات العلمية، 
  .ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية
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  :عينة الدراسة
اً، من طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة  طالب45تكونت عينة الدراسة من   

في حي الرمال في مدينة غزة والتي تتبع لمديرية التربية  "  أ " سليمان سلطان األساسية 
 غرب غزة، حيث قام الباحث بتقسيم العينة إلى ثالث مجموعات تم اختيارها من ثالث -والتعليم 

  :شعب من شعب المدرسة بطريقة عشوائية
 . طالباً  تدرس بأسلوب المجموعة البريدية15تجريبية األولى وعددها المجموعة ال �
 . طالباً تدرس بأسلوب الموسوعات العلمية15المجموعة التجريبية الثانية وعددها  �
 . طالباً تدرس بالطريقة التقليدية15المجموعة الضابطة وعددها  �

  :والجدول التالي يبين مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة
  

  )4:1(دول رقم ج
  ، وعددها)التجريبية والضابطة( مجموعات الدراسة

  عدد الطالب  الشعبة  المجموعة
  15  1العاشر   المجموعة التجريبية األولى

  15  10العاشر  المجموعة التجريبية الثانية

  15  2العاشر   المجموعة الضابطة
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 التصميم التجريبي للدراسة

 التطبيق القبلي 
 المعالجة التجريبية مجموعات الدراسة

 التطبيق البعدي

  التحصيليا�ختبار 
  

 مقياس ا�تجاه

 المجموعة التجريبية األولى 

 المجموعة الضابطة

 المجموعة التجريبية الثانية

  المجموعة البريدية أسلوب

 لتقليديةالطريقة ا

 العلميةأسلوب الموسوعات 
  التحصيليا�ختبار 

  
 مقياس ا�تجاه



   

  :أدوات الدراسة
  :استخدم الباحث في دراسته أداتين وهما  
  :   االختبار التحصيلي: أوالً

  :خطوات بناء االختبار
  :قام الباحث ببناء االختبار وفقاً للخطوات التالية

  : االختبارهدف تحديد -1
يهدف االختبار إلى قياس مستوى تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في الوحدة 

ك لإلجابة على     في مبحث التكنولوجيا، وذل"  وبرمجة الحاسوب تالخوارزميا" األولى 
  .تساؤالت الدراسة

  : االختبارمواصفات إعداد جدول -2
من كتاب التكنولوجيا ) الخوارزميات وبرمجة الحاسوب ( بعد تحليل الوحدة األولى  

للصف العاشر األساسي، أخذ آراء المختصين حول تصنيف أهداف الوحدة ، توصل الباحث إلى 
بلوم للمجال المعرفي ونسبة كل نوع من األهداف أهداف الوحدة وتصنيفها حسب مستويات 

وبناء عليه قام الباحث ببناء أسئلة االختبار، والجدول التالي يوضح نسبة  ،)6ملحق رقم (
األهداف لكل درس من دروس الوحدة األولى حسب تصنيف بلوم للمجال المعرفي فكانت  

  :النسب كالتالي
   )4:2( جدول رقم 

   التحصيلي للوحدة األولى من كتاب التكنولوجياجدول مواصفات االختبار
  المجال المعرفي

  

  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر
  المجموع

  م

  الدروس
  %100  العدد    العدد  %16.9  العدد  %1.8  العدد  %22.6  العدد  %11.3  العدد  %47.16  العدد

  %15.09  4      %2.6  0  %0.3  0  %3.4  1  %1.7  1  %7.12  2  %15.09 البرمجيات  1

2  
خطوات حل 
 مسألة

20.75%  3  9.8%  1  2.3%  1  4.7%  0  0.4%  1  3.4%      6  20.75%  

  %24.52  8      %4.2  1  %0.4  0  %5.5  2  %2.8  1  %11.6  4  %24.52 فيجول بيسك  3

4  
التعامل مع 

 البيانات
18.86%  3  8.9%  1  2.1%  1  4.3%  0  0.3%  1  3.9%      6  18.86%  

5  

التحكم في 

سير 
 البرنامج

20.75%  3  9.8%  1  2.3%  1  4.7%  0  0.4%  1  3.4%      6  20.75%  

  %100  30      %16.9  4  %1.8  0  %22.6  6  %11.3  5  %47.16  15  %100  المجموع  
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  : أسئلة االختبار إعداد-3

  : تحديد نوع أسئلة االختبار-أ
ا قام الباحث بصياغة أسئلة االختبار على نمط أسئلة االختيار من متعدد، وذلك ألن هذ  

  :النمط يتميز عن غيره بما يلي
  .يمكن من خالل هذا النوع قياس مدى تحقق جميع األهداف التربوية - 
 .تقل نسبة تخمين الجواب الصحيح - 
 .سهولة تحديد درجة األسئلة وعدم تأثرها بذاتية المصحح - 

 

  : صياغة أسئلة االختبار-ب
  :صاغ الباحث أسئلة االختبار بحيث  
  .غويةتراعي الدقة العلمية والل - 
 .محددة وواضحة وخالية من الغموض - 
 .ممثلة للمحتوى واألهداف المراد قياسها - 
 .مناسبة لمستوى الطالب - 

مقدمة السؤال، وقائمة من البدائل عددها أربعة من بينها بديل  : وتكون كل سؤال من جزأين
  .واحد صحيح

 لضمان تركيز  راعى الباحث في صياغة األسئلة أن تكون ذات شكل ثابت:شكل األسئلة -ج
  .انتباه الطالب وعدم تشتته

  
  : صياغة تعليمات االختبار-4

بعد تحديد عدد األسئلة وصياغتها، قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى   
شرح فكرة اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة، وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات 

  :االختبار ما يلي
  .لطالب على الهدف الذي صمم من أجله االختبارأن يتعرف ا •
  ).ورقة اإلجابة ( أن يتعرف الطالب على المكان المخصص لإلجابة  •
أن تتضمن التعليمات اإلشارة إلى نوع االختبار، وعدد األسئلة التي يشمل عليها، والزمن  •

  .المخصص لهذا االختبار
 المستخدمة في مكان اإلجابة أن تتضمن التعليمات مثاالً لبيان كيفية وضع اإلشارة •

الصحيحة، وقد قام الباحث بقراءة التعليمات مع الطالب، وشرحها لهم قبل البدء 
 .باإلجابة، للتأكد أن كل طالب قد فهم المطلوب منه
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  : الصورة األولية لالختبار-5
االً، سؤ ) 30( بعد أن قام الباحث بإعداد االختبار في صورته األولية، حيث اشتمل على   

، وذلك الستطالع آرائهم   )1( تم عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين ملحق رقم
  :حول صالحية

 .عدد بنود االختبار •
 .مدى تمثيل أسئلة االختبار لألهداف المراد قياسها •
 .مدى تغطية أسئلة االختبار للمحتوى •
 .مدى دقة صياغة البدائل لكل سؤال من أسئلة االختبار •
 .ة أسئلة االختبار لمستوى طالب الصف العاشر األساسيمدى مناسب •

 بعض األسئلة من االختبار، وتعديل بعضها من حيث لولقد أشار المحكمون على الباحث باستبدا
  .صحتها ومناسبتها للطالب وصياغتها اللغوية

  
  :التجربة االستطالعية لالختبار

بتجريب االختبار على عينة بعد إعداد االختبار في صورته النهائية، قام الباحث   
طالباً، وهي إحدى شعب الصف العاشر األساسي في المدرسة والتي  ) 30( استطالعية عددها

، تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وقد أجريت التجربة االستطالعية ةسيجري فيها تطبيق التجرب
  :لالختبار ومقياس االتجاه بهدف

 .تجاهالتأكد من صدق االختبار ومقياس اال •
 التأكد من ثبات االختبار ومقياس االتجاه •

 .تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسية •
 .وضوح التعليمات •
  

  :تحديد زمن االختبار
في ضوء التجربة االستطالعية وجد الباحث أن الزمن المناسب لتطبيق االختبار هو       

م حسب الوقت الذي استغرقه أول خمسة طالب وآخر خمسة طالب، ومن دقيقة، حيث ت ) 30( 
  :ثم تم حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالية

  
  =                         متوسط الزمن 
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وتم إضافة خمس دقائق لقراءة التعليمات واالستعداد لإلجابة والرد على استفسارات 
  .دقيقة ) 35( من الكلي لتطبيق االختبار هوالطالب، وذلك يصبح الز

  

  :صدق االختبار
وهو قدرته على قياس ما وضع لقياسه، وقد تحقق الباحث من صدق االختبار       

  :بالطرق التالية
  : صدق المحتوى-أ

تحقق الباحث من صدق المحتوى من خالل إجراءات بناء االختبار، وهي تحليل المادة   
 ملحق - المواصفات وعرضه على مجموعة من المحكمين المختصين الدراسية، وإعداد جدول

  . وفي ضوء مالحظاتهم تم تعديل االختبار– ) 1( رقم
  

  : الصدق التمييزي-ب
تم إجراء الصدق التمييزي من خالل المقارنة بين للتحقق من االتساق الداخلي لالختبار 

وبعد توزيع  في الدرجات، ع األدنىدرجات متوسط الربيع األعلى ومتوسط درجات الربي
من %) 25(من الدرجات وأقل %) 25(الدرجات تم إجراء طريقة المقارنة الطرفية بين أعلى 

الدرجات، حيث تم استخدام اختبار مان وتني  لصغر حجم العينة وذلك لكشف الفروق بين 
  ل الدرجات الدنيا والدرجات العليا في درجات االختبار التحصيلي، ويتضح ذلك من خال

  : الجدول التالي
   )4:3 ( رقمجدول

  االختبار التحصيلي مرتفعي ومنخفضي الدرجات على الطالب الفروق بين كشفل" مان وتيني"اختبار نتائج 

 حصيلياالختبار الت
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 مستوى الداللة "Z"قيمة  

 36 4.5 من  الدرجات% 25أقل 

 100 12.5  من الدرجات%25أعلى 
 دالة إحصائيا 0.01 3.3-

  
 ذوي  بين الطالب ذوي الدرجات المرتفعة والطالبأظهرت النتائج وجود فروق

 ، وهذا يدل )Z=-3.3, P<0.01( ، النسبة لدرجات االختبار التحصيليالدرجات المنخفضة ب
دنيا في  ذوى الدرجات ال يميز بين الطالب ذوى الدرجات العليا والطالباالختبارعلى أن 

