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 : إىل  هي

  ّزحؼش لليب لذكزه شٌلبً ًدػبء بأى ّطْب اهلل ثزاه ًأمحل امسو بكل فخز ، ًأفخمذه يف كل حني ًًلج ،  

 اهلل ًالذُ ) الشيْذ ( رمحوُ

ب سز جنبحِ ، كبى دػبؤىًسيزث لزاحيت طٌّال ، ًأًصخين بخمٌٍ اهلل يف أهٌرُ مجْؼبً   

 اهلل ( أهِ احلبْبْت ) حفظيب...........  ًحنبهنب بلسن جزاحِ

  ًكبًٌا حٌيل دائوبً ... .. ....      أخٌحِ ًأصذلبئِ  اشذ هبن أسرُ   ، 

 ..... أسبحذحِ  الؼلنطزّك كبلشوؼت املضْئت فأرشذًًِ إىل  كبًٌا يل 

 سًجيت الغبلْت ....... ًاإلخالص الٌفبء رهش ، هسبػذحِ يف جيذاً حذخز مل 

 . أبنبئِ ) كزار ، ػوبر ، مشس (زة ػْين ًأهل حْبحِ  ....ل املسخمبل بسخبى يف الْبًؼت الشىٌر اىل

ّشرع الخسبهح يف للب أبنبئو رغن احلبلذّي ، إىل هي حنشف جزاحو كل ٌّم ػلَ ّذ اىل هي 

 ًطين احلبْب ) الؼزاق (          اجملزهني 

 طلبت الؼلن يف كل هكبى              ....                                                     أىذُ مثزة ىذا اجليذ املخٌاضغ اىل 

   حْذر 
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بداية أرفع شكري وعرفاني هلل سبحانُو وتعالى الذي يسر أمري إلنياء ىذه الرسالة وأمدني بالقوة لتقديميا عمى 
 ىذا النحو ، قد يعجز المسان عن أبداء ما تكنُو النفس من العرفان لمن يكون سخيًا في تقديم عونُو لآلخرين ،

لما بذلُو من ( محسن طاهر مسمم الموسوي تور ) إلى مشرفي الفاضل األستاذ المساعد الدك فأتقدم بالشكر
فقد كان ينبوعًا من جيوٍد أنارت البحث ، وقد كان ألفكارِه وتوجيياتو األثر البالغ والمؤّثر في ىذه الرسالة ، 

 المعرفة والعمم ، فجزاه اهلل عمى كل خير ، وأمد في عمره ، وبارك في جيده ، وأبقاه منارًا لمعمم والعمماء.
 أعضاء لجنة الحمقة الدراسية ) السمنار ( األستاذ الدكتور أساتذتي اب الوفاء والعرفان أتقدم بالشكر إلى ومن ب

( ، لما قدماه لي من مهند عبد الحسن الزبيدي ( واألستاذ المساعد الدكتور ) هادي َكطفان شون العبداهلل ) 
 البحث .إنجاز  فيساعدت آراء سديدة توجييات و 

( رئيس قسم العموم التربوية والنفسية السابق ، احسان حميد عبد كما أقدم شكري إلى األستاذ المساعد الدكتور ) 
 ة ومعنوية لطمبة الدراسات العميا ) الماجستير ( .يلما أبداه من تسييالت ادارية وعمم

لعممية وآرائيم السديدة في اتمام السادة المحكمين الذين أستعنت بخبراتيم ا اساتذة القسم و والشكر موصول إلى
 ىذا البحث.

 لما أبداه من مساعدة طيمة كتابة البحث . (حيدر عدنان محمد كما أقدم شكري واعتزازي لؤلخ والزميل ) 
( عمى  فلايرهاشم ، مروان ، سالم ، عمي ، زهراء ، )  ي الدراسات العمياوأسجل شكري أيضًا إلى زمالئي ف

 اآلراء وتقديم النصح والتشجيع .مساعدتيم في أبداء 
 كما أقدم شكري وعرفاني إلى موظفي المكتبة المركزية في جامعة القادسية لما قدموه من عون وتسييل .

 الدراسة .ا قدمو من مساعدة ونصح طيمة مدة لم (رائد عاجل ادريس وأقدم شكري الجزيل إلى صديقي العزيز ) 
وأخص بالذكر غريب طوس لمبنين وأسجل شكري وأمتناني إلى أدارة وأعضاء الييئة التدريسية في متوسطة 

( ، لما قدما لي من قحطان جابر محمد ( مدير المدرسة والمعاون األستاذ ) محمد جبار مطمك منيم األستاذ ) 
 معونة في تسييل أنجاز بحثي . 

معي بصبر وألم كل مراحل إعداد ىذه الرسالة فميا مني كل الشكر  لي أن أذكر والدتي التي عاشتكما يطيب 
والوفاء والتقدير وأطال اهلل في عمرىا ، وشكري أيضًا إلى أخوتي وأصدقائي وعائمتي عمى دعميم وتشجيعيم 

 الدائم والمستمر من أجل إكمال بحثي .

أشكر كل من كانت لُو يد بيضاء ساىمت في إظيار البحث بيذه الصورة ، فميم مني أخمص الشكر  وفي الختام
  وأعذبُو ، وأسأل اهلل أن يجزي الجميع خير الجزاء تجاه ما قدموه لي . 

                                                                              الباحث 
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  Abstractمستخلص البحث    
فاعمية المدونة اإللكترونية ضمن مهمات عممية في التحصيل والكفاءة ىدف البحث إلى التعرف عمى     

ولتحقيق ذلك تم صياغة الفرضيتين  الذاتية االكاديمية لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء
 الصفريتين اآلتيتين :

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  0.05) ى و داللة احصائية عند مستو ال يوجد فرق ذ .1
المدونة االلكترونية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  عمالَيدرسون المادة العممية باست الذين

 في تحصيل مادة الفيزياء .بالطريقة االعتيادية الذين َيدرسون المادة نفسيا 
( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  0.05 )و داللة احصائية عند مستوى ال يوجد فرق ذ .2

المدونة االلكترونية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  عمالَيدرسون المادة العممية باست الذين
 في الكفاءة الذاتية االكاديمية .بالطريقة االعتيادية الذين َيدرسون المادة نفسيا 

الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النيارية الحكومية أقتصر البحث الحالي عمى طالب الصف    
والتي   2017 – 2016التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة القادسية / تربية قضاء عفك ، لمعام الدراسي 

 . ( مدارس 6محاسوب والبالغ عددىا ) تحتوي عمى مختبر ل
الجزئي لمجموعتين متكافئتين ) مجموعة تجريبية وأخرى  أعتمد الباحث التصميم التجريبي ذي الضبطوقد 

   سةار ًا ليذا التصميم اختيرت عينة الدوفقو الكفاءة الذاتية االكاديمية ، و  متحصيلضابطة ( ذا االختبار البعدي ل
    من بين عدد المدارس ، بمغ عدد طالب المدرسة بالتعيين العشوائي البسيط) متوسطة غريب طوس لمبنين ( 

موزعين عمى ثالث شعب ، تم اختيار شعبتين عشوائيًا لتمثل أحدىما  في الصف الثاني المتوسط ( طالباً  101 )
األخرى ( طالبًا َدرسوا المادة العممية باستعمال المدونة اإللكترونية ، و  30المجموعة التجريبية وقد ضمت ) 
 يا بالطريقة االعتيادية .( طالبًا َدرسوا المادة نفس 30) المجموعة الضابطة وقد ضمت 

) العمر الزمني باألشهر ، الذكاء ، درجات الكورس الدراسي األول ، في متغيرات  كوفئت المجموعتين ذْ إِ    
 . كاديمية (ابقة ، مقياس الكفاءة الذاتية األ المعمومات الفيزيائية الس

األخيرة ) السادس ، السابع ، الثامن ،  تحددت المادة العممية ) الكورس الدراسي الثاني ( بالفصول األربعو   
 . 2016،  8التاسع ( من كتاب الفيزياء لمصف الثاني المتوسط ط

، كذلك أعد  ) معرفيًا (سموكياً  ( ىدفاَ  134تم صياغة أىداٍف سموكية ليذه الفصول إذ بمغ عددىا ) وقد   
الضابطة ، وفيما يتعمق بإداتا البحث فقد (  خطة تدريسية لممجموعة التجريبية ومثميا لممجموعة  18) الباحث 

تعدد االجابة ذي أربعة بدائل ، ( فقرة من نوع االختيار من م 40تم إعداد اختبار لمتحصيل والمكون من ) 
( فقرة  ، وتم التحقق من الخصائص  40كاديمية مكون من ) مقياس لمكفاءة الذاتية األ م اعداديضًا توأ

 . ( SPSS 21( وبرنامج )  Microsoft Excel 2010) برنامج السايكومترية ليما باستعمال 
، ولمدة تسعة اسابيع بواقع  2017 – 2016طبقت التجربة في الكورس الدراسي الثاني لمعام الدراسي إْذ 

                 حصتان أسبوعيًا لكل مجموعة ، وبعد انتياء التجربة تم تطبيق أداتي البحث عمى المجموعتين
 الضابطة ( . و ) التجريبية
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وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل بحجم أثر   
ر المستقل في ( وىي قيمة كبيرة لبيان حجم أثر المتغي 1.039لممتغير المستقل ) المدونة اإللكترونية ( بمغ ) 

بية في مقياس يضًا أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريالمتغير التابع ، وأ
( وىي قيمة كبيرة أيضًا ، وفي ضوء ذلك  0.856مغ ) كاديمية بحجم أثر لممتغير المستقل بالكفاءة الذاتية األ

 التوصيات والمقترحات .و  خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات
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 Problem of the Research   أواًل : مشكهة انبحث 
في تدني مستوى تحصيل الطالب في مادة الفيزياء وضعف مستوى  الحالي تتمثل مشكمة البحث     

( في  سنوات 10المتواضعة )  من خالل خبرتو بذلكالباحث  ر  ع  ش   الكفاءة الذاتية االكاديمية لدييم وقد
في مادة  بتدني واضح في مستوى تحصيل الطال ىنالكان الحظ  إذ   ، فيزياءال مادة مجال تدريس

 استطالعالفيزياء الذين عمد الباحث االتصال بيم من خالل  1يمدرسوىذا ما اكده عدد من زياء ، الفي
جابات متفاوتة لكن اال فكانت ، سؤال عن اسباب ىذا التدنييتضمن  عبارة عن استبيان مفتوح ( 1ممحق)

ىو اتباع الطرائق التقميدية في  باسباب تدني مستوى تحصيل الطالمعظم تمك االجابات تؤكد عمى ان 
وىذا ما اكدت عميو  ، التي يكون فييا دور الطالب سمبي التدريس ، ومنيا طريقة المحاضرة والمناقشة

(  2201( ودراسة ) مسير ،  2013اطمع عمييا الباحث كدراسة ) البياتي ، ات التي بعض الدراس
ان ىذه الطرائق ال تحقق متطمبات التدريس الناجح لمادة الفيزياء لما  ِإذ ، ( 2015الفريجي ، )  ودراسة

   نشطة مختمفة.   أويو ىذه المادة من تجارب عممية و تحت
لتوجيو  مما دفعو   الكفاءة الذاتية لمطالب مستوى يعف فك ضأيضًا أن ىنا ال حظ الباحث وقد       

بعدم معرفتو بكيفية رفع الكفاءة  فمنيم من اجاب   ، عن سبب ىذا الضعف ( 1) ممحق سؤال لممدرسين
ع عمى رفع تمك الطرائق او االساليب التدريسية التي تشجاستعمال  ومنيم من اجاب  بعدم تية لمطالبالذا

       داخل العممية التعميمية . وااليجابي من خالل اعطائيم الدور االكبر البالكفاءة لدى الط
 تتطمب ميارات واستراتيجيات خاصة في تدريسيا وتستوجب  المواد الدراسية التي أن الفيزياء من عمماً     

تيجيات لألنشطة واألساليب واالسترا تعماليمإعمال التفكير وتوظيف القدرات العقمية لدى المتعممين واس
الحديثة في تدريسيا ونتيجة لذلك برزت اتجاىات عالمية حديثة ومشاريع متطورة لمفيزياء تقدميا بصورة 
 مشوقة ، وقد اىتمت بعض ىذه المشروعات باألسموب العممي وطريقة العمماء في الوصول إلى المعرفة 

 ل في إنجازات عمم الفيزياء ،في حين اىتمت األخرى بإبراز النواحي اإلنسانية والجيد البشري المبذو 
  . ليذا العمم واألمور التكنولوجيةفيما اىتم البعض اآلخر بالنواحي التطبيقية 

                           (24ص 2005)وزارة التربية،                                                                                  

                                  
 ( مدرسين عرض عمييم االستطالع 10)  1
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المدونة االلكترونية ضمن ميمات عممية في تحصيل  استعمالومن ىنا جاءت ىذه الدراسة بمعرفة فاعمية 
في التدريس قد ل المدونة اإللكترونية استعمايرى الباحث أن  ِإذ  الكفاءة الذاتية االكاديمية ، الطالب و 

بتفعيل مياراتيا لتصل  يم ،كفاءة الذاتية االكاديمية لتساعد عمى رفع مستوى تحصيل الطالب ورفع ال
بالمتعمم الى كفاءة الوعي بذاتو االكاديمي والسيطرة عمييا وادارتيا في مختمف المواقف التعميمية ضمن 

 اطر ايجابية متوازنة ، تمكنو من االنجاز والتفاعل االيجابي ضمن اطار العممية التعميمية .
 : تيصاغ مشكمة البحث في السؤال اآليمكن أن ت الذ

ما فاعمية المدونة االلكترونية ضمن مهمات عممية في التحصيل والكفاءة الذاتية  -
 ؟ االكاديمية لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء
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 Importance of the Research        ثانيًا : أهمية انبحث 

تصاالت االلكترونية ، والتي يشيد عالمنا اليوم تطورًا سريعًا في مجال تكنولوجيا المعمومات واال         
اصبح استعمال ىذه التكنولوجيا من اساسيات  ِإذمور الحياة اليومية لإلنسان ، نقمة نوعية في تسييل أ تعد  

 ( 171، ص 2003وآخرون ،  اليرش)              الحياة وال يستطيع المجتمع االستغناء عنيا .  
ديناميكية ، وما يشيده  أصبحت المعرفة ن  وأحجم المعرفة اإلنسانية يتضاعف بشكل سريع  إذ إن         

العالم من ىذا التقدم العممي والتكنولوجي ، يؤثر عمى حياتنا الفكرية والثقافية ، مما يتطمب منا وقفة جادة 
طرائقو ، لمواجية ىذه التغيرات العممية والتكنولوجية المتالحقة ، امام سياسة التعميم ونظامو ومحتواه و 

 وتقنيات وميارات مبتكرة.واكثر استجابة لما يأتي بو العمم من اساليب جديدة وعموم متطورة 
                                                                                      (                   45، ص  2002) الحيمة ،                                                                   

جعل العممية التربوية امام تحديات ىائمة تدعوىا الى اعادة النظر في كافة عناصرىا  األمر الذي        
ومكوناتيا من المدرس والطالب فالكتاب المدرسي وبيئة التعمم ، اذ اصبح لزامًا عمى العممية التربوية 

ريع واالزدياد تطوير منظومتيا التربوية والتعميمية من اجل مواكبة ىذا التطور العممي والتكنولوجي الس
مبادر  عالواضح ألىمية العموم حتى تصل الى نجاح منظومة التدريس ، القادرة عمى اعداد متعمم وا

 (  293، ص  2009)حمادات ،         متأمل قادر عمى مواجية ىذا التطور العممي والتكنولوجي . 
ن اعداد نظم تعميمية ، وخبرات ولكي تحقق التربية ىذه الميمة بصورة سميمة ، كان البد ليا م        

من خالل التركيز تجعل المتعمم محور العممية التعميمية  ومن ثمة عمى مستوى معين من الكفاءة تدريسي
لغرض تحقيق متطمبات نموه التربوي  ؛ عمى تزويده بالميارات واالنماط الدراسية واالجتماعية المتعددة

 ( 6، ص  2003) السامرائي ،                                        والنفسي واالجتماعي . 
في مجال التربية والتعميم البتكار الطرائق واالساليب  متخصصينتظافرت الجيود من قبل ال ذ الِ         

التدريسية الحديثة التي تيدف الى جعل المدرسين قادرين عمى ايصال المعرفة لطالبيم بما يالئم قدراتيم 
 ( 5، ص  2014،  رائد) السامرائي و                             مادة الدراسية .العقمية وطبيعة ال

و  امياريً راد منيا تأىيمو معرفيًا و فالمتعمم في المنيج الحديث ىو محور العممية التعميمية والتي ي         
 وجدانيًا لمواكبة ما يحصل من تطور في الحياة والتكيف لمواجية متطمباتيا ، وعمى ىذا االساس فأنو يعد 

                             . من االطراف الميمة في عممية تنفيذ المنيج بوصفو المستيدف والغاية التي يسعى الييا المنيج
 (   202، ص 2009)عطيه ،                                                                      
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لمعممية التربوية وىو اداة التربية في تحقيق اىدافيا والوصول  الشاملويعد المنيج المدرسي االطار        
بالمتعمم الى اقصى ما يمكن من ابراز طاقتو والكشف عن قدراتو وتنمية ما لديو من استعدادات وميول 

 ( 20، ص  2001) محمد ،                   ينتمي اليو . يلك من اجل المجتمع الذومواىب ، وذ
ي تنتج من الحياة اليومية لممتعمم يوقد أحتمت مناىج الفيزياء مكانة اساسية بين العموم الدراسية ف       

نمي لديو القدرة عمى وتسيم في تزويده بالكثير من المعمومات والحقائق المتعمقة بالظواىر الطبيعية ، كما ت
ربطيا وتطبيقيا في الحياة اليومية  خالل التفكير السميم فيي تيدف الى اكسابو ميارات عممية وعممية من
 ( 9، ص  2007) قطاوي ،             والتي تعد بمثابة المختبر الحقيقي الذي يسيم في توفير ذلك . 

العربي في القرن الحادي والعشرين ،  ت التي تواجو العالمياء من التحدياويعد االرتقاء بتدريس الفيز        
 نظرًا لدورىا الذي الذ يمكن ان تسيم بو في التطور والتقدم العممي . 

  ( 105،ص 2013) العمراني وآخرون ،                                                             
 استعمالتزايد االىتمام يومًا بعد يوم بأىمية الفيزياء وطرائق تدريسيا وتطويرىا وذلك عبر  ِإذ       

االستراتيجيات والنماذج التدريسية التي تجعل من دور الطالب دورًا ايجابيًا في الموقف التعميمي ، فضاًل 
 (  17، ص  2009وآخرون ، ) سالمة                 عن مساىمتيا في تنمية التفكير والتعمم الذاتي . 

ولما كانت الطريقة االعتيادية في التدريس ال تفي بيذا الغرض لذلك اىتم المختصون في المناىج        
وطرائق التدريس بفيم وتحسين عمميتي التعميم والتعمم من خالل الدراسات واالبحاث والتجارب التي قاموا 

 (  237، ص  2009) زيتون ،                 دريس .بيا ليتمكنوا من بناء النماذج المختمفة لمت
وانتقاء االستراتيجيات واالساليب وذلك لمساعدة المدرسين عمى وضع الخطط وتصميم الدروس            

التدريسية المستخدمة داخل الصفوف ، فضاًل عن تييئة البيئة التعميمية المناسبة ألىداف الدرس وتعمم 
رفع مستوى  من ثمعمى التعمم الجيد و لميارات المختمفة ، ومساعدة الطالب المعمومات واالفكار وا

 ( 165، ص  2011) العدوان وآخرون ،                                                 التحصيل . 
وباألخص لدى طمبة المرحمة المتوسطة لما تتمتع بو ىذه المرحمة من أىمية بالغة كونيا تمي         

حمة االبتدائية وتعد امتدادًا ليا ، كما أنيا القاعدة التي تستند عمييا المرحمة الثانوية ، فيي مرحمة المر 
مراحل التعميم  ولتعميمي فيي االساس الذي بنى عميانتقالية ما بين المرحمتين مما اكسبيا أىمية في السمم ا

 ( 46- 45، ص  2008) العيسى ،                         الالحقة كالتعميم الثانوي والجامعي . 
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ن        الطالب في حياتيم العامة بشكل عام وبمادة الفيزياء بشكل خاص  ايييواجكثرة المشكالت التي  وا 
في  لمساعدتيم االلمام بالطرائق واالساليب المختمفة من المعممين ولتنوعيا واختالف طبيعتيا تطمب

 ( 64، ص  2201) التميمي ،                                       مواجية تمك المشكالت.
وىنالك مجموعة من طرائق التدريس التي تعاقبت الواحدة تمو االخرى لتواكب التطور السريع في كل     

كتشاف طرائق تعميمية تكون فييا والذي تسعى فيو الجيود البحثية الوقت ، وال سيما في وقتنا الحاضر 
والحاسوب ات التربوية الحصة االكبر ، ومن ىذه التقنيات اجيزة العرض ، والتمفاز التعميمي ، لمتقني

 ( 45، ص  2000) الحيمة ،                                     وغيرىا . االنترنتالتعميمي ، وشبكة 
وجيا التعميم في عممية التعميم تكنول استعمالادرك القائمون عمى التربية والتعميم فوائد ومزايا  إذ           

والتعمم لما ليا من الدور الفعال الذي اثبتتو البحوث والدراسات التي انعكست في نوعية المخرجات 
 التعميمية ومساعدتيا عمى اكتساب الميارات والخبرات والمعارف بأكثر فاعمية وتطور .

 ( 38، ص  2010، وربحي ) أشتيوة                                                                 
ستعمميا ق التي يائالتعميم االلكتروني في المدارس والجامعات سوف يغير من الطر  تسخير نأو         

يحسن من قدرة المتعمم مدى الحياة ، والذي يعد مطمبًا ومممحًا جوىريًا من  الذي بدوره يمكن انالمعمم ، و 
 ( 146، ص 2008) عبد العزيز ،                              مالمح العصر الرقمي الحالي .      

مساعدتو تركز االستراتيجيات الحديثة عمى اشراك المتعمم اشراكًا فعااًل في العممية التعميمية و  ِإذ         
عمى استثمار طاقتو الكامنة وتنمية مياراتو العقمية والتفكيرية ، كما يجب أن تساعد ىذه االستراتيجيات 
المتعمم عمى نقل خبرتو من مواقف تعميمية معينة الى مواقف حياتيو اسمى واعمى كما يجب أن تساعده 

 ( 178، ص  2014) عطوي ،           عمى االعتماد عمى نفسو وتنمية اتجاه التعميم المستمر لديو . 
أن  ِإذعمى ادوات الجيل الثاني لمويب ومن ىذه االستراتيجيات ، االستراتيجيات التقنية المعتمدة        
يا في العممية التعميمية يجعل الطالب عمى اتصال مستمر مع بعضيم البعض ، مما يمكنيم من استعمال

 ( 3، ص 2016المزمومي ، )            التقميدية تمامًا .العمل جماعة مثمما في الغرف الدراسية 
مشتركين وتعد المدونات االلكترونية من أبرز واشير أدوات الجيل الثاني لمويب ، ألنيا تسمح لم       

 حول العالم . االنترنتبالتعبير عن آرائيم بحرية ، والوصول الى جميع مستخدمي 
                                                               ( p7 .2007.Akbulut &Kiyici ) 
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بفضاء اداة لنشر المعمومات  الى االنترنتفي تحويل شبكة  كما ساىمت المدونات االلكترونيةو      
مبيين ، بل اصبحوا مفتوح لتبادل المعمومات والتفاعل مع اآلخرين ، وبذلك لم يعد االفراد مجرد متمقين س

 .يم دور إيجابي في افادة اآلخرين ن لعميمشاركين فا
                                           )2005.Dyrli)  ، (4، ص  2016نقال  عن ) المزمومي 

العام ومنيا  ستعمالاز المدونات االلكترونية بالكثير من الخصائص التي جعمتيا أكثر مالئمة لالتموت     
 ستعمالقمة التكمفة وسيولة االالتواجد الدائم ، والمرونة والتواصل واألمان والحرية الفكرية والمشاركة و 

 ( 50، ص  2010) المدىوني ،                                                            يرىا . وغ
 ِإذ أنميمية أمرًا ضروريًا وممحًا ، العممية التع المدونات االلكترونية في استعماللذلك أصبح و        

المدونات في طبيعتيا نمطًا جديدًا يتيح التعمم من خالل الكتابة فيي تعطي لمطالب الفرصة لكي يعكس 
في أغمب االحوال . ما يفكر بو ، ويكتبو كما يستطيع استيعابو ،وىو ما ينقص التعميم التقميدي 

والحصول  ن خالل ىذه الكتابات يستطيع الطالب القراءة بكثافة أكبر(، وم 4، ص  6201،زمومي)الم
 ( p12.2009.Yang ) .فيم األعمق لممحتوى الذي تقدمو  ، مما يساعدىم عمى العمى تغذية راجعة أكثر

عداد الطالب والمعممين عمى حد سواء باألنشطة الفعالة ، تعد المدونات التعميمية وسيمة إل كماو         
تتيح ليم فرص التفاعل االجتماعي ، وبذلك تصبح البيئة االجتماعية التي تقدميا المدونات ذات تأثير كما 
والذي يحدث  أن النمو المعرفي ىو المتطمب القبمي لمتنمية العقمية  ِإذى النمو المعرفي عند الطالب ، عم

عممون في العديد من طالب والميتشارك ال ِإذية خارج جدران الصف الدراسي ، خالل المدونات االلكترون
 ( p37.2007.Kuzu)                 االفكار والخبرات التي ىي اساس النمو المعرفي عند المتعمم .

المدونة االلكترونية  استعماللذلك ظيرت العديد من االبحاث والدراسات التي أشارت الى اىمية          
ي وايضا خدمة العممية في التعميم ، لما ليذه التقنية في التغمب عمى محددات واحتياجات التعمم االلكترون

أكدت عمى ان المدونات  ِإذ( Wang&Fang 2005وانج وفانج )  ومن ىذه الدراسات دراسة  ،التعميمية 
ى عمم من الدور التقميدي المتمثل في الشرح وااللقاء الااللكترونية ) التعميمية ( تساىم في تغير دور الم

 يضًا تزيد من دور الطالب االيجابي في تحمل مسؤولية تعمميم . أدور المصمم لممحتوى التعميمي و 
                                                              (p17 .2005 .Wang&Fang  )                                                

لم ينحصر دور المؤسسات التربوية عمى اعداد المناىج الدراسية واالنشطة المدرسية ، بل أصبحت و       
تيتم بالجوانب النفسية واالجتماعية واالكاديمية لدى الطالب من اجل تحقيق مستوى أفضل من التوافق 
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طمب عددًا من الكفايات االكاديمية واالجتماعية الدراسي ، والتكيف االكاديمي ذلك أن التكيف الناجح يت
أن توفر ىذه الكفايات لمطالب يزيد من إمكانية اكتساب الميارات وتطوير الدافعية  ِإذنفعالية والسموكية واال

 (  4، ص  2009،  رفعةمطر و )                           و طالبًا . فوتكوين ىوية ايجابيو بوص
( كمفيوم اساسي في النظرية  Banduraوتم تقديم مفيوم الكفاءة الذاتية من قبل باندورا )        

أثر في سموك الفرد االجتماعية المعرفية ، ويعد من االبعاد الميمة في الشخصية االنسانية لما ليا من 
 ديده .تمعب الكفاءة الذاتية االكاديمية دورًا ميمًا في توجيو السموك وتح ِإذوتصرفاتو ، 

 (  123، ص  2013،  محمد) طالفحة و                                                        
يمًا وبارزًا في التأثير عمى األداء االكاديمي لدى الطالب متؤدي الكفاءة الذاتية االكاديمية دورًا  إذ       

وتتبمور ىذه الكفاءة في شكل االفكار والمعتقدات حول الذات بشأن مدى كفاءتيا ، فيذه االفكار تتوسط 
يرى عمماء المدرسة المعرفية  ِإذبين ما لديو من معرفة وميارات وبين أدائو الفعمي في المواقف التعميمية 

معرفتو ومياراتو تعد عوامل ضعيفة من حيث مدى قدرتيا و عية الى أن التحصيل السابق لمطالب االجتما
 عمى التنبؤ بالتحصيل المستقبمي وذلك ألن معتقدات الكفاءة لديو تؤثر بقوة في سموكو . 

                                                                     (p:c .1996Pajares )  
( بأن الطمبة ذوي الكفاءة الذاتية العالية يقومون ببذل جيد ،    Bandura and other.1992 يرى ) و 

ويكونون أكثر مثابرة ومرونة عند مواجيتيم لممواقف التعميمية المختمفة ، وكذلك فأن معتقدات الطمبة حول 
ى انجازه ، لذى فأن الكفاءة الذاتية امكانياتيم وقدراتيم عمى القيام بيمام معينو تكون أىم المحددات لمحتو 

 .االكاديمية ترتبط بالعديد من المتغيرات مثل المثابرة واإلصرار والجدية والمرونة
                                                     (p 665. 1992.Bandura and other  )                                                           

( أن ىنالك عالقة قوية بين الكفاءة الذاتية والتحصيل االكاديمي لدى  Pajares 1996 ويضيف )       
الطمبة كونيا تتوسط بين الميارات والخبرات السابقة والقدرات العقمية في تأثيرىا في التحصيل ، كذلك 

 (  p 552 .1996 .Pajares)                 تؤثر في زيادة مستوى التحصيل االكاديمي . 
أن الطمبة من ذوي الكفاءة الذاتية العالية سوف يختارون ميامًا دراسية تمتاز بالصعوبة والتعقيد و      

والتحدي ولذلك سوف يبذلون جيدًا عاليًا من المثابرة واالصرار لمحصول عمى نواتج تعميمية عالية 
الذين يتجنبون الميام التعميمية الصعبة ولذا فيم  المستوى ، مقارنة بالطمبة ذوي الكفاءة الذاتية المنخفضة

 ( 6، ص  2013،  سعاد) البدراني و .                          يحصمون عمى نواتج تعميمية متدنية 
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و الكفاءة الذاتية ىي متغير نسبي يختمف من فرد الى آخر وىذا االختالف يمثل عنصرًا اساسيًا في      
ومنيا المواقف الدراسية ، أذ يتوقف مستوى أداء الطالب في المواقف المتشابية  اختالف استجابات الطمبة

الدراسي عمى مستوى الكفاءة الذاتية االكاديمية ، فاذا  استطعنا تعزيز تمك الكفاءة لدى الطمبة فقد نحقق 
 و الطالب .نجاحًا كبيرًا في تحسين تحصيل الطمبة النوعي والذي يعتمد عمى الفيم واألدراك لما يتعمم

                                                     ( 217، ص  2016) عبد ،                                                                     
 : تيةتجمى أهمية البحث بالنقاط اآلومما سبق يمكن أن ت     
 س مادة الفيزياء لممرحمة المتوسطةفي تدري ةطريقالمدونة االلكترونية بوصفيا  استعمالأىمية  -1

 والتي قد تسيم في زيادة تحصيل مادة الفيزياء وزيادة الكفاءة الذاتية االكاديمية لدى الطالب .
تساعد  المناىج الدراسية بطريقةقد تفيد نتائج ىذه الدراسة مصممي المناىج التعميمية في تخطيط  -2

في تطبيق تقنيات الجيل الثاني لمويب والمتمثمة بالمدونات االلكترونية في تدريس ىذه المناىج 
 مما يسيم في تطويرىا مستقباًل .

 .ت االلكترونية التعميمية االخرىالمدوناتقديم تصميم لممدونة االلكترونية قد يستفاد منو في أعداد  -3
بتوظيف المدونة لممراحل الدراسية المختمفة يزياء قد يساعد البحث الحالي مدرسي مادة الف -4

 االلكترونية لتدريس موضوعات مادة الفيزياء بطريقة اكثر فاعمية وتشويقًا .
قد تساعد ىذه الدراسة في التغمب عمى مشكمة الفروق الفردية بين الطمبة وذلك من خالل التعمم  -5

 حسب قدراتيم واستعداداتيم .
رسين عمى قياس ىذا الجانب الذاتية االكاديمية والذي سيعين الباحثين والمدبناء مقياس لمكفاءة  -6

 ألغراض تربوية وبحثية .
           تعد ىذه الدراسة من الدراسات النادرة أن لم تكن االولى عمى المستوى المحمي والعربي  -7

متوسطة ، لذى في تدريس مادة الفيزياء في المدارس ال عممتمى قدر عمم الباحث ( التي است) ع
 يمكن رفد المكتبة الوطنية بمعمومات بحثية عنيا .
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    The Aims of The Research     انبحث اثانثًا : هدف 

 : إلىالتعرف بيهدف البحث الحالي  
فاعمية المدونة االلكترونية ضمن ميمات عممية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في  -1

 . مادة الفيزياء
الكفاءة الذاتية االكاديمية لدى طالب الصف  في فاعمية المدونة االلكترونية ضمن ميمات عممية -2

 . لثاني المتوسط في مادة الفيزياءا

   ResearchThe The Hypotheses of         ا انبحث ترابعًا : فرضي
 لغرض تحقيق هدفا البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين :

( بين متوسط درجات طالب المجموعة  0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )  -1
 ة االلكترونية ومتوسط درجات طالبالمدون استعمالب المادة العممية درسونالذين ي  التجريبية 

 بالطريقة االعتيادية في تحصيل مادة الفيزياء .المادة نفسيا  درسونالمجموعة الضابطة الذين ي  
( بين متوسط درجات طالب المجموعة  0.05يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) ال  -2

المدونة االلكترونية ومتوسط درجات طالب  استعمالب المادة العممية درسونلذين ي  التجريبية ا
 .في الكفاءة الذاتية االكاديميةبالطريقة االعتيادية  المادة نفسيا درسونالمجموعة الضابطة الذين ي  

 Research      heT The Limitation of       خامسًا : حدود انبحث

 يقتصر البحث الحالي عمى :
 في المدراس المتوسطة والثانوية التابعة لممديرية العامة لتربية المتوسط طالب الصف الثاني -1

 . والتي تحتوي عمى مختبر لمحاسوب ،قضاء عفكتربية  القادسية / محافظة
 .  2017 – 2016الثاني من العام الدراسي كورس الدراسي ال -2
الضوء وانعكاس الضوء ، انكسار الضوء ، العدسات الرقيقة ، المون )  الفصول االربع االخيرة -3

 . 6201 صف الثاني المتوسط الطبعة الثامنةمن كتاب الفيزياء لم (  والطيف الكهرومغناطيسي
 (  oogle bloggerGمن موقع )  فةاالمستض ،مدونة الكترونية من أعداد الباحث  استعمال -4

  http://hayder79.blogspot.comوالتي تحمل الرابط  

http://hayder79.blogspot.com/
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 The Terms of Definition           سادسًا : حتديد املصطهحات

 عرفها كاًل من :  Effectiveness فاعمية : -1
  ،( 37ص ، 2008) نبيان ، العمل الذي لو تأثير إيجابي في األداء "": ( بأنها 2008) نبهان 
   ، القدرة عمى التأثير وبموغ االىداف وتحقيق النتائج المرجوة بأفضل  ( بأنها : 2009) مجدي "

 ( 745، ص  2009) مجدي ،                                  صورة ممكنة "       
   أو " التأثير االيجابي عن العمل الذي يؤثر في االداء  ( بأنها : 2002،  خالد) حمادنه و

 ( 6، ص 2012،  خالدتدريس محددة "   ) حمادنو و طرائق  استعمالاالنتاج الجيد خالل 
 بأنها : اجرائياً ( ، ويعرفها  2002ويتفق الباحث نظريًا مع تعريف ) حمادنه وعبيدات ، 

المدونة االلكترونية ضمن ميمات  استعمالاألثر المتوقع حدوثة عند تدريس طالب عينة البحث ب محج
عممية ويقاس بمتوسط درجات االختبار التحصيمي ومقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية لممجموعتين 

 التجريبية والضابطة .
 عرفها كاًل من : Blog 1المدونة االلكترونية :  -2

  ( ، بأنها : 0032المحضار )  " صفحة ويب ديناميكية سيمة اإلنشاء والتحديث ، يحررىا مدون
واحد أو أكثر ، وتحتوي عمى موضوع محدد غالبًا ، وترتب التدوينات ترتيبًا زمنيًا معكوسًا ، كما 
تسمح بالتفاعل بين محررييا وقارئييا حتى يمكن ألي شخص متصفح لإلنترنت التعميق عمييا 

  ( 8، ص  2013) المحضار ،                                              . "بكل سيولة 
  ، صفحة ويب عمى االنترنت يتم فييا عرض المعمومات  ( بأنها : 2005) رزوقي وآخرون

بصورة شيقة وجذابة ، وتكون مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيا تصاعديًا ، تشمل كل تدوينو موضوع من 
 يا المحتوى الدراسي ، وتحوي ىذه الصفحات باإلضافة إلى النصوصالموضوعات التي يتضمن

 المكتوبة العديد من الصور ومقاطع الفيديو والروابط المفيدة لمطمبة والمتعمقة بموضوعات المحتوى 
 (348ص 2015،)رزوقي وآخرون                                                      الدراسي.

                                  
 أي الولوج لمشبكة أو سجل الشبكة Web logمختصر لمصطمح  1
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 (2016. Wikipedia) : موقع الكتروني يجمع عدد من التدوينات وىي بمثابة مفكرة أو  بأنها "
 (p1.2016. Wikipedia)                                ساحة طرح آراء شخصية " 

 ( ويعرفها اجرائيًا بأنها : 2005ريًا مع تعريف ) رزوقي وآخرون ، ظويتفق الباحث ن
 //:hayder79.blogspot.comhttpمن خالل الرابط   يتم الدخول لياصفحة ويب 

 بة ترتيبًا زمنيًا ومرت لمصف الثاني المتوسط ، تحتوي عمى المحتوى الدراسي الخاص بمادة الفيزياء ِإذ
وابط التي تساعد الطالب ، باإلضافة الى ذلك تحتوي العديد من مقاطع الفيديو والصور والر  تصاعدياً 

 العممية الخاصة بالمادة الدراسية . تامعمى إنجاز المي
  Tasks Scientific   المهمات العممية : -3

   (، بأنها: 2000) زيتون ،  يعرفها
تتطمب  ميمات عمى شكل انشطة تعمم يقوم بيا الطمبة ، أو مشروعات ينفذونيا أو عمى شكل مشكالت

 ( 225ص 2010)زيتون ،  والتعاون أو االستقصاء والبحث. والمناقشة وتبادل االفكارالحل بالحوار 
ن ميام تعميمية عمى شكل اسئمة أو انشطة فيزيائية متنوعة يتم عرضيا م ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها :
يصل الطالب الى حميا من خالل الحوار أو الروابط االلكترونية المساعدة  ِإذخالل المدونة االلكترونية ، 

 ، ويتم ارسال الحل من خالل التعميقات الموجودة داخل المدونة .
  : عرفه كاًل من Achievementالتحصيل :    -3

  ، و " درجة االكتساب التي يحققيا الفرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه أ ( بأنه : 2000) عالم
 ( 305، ص  2000) عالم ،          يصل اليو في مادة دراسية أو مجال تعميمي . 

  ، قدرة الطالب عل تعمم موضوع معين يقاس بأدائو في اختبار  ( بأنه : 2005) بركات "
 ( 108، ص  2005) بركات ،     يتضمن مجموعة من األسئمة لقياس ىذا الموضوع .