مما يشير ر بفقراته يتمتع بمعامل صدق عاًل، ، ومما يعني أن االختباجات االختبار التحصيليدر
  .  في الدرجات المنخفضةحية االختبار للتمييز بين الطالب في الدرجات العليا والطالبإلى صال
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  : االختبار التحصيليثبات 
اب م حساألساسي، ت لدى طالب الصف العاشر ختبار التحصيليللتحقق من ثبات اال
  :الثبات بطريقيتن وهما كالتالي

  : Split _Half Methodsطريقة التجزئة النصفية   -1
 الصف العاشر طالب من طالب) 30 (قوامها استطالعية على عينةالمقياس تطبيق تم 

بنود حيث تم قسمة  بطريقة التجزئة النصفية،الثبات حساب ختبار تم اال تطبيق األساسي، وبعد
تم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع  ثم، إلى نصفين ارختباال

بهذه ختبار لدرجات اال معامل االرتباط لبيرسون لالختبار، حيث بلغفقرات النصف الثاني 
، )0.70( معامل الثبات المعدلة أصبح براون -معادلة سبيرمان وبعد استخدام ، )0.54(الطريقة 

  .االختبار يتمتع بدرجة ثبات عاليةى أن ويدل هذا عل
  : Alpha كرونباخ – طريقة ألفا  -2

 الصف العاشر طالب من طالب) 30 (قوامها استطالعية على عينة ختباراالتطبيق تم 
قيمة حيث وجد أن   لقياس الثبات،كرونباخ ألفاحساب معامل االختبار تم  تطبيق األساسي، وبعد

 ، وهذا دليل كافي على أن االختبار التحصيلي لدى طالب0.65 وي تساألفا كرونباخ لالختبار
يتمتع بمعامل "    وبرمجة الحاسوبتالخوارزميا "الصف العاشر األساسي في الوحدة األولى 

  .ثبات مرتفع
  

  :تصحيح االختبار
تم تصحيح االختبار بعد إجابة العينة االستطالعية على فقراته، حيث حددت درجة واحدة   
درجة،  )30 –صفر ( ة، وبذلك تكون الدرجة التي حصل عليها الطالب محصورة بينلكل فقر

  .فقرة ) 30( حيث تكون االختبار في صورته النهائية من
  
  ات نحو مبحث التكنولوجيامقياس االتجاه: ثانياً

  :الهدف من المقياس
يهدف المقياس للتعرف على اتجاهات طالب الصف العاشر األساسي نحو مبحث   

كنولوجيا قبل وبعد تطبيق أسلوبي المجموعة البريدية والموسوعات العلمية، للوقوف على مدى الت
فاعلية توظيف أسلوبي المجموعة البريدية والموسوعات العلمية في تنمية اتجاهات الطالب               

  .نحو مبحث التكنولوجيا
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  :صياغة فقرات المقياس
ت تدور حول هدف المقياس، وضعت استجابات كل وضع الباحث مجموعة من الفقرا  

، وبلغ عدد فقرات المقياس       ) صغيرة – متوسطة –كبيرة ( فقرة مكونة من ثالث فئات هي
  .فقرة) 30( 
  

  : االتجاه نحو مبحث التكنولوجياصدق مقياس
  

  : صدق المحكمين-1
 طلب الباحث ، وقد)1(تم عرض المقياس على عدد من المحكمين المختصين ملحق رقم  

  :من المحكمين إبداء آرائهم من حيث
  .صدق الفقرات في قياس ما وضعت ألجله - 
 .دقة الصياغة اللفظية ومالءمتها لمستوى طالب الصف العاشر األساسي - 
 .نوع كل فقرة من حيث السلبية وااليجابية - 
 .إضافة الفقرات التي يرونها مناسبة - 
 .مدى كفاية ووضوح التعليمات - 
 

حكمون مالحظات هامة، وأجرى الباحث التعديالت الالزمة في كل فقرة حتى وصل وقد أبدي الم
  .فقرة ) 30( الباحث للصورة النهائية للمقياس، ليصبح عدد فقراته

  
  : الداخلياالتساق صدق -2

على عينة   االتجاهمقياس تطبيق ب قام الباحثمقياسلتحقق من صدق االتساق الداخلي للل
اً من نفس المدرسة التي أجريت فيها التجربة حيث تم اختيار طالب) 30(مكونة من استطالعية 

حساب معامل ارتباط ب  قام الباحثمث، أحد شعب الصف العاشر األساسي بصورة عشوائية
كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس والجدول التالي  بيرسون بين درجات 

  :يوضح ذلك
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  فقرات مقياس االتجاه والدرجة الكلية للمقياس     االرتباط بين معامالت )4:4(جدول

  الفقرة
معامل 
  االرتباط

  الفقرة  مستوى الداللة
معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة

  0.01دالة إحصائياً عند  0.49 16  0.01دالة إحصائياً عند  0.61 1
  0.01دالة إحصائياً عند  0.53 17  0.01دالة إحصائياً عند  0.35 2
  0.01دالة إحصائياً عند  0.50 18  غير دالة  0.06- 3
  0.01دالة إحصائياً عند  0.42 19  0.01دالة إحصائياً عند  0.41 4
  0.01دالة إحصائياً عند  0.58 20  غير دالة  0.04 5
  غير دالة  0.07- 21  0.01دالة إحصائياً عند  0.65 6
  0.01إحصائياً عند دالة  0.78 22  0.01دالة إحصائياً عند  0.48 7
  0.01دالة إحصائياً عند  0.60 23  0.01دالة إحصائياً عند  0.34 8
  0.01دالة إحصائياً عند  0.49 24  0.01دالة إحصائياً عند  0.44 9

  0.01دالة إحصائياً عند  0.53 25  0.01دالة إحصائياً عند  0.41 10
  0.01اً عند دالة إحصائي 0.49 26  0.01دالة إحصائياً عند  0.38 11
  0.01دالة إحصائياً عند  0.54 27  0.01دالة إحصائياً عند  0.44 12
  0.01دالة إحصائياً عند  0.57 28  0.01دالة إحصائياً عند  0.64 13
  0.01دالة إحصائياً عند  0.68 29  0.01دالة إحصائياً عند  0.37 14
  0.01ند دالة إحصائياً ع 0.46 30  0.01دالة إحصائياً عند  0.55 15

  
امالت ارتباط معتدلة ودالـة     تبين من الجدول السابق أن فقرات مقياس االتجاه تتمتع بمع         

، وهذا يدل علـى أن مقيـاس         )0.78 -0.34( اط بين ، حيث تراوحت معامالت االرتب    إحصائياً
غيـر داالت    ) 21،  5،  3( ما عدا الفقرات التاليـة      . االتجاه وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي     

  . حذفهما من المقياستمصائياً، فلذلك إح
  

  مقياس االتجاه نحو مبحث التكنولوجياثبات 
مقياس االتجاه نحو مبحث التكنولوجيا لدى طـالب الـصف العاشـر            للتحقق من ثبات    

  حيث قام الباحث  Alpha كرونباخ –ألفا حساب الثبات لمقياس االتجاه بطريقة  م األساسي، ت
قيمة ألفا كرونبـاخ    حيث وجد أن      لقياس الثبات،  خ كرونبا الفأمعامل  حساب  م  المقياس ث تطبيق  ب

 اس اتجاهات الطالب نحـو مبحـث      ، وهذا دليل كافي على أن مقي      0.81للمقياس الكلي  تساوي     
  .التكنولوجيا يتمتع بعامل ثبات مرتفع
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  :تكافؤ مجموعات الدراسة وضبط المتغيرات
المجموعـة التجريبيـة األولـى      ( وعات الدراسة   لقد قام الباحث بالتأكد من تكافؤ مجم        

  :من خالل ضبط بعض المتغيرات كما يلي) والثانية، والمجوعة الضابطة
  .حيث تم اختيار جميع أفراد عينة الدراسة من الذكور: الجنسضبط متغير  -1
  :ضبط متغير التحصيل الدراسي من خالل التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي -2

لدى أفراد العينة اعتمد الباحث على الفروق بين تكافؤ التحصيل الدراسي للتعرف على   
تحليل التباين باستخدام اختبار   حيث تم حساب الفروقدرجاتهم في االختبارات التحصيلية القبلية

 للتعرف على الفروق بين المجموعات الثالثة One Way Analysis of Varianceاألحادي 
  : وكانت النتائج كالتاليللقياس القبلي،بالنسبة لمستوى التحصيل 

  
  ) 4:5 ( رقمجدول

للتأكد من   للفروق بين المجموعات في القياس القبلي لالختبار التحصيلي تحليل التباين األحادييوضح نتائج 
  )45= ن (تكافؤ المجموعات 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

مة    قي
  الداللة

 0.28// 1.30 13.07 2 26.1  بين المجموعات

   10.02 42 420.7 داخل المجموعات

    44 446.8 المجموع

  ).3.21 (القيمة الجدولية )  = 42 و2(  حرية اتبدرج) 0.05(الجدولية عند مستوي  ) F(قيمة 
  

ـ  ) ف(أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق أن قيمة          ) 1.30(ساوى  المحسوبة ت
، وبهذا يمكـن    )0.05(عند مستوى داللة    ) 3.21(الجدولية وتساوى   ) ف(وهي أصغر من قيمة     

المجموعات الثالثة بالنسبة لمـستوي     بين  ة  إحصائيذات داللة    فروق جوهرية    القول أنه ال توجد   
اثلة التحصيل في االختبار، مما يشير إلى أن درجات االختبار التحصيلي لطالب المجموعات متم          

قبل التجربة، وبالتالي يمكن اعتبـار المجموعـات متكافئـات قبـل التجربـة فـي درجـات                         
  .االختبار التحصيلي

  
  : ضبط متغير االتجاه نحو مبحث التكنولوجيا في التطبيق القبلي لمقياس االتجاه-3

م اختبار استخدا الباحث بتطبيق مقياس االتجاه على مجموعات الدراسة الثالثة ثم قام بقام
  للتعرف على الفروق بين  One Way Analysis of Varianceتحليل التباين األحادي 
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 نحو مبحث التكنولوجيا في القياس      ثة بالنسبة لدرجات اتجاهات الطالب    المجموعات الثال 
  : وكانت النتائج كالتاليالقبلي،

  

   )4:6( جدول

مجموعات في القياس القبلي لمقياس االتجاه نحو مبحث  للفروق بين التحليل التباين األحادييوضح نتائج 
  )45= ن (التكنولوجيا للتأكد من تكافؤ المجموعات 

  مصدر التباين  مقياس ا�تجاه
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

 قيمة
  الداللة

ا�تجاه نحو مبحث 

 0.65// 0.43 36.07 2 72.1  بين المجموعات  التكنولوجيا

   82.95 42 3483.9 داخل المجموعات 

    44 3556.0 المجموع 

  ).3.21 (القيمة الجدولية )  = 42 و2(  حرية اتبدرج) 0.05(الجدولية عند مستوي  ) F(قيمة 

  
 داللة إحصائية من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق جوهرية ذات ظهرت النتائجأ

حو مبحث التكنولوجيا للطالب في القياس القبلي بالنسبة ألسلوب  نبين درجات اتجاهات الطالب
التدريس، مما يشير إلى أن درجات أبعاد مقياس االتجاه نحو مبحث التكنولوجيا لطالب 
المجموعات متماثلة قبل التجربة، وبالتالي يمكن اعتبار المجموعات متكافئات قبل التجربة في 

  .مقياس االتجاه
  

  :خطوات الدراسة
 االطالع على أساليب التدريس الحديثة، والخلفية النظرية للتعليم عن بعد والتعليم االلكتروني -1

  .وبرامج شبكة االنترنت المستخدمة في التعلم
 مراجعة األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني -2

  .لم بغرض االستفادة منها في إجراء الدراسةوالدراسات التي وظفت برامج االنترنت في التع
 االطالع على برنامج وورلد لينكس في وكالة الغوث في دائرة التربية والتعليم من خالل -3

  ).8(التوجه إلى المسئول عن برنامج وورلد لينكس ملحق رقم
ت الخوارزميا"  اختيار الوحدة التي سيجري تطبيق الدراسة عليها وهي الوحدة األولى -3

  .من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي وتحليل محتواها" وبرمجة الحاسوب 
 إعداد أدوات الدراسة المتمثلة في االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه وعرضها على -4

  .مجموعة من المحكمين المختصين من أساتذة جامعيين، ومشرفين تربويين، ومعلمين مختصين
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ن الجامعة اإلسالمية من كلية الدراسات العليا للتوجه إلى وزارة التربية  تم أخذ كتاب م-5
  ). 7(ملحق رقم "  أ " والتعليم إلجراء الدراسة في مدرسة سليمان سلطان األساسية 

، " أ "  تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية من مدرسة سليمان سلطان األساسية -6
  .لدراسة والوقت الالزم للتطبيقوتم حساب صدق وثبات أدوات ا

سليمان         اختيار عينة الدراسة من بين فصول الصف العاشر األساسي في مدرسة-7
  ".أ " سلطان األساسية 

 تطبيق االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاه قبلياً على طالب المجموعات الثالثة           -8
  .ابطةالتجريبية األولى والتجريبية الثانية والض

 م، 2009/2010 تطبيق تجربة الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي -9
  .واستغرقت مدة التطبيق شهرين ونصف

 تطبيق االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاه بعد إجراء التجربة على طالب المجموعات - 10
  .التجريبية والضابطة

  . معالجة نتائج الدراسة إحصائياً- 11
  .رض النتائج ومناقشتها وتفسيرها ع- 12
  . تقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها- 13
  

  :سلوب المجموعة البريديةأخطوات تنفيذ 
  ملحق        hotmail قام الباحث ببناء مجموعة بريدية من خالل موقع شركة هوتميل -1

تروني لكل طالب من طالب العينة التجريبية األولى ، حيث تم الحصول البريد االلك)10(رقم 
التي ستتعلم من خالل المجموعة البريدية، ثم تم إضافتهم إلى المجموعة البريدية التي تم إنشائها، 
ثم قام الباحث بتدريب الطالب من خالل مختبر الحاسوب داخل المدرسة كيفية التعامل مع 

يل وكيفية استقبال الرسائل وإرسالها إلى مدير المجموعة البريدية من خالل موقع الهوتم
  .المجموعة أو أعضاء المجموعة

من كتاب " الخوارزميات وبرمجة الحاسوب "  قام الباحث بإعداد دروس الوحدة األولى -2
  :التكنولوجيا للصف العاشر على ملفات فيديو واستخدم الباحث عدة برامج لذلك أهمها

  
  
  
  
  
  

70  



   

   )4:7( جدول رقم
الخوارزميات وبرمجة " مة أهم البرامج المستخدمة في تصميم دروس الوحدة األولى قائ

  من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر"  الحاسوب 
  وصف البرنامج  البرنامج  م
1  BB FlashBack Player  لتسجيل سطح المكتب  
2  Microsoft Office Word 2003 تحرير النصوص  
3  Adobe Photoshop 7.0 ME  ل الصورلتعدي  
4  Adobe Reader 9  لقراءة الكتب االلكترونية  
  
 إعالم الطالب بالموعد الذي سيتم بدء إرسال الدروس ومناقشتها من خالل         -3

  .المجموعة البريدية
 بعد انتهاء الوقت المحدد لمناقشة الدرس داخل المجموعة يتابع المعلم أفراد العينة داخل -4

  .لة الطالبالمدرسة ويجيب على أسئ
  . بعد االنتهاء من كل درس يقوم الطالب بحل بطاقة عمل على موضوع الدرس-5
  . بعد االنتهاء من دروس الوحدة تم تطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه على العينة-6
  

  :سلوب الموسوعات العلميةأخطوات تنفيذ 
نتشرة عبر شبكة االنترنت، والتي  قام الباحث باختيار مجموعة من الموسوعات العلمية الم-1

تقدم معلومات تتعلق بشكل كبير بموضوع وحدة الخوارزميات وبرمجة الحاسوب من كتاب 
التكنولوجيا للصف العاشر، وقام الباحث بإضافة البريد االلكتروني لكل طالب من طالب 

ساب البريد المجموعة التجريبية الثانية والتي ستدرس من خالل الموسوعات العلمية إلى ح
االلكتروني الخاص بالباحث، حيث قام الباحث بتعريف الطالب كيفية التعلم من خالل 

  ).12، 11( الموسوعات العلمية من خالل مختبر الحاسوب داخل المدرسة ملحق رقم 
 قام المعلم بتحديد األهداف الرئيسية للدروس الوحدة األولى من كتاب التكنولوجيا للصف -2

سي ثم طلب من عينة الدراسة البحث عن الموضوع األول في الموسوعات التي تم العاشر األسا
تحديدها كما أشار الباحث على الطالب يمكن الحصول على معلومات تخص الموضوع من 

  .خالل موسوعات أخرى
  . بعد تجميع الطالب للمعلومات يقوم الطالب بإرسالها عبر البريد االلكتروني إلى المعلم-3
  .المعلم بتقويم عملية البحث والمعلومات التي تم الحصول عليها وإرسالها إلى الطالب يقوم -4
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 يتابع المعلم الطالب داخل المدرسة لمناقشة صعوبات البحث والمعلومات التي تم إرسالها -5
  .إليه ثم يقوم الطالب بحل بطاقة عمل على موضوع الدرس

باحث بتطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه على  بعد االنتهاء من دروس الوحدة قام ال-6
  .طالب العينة

  
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  :من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضيتها  تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية
 .اس معامل الثبات ألدوات الدراسةمعامل ألفا كرونباخ لقي -1
 .لقياس الثبات ألدوات الدراسةالتجزئة النصفية  -2
للتحقق من صدق االتساق  )  Person's Correlation( معامل ارتباط بيرسون  -3

 .الداخلي  والثبات بين الفقرات والدرجة الكلية لألدوات الدراسة
تحليل التباين األحادي لكشف الفروق بين  " One Way ANOVA"اختبار  -4

 ).درجات األبعاد( والمتغير التابع ) المتغير المستقل(المجموعات الثالثة 

 للمقارنات البعدية بين المجموعات الثالثة بالنسبة لمتغيرات هاستخدام اختبار شفي -5
  .الدراسة
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  الفصل الخامس 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول  �

  ة عن السؤال الثاني النتائج المتعلقة باإلجاب �

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث  �

  توصيات الدراسة  �

  مقترحات الدراسة  �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   

  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها
هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق خطواتها من يتضمن   

، ومناقشة تلك النتائج وتفسيرها، كما يتضمن التوصيات خالل التحقق من أسئلة الدراسة
  :والمقترحات التي تم استخالصها، وفيما يلي توضيح لنتائج الدراسة

  

  -: ينص علىالسؤال األول وحيث أن : السؤال األولعن جابة النتائج المتعلقة باإل

  ؟عات البريدية والموسوعات العلمية المجموسلوبية ألما المالمح الرئيس
من فصول ) اإلطار النظري( اإلجابة على هذا السؤال في الفصل الثاني تتملقد   

الدراسة، حيث تم تحديد المالمح الرئيسية ألسلوبي المجموعات البريدية والموسوعات العلمية 
والمتمثلة في وضع اإلطار النظري لكل منها وكذلك اإلجراءات التي استخدمت مع الطالب أثناء 

  .لتدريساستخدامهما في ا
 

  -: ينص علىالسؤال الثاني وحيث أن : الثانيالسؤال عن جابة النتائج المتعلقة باإل
بين متوسطات درجات  ) α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

المجموعات البريدية، الموسوعات العلمية،     ( تحصيل الطالب تعزى ألسلوب التدريس
 ؟)الطريقة التقليدية 

ال توجد : " جابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية األولى والتي تنص علىولإل
الطالب بين متوسطات درجات تحصيل )  α≥0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوىف

  )".المجموعات البريدية، الموسوعات العلمية، الطريقة التقليدية ( تعزى ألسلوب التدريس
 One Wayتحليل التباين األحـادي  احث باستخدام اختبار هذه الفرضية قام البمن  وللتحقق

Analysis of Variance     للتعرف على الفروق بين متوسـطات درجـات تحـصيل طـالب 
  :المجموعات الثالثة في االختبار البعدي حيث كانت النتائج على النحو التالي

  ) 5:1 ( رقمجدول
عات في القياس البعدي لالختبار التحصيلي لطالب  للفروق بين المجموتحليل التباين األحادييوضح نتائج 

  )45= ن (الصف العاشر 

  مستوى الداللة  المحسوبة) ف(قيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

 0.001** 7.45 155.09 2 310.2  بين المجموعات
   20.82 42 874.4 داخل المجموعات

    44 1184.6 المجموع

  ).3.21 (القيمة الجدولية )  = 42 و2(  حرية اتبدرج) 0.05(الجدولية عند مستوي  ) F(ة قيم
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ن أظهرت النتائج من خالل الجدول السابق وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بي
                 في القياس البعدي بالنسبة لنوع المجموعة درجات االختبار التحصيلي للطالب

)F= 7.45, p value <0.05(، ولمعرفة هذه الفروق بين المجموعات تم استخدام اختبار شيفي 
  : كما بالجدول التاليللمقارنات البعدية لتجانس التباين

  
   )5:2 ( رقمجدول

   التدريس الثالثة في االختبار التحصيلي بالنسبة ألساليب للمقارنات البعدية هفي نتائج اختبار ش

الطريقة 

 التقليدية

 جموعةالم

 موسوعةال
 االختبار التحصيلي  المتوسط البريدية مجموعةال

 البريدية مجموعةال 20.3 1 0.99 0.001**

  العلميةموسوعةال 20.1  1 0.001**

 الطريقة التقليدية 14.7   1

  α ≥  0.05 دالة عند مستوى داللة    **                       
حصائياً بين المجموعتين التجريبيتين يتضح من الجدول أن هناك فروق دالة إ

الضابطة في االختبار التحصيلي لصالح المجموعتين التجريبيتين مما يعني رفض  والمجموعة
) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " الفرض الصفري الذي ينص على 

) موسوعة ، التقليدية البريدية ، ال( بين متوسطات درجات تحصيل طالب المجموعات الثالثة 
توجد فروق ذات داللة " وقبول الفرض البديل والذي ينص على " يعزى ألسلوب التدريس؟ 

    بين متوسطات درجات تحصيل طالب المجموعات  ) α≥0.05( مستوى إحصائية عند
  ".يعزى ألسلوب التدريس؟ ) البريدية ، الموسوعة ، التقليدية ( الثالثة 

،                    )2009جودة ، ( ،  )2007، محمود( مع دراسةوهذه النتيجة تتفق 
،  )2005أبو شقير وأبو شعبان، (، )2004المبارك، (،  )2003السيد، ( ،  )2003الزهراني، ( 
،                        )2005سالمة، ( ، )2005، الحسناوي وآخرون( ،  )2005النباهين، (

أبو شقير          ( ، )2002البعلوجي ، ( ،  )2008، الدخ( ، ) 2007، شديفات وارشيد( 
 والتي توصلت إلى فاعلية استخدام برامج الحاسوب  )2007، عقل(، )2005وأبو شعبان، 

  .وبرامج االنترنت في التعليم
 

  :كما أظهرت النتائج

متوسط درجات الطالب الذين درسوا بالمجموعة البريدية وجود فروق دالة إحصائياً بين  - 
 .ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة لصالح المجموعة البريدية
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متوسط درجات الطالب الذين درسوا بالموسوعات وجود فروق دالة إحصائياً بين  - 
  .العلمية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة لصالح الموسوعات العلمية

لذين درسوا بالمجموعة متوسط درجات الطالب اوجود فروق دالة إحصائياً بين عدم  - 
  .البريدية ومتوسط درجات الطالب الذين درسوا بالموسوعات العلمية

  
  :يمكن تفسير النتيجة السابقة بما يلي

  :أسلوب المجموعة البريدية: أوالً
 اعتماد أسلوب المجموعة البريدية على الطالب في الحصول على المعرفة، وهي طريقة تعلم -1

  .متمركزة حول الطالب
  . استخدام االنترنت في التعليم له ايجابية كبيرة في إثارة الطالب للتعلم-2
يعتبر أسلوب تربوي     ) فيديو، صور ملونة، كتابة ملونة (  تقديم الدروس على شكل-3

  .مشوق للتعلم
 يمكن للطالب الحصول على الدروس في أي وقت وهذا يجعل الطالب يذاكر دروسه في -4

  . مستعد للتعلمالوقت الذي يكون فيه
 التواصل مع المعلم في أي وقت داخل وخارج أسوار المدرسة واالستفسار عن أي سؤال -5

  .يواجه الطالب من خالل المناقشة داخل المجموعة البريدية
 تواصل أعضاء المجموعة البريدية بعضهم مع بعض له إيجابية كبيرة في اإلثارة     -6

  .والتشوق للتعلم
 ويتواصل مع الطالب بشكل مستمر وكذلك يتابع تواصل الطالب مع بعضهم  يتابع المعلم-7

  .ويقوم باإلجابة على األسئلة
  . يمكن للمعلم متابعة الطالب داخل المدرسة واإلجابة على أسئلتهم-8
 تسليم الطالب الواجبات عن طريق المجموعة البريدية وتقويم المعلم للواجبات له يولد دافعية -9

  .لطالب لمتابعة الواجباتكبيرة عند ا
 أسلوب المجموعة البريدية أسلوب تدريس حديث يخرج عن المألوف داخل أسوار المدرسة - 10

  .حيث يتم التواصل مع المعلم داخل وخارج أسوار المدرسة
المتعلق بلغة البرمجة "  الخوارزميات وبرمجة الحاسوب "  طبيعة المحتوى للوحدة األولى - 11

  . دافعية الطالب للتعلمفيجول بيسك يثير
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  : الموسوعات العلميةأسلوب: ثانياً
  . يعتبر أسلوب تدريس متمركز حول الطالب-1
  . يصل الطالب إلى المعرفة بنفسه-2
  . البحث عبر الموسوعات العلمية للوصول للمعرفة مشوق ويثير الدافعية للتعلم-3
  . االلكتروني له إيجابية لزيادة التعلم إرسال المعرفة والتواصل مع المعلم عبر البريد-4
  . وصول الطالب للمعرفة من خالل البحث يجعل الطالب يحتفظ بالمعرفة لمدة طويلة-5
  . إرسال المتعلم للواجبات في الوقت الذي يكون فيه مستعد للتعلم-6
لتي تواجه  مناقشة المعلم ألسئلة الطالب عبر البريد االلكتروني له إيجابية في حل األسئلة ا-7

  .الطالب في أي وقت
 التعلم من خالل االنترنت واستخدام الحاسوب يعد أسلوب جديد للتدريس تخرج عن المألوف -8

  .داخل المدرسة
  . تعطي الطالب الوقت الكافي للوصول إلى المعرفة-9
  . كثرة وتنوع المعلومات المتوافرة في الموسوعات العلمية- 10
  

  -: ينص علىالسؤال الثالث وحيث أن : الثالثالسؤال عن  جابةالنتائج المتعلقة باإل
بين متوسطات درجات  ) α≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

المجموعات البريدية، (  تعزى ألسلوب التدريس نحو مبحث التكنولوجيااتجاهات الطالب
 ؟)الموسوعات العلمية، الطريقة التقليدية 

روق ال توجد ف"  : والتي تنص علىلسؤال تم صياغة الفرضية الثانيةا اولإلجابة على هذ
الطالب تعزى بين متوسطات درجات اتجاهات )  α≥0.05 (ذات داللة إحصائية عند مستوى

  ".)المجموعات البريدية، الموسوعات العلمية، الطريقة التقليدية ( ألسلوب التدريس
  
                تحليل التباين األحاديم اختبار  هذه الفرضية قام الباحث باستخدالتحقق منلو

One Way Analysis of Variance  للتعرف على الفروق بين متوسطات درجات اتجاه طالب
  :المجموعات الثالثة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه، حيث كانت النتائج على النحو التالي
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    )5:3 ( رقم جدول
 لمقياس االتجاه نحو مبحث بعدي للفروق بين المجموعات في القياس التباين األحاديتحليل اليوضح نتائج 

  )45= ن (التكنولوجيا 

  مصدر التباين مقياس االتجاه
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

 قيمة
  الداللة

االتجاه نحو مبحث 

 التكنولوجيا
 0.78// 0.25 21.09 2 42.2  بين المجموعات

   85.12 42 3575.1 داخل المجموعات 

    44 3617.2 المجموع 

  ).3.21 (القيمة الجدولية )  = 42 و2(  حرية اتبدرج) 0.05(الجدولية عند مستوي  ) F(قيمة 
  

 عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبيتين يتضح من الجدول السابق
 مما يعني قبولياس اتجاهات الطالب نحو مبحث التكنولوجيا والمجموعة الضابطة في مق

 α≥0.05 (روق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد ف" الذي ينص على والفرض الصفري 
المجموعات البريدية، ( الطالب تعزى ألسلوب التدريسبين متوسطات درجات اتجاهات ) 

  )".الموسوعات العلمية، الطريقة التقليدية 
  

  :هر النتائجكما تظ

متوسط درجات اتجاه الطالب الكلية الذين درسوا وجود فروق دالة إحصائياً بين عدم  - 
  .بالمجموعة البريدية ومتوسط درجات اتجاه طالب المجموعة الضابطة

متوسط درجات اتجاه الطالب الذين درسوا وجود فروق دالة إحصائياً بين عدم  - 
  .طالب المجموعة الضابطةبالموسوعات العلمية ومتوسط درجات اتجاه 

متوسط درجات الطالب الذين درسوا بالمجموعة وجود فروق دالة إحصائياً بين عدم  - 
  .البريدية ومتوسط درجات الطالب الذين درسوا بالموسوعات العلمية

  

  :يمكن تفسير النتيجة السابقة بما يلي
ير في اتجاهات الطالب  قد يرجع ذلك أن مدة تطبيق التجربة قليلة بحيث لم تستطع أن تغي-1