  ، ممية اكتساب المعارف المدرسية بطريقة منظمة ومخططة " ع ( بأنه : 2000) الجاللي
يستدل عميو من خالل استجابات الطمبة عمى ما تقدمة االختبارات المدرسية أو االختبارات 

 ( 24، ص  2011) الجاللي ،                               التحصيمية المقننة . 
 ويعرفه إجرائيًا بأنه : ( ، 2000ويتفق الباحث نظريًا مع تعريف ) الجاللي ، 

االختبار التحصيمي  من خالل االجابة عمى مييا طالب الصف الثاني المتوسطالدرجة التي يحصل ع
 البعدي ولمجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( والذي أعده الباحث ألغراض ىذا البحث .

http://hayder79.blogspot.com/
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 :عرفها كاًل من   efficacy Academy-Selfالكفاءة الذاتية االكاديمية : -4
  (1977.Bandura : بأنها )  معتقدات الفرد حول قدراتو في تنفيذ الميام الدراسية

 ( p199.1977.Bandura)     بكفاءة من أجل الوصول الى النتائج الجيدة .
 ، اعتقاد الفرد لمستوى فاعمية إمكاناتو أو قدراتو الذاتية وما  "( بأنها : 2000) الزيات

لدراسية والتأثير في ، لمعالجة المواقف والميام ا مقومات عقميو ومعرفيوطوي عميو من تن
 (83،ص2001) الزيات، ." االحداث لتحقيق االنجاز في ظل المحددات البيئية القائمة

  ، معتقدات الطالب حول قدراتو في تنظيم وتنفيذ االعمال  : ( بأنها 2002) يعقوب "
 ( 83، ص  2012) يعقوب ،    . "ابيو في دراستوواالجراءات الالزمة لتحقيق نتائج ايج

 ويعرفها إجرائيًا بأنها : ( Bandura.1977ف )يويتفق الباحث نظريًا مع تعر    
معتقدات طالب الصف الثاني المتوسط حول قدراتيم في تنفيذ الميام االكاديمية ) الدراسية ( بكفاءة    

من خالل إجاباتيم عمى  الكمية التي يحصل عمييا الطالبقاس بالدرجة وي لموصول الى النتائج الجيدة
 مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية والذي اعده الباحث ليذا الغرض .

 

 

 

 

 
  



  

 انفصم انثبنٍ

 ((خهفُت نظزَت ودراسبث سببقت))
 

 Background Theory احملىر األول : خهفُت نظزَت 
 Learning-E اإللكترونيأواًل : التعميم 

 Internet  نترنت اإل  ثانيًا :
 Blog ة اإللكترونيثالثًا : المدونة 

 efficacy-Academic self رابعًا : الكفاءة الذاتية األكاديمية 
 previous studies  احملىر انثبنٍ : دراسبث سببقت 

 ة اإللكترونيواًل : دراسات تناولت المدونة أ
  كاديميةراسات تناولت الكفاءة الذاتية األ ثانيًا : د
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 لى محورين رئيسيين وهما كاآلتي :إ َعَمَد الباحث إلى تقسيم هذا الفصل

   Background  Theory   : خهفُت نظزَت/  احملـــىر األول
 Learning-E   اإلنكرتونٍاوالً: انخعهُى 

  اإلنكرتونٍيفهىو انخعهُى 
 عرض التعريفات التي أطمع عمييا :وسيقـو الباحث ب اإللكترونيىنالؾ العديد مف التعريفات لمتعميـ 

  ( 2003العريفي ، عرفه : )  تقديـ المحتوى التعميمي مع ما يتضمنو مف شروحات وتماريف "
في الفصؿ أو عف بعد بواسطة برامج متقدمة مخزونة في وتفاعؿ ومتابعة بصورة جزئية أو شاممة 

 ( 6، ص  2003) العريفي ،                الحاسب اآللي أو عبر شبكة االنترنت "   
  ، تقديـ محتوى تعميمي ) الكتروني ( عبر الوسائط المعتمدة عمى  ( : 2005عرفه ) زيتون "

الكومبيوتر وشبكاتو إلى المتعمـ بشكؿ نسيج لو امكانية التفاعؿ النشط مع ىذا المحتوى ومع 
المعمـ ومع اقرانو سواء أكاف ذلؾ بصورة متزامنة أـ غير متزامنة وكذا إمكانية إتماـ ىذا التعمـ في 

مكاف وبالسرعة التي تناسب ظروفو وقدراتو ، فظبًل عف إمكانية إدارة ىذا التعمـ أيضًا الوقت وال
 ( 24، ص  2005) زيتوف ،                     مف خبلؿ تمؾ الوسائط "           

  ، بأنو احد أشكاؿ التعميـ عف بعد  ( 2008ويعرفه ) عبد العزيز ": (ingnDistance Lear  )
التي تعتمد عمى أمكانيات وادوات شبكة المعمومات الدولية واالنترنت والحاسبات اآللية في دراسة 

 مع المعمـ والمتعمـ والمحتوى " محتوى تعميمي محدد عف طريؽ التفاعؿ المستمر 
 ( 30، ص  2008) عبد العزيز ،                                                         

 منظومة تتضمف مجموعة عناصر مرتبطة تبادليًا ، ومتكاممة  ( : 2011) عمي ،   وعرفه "
وظيفيًا وتعمؿ وفؽ خطة تستيدؼ تقديـ خبرات تعميمية في بيئة تعميمية / تعممية تفاعمية متعددة 

 المصادر وباالعتماد عمى الكومبيوتر وشبكات االنترنت ، مما يؤدي الى تجاوز مفيـو عممية 
التعميـ والتعمـ وجدراف الفصوؿ الدراسية ، ويتيح لممعمـ دعـ ومساعدة المتعمـ في أي وقت سواء 

 (  97 – 96، ص  2011) عمي ،               بشكؿ متزامف أو غير متزامف "         
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التعليم 

بالكومبيوتر 

 وشبكاته

من التعليم 

خالل 

شبكة 

 االنترنت

 كما تناولتو األدبيات المختمفة : تعريؼ التعميـ اإللكتروني ( 1) ويمخص الشكؿ 
     
     

  

 

 

 

  

 ( 30، ص  2008) عبد العزيز،  كما تناولتو االدبيات اإللكترونيتعريؼ التعميـ  ( 1 ) شكؿ

  اإلنكرتونٍخصبئص انخعهُى 

ـ ونظامو ، والمعمـ والمتعم اإللكترونيخصائص عديدة والتي تشمؿ طبيعة التعميـ  اإللكترونيلمتعميـ 
 أىـ ىذه الخصائص : ( 2004) سالـ ،  ذكري ِإذ  والبيئة التعميمية وغيرىا ، 

وع بيف المتعمـ والمعمـ أو المتعمـ وزمبلئو وتن اإللكترونيالبيئة التفاعمية التي يوفرىا التعميـ  -1
 .المثيرات

 المرونة في المكاف والزماف . -2
 والتعاوني . دعـ التعمـ الذاتي -3
 امكانية قياس المخرجات كما في التعميـ التقميدي . -4
 ثراء التعمـ باستمرار أيا كاف عمر المتعمـ .إيمكف  -5
 الحاجة إلدارة الكترونية تتولى مياـ التخطيط والتنسيؽ وغيرىا . -6
  ( 292، ص  2004) سالـ ،    الحاجة لتوفر تقنيات معينة كالحاسوب وممحقاتو واالنترنت . -7

                                                                    (  2006) العمري ،  ضيؼوي

التعليم 

 اإللكتروني

 التعليم

بالوسائط 

 ةاإللكتروني

في  التعليم

ة بيئ

 افتراضية

التعليم من 

 خالل الويب

التعليم 

بواسطة 

تكنلوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

توظيف 

تقنيات التعليم 

عن بعد في 

 التعلم
التعليم عن 

طريق 

التكنلوجيا 

 الرقمية
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 االىتماـ المتزايد بالتخطيط لمتدريس في ىذا النوع مف التعميـ . -1
 .زيادة التعاوف بيف المعمـ والمتعمـ  -2

 تغيير االدوار بيف المعمـ والمتعمـ .                   – 3   

 ( 158، ص  2006) العمري ،                                                                  

 (  2003ويضيؼ ) عبد المنعـ ، 

 يمكنيـ االطبلع عمى مستوى أبنائيـ في كؿ خطوات التعميـ . ِإذ  مشاركة أىؿ المتعمـ ،  -1   

 االعداد الكبيرة لممتعمميف في وقت قياسي . -2   

 السيولة والسرعة في تحديث المحتوى المعموماتي . -3   

 ( 7، ص  2003) عبد المنعـ ،                     أمكانية التوسع المستقبمي .        -4   

 اإلنكرتونٍأنىاع انخعهُى 

 في نوعيف ىما : اإللكترونيحصرت العديد مف االبحاث والدراسات التعميـ 

  learning -synchronous E :المتزامن  اإللكترونيالتعميم  -1

وىو التعميـ عمى اليواء والذي يحتاج الى وجود المتعمميف في الوقت نفسو أماـ أجيزة الكومبيوتر ألجراء 
( أو تمقي  chattingالنقاش والمحادثة بيف الطبلب أنفسيـ ، وبينيـ وبيف المتعمـ عبر غرؼ المحادثة )

أدواتو االخرى ، ومف  استعماؿ( أو ب virtual classroomالدروس مف خبلؿ الفصوؿ االفتراضية ) 
ايجابيات ىذا النوع مف التعميـ حصوؿ المتعمـ عمى تغذية راجعة فورية وتقميؿ التكمفة واالستغناء عف 

الذىاب لمقر الدراسة ، ومف سمبياتو حاجتو إلى اجيزة حديثة وشبكة اتصاالت جيدة ، وىو اكثر انواع 
                 نت في نفس الوقتلمعمـ والطالب عمى االنتر يمتقي ا ِإذ  تطورًا وتعقيدًا ،  اإللكترونيالتعميـ 

  ( 29، ص  2007) عامر ،                           ) بشكؿ متزامف (  .                     

 المتزامن هي : اإللكترونيم يومن أدوات التعم
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  . قاعات الدردشة أو الحوار المباشر عف بعدhat RoomsC 
  المرئية عف بعد  .المؤتمراتVideo Conferencing   
  .  السبورات البيضاءWhite boards  
  . التطبيقات المشتركةShared Applications     ، ( 76، ص  2008) عبد العزيز 

  learning -EAsynchronous  غير المتزامن  اإللكترونيالتعميم  -2

ىو التعميـ غير المباشر الذي ال يحتاج الى وجود المتعمميف في الوقت نفسو ، مثؿ الحصوؿ عمى 
الخبرات مف خبلؿ المواقع المتاحة عمى الشبكة أو االقراص المدمجة ، أو عف طريؽ أدوات التعميـ 

 وقات المناسبة المختمفة ، ومف ايجابيات ىذا النوع اف المتعمـ يحصؿ عمى الدراسة حسب اال اإللكتروني

لو وبالجيد الذي يرغب في تقديمو ، كذلؾ يستطيع الطالب أعادة دراسة المادة والرجوع الييا الكترونيا كمما 
أحتاج لذلؾ ، ومف سمبياتو عدـ استطاعة المتعمـ الحصوؿ عمى تغذية راجعة فورية مف المعمـ ، كما أنو 

 (                                              220، ص  2005،  أحمد) الموسى و                قد يؤدي الى االنطوائية ألنو يتـ في عزلة .   

 الغير متزامن : اإللكترونيم يومن أدوات التعم   

  اإللكترونيالبريد   mail-E 
  المنتديات   Forums 
  الفيديو التفاعمي  Interactive video 
  الشبكة النسيجية  Textile network                   ، ( 24، ص  2007) مطر       

 أهذاف انخعهُى اإلنكرتونٍ

 يسعى الى تحقيؽ أىداؼ عديدة مف أىميا : اإللكترونيأف التعميـ 

 خمؽ بيئة تعميمية تعممية تفاعمية مف خبلؿ تقنيات الكترونية جديدة . -1
التربوية واآلراء والنقاشات  عممية التفاعؿ بيف الطبلب والمعمميف مف خبلؿ تبادؿ الخبراتدعـ  -2

 اليادفة لتبادؿ اآلراء .
 التقنيات التعميمية الحديثة . ستعماؿإكساب المعمميف الميارات التقنية ال -3
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 تقنيات االتصاالت والمعمومات . ستعماؿاكساب الطبلب الميارات البلزمة ال -4

  ( 294 -293، ص  2004) سالـ ،                                                             

 تقديـ حقائب تعميمية الكترونية لممعمـ وكذلؾ لممتعمـ مع تحديثيا بسيولة . -5
 التغمب عمى نقص الكادر التدريسي مف خبلؿ الفصوؿ التدريسية االفتراضية . -6
 تعويض نقص خبرة بعض المعمميف مف خبلؿ مساعدتيـ في اعداد المواد التعميمية لمطبلب . -7

 ( 419، ص  2004) الحيمة ،                                                               

 المنفتح مف خبلؿ الشبكات المعموماتية . ة الفرصة لمطالب لمتعامؿ مع العالـ اتاح -8
 توسيع نطاؽ العممية التعميمية بمراعات الفروؽ الفردية بيف المتعمميف . -9

االتصاؿ التعميمي لفتح باب االبداع والتدريب المبتكر لحؿ المشاكؿ ودفع الطالب دعـ وسائؿ  –10    
 لحب المعرفة .

    شبكة االنترنت .مف دوائر المعارؼ الموجودة عمى  فادةاإل -11   

 ( 103، ص  2011) عمي ،                                                                    

 اإلنكرتونٍانخعهُى  فىائذ
 يراد بعض تمؾ الفوائد :إولكف يمكف  اإللكترونييصعب حصر فوائد التعميـ 

زيادة امكانية االتصاؿ بيف الطمبة بينيـ ، وبيف الطمبة والمدرسة وذلؾ  زيادة االتصال والتواصل : -1
مف خبلؿ سيولة االتصاؿ ما بيف ىذه االطراؼ في عدة اتجاىات مثؿ مجالس النقاش ، والبريد 

انيا  تزيد وتحفز الطبلب عمى المشاركة والتفاعؿ مع المواضيع  ِإذ  ، غرؼ الدردشة ،  اإللكتروني
 المطروحة .

المنتديات الفورية وغرؼ الحوار تتيح اهمة في تنمية وجهات النظر المختمفة لمطالب :المس -2
مف اآلراء  فادةالمطروحة  مما يزيد فرص اإلفرصًا لتبادؿ وجيات النظر في المواضيع 

والمقترحات المطروحة ودمجيا مع اآلراء الخاصة بالطالب مما يساعد في تكويف اساس متيف 
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عارؼ وتتكوف عنده معرفة وآراء قوية وسديدة وذلؾ مف خبلؿ ما اكتسبو مف معند المتعمـ ، 
 .وميارات عف طريؽ غرؼ الحوار

 ( 132، ص  2011) دعمس ،                                                             

وف أدوات االتصاؿ تتيح لكؿ طالب فرصة اعطاء رأيو في اي وقت بد االحساس بالمساواة : -3
حرج خبلفًا لقاعات الدرس التقميدي الذي تحرمو مف ىذه الميزة ، وذلؾ يرجع إما لخجؿ الطالب 
او ضعؼ في شخصيتو أو غيرىا مف االسباب ، لكف ىذه النوع مف التعميـ يتيح الفرصة كاممة 

 لمطالب ألنو بإمكانو أرساؿ رأيو وصوتو مف خبلؿ ادوات االتصاؿ المتاحة .
سيولة كبيرة في الحصوؿ عمى المعمـ  اإللكترونيالتعميـ  أتاح المعمم : سهولة الوصول الى -4

أف  هرسمية ، ألف المتعمـ أصبح بمقدور والوصوؿ اليو في اسرع وقت  وذلؾ خارج اوقات العمؿ ال
وىذه الميزة تكوف أكثر فائدة لمذيف يرسؿ استفساراتو لممعمـ مف خبلؿ وسائؿ االتصاؿ المختمفة 

تتعارض ساعات عمميـ مع الجدوؿ الزمني لممعمـ أو عند وجود استفسار في أي وقت ال يحتمؿ 
                                                                                                      ( 203، ص  2006،  وميدي ندار) الخز                                          التأجيؿ. 

مف الممكف تمقي المادة العممية بالطريقة التي تناسب الطالب  امكانية تحوير طريقة التدريس : -5
فمنيـ مف تناسبو الطريقة المرئية ، ومنيـ مف تناسبو الطريقة المسموعة أو المقروءة ، وبعضيـ 

تتيح إمكانية تطبيؽ المصادر بطرؽ  همصادر  اإللكترونيتتناسب معو الطريقة العممية ، فالتعميـ 
 قًا لمطرقة االفضؿ بالنسبة لممتعمـ .تسمح بالتحوير وفمختمفة 

لممتعمـ اف يركز عمى االفكار الميمة  يتيح اإللكترونيالتعميـ مالئمة مختمف اساليب التعميم :  -6
أثناء كتابتو وتجميعو لممحاضرة أو الدرس ، وكذلؾ يتيح لمطبلب الذيف يعانوف مف صعوبة 

مف المادة وذلؾ ألنيا تكوف مرتبة ومنسقة بصورة سيمة وجيدة  فادةالمياـ واإلالتركيز وتنظيـ 
 (                                                       16، ص  2200) الموسى ،                      والعناصر الميمة فييا محددة .   

س ، كمتابعة الواجبات ىنالؾ اعماؿ يقوـ بيا المعمـ غير التدري تنظيم اعمال المعمم المختمفة : -7
الحؿ المناسب ليذه االعباء  اإللكترونياالخرى ، وسيجد في التعميـ  اإلداريةوبعض االعماؿ 

كإمكانية االرساؿ واالستقباؿ ، وحفظ المستندات وتنظيـ أعماؿ االمتحانات ومتابعة الجديد في 
 مجالو .
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،  ؼشرااإلىيئة يات المركزية ومع مف خبلؿ التواصؿ اإلداري مع الجتنظيم أعمال المدرسة :  -8
 الممفات والسجبلت واإلحصاءات التي تسيـ في بناء قواعد بيانات لفئات المجتمع المدرسي .

 ( 24، ص  2009) العمري ،                                                                     

لتقييـ الفوري عمى إعطاء المعمـ طرقًا وفرت أدوات اسهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب :  -9
 متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيؼ المعمومات بصورة سريعة وسيمة لمتقييـ .

إف توفير عنصر الزمف مفيد وىاـ جدًا لمطرفيف المعمـ والمتعمـ ، القصوى من الزمن :  فادةاإل  -01
ـ  المحدد و ي المكاف والزماف فالطالب لديو إمكانية الوصوؿ الفوري لممعمومة ف ال توجد حاجة  مف ث

لمذىاب مف البيت إلى قاعات الدرس أو المكتبة أو مكتب المعمـ وىذا يؤدي إلى حفظ الزمف مف 
بزمنو مف الضياع ألف بإمكانو إرساؿ ما يحتاجو لمطالب الضياع وكذلؾ المعمـ بإمكانو االحتفاظ 

                                                        (                                                                                  134، ص  2011،  ) دعمس                       عبر خط االتصاؿ الفوري .  

  اإلنكرتونٍسهبُبث انخعهُى 

اال أنو ال يخمو مف السمبيات التي تحد مف فاعميتو أو تعيؽ  اإللكترونيبالرغـ مف مميزات التعميـ 
 و ومنيا :استعمال

أكثر مف االىتماـ بالجانب عمى الجانب المعرفي  اإللكترونيقد يكوف التركيز االكبر لمتعميـ  -1
 والجانب الوجداني . يالميار 

قيقي االنطوائية لدى الطبلب لعدـ تواجدىـ في موقؼ تعميمي ح اإللكترونيقد ينمي التعميـ  -2
 .تحدث فيو المواجية الفعمية 

عمى حاستي السمع والبصر فقط دوف بقية عمى كؿ الحواس بؿ  اإللكترونيال يركز التعميـ  -3
                                                         ( 298، ص  2004) سالـ ،                                              الحواس.

 يؤدي الى إضعاؼ دور المعمـ كمؤثر تربوي وتعميمي ميـ . اإللكترونيالتعميـ  -4
 عادات وميارات القراءة وىي قيمة تربوية . اإللكترونيقد يمغي التعميـ  -5
يؤدي إلى ممؿ الطالب مف ىذه كثرة توظيؼ التقنية في المنزؿ والمدرسة والحياة اليومية ربما  -6

 ( 26، ص  2009الوسائط ، وعدـ الجدية في التفاعؿ معيا .                 ) جودة ، 
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صيف في مجاؿ التقنية ، وال يؤخذ برأي صختىـ مف الم اإللكترونيأكثر القائميف عمى التعميـ  -7
 المتخصصيف في المناىج والتربية و التعميـ .

 والسرية لممعمومات الخاصة بالمحتوى أو االمتحانات واالختراؽ .الخوؼ عمى الخصوصية  -8
ويات لمتابعة الجديد في الحاجة المستمرة لتدريب ودعـ المتعمميف واالدارييف في كافة المست -9

     ( 212، ص  2008) الموسى ،                                           .التقنية

عبله يجب التحوط والتنبو لمسبباتيا ، دوف أف نغفؿ فوائد التعميـ مف خبلؿ السمبيات أويرى الباحث  
مف أدواتو  فادةممية التعميمية مف خبلؿ اإلألنو ممكف أف يكوف الخيار األنسب واألفضؿ في الع اإللكتروني
 ومعطياتو .

 وانخعهُى انخقهُذٌ اإلنكرتونٍانخعهُى 

تعميـ التقميدي مف خبلؿ محاور عدة ومقارنتيا بال اإللكترونييمكف النظر الى مزايا أو سمبيات التعميـ      
 أو التقميدي مف مزايا أو سمبيات اإللكترونيما ينطبؽ عمى التعميـ  ( 1)  مخططيوضح ال ِإذ  ، 

 المحاور 
 ) أوجه المقارنة (

التعميم 
 اإللكتروني

التعميم 
 التقميدي

 تعميق

المرونة في التفاعؿ مع 
 المحتوى 

    المصمـ تصميمًا جيدًا درجة  اإللكترونييتيح التعميـ
عالية مف المرونة في التفاعؿ مع المحتوى مقارنة 

 بالتعميـ التقميدي.
التعميـ التقميدي في تحقيؽ  اإللكترونيربما يشارؾ التعميـ      رضا المتعمـ 

درجة إشباع واحدة لدى المتعمـ ، الف درجة االشباع 
 تعتمد عمى جودة تصميـ المقرر . 

كثرة االنتقاؿ بيف أماكف التعميـ  اإللكترونييقمؿ التعميـ     قمة االنتقاؿ ألماكف التعمـ
 أو التدريس .

السيولة واالقتصاد في 
 تطوير المحتوى

    صورة رقمية تساعد في سرعة  اإللكترونييأخذ المحتوى
مع االقتصاد في التكمفة كؿ مرة تتـ ه أو تغيير  هتطوير 

 فييا ىذه العممية .
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 أتساؽ عرض المحتوى
 

    باالتساؽ والثبات الذي يسبقو  اإللكترونييتسـ المحتوى
 جودة في التصميـ 

 المعرفة الوقتية المتعددة
time -Just in  

Knowledge 

  

    عمى  اإللكترونييحصؿ المتعمـ في ظؿ بيئة التعميـ
 معرفة وقتية بمجرد التفاعؿ مع المحتوى الرقمي .

السرعة في التفاعؿ مع 
 المحتوى

    المصمـ بصورة جيدة خاصية  اإللكترونييوفر المحتوى
التفاعؿ السريع مع المحتوى مف قبؿ المستخدـ وخاصة 

 تحميؿالعند االنتقاؿ بيف الروابط والممفات وسيولة 
  والتشغيؿ 

عمى التعميـ  اإللكترونيلـ يثبت حتى اآلف تفوؽ التعميـ      زيادة االحتفاظ بالتعمـ
 التقميدي في درجة احتفاظ المتعمـ بالتعمـ 

 مع التعميـ التقميدي اإللكترونيمقارنة التعميـ  ( 1) مخطط 

 ( 29-28، ص  2008) عبد العزيز ،                                                            

 اإلنكرتونٍدور املعهى واملخعهى يف انخعهُى 

   نقبًل عف ( 2002أقترح ) الفرا ،  ِإذ  ،  اإللكترونيمجموعة مف األدوار الرئيسة في التعميـ لممعمـ  ف  إ    
 مجموعة مف ىذه االدوار : (  2007، ) مطر 

أف يعمؿ عمى تحويؿ غرفة الصؼ الخاصة بو مف مكاف يتـ فيو انتقاؿ المعمومات بشكؿ ثابت  -1
 ِإذ  وفي أتجاه واحد مف المعمـ الى الطالب إلى بيئة تمتاز بالديناميكية وتتمحور حوؿ الطالب ، 

لطبلب مع زمبلئيـ عمى شكؿ مجموعات في كؿ صفوفيـ ، وكذلؾ مع صفوؼ اخرى مف يقـو ا
 حوؿ العالـ عبر االنترنت بالحصوؿ عمى المعمومات وتبادليا .

 أف يطور فيمًا عمميًا حوؿ صفات الطبلب المتعمميف واحتياجاتيـ . -2
 وعة لمطبلب .أف يتبع ميارات تدريسية تأخذ بعيف االعتبار االحتياجات والتوقعات المتن -3
 التعميمي الشخصي لو .أف يطور فيمًا عمميًا لتكنموجيا التعميـ مع تركيزه عمى الدور  -4
  أف يعمؿ بكفاءة كمرشد وموجو وميسر حاذؽ لممحتوى التعميمي . -5
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 هي : اإللكترونيليات التي تقع عمى عاتق المتعمم في التعميم ؤو ومن المس       

 التعميمية داخؿ المدرسة وخارجيا .التواصؿ مع المعمـ والمادة  -1
رساليا إلى المعمـ مف خبلؿ وسيط التعميـ  -2  . اإللكترونيالقياـ بالواجبات المطموبة منو وا 
 المختمفة . اإللكترونيإتقاف ميارات التعامؿ مع وسائط التعميـ  -3
 أف يكوف قادرًا عمى مواصمة البحث عف مصادر التعمـ المختمفة كمما لـز األمر . -4

 ( 28، ص  2007) مطر ،                                                                      

  Internet  نرتنج ثبنًُب : اإل

 netInterمف معالـ ثورة االتصاالت الحديثة الشبكة العالمية لممعمومات أو ما يسمى األنترنت   إف       
 دخمت ىذه الشبكة معظـ البيوت والمؤسسات التجارية والترفييية والسياسية والتعميمية .... الخ  ِإذ  

 يا في العممية التعميمية .استعمالما ال شؾ فيو أنو أصبح ضروريًا توظيفيا و وم

 ( 99، ص  2011) قطيط ،                                                                      

ف        نترنت سيؿ عممية االتصاؿ ، واصبحت لحاسوب مع بعظيا ، وظيور شبكة اإلربط أجيزة ا وا 
المسافة بيف االنساف والمعمومات التي يحتاجيا تقترب شيئًا فشيئًا ، وال يتطمب ذلؾ منو سوى النقر عمى 

 (171،ص  2003مفتاح تشغيؿ جياز الحاسوب والدخوؿ الى اي موقع يحتاجو .) اليرش ، وآخروف ، 

 نرتنجيفهىو اإل 

" عبارة عف مجموعة كبيرة مف أجيزة ( : 2004( نقاًل عن ) الحيمة ،  1998عرفه ) البحم وآخرون ، 
تتحدث مع بعضيا ، بمعنى أف ىنالؾ مبلييف مف اجيزة الحاسوب الحاسوب في مختمؼ أنحاء العالـ 

 ( .  world wide web تتبادؿ المعمومات فيما بينيا عبر ما يعرؼ بالنسيج العالمي متعدد النطاؽ ) 

                                                         ( 376، ص  2004) الحيمة ،                                                                   

مجموعة مف الشبكات   (: 2010( نقاًل عن )عيسى وآخرون ،  1999ويعرفه ) الكبيسي ، 
مف أىـ وأكبر شبكات المعمومات في العالـ ، فيي مجموعة شبكات متصمة ببعضيا  د  تعالمعموماتية التي 
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البعض وتسمح بتبادؿ المعمومات بكؿ حرية بيف شبكات المؤسسات الكبرى وحتى أصغر الشبكات 
 ( 67، ص  2010) عيسى وآخروف ،                                 الخاصة والشخصية . 

" شبكة تكنولوجيو ضخمة جدًا تربط عشرات المبلييف مف أجيزة  ( : 2003،   عادلويعرفه ) سعادة و 
وب المنتشرة حوؿ العالـ عف طريؽ البروتوكوالت المتعددة ، وتعمؿ بواسطتيا عمى تبادؿ المعمومات الحاس

اليائمة والمعارؼ المتنوعة في مختمؼ مناحي الحياة البشرية والكونية بكؿ سيولة ، ويستخدميا المبلييف 
يية وعممية وشخصية مف االشخاص مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ شتى مف تثقيفية واقتصادية واجتماعية وترفي

                                      ( 69،ص  2003،  عادؿ) سعادة و                      وعسكرية وسياسية ودينية وتخطيطية .

" الشبكة العالمية القائمة عمى أتصاؿ أجيزة الحاسوب ببعضيا البعض مما  ( : 2011ويعرفه ) قطيط ، 
 (155ص ،2011قطيط ،  ) يسيؿ مف عممية التواصؿ وتبادؿ المعمومات بيف االفراد باختبلؼ مكانيـ " 

  نرتنج كأداة حعهًُُتبئص شبكت اإلصخ

از بيا متالعديد مف المميزات لدى كؿ مف المعمـ والطالب عمى حد سواء ، لما ت اإلنترنتتوفر شبكة      
لمقدرة عمى الحصوؿ مثاؿ واقعي  اإلنترنتأف  ِإذ  الشبكة مف خصائص تجعمنا نستخدميا في التعميـ ، 
 عمى التعمـ التعاوني الجماعي . اإلنترنتعمى المعمومات مف حوؿ انحاء العالـ ، كما يساعد 

 ( 107، ص  2011) قطيط ،                                                                 

 : اإلنترنتمميزات شبكة  أن أهم(  2003 ، عادلو  ةسعاد) ذكروي

توفير جو مف المتعة والتشويؽ أثناء البحث عف المعمومات أكثر مف طرؽ البحث مف خبلؿ  -1
الوسائط المتعددة مف صور واصوات الكتب والمراجع والمجبلت ، وذلؾ الحتوائيا عمى عناصر 

 واشكاؿ وانماط مختمفة مف العروض .
بآخر ما توصؿ  عمميفيربط المستمرار ، مما حداثة المعمومات المتوفرة عمى الشبكة وتجددىا باست -2

 إليو العمـ في اي مجاؿ مف المجاالت المعرفية أو الشخصية .
( والتي يمكف مف خبلليا تحويؿ  Digital format توفير المعمومات عمى شكؿ صيغ رقمية )  -3

 أي برنامج إلى برامج اخرى مطورة بشكؿ يناسب قدرات الطمبة ومستوياتيـ وحاجاتيـ .
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ميارات إيجابية مف خبلؿ التعامؿ مع الشبكة مثؿ جياز القيادة وميارة بناء الفريؽ اكساب الطمبة  -4
، وميارة التواصؿ مع اآلخريف وميارة حؿ المشكبلت ، وميارة التفكير اإلبداعي ، وغيرىا مف 

الخصائص والميارات ، والعمؿ عمى تطوير ىذه الميارات عمى مدى أبعد مف مجرد تعمـ محتوى 
                                                                                      ( 136 –135، ص  2003،  عادؿ) سعادة و                         التخصص فقط .

 يف انخعهُى اإلنرتنجشبكت  اسخعًبلجىانب انقصىر يف   

( أف التوسع السريع في  2004( نقبًل عف ) الحيمة ،   Berenfeld.1996أوضح برنفيمد )      
قد تؤدي إلى ظيور شيء مف الخوؼ في النفوس ، ومف جية  اإلنترنت كةأنظمة المعمومات كشب استعماؿ

 : منيا في غرفة الصؼ اإلنترنتاستعماؿ شبكة  عدة جوانب اثناء أخرى يوجد قصور في

  تختمؼ عف المعمومات  اإلنترنتنقص في التنظيـ المنطقي ، أي أف المعمومات المتوفرة في
المطبوعة أو المكتوبة في الكتب ، فاذا أراد المتعمـ الحصوؿ عمى المعمومات في موضوع معيف ، 
ًا فربما تكوف ىذه المعمومات محيرة ، ألف الشبكة منتشرة في جميع انحاء العالـ وغير مرتبة منطقي

 ، وتكوف مبعثرة .
  قضاء المتعمميف وقتًا طويبًل ) معظـ الوقت ( في البحث عف مواضيع شتى ، مما يؤدي إلى عدـ

 التركيز عمى الموضوع األصمي ، وبالتالي يضيع الوقت .
 . التساؤالت المتوافرة دائمًا في نفوس المتعمميف لمعرفة كؿ شيء ، قد يخمؽ لييـ نوعًا مف القمؽ 
 قد يصؿ المتعمموف إلى معمومات ال تتفؽ ومعتقداتيـ الدينية ، أو  اإلنترنتلبحث في مف خبلؿ ا

 ( 386، ص  2004) الحيمة ،             القومية ، وتتعارض مع العادات والتقاليد .   

 بطزَقت فعبنت يف انخعهُى  اإلنرتنجشبكت  سخعًبلإرشبداث ال

 بطريقة فعالة في التعميـ فانو البد مف مراعاة اآلتي : اإلنترنت استعماؿمف اجؿ       

يضًا أبطء الشبكة في االستجابة بسرعة و تجنب االتصاؿ بالشبكة في اوقات الذروة ولذلؾ ل -1
 احتمالية تعطؿ بعض الصفحات المطموبة بسبب الضغط عمييا .

المعمومات المطموبة تخزيف المعمومات المطولة عمى ذاكرة الحاسوب لحيف الفراغ مف جمب جميع  -2
 .اؿ .مف مصادرىا ، ففي ذلؾ تقميؿ مف كمفة االتص
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باستمرار مف حيف آلخر مف خبلؿ  اإلنترنتمحاولة التعرؼ عمى كؿ جديد في عالـ الحاسوب و  -3
 المواقع المتخصصة والمنتديات ذات العبلقة .

ىا مف أو الصوت أو غير االبتعاد عف الحوارات العقيمة والجدؿ بغير فائدة سواء مف خبلؿ الكتابة  -4
 مف ىذه التقنية الحديثة وتعيؽ االبداع والتميز . فادةاألمور التي تعيؽ اإل

تزويد اجيزة الحاسوب المستخدمة لبلتصاؿ بالشبكة ببرامج حماية مف الفيروسات والمكافحة  -5
 لمتخمص مف برامج المتطفميف عمى الشبكة .

خمص مف البرامج المنافية لؤلخبلؽ أو الديف أو ( لمت filtersتزويد االجيزة ببرامج تقنية )  -6
 جبيا عف المشتركيف أثناء استعراض الشبكة . ، مف خبلؿ العربي العادات أو تقاليد المجتمع

لدرجة االدماف لساعات  اإلنترنتعدـ االسراؼ في الجموس أماـ شاشة الحاسوب عند استعراض  -7
 ، فاالعتداؿ مطموب في ىذا االمر ،طويمة ، مما يسبب مشكبلت صعبة في العيوف والظير 

 مف خدمات الشبكة مستقببًل وعدـ النفور منيا .  فادةوذلؾ لضماف االستمرار واإل

 ( 137، ص  2003،  عادؿ) سعادة و                                                            

 يف حتسني وحطىَز انعًهُت انخعهًُُت اإلنرتنجدور شبكت 

 : ما يأتيالعممية التعميمية وذلؾ  دور ميـ في تحسيف و تطوير اإلنترنتلشبكة         

  االتصاؿ بالمدرسيف في مختمؼ الدوؿ وذلؾ لمتعرؼ عمى احدث االتجاىات العممية في
مجاؿ التدريس ، وذلؾ مف خبلؿ نشر الوعي الثقافي بيف المدرسيف وبياف أىمية الشبكة في 

 لمدرسيف .تحقيؽ التواصؿ بيف ا
  يا في مجاؿ التدريس .استعمالاالطبلع عمى البرامج واالفبلـ التعميمية و 
 . التعرؼ عمى احدث المبتكرات العممية 
 مف الخبرات العالمية في مجاؿ التقويـ واالمتحانات مف خبلؿ إطبلع المعمـ عمى  فادةاإل

 أحدث النماذج العالمية في االختبارات ونظـ التقويـ واالمتحانات .
 مف خبلؿ  ِإذ  البرامج العممية المتطورة  استعماؿمف خبلؿ  اإلنترنتمف   فادةيمكف لممعمـ اإل

ستوى العالـ يمكف لو أف ينتقي افضؿ وأحدث ىذه اطبلعو عمى البرامج العممية عمى م
 ( 151، ص  2008البرامج في مجاؿ تخصصو .                    ) عثماف ، 
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 . التوثيؽ الجيد لممناىج الدراسية بعد التخمص مف الحشو الزائد في بعض الكتب 
  المدارس منيا عمى مستوى  فادةيمكف اإل ِإذ  ، تكنموجيا التعمـ عف بعد  استعماؿيمكف

 والجامعات .
  لخدمة العممية التعميمية ومجاراة ما يجري في الدوؿ المتقدمة اإلنترنتتطوير تكنموجيا . 

 ( 138، ص  2005) إبراىيـ ،                                                     

  اإلنرتنجاملعخًذ عهً  اإلنكرتونٍأجُبل انخعهى 

  (  web 1.0)   0.1ىَب ان /اجلُم األول

ب المعتمد بالحاسو  وعمـ والتدريب والذي يتـ تقديميعرؼ ىذا الجيؿ بأنو " مصطمح عممي حديث لمت       
 (15ص ،2010) المدىوني ،   نقبًل عف   ( & Brown Fallon.2003) عمى الشبكات " 

" صفحات ثابتة تتضمف محتوى يتـ وضعو مف قبؿ فرد أو مؤسسة ويعد  :( 1320،  فودةعرفه ) تو 
 ( 41، ص  1320،  فودة)       مصدرًا ىائبًل لممعمومات "                                        

بخدماتو  اإلنترنتيمكف تقديـ برامج التعميـ والتدريب ، ونشر المقررات الدراسية بمتصفح  ِإذ          
، الروابط التشعبية وغيرىا ، باإلضافة الى أدوات التحكـ في تصميـ  اإللكترونيالمتعددة مثؿ ) البريد 

 (15، ص  2010. ) المدىوني ، نظـ وادراه التعمـ  استعماؿوتنفيذ إدارة وتقويـ عممية التعميـ والتعمـ ب

تـ  ِإذ   1990عاـ  اإلنترنتالمعتمد عمى  اإللكترونيأف بداية ظيور الجيؿ األوؿ مف التعمـ         
ىذه الشبكة في الجامعات لمتحاور بيف الطمبة وتطورت بعد ذلؾ الى أف اصبحت الرابط  استعماؿ

 ( 21، ص  2013) الجيني ،   االساسي بيف الطمبة والمفكريف فيما بينيـ وتبادؿ أفكارىـ .       

  (  web1.0) بُئبث اجلُم األول 

 عمى : 1.0بيئات الجيل األول تشتمل      

 ويتـ التعمـ فييا في الوقت والسرعة والمكاف الذي يحدده المتعمـ . بيئة مفتوحة : -1
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وتشمؿ ىذه البيئة جميع اساليب التعمـ التي يكوف فييا زماـ األمور لممتعمـ وليس  بيئة مرنه : -2
تكوف ىنالؾ مساحة مف الحرية لممتعمـ بحيث يختار الوقت والمكاف والسرعة والمواد  ِإذ  لممعمـ ، 
 الدراسية .

فييا يكوف المعمـ والمتعمـ والمحتوى في مواقع مختمفة غير مركزية لذا يتـ التعمـ  بيئة موزعة : -3
ؼ ، أو مع باستقبللية عف الزماف والمكاف أو يمكف دمج ىذه البيئة مع التعميـ التقميدي في الص

  .و مف خبلؿ صؼ افتراضي كميأأنماط التعمـ عف بعد التقميدية ،
                                                     (   14، ص  2005) الخاف ،                                                               

 (   web1.0)  0.1أدواث انىَب 

منيا في العممية التعميمية والتي تـ اعتبارىا  فادةد مف الخدمات والتي تمت اإلالعدي اإلنترنتقدـ       
 ومنيا : اإللكترونيأدوات الجيؿ األوؿ مف التعمـ 

 استعماؿ: وىو نظاـ يمكننا تبادؿ الرسائؿ والوثائؽ ب  mail –E اإللكترونيخدمة البريد  -1
 البريد التقميدي. استعماؿمشاكؿ  اإللكترونيالحاسوب او االجيزة المحمولة ، وقد حؿ البريد 

والتي تتكوف مف بريدية تحتوي عمى  listوتعرؼ اختصارًا  : Mailing Lists القوائم البريدية  -2
 عنواف بريدي واحد يقـو بتحويؿ جميع الرسائؿ المرسمة إليو الى عنواف في القائمة .

يتـ تبادؿ  ِإذ  وىي اتصاؿ يتـ بيف شخصيف أو أكثر ،  : Chatting Roomsالمحادثة  -3
 الحديث مف خبلليا مثؿ المحادثة الصوتية أو الكتابية أو المحادثة الصوتية والكتابية معًا .