نحو مبحث التكنولوجيا علماً أن الطالب يدرسون مبحث التكنولوجيا من خمس سنوات سابقة 
  .وتغيير االتجاه يحتاج وقتاً أكبر من فترة تطبيق التجربة

 قد يرجع  ذلك إلى أن اشتراك كثير من طالب العينة في المنتديات التعليمية، لم يجعل من -2
  .وسوعات العلمية له األثر في اتجاهات الطالبأسلوب تدريس الم
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 امتالك الطالب في مراحل أساسية مبكرة حساب بريد الكتروني واستخدامه للتواصل -3
 مع زمالئه ومع المعلم لم يجعل من استخدام المجموعات البريدية أثر في تغيير لواالتصا

  .اتجاهات الطالب نحو مبحث التكنولوجيا
 التكنولوجيا ومشرف الحاسوب بمديرية غرب غزة بتنمية مهارات الطالب  اهتمام معلمي-4

الحاسوبية، من خالل عمل دورات للطالب بشكل مستمر والتواصل مع الطالب  من خالل 
  .البريد االلكتروني

 

  :توصيات الدراسة
  :الدراسة الحالية فإن الباحث يوصي بما يلينتائج ضوء في 

  

، لما له األثر ديثة في التعليم وخاصة الحاسوب واالنترنتضرورة استخدام التقنيات الح -1
  .االيجابي في زيادة التحصيل لدى المتعلمين

ضرورة استخدام أسلوب المجموعة البريدية لما له من إيجابية في التواصل واالتصال  -2
  .مع المتعلمين وتواصل المتعلمين مع بعضهم

  . في التمركز حول الطالبضرورة استخدام أسلوب الموسوعات العلمية ألهميته -3

 .ضرورة حوسبة المناهج التعليمية -4

تجهيز مختبرات الحاسوب بالمدارس بحيث تكون مشتركة بشبكة االنترنت حتى يتمكن  -5
  .المعلمين من استغالله في تعليم الطالب

تدريب الطالب على استخدام المواقع التعليمية الموجودة عبر شبكة االنترنت مثل  -6
  .ة والمدارس االلكترونيةالفصول االفتراضي

إنشاء موسوعات ومواقع على شبكة االنترنت تابعة لوزارة التربية والتعليم تدعم  -7
  .المناهج الدراسية المدرسية ويشرف عليه المعلمين

ربط المدارس من خالل موقع الوزارة االلكتروني حتى يتم التواصل بينهما من خالل      -8
 .توظيف شبكة االنترنت في التعليمهذا المواقع، لتشجيع المدارس على 
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  :مقترحات الدراسة
ها، يقترح الباحث في ضوء أهداف الدراسة الحالية والنتائج التي توصلت إلي  

  : التاليةإجراء البحوث والدراسات

دراسة أثر أسلوب المجموعات البريدية على تحصيل طالب الصف العاشر األساسي  -1
 .في مباحث أخرى

لوب الموسوعات العلمية على تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في دراسة أثر أس -2
  .مباحث أخرى

دراسة أثر استخدام البريد االلكتروني في زيادة التحصيل لدى الطالب الصف           -3
  .العاشر األساسي

دراسة أثر أسلوب الموسوعات العلمية على التحصيل لدى طالب الصف التاسع  -4
  .وجيااألساسي في مبحث التكنول

  .دراسة أثر حوسبة منهاج التكنولوجيا للصف العاشر على التحصيل الطالب -5

دراسة أثر ربط المناهج التعليمية المحوسبة بشبكة االنترنت على تحصيل طالب الصف  -6
  .العاشر األساسي

دراسة أثر استخدام المجموعات البريدية على تحصيل طالب الصف الحادي عشر في  -7
 .مبحث التكنولوجيا
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  قائمة المراجع

  المراجع العربية: أوالً

  

  .القرآن الكريم* 

أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل  ): 2005( أبو شتات، سمير  -1

، رسالة ماجستير غير حادي عشر واتجاهاتهن نحوها واالحتفاظ بهاطالبات الصف ال
 .منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غزة

 على تنمية WebCTأثر استخدام  ): 2006( أبو شقير، محمد وأبو شعبان، سمر  -2

، مؤتمر مهارات البحث العلمي لدى طالبات كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة
 .ين األول للتعليم االلكتروني، البحرينالبحر

أثر برمجيات الوسائط المتعددة في اكتساب مهارة  ): 2006(  أبو ورد، إيهاب  -3

، رسالة البرمجة األساسية واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر
 .ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غزة

،     مقدمة فـي تـصميم البحـث التربـوي        ) : 2000(  واألستاذ، محمود    األغا، إحسان  -4
 .، غزة2ط

ــا، إحــسان  -5 ــه ): 1997(األغ ــه أدوات ــوي عناصــره مناهج ،           2، طالبحــث الترب
 .الجامعة اإلسالمية، غزة

دار : ، القاهرةالتعليم االلكتروني والتعليم الجوال  ):2007 (، عبد الحميد بسيوني -6
 .الكتب العلمية

برنامج مقترح على صفحة االنترنت لتدريس مادة شبكات  ): 2002( البعلوجي، أدهم  -7

الحاسوب وأثره على تحصيل طلبة المستوى الرابع بقسم الحاسوب في جامعة األزهر 
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، كلية التربية، غزة " بغزة

لى تحصيل طلبة الصف السابع في أثر استخدام الحاسوب ع ): 2007( جبر، وهيب  -8

، جامعة النجاح الوطنية، الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية
 .كلية العلوم اإلنسانية، فلسطين
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 الطبعة ،االنترنت وتعليم وتعلم الرياضيات والكمبيوتر :) 1999 (، نادي جرجس -9
 . مكتبة الفالح:، الكويتاألولى

: ، السعوديةمهارات استخدام قواعد المعلومات االلكترونية ): 2003 ( الجرف، ريما -10
 .مركز البحوث

 Web( أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب  ): 2009(  جودة، وجدي  -11

Quests ( في تدريس العلوم على تنمية التنور العلمي لطالب الصف التاسع

 .المية، كلية التربية، غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلساألساسي

 .عالم الكتاب: ، القاهرةالتعليم الجامعي المفتوح عن بعد: ) 2003 (حجي، أحمد   -12

أثر استخدام التعليم االلكتروني على مستوى التحصيل  ): 2007( الحذيفي، خالد   -13

 ، الدراسي والقدرات العقلية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
 .، العدد الثالث20، المجلد جلة جامعة الملك سعودم

فاعلية استخدام المواقع البيئية على شبكة االنترنت في  ): 2007( حسن، ميرفت   -14

، رسالة ماجستير غير تنمية مهارات حل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 .منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة

أثر استخدام االنترنت في تعلم مادة  ): 2005( ، موفق الحسناوي وآخرون  -15

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد،       اإللكترونيك في تحصيل واتجاهات الطلبة
 .المعهد التقني

اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت  ): 2005(  حناوي، مجدي  -16

، رسالة ماجستير فتوحة في فلسطينواستخداماتها في التعليم في جامعة القدس الم
 .غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية العلوم اإلنسانية، فلسطين

أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على  ): 2008(  خالد، جميلة  -17

التحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة 
اجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية العلوم     ، رسالة منابلس

 .اإلنسانية، فلسطين

 ترجمة علي بن شرف ،استراتيجيات التعليم االلكتروني :) 2005 (الخان، بدر   -18
 . شعاع : ن، الرياضالموسوي وآخرو
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عة ، الطبتكنولوجيا الحاسوب في التعليم  ):2006 (الخزندار، نائلة ومهدي، حسن   -19
 . فلسطين–، غزة األولى

 .دار الشروق: ، رام اهللالتعليم العالي في عصر المعرفة ): 2008( الربيعي، سعيد   -20

واقع إفادة الجامعات العربية من خدمات العربية من  ): 2005( الزامل، منصور   -21

، مجلة مكتبة خدمات المعلومات المقدمة عبر شبكة االنترنت لبرامج التعليم عن بعد
ك فهد الوطنية، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، المجلد الحادي عشر،       المل

 .العدد الثاني

التغيرات العلمية والتكنولوجية المتوقعة في مطلع القرن ) : 2002( الزعانين، جمال  -22
، مجلة الحادي والعشرين في المجتمع الفلسطيني ودور التربية العلمية في مواجهتها

  ) .2( ، العدد ) 10( ية، المجلدالجامعة اإلسالم

أثر استخدام صفحات الشبكة العنكبوتية على التحصيل  ): 2003( الزهراني، عماد   -23

، رسالة ماجستير غير الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية المعلمين بالرياض
 . جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض–منشورة 

اج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية أهدافه وبنيته منه ): 2001( سالمة، صبحي  -24
 .، عمان، األردن، الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدوليةومتطلبات تنفيذه المنهجية

أثر استخدام شبكة االنترنت على التحصيل الدراسي  ): 2005( سالمة، عبد الحافظ  -25

،  في التعليم في مقرر الحاسوب – فرع الرياض –لطلبة جامعة القدس المفتوحة 
مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد األول، المجلد السادس، كلية التربية، جامعة 

 .البحرين

 الطبعة ،وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم  ):2001 ( ظعبد الحاف ،سالمة -26
 .دار الفكر: الثالثة، األردن

لوجية في تنمية بعض أثر توظيف بعض المستحدثات التكنو ): 2008( سرور، أميرة  -27

، رسالة مهارات التفكير االبتكاري في التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع بغزة
 .ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غزة

واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة تشرين  ): 2006( سند ران، رامي   -28

ة ماجستير غير منشورة، جامعة تشرين، كلية ، رساللشبكة االنترنت في البحث العلمي
 .التربية، سوريا
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استخدام االنترنت والبريد االلكتروني في تدريس وحدة  ): 2003( السيد، يسري   -29

وأثرهما في التحصيل األكاديمي  وقلق االنترنت لدى طالبات االنتساب ) الوراثة(
 .م لأللفية الثالثة، اإلمارات، بحث مقدم في مؤتمر إعداد المعلالموجه باإلمارات

أثر استخدام الحاسوب  ): 2007( شديفات، يحيى محمد وارشيد، طارق محمد   -30

واالنترنت في تحصيل طالب الصف الثامن األساسي في مبحث العلوم مقارنة بالطريقة 
، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية للعلوم الشرعية التقليدية في محافظة المفرق

 .ية، العدد الثاني، المجلد الرابعواإلنسان

برنامج تقني في ضوء المستحدثات التقنية لتنمية بعض  ): 2008( شقفة، رمزي   -31

المهارات االلكترونية في منهاج التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي 
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غزةبغزة

اتجاهات طلبة العلوم في الجامعات الفلسطينية نحو  ): 2003(  محمود الشمالي،  -32

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية         التكنولوجيا
 .التربية، فلسطين

أثر برنامج محوسب بأسلوبي التعليم الخصوصي والتدريب  ): 2008(  صيام، هاني  -33

على المهارات العلمية لدى طلبة الصف السابع والممارسة لتدريس وحدة الطاقة 
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غزةاألساسي

 .دار السحاب: ، القاهرةالتعليم والمدرسة االلكترونية  ):2007 (عامر، طارق  -34

واجهة أثر اختالف نمطي التعلم التعاوني على تصميم  ): 2007( عبد الحافظ، تامر  -35

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان، تفاعل صفحات شبكة المعلومات الدولية
 .كلية التربية، سوريا

اتجاهات طلبة الجامعة نحو االنترنت واستخدامه في  ): 2002( عبد الحميد، إبراهيم  -36

   ، رسالة ماجستير غير منشور، جامعة القاهرة، قسم علم   عالقتهما بالتحصيل الدراسي
 .النفس، القاهرة

واقع استخدام التعليم االلكتروني في مدارس المملكة  ): 2008( العبد الكريم، مشاعل  -37

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، كلية األهلية بمدينة الرياض
 .التربية، السعودية
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لوجيا التعليم دور برنامج وورلد لينكس في دمج تكنو ): 2008( عبد الهادي،  محمد  -38

 .، بحث مقدم لوكالة الغوث، غزةفي المناهج الفلسطينية

أثر استخدام الحاسوب التعليمي على تحصيل طلبة  ): 2002( عبوشي، مصعب  -39
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   )1( ملحق رقم 
  قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

 م االسم التخصص مكان العمل

 1 لرنتيسيحمود اـم. د تكنولوجيا التعليم الجامعة اإلسالمية

 2 لـقـدي عـجـم. أ ماجستير تكنولوجيا التعليم الجامعة اإلسالمية

 3 دـيـلد عــخ. أ ماجستير مناهج وطرق التدريس جامعة القدس المفتوحة

 4 محمد صالح شرف. أ ماجستير مناهج وطرق تدريس جامعة األقصى

مشرف التكنولوجيا بمديرية تربية وتعليم 
 شرق غزة

 5 عبد الرحيم محمد يونس. أ نولوجيا التعليمبكالوريوس تك

معلم تكنولوجيا ومدرب معلمي الصف 
 العاشر بوزارة التربية والتعليم

 6 حسام محمد حسونة. أ بكالوريوس تكنولوجيا التعليم

 7  الحمارنة إبراهيممحمد. أ بكالوريوس كمبيوتر تعليمي معلم تكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم

 ولوجيا بمدارس دار األرقممعلم تكن
 اإلسالمية

 8 حازم فؤاد كحيل. أ بكالوريوس تكنولوجيا التعليم

  9  سامي العايدي. أ  بكالوريوس تكنولوجيا التعليم  معلم تكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم

  10  عبد المعطي هنية. أ  بكالوريوس تكنولوجيا التعليم  معلم تكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم

 11 محمد فؤاد كحيل. أ بكالوريوس آداب لغة عربية مدقق لغوي بصحيفة الرسالة
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  )2(ملحق رقم 
  الصورة النهائية لالختبار التحصيلي

  اجلامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية 

  قسم املناهج وطرق التدريس 

  

  

  

  

  االختبار التحصيلي
  
  
  

  حثإعـداد البا

   عايش مقبلهأمحد عبد رب
  
  
  
  

  إشراف الدكتور

  حممد أبو شقري
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  تعليمات االختبار
  :عزيزي الطالب

يهدف هذا االختبار إلى قياس مستوى التحصيل لدى طالب الصف العاشر األساسي في       
  "الخوارزميات وبرمجة الحاسوب" : الوحدة األولى

  

ن أسئلة هذا االختبار بكل دقة وعناية علمياً بأن نتائج هذا االختبار ستستخدم أرجو اإلجابة ع   
  .فقط ألغراض البحث ولن يطلع على هذه النتائج أحد سوى الباحث

  

  :أرجو قراءة التعليمات التالية قبل البدء بعملية اإلجابة

  . ال تكتب شيئا على هذا الكراس فاإلجابة على ورقة اإلجابة المرفقة-1
 سؤاالً من نوع االختيار من متعدد، لكل سؤال أربع إجابات 30 يتكون هذا االختبار من -2

  .ثالثة منها خاطئة وواحدة منها صحيحة
  . دقيقة35 زمن االختبار -3
في مربع الرمز  ) √(  وحدد اإلجابة الصحيحة، ثم ضع عالمة  اقرأ كل سؤال وإجاباته جيداً-3

  .الدال على اإلجابة الصحيحة
  

  :في ما يلي مثاال محلوال لتوضيح طريقة اإلجابةو
  :  تستخدم   "picture1.pset ( x ,y )" الجملة التالية -1

  لرسم مربع. د لرسم دائرة.  ج نقطةلرسم .  ب  مستقيمخطلرسم . أ
  
  

 

 أ ب ج د
رقم 

 السؤال

  √  1 
  

) ب(تحت الرمز  ) √ (، لذا نضع إشارة )ب(فاإلجابة الصحيحة كما تالحظ هي ذات الرمز 
  على ورقة اإلجابة المرفقة كما هو مبين أعاله

  
  الباحث
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  :عملية تغذية الحاسوب بالخطوات الدقيقة والتفصيلية التي توصلنا إلى حل مسألة معينة -1
 ال شيء مما سبق. د  المخطط االنسيابي. ج  الخوارزمية. ب  البرمجة. أ

  : تُنفذ فقط لغة المكونات المادية للحاسوب-2

 باسكال. د  جافا. ج  بيسك. ب  اآللة. أ

  :تكون األوامر فيها على شكل مجموعة أرقام ثنائية التي يمكن للحاسوب أن ينفذها مباشرةلغة  -3

 اآللةلغة . د  لغة فيجول بيسك. ج  لغة التجميع. ب  جافالغة . أ

  :رمجة يسمى الشخص الذي يقوم بترجمة الخوارزمية إلى إحدى لغات الب-4
  المبرمج. د  محلل النظم. ج  المصمم.  ب  المترجم. أ

  : طريقة وصف تصويرية للتعبير عن الخوارزميات تمهيداً لبرمجتها بلغة يفهمها الحاسوب-5
 ال شيء مما سبق. د  المخطط االنسيابي. ج  الخوارزمية. ب  البرمجة. أ 

  :استخدام يتم ترجمة البرنامج إلى لغة اآللة في الحاسوب ب-6
  المبرمج. د  محلل النظام. ج  المترجمات.  ب  البرنامج. أ

  : ليدل على VB يستخدم االختصار -7
 Variable. د  Summation. ج  Average. ب Visual Basic. أ

  : اللغات البرمجية بشكل عام مبنية على اللغة-8
 اليابانية. د  الفرنسية. ج  اإلنجليزية. ب  العربية. أ

  :تجميع تعتمد على مقاطع من لغة ال-9
 الرموز. د  األحرف واألرقام. ج  األحرف األبجدية. ب  األرقام. أ

  :الشكل الهندسي                في المخطط االنسيابي يستخدم للتعبير عن -10

 ربط التشعبات. د  اتخاذ قرار. ج  معالجة بيانات. ب  إدخال بيانات. أ

  : )WINDOWS( تعمل تحت بيئة النوافذ  من لغات المستوى العالي التي-11
  جافا.  د  باسكال.  ج  الفيجول بيسك.  ب البيسك.  أ

  : لتحويل النص إلى عدد في لغة فيجول بيسك نستعمل االقتران الجاهز-12
  Val.  د  Boolean.  ج  Integer.  ب  String.  أ

  : فيجول بيسك من قائمة يمكن تحويل البرنامج من برنامج تصميم إلى برنامج تنفيذي في-13

Fileأ .  Toolsب .  Projectج .  Viewد . 

  :يتم تنفيذ البرنامج المكتوب بلغة الفيجوال بيسك باستخدام لوحة المفاتيح بالضغط على المفتاح -14
 F2. د F7. ج F5. ب F3. أ

  :في إطار الخصائص من خاصية) command1(االسم الخارجي لزر التحكم  يتم تغيير -15
 Font. د Text.   ج Caption.   ب Name.   أ
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  :هي قيمة Integer  القيمة-16
 متغير منطقي. د  عدد حقيقي. ج  عدد صحيح. ب  نص. أ

  : ونوعه منطقي نستخدمX لإلعالن عن متغير -17
 X as double. د  X as Boolean.  ج  X as Integer.  ب  X as String.  أ

  : في الذاكرةInteger  حجم المتغير من نوع-18
  8bytes. د  6bytes. ج  4bytes. ب 2bytes. أ

  : في العمليات الحسابية في فيجول بيسك إلجراء القسمة الصحيحة بإهمال الكسر في النتيجة نستخدم الرمز-19
 . /د  &.  ج  \.  ب  Mod.  أ

  في فيجول بيسك  " 5باقي قسمة س على "  تكتب الجملة  -20
̂   y= x.  ج y= x   \  5. ب  y= x   Mod  5.  أ  y= x   /  5. د  5  

  : لحساب القيمة المطلقة نستخدم االقتران-21
 cos. د  abs.  ج  tan.  ب  sqr.  أ

  :  يدل على< > رمز العملية -22
 ال يساوي. د  أكبر أو أصغر. ج  أكبر أو يساوي. ب  يساوي. أ

  : للتحكم في سير البرنامج نستخدم-23
 ال شيء مما سبق. د  الجمل الشرطية. ج  االقترانات. ب  عملياتال. أ

  : الشرطية مباشرة فعل الشرط Ifيأتي بعد قاعدة  . 24

End Subأ .  End Selectب .  Thenج .  Elseد . 