وىي اتصاؿ مسموع مرئي بيف عدة اشخاص :  Video conferencingمؤتمرات الفيديو  -4
يا مناقشة وتبادؿ االفكار والخبرات مف خبلليتواجدوف في أماكف جغرافية متباعدة ، ويتـ 

 وعناصر المعمومات في جو تفاعمي ييدؼ الى تحقيؽ التعاوف والتفاىـ المشترؾ .

       ( 326 -319، ص  2010،  ربحي) اشتيوه و                                                    

: تسمح ىذه الخدمة بنقؿ  File Transfer Protocol(  FTP)خدمة بروتكول نقل الممفات  -5
( الى الحاسوب الشخصي  Hostالممفات مف حاسوب الى آخر بحيث يكوف مف حاسوب بعيد ) 

 لممستخدـ ، أو بالعكس مف الحاسوب الشخصي لممستخدـ الى حاسوب آخر .
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( الى حاسوب موصوؿ  loggingوىي خدمة تسمح بالدخوؿ )  : Telnet خدمة تمنت  -6
وذلؾ مف اجؿ التعامؿ مع  Passwordوكممة مرور  ccountAبالشبكة مف خبلؿ حساب 

  . منيا فادةت المخزونة فيو واإلالبيانات والمعموما

 ( 95 -94، ص  2003،  عادؿ)سعادة و                                                   

 ( web2.0)  0.1ىَب ان /اجلُم انثبنٍ

قد تطور خبلؿ السنوات األخيرة مف مجرد  اإلنترنتشبكة  استعماؿ( أف  kob.2007يرى )           
       يف األفراد في الدوؿ المختمفة( الى وسيمة لبلتصاؿ والتواصؿ ب 1.0وسيمة لنشر المعمومات ) ويب 

 ( p 195.2007.pko)              ( .                                        2.0) ويب 

" بأنيا منصة تشغيؿ  ( : 2010( المشار له في ) المدهوني ،  2008، فقد عرفه ) عماشة        
لوسائط اإلعبلـ الجديدة تعمؿ عمى تطوير البرامج ، ويمكف أف تصؿ الى مجاالت عديدة تعميمية وتجارية 

 ( 19، ص  1020) المدىوني ،                     .                            " وادارية

" حزمة صغيرة مف المعمومات  ( : 2008،  ا( المشار له في ) آل محي sDowne.2006ويعرفه ) 
تنتقؿ عبر الشبكة وترتبط مع بعضيا بطريقة مرنة ، تدمج أدوات منفصمة لتكامؿ بعضيا البعض عبر 

 . " الويب ، وتعتمد عمى ادوات عدة تتسـ بالتفاعمية والمشاركة بيف المستخدميف

 ( 9، ص  2008،  ا) آؿ محي                                                                  

   (  web2.0 )  0.1خصبئص انىَب 

 ومنيا : 2.0ىنالؾ العديد مف الخصائص التي يمتمكيا الويب       

 برامج تعتمد عمى المتصفح / الموقع فقط ، لذلؾ يستطيع  استعماؿالسماح لممستخدميف ب
 المستخدميف امتبلؾ قاعدة بيانات خاصة بيـ عمى الموقع والتحكـ بيا .

 . السماح لممستخدميف ليعبروا عف انفسيـ ، اىتماماتيـ وثقافتيـ 
 . تزويد المستخدميف بأنظمة تفاعمية تسمح بمشاركتيـ في تفاعؿ اجتماعي 
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 دميف بتعديؿ قاعدة البيانات الخاصة بيـ .السماح لممستخ 
 . الثقة بالزوار والمشاركة 
 ( 49، ص  2012) الفار ،      أي مكاف .                  الخدمة الذاتية لموصوؿ الى    

 ( web2.0)  0.1حطبُقبث انىَب     

 يمي نستعرض بعضًا منيا :وفيما  2.0في الوقت الحالي وبكثره العديد مف تطبيقات الويب  انتشرت       

يتواصؿ مف خبلليا مبلييف البشر  اإلنترنتوىي عبارة عف مواقع عمى الشبكات االجتماعية :  -1
الذيف تجمعيـ اىتمامات أو تخصصات معينو ، ويتاح ليـ بمشاركة الممفات وتباد ؿ الصور 

نيا تتيح التواصؿ ، وسبب وصؼ ىذه الشبكات باالجتماعية ألومقاطع الفيديو ، وارساؿ الرسائؿ 
،  اإلنترنتمع االصدقاء وزمبلء الدراسة ، وتقوي الروابط بيف اعضاء ىذه الشبكات في فضاء 

 ومف االمثمة عمييا :

               يوتيوب        ( ،     Twitter)  توتير           (  ، Facebook يس بوؾ ) ف       
 (YouTube) 

Wiki )         :  الويكي )  -2 2.0وىي مف ابرز تطبيقات الجيؿ الثاني لمويب
اتاحة فرصة اماـ المشتركيف لتعديؿ محتوياتيا أو االضافة الييا او حذفيا حسبما يراه ىؤالء  ِإذ  

 المشتركيف .

                                                                     ( 37، ص  2010) المدىوني ، 

Blogs )  تساعد  ِإذ  : وىي مواقع تستخدـ لمتدويف ة ) اإللكترونيالمدونات  -3
أعطت لمفيـو التواصؿ والتعبير عف النفس  ِإذ   اإلنترنتاالفراد عمى نشر المعمومات عمى 

  والتفاعؿ مع كتابات اآلخريف معنى وشكؿ آخر .

                                                                                     ( 36، ص  2004فودة ، )                                                                     

 ة ألنيا مف متغيرات البحث الحالي .اإللكترونيتفصيؿ عف المدونة بشيء مف ال  وسيتطرؽ الباحث      
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 Blog    تاإلنكرتونُ: املذونت  ثبنثبً 

صؿ وكسر الحواجز ثورة االتصاالت وتقنية المعمومات في حالة مف التقارب ، والتواأسيمت             
بما تممكو مف قدرات و وسائط تقنية عديده ، يضاؼ ليا كؿ يوـ تقنيات وازالة الفواصؿ  ومتابعة األحداث 

قرية  الـالعلتي جعمت بكؿ إدراكاتو الحسيو ، وا اإللكترونيو وسائط جديدة ، في محاولة لمعايشة الواقع 
كونية صغيرة ، األمر الذي ألقى بثقمو عمى كافة األنظمة والمؤسسات التعميمية لمراجعة أىدافيا ، 

 وأساليبيا ، وتقنياتيا ، تماشيًا مع ىذه الثورة التي أثرت عمى جميع مجاالت الحياة .

 ( 2، ص  6201) المزمومي ،                                                                  

ة واحدة مف أسرع ) مف حيث النمو واالنتشار ( ، وأشد ) مف حيث اإللكترونيوتعد المدونات         
أف  ِإذ  ،  2.0، أو ما يعرؼ بالويب  اإلنترنت( أدوات وتطبيقات الجيؿ الثاني مف  ستعماؿاألثر عمى اال

ىذه التطبيقات التفاعمية ساعدت المستخدميف لمعيش في فضاء رقمي كبير ورحب وميسر وسيمت 
أو في مجتمعو العالمي الكبير االتصاؿ واالندماج مع المحيطيف بو ، سواء في مجتمعو المحمي الصغير 

تحمؿ المتعدد  يضًا ساعدتو عمى االطبلع وبقوة عمى ما يشاء مف المصادر الحرة والمفتوحة والتيأ، و 
 والمتنوع والمختمؼ مف المعمومات ، عمى كافة اشكاليا وصورىا ولغتيا .

 ( 330 –  329، ص2015) رزوقي وآخروف ،                                                    

 تاإلنكرتونُنشأة وحطىر املذونبث 

(  Jorn Bargerأبتدع جورف بارجر )  ِإذ  (  1997ة في ديسمبر ) اإللكترونيبرزت المدونات       
 Peter)  ( ، بينما أبتدع بيتر ميرىولز Robot Wisdomعمى موقعو )  web logمصطمح 

rholsMe  " المصطمح )blog  ( عندما قاـ بفصؿ المصطمح " 1999" في أبريؿ )weblog  الى "
 ( 37، ص  2007"  .                                           ) مطر ،  we logالعبارة " 

بدأت خدمات االستضافة في السماح  ِإذ  ة اإللكترونياالنتشار الحقيقي لممدونات  1999عاـ  د  ويع      
 لممستفيديف بإنشاء المدونات الخاصة بيـ بصورة سريعة وسيمة .

 ( 331، ص  2015) رزوقي وآخروف ،                                                           
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ة ظيرت كبداية حقيقة في الواليات المتحدة االمريكية عقب اإللكترونيويرى البعض أف المدونات       
عمى شكؿ فضفاضات تعبر عف تغير أسموب الحياة اليومية االمريكية  2001 –سبتمبر  – 11أحداث 

وتحديدًا أياـ الحرب عمى  2003عف تفجيرات أبراج التجارة العالمية ، أما في عاـ  ومشاىداتيـ وتغيراتيـ
ة قد انتشرت لمتعبير عف تجربة االشخاص في الحرب ، وتقديـ ما يشابو اإللكترونيالعراؽ كانت المدونات 

 (  38، ص  2007) مطر ،                 المذكرات التي تؤرخ لؤلحداث أو تبدي اآلراء .  

ة وتحوؿ التدويف الى ظاىرة عالمية ، اإللكترونيبدأت مرحمة النضج لممدونات  2004أما في عاـ       
، تختمؼ عف بقية المواقع الكبلسيكية  اإلنترنتفقد بدأت تظير مجموعة جديدة ومميزه عمى شبكة 
مميوف وتزايد  2.1الى  2004وصؿ عددىا في سنة  ِإذ  استطاعت أف تفرض نفسيا لتتكاثر بسرعة ممفتو 

                                                 ( 333، ص  2015، ) رزوقي وآخروف.2006عاـ  مميوف مدونة حوؿ العالـ في 50بح ىذه العدد ليص

وبعد االنتشار الواسع لممدونات بيف المستفيديف مف الشبكة العنكبوتية ، أصبحت توصؼ بأنيا         
والويكي تعد أبرز  اإللكتروني، وأنيا الى جانب البريد  اإللكترونيبعد البريد  اإلنترنتـ ثاني ثورة في عال

 ( 41، ص  2015عف ) المدىوني ، ( نقبل  2010) العامري ،         .         اإلنترنتخدمات 

 ت اإلنكرتونُيفهىو املذونت 

 ة عدة تعريفات ومنيا :اإللكترونيلممدونة 

تظير عمييا  اإلنترنتصفحة ويب عمى شبكة  ( بأنها : ikibediaW.2009)  الويكيبيدياتعرفها   
تدوينات ) مدخبلت ( مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا ينشر فييا عدد محدد يتحكـ فيو مدير أو ناشر 

المدونة ، كما يتضمف النظاـ آلية ألرشفة المدخبلت القديمة ، ويكوف لكؿ مداخمة منيا مسار دائـ ال 
معينة في وقت الحؽ عندما ال تعود متاحة  يتغير منذ لحظة نشرىا يمكف القارئ مف الرجوع الى تدوينو

 في الصفحة االولى لممدونة كما يضمف ثبات الروابط ويحوؿ دوف تحمميا .

                                                                         (p1.2009.Wikibedia ) 
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تتكوف مف  اإلنترنتأو صفحة عمى " موقع إلكتروني  ( بأنها : 2010ويعرفها ) الغامدي وسالم ، 
االدخاالت ، الروابط ، الرسـو التوضيحية ، لقطات الفيديو وأزرار التعميؽ التي يستخدميا المتعمميف أو 

 لتفكير وبقاء أثر التعمـ لدييـ " المعمـ بطريقة تفاعمية بيدؼ تنمية ميارات ا

                                ( 13،ص 2010)الغامدي وسالـ ،                                                                

 ت اإلنكرتونُأنىاع املذونبث 

يمكف تصنيؼ المدونات  خيرة أدى الى تعدد أنواعيا ، لذلؾة في اآلونة االاإللكترونيأف انتشار المدونات 
 تبعًا لعدة محاور وىي :

  ها وهي كاآلتي : استعمالتبعًا لمهدف من 
يتـ فييا كتابة االحداث اليومية التي تمر عمى الشخص بما فييا المناسبات المذكرات اليومية :  -1

 والتجارب واليموـ وغيرىا .
معظـ السياسيوف في امريكا والمرشحوف لبلنتخابات النيابية لموصوؿ الى  عمميايست السياسية : -2

 مناىجيـ وشرح آرائيـ وخططيـ .
ويكتب فييا االشخاص نتاجاتيـ االدبية والتحريرية ، أو القصص والمقاالت اإلنتاج االدبي :  -3

والخواطر ، وقد ساىمت ىذه المدونات في تشجيع بعض األدباء والشعراء ، وظيورىـ عمى 
 الساحة االدبية .

اجيزة سواء  يدوف في تمؾ المدونات كؿ ما يخص التقنية الحديثة مف وسائؿ تعميمية أوالتقنية :  -4
يا وطريقة استعماليوضح فييا كيفية  ِإذ  اجيزة كيربائية أ، غير كيربائية كانت أجيزة محموؿ ، أو 
  لتي وصمت الييا .          تشغيميا واخر التطورات ا

 ( 42-41، ص  2010) المدىوني ،                                                     

فييا كؿ ما يخص االقتصاد والماؿ واالعماؿ ، وسوؽ االسيـ واسعار ويكتب االقتصادية :  -5
 الذىب والفضة والسمع التجارية وغيرىا مف المنتجات االقتصادية .

في ىذه المدونات يمكف الكتابة عف االخبار اليومية في أي دولة مف الدوؿ ، وقد يتـ إخبارية :  -6
 لقراءة االخبار أوؿ بأوؿ .ة لمصحؼ اليومية اإللكترونيربطيا ببعض المواقع 
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 وىي التي تستخدـ في مجاؿ العممية التعميمية سواء لمتعميـ أو التدريس .تعميمية :  -7

 ( 28، ص  6201) المزمومي ،                                                                

 ( المدونات التعميمية الى : 2010المدىوني ، ( نقبًل عف )  Campbell.2005وقد صنؼ )   

  : النوع  اعمـ بالنسبة لممتعمميف ويساعد ىذوىي نوع مف المدونات التي يديرىا الممدونات المعمم
يتـ تشجيع التبادؿ المغوي وتوفير  ِإذ  ، في اعطاء الفرصة لممتعمميف لتنمية ميارات القراءة لدييـ 

خر فأف تمؾ المدونات ىي لمدرسية ، وبمعنى آالمعمومات عف المنيج وتذكير الطبلب بالواجبات ا
يضع فييا روابط ومقاطع الصوت والفيديو والمرتبطة بالموضوع الدراسي  ِإذ  ىا المعمـ دير التي ي

الذي يدرسو لطبلبو وأيضًا يضع فييا االنشطة والواجبات ويفتح اماميـ باب النقاش والحوار 
 والتعميؽ .

  : يستطيع الطبلب التعبير عف  ِإذ  أف ىذه المدونات يديرىا المتعمموف انفسيـ ، مدونات المتعمم
يضًا تنمي احساسيـ أبينيـ والبحث واالطبلع لدييـ ، و افكارىـ ، وتنمية روح التعاوف فيما 

 بالممكية والحصوؿ عمى الخبرة والقدرة عمى الكتابة بوضوح .
  : ِإذ  ة الجيد التعاوني بيف المعمـ والطبلب ، ىذه النوع مف المدونات ىو نتيجمدونات الفصل 

يا عمى شكؿ لوحة اعبلنات لممتعمميف لنشر الرسائؿ والصور والوصبلت ذات استعماليمكف 
 الصمة بموضوع المناقشة ومواضيع الفصوؿ االفتراضية .   

  ويقـو فييا صاحب المدونة بالكتابة عف حياتو الشخصية ، ويومياتو وىمومو ، وماشخصية :  -8

 يحب وما يكره ، فيي مساحة خاصو بو وحده .  

وبرامجيا ،  اإلنترنتيكتب فييا االخبار والموضوعات والتقنيات الجديدة التي تتعمؽ بحاسوبية :  -9
وشرح كيفية تشغيميا والتعامؿ معيا ويمكف أف تندرج تمؾ المدونات تحت قسـ المدونات التعميمية 

 ( 42، ص  2010أيضًا .                                                    ) المدىوني ، 

ع والشركات مف خبلؿ ىذه المدونات يمكف ألصحاب المصانمدونات الشركات والمصانع :  – 10
 التواصؿ مع زبائنيـ وعرض المنتجات وغيرىا مف الخدمات .
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يكتب فييا االشخاص عف ىواياتيـ المختمفة كالتصوير أو الرياضة أو مدونات الهوايات :  -11
 (  p 76 .2009  .Bell)        الرسـ وغيرىا مف اليوايات .                             

  ًلعدد المدونين الذين يقومون بالكتابة فيها وكاآلتي :  تبعا 
وفييا يتولى شخص واحد اإلشراؼ فيعرض الموضوعات بمفرده أو يتحكـ في دخوؿ فردية :  -1

 القراءة أو الزوار في ظيور تعميقاتيـ ، وتقتصر ميمة القراء أو الزوار في القراءة والتعميؽ فقط .
وفييا يتولى مجموعة مف االشخاص اإلشراؼ عمى المدونة  مدونات جماعية أو مشتركة : -2

، وبعضيا يكوف مفتوحًا أماـ الجميع بحيث يسمح ألي فرد أف يكتب فيعرض كؿ منيـ موضوعًا 
                              ويقرأ ويعمؽ ، في حيف أف بعضيا يسمح بالتعميؽ لزورا محدديف فقط .  

 (359، ص  2015) رزوقي وآخروف ،                                                     
 : تبعًا لتكمفتها تقسم الى 
       وموقع ( Live Journalويتـ إنشاؤىا عمى موقع يقدـ المدونات مجانًا مثؿ موقع ) مجانية :  -1

 (Blogger )  التي يقدميا موقعGoogle  ِإذ  ، وىي أكثر المواقع تميزًا مف حيث تقديـ الخدمة 
يتـ عمؿ المدونة عف طريؽ االشتراؾ في الموقع مف خبلؿ بناء حساب خاص بالمستخدـ ، 

تتطمب ىذه التعديبلت الخبرة البسيطة في  ِإذ  ويمكنو تعديؿ و اضافة تصميـ خاص بالمدونة 
، أو يمكف اختيار أحد القوالب الجاىزة التي يقدميا  CSSوبعض أوامر  HTMLبعض اوامر 

 ثيرة وجميمة.ىذا الموقع وىي ك
 في أحد المواقع التي تقدـ خدمة  Domain 1  ويتـ إنشاؤىا عف طريؽ حجز دوميفمدفوعة :  -2

 .يا بواسطة بعض البرامج المتخصصةوالمدونات بمقابؿ مادي أو يقـو المدوف بتصميم استضافة المواقع 

الطبلب قميبًل ،  وىي التي تكوف مجانية إذا كاف حجـ الحجز صغيرًا ، أو عددمجانية مدفوعة :  -3
لكف إذا كاف ىناؾ حاجة لزيادة مساحة الحجز أو أضافة أعداد كبيرة مف الطبلب فإف ذلؾ 

                                                     ( 45، ص  2010) المدىوني ،                                 يتطمب دفع بعض الرسوـ .
 : تبعًا لمحتواها وتقسم الى  

                                                           
 نفسو .الدوميف وىو اسـ او رابط يمكف الدخوؿ مف خبللو الى الموقع بصورة مباشرة ويتـ تخصيصو مف قبؿ الموقع  1
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 وىي التي تحتوي عمى تدوينات عمى شكؿ نصوص مكتوبة فقط .المدونات الكتابية :  -1
 وىي التي تشتمؿ عمى صور ثابتة .المدونات الصورية :  -2
وىي التي تحتوي عمى مقاطع فيديو أو صور مرئية متحركة كجزء رئيس مف مدونات الفيديو :  -3

 وتشغيميا .المحتوى وبإمكاف الزائر لممدونة االطبلع عمييا 
وىي التي تحتوي عمى مقاطع صوتية أو بثًا اذاعيًا  ، ويقوـ صاحب المدونة مدونات صوتية :  -4

 بتحميمو ، ويمكف لمزائر تشغيمو واالستماع اليو .
وىي تمؾ المدونات التي تسمح بنشر محتواىا وكذلؾ تمقي الرسائؿ مف خبلؿ مدونات الجوال :  -5

 نقمة ) الجواالت ( . متاالجيزة ال استعماؿ

                     ( 362 – 361، ص  2015) رزوقي و آخروف ،                                               

 ) انخعهًُُت (ت اإلنكرتونُاملذونت  عنبصز

 : تيةدونة التعميمية من العناصر اآلتتكون الم

وىو الرابط الذي يستطيع مف خبللو الطبلب الدخوؿ الى المدونة ، عمى  الرابط الدائم لممدونة : -1
   hayder79 .blogger.comسبيؿ المثاؿ 

 والتي يستطيع الطالب مف خبلليا الدخوؿ الى اقساـ المدونة . اسم المستخدم وكممة المرور : -2
 يبيف فيو الناشر الموضوع الذي تيتـ فيو ىذه المدونة . ِإذ   العنوان الرئيسي لممدونة : -3
وىي قوائـ المدونة وتضـ المواضيع والمقاالت والممخصات اليومية لمدروس أو  التدوينات : -4

االنشطة التعميمية ... الخ ، وىي العنصر االساسي في المدونة ويقـو بكتابتيا وأضافتيا صاحب 
 المدونة لتظير مرتبة بالصفحة الرئيسية لممدونة .

وىي المبلحظات التي بإمكاف القراء األدالء بيا عف مقاؿ معيف في مدونتؾ  التعميقات : -5
 ة ويمكف عدـ فسح المجاؿ لآلخريف بالتعميؽ عمى مقالتؾ اال اذا رغبت بذلؾ .اإللكتروني

ة اإللكترونيوىي عبارة عف مواضيع أو مساحة تكتب عنيا بانتظاـ في مدونتؾ التصنيفات :  -6
 تعميمية ، الواجب البيتي ، الطمبة المتميزيف ( . ومف أمثمة التصنيفات ) صور

 ( 367، ص  2015) رزوقي وآخروف ،                                                              
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اسـ المستخدـ  - Bرابط المدونة .     - A : ِإذ   ة :اإللكترونيعناصر المدونة  ( 2 ) ويوضح الشكل
   التصنيفات -F   التعميقات  – Eالتدوينات      – D  العنواف الرئيسي لممدونة  -  Cوكممة المرور. 

 

 .) المدونة المستخدمة في البحث ( ةاإللكترونيعناصر المدونة (  2)  ؿ شك    

 ت يف انخعهُىاإلنكرتونُاملذونبث  اسخعًبل

فيي  ستعماؿسيمة اال د  ة ، والتي تعاإللكترونيإنو لمف حسف حظ الطمبة والمعمميف وجود المدونات         
 االدنى مف المعرفة التقنية والتكنولوجية فيي تتسـ بسيولة االنشاء والحفاظ عمييا ، كما تتسـ الحد تتطمب

وذلؾ ؛  مريحة لمطبلب والمعمميف د  س مواقع الويب التقميدية ، وتعبالمرونة في التصميـ والتعبير عمى عك
 الييا عبر اجيزة الحاسوب المنزلية والشخصية .             لسيولة الوصوؿ 

 ( 24، ص  2007) مطر ،                                                                     
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(  2015نقبًل عف ) رزوقي وآخروف ،     )Duffy & Bruns   .2006يبيف كبًل مف )     
  l BlogsaEducationت التعميمية لممدونات التعميمية ستعماالاال

 اواًل : من حيث الرؤية األكاديمية : 

  تعكس خبرات التعميـ. 
  تصنؼ مصادر وطرؽ التعميـ. 
  تقديـ المساعدات لؤلكاديمييف والمينييف. 
 طرؽ تكنولوجية لمتعميـ  د  تع. 

 ثانيًا : من حيث الرؤية التنظيمية 

 اإلنترنتوحدة معمومات موجودة دائمًا عمى  د  تع . 
  إلرساؿ بيانات أو معمومات أو مياـ معينةتساعد المتعمميف . 

 ثالثًا : من حيث الرؤية التربوية 

 تنمي ردود وتعميقات المتعمميف االدبية . 
 تتيح فرصة لممتعمميف لمعمؿ عمى مراجعة المادة .  
 كصالة عرض مرتبطة دائمًا بالكومبيوتر لمراجعة االعماؿ والكتابات د  تع .  
  تتيح فرصة لممعمميف لتشجيع المتعمميف لئلفادة بآرائيـ وافكارىـ وتعميقاتيـ عمى المدونات

                             .المتعمميف االخرى 

 ( 371 – 370، ص  215) رزوقي وآخروف ،                                            

 د  تع( اف المدونات توظؼ في داخؿ الغرؼ الصفية ، فيي  Huffaker.2005ويضيؼ ىافكر ) 
وسيمة ممتازة لمدمج بيف تكنولوجيا التعميـ والقصص داخؿ الصؼ الدراسي ، وخمؼ اسوار المدرسة 

 فيي :

 فستكوف بمثابة ميداف لؤلبداع والتعبير عف الن 
 تعمؿ عمى خمؽ عبلقات مع الميتميف بمجاؿ التعميـ 



22 
             ..........................................................الفصل الثاني :خلفية نظرية ودراسات سابقة

           
 

  تمكف المتعمميف مف ممارسة التعميـ في أي مكاف ألف صانعي المدونات يمكنيـ الدخوؿ في
 . اإلنترنتأي وقت وأي مكاف شرط توافر االتصاؿ ب

                                                   ) 69-p 95 .2005.Huffaker ) 

 ت واملنخذياإلنكرتونُانفزق بني املذونت 

 : ( 2)  مخططتي يمكف تمخيصيا في الة عف المنتدى ببعض الخصائص الاإللكترونيتختمؼ المدونة    

 المنتدى ةاإللكترونيالمدونة  الخاصية
 ِإذ  الموضوع منفصؿ عف النقاش ،  المواضيع والنقاش

شخص عدـ السماح لمردود في يستطيع ال
 مدونتو

تختمط المواضيع بالمناقشات وتضيع 
الفائدة مع مرور الزمف وازدياد حجـ 

 المنتدى
 يكتب فيو العديد مف االشخاص  موقع شخصي فردي الفردية

ال يمـز بكتابة مواضيع طويمة مفصمة بؿ  المرونة في الكتابة
يكفي أف يكتب فقرات قصيرة مختصرة ، 
كما يستطيع أف يكتب أكثر مف موضوع 

 في اليـوواحد 

 ال توجد مثؿ ىذه المرونة 

توفر قدر كبير مف الحرية في كتابة  الحرية
 المواضيع 

يوجد نوع مف الرقابة عمى المواضيع 
 المكتوبة 

التحكم في نشر 
 التعميقات

ال يمكف التحكـ في نشر التعميقات  يمكف التحكـ في نشر التعميقات
 وخاصة التعميقات المزعجة

تستمر لمدة طويمة ألنيا تتبع مواقع قوية  االستمرارية
 ورصينة 

إغبلؽ الموقع ألي سبب يجعؿ 
 الموضوع يذىب أدراج الرياح

المتناقضة  ليًا مف الموضوعاتتخمو غا وجود التناقضات
 ألنيا تكتب مف قبؿ شخص واحد

في غالبًا ما يوجد فييا تناقض 
الموضوعات المطروحة ، ألنيا تضـ 

ديف ليـ موضوعات ألشخاص متعد
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 أفكار وتوجيات مختمفة 
تكثر فييا الموضوعات المتكررة  موضوعات غير متكررة  تكرار الموضوعات

والمنقولة ، وذلؾ لزيادة المشاركات 
 والحصوؿ عمى االشراؼ

 ة عف المنتدىاإللكتروني( اختبلؼ المدونة  2) مخطط 

 ( 49، ص  2010) المدىوني ،                                                                   

 ت انخعهًُُت اإلنكرتونُفىائذ املذونت 

 ة ليا فوائد عدة في التعميـ ومنيا :اإللكترونيأف المدونات     

وبالتالي تكوف مفيدة في وسيمة لمتواصؿ بيف الطبلب أنفسيـ بتبادؿ اآلراء والخبرات فيما بينيـ  -1
 التعمـ التعاوني والتعمـ باألقراف .

تقوية شخصية الطالب وتكسبو الشجاعة لمتعبير عف رأيو بجرأة دوف حرج خاصة الطبلب الذيف  -2
 ليس لدييـ القدرة عمى التحدث اماـ اآلخريف .

يا صور يمكف أف يتخذىا المعمـ كوسيمة تعميمية ومصدر لممعمومات بأف يعرض المعمـ خبلل -3
ومقتطفات فيديو أو روابط لمواقع إلكترونية ليا صمة بالدرس تعيف الطالب عمى فيـ الدرس 

 ويستطيع الرجوع إلييا في أي وقت حتى وىو في منزلو .
 أسموبًا جديدًا في التعميـ مما يشوؽ الطالب لمتعميـ ويحفزه أكثر . د  تع -4

 (  404، ص  2015) رزوقي وآخروف ،                                                         

 تساىـ في تنمية ميارات التفكير العميا . -5
 لمقراءة والكتابة والمشاركة بيف المجموعات . ةً فعال محافبلً  د  تع -6
ة بكؿ سيولة لعرض وتنظيـ إنجازات الطبلب ، وحماية ممكية اإللكترونيالمدونة  استعماؿيمكف  -7

                                                             ( 44، ص  2007) مطر ،              إرساليا لممدونة .الطالب فييا مف خبلؿ تاريخ 
تسمح لممعمميف بالتواصؿ مع طبلبيـ حتى خارج جدراف الصؼ الدراسي فيي ال تحتاج لوجود  -8

 المعمميف داخؿ نفس الحجرة .
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 ـ والطالب .تسيؿ عممية االرشاد والتوجيو بيف المعم -9

تعطي الفرصة ألي قارئ لممدونة أف يكوف ىو اآلخر مؤلؼ مشارؾ حينما يتفاعؿ مع ما يقرأه ،  -10    
 وذلؾ بالتعميؽ عميو وبالتالي فيي تنمي التفاعؿ بيف القارئ والكاتب .

 ( 32، ص  6201) المزمومي ،                                                                  

في  داخؿ الصؼ ، بفائدة في ضماف مشاركة جميع الطبلة اإللكترونيويضيؼ الباحث أف لممدونة     
كبل حسب  ،بوقت واحد بتتـ المشاركة مف قبؿ الطبل ِإذ  ، االسئمة التي يوجييا المدرس  وأاالنشطة 
 .مف خبلؿ التعميقات داخؿ المدونة مجموعتو 

 ت يف انخعهُىاإلنكرتونُ املذونبث اسخعًبليعىقبث 

منيا ، ومف ىذه  فادةف المشاكؿ التي تؤثر في اإللـ تسمـ المدونات التعميمية مف مجموعة م      
 المشاكؿ :

الوثوؽ والمصداقية ، فمقد أكد بعض المشتركيف بأف اصحاب المدونات التعميمية ال يمثموف اال  -1
سبيؿ المثاؿ ، ومف ثـ فيـ بذلؾ عرضة لمشؾ أنفسيـ وليسوا لساف حاؿ منظـ أو ىيئة ما ، عمى 

 في األخذ منيـ أو حتى النقؿ عنيـ .
المداخبلت واالقحاـ الشخصي ، سواء مف قبؿ اصحاب المداخبلت ، أو حتى مف اصحاب  -2

المدونات انفسيـ ، فمقد ذكر بعض المشتركيف بأنيـ قد شعروا أكثر مف مرة برائحة النرجسية تفوح 
 ي كانوا يقوموف بزيارتيا .في بعض المدونات الت

بعض المدونات تتسـ مداخبلتيا بركاكة المغة والتعبير وضعؼ المصطمحات وعدـ االلتزاـ  -3
 بالضوابط المغوية ، كالنحوية عمى سبيؿ المثاؿ .

 أحيانًا ال تمت مداخبلت االعضاء مع محتوى المدونة والخط أو التوجو الرئيسي المرسوـ ليا . -4

 ( 407 – 406، ص  2015) رزوقي وآخروف ،                                                   

يا ومنيـ ال يستطيع استعمالفمنيـ مف يتقف المدونة  استعماؿالفروؽ الفردية بيف الطمبة عند بداية  -5
. 
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 ىذه التقنية وبرامج الحاسوب المناسبة . استعماؿالحاجة الى التدريب عمى  -6
 ىذه التقنية ، وطبيعة االنساف الرافض لمتغيير . استعماؿالتوتر والضغط النفسي الزائد مف  -7
 التقنية والوقت لتعميـ برمجيات جديدة . استعماؿالوقت البلـز لئلعداد ، و  -8

 ( 44، ص  2007) مطر ،                                                                  

  ت يف انخعهُى اإلنكرتونُاملذونت  اسخعًبلدور املعهى عنذ 

تقنيات الجيؿ الثاني مف التعمـ  استعماؿىناؾ العديد مف األدوار التي تمقى عمى عاتؽ المعمـ عند    
، فيو المرشد والموجو والمدير والتقني وغيرىا ، وىذا يفرض عميو القياـ بمجموعة مف األمور  اإللكتروني
المدونة أو اثناءىا ، أو بعدىا في تدريس موضوع ما ، وىو ما يساعد عمى نجاح  استعماؿسواء قبؿ 

 المدونة التعميمية ، ومنيا :

 المدونة التعميمية  استعمالأواًل : قبل 

 . توعية الطبلب بضرورة مراقبة اهلل في كؿ ما يكتبونو ، وانيـ سيحاسبوف عمى ذلؾ 
  اإلنترنتتدريب الطبلب عمى القضايا المتعمقة بحرية التعبير وآداب التخاطب والمناقشة عبر  ،

 وعدـ التعرض لآلخريف بأي نوع مف األذى واحتراـ آرائيـ .
 (  72، ص  2010) المدىوني ،                                                         

 لطبلب وبيف الطبلب مع بعضيـ البعض .توضيح طرؽ التواصؿ بيف المعمـ وا 
  ضرورة االىتماـ باألماف والخصوصية بمعنى عدـ كتابة أسماء الطبلب كاممة أو بيانات تدؿ

عمييـ ، عند الكتابة في المدونة واالكتفاء بأسماء معروفو ليـ فقط ولمعممييـ حفاظًا عمى 
 خصوصيتيـ .

  بالضرورة أف يكوف صحيحًا ، وأنو قد يكوف تنبيو الطبلب إلى أف ما يكتب في المدونات ليس
 مجرد رأي أو فكرة تعبر عف الكاتب فقط .

  مساعدة الطبلب عمى فيـ قضايا حقوؽ التأليؼ والنشر وتوثيؽ كتاباتيـ ، وفي حاؿ اقتباس فقرة
 معينة مف شخص آخر تنسب إلى أصحابيا .

                                                                    (p92.2009.Bell ) 
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 المدونة التعميمية  استعمالثانيًا : أثناء 

  عدـ كتابة موضوعات طويمة في كؿ تدوينو ، بؿ مف األفضؿ كتابة فقرات قصيرة ومختصرة
 عف الموضوع .

  ( اختيار عنواف جيد لوصؼ المحتوىitleTpost   ) ألف الكثير مف الزوار يأتوف إلى المدونة ،
عبر محركات البحث التي تعرض الكثير مف العناويف ليختار منيا القارئ ما يناسبو ، ولف 
 يعرؼ القارئ ما أذا كاف المحتوى مفيدًا لو ما لـ تكف طبيعة المحتوى واضحة مف العنواف .

  األلواف والخطوط المناسبة والمريحة لمعيف ، إتباع قواعد التصميـ الجيد مف حيث اختيار
واالنتباه لمقواعد اإلمبلئية ، وعبلمات الترقيـ ، ألف كثرة األخطاء النحوية واإلمبلئية يفقد القراء 

 اىتماماتيـ بالمدونة .
  االىتماـ بالكتابة المتميزة وىي أف يكتب المدوف عف آرائو و أفكاره و أف كانت مخالفو آلراء

ويظير ذلؾ بشكؿ مختمؼ يعزز بأبداعو الفني وأسموبو الخاص ، وىذا يجعؿ الزوار  اآلخريف ،
 يعودوف لزيارة المدونة باستمرار . 
 (  412 -411، ص  2015) رزوقي وآخروف ،                                         

  والمتابعيف وار االستمرار في الكتابة وتغذية المدونة بالموضوعات بصفة دورية حتى يسمح لمز
، وحتى ال يشعروا بالممؿ مف متابعة مدونة غير محدثة  مف المدونة فادةباالستمتاع واإل

 باستمرار .
 . الرد عمى الرسائؿ التي يتركيا الزوار واحتراـ آرائيـ 
  التأكد مف عمؿ الروابط واختبارىا بصفة دوريو لتحديد مدى إمكانية االعتماد عمييا ، واستمرارية

                                   وظيفتيا .    

  ( 73، ص  2010) المدىوني ،                                                    
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 المدونة التعميمية  استعمالثالثًا : بعد 

  اطبلع المعمـ المستمر عمى المدونة ومتابعة تعميقات القراء والتعميؽ عمييا ، كذلؾ الرد عمى
 رسائؿ الزوار سواء كانت شكرًا أو ثناًء أو استفسارًا .

  ضرورة مراجعة الموضوعات أواًل بأوؿ سواء أكانت ىذه الموضوعات نصوصًا ، أـ ممفات مرفقة
 متيا .لمتأكد مف سبل

  ضافة أقساـ جديدة إلييا ، وتحسيف تصميميا ، وذلؾ لعرض محتوياتيا بشكؿ تطوير المدونة وا 
 ( 413، ص  2015) رزوقي وآخروف ،                            أفضؿ .              

 ت ) انخعهًُُت ( اإلنكرتونُيعبَري حصًُى املذونت 

لتحقيؽ الفاعمية والكفاءة ألي مدونة إلكترونية ) تعميمية ( ، البد أف تصمـ وتطور وتستخدـ         
  وتدار وفؽ معايير محددة ، سواء أكانت ىذه المعايير تربوية أو فنية .