  :في حال معرفتنا عدد مرات التكرار التي نرغب في تنفيذها نستخدم التركيب لتكرار مجموعة أوامر -25
 Input Box. د  IF …. Then .ج Do… while. ب For… Next .أ

  : لتكرار مجموعة أوامر بشكل مستمر حتى يتحقق شرط معين أو ال يتحقق حسب المطلوب نستخدم التركيب-26
 IF …. Then. د  InputBox .ج  Do… while . ب  For… Next  . أ

  :يه قيمة أو نص أحد التراكيب المستخدمة في التكرار يستطيع المستخدم أن يدخل ف-27
 IF …. Then. د  InputBox .ج  Do… while . ب  Select Case . أ

  : إذا كان لدينا عدة احتماالت نستخدم التركيب-28
 IF …. Then. د  InputBox .ج  Do… while . ب  Select Case . أ

  : نضع النص بينString إلعطاء قيمة لمتغير من نوع -29
  "  ".   د “  “.   ج ,  ,.   ب (  ).   أ

30-        for i = 2 to 6 step 2 

                       Print i* 2ناتج الجمل البرمجية هو        : 
                           Next i   

 2,6 . د 1,3,5. ج 4,8,12 . ب 2,3,3,4,5.6.  أ
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  حث التكنولوجياالصورة النهائية لمقياس اتجاهات الطالب نحو مب

  اجلامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية 

  قسم املناهج وطرق التدريس 

  

  

  

  

  مقياس اجتاهات الطالب

  حنو مادة التكنولوجيا
  
  
  

  إعـداد الباحث

   عايش مقبلهأمحد عبد رب
  
  
  
  

  إشراف الدكتور

  حممد أبو شقري
 

   م2009 -  هـ 1430
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  التعليمات
  :لطالبعزيزي ا

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تتعلق باتجاهاتك نحو مبحث التكنولوجيا والتي قد   
  .توافق على بعضها بينما قد ال توافق على البعض اآلخر

  
 في  )√( لذا يرجى منك قراءة كل عبارة بدقة ثم تقرر مدى موافقتك أو عدم موافقتك عليها بوضع 

  .كل عبارةالمكان المحدد لذلك على يسار 
  

  :مثال
  

  
  
  

الحظ أن الطالب الذي أوضح رأيه في العبارة موافق على أن مبحث التكنولوجيا ضرورية 
  .للطالب  بدرجة كبيرة

  
 وأجب عنها بعناية مع العلم أن هذا المقياس واآلن اقرأ العبارات في الصفحة التالية جيداً

  .ألغراض البحث العلمي وليس له عالقة بدرجاتك في المدرسة
  
  

        الباحث
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بدرجة 
 صغيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

 م الفقرة

  1  التكنولوجيا ضرورية للطالبأشعر أن مبحث  √    
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بدرجة 
 صغيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

 م الفقرة

  1  التكنولوجيا ضرورية للطالبأشعر أن مبحث      
  2  جيا التكنولوأفضل تطوير أسلوب تدريس مبحث      
  3  بحثلمأسلوب تدريس مبحث التكنولوجيا تقلل من استيعابي ل      

      
  التكنولوجيا منبمبحث ن المعلومات المتعلقة عالبحثاستمتع ب
   شبكة االنترنتخالل

4  

  5  فعالةتعلم من خالل شبكة االنترنت أسلوب أرى أن ال      
  6   التكنولوجيا لدي حب االستطالعينمي مبحث      
  7  التكنولوجيا لدي مهارات استخدام الحاسوببحثينمي م      

 8  تزيد مبحث التكنولوجيا من الثقافة العلمية لدي   

  9  التكنولوجيا لدي مهارات استخدم شبكة االنترنتينمي مبحث   
  10 بداعي التكنولوجيا لدي مهارات التفكير اإلينمي مبحث   
 غرفة أشعر بالمتعة عند تطبيق موضوع البرمجة في   

 الحاسوب
11  

  12  أرغب ببناء البرامج من خالل لغة فيجول  بيسك   
  13  أحاول االلتحاق بدورات لغات البرمجة بعد الدوام المدرسي   
  14   التكنولوجيا والبرمجةعالقة بمبحثأشترك بمنتديات ذات    
  15  أرغب في دراسة تخصص التكنولوجيا في المستقبل   
  16   التكنولوجياور حصة مبحث حضيسرني كثيراً   
  17  التكنولوجيا في األسبوعحصص مبحث تزداد أن أفضل   
  18   التكنولوجيا بعض رغباتي وميولييشبع مبحث   
  19   التكنولوجيابحثفي تعلم مبصعوبة أشعر    
  20   التكنولوجيا تشمل موضوعات مهمةأرى أن مبحث   



   

  

بدرجة 
 صغيرة

بدرجة 
 وسطةمت

بدرجة 
 كبيرة

 م الفقرة

 ة على فهم الكثير من موضوعات مبحثأشعر بعدم القدر   
  التكنولوجيا

21  

  22  التكنولوجيا ممتعة وشيقةأشعر بأن مبحث   

  23 تكنولوجيا ال في مبحث ومتميزاًأحاول أن أكون مبدعاً   

أتمنى المشاركة في المعارض والنشاطات العلمية المتعلقة    
 ث التكنولوجيابمبح

24  

  25   التكنولوجياشعر بالضيق عندما يتغيب معلم مبحثأ   

  26  التكنولوجياأحب التعاون مع معلم مبحث   

  27  التكنولوجياالملل أثناء شرح المعلم لحصة مبحثأشعر ب   

  28 أرغب بالمناقشة في حصة التكنولوجيا مع الطالب والمعلم   

فني معلم التكنولوجيا بنشاطات وواجبات  عندما يكلأفرح كثيراً   
 إضافية

29  

 التكنولوجيا لخوفي من أشعر بالخوف من االمتحان في مبحث   
 الفشل فيه

30  
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  )4(ملحق رقم 
        نص الخطاب الموجه للسادة محكمي االختبار التحصيلي

  

  .حفظه اهللا............. ........................................: .....السيد

  ...      السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته       

  
  تحكيم اختبار: الموضوع

�b2 �b2 �b2 �b2 "  :بعنوانبإجراء بحث تربوي  عايش مقبل هأحمد عبد رب/ يقوم الباحث 

 _��SU,� _��SU,� _��SU,� _��SU,�E ��,2E ��,2E ��,2E ��,2 cL�+ X Y��LU�� 0�� "�9�%�� d��,�$�� "-�-V�� d��9e�  cL�+ X Y��LU�� 0�� "�9�%�� d��,�$�� "-�-V�� d��9e�  cL�+ X Y��LU�� 0�� "�9�%�� d��,�$�� "-�-V�� d��9e�  cL�+ X Y��LU�� 0�� "�9�%�� d��,�$�� "-�-V�� d��9e� 

� �f� g�� �5���DWU��� �f� g�� �5���DWU��� �f� g�� �5���DWU��� �f� g�� �5���DWU��A�T 3hAi�� ��%�� ?��A�T 3hAi�� ��%�� ?��A�T 3hAi�� ��%�� ?��A�T 3hAi�� �� للحصول على درجة ،"��? ��%

  .الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية
  

ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال 
   :حيث من

 صياغة عبارات االختبار  �

 مطابقته للمنهاج �

 ارمناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختب �

  حذف وإضافة ما تراه مناسباً �
  

������� 	
�� � ���� 	� ��� �� ���
 ً���
�� ������� ��� ��� ً
 !�"������� 	
�� � ���� 	� ��� �� ���
 ً���
�� ������� ��� ��� ً
 !�"������� 	
�� � ���� 	� ��� �� ���
 ً���
�� ������� ��� ��� ً
 !�"������� 	
�� � ���� 	� ��� �� ���
 ً���
�� ������� ��� ��� ً
 !�"        

 #$%&�
� '
(�)
 *+�, -�.%/ 
��01�� #$%&�
� '
(�)
 *+�, -�.%/ 
��01�� #$%&�
� '
(�)
 *+�, -�.%/ 
��01�� #$%&�
� '
(�)
 *+�, -�.%/ 
��01��    

                                                               

        الباحث                                                             
/2$.� $3�/2$.� $3�/2$.� $3�/2$.� $3������.% �.% �.% �.%   
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  )5(ملحق رقم 
  نص الخطاب الموجه للسادة محكمي مقياس االتجاه

        
  .حفظه اهللا..................................... ................: .....السيد

  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
  التكنولوجياتحكيم مقياس اتجاهات الطالب نحو مبحث : الموضوع

  

�b2 �b2 �b2 �b2 "  :بعنوانبإجراء بحث تربوي  عايش مقبل هأحمد عبد رب/ يقوم الباحث 

 _��SU,� _��SU,� _��SU,� _��SU,�E ��,2E ��,2E ��,2E ��,2 cL�+ X Y��LU�� 0�� "�9�%�� d��,�$�� "-�-V�� d��9e�  cL�+ X Y��LU�� 0�� "�9�%�� d��,�$�� "-�-V�� d��9e�  cL�+ X Y��LU�� 0�� "�9�%�� d��,�$�� "-�-V�� d��9e�  cL�+ X Y��LU�� 0�� "�9�%�� d��,�$�� "-�-V�� d��9e� 

A�T 3hAi�� ��%�� ?��� �f� g�� �5���DWU��A�T 3hAi�� ��%�� ?��� �f� g�� �5���DWU��A�T 3hAi�� ��%�� ?��� �f� g�� �5���DWU��A�T 3hAi�� ��%�� ?��� �f� g�� �5���DWU��"، للحصول على درجة 

  . اإلسالميةالماجستير من كلية التربية بالجامعة
   

ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا المقياس في ضوء خبرتكم في هذا المجال 
  :حيث من