                                                                                                                   (  74، ص  2010) المدىوني ،                                                                 

 ومف ىذه المعايير :     

ة والتي ترتكز عمى اإللكترونيويقصد بيا األسس الواجب توافرىا في المدونة :  املعبَري انفنُت -أوالً 
 كاآلتي : عناصر التصميـ الجيد ، وىي

 ة ما يمي : اإللكترونييتطمب التصميـ الجيد لممدونة  ِإذ   عام لممدونة ) واجهة المستخدم (الشكل ال -1

  أف يكوف رأس المدونة مصممًا بطريقة جذابة وبسيطة ، ويكوف فيو توضيح بسيط لمغرض مف
ناسبًا لما تحتويو ، وأف يكوف عنواف المدونة واضحًا ومالمدونة وأف يدعـ ببعض الصور المعبرة 

 مف موضوعات .
 منيا . فادةسيؿ عمى الطبلب والزوار اإلتقسيـ المدونة وترتيب عناصرىا بشكؿ جيد ، ي 
  جمع التدوينات المتشابية في اىدافيا ومع بعضيا البعض في اقساـ خاصة ، فمثبًل تكوف احدىا

 .لمدروس واآلخر لممقاالت وىكذا ... و وضعيا في القائمة الجانبية 
 . تجنب عرض معمومات كثيرة عمى الشاشة الواحدة 
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 . الوضوح والبساطة عند تصميـ الشاشة 
  ة ، لتوفير اإللكترونيلمبحث عف المعمومات في المواقع المختمفة لممدونة  –أضافة روابط بحث

 وقت الطالب وتسييؿ ميمة البحث لديو .
 ريخ أضافتيا لممدونة .أف تكوف الموضوعات أو التدوينات مؤرخة أي يوضح عمييا تأ 

 ( 2380 -379، ص  2015) رزوقي وآخروف ،                                       

 -:  أتيويراعى عند تصميميا ما ية ) التعميمية ( : اإللكترونيصفحات المدونة  -2

 . سيولة الدخوؿ إلى الصفحات 
 . تنظيـ الصفحات منطقيًا 
  األلواف ، وشكؿ الخط ، وحجمو مف  استعماؿالمعمومات ، و التناسؽ في أسموب العرض ومواقع

 صفحة إلى أخرى .
 . تقسيـ صفحات المدونة لمعموديف ، األيسر لمتدوينات ، واأليمف لمقائمة الجانبية أو العكس 

  : أتي: ويراعى فييا ما ي كتابة النصوص -3

 في العناويف والفقرات  -النص ، وتعتمد عمى مدى التبايف بيف حجـ الخط ونوعو ولونو  ةنقرائيأ
وبيف خمفية الصفحة بما يجعؿ النص واضحًا ، ومف األفضؿ أف تكوف الخمفية فاتحة الموف  -

 والنص داكف الموف .
 نمط وحجـ خط مناسب لقراءة النصوص بيسر وسيولة . استعماؿ 
 جزاء قصيرة ، حتى ال يؤدي الى ممؿ الطالب .تقسيـ المادة العممية أل 
 األدوات البيانية المرتبطة بالمحتوى مثؿ : الصور ، والرسوـ البيانية ، والجداوؿ ،  استعماؿ

 والروابط وغيرىا .
 العروض التقديمية . استعماؿطرؽ عرض مشوقة لتقديـ المحتوى العممي مثؿ :  استعماؿ 
  نة مالـ تكف تمؾ الكممة رابطًا لصفحة أخرى .عدـ وضع خط تحت أي كممة في المدو 

 ( 94 -93، ص  2010) المدىوني ،                                                             

 : أتيويراعى فييا ما ي الصور والرسوم : -4
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 الصور والرسومات التي تتناسب مع األىداؼ وتوظيفيا بفاعمية . استعماؿ 
  والرسومات ذات الدقة العالية .انتقاء الصور 
 المفرط لمصور والرسومات إذا كانت ال تخدـ ىدفًا معينًا . ستعماؿتجنب اال 

 : أتيويراعى فييا ما ياأللوان :  -5

 . توظيؼ األلواف بفاعمية في المدونة 
 ألواف موحدة لمعناويف الرئيسية والفرعية والنصوص في جميع التدوينات . استعماؿ 
  ىناؾ تناسب بيف لوف الخط وخمفية المدونة .أف يكوف 
 . أف تكوف ألواف خمفية المدونة ورأسيا وصفحاتيا متناسقة وىادئة 

 :أتيي ويراعى فييا ماالروابط :  -6

 . مناسبة محتوى الرابط لممحتوى العممي المعروض في المدونة 
 . التأكد مف أف الروابط مرئية بوضوح ، ومعنونو بدقة 
  الروابط مف قبؿ المستخدميف المبتدئيف وذوي الخبرة البسيطة . استعماؿسيولة 
  . التأكد مف أف الروابط نشطة ، وتعمؿ بفاعمية  
 . كتابة الروابط بموف مختمؼ 
  ظيور المواقع التي يحتوييا الربط في صفحة جديدة مف المتصفح بحيث ال يخرج الطالب مف

 (  382، ص  2015رزوقي وآخروف ،  )                  المدونة عند الضغط عمييا .

ة ، وصفحاتيا ، ومما يجب أف اإللكترونيويعني تنقؿ الطالب بيف عناصر المدونة اإلبحار والتصفح : -7
 ة ) التعميمية ( : اإللكترونيتتميز فيو المدونة 

 . سيولة إبحار الطالب وتصفحو لعناصرىا وصفحاتيا 
 صفحات المدونة صحيحة . أف تكوف الروابط الداخمية التي تربط بيف 
  إلى الصفحة الرئيسية . –مف كؿ صفحة في المدونة  –وجدود رابط يعيد الطالب 

  : أتييويتضمف ما الوصول :  -8
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 . سرعة الوصوؿ إلى المدونة 
 . سرعة تحميؿ الصفحات ، وسرعة ظيور الصور والرسـو 
 . إمكانية طباعة المحتوى العممي الموجود في المدونة 
 صاؿ الطبلب بالمدوف لتقديـ العوف ليـ ، أو االستفسار عف بعض المياـ المكمفيف بيا.سيولة ات 
  ( توافؽ المدونة مع المتصفحات المختمفة مثؿGoogle Chrome أو )                      

( Explorer nInter      . وغيرىا ،)                ، ( 95، ص  2010) المدىوني 

  وتعني ضماف بقاء المدونة وتجددىا باستمرار ، ويتـ ذلؾ عف طريؽ حجزاالستمرارية :  – 9
)Domain  في المواقع الشييرة التي تقدـ االستضافة المجانية أو تجديد االشتراؾ في المواقع التي تقدـ )

كتابة المدوف االستضافة المدفوعة ، ومف االمور التي تساعد عمى استمرار ودخوؿ الزوار لممدونة 
 وعات بمعدؿ ثابت سواء كانت الكتابة يومية أو أسبوعية أو شيرية .لمموض

وتعني حفظ المعمومات الخاصة بالطبلب وحمايتيا مف أف يطمع عمييا غيرىـ األمان والسرية :  – 10
مف الزوار ومتصفحي المدونة ويتـ ذلؾ مف خبلؿ عدـ ذكر االسـ الصريح لمطالب أو وضع صورتو 

 سـ يكوف معمومًا لدى المعمـ .الشخصية ويكتفي بذكر أ

ة ) التعميمية ( الجيدة اإللكترونيويعد مف العناصر التي يجب توافرىا في المدونة وجود االرشيف :  -11
يحتوي األرشيؼ عمى الموضوعات القديمة التي تمت كتابتيا ، مف قبؿ المعمـ منذ بداية إنشاءىا ،  إذ  ، 

   ويمكف لمطالب الرجوع إلييا بسيولة في أي وقت.

 ( 385-384، ص  2015وقي وآخروف ، ) رز                                                  

ة ، اإللكترونيويقصد بيا مجموعة األسس الواجب توافرىا في المدونة  : ثبنًُب / املعبَري انرتبىَت
 سس :استعراض ألىـ تمؾ األ أتييوالتي تركز عمى اساليب عرض المادة العممية بيا وفي ما 

التي تتناسب  وذلؾ يساعد عمى اختيار الموضوعات والمحتوياتتحديد الفئة المستهدفة :  -1
ا بما يتناسب مع مستواىـ ريقة تقديـ الموضوعات وعرضيوكذلؾ اختيار طوخصائص تمؾ الفئو ،

 .العقمي
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يسعى لتحقيقو مف خبلؿ تصميـ المدونة البد أف يكوف لممعمـ ىدؼ تحديد الهدف من المدونة :  -2
، وذلؾ يساعده عمى تحديد الموضوعات التي تتناوليا المدونة ، والمحتويات التي تتضمنيا ، 

 ، كمما كاف قادرًا عمى إظيار مدونتو بشكؿ أفضؿ .وكمما كاف اليدؼ واضحًا لممعمـ 
فمكؿ مقرر دراسي أىداؼ عامة ، واىداؼ خاصة تحديد اهداف المقرر ) المادة العممية ( :  -3

بكؿ موضوع مف موضوعاتو ، ويجب تحديد ىذه األىداؼ بدقة وعرضيا لمطالب عند تصميـ 
 ويـ الطبلب ، كما يساعد في تقويـ ذاتو .أف ذلؾ يساعد المعمـ في تق ِإذ  ة ، اإللكترونيالمدونة 

يجب أف يكوف مبلئمًا لخصائص الفئو المستيدفة وأف يكوف مرتبطًا بأىداؼ المحتوى العممي :  -4
ويقسـ  المادة الدراسية ومتميزًا في طريقة عرضو وتقديمو ، وأف يكوف خاليًا مف األخطاء اإلمبلئية

 ( 90 – 89، ص  2010) المدىوني ، . يسية ، وتتضمف موضوعات فرعيةالى موضوعات رئ
وذلؾ لجذب انتباىو لمتركيز عمى معمومات معينة وتقميؿ تقديم تغذية راجعة فورية لمطالب :  -5

تكراره لمخطأ ، وذلؾ مف خبلؿ متابعة التعميقات التي يكتبونيا عمى كؿ تدوينو ، واالىتماـ بالرد 
تأخر يبدأ الطالب في فقد حماسو والشعور عمى رسائميـ الخاصة واستفساراتيـ ، ألف الرد أذا 

 باإلحباط .
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ وضع االسئمة أو األنشطة التي يقوموف بيا  بعد دراسة كؿ تقويم الطالب :  -6

 يضًا وضع سؤاؿ بعد االنتياء مف دراسة المقرر كامبًل .أوضوع ، وكذلؾ تقويـ تعميقاتيـ  و م
عات المادة الدراسية عمى شكؿ موضوعات رئيسية ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تنظيـ موضو التفاعل :  -7

عمى موضوعات فرعية مستقمة ليتمكف الطبلب مف متابعة ىذه الموضوعات يشتمؿ كؿ منيا 
ومناقشتيا بشكؿ جيد ، والتفاعؿ بيف الطالب والمحتوى وكذلؾ بيف الطالب ومعممو ، والطالب 

 ارة التفكير الناقد .وزمبلئو ، يساعد ىذا عمى بناء مجتمع تعميمي ، وينمي مي
يتـ ذلؾ مف خبلؿ تخصيص جزء مف الدرجات الخاصة بالمادة الدراسية ) ال زيادة الدافعية :  -8

% ( لبلشتراؾ في المدونة والتعميؽ والمشاركة ، أو وجود لوحة تميز تكتب فييا 20يقؿ عف 
رشيحيـ مف قبؿ أسماء الطبلب الذيف كانت تعميقاتيـ متميزة في كؿ محاضرة عمى حده ، ويتـ ت

              (               387 – 386 ص ، 2015 ، وآخروف رزوقي)                المعمـ والطبلب انفسيـ.

      



12 
             ..........................................................الفصل الثاني :خلفية نظرية ودراسات سابقة

           
 

 تاإلنكرتونُاملذونت  بسخعًبلخطىاث حنفُذ انذروس ب 

 ة داخؿ الصؼ وىي :اإللكترونيالمدونة  الدروس مف خبلؿ ىنالؾ مجموعة مف الخطوات لتنفيذ    

ي ( تعمػػػؿ كػػػؿ مجموعػػػة عمػػػى جيػػػاز مسػػػتقؿ فػػػ 4 – 2تقسػػػيـ الطػػػبلب إلػػػى مجموعػػػات صػػػغيرة )  .1
ميمة خاصػة بػو ويمكػف تبػديؿ االدوار بػيف الطػبلب مػف  طالبمختبر الحاسوب بحيث يكوف لكؿ 

 درس آلخر .
 في المختبر قبؿ البدء في تنفيذ الدروس . اإلنترنتالتأكد مف توافر  .2
 ة مف خبلؿ الرابط الخاص بيا مف قبؿ الطبلب  .ياإللكتروناالتصاؿ بالمدونة  .3
يميد المدرس لموضوع الدرس وتحديد الشكؿ الذي سوؼ يسير عميو الطبلب عند تنفيذ المياـ مف  .4

 الخ ( . –اعتماد ادؽ االجابات  –مناقشة اجابات المجموعات  –) عرض إلجاباتيـ 
امػػػا الطػػػبلب لعػػػرض اإلجابػػػات بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف كػػػؿ نشػػػاط يعمػػػؿ المػػػدرس عمػػػى إتاحػػػة الفرصػػػة  .5

 ومناقشتيا .
يسمح المدرس لطبلبو االنتقاؿ مف نشاط آلخر وخوفا مف قياـ بعػض الطػبلب مػف إضػاعة الوقػت  .6

فػػػي تفحػػػص بػػػاقي االنشػػػطة يقػػػـو المػػػدرس بػػػالتحكـ فػػػي االجيػػػزة مػػػف خػػػبلؿ برنػػػامج إدارة مختبػػػر 
 الحاسوب .

مف خبلؿ نقر الطالب عمى أيقونة  البيتي يحدد النشاط االخير في نياية الدرس ، وىو الواجب. 7
    . الواجب البيتي في التصنيفات 

 ( 46، ص  2007) مطر ،                                                                 
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       efficacy academic -Self    كبدميُتحُت األرابعًب : انكفبءة انذا

 ى( الى معتقدات الفرد حوؿ امكانياتو وقدراتو عم Efficacy -selfيشير مفيـو الكفاءة الذاتية )        
( في سياؽ  Albert Banduraالنجاح وأداء المياـ المعينة ، وىي مف المفاىيـ التي ركز عمييا العالـ ) 

ير عند اإلدراؾ المعرفي نظريتو التعمـ االجتماعي ، والذي يشير فييا أف معتقدات الفرد عف كفاءتو تظ
لقدرات الفرد وخبراتو الذاتية ، لذى فأف الكفاءة الذاتية يمكف أف تحدد االجراءات السموكية المتوقعة أما 
بصورة فعالة أو بصورة أقؿ فعالية ، اعتمادا عمى درجة اعتقاد الفرد بمستوى كفاءتو ، لذا فيي تعد 

، فالفرد الذي يمتمؾ كفاءة ذاتية عالية يمتمؾ االصرار عمى الوسيمة االساسية المحركة لمسموؾ االنساني 
 حؿ المشكبلت ، أـ الفرد الذي يمتمؾ كفاءة ذاتية متدنية فيحاوؿ اليرب وعدـ المواجية .

                                                                      (p201.1977.raBandu ) 

 كبدميُتاأل حعزَف انكفبءة انذاحُت

اعتقاد الفرد وثقتو حوؿ امكاناتو الذاتية ومعموماتو ومدى تمكنو مف ( بأنها :  Pajares.1996عرفها ) 
 .تحقيؽ مستوى جيد في المياـ الدراسية مف خبلؿ بذؿ الجيد المطموب 

                                                                     (p550.1996.aresjPa ) 

  ". واعتقاده حوؿ كفاءتو الشخصية في مجالو الدراسي توقعات الفرد "( بأنها: 2003رفها ) الزغول ، ويع

 ( 139، ص  2003) الزغوؿ ،                                                                    

 انذاحُت ملفهىو انكفبءة((املعزفُت االجخًبعُت )() Bandura.1977 حفسري نظزَت ) 

( ولكنو أعاد Social Learning theoryعرفت نظرية باندورا باسـ نظرية التعمـ االجتماعي )       
وذلؾ لتضميف التطورات (  Social Cognitive theoryتسميتيا الى النظرية المعرفية االجتماعية )

ي معرفي بسبب تركيزه عمى التي حققيا في نظريتو ، إذ يرى كثير مف المنظريف أف باندورا ىو عالـ نفس
عوامؿ الدافعية ، وآليات تنظيـ الذات ، والتي تسيـ في سموؾ الشخص أكثر مف تأثير عوامؿ البيئة 

 (  p1.2001.Bandura)          لوحدىا .                                                      
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جمعت نظرية باندورا بيف كؿ مف النظرية السموكية في مفيـو االشتراط االجرائي الذي يؤكد عمى  إذ       
 ( p55.2003.Pagares)              البيئة ، والتعزيز باإلضافة الى النظرية المعرفية . 

بمعنى أنيـ وأف النظرية المعرفية االجتماعية تتصور بأف االفراد ليـ قوى فعالة في سموكياتيـ ،      
 ( p44.1988.Stipekيستطيعوف تنظيـ بيئتيـ يزيدوا مف فرص حدوث االستجابة المرغوب فييا . ) 

ويشير باندورا في نظريتو عف مفيـو الكفاءة الذاتية ، الى أف سموؾ المثابرة ، والمبادرة لدى الفرد     
يعتمد عمى أحكاـ الفرد وتوقعاتو المتعمقة بميارتو السموكية ، ومدى كفايتو لمتعامؿ بنجاح مع تحديات 

واالضطراب ميمًا في التكيؼ النفسي ، البيئة والظروؼ المحيطة ، وىذه العوامؿ في رأي باندورا تمعب دوراً 
 ، وفي تحديد نجاح الفرد في حؿ المشكبلت االنفعالية .                                                                   

  ( 24، ص  1120،  رندة) حمدي و                                                               

( ، بأف الكفاءة الذاتية يبرز اثرىا  2011،  رندة( نقبًل عف ) العمواف و  Pajares.2005)  ويرى      
مف خبلؿ المساعدة في تحديد مقدار الجيد الذي سيبذلو الفرد في نشاط معيف ، ومقدار المثابرة في 

مواجية العقبات ، ومقدار الصبلبة أماـ المواقؼ الصعبة ، فكمما زاد إحساس الفرد بكفاءتو الذاتية زاد 
، فاألفراد ذوو الكفاءة الذاتية المرتفعة يتعامموف مع المواقؼ والمشكبلت ،  الجيد والمثابرة ، و الصبلبة
 ( 399، ص  2011، رندةالعمواف و       )  انة .                       واالنشطة ، بمزيد مف الرص

( ،  2013( المشار لو في ) الخفاجي ،  Harackiewicz.1995وتتوسط الكفاءة الذاتية كما يرى ) 
عمى الدافعية الداخمية ، ويتـ تعزيز الميؿ الداخمي بالرضا عف الناتج في تحقيؽ الكفاءة  تمميحات اتتأثير 

   اليدؼ أو إدراؾ الكفاءة ، أما في حالة عدـ الرضا ، أو عدـ إدراؾ الكفاءة فأف الميؿ الداخمي التالي يقؿ.

                                                                                                               ( 21، ص  2013) الخفاجي ،                                                             

إف تحقيؽ اليدؼ  ِإذ  كما تركز ىذه النظرية عمى أىمية التقييـ الشخصي كوسيمة لمتعزيز االيجابي ،       
مستوى اإلنجاز الشخصي وما يصاحبو مف الرضا عف الذات يمكف أف يعمؿ  الشخصي ، أو الوصوؿ الى

بشكؿ فعاؿ كمعزز ، كما أف الشعور بالرضا لتحقيؽ اليدؼ يعمؿ كمكافئو ، والتي بدورىا تزيد مف الجيد 
 ( p43.1981.Stipek)       في المستقبؿ .                                           
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حاور م( يشكؿ محورًا رئيسًا مف  Efficacy-Selfوفي ضوء ما سبؽ فأف مفيـو الكفاءة الذاتية )       
( التي ترى أف لدى الفرد القدرة عمى ضبط  Social Cognitive theoryالنظرية المعرفية االجتماعية )

lfSe- الذاتية )  ، فاألفراد لدييـ نظاـ مف المعتقداتسموكو نتيجة ما لدية مف معتقدات شخصية 

Beliefs  (           . تمكنيـ مف التحكـ في مشاعرىـ ، وافكارىـ )p102.1986.Bandura ) 

وعمى وفؽ ذلؾ فأف الكيفية التي يفكر ، ويعتقد ، ويشعر بيا الفرد تؤثر في الكيفية التي يتصرؼ بيا      
أذ تشكؿ ىذه المعتقدات المفتاح الرئيس لمقوى المحركة لسموؾ الفرد ، فالفرد يعمؿ عمى تفسير انجازاتو 

 ارى جيده لتحقيؽ النجاح . باالعتماد عمى القدرات التي يعتقد أنو يمتمكيا مما يجعمو يبذؿ قص

                                                                          (p40.1997.Bandura ) 

 أبعبد انكفبءة انذاحُت

 ( بيف ثبلث أبعاد لمكفاءة الذاتية وىي :  Banduraلقد ميز باندورا )     

ويعني مدى قوة االعتقاد بالكفاءة لحؿ المشكبلت المختمفة في صعوبتيا ، وتتدرج المستوى :  -1
الكفاءة الذاتية بيف االفراد مف االعتقاد بالكفاية لحؿ المشكبلت ميما بمغت درجة معتقدات 

 صعوبتيا الى االعتقاد بعدـ الكفاية لحؿ أي مشكمة مرورًا باالعتقاد بحؿ المشكبلت الصعبة .

 ( 4، ص  1997) رضواف ،                                                                     

يضًا بتعقد وصعوبة المشكمة ، فاإلنساف يستطيع أف يجمع خبرة كفايتو أويتعمؽ ىذا المستوى          
 ( p35.1997.Bandura)                             الذاتية اتجاه المشكبلت البسيطة والشديدة .

يشير ىذا البعد الى انتقاؿ كفاءة الذات مف موقؼ ما ، الى المواقؼ االخرى العمومية :  -2
 المشابية ، فالفرد يمكنو النجاح في اداء مياـ مقارنة بنجاحو في اداء اعماؿ ومياـ مشابيو . 

                                                                          p194).7197.Bandura(
ويقصد بيا أيضًا مدى شيوع الكفاءة أو انتشارىا عبر المواقؼ والمشكبلت المختمفة أي يمكف لمكفاءة     

الذاتية اف تكوف خاصة ، أو يمكف تعميميا عمى مجموعة كاممة مف المواقؼ ، أو مقتصرة عمى موقؼ 
 ( 23، ص  2002) البموشي ،                                           محدد بعينو .    
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ويقصد بو ثبات كفاءة الذات حتى عند وجود خبرات متناقضة ، فتوقعات الكفاءة الذاتية الثبات :  -3
القوية تظؿ أكثر قدرة عمى المقاومة عمى الرغـ مف وجود خبرات متناقضة ، في حيف إف 

 ؿ الخبرات المتناقضة .ولة مف خبلالتوقعات الضعيفة يمكف أف تنطفئ بسي

                                              (p77.1992.Shwarzer and others ) 

                                                 ( ابعاد الكفاءة الذاتية وعبلقتيا باألداء 3ويوضح الشكؿ ) 

 

 

           

 

       

               

           

 ( 194p.1997.Bandura)   بعاد الكفاءة الذاتية وعبلقتيا باألداء أ(   3 ) شكؿ               

  يصبدر انكفبءة انذاحُت 

 اكد باندورا أف كفاءة الذات تتقوى مف خبلؿ اربعة مصادر لممعمومات ىي :     

فيتعمـ الفرد مف خبلؿ خبرتو االولى معنى النجاح والشعور بالسيطرة عمى اختيار خبرات متقنة :  -1
 البيئة أي اف االنجاز الشخصي مصدر ميـ لشعور الفرد بالكفاءة الذاتية .

 (  121 – 120، ص  2011) العتوـ و آخروف ،                                                    

وىو المصدر الثاني الذي يستمد االفراد كفاءتيـ و فاعميتيـ الشخصية إذ أف الخبرات البديمة :  -2
وىـ يتعامموف مع التيديدات وفي النياية ينجحوف في التعامؿ معيا ، وفي مشاىدة اآلخريف 

 الذاتيةمستوى الكفاءة  ثبات الكفاءة الذاتية عمومية الكفاءة الذاتية

 األداء

 ابعاد الكفاءة الذاتية
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شأنو أف يخمؽ التوقعات لدى المبلحظيف مف أنيـ سيكونوف قادريف عمى التغمب عمييا ، مف 
      يتواصموا في بذليا . وء شريطة أف يكثفوا مف جيودىـ تحقيؽ بعض التحسف باألدا

                                                                 (p126.1977.Bandura )                                                              

ويعني بو  ىذا المصدر اإلقناع االجتماعي ، أف ( 2015يذكر ) األحمدي ،  االقناع المفظي :  -3
يًا عف طريؽ اآلخريف فيما قد يكسبو نوعًا مف الترغيب في األداء ظعمومات التي تأتي لمفرد لفالم

أو الفعؿ ويؤثر عمى سموؾ الشخص في أثناء محاولتو أداء الميمة ، إذ يعد اسموب االقناع 
مصدرًا داعمًا لمكفاءة الذاتية لدى الفرد ، ولكي يتحقؽ اإلقناع ال بد أف يرتبط باإلنجاز فمف 

                                    (                                                                    29، ص  2015) األحمدي ،  ءتيـ في ظؿ اإلنجاز المتدني . الصعب إقناع اآلخريف بكفا
( أف ىذا المصدر يعتمد عمى حالة الدافعية  3102الخفاجي ، : يذكر )  ارة االنفعاليةاالستث -4

ف االستثارة االنفعالية تظير في المتوافرة في  المواقؼ اإلضافية إلى حالة االفراد االنفعالية ، وا 
المواقؼ الصعبة بصفة عامة ،والتي تتطمب مجيودًا كبيرًا ، وتعتمد عمى الموقؼ ، وتقديـ 

واالستثارة االنفعالية المرتفعة عادة ما تضعؼ  ة فيما يتعمؽ بالكفاءة الشخصية،معمومات القدر 
 ( 32، ص  2013) الخفاجي ،                                                   .األداء

                      ( مصادر الكفاءة الذاتية 4ويوضح الشكؿ ) 

                         

                                        

 

 

 

 ( p5.1994.Bandura)    مصادر الكفاءة الذاتية         (  4)   شكؿ                          

 

مصادر الكفاءة 

 الذاتية

االستثارة 

 االنفعالية

 اللفظي االقناع

 البديلة الخبرات

اختيار خبرات 

 متقنة

احكام كفاءة 

 الذات

 األداء
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 انعىايم املؤثزة يف انكفبءة انذاحُت

 ترتيبيا حسب قوتيا وعمى النحو اآلتي : تتأثر الكفاءة الذاتية بعوامؿ جاء

، أما إذا اذا كاف الفرد ناجحًا بخبرتو الشخصية زاد إدراكو لكفاءتو الذاتية الخبرة الشخصية :  -1
كانت خبرتو ضعيفة فسوؼ تقؿ عممية اإلدراؾ لمدى كفاءتو لذاتو وبعبارة أخرى ) كمما زادت 

أف األسموب الوحيد األكثر  ِإذ  الخبرة الشخصية لمفرد زادت الكفاءة الذاتية إلنجاز ميمة معينة ( ، 
كفاءة لرفع مدى الكفاءة الذاتية ىو أنجاز االداء أو القدرة عمى القياـ بعمؿ معيف فالفعؿ يساوي 

                                                               ( p73.1994.Bandura)                                              التصديؽ .
ذا استطاع األقراف أداء عمؿ معيف بصورة مقنعة وبقطبي السموؾ السمبي أو إأداء األقران :  -2

االيجابي زادت الكفاءة الذاتية ، أما أذا كانت العممية معاكسة إذ لـ يكف األقراف ناجحيف في أداء 
                                                                                            (  37، ص  0420) الشبوؿ ، .خريف ويقمؿ مف الكفاءة الذاتيةأي عمؿ سوؼ يضعؼ الثقة باآل

أذا كاف احساس الفرد بقدرتو عمى االستطاعة الذاتية إلنجاز عمؿ معيف ىذا ال األقناع المفظي :  -3
ى كفاءتو الذاتية يعني أف الموضوع بسيطًا أو سيبًل و أنما يعود الى قدرة الفرد عمى إدراكو لمد

أف الفرد يقرأ حالة الكفاءة الخاصة بو بالرجوع الى مستويات  ِإذ  ذلؾ العمؿ أو الميمة ، إزاء 
االستثارة العاطفية لديو عندما يواجو موقفًا خطرًا ، فأف أي أسموب يساعده عمى خفض االستثارة 

                                                  ( p137.1999.Bandura)           يعمؿ عمى زيادة االحساس بالكفاءة الذاتية .   
كمما شعر الفرد أو كاف إحساسو جيدًا عمى أساس االكتفاء الفسيولوجي الحالة الفسيولوجية :  -4

زادت الكفاءة الذاتية لديو ، أما أذا كاف الشعور بالنقص أو عدـ االشباع لحاجتو الفسيولوجية 
ة بالنفس وبالتالي تقؿ أو تنعدـ قابميتو عمى االعتقاد بالكفاءة أو تفاعمو مما فسوؼ تضعؼ الثق

                                                           ( 87، ص  1992) الصرايرة ،                               يقمؿ مف الكفاءة الذاتية .
ينظـ االفراد سموكيـ عف  ِإذ  اف السموؾ االنساني ينظـ إلى حد بعيد بنواتجو ، التنظيم الذاتي :  -5

طريؽ التعزيز الذاتي ، الذي يتضمف ثبلثة مكونات اساسية تتمثؿ في تقديـ األداء ، العممية 
التقييمية ، واالستجابة الذاتية ، وأف ىناؾ عددًا مف األبعاد التقييمية التي يمكف قياس السموؾ 

ًا ألييا ، وتختمؼ ىذه األبعاد وفقًا لطبيعة النشاط أو السموؾ ، فالتعزيز الذاتي يذىب أعمؽ استناد
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مف المقاييس الموضوعية ، ويتـ تفسيره وترجمتو إلى تعميمات ذاتية ، وأف األداء نفسو قد يمثؿ 
                                                         ( 88، ص  2010) الشبوؿ ،                .  اح لفرد ما ويمثؿ الفشؿ لفرد آخرالنج

يميؿ األفراد إلى خمؽ  ِإذ  يتضمف المقارنة بنقاط مرجعية في العممية التقييمية ، تقييم الذات :  -6
النواتج ألنفسيـ عندما ينسبوف أدائيـ إلى أسباب داخمية شخصية أكثر مما ينسبوف إلى عوامؿ 

خارجية ، لذلؾ يعمؿ التقييـ الذاتي االيجابي عمى تعزيز االستجابات الذاتية ، فالرضا الشخصي 
عمى ايير المستخدمة لمحكـ وعدـ الرضا يتحدداف ليس فقط بالمستوى الحقيقي لؤلداء ، بؿ بالمع

                                                    (128،ص  2009) الرفوع وآخروف ،                                     مستوى األداء .

 اخلصبئص انعبيت ملزحفعٍ وينخفضٍ انكفبءة انذاحُت

 أواًل : الخصائص العامة لمرتفعي الكفاءة الذاتية 

( أف ىناؾ خصائص عامة يتصؼ بيا ذوي الكفاءة الذاتية المرتفعة ، والذيف  Bandura.1997يذكر ) 
 لدييـ إيماف قوي في قدراتيـ وىي :

 . يتميزوف بمستوى مرتفع مف الثقة بالنفس 
 . يتحمموف المسئولية بجيد مرتفع 
 . يممكوف ميارات اجتماعية فائقة وقدرة عالية عمى التواصؿ مع اآلخريف 
 . يتصدوف لمعوائؽ التي تواجييـ بمثابرة مرتفعة 
 . يممكوف طاقة عالية 
  طموح عاؿ ، فيـ يسطروف اىداؼ صعبة ، وال يفشموف في تحقيقيا .عندىـ مستوى 
 . ينسبوف الفشؿ لمجيد الغير كافي 
 . يتفاءلوف في األمور كميا 
 . يخططوف لممستقبؿ بقدرة فائقة 

 (  44، ص  2013) بوقفة ،                                      يتحمموف الضغوط .

 ثانيًا : الخصائص العامة لمنخفضي الكفاءة الذاتية 

 :أتيي( أف ىناؾ سمات يتميز بيا ذوي الكفاءة الذاتية المنخفضة وتتمثؿ فيما  Bandura.1997يذكر ) 
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 . يتعامؿ مع المياـ الصعبة بخجؿ 
 . يذعنوف بسرعة 
 يممكوف طموحات منخفضة . 
 . يصعب عمييـ النيوض مف النكبات 
 . يعترييـ الضغط واالكتئاب بكؿ سيولة 
 ( 112، ص 2011) قريشي، .                 ينشغموف بالنتائج الفاشمة والتافية     

 آثبر انكفبءة انذاحُت

 وىي : الكفاءة الذاتية يظير تأثيرىا جميًا خبلؿ أربع عمميات أساسيةاف  ( Bandura.1995) أشار     

أف معتقدات الكفاءة الذاتية تؤثر عمى العممية المعرفية مف خبلؿ مفيـو القدرة ، العممية المعرفية :  أ /
ومف خبلؿ اعتقاد األفراد بقدرتيـ عمى السيطرة عمى البيئة ، ومفيـو القدرة يتمثؿ في دور معتقدات كفاءة 

مكف العمؿ عمى تطويرىا ، فبعضيـ يرى أف القدرة ي ويؿ األفراد لقدراتيـكيفية تأالذات في التأثير عمى 
 مف أداء المياـ الصعبة ، بينما يرى بعضيـ القدرة عمى أساس أنيا موروثة . فادةواإل

                                                                     (6-p5.1995.Bandura ) 

، وبالتالي فأف األداء الفاشؿ يعمؿ تيديدًا ليـ ولذكائيـ عمى  ومف الخطأ االرتقاء بالقدرات الذاتية     
 حساب خوضيـ تجارب قد توسع مف معارفيـ ومؤىبلتيـ فتجدىـ يفضموف المياـ التي تجنبيـ االخطاء.

 ( 24، ص  2008) العتبي ،                                                                     

( ، أف معتقدات الكفاءة الذاتية تؤثر  2013( نقبًل عف ) الخفاجي ،  dnxMad.1995ويرى )      
 عمى العممية المعرفية مف خبلؿ التأثير عمى :

 عة يضعوف أىدافًا األىداؼ التي يضعيا األفراد ألنفسيـ ، فالذيف يمتمكوف كفاءة ذاتية مرتف
لتحقيؽ العديد مف اإلنجازات ، بعكس الذيف لدييـ ضعفًا في معتقداتيـ في ما يتعمؽ  طموحة ،
 بقدراتيـ .

 . الخطط واالستراتيجيات التي يضعيا األفراد ، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ 
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  .التنبؤ بالسموؾ المناسب ، والتأثير في األحداث 
  أكثر فعالية في حؿ المشكبلت واتخاذ القدرة عمى حؿ المشكبلت ، فاألفراد ذوو الكفاءة المرتفعة

 ( 36، ص  2013) الخفاجي ،                                   القرارات .        

تمعب المعتقدات الذاتية مف وجية نظر " باندورا " دورًا أساسيًا في تشكيؿ الدافعية ب/ العممية الدافعية : 
 ( 21، ص  2006) الحربي ،                  الذاتية لمفرد ، وقدرتو عمى التوجيو الذاتي .

أف اعتقادات الكفاءة الذاتية تؤثر في الضغوط واإلحباطات التي يتعرض ليا ج/ العممية الوجدانية : 
كما تؤثر عمى مستوى الدافعية نحو إنجاز المياـ ، إذ يعتقدوف أف المياـ تفوؽ األفراد مف مواقؼ التيديد 

قدراتيـ ، وبالتالي يؤدي ذلؾ بدروة الى زيادة مستوى القمؽ العتقادىـ بأف ليس لدييـ القدرة عمى انجاز 
 ( p177.1989.Bandura-178)                             تمؾ الميمة .                      

الكفاءة الذاتية تسيـ في تشكيؿ حياة األفراد مف خبلؿ تأثيرىا  أف معتقداتد/ عممية اختيار السموك : 
 ( 25، ص  2006) الحربي ،                                عمى األنشطة التي يختارونيا .   

أذ ذكر " باندورا " أف كفاءة الذات تؤثر عمى عممية انتقاء السموؾ ، وأف عممية اختيار األفراد        
لؤلنشطة واألعماؿ التي يقبؿ عمييا تتوقؼ عمى ما يتوافر لدى الفرد مف اعتقادات ذاتية في قدرتو عمى 

 ( p10.1995.Bandura-14 . ) تحقيؽ النجاح في عمؿ محدد دوف غيره وأداءه بصورة مناسبة 

كاديمية تؤثر عمى األىداؼ التي يضعيا باحث أف آثار الكفاءة الذاتية األوفي ضوء ما سبؽ يرى ال     
الطبلب ، فالذيف يمتمكوف توقعات خاطئة ، أو فاشمة عف كفاءتيـ الذاتية يضعوف حمواًل ضعيفة ال تحدث 

تغيرات ذات قيمة في حؿ المياـ الدراسية ، بينما الذيف يمتمكوف معتقدات عالية عف كفاءتيـ الذاتية 
لى االنجاز واألبداع واإلصرار والمثابرة ، وتجعميـ أكثر فعالية في يضعوف حموؿ مميئة بالتحدي تدفعيـ ا

 حؿ المياـ واألنشطة الدراسية . 
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    previous studies  احملىر انثبنٍ / دراسبث سببقت

سيتم خالل هذا المحور عرض لمدراسات السابقة التي حصل عميها الباحث ولغرض توضيحها َعَمَد    
 :  إلى قسمينالباحث إلى تقسيمها 

 تاإلنكرتونُأواًل : دراسبث حنبونج املذونت 

ة بوصفيا متغيرًا اإللكترونيفيما يأتي استعراض لبعض الدراسات السابقة التي تناولت المدونة         
 مستقبًل لمبلحظة أثرىا في بعض المتغيرات التابعة :

 ( :  Vise.2007فايس ) دراسة  -1
ة والويكي ( عمى اإللكترونيأدوات الجيؿ الثاني لئلنترنت ) المدونة  استعماؿىدفت الدراسة الى معرفة أثر 

الباحث  عمؿنحو تعمـ ىذه المغة ، وقد است التحصيؿ الدراسي في مقرر قواعد المغة االسبانية واالتجاه
( طالبًا مسجميف في قسميف في  41المنيج التجريبي ذي الضبط الجزئي ، وتكونت عينة الدراسة مف ) 

  تـ تقسيميـ الى مجموعتيف ، المجوعة األولى تكونت مف ِإذ  المستوى المتوسط في جامعة غرب فرجينيا 
       المجموعة الثانية تكونت مف ( طالبًا درسوا بأسموب التعمـ التعاوني المعتمد عمى الويكي ، و  18) 
ة ، وتحددت ادوات الدراسة بأربع اإللكتروني( طالبًا درسوا التعمـ التعاوني المعتمد عمى المدونة  23) 

ونموذج تقييـ أدوات لجمع البيانات وىي المسح الديموغرافي واالختبار القبمي والبعدي واستطبلع مواقؼ 
لقبمي والبعدي ، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات لمتدرج في عنصر إنتاج االختبار ا

ة والويكي في مستوى االداء عند اإللكترونيتكنموجيا المدونة  عممواحصائية بيف الطبلب الذيف استداللة ا
التحكـ في المعرفة السابقة ، كما اظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في االتجاه نحو 

 ة .اإللكترونيوا المدونات عمميكي وبيف الذيف استوا الو عممالسبانية بيف الطبلب الذيف استعمـ المغة ات
)                                       2007.vise  ، 86، ص  2014( نقبًل عف ) ابو خاطر ) 

 ( : 2007دراسة ) مطر ،  -2
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية مدونة إلكترونية في عبلج التصورات الخطأ لممفاىيـ العممية لدى 

شعبتيف مف الصؼ التاسع قاـ الباحث باختيار  ِإذ  طبلب الصؼ التاسع االساسي واتجاىيـ نحوىا ، 
بًا ، أحدىما تمثؿ ( طال 55عشوائيًا والبالغ عددىما )  االساسي بمدرسة ذكور النصيرات اإلعدادية 

( طالبًا ،  28( طالبًا ، واألخرى تمثؿ المجموعة الضابطة وعددىا )  27المجموعة التجريبية وعددىا ) 
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) التجريبية والضابطة ( مف حيث العمر الزمني والتحصيؿ العاـ  تيفوقاـ الباحث بتكافؤ المجموع
ة ( لمتجريب وقياس أثرىا اإللكترونيلمدونة والتحصيؿ في مادة العمـو ، وتـ اخضاع المتغير المستقؿ ) ا

عمى المتغير التابع األوؿ ) عبلج التصورات الخطأ لممفاىيـ العممية ( ثـ أثر المتغير الثاني ) االتجاه 
الباحث المنيج التجريبي ذي الضبط الجزئي بتطبيؽ ادوات الدراسة  عمؿنحو المفاىيـ العممية ( ، واست

ة اإللكترونيعمى المجموعتيف ) التجريبية والضابطة ( بتدريس المجموعة التجريبية مف خبلؿ المدونة 
والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ، وبعد تطبيؽ المعالجات االحصائية أظيرت النتائج وجود فروؽ 

( بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  0.05ة احصائية عند مستوى ) ذات دالل
لمفاىيـ أجيزة جسـ االنساف ولصالح المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة في اختبار التصورات الخطأ 

( بيف متوسط استجابات طبلب المجموعة  0.05، ووجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ) 
تجريبية ومتوسط استجابات المجموعة الضابطة لمقياس االتجاه نحو المفاىيـ العممية ولصالح المجموعة ال

 التجريبية .  
                                          

 ( : 2010دراسة ) المدهوني ،  -3
ية التحصيؿ الدراسي ة ) التعميمية ( في تنماإللكترونيالمدونات  استعماؿىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية 

الباحثة المنيج التجريبي ذي الضبط الجزئي ،  عممتالبات جامعة القصيـ ، وقد استواالتجاه نحوىا لدى ط
( طالبة تـ اختيارىف بالطريقة العشوائية مف طالبات المستوى السادس  72تألفت عينة الدراسة مف )  ِإذ  

في قسـ المغة االنكميزية بكمية العموـ واآلداب ، وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف أحدىما تمثؿ المجموعة 
  األخرى تمثؿ المجموعة الضابطةة ، و اإللكترونيالمدونة  استعماؿ( طالبة والتي تدرس ب 36التجريبية ) 

( طالبة وتدرس بالطريقة االعتيادية ، وتحددت أدوات الدراسة في بناء اختبار تحصيمي في مقرر  36) 
يا في التعميـ ، وتوصمت استعمالو ة اإللكترونيالوسائؿ وتقنيات التعميـ ، وبناء مقياس االتجاه نحو المدونة 

( بيف متوسط درجات  0.05ات داللة احصائية عند مستوى ) نتائج ىذه الدراسة إلى وجود فروؽ ذ
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانيف في المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي 

يا في التعميـ ولصالح استعمالة و اإللكترونيلمقرر الوسائؿ وتقنيات التعميـ وفي مقياس االتجاه نحو المدونة 
 بية .المجموعة التجري
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 ( : 2014دراسة ) ابو خاطر ،  -4
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية مدونة إلكترونية توظؼ استراتيجية جيجسو في تنمية المفاىيـ 

الباحثة المنيج  عممتواستالحاسوبية وميارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزة ، 
تكونت عينة الدراسة مف طالبات الحادي عشر عمـو في مدرسة الخنساء  ِإذ  التجريبي ذي الضبط الجزئي 

( طالبة موزعة عمى مجموعتيف ) تجريبية وضابطة ( بالتساوي ،  50الثانوية لمبنات ، والبالغ عددىف ) 
مفاىيـ الحاسوبية وميارات اتخاذ القرار ، وتوصمت وأعدت الباحثة أدوات الدراسة والمتمثمة في اختبار ال

( بيف متوسط درجات المجموعة  0.01نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ) 
التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الحاسوبية ، وكذلؾ 

( بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية  0.01ة عند مستوى داللة ) وجود فروؽ ذات داللة احصائي
 ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات اتخاذ القرار.

 ( : 2016دراسة ) المزمومي ،  -5
نحو مدونة إلكترونية عمى التحصيؿ الدراسي واالتجاه  استعماؿالدراسة إلى معرفة أثر التدريس ب تىدف

المنيج التجريبي ذي الضبط الجزئي  ؿ الثانوي ، وقد اعتمد الباحث الرياضيات لدى طبلب الصؼ األو 
( طالبًا مف طبلب  27تجريبية وضابطة ، وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة بمغت ) القائـ عمى مجموعتيف 

تجريبية درست الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة األنجاؿ األىمية بمحافظة جده ، موزعة عمى مجموعتيف 
ة واالخرى ضابطة درست نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية خبلؿ اإللكترونيالمدونة  استعماؿالمقرر ب
الدراسي الثاني ، واعتمد الباحث أدوات الدراسة المتمثمة باالختبار ) القبمي والبعدي ( الخاص الفصؿ 

بمادة الرياضيات ومقياس االتجاه نحوىا ، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية 
وعة الضابطة في ( بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجم 0.05عند مستوى ) 

   االختبار التحصيمي ولصالح المجموعة التجريبية ، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى 
( بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ  0.05) 

   البعدي لمقياس االتجاه نحو الرياضيات .

 
 
 



12 
             ..........................................................الفصل الثاني :خلفية نظرية ودراسات سابقة

           
 

 ت اإلنكرتونُذراسبث انسببقت انخٍ حنبونج املذونت يؤشزاث ودالالث حىل ان
ة تالم التوصالل إلالى بعالض اإللكترونيالمن خالل اطالالع الباحالث عمالى الدراسالات السالابقة المتعمقالة بالمدونالة 

 : تيشرات والدالالت وعمى النحو اآلالمؤ 
 الهدف : -1

 ة ( واختمفت في المتغير التابع اإللكترونياتفقت الدراسات السابقة مف حيث المتغير المستقؿ ) المدونة  
( ، و ) عبلج  Vise.2007مثؿ ) التحصيؿ واالتجاه نحو تعمـ المغة االسبانية ( كما في دراسة ) 

( ، و ) تنمية  2007التصورات الخطأ لممفاىيـ العممية واتجاىاتيـ نحوىا ( كما في دراسة ) مطر ، 
( ، و ) تنمية المفاىيـ الحاسوبية  2010مدىوني ، التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحوىا ( في دراسة ) ال
( ، و ) التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو  2014وميارات اتخاذ القرار ( في دراسة ) ابو خاطر ، 

فقد اتفقت مع الدراسات السابقة في  دراسة الحالية ( ، اما ال 2016مومي ، الرياضيات ( في دراسة ) المز 
يؿ والكفاءة الذاتية التحص كاف ِإذ  ة ( واختمفت بالمتغير التابع اإللكترونيالمتغير المستقؿ ) المدونة 

 . كاديميةاأل
 : المرحمة الدراسية -2

( عمى المرحمة الجامعية ، اما دراسة ) ابو  2010( ودراسة ) المدىوني ،  vise.2007اجريت دراسة ) 
( فقد اجريت عمى المرحمة الثانوية ، اما دراسة ) مطر ،  2016( ودراسة ) المزمومي ،  2014خاطر، 
عمى المرحمة المتوسطة  تفقد اجري اما الدراسة الحالية المرحمة المتوسطة ، ( فقد اجريت عمى  2007
 يدًا طبلب الصؼ الثاني المتوسط .وتحد

 عينة الدراسة : -3
   ( مف المتعمميف ، وقد اقتصرت دراسة 72 – 27تراوحت اعداد عينة الدراسات السابقة مف )  
  اما دراسة ( عمى الطالبات ) االناث ( ، 2016( ودراسة ) ابو خاطر ،  2010المدىوني ، )
)2007.Vise  ، 2016( فقد كانت عمى كبل الجنسيف ) الذكور و االناث ( ، اما دراسة ) المزمومي  )

والذي بمغ  دراسة الحاليةب ) الذكور ( كما في الفقد اقتصرت عمى الطبل  ( 2007ودراسة ) مطر ، 
 ( طالبًا مف الذكور فقط . 60)  العينةحجـ 
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 منهجية الدراسة : -4
وقد اتفقت مع يؽ اىدافيا ، ى المنيج التجريبي ذي الضبط الجزئي لتحقاعتمدت الدراسات السابقة عم 

 . الدراسة الحالية
 ادوات البحث : -5

تباينت االدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ، بتبايف المتغيرات التابعة ليا ومف ابرز تمؾ االدوات  
(  2010( ودراسة ) المدىوني ،  2007االختبار التحصيمي ومقياس االتجاه كما في دراسة ) مطر ، 

احثة اختباريف قبمي ( فقد اعدت الب 2014( ، اما دراسة ) ابو خاطر ،  2016ودراسة ) المزمومي ، 
       وىي دوات( فقد اعد الباحث اربع ا Vise. 2007وبعدي لقياس ميارات اتخاذ القرار ، اما دراسة ) 

نموذج تقييـ لمتدرج في عنصر  –استطبلع مواقؼ  –االختبار القبمي والبعدي  –) المسح الديموغرافي 
ومقياس لمكفاءة فقد اعد الباحث اختبار تحصيمي  ةالحالي دراسةتبار القبمي والبعدي (، اما الانتاج االخ
 كاديمية .الذاتية األ

 مدة التجربة : -6
( ودراسة ) المدىوني  2007( مدة تطبيؽ التجربة ، اما دراسة ) مطر ،  vise.2007لـ تذكر دراسة )  
امؿ ( ، فكانت فصؿ دراسي ك 2016) المزمومي ، ( ودراسة  2014( ودراسة ) ابو خاطر ،  2010، 

 ) الكورس الدراسي الثاني ( . ةالحاليدراسة ، وىي تماثؿ مدة تجربة ال
 المادة الدراسية : -7

( طبقت  2007( عمى مادة قواعد المغة االسبانية ، اما دراسة ) مطر ،  Vise.2007 طبقت دراسة )  
( فكانت في مقرر الوسائؿ وتقنيات التعميـ ، اما  2010عمى مادة العمـو ، اما دراسة ) المدىوني ، 

( طبقت  2016( طبقت عمى المفاىيـ الحاسوبية ، ودراسة ) المزمومي ،  2014دراسة ) ابو خاطر ، 
 ة التي طبقت عمى مادة الفيزياء .لرياضيات ، وىذا يختمؼ عف الدراسة الحاليعمى مادة ا

 الوسائل االحصائية :  -8
( لعينتيف مستقمتيف لحساب الفروؽ بيف  test-Tمعظـ الدراسات السابقة االختبار التائي )  عممتاست

 عممت( فقد است 2016) المزمومي ،  متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة ، ما عدى دراسة
لمعرفة داللة الفروؽ بيف المجموعتيف (  ANCOVAالباحثة اختبار تحميؿ التبايف المصاحب ) 

 دراسةاالحصائية المستخدمة ، اما ال ( فمـ تذكر الوسائؿ Vise.2007التجريبية والضابطة ، اما دراسة ) 
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( لعينتيف مستقمتيف، لحساب الفروؽ بيف متوسط  test-Tالباحث االختبار التائي )  عمؿفقد است ةالحالي
ومقياس الكفاءة  درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ

 . كاديميةالذاتية األ

  ثبنًُب / دراسبث حنبونج انكفبءة انذاحُت

فيما يأتي استعراض لبعض الدراسات السابقة التي ىدفت إلى معرفة فاعمية طريقة أو أنموذج في     
تيا في متغير آخر أي أنيا التدريس لمبلحظة أثره في الكفاءة الذاتية باإلضافة إلى الكشؼ عف فاعمي

 الكفاءة الذاتية بوصفو متغيرًا تابعًا :  عممتاست
 ( : 2004دراسة ) الشبول ،  -1

أثر استراتيجية التدبر عمى الكفاءة الذاتية ومركز الضبط لدى عينة مف الطمبة  معرفة ىدفت الدراسة إلى 
(  102)  تكونت عينة الدراسة مف  ِإذ  ذوي التحصيؿ المرتفع والمنخفض في المرحمة االساسية العميا ، 

مى استراتيجية حؿ المشكبلت ، طالبًا ، موزعيف عشوائيًا إلى ثبلث مجموعات متكافئة ، دربت االولى ع
والثانية عمى الضبط الذاتي ، بينما كانت المجموعة الثالثة ضابطة ، وقد اشارت نتائج الدراسة إلى وجود 
فروؽ ذات داللة احصائية في الدرجات عمى مقياس الكفاءة الذاتية بيف المجموعات الثبلث ، مما يعني 

 ـ في تحسيف الكفاءة الذاتية لدى الطمبة .أف التدريب عمى ىذه االستراتيجيات قد ساى
 ( : 2016دراسة ) عبد ،  -2

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية القوائـ المركزة في تنمية الكفاءة الذاتية الدراسية لدى 
طبلب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة االحياء ، واختار الباحث التصميـ التجريبي ذي الضبط الجزئي 

اختيرت عينة البحث بطريقة التعييف  ِإذ  ذوات الختبار القبمي والبعدي ، ة التجريبية والضابطة لممجموع
العشوائي ، أذ اختيرت المجموعة ) ج( لتمثؿ المجموعة التجريبية التي ستدرس وفؽ استراتيجية القوائـ 

عتيادية ، وبذلؾ يصبح المركزة ، والمجموعة ) أ ( لتمثؿ المجموعة الضابطة والتي ستدرس بالطريقة اال
، بنى الباحث مقياس الكفاءة الذاتية الدراسية أذ تألؼ  موزعيف عمى مجموعتيف ( طالباً  56حجـ العينة ) 
( فقرة موزعة عمى اربع مجاالت ، وأظيرت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة  47المقياس مف ) 

تغير تنمية الكفاءة الذاتية الدراسية ولصالح المجموعة احصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في م
 التجريبية .
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 يؤشزاث ودالالث حىل انذراسبث انخٍ حنبونج انكفبءة انذاحُت 
في ضوء ما تـ عرضو مف دراسات سابقة حوؿ الكفاءة الذاتية  تـ استنباط بعض المؤشرات والدالالت    

  : تيمف ىذه الدراسات عمى النحو اآل
 الهدف : -1

  ومركز الضبط ( ، إلى معرفة اثر استراتيجية التدبر عمى الكفاءة الذاتية 2004ىدفت دراسة ) الشبوؿ ،  
اءة الكفراتيجية القوائـ المركزة في ( فقد كاف اليدؼ التعرؼ عمى اثر است 2016، أما دراسة ) عبد ، 

 اتفقت مع الدراسات السابقة في المتغير التابع  فقد ةالحالي دراسةالذاتية الدراسية ، أما ال
 .كاديمية ( واختمفت في المتغير المستقؿ ) الكفاءة الذاتية األ

 المرحمة الدراسية : -2
( فقد  2016( عمى المرحمة االساسية العميا ، أما دراسة ) عبد ،  2004أجريت دراسة ) الشبوؿ ،  

يضًا عمى المرحمة المتوسطة وتحديدًا أفقد اجري  ةالحالي دراسةالمرحمة المتوسطة ، كما في ال أجريت عمى
 طبلب الصؼ الثاني المتوسط .

 عينة البحث : -3
( طالبًا موزعيف عمى ثبلث مجاميع ،  102( ىي )  2004كانت عينة البحث في دراسة ) الشبوؿ ،  

 دراسة مجموعتيف ، أما الموزعيف عمى  ( طالباً  56( فقد كانت عينة البحث )  2016أما دراسة ) عبد ، 
 ( طالبًا موزعيف عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة وبالتساوي . 60فقد كانت العينة )  ةالحالي
 منهجية الدراسة : -4

 . وقد اتفقت مع الدراسة الحالية اعتمدت الدراسات السابقة عمى المنيج التجريبي ذي الضبط الجزئي ،  
 أدوات البحث : -5

وقد اتفقت مع الدراسة اعدت الدراسات السابقة مقياسًا لمكفاءة الذاتية ، باإلضافة إلى اختبارا لمتحصيؿ ،  
 كاديمية .مقياس لمكفاءة الذاتية األو فقد اعد الباحث اختبارا لمتحصيؿ  ةالحالي
 مدة التجربة : -6

( فقد كانت فصؿ دراسي  2016( مدة التجربة ، اما دراسة ) عبد ،  2004لـ تذكر دراسة ) الشبوؿ ،  
 يضًا فصؿ دراسي كامؿ أفقد كانت مدة التجربة  ةالحالي دراسةال كما فيكامؿ ، 

 ) الكورس الدراسي الثاني (.
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 المادة الدراسية :  -7
              التي طبقت عمييا الدراسة ، أما دراسة  ( المادة الدراسية 2004لـ تذكر دراسة ) الشبوؿ ، 

      عف دراسة ةالحالي دراسةختمؼ التاالحياء ، و ( فقد كانت المادة الدراسية ىي مبادئ  2016) عبد ، 
 ( ، فقد كانت مادة الفيزياء . 2016) عبد ، 

 الوسائل االحصائية : -8
( لثبلث عينات مستقمة في حساب  test-T( االختبار التائي )  2004دراسة ) الشبوؿ ،  عممتاست 

        الباحث االختبار التائي عمؿاست ( فقد 2016الفروؽ بيف متوسط الدرجات ، أما دراسة ) عبد ، 
)test-T  والضابطة ( ، ( لعينتيف مستقمتيف في حساب الفرؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف ) التجريبية

 . دراسة الحالية كما في ال

 انذراسبث انسببقت  ين اإلفبدةيذي     
 أفاد الباحث من الدراسات السابقة في أمور عدة منها:      

اإلفادة مف الجانب النظري ليذه الدراسات وتبويب الباحثيف لؤلطر النظرية لبحوثيـ في بناء اإلطار  .1
 النظري لمبحث الحالي .

 المقاييسى طبلع عموذلؾ مف خبلؿ اال كاديميةمقياس الكفاءة الذاتية األ اعدادالتعرؼ عمى خطوات    .2
 الُمَعدة في الدراسات السابقة .

 ة .اإللكترونيما يخص المدونة االطبلع عمى الخطط التدريسية في .3
الذي يتعمؽ بموضوع  االستعانة بالمصادر العممية الموجودة في الدراسات السابقة واالخذ منيا بالقدر .4

 البحث.
 ة .اإللكترونياستنباط أىـ المعايير الفنية والتربوية البلـز توافرىا في تصميـ المدونة  .5
 التعرؼ عمى الوسائؿ اإلحصائية المبلئمة لمبحث الحالي في تحميؿ بياناتو .  .6
 النتائج التي توصؿ إلييا البحث في ضوء ىذه الدراسات . مقارنة .7
 

             



 الفصل الثالث
 ((منهجيت البحث وإجزاءاته))

 Methodology of    التصميم التجريبيمنهجية البحث و أواًل: 

xperimental designEResearch and  

     & Sample of Research Population        ثانيًا: مجتمع البحث وعينته

 Equivalent of the Groups Research      ثالثًا:  تكافؤ مجموعتي البحث

 Control the  لمتصميم التجريبي رابعًا: ضبط المتغيرات غير التجريبية )الدخيمة(

          Internal Variables 

    The Research Requirements                    ثــــخامسًا: مستمزمات البح

   Tools of Research                                           ــــــــثـالبح اتسادسًا: أدا

 Procedures for The Application of إجـرااات تطبيـق التجربـةًا: سـابع

   Experiment The  

 Notes recorded المالحظات التـي سـجمها الباحـث اثنـاا تطبيـق التجربـةًا: ثامن

by the researcher during the experiment 

 Application of search tools                 تاسعًا : تطبيق أداتي البحث

 Statistical Means                                       الوسائل اإلحصائيةعاشرًا:  
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 Methodology of التصميم التجزيبي منهجيت البحث و أوالً : 

xperimental designEResearch and  
أف التصميـ التجريبي عبارة عف " مخطط كبرنامج عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة كنعني بالتجربة تخطيط      

 الظركؼ كالعكامؿ المحيطة بالظاىرة التي ندرسيا بطريقة معينة ثـ مالحظة ما يحدث " 

 ( 487، ص  2007،  ) عبد الرحمف كعدناف                                                     

فاعمية المدكنة اإللكتركنية ضمف ميمات عممية في التحصيؿ  )نظرا لطبيعة البحث الحالي التي تبحث في
فأف المنيج المناسب ليذا  (كالكفاءة الذاتية األكاديمية لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط في مادة الفيزياء

البحث ىك منيج البحث التجريبي إذ أعتمد الباحث التصميـ التجريبي ذم الضبط الجزئي لمجمكعتيف 
متكافئتيف ) تجريبية ُتدرس بالمدكنة اإللكتركنية كضابطة ُتدرس بالطريقة االعتيادية ( تضبط أحدىما 

كتـ  كالكفاءة الذاتية االكاديمية ،لمتحصيؿ ف ذكات االختباريف البعدييف م( ،  3األخرل ) مخطط 
 اختيار ىذه التصميـ لمالئمتُو لطبيعة البحث الحالي ، كأف ىذا النكع مف التصاميـ يكفر الدقة في النتائج.

                           (                         276، ص  1990) داكد كأنكر ،                                                              

 التكافؤ المجموعة
المتغير 
 المستقل

 المتغير التابع

 التجريبية
  العمر الزمني• 
 الذكاء• 
درجات مادة الفيزياء  • 

)الككرس األكؿ( لمعاـ الدراسي 
2016 -2017  

 المعمكمات الفيزيائية السابقة •
مقياس الكفاءة الذاتية • 

 االكاديمية 

المدكنة 
 اإللكتركنية 

 التحصيؿ• 
الكفاءة الذاتية • 

 األكاديمية
 

الطريقة  الضابطة
 االعتيادية

 التصميـ التجريبي لمبحث (  3)   مخطط 
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 Population & Sample of Research      يًا : جمتمع وعينت البحث ثان

يقصد بمجتمع البحث جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث ، أم جميع مجتمع البحث :  .1
 ( 99، ص  2000) عبيدات كآخركف ،   مكضكع مشكمة البحث . األفراد كاألشخاص كاألشياء 

تحدد مجتمع البحث الحالي بطالب الصؼ الثاني المتكسط في المدارس المتكسطة كالثانكية النيارية 
 – 2016ديرية العامة لتربية محافظة القادسية / تربية قضاء عفؾ لمعاـ الدراسي الحككمية التابعة لمم

،  ( مدرسة 19 ) مف أصؿ ( مدارس 6كالبالغ عددىا )  كالتي تحتكم عمى مختبر لمحاسكب . 2017
كجب كتاب حسب إحصائيات مديرية التخطيط التابعة لتربية قضاء عفؾ ، كالتي حصؿ عمييا الباحث بم

يكضح المدارس المتكسطة كالثانكية التي تحتكم عمى مختبر  ( 4كالمخطط )  (  2)ممحؽ  الميمةتسييؿ 
 لمحاسكب :

 اسم المدرسة ت اسم المدرسة ت
 متكسطة غريب طكس لمبنيف 4 ثانكية نفر لمبنيف 1
 متكسطة غدير خـ لمبنيف 5 متكسطة بابؿ لمبنيف 2
 األماـ الرضا لمبنيفمتكسطة  6 متكسطة ميثـ التمار لمبنيف 3

 المدارس المتكسطة كالثانكية التي تحتكم عمى مختبر لمحاسكب ( 4)  مخطط 

يقـك الباحث بتحديد  ِإذْ اليامة لمبحث  لعينة مف الخطكات كالمراحؿعتبر الباحث اي  عينة البحث :  .2
المجتمع حسب المكضكع أك الظاىرة أك المشكمة ، كلما كانت المجتمعات الدراسية كبيرة الحجـ 

 في الغالب لذا يمجأ الباحث الختيار عينة مف ذلؾ المجتمع لتمثمُو تمثيالن صادقان . 

 ( 269، ص 2010ممحـ ، )                                                                      

) بطريقة القرعة ( مف بيف عدد المدراس متكسطة غريب  بطريقة التعييف العشكائي البسيطاختار الباحث 
ثالث شعب ،  ( طالبان في الصؼ الثاني المتكسط مكزعيف عمى 101)  طكس لمبنيف كالتي تحتكم عمى

عة التجريبية كالتي تحتكم عمى ) ج ( المجمك  ةكتـ اختيار منيا شعبتيف عشكائيان ) بالقرعة ( ، لتمثؿ شعب
( طالبان ، كاستبعد الباحث  33) ب ( المجمكعة الضابطة كتحتكم عمى )  كشعبة بان ، ( طال 30) 

،  في نتائج البحث  المكاضيع الدراسية نفسيا مما قد يؤثراحصائيان جميع الطالب الراسبيف لككنيـ درسكا 
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( طالبان لكؿ مجمكعة مف  30( طالبان ، بكاقع )  60عينة البحث )  كبعد االستبعاد أصبح عدد طالب
 يكضح ذلؾ .(  1)  التجريبية كالضابطة ( ، كالجدكؿ مجمكعتي البحث )

 تكزيع طالب مجمكعتي البحث  (  1جدكؿ  ) 

        

 Equivalent of the Groups Research  ثالثًا : تكافؤ جممىعتي البحث

مف أجؿ مكافئة مجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( ع م د الباحث إلى ضبط بعض المتغيرات التي 
 تؤثر عمى نتائج البحث . المتغير التابع كمف ثـ ابان عمىقد تؤثر سمبان أك ايج

فالمتغير التابع يتأثر بخصائص األفراد الذيف تجرل عمييـ التجارب لذلؾ يجب ضبط إجراءات      
 التكافؤ في خصائص المجمكعات التجريبية كالضابطة لمعرفة أثر المتغير المستقؿ في المتغير التابع .

 ( 282، ص  1998) عبيدات كآخركف ،                                                            

 : د تؤثر في المتغير التابع ما يأتيكمف المتغيرات التي ق

قاـ الباحث بحساب العمر الزمني لطالب مجمكعتي البحث ) التجريبية العمر الزمني :  -1
ية األحكاؿ المدنية لمطالب ، كتـ حساب العمر الزمني كالضابطة ( مف خالؿ اطالعو عمى ىك 

، كبمغ المتكسط الحسابي  (  3 ممحؽ ) ( 2017 – 2 – 17باألشير لغاية بدأ التجربة ) 
( ، كالمتكسط  6.37)  بانحراؼ معيارم شيران (  166.83 )  ألعمار المجمكعة التجريبية

( ،  6.64)  بانحراؼ معيارم شيران (  165.56)  الحسابي ألعمار المجمكعة الضابطة
مستقمتيف اظيرت النتائج أف القيمة التائية ( لعينيتيف  test-t)  التائياالختبار  كباستعماؿ

     ( ، عند مستكل داللة  2)    الجدكلية التائية( ، كىي أقؿ مف القيمة  0.159المحسكبة ) 

 عدد الطالب بعد االستبعاد عدد الطالب الراسبين عدد الطالب قبل االستبعاد المجموعة الشعبة

 03 3 03 التجريبية  ج
 03 0 00 الضابطة  ب

 33 0 30 المجموع
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ذات داللة احصائية في العمر ( مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ  58( كبدرجة حرية )  0.05) 
الزمني بيف طالب عينة البحث كبذلؾ تعد مجمكعتي البحث متكافئتيف في العمر الزمني ، كما 

 ( 2مبيف في الجدكؿ ) 

 ألعمار طالب مجمكعتي البحث test-tنتائج (   2جدكؿ )                

المتكسط  العدد المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

test-t  الداللة اإلحصائية
 الجدكلية المحسكبة (0.05عند مستكل )

 غير دالة 2 0.159 58 6.37 166.83 30 التجريبية
 6.64 165.56 30 الضابطة
 

يعرؼ الذكاء بأنو القدرة عمى التعمـ كفيـ البديييات كالمكائمة مع المكاقؼ الجديدة ، الذكاا :  -2
مجردة تصؼ ضركب السمكؾ التي تصدر عف الفرد كتدؿ عمى الفطنة كحسف كالذكاء كممة 
                                                                  ( 75، ص  2008) ربيع ،                                               التصرؼ .

التجريبية ( لمقارنة درجة ذكاء مجمكعتي البحث )  Ravenالباحث اختبار المصفكفات المتتابعة )  اختار
مف اشير االختبارات المتحررة مف الثقافة ألنو ال يعتمد عمى  (  Ravenاختبار ) ُيع د ِإذْ كالضابطة (، 

                                                               ( 449، ص  2011) أبك حماد ،                           النكاحي المفظية في مقياس الذكاء . 

يضان لمفئة في البيئة العراقية كمناسب أ مف الصدؽ كالثبات كيصمح استعمالو كما أنو يتصؼ بدرجةك     
 في قياس القدرة العقمية العامة ذكاء شيكعان كاستعماالن العمرية لعينة البحث ، كما يعد مف أكثر مقاييس ال

 ( 396، ص  2000) عالـ ،   بكصفو كاحدان مف اختبارات الذكاء المتحررة مف عامؿ المغة . 

لممصفكفات المتتابعة القياسية ، خمس مجمكعات ) أ ، ب ، ج ، د ، ق ( (  Ravenيتضمف اختبار ) ك 
( فقرة  60الكمي لفقرات االختبار ) العدد أف ( فقرة اختبارية مما يعني  12كتحتكم كؿ مجمكعة عمى ) 

كتدرج ىذه المجمكعات مف السيؿ الى الصعب ، كتـ ترتيبيا حسب العمميات العقمية ، كبعد عرض 
االختبار عمى مجمكعة مف المختصيف في مجاؿ التربية كعمـ النفس تـ اخذ ثالث مجمكعات منو ) أ ، 

لطالب الصؼ الثاني المتكسط كقد طبؽ عمى مجمكعتي ب ، ج ( ، ككنيا تتالءـ مع العمر الزمني 
 أذ بمغ متكسط درجات المجمكعة التجريبية ( ، 3ممحؽ )  ، 2017 -2 – 19البحث يـك االحد المكافؽ 
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حراؼ ( بان 26.63( كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة )  5.22)  ( بانحراؼ معيارم 96.26) 
( لعينتيف مستقمتيف اظيرت النتائج اف القيمة  test-tاالختبار التائي )  ( ، كباستعماؿ 5.83معيارم ) 

       ( عند مستكل داللة  2( كىي اقؿ مف القيمة التائية الجدكلية كالبالغة )  0.23) التائية المحسكبة 
(  مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف مجمكعتي  58( كدرجة حرية )  0.05) 

 (  3البحث في الذكاء  كبذلؾ تعد مجمكعتا البحث متكافئتيف في الذكاء . كما مبيف في الجدكؿ ) 

 لطالب مجمكعتي البحث في اختبار الذكاء test-t(  نتائج  3) جدكؿ 

 

 6102- 6102درجات مادة الفيزياا  )الكورس األول( لمعام الدراسي  -3

تـ الحصكؿ عمى درجات طالب عينة البحث في مادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط في امتحاف نياية 
( ، كتـ حساب المتكسط الحسابي  3)ممحؽ الككرس األكؿ مف قكائـ الدرجات التي اعدتيا ادارة المدرسة 

( بانحراؼ معيارم  59.26لمجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( فبمغ متكسط المجمكعة التجريبية )
قؽ مف تكافؤ ( ، كلمتح 15.43( بانحراؼ معيارم )  56.3( ، كمتكسط المجمكعة الضابطة )  13.15)

اظيرت النتائج أف  ِإذْ ( لعينتيف مستقمتيف  test-tالباحث االختبار التائي )  مجمكعتي البحث استعمؿ
       ( عند مستكل داللة  2ئية الجدكلية ) ( كىي اقؿ مف القيمة التا 0.801القيمة التائية المحسكبة ) 

( ، مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذك داللة احصائية في درجات نياية  58( كدرجة حرية )  0.05) 
الككرس األكؿ لمادة الفيزياء لطالب مجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( ، كبذلؾ تعد متكافئتيف 

 (  4ككما مبيف في الجدكؿ ) 

 

المتكسط  العدد المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

test-t  الداللة اإلحصائية
 الجدكلية المحسكبة (0.05عند مستكل )

 غير دالة 2 0.23 58 5.22 26.96 30 التجريبية

 5.83 26.63 30 الضابطة
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 لطالب مجمكعتي البحث في درجات نياية الككرس االكؿ  test-tنتائج (  4جدكؿ ) 

المتكسط  العدد المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

test-t  الداللة اإلحصائية
 الجدكلية المحسكبة (0.05عند مستكل )

 غير دالة 2 0.801 58 13.15 59.26 30 التجريبية

 15.43 56.3 30 الضابطة

طبؽ الباحث مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية الذم اعده مقياس الكفااة الذاتية االكاديمية :  -4
لقياس المتغير التابع الثاني في البحث الحالي ، كقد طبؽ ىذا المقياس لغرض التكافؤ فقط يـك 

( بمغ متكسط درجات   3، كبعد تصحيح االجابات ) ممحؽ  2017 – 2 – 21الثالثاء المكافؽ 
( ، في حيف بمغ متكسط  25.22( بانحراؼ معيارم )  125) التجريبية  طالب المجمكعة

( ، كعند حساب  25.11( بانحراؼ معيارم )  4.621)  درجات طالب المجمكعة الضابطة
ند ع( لعينتيف مستقمتيف ، اتضح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية  test-tاالختبار التائي ) 

(  test -t( كىي اصغر مف قيمة )  0.062( إذ كانت القيمة المحسكبة )  0.05مستكل ) 
د مجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( عْ ( كبذلؾ تُ  58( كبدرجة حرية )  2الجدكلية ) 

 ( 5متكافئتيف في مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية ، كما مبيف في الجدكؿ ) 

 

 
لطالب مجمكعتي البحث في درجات مقياس الكفاءة الذاتية   test-t( نتائج   5)  جدكؿ

 االكاديمية
 

المتكسط  العدد المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

test-t  الداللة اإلحصائية
 الجدكلية المحسكبة (0.05عند مستكل )

 غير دالة 2 0.062 58 25.22 125 30 التجريبية

 25.11 124.6 30 الضابطة
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 :المعمومات الفيزيائية السابقة -5

كىك مف االختبارات المكضكعية ( فقرة 20سابقة مككف مف ) فيزيائية أعد الباحث اختبار معمكمات    
كمف نكع )االختيار مف متعدد( إذ اختيرت فقرات االختبار مف مادة الفيزياء التي درسيا الطالب في 

التي درسيا الطالب  الفيزياء( ككذلؾ مف مادة  7201– 6201مف دراستو لمعاـ الدراسي )الككرس األكؿ 
     المتكسط  ثانيضكحيا كمالئمتيا لطالب الصؼ الكلمتأكد مف مدل ك  االكؿ المتكسطفي الصؼ 

عمى مجمكعة مف  ( 4) ممحؽ )عينة البحث( كلبياف صدؽ فقرات االختبار تـ عرض فقرات االختبار
%( فأكثر تـ 80( كبالحصكؿ عمى نسبة اتفاؽ ) 5 المحكميف مف ذكم االختصاص ممحؽ )السادة 

( كتـ 2/7201/ 23المكافؽ ) خميسلطبؽ االختبار عمى مجمكعتي البحث يـك ا ذْ اعتماد االختبار . إِ 
عطاء )صفر( لمفقرة ذات البديؿ  تصحيح إجابات الطالب كذلؾ بإعطاء درجة كاحدة لمفقرة الصحيحة كا 

( درجة 20الخاطئ كلمفقرة التي تحمؿ أكثر مف اختيار كلمفقرة المترككة ، فكانت أعمى درجة لالختبار )
بمغ متكسط درجات  ( ، 3) ممحؽ كبعد تصحيح اإلجابات كأقؿ درجة لالختبار ىي )صفر( درجة ،

رجات ، في حيف بمغ متكسط د (96,2( درجة بانحراؼ معيارم )12.57طالب المجمكعة التجريبية )
 test-tختبار ا، كعند تطبيؽ (2.64بانحراؼ معيارم )( درجة 12.67طالب المجمكعة الضابطة )

(  إذ كانت القيمة 0.05لعينتيف مستقمتيف، اتضح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
( كىذا يدؿ عمى اف 85(  كبدرجة حرية )2أصغر مف القيمة الجدكلية البالغة )كىي ( 0.13المحسكبة )

 ( .6في الجدكؿ ) كما مكضحالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة متكافئتاف إحصائيا في ىذا المتغير 

 

 لطالب مجمكعتي البحث في درجات اختبار المعمكمات الفيزيائية السابقة  test-tنتائج   (  6جدكؿ  ) 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

test-t  الداللة اإلحصائية

 (50.5عند مستوى )
 الجدولية المحسوبة

 05 2..5 75.01 05 التجريبية

 
 غير دالة 5 5.70

 5.22 75.21 05 الضابطة
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 Control رابعًا : ضبط املتغرياث غري التجزيبيت) الدخيلت( للتصميم التجزيبي

the Internal Variables 

المتغيرات الدخيمة ىي تمؾ المتغيرات التي تككف كراء عالقة قد ظيرت بيف متغيريف ) احدىما مستقؿ     
 ( 167،  2001) رؤكؼ ،                              كاآلخر تابع ( .                         

كالمتغير الدخيؿ الذم ال يدخؿ في تصميـ الدراسة كال يخضع لسيطرة الباحث كلكنو يؤثر في نتائج     
 الدراسة أك في المتغير التابع تأثيران غير مرغكب فيو كال يستطيع الباحث مالحظتو أك قياسو .

 ( 70، ص  2010ـ ، ) ممح                                                                      

حاكؿ الباحث الحد مف تأثير بعض المتغيرات الدخيمة التي قد تؤثر في المتغير التابع ) التحصيؿ ، ك 
ـ   ءةالكفا تؤثر في السالمة الداخمية كالخارجية لمتصميـ التجريبي مف خالؿ  الذاتية االكاديمية ( كمف ث

عطاءىا الصفة المكضكعية كت  : النحك اآلتي عميميا في مكاقؼ متشابية كعمىالسيطرة عمى المؤثرات كا 

   SafetyInternal السالمة الداخمية لمتصميم -0

تتـ السالمة الداخمية بشكؿ يمكف مف خاللو أف يعزل الفرؽ بيف المجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة (    
 إلى تأثير المتغير المستقؿ كليس إلى عكامؿ دخيمة ، كىذا ما يطمؽ عمية بالصدؽ الداخمي .

 ( 478، ص  7200 ، ) عبد الرحمف ك عدناف                                                       

 : اـ الباحث بمعالجة األمكر اآلتيةلذلؾ ق

لتحقيؽ السالمة الداخمية كتحييد تأثير المتغير المستقؿ تـ تحديد مجمكعتي  التوزيع العشوائي : أ /
البحث ) التجريبية كالضابطة ( عشكائيان ، فتمثمت الشعبة ) ج ( بالمجمكعة التجريبية كالشعبة ) ب ( 

 الضابطة .بالمجمكعة 

لمحد مف ىذا المتغير كلضماف تطبيؽ التجربة بعدالة / ظروف التجربة والحوادث المصاحبة لها :  ب
كحيادية في كمتا مجكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( أتفؽ الباحث مع إدارة المدرسة عمى تنظيـ 
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در االمكاف ، ككما مكضح في قجدكؿ الدركس األسبكعي لمادة الفيزياء لمجمكعتي البحث بأكقات متقاربة 
 (  5)  المخطط

 (5438 – 8481) ثانيال الدرس (84.8 -11.8) ولاأل  الدرس اليوم
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية األثنين
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة الثالثاا

 ( تكزيع الدركس ) الحصص ( لعينة البحث 5)  مخطط 

لمحد مف تأثير ىذا المتغير قاـ الباحث بتحديد مدة التجربة بالتساكم ج / العمميات المتعمقة بالنضج : 
، كانتيت يكـ  2017 -2 – 27لمجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( ، بدأت يـك األثنيف المكافؽ 

عة التجريبية عمى ، زيادة عف اجراءات التكافؤ كتدريب المجمك  2017 – 4 – 27الخميس المكافؽ 
 المدكنة اإللكتركنية .

  External Validity   السالمة الخارجية لمتصميم  -2

كتتمثؿ في مدل تمثيؿ أفراد العينة لممجتمع الكبير الذم ينتمكف أليو كمدل إمكانية تعميـ نتائج      
 ( 119،  2008العزاكم ، .                                                              ) التجربة 

 : اـ الباحث بمعالجة األمكر اآلتيةكلتحقيؽ السالمة الخارجية لمتصميـ ق

بتدريس مجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( في مدرسة كاحدة  قاـ الباحثأ / البيئة التعميمية : 
 السعة كالتيكية كاإلضاءة المتكفرة . لظركؼ نفسيا مفتتمتع با

مدة التجربة ، تالفيان لمفركؽ قاـ الباحث شخصيان بتدريس مجمكعتي البحث طكاؿ ب / القائم بالتدريس : 
 الناتجة في اساليب المدرسيف كخصائصيـ الشخصية .

حرص الباحث عمى سرية التجربة باالتفاؽ مع إدارة المدرسة كمدرس مادة الفيزياء ،  ج / سرية البحث :
عة البحث كاىدافو حرصان عمى دقة النتائج ، كلمحيمكلة دكف لجكء الطالب إلى بعدـ إخبار الطالب بطبي

 تغيير سمككيـ .
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د الباحث مف د / المادة الدراسية : ىذا المتغير مف خالؿ االعتماد عمى الكتاب الرسمي لمادة  تأثير ح 
كالمؤلؼ مف قبؿ لجنة كزارة التربية لجميكرية  2017 – 2016، لمعاـ الدراسي  2016 8الفيزياء ط

 التاسع ( . –الثامف  –السابع  –العراؽ ، كالمتمثمة في الفصكؿ االربع االخيرة ) السادس 

كيقصد بو األثر الناتج عف ترؾ عدد مف الطالب ) عينة البحث ( أك انقطاعيـ ه / االندثار التجريبي : 
 ( 85، ص 1981، ) الزكبعي كآخركف         ير التابع .       المتغفي اثناء التجربة مما يؤثر في 

لـ تتعرض التجربة طكاؿ مدة اجرائيا إلى ترؾ أك انتقاؿ أحد أفرادىا مف صؼ إلى آخر أك مف مدرسة 
 إلى أخرل ، عدل حاالت الغياب االعتيادم التي تحدث بشكؿ اعتيادم في كؿ المدارس . 