 كفاية العبارات في تغطية االتجاه نحو مبحث التكنولوجيا  �

 مدى سالمة ومالئمة الصياغة اللفظية لمستوى طالب الصف العاشر �

 نوع كل عبارة من حيث السلبية وااليجابية �

  فة ما تراه مناسباًحذف وإضا �
  

������� 	
�� � ���� 	� ��� �� ���
 ً���
�� ������� ��� ��� ً
 !�"������� 	
�� � ���� 	� ��� �� ���
 ً���
�� ������� ��� ��� ً
 !�"������� 	
�� � ���� 	� ��� �� ���
 ً���
�� ������� ��� ��� ً
 !�"������� 	
�� � ���� 	� ��� �� ���
 ً���
�� ������� ��� ��� ً
 !�"        

 #$%&�
� '
(�)
 *+�, -�.%/ 
��01�� #$%&�
� '
(�)
 *+�, -�.%/ 
��01�� #$%&�
� '
(�)
 *+�, -�.%/ 
��01�� #$%&�
� '
(�)
 *+�, -�.%/ 
��01��        
  الباحث                                                                      

/2$.� $3�/2$.� $3�/2$.� $3�/2$.� $3������.% �.% �.% �.%  
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  )6(ملحق رقم 
   وفق مجال بلوم للمجال المعرفيولى من كتاب التكنولوجيا للصف العاشرأهداف الوحدة األ

  األهداف  .م

  يعرف الحاسوب  1

  يعدد مكونات الحاسوب  2

  يعرف البرمجة  3

  يذكر أقسام البرمجة  4

  يعرف لغة اآللة  5

  يعرف لغة التجميع  6

  يذكر أمثلة على لغات البرمجة العليا  7

  الدنيا والعليايقارن بين لغات البرمجة   8

  حل مسألة باستخدام الحاسوبيذكر خطوات   9

  وظيفة محلل النظميشرح   10

  وظيفة المبرمجيشرح   11

  المترجماتيشرح وظيفة   12

  يعرف الخوارزمية  13

  يذكر خصائص الخوارزمية  14

  يطبق أمثلة على الخوارزميات  15

  يعرف المخطط االنسيابي  16

  نسيابييرسم أشكال المخطط اال  17

  يذكر مدلول أشكال المخطط االنسيابي  18

  يرسم المخطط االنسيابي لبعض الخوارزميات  19

  يعرف لغة فيجول بيسك  20

  برمجية لغة بيسك المرئيةيشغل   21

  شاشة لغة فيجول بيسك مكونات يشرح   22

  يستخدم أدوات لغة فيجول بيسك  23
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  األهداف  .م

  ل بيسكيحفظ ملف لغة فيجو  24

  مراحل كتابة برنامج في فيجول بيسك يشرح  25

  يصمم واجهة برنامج حساب معدل خمس درجات  26

  يضبط خصائص أدوات لغة فيجول بيسك  27

  يكتب الجمل البرمجية في مكانها المخصص  28

  يذكر وظيفة زر التحكم  29

  يشغل برنامج حساب معدل خمس درجات  30

  ملف تنفيذيك ك المرئيةبرمجية لغة بيسملف  يحفظ  31

   الربح لثالث شركاء في مصنعيحسببرنامج  يصمم  32

  يذكر أقسام البيانات في فيجول بيسك  33

  يعرف المتغير  34

  يصنف قيم المتغيرات من حيث نوعها  35

  يعرف اسم المتغير  36

  أنواع المتغيرات يعدد  37

  يذكر العمليات في فيجول بيسك  38

  العمليات في لغة فيجول بيسك أمثلة علىيطبق   39

  يذكر االقترانات في فيجول بيسك  40

  برنامج لحساب جيب وجيب تمام وظل زاوية يصمم  41

  برنامج لحساب مساحة الدائرةيبرمج   42

  يعرف الجمل الشرطية  43

  رموز العمليات الخاصة بالجمل الشرطية يعدد  44

  يذكر صيغ الجمل الشرطية  45

  لى الجمل الشرطية أمثلة عيطبق  46

47  
 باستخدام  برنامج حساب معدل خمس درجات وإعطاء التقدير للمعدل يصمم

  IF - Then - End  if  الجملة الشرطية
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  األهداف  .م

48  
برنامج حساب معدل خمس درجات وإعطاء التقدير للمعدل  يصمم

  select case  باستخدام تركيب

   Loopيعرف التكرار   49

  Loopذكر تركيبات التكرار ي  50

   For… Next  يكون جملة برمجية باستخدام   51

  Do…Loopيكون جملة برمجية باستخدام   52

  InputBoxيكون جملة برمجية باستخدام   53
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  )7(ملحق رقم 
   العاليكتاب تسهيل مهمة الباحث من الجامعة لوزارة التربية والتعليم
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   )8( ملحق رقم
  كتاب تسهيل اطالع الباحث على برنامج وورلد لينكس من الجامعة اإلسالمية لوكالة الغوث
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  )9(ملحق رقم 
  كتاب وزارة التربية والتعليم العالي لمديرية تربية وتعليم غرب غزة لتسهيل مهمة الباحث
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  )10(ملحق رقم 
 ية التي بناءها الباحث من خالل موقع هوتميلصورة للمجموعة البريد
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  )11(ملحق رقم 
  صورة لموسوعة ويكيبيديا الحرة
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  )12(ملحق رقم 
  صورة لموسوعة دهشة
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  )13(ملحق رقم 
  محتوى الوحدة األولى من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر
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   )14( ملحق رقم
  نموذج للرسائل المرسلة من طالب الموسوعة العلمية للمعلم بعد البحث عن موضوع الدرس

  
  أمجد الكريري: اسم الطالب

  10مجموعة الموسوعة العلمية العاشر 
  الدرس األول
 البرمجيات

             تعريف الحاسوب    : : : : أوالً

  . عليها اسم برامج لبيانات وفقاً لمجموعة من التعليمات يطلق تتعامل مع اآلةالحاسوب هو    - 
يقوم باستقبال البيانات ومن ثم   بأنه عبارة عن جهاز الكتروني يعرف الحاسوب تعريف آخر - 

 .أخرى معالجتها ومن ثم تجزينها أو إظهارها للمستخدم بصورة
 مكونات الحاسوب: ثانياً

الممكن القول أن أي نظام  من. فقط العتاد أو المكونات الصلبة الحاسوب يقصد بمكونات   
 :تلفةالمخ حاسوبي يحتوي على األجزاء التالية بأشكاله

و هو المسئول عن معالجة العمليات "المعالج"ا  و يطلق عليه اختصاروحدة المعالجة المركزية- 
 .الحسابية و تنفيذها

  .Motherboard اللوحة األم - 
  .RAM ذاكرة الوصول العشوائي - 
  .HardDiskالقرص الصلب :  وحدات التخزين مثل - 
  . والفأرة والشاشةلوحة المفاتيحال وإخراج البيانات مثل وحدات إدخ - 
  : و هناك مكونات أخرى تعتبر مكملة لعمل الحاسوب مثل  

  .الطابعة - 
  .الماسح الضوئي - 
  .الوسائط المتعددة أو  الصوتية و المرئيةاألجهزة - 

  :باإلضافة إلى المكونات الصلبة فإن الحاسوب يحتاج إلى
  ت ليس من مكونات الحاسوب و يعتبر من المكمالنظام تشغيل - 
 ليست من مكونات الحاسوب و تعتبر من المكمالت، و يشبه البعض العالقة بين البرامج - 

  .البرامج و الحاسوب بالعالقة بين الروح و الجسم
  سوب كما هو مبين في الرسم التوضيحي لمكونات الحاسوب والجدول اآلتي يوضح مكونات الحا
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N English 

1 Monitor 

2 Motherboard 

3 CPU (Microprocessor) 

4 Main memory (RAM) 

5 Expansion cards 

6 Power supply unit 

7 Optical disc drive 

8 Hard disk drive (HDD) 

9 Mouse 

10 Keyboard 

 

  البرمجة : ثالثاً  

تكتب وفق مجموعة من القواعد تحدد بواسطة  , األوامرعبارة عن مجموعة من  لغة البرمجة -
  .سوب  بعدة مراحل الى ان تنفذ على جهاز الحااألوامرو من ثم تمر هذه  , اللغة
قريبة من (البرمجة بناء على قربها من اللغات اإلنسانية إلى لغة عالية المستوى  تقسم لغات- 

كلغة (و لغة منخفضة المستوى  C , جافا Java مثل سي) التي يفهمها البشر اللغة
 , وتقسم أحيانا بناء على األغراض لهذه اللغة). وهي قريبة من لغة اآللة Assemblyاألسيمبلي

  جهاز حاسوببإنتاج تقوم شركة ما أنمثل ,  معينة أجهزةلغات صممت لكي تعمل على هناك 

هناك   التي تنفذ عليه  واألوامروتوفر له دليل استعمال يحتوي على  , CPU  معالج مركزيأو
  Virtual  افتراضيةآلة تعمل ضمن أنها أي اآللة تعمل بشكل مستقل عن أخرىلغات 

Machine , امثل لغة الجاف Java  

 لبرمجةل  آخرتعريف

أو أي جهاز آخر، لتوجيهه  الحاسوب لجهاز البرمجة هي عملية كتابة تعليمات وأوامر       
 و تتبع عملية البرمجة قواعد خاصة. بكيفية التعامل مع البيانات أو لتنفيذ فعل معين وإعالمه

 ا عن األخرى و تجعلهاو كل لغة لها خصائصها التي تميزه. باللغة التي اختارها المبرمج

كما أن . البرنامج مناسبة بدرجات متفاوتة لكل نوع من أنواع البرامج و المهمة المطلوبة من هذا
اللغات صممت  للغات البرمجة أيضاً خصائص مشتركة و حدود مشتركة بحكم أن كل هذه

 للتعامل مع الحاسوب

 :أمثلة لبعض لغات البرمجة للحاسوب
  سي شارب          بايثون              برولوغ          روبي      فورتران      أسمبلي
  Logoلغة لوغو             جيم           جافا سكربت       كوبول        بيسك          دلفي

  ليسب           جافا                  سي     بي إتش بي     إس كيو إل     باسكال
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  صورة للنقاش داخل المجموعة البريدية بين المعلم والطالب
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  نموذج للبرامج التي نفذها طالب المجموعة البريدية والموسوعية
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