  The Research Requirements   خامسًا : مستلزماث البحث 

 : طمب ذلؾ تييئة المستمزمات اآلتيةت لغرض تطبيؽ إجراءات البحث كالتحقؽ مف فرضياتوِ   

         حدد الباحث المادة العممية التي سكؼ ُتدرس لمجمكعتي البحث تحديد المادة العممية :  -1
) التجريبية كالضابطة ( كفقان لمفردات مادة الفيزياء المقرر تدريسيا لطمبة الصؼ الثاني 

         / الككرس الدراسي الثاني ،إذ تمثمت بالفصكؿ 2017 -2016المتكسط لمعاـ الدراسي 
التاسع ( كتـ تكزيع مفردات المنيج عمى الدركس ) الحصص (  -الثامف –السابع  –) السادس 
 ( 7ية المقررة ككما مكضح في الجدكؿ ) االسبكع

 
 الدراسية ( الحصص الدركس) تكزيع مفردات المنيج عمى(  7) جدكؿ 

     

  

 

 

 

 الحصص المكضكع الفصؿ
 حصص 4 الضكء كانعكاس الضكء السادس
 حصص 4 انكسار الضكء السابع
 حصص 5 العدسات الرقيقة الثامف

 حصص 5 المكف كالطيؼ الكيركمغناطيسي التاسع
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  :صياغة األهداف ) األغراض ( السموكية -6

السمككية دكران ميمان في معرفة درجة تقدـ الطالب ، ككنيا قابمة لمقياس كالمالحظة بعد مركر لألغراض 
جممة تكضح رغبةن في إحداث تغير  ، لذا فالغرض السمككي ىك عبارة أكالطالب بخبرة تعميمية معينة 

 ( 82، ص  2001أك مالحظتو . ) عطا اهلل ، متكقع في سمكؾ الطالب كيمكف قياس ىذا السمكؾ 

 

ُتدرس لمجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( كالتي تمثمت كبعد تحميؿ محتكل المادة العممية التي س  
لثاني المتكسط ، تـ صياغة األىداؼ ) األغراض ( بالفصكؿ االربع االخيرة مف كتاب الفيزياء لمصؼ ا

السمككية عمى كفؽ تصنيؼ بمكـ كلممستكيات األربع األكلى في المجاؿ المعرفي كىي ) التذكر ، الفيـ ، 
التطبيؽ ، التحميؿ ( لمالئمتيا لمستكل طالب الصؼ الثاني المتكسط كأيضان لمالئمتيا لطبيعة البحث 

( ىدفان سمككيان لمحتكل  134استيفاء ىذه األىداؼ السمككية كالبالغ عددىا ) الحالي ، كبغية التحقؽ مف 
              كسالمة اشتقاقيا كصياغتيا عرضيا الباحث المادة كصحة تصنيفيا إلى مستكياتيا األربع ،

عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في مجاؿ طرائؽ تدريس العمكـ (  6 ) ممحؽ
( ليبدكا آرائيـ في دقة صياغتيا كشمكليتيا ، كفي  5كمدرسي مادة الفيزياء كمشرفي االختصاص ) ممحؽ 

 قد استعمؿالباحث قسمان منيا ، كأعاد صياغة أىداؼ أخرل ، ك  دؿ  ضكء مالحظاتيـ كمقترحاتيـ عّ 
اتخذت صيغتيا  ِإذْ حكؿ صالحية األىداؼ السمككية ،  استجابات المحكميف باحث النسبة المئكية لتحميؿال

% ( فأكثر مف الخبراء أم قبمت األىداؼ ) األغراض ( السمككية التي أتفؽ  80بنسبة اتفاؽ )  النيائية
تـ  كبذلؾ( محكمان  12 عددىـ )ي لعدد المحكميف كالبالغ ( محكمان فأكثر مف المجمكع الكم 71عمييا ) 

 (  8)  اعتمادىا جميعان كتـ تضمينيا في الخطط التدريسية التي ُأعدت ، ككما مكضح في الجدكؿ
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 السمككية ىداؼالظاىرم لأل الصدؽ(   8جدكؿ )  

 النسبة المئوية عدد المحكمين رقم الهدف ) الغرض ( السموكي ت

 غير موافقين الموافقون يالكم
0 0  3  8  2  2  8  5 01 00  06 

03  0.  08   05  63  6.  68    
62  62  68  31 30  3. 38 32 
32  35 .1 .0 .6 .3  ..  .8    
.2  .8 .5   86 83 8. 88 82 
82  88 85  21  20  26  2. 22  
22   25  21  20 26  23     28  
22      28   81  80     83   8.    
82  82  88  85  51  50  56  
53  5.  58  52  52  58  55  

011  010  016  013   01. 
018  012  012    018  000 
006  003   008  002  002  
008 061  066  063    06. 
062    068   031 036  033  
03.   
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100 % 

6 .  66  36  33  .2  81  80  23  
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3 02  08  38  25  068  062        12 81 3 68 % 

. 02  60  65  28  88  060    12 71 4 18 % 
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بيف الفصكؿ األربع األخيرة ( ىدفان مكزعة  134ذلؾ اصبح عدد األىداؼ السمككية بشكميا النيائي ) بك  
كلى مف تصنيؼ بمكـ ككما مكضح مف مادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط كضمف المستكيات األربع األ

  ( 9)  جدكؿفي 

 األىداؼ السمككية في المجاؿ المعرفي بحسب المحتكلعدد (  9) جدكؿ 

 

 

 

            

 

     

 

 

 إعداد المدونة اإللكترونية  -3

الفنية كالتربكية بتصميـ المدكنة اإللكتركنية ) التعميمية ( ، كالتي تـ ذكرىا في الفصؿ  المعاييربأتباع 
كقد مر أعدادىا  عد الباحث المدكنة اإللكتركنية الخاصة بمادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط ،السابؽ ، أ  

 :  بالمراحؿ اآلتية

 المستوى                  
 المجموع التحميل التطبيق فهمال التذكر المحتوى التعميمي    

 38 6 8 01 08 سادسالفصل ال

 68 1 8 01 01 الفصل السابع

 30 6 0 06 02 الفصل الثامن

 1. 6 . 2 62 الفصل التاسع

 .03 2 08 35 20 المجموع

 % 011 %  8 % 03 % 65 % 83 الوزن النسبي
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 ( مراحؿ إعداد المدكنة اإللكتركنية )) مف إعداد الباحث (( 5) شكؿ 

  : أواًل : مرحمة التخطيط

ىدفت إلى تقديـ المادة  ِإذْ المدكنة اإللكتركنية ،  قاـ الباحث في ىذه المرحمة بتحديد اليدؼ مف إنشاء
التعميمية الخاصة بمادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط كالمتمثمة بالفصكؿ األربع األخيرة ) السادس ، 

ا في أم كقت ، كفي أم السابع ، الثامف ، التاسع ( بصكرة إلكتركنية ، كيستطيع الطالب بالرجكع إليي
في الصؼ الدراسي ، كبناءن عمى ذلؾ تـ تحديد العناصر  و لممدكنة تكاجدهاستعمالال يتطمب  ِإذْ مكاف ، 

كاختيار المياـ التعميمية  األساسية لبيئة التعمـ مثؿ : تحديد األىداؼ التعميمية ، كالمحتكل العممي ،
 كاختيار الكسائط المتعددة ك كسائؿ التقكيـ .

 :ًا : مرحمة التصميم ثاني

تعتمد مرحمة التصميـ التعميمي لممادة اإللكتركنية الخاصة بمادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط ، عمى 
تحميؿ االىداؼ السمككية لكؿ فصؿ مف فصكؿ المادة المقررة كتنفيذىا مف خالؿ برامج حاسكبية بعد 

تخطيطية كالكصالت إعداد السيناريك الخاص بتنظيـ النصكص كالصكر الثابتة كالمتحركة كالرسـك ال
 صممت المدكنة بطريقتيف :االرتباطية المتشعبة ، كقد 

كفيو تككف العالقة بيف صفحات المدكنة ذات عالقة خطية باإلضافة إلى التصميم الخطي :  -1
 احتكائيا عمى كصالت لمتنقؿ داخؿ المدكنة اإللكتركنية .
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ة بالسير إلى األماـ بعد االنتياء كفيو يمنح الطالب حرية التحرؾ في المدكن التصميم المتفرع : -2
مف الجزء المدركس ، أك العكدة لمخمؼ إلعادة جزء أك درس لـ يتمكف مف فيمُو ، أك التنقؿ 

العشكائي داخؿ المدكنة ، كما يمكنو مراجعة تعميقاتو التي يقكـ بكتابتيا قبؿ إرساليا لمنشر لمتأكد 
 مف مناسبتيا لمنشر .

التصميـ المتفرع لمنح الطالب المركنة الكافية لمتنقؿ في محتكل المادة كقد تـ دمج التصميـ الخطي ك 
 الدراسية حسب إمكاناتو كحاجتو .

قبل البدا بأنشاا المدونة اإللكترونية قام الباحث بإعداد سيناريو والذي يتضمن مجموعة من الخطوات 
في إعداد   مواصفات اآلتيةوقد تمت مراعاة الاإلجرائية التنفيذية إلنتاج المحتوى اإللكتروني ، 

 :السيناريو 

تكزيع المحتكل اإللكتركني بما يحتكم مف نصكص كصكر كرسـك تخطيطية كمؤثرات صكتية  -1
 عمى شكؿ دركس متسمسمة كمتجانسة األحجاـ كاأللكاف .

  احتكاء الصفحة عمى فكرة أك عنكاف كاحد لمتقميؿ مف االزدحاـ كالتشتت في المكاضيع . -2
تظير فييا أسماء الطالب المتميزيف بتعميقيـ أك  ِإذْ يز في المدكنة اإللكتركنية ، كضع لكحة التم -3

 مشاركتيـ في كؿ درس ، كذلؾ لزيادة الحماس كالتنافس بيف الطمبة .
% مف الدرجات المخصصة لمادة الفيزياء لالشتراؾ في المدكنة كالقياـ بإنجاز  25تخصيص  -4

 المياـ العممية .
و لمبحث مف المدكنة ، ليتسنى لمطالب استعمال لصفحات(  Googleاضافة محرؾ البحث )  -5

 خالؿ اإلنترنت عف المكضكعات ذات العالقة بمادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط .
 كضع البريد اإللكتركني لمدرس المادة ، لتسييؿ االتصاؿ بو عند الحاجة . -6
ُو الدخكؿ ككممة مركر لكؿ طالب ، حتى يتسنى ل  Googleتجييز بريد إلكتركني في حساب  -7

 منيا كارساؿ رسائؿ لمدرس المادة أك لزمالئو . إلى المدكنة كاإلفادة
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 ثالثًا : مرحمة إنشاا المدونة اإللكترونية ) التعميمية ( 

عداد السيناريك قاـ الباحث بإنشاء المدكنة         اإللكتركنيةبعد االنتياء مف مرحمة التخطيط كالتصميـ كا 
مدونة الفيزياا ) التعميمية ( الخاصة بمادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط كالتي أطمؽ عمييا أسـ 

 : كقد أتبع الباحث الخطكات اآلتية ، التعميمية

 . Googleإنشاء حساب في  -1
 الخاص بإنشاء المدكنات .  Bloggerالدخكؿ إلى مكقع  -2
( يكضح الخطكات التفصيمية إلنشاء مدكنة في مكقع  7إنشاء المدكنة اإللكتركنية ، كممحؽ )  -3

Blogger . 
 . ال يتـ عرضيا اال في اليـك المخصص ليذا الدرس  ِإذْ  تحميؿ الدركس عمى مكقع المدكنة -4
ليذا اليكـ ثـ المخصص  يختار الطالب المكضكع ِإذْ متسمسؿ  ؿبشك ترتيب مكاضيع الدرس -5

 التالي كىكذا ..... . نتقاؿ إلى المكضكعاال
 : اإللكتركنية عمى العناصر اآلتية اشتممت المدكنة -6

  : عنكاف المدكنة في أعمى الصفحة ) مدكنة الفيزياء التعميمية ( .العنوان 
  : ) مكضكع أسفؿ العنكاف ، تحتكم كؿ تدكينو  كتكجد في يميف الصفحةالتدوينات ) الدروس

 دراسة كؿ مكضكع مف مكضكعات المادة الدراسية .كاحد تتضمف أىداؼ 
 : كالتي يمكف لمطالب مف خالليا اإلجابة عمى المياـ العممية داخؿ المدكنة أك حؿ  التعميقات

 بعض االنشطة االخرل .
 : تعريؼ بمؤلؼ المدكنة ) مدرس المادة ( ، ككيفية التكاصؿ معُو . المشرف 
 : الب الرجكع إلييا كىذه الصفحات ىي:يمكف لمطكتشتمؿ عمى صفحات مستقمة  التصنيفات 

  الصكر التعميمية : تحتكم عمى مجمكعة مف الصكر التعميمية مقسمة حسب الفصكؿ
 لمادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط .

 . الكاجب البيتي : يحتكم عمى الكاجب البيتي كالتي يتـ أضافتيا في نياية الدرس 
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  الطمبة المتميزيف : كىي خاصة بالطمبة المتميزيف الذيف تمت اضافتيـ باالعتماد عمى
بقية الطالب عمى التفكؽ مدل المشاركة في انجاز المياـ العممية ، كذلؾ لتحفيز 

 كالنجاح.
  الرسائؿ الخاصة : كىي الصفحة التي مف خالليا يتـ ارساؿ الرسائؿ الخاصة إلى مدرس

 النقاط أك المناقشة في مكضكع معيف يخص المادة الدراسية .المادة لتكضيح بعض 
  : يتـ كضع المكضكعات القديمة ليسيؿ عمى الطالب الرجكع إلييا في أم كقت .األرشيف 

  : رابعًا : التقويم

    لمتأكد مف مراعات المدكنة اإللكتركنية لممعايير التربكية كالفنية عند تصميميا قاـ الباحث بعرضيا
 ( ، 5 ) ممحؽعمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف بالحاسكب كطرائؽ التدريس  ( 8) ممحؽ 

 ألبداء آرائيـ كمالحظاتيـ كتـ تعديؿ بعض النقاط في ضكء تمؾ المقترحات .

 :خامسًا : مرحمة التجريب 

المدكنة اإللكتركنية عمى عينة مف الطالب لمصؼ الثاني المتكسط  قاـ الباحث بتطبيؽ استعماؿ
 : خـ لمبنيف كذلؾ لمتعرؼ عمى ما يأتي( طالبان مف متكسطة غدير  25كالبالغ عددىا ) 

 جميع عناصر المدكنة . سيكلة استعماؿ 
 . كضكح المحتكل العممي لممادة الدراسية 
 ـ المدكنة أثناء قراءة المحتكل أك كتابة تحديد المشكالت التي مف الممكف أف تعترض مستخد

 التعميؽ .

كقد أتضح مف التطبيؽ االستطالعي عدـ كجكد صعكبات عند تصفح المدكنة كقراءة المحتكل الدراسي 
اإللكتركني ، أك كتابة التعميقات عند جميع الطمبة سكل ثالث طالب كانكا يفتحكف الدرس مف الصفحة 

، تـ تعديؿ لكف الخط لبعض الدركس ، ألف بعض الطالب كاجيكا  الرئيسية كليس مف قائمة الدركس
( جاىزة لمتطبيؽ عمى المجمكعة  9صعكبة في قراءتيا ، لتصبح المدكنة في صكرتيا النيائية ) ممحؽ 

 التجريبية .
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 :إعداد الخطط التدريسية  -.    

اف اليدؼ االساس مف التخطيط لمدرس اليكمي ىك رسـ صكرة كاضحة لما يمكف أف يقكـ بو المعمـ ىك 
كطالبو في أثناء الدرس ، كيجب عمى المعمـ أف يقـك بكتابة تفاصيؿ األنشطة التعميمية كميا التي سيقكـ 

 ( 77، ص  2011 ، ) الرباط كسمكل                بيا داخؿ الصؼ .                         

كيرل الباحث إف عممية التخطيط كاإلعداد لمدركس مف الكاجبات المينية الميمة لممدرس كمف عكامؿ 
نجاح تدريسو ، لذلؾ أعد الباحث الخطط التدريسية مضمنةن االىداؼ ) االغراض ( السمككية لممادة 

مصؼ الثاني المتكسط ، لمعاـ الدراسية كفي ضكء محتكل الفصكؿ األربع األخيرة مف كتاب الفيزياء ل
يا أثناء التجربة كفقان ىذه الخطط الستعمالعّدت الككرس الدراسي الثاني ، كأُ  2017 -2016الدراسي 

لممدكنة اإللكتركنية لممجمكعة التجريبية كالطريقة االعتيادية ) السائدة ( لممجمكعة الضابطة ، كُأّعدت ىذه 
مجمكعة مف مجمكعتي البحث ، كتـ عرض أنمكذجيف مف ( خطة تدريسية لكؿ  18الخطط بكاقع ) 

( عمى مجمكعة مف   الخطط ) خطة درس كفؽ المدكنة اإللكتركنية كخطة درس بالطريقة االعتيادية
المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في مجاؿ طرائؽ تدريس العمـك كمدرسي كمشرفي االختصاص 

كمالحظاتيـ كفي ضكء ما أبداُه المحكميف ُأجريت التعديالت  ( الستطالع آرائيـ 5لمادة الفيزياء ) ممحؽ 
 ( . 10ممحؽ )  كما مكضحو في الالزمة عمييا ، كأصبحت الخطط بصكرتيا النيائية

  Tools of Research البحث  اات: أدسادساً 

مف متطمبات البحث الحالي إعداد أداتيف لقياس المتغيرات التابعة لُو ) التحصيؿ ، الكفاءة الذاتية 
االكاديمية ( عند نياية التجربة لمعرفة مدل تأثير المتغير المستقؿ ) المدكنة اإللكتركنية ( في ىذيف 

 :األداتيف المتغيريف ، كفيما يأتي تكضيح لإلجراءات المتبعة في بناء كؿ مف ىاتيف 

 أ / االختبار التحصيلي 

تعد االختبارات التحصيمية مف أكثر أساليب التقكيـ استعماالن كشيكعان في تقكيـ نكاتج التعمـ ألغراض 
 التصحيح كتحديد مقدرا ما تحقؽ مف أىداؼ معرفية كانفعالية كنفسحركية .

 ( 76، ص  2011) إسماعيمي ،                                                               
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كيميؿ المعممكف إلى استعماؿ اختبار متعدد اإلجابات ألنو يصمح لقياس نكاحي كثيرة في التعميـ كتتميز 
الكقت نفسُو تحتاج إلى جيد  ىذه االختبارات بأنيا دقيقة كتقؿ فييا عامؿ الصدفة بدرجة كبيرة ، كلكنيا في

 ( 59، ص  2011) الجاللي ،       كميارة في إعدادىا .                                    

كقد أعد الباحث اختباران تحصيميان لمجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( ، متبعان الخطكات اآلتية في 
 اإلعداد :

ختبار التحصيمي إلى قياس تحصيؿ طالب مجمكعتي ييدؼ االتحديد الهدف من االختبار :  -1
البحث ) التجريبية كالضابطة ( في مادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط كالمتمثمة في الفصكؿ 

 األربع األخيرة المحددة في الدراسة .
بعد إطالع الباحث عمى عدد مف الدراسات التي ُعنيت ببناء  تحديد عدد فقرات االختبار : -2

( كدراسة ) الجبكرم ،  2013التحصيمية لممرحمة المتكسطة مثؿ دراسة ) مسير ،  االختبارات
الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط ، كأيضان استعانة  1( ، كأخذ بآراء عدد مف مدرسي 0162

الباحث برأم السيد المشرؼ عمى البحث ككذلؾ خبرة الباحث في مجاؿ تدريس الفيزياء لممرحمة 
( فقرة مف االختبارات  40تـ االتفاؽ عمى تحديد فقرات االختبار بػ ) ( سنكات ،  10المتكسطة ) 

الجابات التي يمكف اف تككف مالئمة لمستكل الطالب المكضكعية مف نكع االختيار مف متعدد ا
 في ىذه المرحمة العمرية .

 كىك مخطط تفصيمي يحدد محتكل االختبار ، إعداد جدول المواصفات ) الخارطة االختبارية ( :  -3

الذم يعطيو المعمـ لكؿ مكضكع مف  كيربط محتكل المادة الدراسية باألىداؼ السمككية ، كالكزف النسبي
 عات المختمفة ، كاألكزاف النسبية لألىداؼ السمككية في مستكياتيا المختمفة .المكضك 

 ( 163، ص  2010) العبسي ،                                                                  

 كعميو أعد الباحث جدكؿ مكاصفات تمثمت فيو الفصكؿ األربع األخيرة مف كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني 

                                                           
1
 سنكات ( 6كامؿ شالكو )  سنكات ( ، مرتضى 4سنة ( ، محمد راضي فالح )  12سنكات ( ، عالء حمادم حسيف )  6حاتـ كريـ محيسف )  
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التطبيؽ  –الفيـ  –) التذكر  المتكسط التي قاـ في تدريسيا كاألىداؼ ) األغراض ( السمككية لممستكيات
( ، كتـ حساب أكزاف محتكل المكضكعات   Bloomالتحميؿ ( ضمف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمكـ )  –

 في ضكء عدد الحصص المخصصة لكؿ فصؿ كعمى النحك اآلتي :

 عدد الحصص لكؿ فصؿوضوع = نسبة أهمية المحتوى لمم
العدد الكمي لمحصص

  ×011 %  

                                                                                                                                         (922-922 ، ص9002) الزاممي كآخركف ،                                                
  تحديد األكزاف النسبية لألىداؼ ) األغراض ( السمككية : تـ تحديد األكزاف النسبية لألىداؼ

 : يؼ بمـك عف طريؽ المعادلة اآلتيةالسمككية لممستكيات األربع األكلى مف تصن

عدد األىداؼ السمككية لممستكلالوزن النسبي لممستوى = 
عدد األىداؼ السمككية الكمي

  ×011 % 

 لمحتكل كؿ فصؿ ، ( فقرة كالكزف النسبي  40كبعد تحديد كؿ مف عدد فقرات االختبار النيائي ) 

 :  في كؿ خمية كفؽ المعادلة اآلتية كالكزف النسبي لمستكيات األىداؼ السمككية تكزعت األسئمة

 العدد الكمي لألسئمة ) الفقرات (× الوزن النسبي لألهداف × عدد األسئمة في كل خمية = الوزن النسبي لممحتوى 

 ( 80، ص  1999) الظاىر كآخركف ،                     (      10 ككما مكضح في الجدكؿ )

                          ( جدكؿ المكاصفات ) الخارطة االختبارية ( لالختبار التحصيمي 10جدكؿ ) 

 فصكؿ الكتاب
عدد 

 الحصص

الكزف 
النسبي 
 لمفصكؿ

 عدد فقرات 
عدد األسئمة)الفقرات (  األىداؼ السمككية ) المعرفية (

 التذكر الكمي لكؿ فصؿ
53 % 

 الفيـ
29 % 

 التطبيؽ
13 % 

 التحميؿ
5  % 

 5 1 0 3 8 % 22 . الفصؿ السادس

 8 1 0 3 . % 22 . الفصؿ السابع

 00 0 0 3 2 % 28 8 الفصؿ الثامف
 06 0 6 3 2 % 28 8 الفصؿ التاسع

 1. 6 8 06 60 % 100 08 المجمكع
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صاغ الباحث فقرات االختبار مف نكع االختيار مف متعدد االجابات صياغة فقرات االختبار :  -.    
ألنو يمتاز بالمكضكعية كالمركنة كالثبات كال يتأثر بمعامؿ التخميف ، فضالن عف أنو يمكف تقديـ اإلجابة 

 (  97، ص  2011بمكضكعية كاممة .                                                 ) أبك عالـ ،

عة عمى محتكل ( فقرة مكز  40كباالعتماد عمى الخارطة االختبارية التي أعدىا الباحث تـ صياغة ) 
مغطية لألىداؼ السمككية ككؿ فقرة تحتكم عمى أربعة بدائؿ ، كاحد منيا فقط صحيح ، المادة العممية ، ك 

 .بديؿ الصحيح كقد راعى الباحث التجانس بيف البدائؿ قدر اإلمكاف كتجنب النمطية في مكقع ال

 كىذا ما أكدت عميو أسس بناء فقرات االختبارات المكضكعية كمنيا ما يمي :

 . أف يككف ليا ارتباط بالمشكمة المطركقة في قاعدة السؤاؿ 
 . أف ترتب االجابات الصحيحة ترتيبان عشكائيان 
 أربع بدائؿ حتى يقؿ احتماؿ التخميف . يفضؿ استعماؿ 
 أك االحرؼ  البدائؿ فتككف باألحرؼ ) األبجديةدد الحسابي ، أما أف ترقـ قاعدة السؤاؿ بالع

 االنكميزية ( .
 (  91 -89، ص  1990) اإلماـ ك آخركف ،                                                

قبؿ تجريب االختبار استطالعيان ، أعد الباحث التعميمات الخاصة تصحيح االختبار :  -8     
 ككما يأتي :بتصحيحو 

 . تعطى درجة كاحدة لكؿ اجابة صحيحة عف كؿ فقرة 
 . تعطى درجة صفر لكؿ اجابة خاطئة عف كؿ فقرة 
  تعد االجابة خاطئة في حالة اختيار أكثر مف بديؿ لمفقرة الكاحدة ، أك في حالة ترؾ الفقرة بدكف

 اجابة .

 ( بكصفيا أعمى درجة . 04( بكصفيا أقؿ درجة ك )  0كبيذا تراكحت درجة االختبار بيف ) 

تككف سيمة  ختبار ككيفية االجابة عنُو ، ِإذْ صاغ الباحث تعميمات االصياغة تعميمات االختبار :  -2    
ك كاضحة لمطالب ، كشممت التعميمات الخاصة باالختبار ، ككيفية االجابة عنُو ك زمف االجابة عف 

 . االختبار مع إعطاء مثاؿ تكضيحي عف كيفية االجابة
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يعد االختبار صادقان إذا كاف يقيس ما كضع لقياسُو ، أم يقيس الكظيفة التي يزعـ صدق االختبار :  - 2
 ( 273، ص  2000) ممحـ ،          أنُو يقيسيا كال يقيس شيئان آخر بدالن عنيا أك اضافة إلييا .  

 كلمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ اعتماد نكعيف مف الصدؽ ىما : 

كيسمى أحيانان بصدؽ الخبراء أك صدؽ المحكميف كيتطمب ىذا النكع مف الصدؽ  الظاهري :أ / الصدق 
عرض االختبار بصيغتِو األكلية عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف مف ذكم العالقة بمكضكع 

 (  240، ص  2009) الزاممي ك آخركف ،            االختبار .                                     

(  40كالمككف مف ) (  11) ممحؽ كبغية التحقؽ مف صدؽ االختبار ظاىريان تـ عرضُو بصيغتِو األكلية 
فقرة عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في طرائؽ تدريس الفيزياء كمدرسي المادة 

( ليبدكا آرائيـ في دقة صياغة فقراتو ك كضكحيا كسالمة بناءىا  5كمشرفي االختصاص ) ممحؽ 
كفي ضكء  لممحتكل الذم تقيسو ، كمدل قياسيا لمستكيات االىداؼ السمككية المحددة ليا ،كشمكليتيا 

النسبة المئكية  ة بعض فقرات االختبار، كقد استعمؿصياغالباحث كاعادة  ّدؿ  مالحظاتيـ كمقترحاتيـ ع  
مكافقة المحكميف المختصيف  الفقرات حصمت جميع ِإذْ المحكميف عمى فقرات االختبار  اباتلتحميؿ استج

      كثر ، لذلؾ أبقيت فقرات االختبار% فأ 80عمى صالحيتيا لقياس ما كضعت لقياسو كبنسبة اتفاؽ 
  ( يكضح ذلؾ . 11كالجدكؿ )   ( فقرة 40) 

 التحصيميالصدؽ الظاىرم لفقرات االختبار (  11) جدكؿ 

 النسبة المئكية عدد المحكميف تسمسؿ الفقرة ت
 غير مكافقيف المكافقكف يالكم

1 3 ،4 ،17 ،19  ، 20  ،22 
،24  ،26 ،27 ،30 ،  32  ،

34  ،37  ،38  

51 51 0 100 % 

2 2  ،9 ،16، 18  ،23 ،25 ،
29 ،31 ،36 

51 41 1 39 % 

3 1 ،5 ،6 ،7 ،11  ،12 ،13 ،
14 ،21 ،28  ،35 ،39 ،40 

51 31 2 78 % 

4 8  ،10  ،15  ،33 51 21 3 08 % 
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ُيعد صدؽ المحتكل مف أكثر أنكاع الصدؽ صالحية لالستعماؿ خاصة ما يتعمؽ ب/ صدق المحتوى : 
 ( 271، ص  2005) ممحـ ،      منيا في حاالت قياس التحصيؿ .                       

كيمكف التحقؽ مف صدؽ المحتكل لالختبار التحصيمي مف خالؿ إعداد جدكؿ المكاصفات الذم يأخذ    
 ( 210، ص  2010بعيف االعتبار األىمية النسبية لكؿ مكضكع .                ) العبسي ، 

ران لذلؾ عمؿ الباحث عمى إعداد فقرات االختبار التحصيمي عمى كفؽ جدكؿ المكاصفات الذم يعد مؤش
صدؽ المحتكل ، تـ عرض االختبار التحصيمي كاالىداؼ ) االغراض ( السمككية كجدكؿ مف مؤشرات 

( ، لبياف مدل تضميف  5المكاصفات كمحتكل المادة العممية عمى مجمكعة مف المختصيف ) ممحؽ 
% فأكثر مف آرائيـ  80االختبار لممحتكل كفي ضكء آرائيـ ُعدلت بعض الفقرات باعتماد نسبة اتفاؽ 

لتقرير صالحية فقرات االختبار ، كبيذا اصبح االختبار التحصيمي جاىزان لمتطبيؽ عمى العينة 
  االستطالعية .

 التطبيق االستطالعي لالختبار 

 لغرض تحديد الزمف الذم يحتاجو الطالب لإلجابة عف فقرات عي األول : التطبيق االستطال
االختبار كلمتأكد مف كضكح فقرات االختبار كتعميماتو ، طبؽ الباحث االختبار عمى عينة 

غدير خـ  مف الصؼ الثاني المتكسط في متكسطة ( طالبان  35استطالعية أكلى مؤلفة مف ) 
امة لتربية القادسية / تربية قضاء عفؾ ، كبعد االتفاؽ مع إدارة التابعة إلى المديرية الع لمبنيف

المدرسة كمدرس المادة عمى اجراء االختبار بعد التأكد مف انتياء الطالب مف دراسة الفصكؿ 
التاسع ( مف كتاب الفيزياء المقرر لمصؼ الثاني  –الثامف  –السابع  –األربع األخيرة ) السادس 

. مكعدان لالختبار كتـ  2017 – 4 – 27المكافؽ  دد يـك الخميسحُ ( ،  2016 8كسط ) طالمت
إبالغ الطالب بمكعد االختبار قبؿ اسبكع مف الكقت المحدد ، كقد تـ احتساب الزمف المستغرؽ 

لإلجابة عمى فقرات االختبار برصد زمف انتياء أكؿ خمس طالب مف االجابة كآخر خمس طالب 
دقيقة ، كأشرؼ الباحث  ( 50)  عمى فقرات االختبار ىك، فتبيف أف الزمف المستغرؽ لإلجابة 

 نفسُو عمى تطبيؽ االختبار ، كال حظ أف تعميمات اإلجابة كفقرات االختبار كاضحة لمطالب .
 : اليدؼ منُو تحميؿ فقرات االختبار إحصائيان عف طريؽ كشؼ  التطبيق االستطالعي الثاني

أف التحميؿ اإلحصائي الفقرات الضعيفة كالعمؿ عمى إعادة صياغتيا أك حذفيا أك استبداليا ، كما 
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يساعد الباحث عمى التأكد مف أف فقرات االختبار تراعي الفركؽ الفردية بيف الطالب عف طريؽ 
سيكلتيا كصعكبتيا ، كقدرتيا عمى التمييز بيف الطالب مف ذكم القابميات العالية كالطالب مف 

 ( 45، ص  1992 ، ) أبك زينو                 ضعيفة .             ذكم القابميات ال

ة استطالعية ثانية في متكسطة بابؿ لذا كلمتأكد مف ىذه الخصائص لالختبار جرل تطبيقُو عمى عين
لمبنيف التابعة إلى المديرية العامة لتربية محافظة القادسية / تربية قضاء عفؾ ، إذ بمغ عدد طالب 

مدرس المادة لتطبيؽ ك ع إدارة المدرسة ( طالبان ، إذ تـ االتفاؽ م 100العينة االستطالعية الثانية )  
          االختبار عمى طالب الصؼ الثاني المتكسط بعد االنتياء مف دراسة الفصكؿ األربع األخيرة

         التاسع ( مف كتاب الفيزياء المقرر لمصؼ الثاني المتكسط  –الثامف  –السابع  –) السادس 
كتـ أعالـ الطالب قبؿ أسبكع مف   2017  – 4 – 30األحد المكافؽ ( ، ُحدد يكـ  2016 8) ط

تـ  أجراء التحميالت  (   7) شكؿ مكعد تطبيؽ االختبار ، كبعد تصحيح االجابات مف قبؿ الباحث 
 االحصائية اآلتية :

 

 درجات العينة االستطالعية في اختبار التحصيؿتكزيع  (  6)  شكؿ

  : النسبة المئكية مف الطالب الذيف اجابكا عف الفقرة إجابة صحيحة .كىك معامل صعوبة الفقرة 
 (  205، ص  2010)العبسي ،                                                            
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ذا كانت منخفضة         فإذا كانت النسبة المئكية لإلجابة عف الفقرات عالية تدؿ عمى سيكلة الفقرات ، كا 
    تدؿ عمى صعكبتيا ، إذ يشير بمكـ إلى أف فقرات االختبار ُتعد مقبكلة إذا تراكح معامؿ صعكبتيا بيف 

 (0.20 – 0.80                             . )                   (p 8.1971.Bloom   ) 

 – 0.27( ، كجد أنُو يتراكح بيف )  12 كعند حساب معامؿ صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار ) ممحؽ
 ( كىذا يعني أف فقرات االختبار مقبكلة كمعامؿ صعكبتيا مناسب . 0.72

  : بقدر أكبر مف ىك قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطالب الذيف يتمتعكف معامل التمييز لمفقرات
 إذ يشير ،  ( 236، ص  2000) ممحـ ، ألقؿ قدرة في مجاؿ معيف .المعمكمات كالطالب ا
( فما  0.20 د الفقرة مقبكلة إذا كاف معامؿ تمييزىا )أنو يمكف ع   (5557) العجيمي كآخركف ، 

 .( 71 ص 2001) العجيمي كآخركف ،                      فكؽ .                        

 – 0.25( كجد أنُو يتراكح بيف )   12معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ) ممحؽ كعند حساب 
  بار جميعيا جيدة كمميزة.كىذا يعني أف فقرات االخت( ، 0.81

  : البديؿ الفعاؿ ىك الذم يجذب إليو عددان مف طالب المجمكعة الدنيا فعالية البدائل الخاطئة
أكبر مف عدد طالب المجمكعة العميا ، كفي االختبار مف نكع االختيار مف متعدد االجابات 

يفضؿ فحص اجابات الطالب عف كؿ بديؿ مف بدائؿ الفقرة ، كيجب الحصكؿ عمى قيـ سالبة 
 ( 379، ص  2009) الزاممي كآخركف ،     دة .    لمبدائؿ الخاطئة لكي تككف الفقرة جي

( كىذا  - 0.333،  - 0.037( كجد أنيا تتراكح بيف )  13كعند حساب فعالية البدائؿ الخاطئة ) ممحؽ 
يظير أف البدائؿ الخاطئة قد جذبت إلييا عددان مف طالب المجمكعة الدنيا أكبر مف عدد طالب 

 قاء عمى البدائؿ الخاطئة كما ىي عميو دكف تغيير .المجمكعة العميا ، كبذلؾ تقرر اإلب

  : عمى الطالب الثبات ىك قدرة االختبار عمى إعطاء نفس النتائج إذا ما أعيد ثبات االختبار
ذاتيـ في الظركؼ ذاتيا ، كأف معامؿ الثبات لالختبار ىك المؤشر االحصائي عمى دقة المقياس 

 . (80.0كاف ال يقؿ عف ) كمما اقترب مف الكاحد الصحيح  ، كيككف جيدا كعاليا
 ( 490، ص  2011) أبك عالـ ،                                                         
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( كىك  90.0لحساب ثبات اختبار التحصيؿ ، إذ بمغت قيمتُو )  معامؿ ألفا كركنباخالباحث  استعمؿ
 معامؿ ثبات عالي .

  بعد إنياء االجراءات االحصائية الخاصة باالختبار  النهائية لالختبار التحصيمي :الصورة
( فقرة ، صالحان لمتطبيؽ في قياس  40التحصيمي اصبح االختبار بصيغتو النيائية مككنان مف ) 

 ( . 14 التحصيؿ لطالب مجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( في مادة الفيزياء ) ممحؽ

 كفاءة الذاتيت االكادمييت ب / مقياس ال

 : تية االكاديمية كعمى النحك اآلتيقاـ الباحث بسمسمة مف الخطكات إلعداد مقياس الكفاءة الذا

إلى قياس الكفاءة الذاتية االكاديمية لدل طالب الصؼ  المقياس ييدؼتحديد هدف المقياس :  -1
 الثاني المتكسط ) طالب عينة البحث ( .

أطمع الباحث عمى مجمكعة مف مقاييس مقاييس الكفااة الذاتية االكاديمية : عمى  االطالع -2
) طالفحة وآخرون ،  مقياسو  ( 6106) عموان ،  مقياس  الكفاءة الذاتية االكاديمية مثؿ

 4( 6102)عبد ، مقياس و ( 6103( ومقياس ) بوقفة ،  6103
التربكية كالنفسية كبعض المقاييس التي بعد االطالع عمى االدبيات تحديد مجاالت المقياس :  -3

يضان الخصائص العامة لمرتفعي كمنخفضي الكفاءة الذاتية االكاديمية كباالعتماد أ تناكلت الكفاءة
د د  الباحث مجاالت الكفاءة الذاتية االكاديمية إلى  الذاتية التي تـ ذكرىا في الفصؿ السابؽ ، ح 

 ستة مجاالت ىي:
 االنشػطة كادارة كالتنظػيـ التخطػيط عمػى بالقػدرة الطالػب شػعكر الوقـت: وادارة التنظـيم مجـال 

 يػؤدم لتحقيػؽ الػذم بالشػكؿ المتػكفرة كاالمكانػات لمكقػت االفضػؿ كاالسػتغالؿ كالكاجبات المدرسػية
 (237،ص 2016)عبد ،                          افضؿ .           دراسية اىداؼ

 شػػعكر الطالػػب بالقػػدرة لمعمػػؿ فػػي مجمكعػػات ، مػػف خػػالؿ النقػػاش  : العمــل فــي مجموعــات مجــال
 الحر كالحكار كالدفاع عف اآلراء كايجاد الحمكؿ لتحقيؽ النجاح المطمكب . 

 (265،ص 2013)طالفحة كآخركف،                                                       
 لجيػد تنفيػذ مػا تػـ تخطيطػو مسػبقان فػي بػذؿ اادراؾ الطالػب لقدرتػو عمػى  االصـرار والمثـابرة : مجال

 ( 247،ص 2012) عمكاف ،                              حتى يتحقؽ اليدؼ المنشكد .
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 شعكر الطالػب بانػو عنصػر فعػاؿ كنشػط داخػؿ غرفػة الصػؼ اك داخػؿ  :السموك االكاديمي  مجال
 المدرسة فيما يتعمؽ باألمكر الدراسية كالقراءة كالكتابة كالتفكير كاالشتراؾ بالفعاليات المختمفة.  

 سكاء بفاعمية االختبارات مع التعامؿ عمى بالقدرة الطالب شعكر : االختبارات مع التعامل مجال 
 (                                                     239،ص 2016عبد ، )                            فصمية .   اك يةشير  يكمية اك كانت

 المصػػػػادر العمميػػػػة  عماؿادراؾ الطالػػػػب لقدرتػػػو  عمػػػػى اسػػػػت المصــــادر العمميــــة : عمالمجــــال اســــت
 المختمفة ، مثؿ الحاسكب كاالنترنيت كالمكتبة المدرسية ، لتحقيؽ االحتياجات المعرفية.

 ( 145،ص 2013بكقفة ، )                                                                
المقاييس  مف خالؿ إطالع الباحث عمى مجمكعة مفصياغة فقرات المقياس بصورته األولية :  -4

(  فقرات سمبية  7( فقرة منيا )  54التي تقيس الكفاءة الذاتية التي تـ ذكرىا آنفا ، تـ صياغة ) 
لغرض التأكد مف جدية الطالب في اإلجابة عمى فقرات المقياس ، تـ تكزيع الفقرات بشكؿ 

،  حديدىا اديمية التي تـ تمتقارب نسبيان مف حيث العدد عمى مجاالت الكفاءة الذاتية االك
 ( يكضح تكزيع فقرات المقياس عمى مجاالت الكفاءة الذاتية االكاديمية . 21كالجدكؿ ) 

  
  ( تكزيع فقرات مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية عمى مجاالتو بصكرتو االكلية 12) جدكؿ 

 الفقرات التي تنتمي لها المجاالت الرئيسية ت

 8.،  38 ، 02،  03،  8،  8، 0 الوقت وادارة التنظيم مجال 0

  6.،  60،  02،  01،  2،  6 العمل في مجموعات مجال 6

 3.،  62،  66،  32،  31،  00،  2، 3 االصرار والمثابرة مجال 3

 0.،  30،  62،  63،  05،  .0،  5،  . السموك االكاديمي مجال .

 38،  33،  68، 68  ، .6 ، 61، 08،  06 االختبارات مع التعامل مجال 8
 ،35 ،..  

 1.،  32،  .3،  36،  65،  08 المصادر العممية عمالمجال است 2
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يشير الصدؽ إلى المدل الذم يقيس فيو المقياس ما كضع لقياسِو ، كبدكف صدق المقياس :  -5
تحقؽ صدؽ المقياس فإنُو ال يكجد ثقة في االستدالالت كالتضمينات التي تنبثؽ مف نتائج 

                                                             ( 125، ص  2010) المنيزؿ كالعتـك ،                                           المقياس .

 إذ تـ التأكد مف صدؽ المقياس بطريقتيف : 

لغرض الػتأكد مف صدؽ المقياس عرض الباحث مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية أ / الصدق الظاهري : 
( عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ التربية كعمـ النفس  15بصكرتِو االكلية ) ممحؽ 

( ، لبياف مدل صالحية فقرات المقياس كمدل دقة تكزيعيا عمى  5ممحؽ  ) كطرائؽ تدريس العمكـ
%  80، كباعتماد نسبة اتفاؽلتي تنتمي إلييا كمناسبتيا لقياس السمة التي كضعت مف اجميا المجاالت ا

كُعدلت صياغة فقرات  بعض الفقرات المقياس ، كقد اظيرت النتائج حذؼفأكثر معياران لصالحية فقرات 
سبة المئكية ( يبيف الن 31( فقرة ، كالجدكؿ )  40أخرل ، فأصبح المقياس بصكرتو النيائية مككف مف ) 

 اس الكفاءة الذاتية االكاديمية .الستخراج صدؽ فقرات مقي

 ( الصدؽ الظاىرم لفقرات مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية 13جدكؿ ) 

 النسبة المئكية عدد المحكميف تسمسؿ الفقرة ت
 غير مكافقيف المكافقكف يالكم

1 1  ،4  ،5  ،6  ،7  ،8  ،11 
 ،12  ،13  ،14  ،15  ،21 
 ،23  ،24 ،26  ،27  ،29  ،
30  ،31  ،39  ،40  ،43  ، 

81 81 0 100 % 

2 2  ،3  ،9  ،10  ،16  ،17  ،
18  ،19  ،22  ،28  ،32  

81 71 1 49 % 

3 33  ،34  ،35  ،36  ،37  ،
41  ،42  ،45  

81 51 3 38 % 

4 20  ،25  ،38  ،43  ،44 81 21 6 67 % 
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قبؿ التأكد مف صدؽ البناء أعد الباحث تعميمات تصحيح المقياس ، فقد احتسبت الدرجة الكمية بجمع ك 
 درجات الفقرات جميعان ، كيككف تكزيع الدرجات عمى فقرات المقياس كاآلتي : 

درجة (         6، درجات ( ) تنطبق عمي نادراً  3 ،درجات ( ) تنطبق عمي غالباً  . ،) تنطبق عمي تماماً 
درجة (  0لسمبية فقد اعطيت الدرجات) تنطبق عمي تماماً درجة (،أما الفقرات ا0،ال تنطبق عمي تمامًا )

، درجات (  .،درجات ( ) ال تنطبق عمي تمامًا  3،درجة ( ) تنطبق عمي نادرًا  6) تنطبق عمي غالبًا،
( كبمتكسط فرضي يبمغ  40( درجة كأقؿ درجة ىي )  160الحصكؿ عمييا )  كما أف اعمى درجة يمكفك 
( مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية كتعميمات االجابة عف فقراتو  16( درجة ، كيكضح الممحؽ )  100) 

يصبح المقياس جاىزان لعممية  االجابة عف فقرات المقياس ، كمف ثـ   ، مع ذكر مثاؿ تكضيحي حكؿ كيفية 
 لتحميؿ االحصائي .ا

 ب/ صدق البناا ) التحميل االحصائي لفقرات المقياس (

كيقصد بِو تحميؿ درجات المقياس استنادان إلى البناء النظرم لمخاصية المراد قياسيا في ضكء مفيكـ نفسي 
 محدد ، أم قدرة المقياس عمى قياس الفركؽ بيف األفراد في سمة ما . 

                                                           (p111 .1972.Stanly&Hopkins )                        

يستيدؼ التحميؿ اإلحصائي لمفقرات  ِإذْ بالقدرة عمى تمييز األفراد ،  فالمقياس الجيد يجب أف يتمتع      
كتعديؿ ؿ معرفة خصائص فقرات المقياس ، الكشؼ عف الخصائص السايككمترية ليا ، كذلؾ مف خال

تعد عممية التحميؿ االحصائي لفقرات المقياس مف العمميات االساسية  ِإذْ  الفقرات غير المناسبة كاستبعادىا
                                                         ( p421.1981.etal&Ghisell)                              في بناء االختبارات كالمقاييس .      

 خطوات التحميل اإلحصائي 

  التطبيق االستطالعي األول لممقياس 

لغرض التأكد مف كضكح فقرات المقياس كتعميمات اإلجابة كحساب الزمف الالـز لإلجابة عف فقرات 
عمى عينة   2017 – 1 – 51في يـك األثنيف المكافؽ  المقياس المقياس بشكؿ كامؿ ، طبؽ الباحث

لمبنيف كمف  الثاني المتكسط في متكسطة بابؿ( طالبان مف طالب الصؼ  35استطالعية مككنة مف ) 
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خالؿ إشراؼ الباحث عمى التطبيؽ ال حظ أف تعميمات اإلجابة كفقرات المقياس كانت كاضحة كأف 
خالؿ حساب متكسط زمف  فتـ حسابو م ِإذْ ( دقيقة  25كاف )  رات المقياسمتكسط الزمف لإلجابة عف فق

 اجابة اكؿ خمس طالب كاخر خمس طالب .

  ) التطبيق االستطالعي الثاني لممقياس ) عينة التحميل اإلحصائي 

في يكـ  تكسطة غدير خـ لمبنيف( طالب في م 100بمغ عددىا ) طبؽ المقياس عمى عينة عشكائية 
تـ  أجراء  (  8 ) شكؿكبعد تصحيح االجابات مف قبؿ الباحث   2017 – 1 – 71المكافؽ  ثالثاءال

 ية االكاديمية كىي كاآلتي :)الخصائص السايككمترية ( لمقياس الكفاءة الذات التحميالت االحصائية

 
 

 االكاديمية الذاتية الكفاءة مقياس في االستطالعية درجات العينةتكزيع  (  7)  شكؿ
 

ىك قدرتيا عمى التمييز بيف الطمبة مف يقصد بمعامؿ تمييز الفقرة معامل تمييز فقرات المقياس :  -0
 ذكم المستكيات العميا كذكم المستكيات الدنيا بالنسبة إلى الصفة التي يقيسيا المقياس .

  ( 129 ، ص 1999) الظاىر كآخركف ،                                                           
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% ( مف اإلجابات التي  27% ( مف  اإلجابات التي تمثؿ الدرجات العميا ك )  27كعميو تـ تحديد ) 
( درجة ، كانحصرت  153-138تمثؿ الدرجات الدنيا ، كقد تراكحت درجات المجمكعة العميا مف ) 

( لعينتيف مستقمتيف  estt-T( درجة ، ُأعتمد االختبار التائي )  118 -80درجات المجمكعة الدنيا بيف ) 
( الختبار الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف العميا  52( كدرجة حرية )  0.05عند مستكل داللة ) 

   التائية الجدكلية البالغة  ةكالدنيا لكؿ فقرة ، كعند المقارنة تبيف أف القيـ التائية المحسكبة أعمى مف القيم
عد الفقرات درجات طالب المجمكعتيف العميا كالدنيا ، كبذلؾ تُ ( ، مما يعني كجكد فرؽ بيف  2.01) 

 ( . 17) ممحؽ  جميعيا مميزة 

درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس يعد  رتباطف اإ عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس : -2
 ( p124.1979.Allen&Yen) في قياس السمة المراد قياسيا . مؤشران لصدؽ كتجانس الفقرات

معامؿ ارتباط بيرسكف إذ تراكح  بالدرجة الكمية لممقياس باستعماؿ تـ حساب معامؿ ارتباط كؿ فقرةك  
(  0.194( كىك أكثر مف القيمة الجدكلية البالغة )  17( ) ممحؽ   0.91 – 0.199االرتباط بيف ) 

 ( فقرة . 40كبذلؾ لـ تحذؼ أية فقرة ، كبقي العدد كما ىك عميو ) 

تـ حساب قيـ معامالت االرتباط بيف درجة  الفقرة بدرجة المجال التي تنتمي أليه :عالقة درجة  -3
معامؿ ارتباط بيرسكف ، كاظيرت نتائج  اؿ الذم تنتمي اليو كذلؾ باستعماؿالفقرة كدرجة المج

( ككانت جميعيا دالو  0.89 – 0.31التحميؿ اإلحصائي أف قيـ معامؿ االرتباط تراكح بيف )
 . ( 18( ) ممحؽ  0.05ستكل داللة ) إحصائية عند م

لغرض التحقؽ مف ذلؾ تـ احتساب قيـ معامالت  عالقة درجة المجال بالدرجة الكمية لممقياس : -4
معامؿ ارتباط بيرسكف ،  رجة المقياس الكمية كذلؾ باستعماؿاالرتباط بيف درجة المجاؿ كد

(  0.97 – 0.91كأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي ، اف قيـ معامؿ االرتباط تتراكح بيف ) 
 .(    18( كما مكضح في ممحؽ )  0.05ككانت جميعيا دالة إحصائية عند مستكل داللة ) 
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 : ( Reliabilityثبات مقياس الكفااة الذاتية االكاديمية ) الثبات  -5

ة التي يسعى إلييا يعتبر معامؿ ثبات األداة في الدراسات النفسية كالتربكية مف العكامؿ الميم         
يطمحكف لمحصكؿ عمى معامؿ ثبات عالي لمتقميؿ مف الخطأ المعيارم في القياس ، ألف  ِإذْ الباحثكف ، 

  ( 115، ص  2011،  مكثكقية النتائج .        ) العمرم بات مؤشر عمى دقة القياس كمف ثـالث

( ، مما يؤكد  0.961بمغت قيمتو )   ِإذْ كركنباخ لحساب ثبات المقياس ، الباحث معامؿ ألفا  استعمؿ
 ( 490، ص  2011) أبك عالـ ،                         ثبات المقياس .                          

 (   16) التجريبية كالضابطة (  ) ممحؽ اصبح المقياس جاىزان لمتطبيؽ عمى مجمكعتي البحث  كمف ثـ   

 ( يبيف تكزيع فقرات المقياس بصكرتو النيائية عمى مجاالتِو .  41كالجدكؿ )  

 (  تكزيع فقرات مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية بصيغتو النيائية عمى مجاالتو 14جدكؿ  ) 

 الفقرات التي تنتمي لها الرئيسيةالمجاالت  ت

  61،  02،  03،  8،  8، 0 الوقت وادارة التنظيم مجال 1

  68،  60،  02،  01،  2،  6 العمل في مجموعات مجال 2

  32،  31،   62،  66،،  00،  2، 3 االصرار والمثابرة مجال 3

 38،  30،  62،  63،  05،  .0،  5،  . السموك االكاديمي مجال 4

  35،  38،  33،  68، .6، 08،  06 االختبارات مع التعامل مجال 5

 1.،  32،  .3،  36،  65،  08 المصادر العممية عمالمجال است 6

 

 

 



               ............................................................الفصل الثالث : منهجية البحث وإجراءاته     101
           

 

 Experiment Application Proceduresًا : إجزاءاث تطبيق التجزبت  سابع

اجراء التجربة كقد شرح الباحث تـ االتفاؽ مع إدارة المدرسة عمى االتفاق مع إدارة المدرسة :  -1
طبيعة ما سيقـك بو لكؿ مف إدارة المدرسة كمدرس الفيزياء ككذلؾ مدرس الحاسكب كبياف ما 

 سيقكـ بو الباحث مف إجراءات .
 -  2 – 61المكافؽ  الباحث بتطبيؽ التجربة يـك الخميس باشرالمباشرة بتطبيق التجربة :  -2

إذ اجرل الباحث التكافؤ بيف مجمكعتي البحث ، إذ تـ تطبيؽ اختبار رافف لمذكاء في  ، 2017
كتطبيؽ مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية) لغرض التكافؤ (  2017 - 2– 19المكافؽ يكـ األحد 

كتطبيؽ اختبار المعمكمات الفيزيائية السابقة في يكـ  2017- 2 – 21يـك الثالثاء المكافؽ 
  2017 – 2 – 23لمكافؽ الخميس ا

بتدريس مجمكعتي البحث تـ  البداقبؿ تدريس مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( :  -3
المدكنة اإللكتركنية في الدرس ، قبؿ اسبكع مف  مكعة التجريبية عمى كيفية استعماؿتدريب المج
باشر الباحث بالتدريس الفعمي يكـ األثنيف  ِإذْ مية في تدريس مجمكعتي البحث ، المباشرة الفع

                 مف التدريس يـك الثالثاء المكافؽ  ، كتـ االنتياء   2017 – 2 – 27المكافؽ 
 لمككرس الدراسي الثاني . عد اكماؿ المادة الدراسية المقررةب   2017 – 4 – 25

 Notes recorded : املالحظاث التي سجلها الباحث أثناء تطبيق التجزبت  اً ثامن

by the researcher during the experiment 

 سجؿ الباحث بعض المالحظات عند تطبيقو لتجربة البحث كيمكف ايجازىا بما يأتي :

المدكنة اإللكتركنية ،  تخكفان ممحكظان في بداية استعماؿ أبدل طالب المجمكعة التجريبية -1
 شعركاكخصكصان في الدركس األكلى ، لكف بمركر الكقت زاؿ ىذا التخكؼ كاصبح الطالب ي

 بمتعة كشكؽ لمدخكؿ ألييا .
في المدكنة اإللكتركنية زاد مف تنافس الطالب  ) أسماء الطالب المتميزيف (كجكد لكحة التميز -2

 .كاالصرار عمى النجاح  المثابرةما بينيـ مما أدل إلى خمؽ جك مف في
 زادت المدكنة اإللكتركنية مف ميارة سرعة الكتابة لدل العديد مف الطالب . -3
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 ازدياد تعميقات الطالب في الدرس بشكؿ تدريجي . -4
بكؿ حرية ساىـ في احساس الطالب بتقدير ذاتيـ كأف  يـ آلرائيـإف ظيكر تعميؽ الطالب كابدائ -5

 صكتيـ مسمكع أثناء التعمـ .
ييـ الجرأة في التعبير عف رأييـ أك المناقشة في أم مكضكع أماـ دالخجكليف الذيف ليس ل الطالب -6

كجدكا أف المدكنة  ِإذْ دة ، زمالئيـ داخؿ الدرس ، أظيركا تعميقات رائعة كمشاركات متعد
 اإللكتركنية تتيح ليـ التكاصؿ مع اآلخريف كالتعبير عف آرائيـ بحرية .

 Application of search tools  البحثتاسعًا : تطبيق أداتي 

بعد االنتياء مف تدريس مجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( تطبيق االختبار التحصيمي :  -1
كماؿ المادة الدراسية المقررة لمككرس الثاني مف العاـ الدراسي  ، طبؽ الباحث  2017 – 2016كا 

مدرس المادة كاشراؼ الباحث نفسو االختبار التحصيمي عمى مجمكعتي البحث كبالتعاكف مع 
كبعد اخبار الطالب قبؿ اسبكع مف  2017 – 5 – 4عمى التطبيؽ في يـك الخميس المكافؽ 

 مكعد االختبار .
تـ تطبيؽ مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية عمى  تطبيق مقياس الكفااة الذاتية االكاديمية : -2

مجمكعتي البحث في كقت كاحد ، كبالتعاكف مع مدرس المادة كاشراؼ الباحث نفسو عمى 
 . 2017 – 5 – 7التطبيؽ ، كذلؾ يـك األحد المكافؽ 

ألنمكذج بعد تطبيؽ االختبار التحصيمي كمقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية تـ تصحيح االجابات كفؽ ا
 (  .  19 التصحيحي المعد لكؿ منيما ثـ أفرغت البيانات في جدكؿ لمعالجتيا إحصائيان ) ممحؽ

 Statistical Means : الىسائل اإلحصائيت  عاشزاً  

 مف استعماؿ الباحث لبرامج الحاسكب المختمفة إلنجاز عممية التحميؿ اإلحصائي مثؿ برنامج بالرغـ 

 (Microsoft Excel 2010  ( كبرنامج )21 PSSS )  ، اال أف ذكر المعادالت ال يخمك مف الفائدة ،
فالباحث يككف عمى معرفة تامة بكيفية حساب كؿ قيمة مف قيـ متغيرات البحث المختمفة ، كالقارئ يمكنُو 

غير  مف المعادالت اآلتية بصكرة مباشرة أك الحاجة إلييا ، كلذا تـ اإلفادةمف ىذه المعادالت عند  اإلفادة
 مباشرة ، كىذه المعادالت ىي : 
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0-  (test-t  : لعينتين مستقمتين ) 
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1X =  المتكسط الحسابي األكؿ 

2X المتكسط الحسابي الثاني = 

1S االنحراؼ المعيارم لمعينة األكلى = 

2S االنحراؼ المعيارم لمعينة الثانية = 

1n  عدد طالب العينة األكلى = 

2n  عدد طالب العينة الثانية = 

 التجريبية كالضابطة في المتغيرات اآلتية:  تيففي التكافؤ بيف المجمكع عممتاست. 1

 في مادة الفيزياء.  7201-6201 لمعاـ الدراسينياية الككس االكؿ درجات  .أ 

 العمر الزمني محسكبان باألشير .  .ب 

           الكفاءة الذاتية االكاديمية داللة الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مقياس  ج4
 .)التكافؤ كالبعدم(

 . )مقياس رافف( درجات اختبار الذكاء د4

الكفاءة الذاتية . داللة الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ كمقياس 2
 (202،ص2008)البياتي،                                                              .االكاديمية 
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 4 معامل ارتباط بيرسون :6

 . الكفاءة الذاتية االكاديميةلمقياس  االتساؽ الداخميالستخراج  ْعمؿستُ اِ 
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= r  معامؿ ارتباط بيرسكف 

= y  درجة الفقرات 

X  درجة المقياس = 

N  (175،ص2012 ، الرفكع )                               = عدد طالب العينة 

 4 معادلة معامل الصعوبة :3

N

NN
D 21  

D   معامؿ الصعكبة = 

1N  مف الفئة العميا. خاطئةفقرة إجابة = عدد الذيف أجابكا عف ال 

2N مف الفئة الدنيا. خاطئةذيف أجابكا عف الفقرة إجابة = عدد ال 

N  .عدد طالب المجمكع مف الفئتيف = 

                 

 4 معادلة معامل تمييز الفقرة :.

 في حساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي. ْعممتْ ستن اِ  
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= D  معامؿ التمييز 

1N  عدد الذيف أجابكا عف الفقرة إجابة صحيحة مف الفئة العميا = 

2N  عدد الذيف أجابكا عف الفقرة إجابة صحيحة مف الفئة الدنيا = 

N  عدد طالب المجمكع مف الفئتيف =  

 4 معادلة فعالية البدائل الخاطئة :8

 استعممت في معرفة فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار التحصيمي.   

N

NN
D 21 

 

 

D .معامؿ فعالية البديؿ الخاطئ = 

1N . عدد الذيف اختاركا البديؿ الخاطئ مف الفئة العميا = 

2N . عدد الذيف  اختاركا البديؿ الخاطئ مف الفئة الدنيا = 

 N                 .(101،ص2001كاظـ ، )             = عدد طالب إحدل المجمكعتيف 

 

 

 الكفااة الذاتية األكاديمية إليجاد ثبات اختبار التحصيل ومقياس  خكرو نبا4 معادلة ألفا 2
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N  عدد فقرات االختبار = 

2Si  . تبايف فقرات االختبار = 

2S            . (228،ص2010كآخركف، )عمر،                       = تبايف االختبار الكمي 

2  آيتا4 معادلة مربع  2
 ها في حساب حجم األثر ) الفاعمية (الستعمال 

  
  

    
 

t القيمة المحسكبة = 

D  .درجة الحرية = 

  (168،ص2010المنيزؿ كغرايبة، )                                                 

 ( الفاعمية  Dمعادلة حجم األثر )  84

D=  √  

√    
 

2n  (21:  1..7)منصكر ،                                                 آيتا= مربع 

 

                  



 
 الفصل الرابع

 ((رض النتائج وتفسريهاع))
 

 Results Presentation    ائجـــعرض النتأواًل: 
 Results Interpretation   تفسير النتائجثانيًا: 
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  Recommendations          ــاتــــــــــالتوصيرابعًا:   

   Suggestions                    رحــاتـــالمقتخامسًا:  
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يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمنتائج وتفسيرىا تبعًا ألىداف البحث وفرضياتو ، ومن ثم بيان     
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي تم التوصل إلييا : 

   
   Results Presentation أوالً : عرض النتائج  

         ذو داللة احصائية عند مستوى ال يوجد فرق  : تائج المتعمقة بالفرضية األولىالن -1
 المادة العممية درسون( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين ي   0.0.) 
المادة  درسونالمدونة االلكترونية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين ي   استعمالب

 في تحصيل مادة الفيزياء 0 بالطريقة االعتياديةنفسيا 

تحقق من صحة ىذه الفرضية ع م د  الباحث إلى حساب المتوسط الحسابي لدرجات طالب ولم   
( لعينتين  test-Tاالختبار التائي )  استعمالمجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة (  والقيمة التائية ب

مستقمتين لممقارنة بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة 
 (  50 ( وكما مبين في الجدول )  8) شكل في اختبار التحصيل الضابطة 

 

 
    

( متوسط درجات مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( في اختبار التحصيل لمادة  8)  شكل 
 الفيزياء
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لضابطة لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية وا test-tنتائج (  50جدول ) 
 لفيزياءفي اختبار التحصيل لمادة 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

test-t  الداللة اإلحصائية
عند مستوى 

(.0.0) 
 الجدولية المحسوبة

 دالة  3 0083 08 00.5 38080 .0 التجريبية

 00.2 3.0.2 .0 الضابطة

( قيمة المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في اختبار التحصيل والبالغ       50ل ) توضح بيانات الجدو 
( ، بينما المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة بمغ         00.5( وبانحراف معياري قدره )  38080) 
( ، وعند  0083( ، وكانت القيمة التائية المحسوبة )  00.2( وبانحراف معياري قدره )  3.0.2) 
( ، تبين  3( والبالغة )  08( ودرجة حرية )  0.0.ارنتيا بالقيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة ) مق

وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية وبناًء عمى ذلك تم رفض 
 عمى : الفرضية الصفرية األولى وقبول الفرضية البديمة والتي تنص 

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  0.0.) و داللة احصائية عند مستوى فرق ذ يوجد "
المدونة االلكترونية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  استعمالالذين ي درسون المادة العممية ب
                              0 " في تحصيل مادة الفيزياءبالطريقة االعتيادية الذين ي درسون المادة نفسيا 

ع           ولبيان حجم األثر ) مدى الفاعمية ( لممتغير المستقل ) المدونة اإللكترونية ( في المتغير التاب
2 ( باالعتماد عمى قيمة مربع أيتا ) Dالباحث معادلة حجم األثر )  ) التحصيل ( ، استعمل

η  وكما )
 (  53موضح بالجدول ) 

 األثر لممتغير المستقل ) المدونة اإللكترونية ( في التحصيل( حجم  53جدول ) 
 مقدار حجم األثر )D(قيمة حجم االثر  المتغير التابع المتغير المستقل

 كبير 13039 التحصيل المدونة اإللكترونية

 
          ( نستنتج أن حجم األثر لممتغير المستقل ) المدونة اإللكترونية ( بمغ  53ومن خالل الجدول ) 

( Cohen.1988( في تحصيل مادة الفيزياء ، وىو مؤشر كبير حسب المعيار الذي وضعو ) 50.08) 
 (  52 ( ) جدول Heiman.2011لحجم األثر والمشار إليو في ) 
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 ( ومقدار التأثير  D( قيمة حجم األثر )  52جدول ) 
 مقدار حجم التأثير ( حجم األثر Dقيمة ) 

 تأثير صغير 002- 004
 تأثير متوسط 005- 007
 تأثير كبير 008 فما فوق

                                                                          281).2011.Heiman  )  

 النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية : -2

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  0.0.)  ذو داللة احصائية عند مستوىال يوجد فرق 
المدونة االلكترونية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  استعمالب المادة العممية درسونالذين ي  
 كاديمية 0في الكفاءة الذاتية األبالطريقة االعتيادية  المادة نفسيا درسونالذين ي  

الباحث إلى حساب المتوسط الحسابي لدرجات طالب مجموعتي ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية ع م د  
( لعينتين مستقمتين  test-Tاالختبار التائي )  استعمالالبحث ) التجريبية والضابطة ( والقيمة التائية ب

لممقارنة بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في 
 ( 58( ، كما مبين في الجدول )  8ية االكاديمية ) شكل مقياس الكفاءة الذات

 

 
 

( متوسط درجات مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( في مقياس الكفاءة الذاتية  8شكل ) 
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لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  test-tنتائج (  58جدول ) 
 الكفاءة الذاتية االكاديميةمقياس في 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

test-t  الداللة اإلحصائية
عند مستوى 

(.0.0) 
 الجدولية المحسوبة

 دالة  3 0033 08 50022 140.90 .0 التجريبية

 35020 53.082 .0 الضابطة

 
( قيمة المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في مقياس الكفاءة الذاتية  58توضح بيانات الجدول ) 

( ، بينما المتوسط الحسابي لممجموعة  50022( بانحراف معياري قدره )  .08..5االكاديمية والبالغ ) 
( ، وكانت القيمة التائية المحسوبة          35020وبانحراف معياري قدره )  ( .82053الضابطة بمغ ) 

(  08( ودرجة حرية )  0.0.( ، وعند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )  0033 )
( ، تبين وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة (  3والبالغة ) 

قبول الفرضية البديمة الفرضية الصفرية الثانية و ولصالح المجموعة التجريبية وبناًء عمى ذلك تم رفض 
 والتي تنص :

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  0.0.) و داللة احصائية عند مستوى يوجد فرق ذ "
المدونة االلكترونية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  استعمالب المادة العممية درسونالذين ي  
  " في الكفاءة الذاتية االكاديميةالعتيادية بالطريقة ا المادة نفسيا درسونالذين ي  

ولبيان حجم األثر ) مدى الفاعمية ( لممتغير المستقل ) المدونة اإللكترونية ( في المتغير التابع ) الكفاءة 
 ( باالعتماد عمى قيمة مربع أيتا ) Dالباحث معادلة حجم األثر )  استعملالذاتية االكاديمية ( 

2
η ) 

 (  19لعينتين مستقمتين ، وكما موضح في الجدول ) 
 ( حجم األثر لممتغير المستقل ) المدونة اإللكترونية ( في الكفاءة الذاتية االكاديمية 58جدول ) 

 مقدار حجم األثر )D(قيمة حجم االثر  المتغير التابع المتغير المستقل

الكفاءة الذاتية  المدونة اإللكترونية
 االكاديمية

 كبير 0.856
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( نستنتج أن درجة حجم األثر لممتغير المستقل ) المدونة اإللكترونية ( بمغ        58ومن خالل الجدول ) 
و     ( في الكفاءة الذاتية االكاديمية وىو مؤشر كبير حسب المعيار الذي وضع 0803.) 
(1988.Cohen  ( لحجم األثر والمشار إليو في )2011.Heiman  52(  ) جدول   ) 
 

  Results Interpretation: تفسري النتائج    ثانياً 
 النتائج المتعمقة بالتحصيل الدراسي ) الفرضية األولى ( :  -5

ن أظيرت النتائج المتعمقة بالتحصيل الدراسي ) الفرضية األولى ( تفوق طالب المجموعة التجريبية الذي
المدونة اإللكترونية عمى طالب المجموعة الضابطة الذين د رسوا المادة  د رسوا المادة العممية باستعمال

 0 في االختبار التحصيمي لمادة الفيزياءبالطريقة االعتيادية نفسيا 
 : و الباحث ذلك إلى االسباب اآلتيةويعز  

  الطالب دراسة مادة الفيزياء كان لُو أثر في استثارة دافعية المدونة اإللكترونية في  استعمالإن
، ص  5883والتحصيل ) الزيات  لمتعمم عن طريقيا ، ويعد توفر الدافع شرطًا اساسيًا لمتعمم

اإلنترنت لالرتقاء بأدائيم االكاديمي ، كما  استعمال، فدوافع الطالب تزداد وتتطور عند (  8..
جديد أنيم يقومون بإنجاز مياميم الدراسية بشكل سريع إلى جانب اعتمادىم عمى كل حديث و 

 ( p8.2010.Berger&Trexlerمن مصادر ومعمومات 0                              ) 
  تتيح المدونة اإللكترونية عرض المواضيع العممية بطريقة جذابة من خالل عرض الصور

 ومقاطع الفيديو والروابط اإللكترونية تختمف عن النمط العادي الموجود في الكتاب المدرسي ، و
 أدى ذلك إلى ترسيخ المفاىيم العممية لدى الطالب مما أدى إلى زيادة التحصيل لدييم0 من ثم

 ات الطالب في تعطي المدونة اإللكترونية التغذية الراجعة الفورية من خالل مناقشة إجاب
 ، واختيار اإلجابة الصحيحة 0 المجموعات مع المدرس

 فحة المدونة اإللكترونية جعل الطالب في ص ) أسماء الطالب المتميزين (وجود لوحة التميز
يتحمسون لممشاركة والتعميق والبحث عن معمومات جديدة ، ىو بال شك يزيد من معموماتيم 

 تحصيميم 0 يساىم في رفع مستوى من ثم حول الموضوع الدراسي و
 عطاء الطالب الحرية في الدخول إلييا  ستعمالكما أتصفت المدونة اإللكترونية بسيولة اال في وا 

ط المخصص ليا ، مما ساىم في اعطاء الطالب الوقت الكافي ابأي وقت وأي مكان عبر الر 
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قاطع الفيديو كمما احتاجوا لفيم المواضيع الفيزيائية المتنوعة بالرجوع إلى الشرح والصور وم
  لذلك0

   ( ودراسة  .3.5مع نتائج دراسة ) المدىوني ، في ما يخص التحصيل  وقد اتفقت نتائج ىذا البحث 
التي توصمت نتائجيا إلى عدم (   Vise.2007مع نتائج دراسة ) ( ، واختمفت  3.53) المزمومي ، 

   وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعتي البحث في التحصيل 0
 ( :كاديمية ) الفرضية الثانية ئج المتعمقة بالكفاءة الذاتية األ النتا -2

تفوق طالب المجموعة التجريبية اظيرت النتائج المتعمقة بالكفاءة الذاتية االكاديمية ) الفرضية الثانية ( 
المدونة اإللكترونية عمى طالب المجموعة الضابطة الذين د رسوا  استعمالالذين د رسوا المادة العممية ب

ة االكاديمية ويعزو الباحث ذلك إلى االسباب في مقياس الكفاءة الذاتي بالطريقة االعتيادية المادة نفسيا
 :اآلتية 
  المادة وتحمل  ش ع ر  الطالب باالستقالل عن مدرسالمدونة اإللكترونية  استعمالمن خالل

مسؤولية تعممُو ساىم ذلك في رفع ثقة الطالب بنفسِو وتقديرُه لذاتِو وىذا يساعد عمى رفع كفاءتِو 
ان الكفاءة الذاتية ىي توقعات أو معتقدات الفرد حول ما يمكن القيام بِو  ِإذ  ، الذاتية االكاديمية 

من ميام ، وكمما زاد اعتماد الطالب عمى نفسِو ازدادت ثقتو بيا وىذا يزيد من توقعاتو بالقدرة 
 ( 305، ص  3.53عمى انجاز الميام مما يؤثر ايجابًا عمى كفاءتو الذاتية 0      ) عبد ، 

 إللكترونية فرص الحوار والمناقشة بين الطالب عبر المجموعات المتعاونة في المدونة ا وفرت
(  Banduraيضًا كما وضح ) ان التعاون ما بين الطالب يساعد أ ِإذ  انجاز الميام العممية ، 

بالتفاعل فيما بينيم وبين  عمى تنمية منطقة النمو األقرب وذلك يؤدي إلى زيادة خبرات الطالب
ضًا يساعد عمى رفع كفاءتيم الذاتية االكاديمية ، في حين اعتمدت الطريقة يوىذا أ المدرس

مما أدى إلى عدم حصول ارتفاع مؤثر في  سائدة ( بالجزء االكبر عمى المدرساالعتيادية ) ال
وكذلك ينعدم كفاءتيم الذاتية اذ ان الطريقة االعتيادية ال تعمل عمى زيادة ثقة الطالب بأنفسيم 

لطالب مما يؤثر سمبًا في توقعاتيم حول ما يستطيعون أن يؤدوه من ميام ومن ثم التفاعل بين ا
 ال ترتفع كفاءتيم الذاتية االكاديمية 0

  كما تتيح المدونة اإللكترونية الحرية لمطالب وعدم التقيد بوقت الدرس أو الدوام المدرسي ، وكذلك
ابط المخصص ليا ، مما ساىم في عدم التقيد بمكان محدد والدخول إلييا في أي وقت عبر الر 
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إعطاء الطالب الوقت الكافي لمبحث الموسع والرجوع إلى مصادر متنوعة خاصة بالميام 
 ساعد عمى زيادة كفاءة الطالب االكاديمية 0 من ثمالمكمفين بيا ، و 

 ما  ادراك الطالب لقدرتِو عمى تنفيذ أن تنفيذ الميام العممية داخل المدونة اإللكترونية ساعد عمى
 تم تخطيطُو مسبقًا في بذل الجيد حتى يتحقق اليدف المنشود 0

   Conclusionsثالثًا : االستنتاجات 

 في ضوء نتائج البحث الحالي استنتج الباحث اآلتي :
فاعمية المدونة اإللكترونية ضمن ميمات عممية في تحصيل مادة الفيزياء عند طالب المجموعة  -5

المدونة اإللكترونية مقارنة بتحصيل طالب  استعمالالتي د ر س ت المادة العممية بالتجريبية 
 0 بالطريقة االعتيادية المجموعة الضابطة التي د ر ست المادة نفسيا

اإللكترونية ضمن ميمات عممية في الكفاءة الذاتية االكاديمية عند طالب فاعمية المدونة  -3
المدونة اإللكترونية مقارنة بطالب  استعمالالمجموعة التجريبية التي د ر س ت المادة العممية ب
 0بالطريقة االعتيادية المجموعة الضابطة التي د ر ست المادة نفسيا 

  Recommendationsرابعًا : التوصيات  

 في ضوء نتائج ىذا البحث أوصى الباحث بما يأتي :  
 0 اجيزة الحاسوب وبعدد مناسب إلعداد الطمبة من قبل وزارة التربية توفير -5
 المدونات اإللكترونية في التدريس في جميع مدارس العراق 0 استعمالتدريب المدرسين عمى  -3
المستحدثات التكنولوجية  استعمالفي  ات المدرسين وباألخص مدرسي الفيزياءتنمية كفاي -0

 وتوظيفيا لخدمة العممية التعميمية التعممية 0
االستراتيجيات  استعمالضرورة اىتمام المدرسين بتنمية الكفاءة الذاتية االكاديمية لطالبيم ب -.

 المناسبة ليا 0
عدم التركيز عمى رفع تحصيل الطمبة فقط كون التحصيل يتأثر بعدة عوامل ميمة ومن اىميا  -0

 ءة الذاتية االكاديمية 0الكفا
       من المعايير التي توصل الييا البحث الحالي والواجب توافرىا في المدونة اإللكترونية اإلفادة -3

 دليل ألعضاء ىيئة التدريس ، لتصميم المدونات الخاصة بيم 0) التعميمية ( في عمل 
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   Suggestionsخامسًا : املقرتحات 

 الباحث اآلتي : استكمااًل لمبحث الحالي أقترح
 0تغيرات تابعة أخرى اجراء دراسة مماثمة تكشف عن فاعمية المدونة اإللكترونية في م -5
المدونة اإللكترونية في تدريس باقي المواد الدراسية مثل ) الكيمياء ، فييا اجراء دراسات ُتستخدم  -3

 األحياء ، الرياضيات ( 0
فييا المدونة اإللكترونية في تدريس مادة الفيزياء ولمراحل دراسية  اجراء دراسات مماثمة ُتستخدم -0

 أخرى أو تأخذ بالحسبان متغير الجنس 0
في  األخرى اجراء دراسة مقارنة بين فاعمية المدونة اإللكترونية وبعض البرامج الحاسوبية الحديثة -.

 التحصيل لدى الطمبة 0
الكاديمية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية في مادة اجراء دراسة مسحية عن مستوى الكفاءة الذاتية ا -0

  الفيزياء واساليب تنميتيا 0 



        
 املصادر          

 

 أوالً: املصادر العربية
 ثانيًا : املصادر األجنبية
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 أواًل : املصادر العربية 
  القرآف الكريـ 
 1، ططرق التدريس و وسائمو وتقنياتو و وسائل التعمم والتعميم ( :  2005أبراىيـ ، فراس )  .1

 ، دار أسامة لمنشر والتوزيع والعولمة ، عماف ، األردف .
، عالـ  1طاختبارات الذكاء "الدليل والمرجع الميداني " ( :  2011أبو حماد ، ناصر الديف )  .2

 الكتب الحديث ، أربد ، األردف .
، مكتبة الفالح ،  1التربية ، طأساسيات القياس والتقويم في ( :  1992فريد كامؿ ) أبو زينو ،  .3

 الكويت .
، دار  6طمناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ، ( :  2011أبو عالـ ، رجاء محمود )  .4

 النشر لمجامعات ، مصر .
( : فاعمية مدونة إلكترونية توظؼ استراتيجية جيجسو في  2014أبو خاطر ، دعاء عادؿ )  .5

رسالة تنمية المفاىيـ الحاسوبية وميارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزة ، 
 ، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة .ماجستير ) غير منشورة ( 

أثر برنامج ارشادي جمعي في تنمية الكفاءة "( :  2005ب أحمد ) األحمدي ، بثينة كاظـ شيا .6
، كمية التربية رسالة ماجستير ) غير منشورة ( حتياجات الخاصة" ، الذاتية لمعممات ذوي اال

 لمعمـو االنسانية ، جامعة البصرة .
دار  ،أنماط التفكير ومستويات التحصيل الدراسي ( :  2011اسماعيمي ، يامنة عبد القادر ) .7

 اليازوري العممية ، عماف ، األردف .
تكنموجيا التعميم ) النظرية والممارسة ( :  2010)  و ربحي مصطفى عمياف ، فوزي فايز أشتيوة .8

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف .( 
( :  1990) العجيمي  صباح حسيف و عبد الرحمف  أنور حسيف األماـ ، مصطفى محمود و .9

 ، دار الحكمة لمطباعة والنشر ، بغداد ، العراؽ .التقويم والقياس 
( :" اثر استخداـ الجيؿ الثاني لمتعمـ اإللكتروني  2008أؿ محيا ، عبد اهلل بف يحيى حسف )  .11

learning 2.0-E  ، "رسالة عمى ميارات التعميـ التعاوني لدى طالب كمية المعمميف في أبيا
 كمية التربية ، جامعة أـ القرى . ،ماجستير ) غير منشورة ( 



118 
             .......................................................................................................     المصادر

           
 

( : "األساليب الوالدية واساليب اليوية  2013) الغيث  سعاد منصور و  البدراني ، غالب سمماف .11
المجمة والتكيؼ األكاديمي كمتنبئات بالكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طمبة الجامعة الياشمية " ، 

 . 1العدد ،  9، المجمد في العموم التربوية األردنية 
التفكير التأممي والتحصيؿ لدى عينو مف طمبة ( : العالقة بيف  2005بركات ، زياد أميف )  .12

،  4، العدد  6، كمية التربية جامعة البحريف ، المجمد مجمة العموم التربوية والنفسية الجامعة ، 
 المنامة ، البحريف .

( : "الكفاءة الذاتية لممعمـ وعالقتيا ببعض  2002البموشي ، عائشة بنت حسيف بف عمي )  .13
، جامعة رسالة ماجستير ) غير منشورة ( المتغيرات في منطقو شماؿ الباطنة بسمطنة ُعماف" ، 

 السمطاف قابوس .
تحصيؿ التدريس بالعروض التقديمية في  فاعمية ( : " 2013البياتي ، فارس جاسـ محمد )  .14

    رسالة ماجستير مادة الفيزياء وحب االستطالع العممي لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط ، 
 ، كمية التربية ، جامعة القادسية .) غير منشورة ( 

( : " الكفاءة الذاتية األكاديمية واستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا لدى  2013بوقفة ، أيماف )  .15
، كمية العموـ رسالة ماجستير ) غير منشورة ( واالسوياء " ،  المراىقيف ذوي صعوبات التعمـ

 ، الجزائر . 2االنسانية واالجتماعية ، جامعة سطيؼ
، اإلحصاء وتطبيقاتو في العموم التربوية والنفسية ( :  2008البياتي ، عبد الجبار توفيؽ )  .16

 ، إثراء لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف . 1ط
" تقدير الذات وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى المراىقيف ( :  2201التميمي ، يونس )  .17

رسالة المبصريف والمراىقيف المكفوفيف دراسة ميدانية بواليتي تيزي وزو والجزائر العاصمة " ، 
تيزي  –، كمية العمـو االنسانية واالجتماعية ، جامعة مولود معمري ماجستير ) غير منشورة ( 

    وزو .
( : " فاعمية التدريس بأنموذج التحميؿ البنائي في  2016الجبوري ، أحمد جبار عميوي )  .18

   رسالة ماجستير التحصيؿ والميوؿ االبتكارية الفيزيائية لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط " ، 
 ، كمية التربية ، جامعة القادسية .) غير منشورة ( 

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ل الدراسي التحصي( :  2011الجاللي ، لمعاف مصطفى )  .19
 والطباعة ، عماف ، األردف .
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،  1، ط 0.2تقنيات وتطبيقات الجيل الثاني من التعمم اإللكتروني ( :  2013الجيني ، ليمى )  .21
 الدار العربية لمعمـو ناشروف ، بيروت ، لبناف .

 web( : " اثر توظيؼ الرحالت المعرفية عبر الويب )  2009جودة ، وجدي شكري )  .21
Quests  في تدريس العمـو عمى تنمية التنور العممي لطالب الصؼ التاسع االساسي بمحافظة )
 ، الجامعة االسالمية ، غزة .رسالة ماجستير ) غير منشورة ( غزة " ، 

( : " معتقدات الكفاءة العامة واألكاديمية واتجاه  2006سمـ ) الحربي ، حناف بنت حمادي  .22
الضبط وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية واالكاديمية لدى 

، كمية التربية ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( عينة مف طالب وطالبات جامعة اـ القرى " ، 
 جامعة اـ القرى.

، دار المسيرة لمنشر ميارات التدريس الصفي ( :  2009 حمادات ، محمد حسف محمد ) .23
 والتوزيع والطباعة ، عماف األردف .

مفاىيم التدريس في ( :  2012) عبيدات خالد حسيف محمد حمادنو ، محمد محمود ساري  و  .24
 ، عالـ الكتب ، أربد ، األردف .العصر الحديث 

( : " الكفاءة الذاتية في القراءة وعالقتيا باستخداـ  2011)  المحاسنة رندة حمدي ، نزيو و  .25
، المجمة األردنية لمعموم التربوية استراتيجيات القراءة لدى عينو مف طمبة الجامعة الياشمية " ، 

 . 4، العدد 7المجمد
، دار المسيرة  2، طتصميم وانتاج الوسائل التعميمية ( :  2000الحيمة ، محمد محمود )  .26

 والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف . لمنشر
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ميارات التدريس الصفي ( :  2002ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  .27

 والطباعة ، عماف ، األردف .
، دار المسيرة لمنشر تكنموجيا التعميم بين النظرية والتطبيق ( :  2004ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .28

 والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف .
مشرؼ ، ترجمة الموسوي ، عمي بف  استراتيجيات التعمم اإللكتروني( :  2005الخاف ، بدر )  .29

 ، شعاع لمنشر والعمـو ، عماف األردف .  التيجي منى و الوائمي ، سالـ بف جابر و
، تكنموجيا الحاسوب في التعميم ( :  2006)  ربحي  ميدي حسف الخزندار ، نائمو نجيب و .31

 مكتبة آفاؽ لمطباعة والنشر ، غزة ، فمسطيف .
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( : " الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيا بحؿ المشكالت لدى  2013الخفاجي ، ميثـ كاظـ ناجي )  .31
 كمية التربية ، الجامعة المستنصرية .رسالة ماجستير ) غير منشورة ( المرشديف التربوييف " ، 

بع ، مطا 1، طمناىج البحث التربوي ( :  1990) عبد الرحمف  أنور حسيف داود ، عزيز حنا و .32
 دار الحكمة لمطباعة والنشر ، بغداد ، العراؽ .

، دار غيداء لمنشر  1، طتكنموجيا التعمم وحوسبة التعميم ( :  2011دعمس ، مصطفى نمر )  .33
 والتوزيع ، عماف األردف .

طرق تدريس الحاسوب رؤية ( :  2011) المصري  سموى فتحي الرباط ، بييرة شفيؽ و .34
 ناشروف موزعوف ، عماف ، األردف .، دار الفكر  1، طتطبيقية 

، مكتبة المجتمع العربي لمنشر  1، طعمم النفس التربوي ( :  2008ربيع ، ىادي مشعاف )  .35
 والتوزيع ، عماف ، األردف .

تدريس العموم  ( : 2015)أحمد  زينب عزيز وفاء عبد اليادي و رزوقي ، رعد ميدي و نجـ و .36
 .، العراؽ ، مكتبة الكمية لمطباعة والنشر ، بغداد 1، طواستراتيجياتو 

، مجمة الشارقة ( : " توقعات الكفاءة الذاتية البناء النظري والقياس ،  1997رضواف ، سامر )  .37
 ، األمارات العربية المتحدة . 4، العدد  55المجمد 

لمنشر والتوزيع ، ، دار الراية مدخل في االحصاء التربوي ( :  2012الرفوع ، عاطؼ عبد )  .38
 عماف ، األردف .

( : عالقة الكفاءة  2009) القرارعة  أحمد عودة و العتبي  تيسير خميؿ الرفوع ، محمد أحمد و .39
المجمة الذاتية المدركة بالقدرة عمى حؿ المشكالت لدى طمبة جامعة الطفيمة التقنية في األردف ، 

 .، جامعة الكويت  92، العدد  23، المجمد التربوية 
، دار التصاميم التجريبية في الدراسات التربوية ( :  2001رؤوؼ ، ابراىيـ عبد الخالؽ )  .41

 عماف لمنشر ، عماف ، األردف .
( :  2009) كاظـ  عمي ميدي و الصارمي عبد اهلل بف محمد الزاممي ، عمي عبد الجاسـ و .41

لمنشر والتوزيع ، عماف ، ، مكتبة الفالح  1، طمفاىيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي 
 األردف .

 ( : 1981) الكناني  ابراىيـ عبد الحسف و بكر محمد إلياس الزوبعي ، عبد الجميؿ ابراىيـ و .42
 ، دار الكتاب لمطباعة والنشر ، الموصؿ ، العراؽ . 1طاالختبارات والمقاييس النفسية 
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التعمم بين المنظور االرتباطي  سيكولوجية( :  1996)  يوسؼ الزيات ، فتحي مصطفى .43
 ، دار النشر لمجامعات ، القاىرة ، مصر . 1، ط والمنظور المعرفي

البنية المعرفية العاممية لمكفاءة الذاتية االكاديمية ( :  2001ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  .44
 ، دار النشر لمجامعات ، القاىرة ، مصر .يا ومحددات

رؤية جديدة في التعمم اإللكتروني ) المفيوم ، القضايا ، التطبيق ، ( :  2005زيتوف ، حسف )  .45
 ، الدار الصوتية لمتربية ، الرياض ، المممكة العربية السعودية .التقويم ( 

، مية المعاصرة في مناىج العموم وتدريسيا االتجاىات العال( :  2010زيتوف ، عايش محمود )  .46
 ، عماف ، األردف . دار الشروؽ

، عالـ الكتب ، القاىرة ، التدريس نماذجو ومياراتو ( :  2009زيتوف ، كماؿ عبد الحميد )  .47
 مصر .

، مكتبة الرشيد ، الرياض  1، طتكنموجيا التعميم والتعميم اإللكتروني ( :  2004سالـ ، أحمد )  .48
 ة العربية السعودية .، المممك

في تدريس الفيزياء ) التعميـ الفردي ( في  اثر استخداـ( :  2003السامرائي ، حساـ داّود )  .49
، كمية رسالة ماجستير ) غير منشورة ( تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العاـ وتفكيرىف العممي ، 

 التربية ، جامعة بغداد .
االتجاىات الحديثة في طرائق ( :  2014) الخفاجي  رائد ادريس السامرائي ، قصي محمد و .51

 ، دار دجمة ، عماف ، األردف . 1، طالتدريس 
استخدام الحاسوب واإلنترنت في ( :  2003) السرطاوي  عادؿ فايز سعادة ، جودت أحمد و .51

 ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف . 1، طميادين التربية والتعميم 
غساف  و صوافطة  وليد عبد الكريـ و الخريبات  سمير عبد سالـ أبو الفر وسالمة ، عادؿ  .52

، دار  1ططرائق التدريس العامة ) معالجة تطبيقية معاصرة ( ،( :  2009) يوسؼ قطيط 
 الثقافة ، عماف ، األردف .

 حسف سعيد شحاتة  و يسرى عفيفي  و فايز مراد و  يحيى عطيو سمماف  سميـ ، محمد صابر و .53
، دار الفكر ناشروف موزعوف ،  1ط ،بناء المناىج وتخطيطيا ( :  2006) حسف حامد فراج  و

 عماف ، األردف .
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( :" استراتيجيات التدبر واثرىا عمى الكفاءة الذاتية المدركة ومركز  2004الشبوؿ ، أنور قاسـ )  .54
      اطروحة دكتوراه الضبط لذوي التحصيؿ المرتفع والمنخفض في المرحمة االساسية العميا" ، 

 ، جامعة عماف العربية ، األردف .) غير منشورة ( 
( : " الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيا بالممارسات الوالدية الداعمة  1992الصرايرة ، خالد )  .55

 ، الجامعة األردنية ، عماف.رسالة ماجستير ) غير منشورة ( لالستقالؿ الذاتي لدى االطفاؿ ، 
( : "اثر تدريس وحدة تعميمية وفقًا لنموذج التفاعؿ  2013) محمد الحمراف  اس وطالفحة ، فر  .56

مجمة المعرفي االنفعالي عمى تنمية الكفاءة الذاتية المدركة لدى طمبة الصؼ العاشر االساسي" ، 
 ، المممكة العربية السعودية . 6، العدد  27، المجمد جامعة النجاح 

مبادئ القياس ( :  1999) جاكميف تمرجياف  وجودت عز عبد اليادي محمد و الظاىر ، زكريا  .57
 ، مكتبة دار الثقافة ، عماف ، األردف . 1، طوالتقويم 

، التعميم والمدرسة اإللكترونية االسس والتطبيقات ( :  2007عامر ، طارؽ عبد الرؤوؼ )  .58
 ، دار السحاب لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، مصر . 1ط
( : "اثر استراتيجية القوائـ المركزة في تنمية الكفاءة الذاتية الدراسية  2016ميد ) عبد ، إحساف ح .59

، العدد  5، المجمد مجمة العميد لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط في مبادئ عمـ االحياء " ، 
 ، ديواف الوقؼ الشيعي ، العراؽ . 18

االنماط المنيجية  ( : 2007) عدناف حقي شياب زنكنو  عبد الرحمف ، انور حسيف و .61
  ، مطابع شركة الوفاؽ ، بغداد ، العراؽ . 1، طوتطبيقاتيا في العموم االنسانية والتطبيقية 

 –االدوات  –المبادئ  –التعميم اإللكتروني ) الفمسفة ( :  2008عبد العزيز ، حمدي أحمد )  .61
 ، دار الفكر ناشروف موزعوف ، عماف ، األردف . 1، طالتطبيقات ( 

ورقة عمل مقدمة التعميـ اإللكتروني في الدوؿ النامية ، ( :  2003عبد المنعـ ، إبراىيـ )  .62
 ، دمشؽ ، سوريا .لمندوة االقميمية حول توظيف تقنيات المعمومات واالتصاالت في التعميم 

، دار  1، طالتقويم الواقعي في العممية التربوية ( :  2010العبسي ، محمد مصطفى )  .63
 نشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف .المسيرة لم

البحث العممي مفيومة ( :  1998) عبد الرحمف عدس  و كايد عبد الحؽ عبيدات ، ذوقاف و  .64
  ، دار الفكر لمطباعة والنشر ، بغداد ، العراؽ . 1، طوادواتو واساليبو 
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، دار الفكر  6، طالبحث العممي مفيومة وادواتو واساليبو ( :  2000ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  .65
 لمطباعة والنشر ، عماف ، األردف . 

مية الذات ( : " اتخاذ القرار وعالقتو بكؿ مف فاع 2008العتبي ، بندر بف محمد حسف )  .66
           رسالة ماجستير والمساندة االجتماعية لدى عينة مف المرشديف بمحافظة الطائؼ " ، 

 ، كمية التربية ، جامعة أـ القرى .) غير منشورة ( 
معاوية محمود  و عبد الناصر ذياب الجراح  و عدناف يوسؼ عالونة العتـو ، عدناف يوسؼ و  .67

، دار المسيرة لمنشر  3، ط التربوي النظرية والتطبيق عمم النفس( :  2011) أبو غزاؿ 
 والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف .

، البحث التربوي ومشكالتو في ضوء التغيرات المعاصرة ( :  2008عثماف ، صبري خالد )  .68
 ، مصر . ، دسوؽالعمـ وااليماف لمنشر والتوزيع دار ،  1ط
مبادئ القياس والتقويم ( :  2001)  سيف الطريحيفاىـ و ربيع  ح العجمي ، صباح حسيف و  .69

 ، مكتبة أحمد الدباغ ، بغداد ، العراؽ .التربوي 
تصميم التدريس بين النظرية ( :  2011) محمد فؤاد الحوامدة و   العدواف ، زيد سمماف .71

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف . 1طوالتطبيق 
مجمة ( : المعمموف والتعميـ اإللكتروني ) المواجية والتحدي ( ،  2003العريفي ، عبد العزيز )  .71

 ، الرياض ، المممكة العربية السعودية . 25، العدد  4، المجمد واحة الحاسب 
، مطبعة دجمة ، عماف  1، طمقدمة في البحث العممي ( :  2008العزاوي ، رحيـ يونس كرو )  .72

 ، األردف .
، دار المسيرة لمنشر  1، ططرق واساليب تدريس العموم ( :  2001ا اهلل ، ميشيؿ كامؿ ) عط .73

 والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف .
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع  8، طاالدارة المدرسية الحديثة ( :  2014عطوي ، جودت عزت )  .74

 ، عماف ، األردف .
، دار المناىج لمنشر الحديثة وطرائق التدريس المناىج ( :  2009عطية ، محسف عمي )  .75

 والتوزيع ، عماف ، األردف .
القياس والتقويم التربوي والنفسي ) اساسياتو ( :  2000عالـ ، صالح الديف محمود )  .76

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، مصر .وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة ( 
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( : "الكفاءة الذاتية في القراءة وعالقتيا باستخداـ  2011) رندة المحاسنة العمواف ، أحمد و  .77
، المجمة األردنية لمعموم التربوية استراتيجيات القراءة لدى عينة مف طمبة الجامعة الياشمية" ، 

 ، األردف . 4، العدد ،  7المجمد 
مجمة ( : "الكفاءة الذاتية المدركة عند طمبة جامعة بغداد ،  2012عمواف ، سالي طالب )  .78

 ، العراؽ . 33، العدد البحوث التربوية والنفسية 
 1، طاتجاىات وتطبيقات حديثة في المناىج وطرق التدريس ( :  2011عمي ، محمد السيد )  .79

 األردف .، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، 
  آمنو عبد اهلل تركي      و تركي السبيعي و  فخرو  حصو عبد الرحمف عمر ، محمود أحمد و .81

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف.القياس النفسي والتربوي ( :  2010) 
تدريس ( :  2013) عباس جواد الركابي  و عقيؿ أمير الخزاعي العمراني ، عبد الكريـ جاسـ و  .81

، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف ،  1، طالفيزياء المعاصرة ) دراسة في التنور الفيزيائي ( 
 األردف .

( : توجيات معممي المدارس االساسية في مديرية تربية اربد  2006العمري ، أكـر محمد )  .82
مجمة العموم التربوية والنفسية ، األولى نحو تنمية الموارد البشرية الحتياجات التعمـ اإللكتروني 

 األردف .،  2، العدد  7، المجمد 
( : اثر ترتيب الفقرات في المقاييس النفسية عمى التجانس الداخمي  2011العمري ، حساف )  .83

 ، سوريا . 3، العدد  27، المجمد مجمة جامعة دمشق لممقياس وخصائص فقراتو ، 
"كفايات التعميـ اإللكتروني ودرجة توافرىا لدى ( :  2009العمري ، عمي بف مردد موسى )  .84

، كمية رسالة ماجستير ) غير منشورة ( معممي المرحمة الثانوية بمحافظة المخواة التعميمية " ، 
 التربية ، جامعة أـ القرى . 

ميارات ( :  2010) دالؿ الرموني و  بشرى عمي بؾ و  أبو الرب عماد عيسى ، عبد الحكيـ و .85
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف . 2، طالحاسوب 

( : "تنمية القيـ االخالقية لدى طالب المرحمة  2008العيسى ، عمي بف مسعود بف أحمد )  .86
رسالة ماجستير ) غير المتوسطة مف وجية نظر معممي التربية االسالمية بمحافظة القنفذة ، 

 قرى .، كمية التربية جامعة أـ المنشورة ( 
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( : "تأثير استراتيجية قائمة عمى استخداـ  2010) محمد سالـ الغامدي ، فريد بف عمي و  .87
المدونات التعميمية في تنمية ميارات التفكير الناقد وبقاء أثر التعمـ لدى طالب التخصصات 

لتعمم عن المؤتمر الدولي الثاني لمتعميم اإللكتروني واالشرعية في كمية التربية جامعة اـ القرى ، 
 . 15584، العدد  جريدة الرياض، بعد 

تربويات تكنموجيا القرن الحادي والعشرين وتكنموجيا ( :  2012الفار ، أبراىيـ عبد الوكيؿ )  .88
 ، طنطا ، مصر . 1، ط 0.2ويب 

، مدارس الممؾ فيصؿ ، التعميم اإللكتروني ) رؤى من الميدان ( ( :  2002الفرا ، يحي )  .89
 السعودية . المممكة العربية

( : "أثر انموذج برانسفورد وشتايف في تحصيؿ طالب  2015الفريجي ، أحمد نجـ عبد اهلل )  .91
، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( الصؼ األوؿ المتوسط لمادة الفيزياء وتفكيرىـ التأممي" ، 

 كمية التربية لمعمـو الصرفة ، جامعة بغداد .
،  1، ط 0.2يقات الجيل الثاني من التعميم اإللكتروني تقنيات وتطب( :  2013فودة ، ألفت )  .91

 الدار العربية لمعمـو ناشروف ، لبناف .
( : "التديف وعالقتو بالكفاءة الذاتية لدى مرضى االضطرابات الوعائية  2011قريشي ، فيصؿ )  .92

 ، كمية التربية ، جامعة الحاج الخضر .رسالة ماجستير ) غير منشورة ( القمبية ، 
، دار الفكر ، عماف ، طرق تدريس الدراسات االجتماعية ( :  2007قطاوي ، محمد أبراىيـ )  .93

 األردف .
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،  1، طحوسبة التدريس ( :  2011قطيط ، غساف يوسؼ )  .94

 عماف ، األردف .
لكندي لمنشر ، دار ا القياس والتقويم في التعمم والتعميم ( :  2010كاظـ ، عمي ميدي )  .95

 والتوزيع ، أربد ، األردف .
، الجامعة المستنصرية مجمة كمية التربية ( : المنيج التعميمي ،  2009مجدي ، عزيز أبراىيـ )  .96

 . 1، العدد  4، المجمد 
( :"أثر مدونة إلكترونية مقترحة عمى تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية  2013المحضار ، عبير )  .97

، المؤتمر الدولي الثالث لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد الثانوية ،  لدى طالبات المرحمة
 الرياض ، المممكة العربية السعودية .
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، الجامعة  1، العدد مجمة كمية التربية ( : المنيج التعميمي ،  2001محمد ، صباح محمود )  .98
 المستنصرية .

خداـ المدونات التعميمية في تنمية ( : "فاعمية است 2010المدىوني ، فوزية بنت عبد اهلل )  .99
اطروحة دكتوراه ) غير منشورة التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحوىا لدى طالبات جامعة القصيـ" ، 

 ، كمية التربية ، جامعة القصيـ .( 
( : "أثر التدريس باستخداـ مدونة  2016المزمومي ، عبد اهلل بف عويش بف محمد )  .111

ي في مادة الرياضيات لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي واتجاىيـ إلكترونية عمى التحصيؿ الدراس
 ، كمية التربية ، جامعة أـ القرى .اطروحة دكتوره ) غير منشورة (  نحوىا" ،

( : "أثر التدريس باستخداـ المحطات العممية عمى  2012مسير ، ماجد صريؼ )  .111
رسالة التحصيؿ والذكاء البصري المكاني في الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط ، 

 ، كمية التربية ، جامعة القادسية .ماجستير ) غير منشورة ( 
( : "العالقة بيف التكيؼ المدرسي والذكاء  2009) رفعة الزعبي  مطر ، جياف و .112

مجمة كمية االنفعالي عند عينة مف طمبة الصؼ السابع في المدارس الخاصة في مدينة ُعماف" ، 
 ، جامعة عيف الشمس . 33، الجزء الثاني ، العدد التربية 

صورات ( : "فاعمية مدونة إلكترونية في عالج الت 2007مطر ، محمد اسماعيؿ رشيد )  .113
رسالة ماجستير الخطأ لمفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ التاسع االساسي واتجاىاتيـ نحوىا" ، 

 ، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة .) غير منشورة ( 
، دار  1، طالقياس والتقويم في التربية وعمم النفس ( :  2000ممحـ ، سامي محمد )  .114

 والطباعة ، عماف ، األردف .المسيرة لمنشر والتوزيع 
، دار  3، طالقياس والتقويم في التربية وعمم النفس ( :  2005ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  .115

 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف .
، دار المسيرة  6، طمناىج البحث في التربية وعمم النفس ( :  2010ػػػػػ ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .116

 لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، األردف .
،  حجـ التأثير الوجو المكمؿ لمداللة االحصائية( :  1997منصور ، رشدي فاىـ )  .117

 ، مصر . 10، العدد  7، المجمد المجمة المصرية لمدراسات النفسية 
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مناىج البحث في العموم ( :  2010) عدناف يوسؼ العتـو  ، عبد اهلل فالح والمنيزؿ  .118
 ، عماف ، األردف .ثراء لمنشر والتوزيع إ، دار  1، طالتربوية والنفسية 

، دار االحصاء التربوي ( :  2010) عايش موسى غرايبة المنيزؿ ، عبد اهلل فالح و  .119
 األردف .المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، 

استخدام تقنية المعمومات والحاسوب ( :  2002الموسى ، عبد اهلل بف عبد العزيز )  .111
مكتبة التربية العربي لدوؿ الخميج ، الرياض ، المممكة العربية  ، 1ط ،في التعميم االساسي 

 السعودية.
، مكتبة  1، طاستخدام الحاسوب اآللي في التعميم ( :  2008ػػػػػ ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .111

 التربية العربي لدوؿ الخميج ، الرياض ، المممكة العربية السعودية.
التعميم اإللكتروني ( :  2005) أحمد المبارؾ  الموسى ، عبد اهلل بف عبد العزيز و .112

 مممكة العربية السعودية .، مؤسسة شبكة البيانات ، الرياض ، الاالسس والتطبيقات 
، دار اليازوري العممية ، عماف ، ميارات التدريس ( :  2008نبياف ، يحي محمد )  .113

 األردف .
تصميم ( :  2003) حاتـ يحيى ياميف  و محمد دياب غزاوي اليرش ، عايد حمداف و  .114

الوطنية ، أربد ، األردف ، دائرة المكتبة  1، طالبرمجيات التعميمية وانتاجيا وتطبيقاتيا التربوية 
. 
، برنامج تدريب مشرفي ومدرسي  دورة طرائؽ تدريس العموـ( :  2005وزارة التربية )  .115

 ، عماف ، األردف .العموم لمتعميم الثانوي في العراق 
( : "الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيا بدافعية االنجاز  2012يعقوب ، نافذ نايؼ )  .116

طالب كميات جامعة الممؾ خالد في بيشة ) المممكة العربية السعودية( والتحصيؿ االكاديمي لدى 
 ، جامعة الممؾ خالد . 3، العدد  13، المجمد مجمة العموم التربوية والنفسية " ، 
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 ( 1ممحؽ رقـ )                                          
 استطالع مشكمة البحث                                     

  القادسٌة                     جامعة       

 كمية التربية         

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 

 الدراسات العميا / الماجستير 

 الفيزياء العموـ / طرائؽ تدريس

 ً/ اصزطالع آزاء ٍدزصٍ اىفُزَبء حىه ٍزغرياد اىجحث                         

 تحية طيبة 

) فاعمية المدونة االلكترونية ضمف ميمات عممية في التحصيؿ يرـو الباحث القياـ ببحثة الموسوـ بػ 
                      والكفاءة الذاتية االكاديمية لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء(

تتمتعوف بو مف خبرة عممية األمر الذي يتطمب التعرؼ عمى اجاباتكـ إزاء بعض المعمومات ، ونظرا لما 
وعممية في ىذا المجاؿ ، لذى يرجى التفضؿ بإبداء آرائكـ واجاباتكـ عف األسئمة المرفقة ، عممًا بأف 

 سوى الباحث . أحد المعمومات ألغراض البحث العممي فقط ولف يطمع عمييا

 مع فائؽ شكري لكـ ..

يتـ فييا عرض المعمومات بصورة شيقة صفحة ويب عمى االنترنت تعرؼ المدونة االلكترونية  :
موضوع مف  وزمنيا تصاعديًا ، تشمؿ كؿ تدوين وجذابة ، وتكوف مؤرخة ومرتبة ترتيباً 

الموضوعات التي يتضمنيا المحتوى الدراسي ، وتحوي ىذه الصفحات باإلضافة إلى النصوص 
لمتعمقة بموضوعات المحتوى المكتوبة العديد مف الصور ومقاطع الفيديو والروابط المفيدة لمطمبة وا

 ( 34،ص 2015،)رزوقي وآخروف                                            الدراسي. 
معتقدات الفرد حوؿ قدراتو في تنفيذ المياـ الدراسية بكفاءة مف : تعرف الكفاءة الذاتية األكاديمية 
                                                                                   ( p199.1977.Bandura)               أجؿ الوصوؿ الى النتائج الجيدة . 

 اىجبحث: حُدز ّبصس ٍظيىً                                                                               
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 عدد سنوات الخدمة ...............   االسـ الثالثي : .......................................... 

 أسـ المدرسة : .........................................

 التحصيؿ لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء ؟ مستوى ىؿ ىنالؾ تدني في -1

 نعـ                                       كال               

 

 نعـ ( ماىي االسباب التي تتوقعيا ؟أذا كاف الجواب )  -
 

............................................................. 
 

............................................................ 
 

............................................................ 
 االلكترونية التعميمية في التدريس مثؿ المدونة االلكترونية ؟ت التقنيات استعممىؿ  -2

 نعـ                                             كال              

   ؟ الصؼ الثاني المتوسط  الكفاءة الذاتية االكاديمية لدى طالب في مستوى ضعؼىؿ ىنالؾ   -3

 نعـ                                       كال               

 أذا كاف الجواب ) نعـ ( ماىي االسباب التي تتوقعيا ؟ -
 

...................................................................... 
 

         ......................................................................  
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 ( 2ممحؽ رقـ ) 
 كتاب تسييؿ الميمة
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 ( 3ممحؽ ) رقـ 
 ت في اجراء عممية التكافؤ لممجموعة التجريبية والضابطةاستعممقيـ المتغيرات التي 

 
 قيـ المتغيرات لممجموعة الضابطة لممجموعة التجريبيةقيـ المتغيرات 

العمر  ت
 باألشير

درجات 
 نياية

الكورس 
 االوؿ
100 % 

 اختبار
الذكاء 
 )رافف(
36 % 

مقياس 
الكفاءة 
الذاتية 
 االكاديمية

160 % 

المعمومات 
 الفيزيائية
 السابقة

20 % 

العمر 
 باألشير

درجات 
 نياية

الكورس 
 االوؿ
100 % 

 اختبار
الذكاء 
 )رافف(
36 % 

مقياس 
الكفاءة 
الذاتية 
 االكاديمية

160 % 

المعمومات 
 الفيزيائية
 السابقة

20 % 

1 174 66 31 147 17 173 56 31 129 15 
2 159 50 21 90 14 157 62 33 145 18 
3 169 69 32 148 9 169 22 24 78 12 
4 162 80 34 151 11 159 64 30 146 12 
5 167 62 30 144 10 165 37 28 96 9 
6 171 36 20 85 16 170 62 25 144 17 
7 169 36 18 95 17 166 51 27 103 15 
8 180 56 26 111 18 182 55 34 112 16 
9 165 78 34 149 12 165 81 21 153 13 
10 159 54 24 100 15 159 50 12 101 10 
11 164 61 28 139 8 163 64 23 145 8 
12 171 58 26 127 7 171 75 22 150 11 
13 166 35 17 81 9 166 72 31 148 14 
14 166 35 17 86 12 166 76 21 151 17 
15 163 50 22 98 11 162 62 19 141 13 
16 170 82 34 152 13 170 28 13 84 11 
17 164 50 22 96 17 164 56 32 128 13 
18 170 72 32 148 14 160 37 33 94 14 
19 167 62 30 145 13 165 58 21 137 14 
20 171 67 31 147 9 171 32 29 88 11 
21 159 78 33 151 11 158 36 26 91 12 
22 177 76 33 149 15 177 70 33 147 15 
23 164 59 27 133 16 164 41 27 97 12 
24 158 55 26 105 12 158 50 34 99 13 
25 161 65 31 146 15 163 77 31 151 9 
26 164 61 27 141 12 164 69 32 146 8 
27 164 54 24 104 10 164 71 26 148 15 
28 182 59 27 139 13 182 55 30 109 11 
29 168 61 29 142 11 167 59 23 138 12 
30 178 51 23 101 10 177 61 28 139 10 
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 ( 4ممحؽ رقـ ) 

                              ار المعمومات الفيزيائية السابقةاختب
 جامعة القادسية     

 كمية التربية        
 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا / الماجستير 

 الفيزياء العموـ / طرائؽ تدريس  
 

 ـ / استطالع آراء المحكميف لبياف صالحية اختبار المعمومات الفيزيائية السابقة          
 

 األستاذ   ............................................................... المحتـر            
 تحية طيبة :

عمميػة فػي التحصػػيؿ ) فاعميػة المدونػة االلكترونيػة ضػمف ميمػات يػرـو الباحػث إجػراء بحثػة الموسػوـ بػػ 
 والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء ( 

ونظرا لما نعيده فيكـ مف خبرة ومعرفة عممية وعممية في ىذا المجاؿ فاف الباحث يتوجو اليكـ لبياف آرائكػـ 
ئة بيف الطالب، والذي صػيغت فقراتػو ومالحظاتكـ بشأف اختبار المعمومات الفيزيائية السابقة لغرض المكاف

باالعتماد عمى مادة الفيزياء لمصؼ االوؿ المتوسط باإلضافة الى مادة الفيزياء لمثػاني المتوسػط ) الكػورس 
 الدراسي األوؿ (.

 مع فائؽ شكري لكـ .... 
 المقب العممي .............................

 مكاف العمؿ  .............................

 التخصص ...............................

    ادلشسف : أ.ً. د. حمضِ  طبهس ادلىصىٌ                            اىجبحث : حُدز ّبصس ٍظيىً  
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 اخزجبز ادلؼيىٍبد اىفُزَبئُخ اىضبثقخ                            
 

 ............ أسـ الطالب .............................       الصؼ .....................  الشعبة  
 

 

 رؼيَُبد االجبثخ ػِ االخزجبز 
 : تيةيرجى منؾ اتباع التعميمات اآل: لديؾ اختبار لقياس المعمومات الفيزيائية السابقة  عزيزي الطالب

 
 واضح في المكاف المخصص لذلؾ .كتابة االسـ والصؼ والشعبة وبخط  .1
 تكوف االجابة عمى ورقة االسئمة  . .2
 االجابة عف جميع اسئمة االختبار ) دوف ترؾ ( . .3
 سؤااًل وكؿ سؤاؿ يحتوي عمى عبارة رئيسية واربع بدائؿ 20االختبار يتكوف مف  .4

         (d  –c –b –a ) 
 لكؿ اجابة سؤاؿ صحيح درجة واحدة . .5
 دقيقة(  20وقت االجابة )  .6
 حوؿ الحرؼ الذي يمثؿ االجابة الصحيحة .  ) كما في المثاؿ ادناه (:     ضع عالمة   .7

  
          المتر  -dالواط          -cالنيوتف         -b    الكمفف  – a     س:  اف وحدة قياس القوة ىي :

 
 

 أمنياتي لكـ بالنجاح والتفوؽ 
  
 
 

 مدرس المادة : حيدر ناصر مظمـو                                            
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 أصئيـــــــــخ  االخزجـــــــــبز    ( )                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 : تمتاز الحالة الصمبة بأنيا ذات :1س
   a-                شكؿ ثابت وحجـ متغيرb- حجـ ثابت وشكؿ متغير 
    c-                  شكؿ متغير وحجـ متغيرd- . شكؿ ثابت وحجـ ثابت 

 : ليب مؤخرة الصاروخ مادة في حالة :2س
a-               صمبةb-             سائمةc-              بالزماd – .  غازية 

 : يمثؿ المتر وحدة قياس :  3س
             a –         الحجـb –          المساحةc –            الطوؿd – .  الوزف 

 : أي مما يأتي ال يمثؿ وحدة قياس الكتمة : 4س
a- g             b- kg           c- 3m            d- ton 

 : كثافة الماء تساوي :5س
a- 310kg/m       b- 3100kg/m    c- 310000kg/m    d- 31000kg/m  

 : عندما تكبس قطعة مف االسفنج فالذي يبقى ثابت فييا :6س
a-             الشكؿb-              الكثافةc-                الكتمةd-  الحجـ 

 : اذا كاف الجسـ في حالة أتزاف فأف محصمة القوى المؤثرة عميو تساوي: 7س
a- 0 N      b- 10N      c- 20N       d- 30N 

 : لبعض المكائف الزراعية والدبابات سرفة حوؿ عجالتيا والفائدة المتوخاة منيا:8س
a-            لزيادة الضغط الذي تسمطو عمى التربةb-          لتقميؿ الضغط المسمط عمى التربة 

C           -                        لزيادة سرعتياd- يا لتجنب انقالب 
 : الجياز الذي يستعمؿ لقياس درجة الحرارة يسمى :9س
      a-       المحرارb-         القباف الحمزونيc-          المكثاؼd- الميزاف الرقمي 

 : درجة غمياف الماء النقي عند مستوى سطح البحر : 10س
        a- 237k               b- 10k          c-  273k                   d- 373k  
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 : المادة العازلة لمحرارة ىي :11س
         a-          الصوؼb-       الحديدc-       الفضةd-  االلمنيـو 

 :الجياز المستخدـ لقياس التيار الكيربائي ىو :12س
         a-             الفولطميترb-          االوفوميترc-  ميتر       اليايدروd-  االميتر 

 : الموجات الطولية تنتقؿ  : 13س
   a-      عمى سطح السػائؿb-    فػي اليػواء فقػطc-  فػي المػواد الصػمبة فقػط    d- فػي جميػع

 ما ذكر
 : الخاصية التي تميز بيا االذف صوت الطفؿ عف صوت الرجؿ ىي :14س

      a-      نوع الصوت   b-  درجة الصوت     c-          شدة الصوتd- سرعة الصوت 
 ة ال يستطيع االنساف سماعيا :اآلتي: اي الموجات 15س

       a- 10Hz               b- 20Hz                c- 30Hz            d- 40Hz  
 : يقاس مستوى شدة الصوت بوحدات :16س

     a- watt                b- dB           c- watt/m2               d- 2m/s 
 عتمة مف النوع االوؿ:ي ى تية: احد اآلالت اآل17س

        a-           المقصb-           السكيفc-       مفتاح القنانيd- عربة اليد 
 : وحدة قياس الطاقة ىي : 18س

       a-                 المترb-               النيوتفc-  الجوؿ                d-  الواط 
 : اي جسـ في حالة سكوف او حركة بسرعة ثابتة فأنو يخضع لقانوف :19س
a-             نيوتف االوؿb-         نيوتف الثانيc-    نيوتف الثالثd-  ال يخضع ألي قانوف 
 

 ىي كمية مشتقة : تية: احدى الكميات الفيزيائية اآل 20س
       a-          درجة الحرارة    b-            الكتمةc-               الحجـd- الطوؿ 
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 )االجبثخ اىَْىذجُخ(  

 ادلؼيىٍبد اىفُزَبئُخ اىضبثقخ  ىفقساد اخزجبز

 جابةرمز اإل سؤاؿرقـ ال جابةرمز اإل سؤاؿرقـ ال
1 d 11 a 

2 c 12 d 

3 a 13 d 

4 c 14 b 

5 d 15 a 

6 c 16 b 

7 a 17 a 

8 b 18 d 

9 a 19 b 

10 d 20 c 
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 ( 5 ) رقـ ممحؽ
 أسماء السادة المحكميف الذيف أستعاف بيـ الباحث

                                                 
 تـ ترتيب االسماء حسب المقب العممي والحروؼ اليجائية . 1

 مكاف العمؿ االختصاص 1االسـ والمقب العممي ت
 نوع االستشارة

1 2 3 4 5 6 

طرائؽ تدريس  أ.د. حيدر مسير  .1
 عمـو الحياة

جامعة بغداد/ كمية 
    * * * الييثـابف -التربية

طرائؽ تدريس  أ.د ساجدة جبار لفتة  .2
 الفيزياء

الجامعة المستنصرية / 
  * * * * * كمية التربية

أ.د. عمي صَكر جابر   .3
 الخزاعي

جامعة القادسية / كمية  عمـ النفس
  *     التربية

أ.د. ماجدة إبراىيـ   .4
 الباوي

طرائؽ تدريس 
 الفيزياء

جامعة بغداد/ كمية 
  * * * * * بف الييثـأ -التربية

5.  
أ.د. ميسوف شاكر 

 عبداهلل
طرائؽ تدريس  

 الفيزياء
جامعة بغداد /كمية 

  * * * * * العمـو لمبنات

أ.د. ىادي كطفاف   .6
 العبد اهلل

طرائؽ تدريس 
 الفيزياء

جامعة القادسية / كمية 
 * * * * * * التربية

أ.ـ.د.أحساف حميد   .7
 عبد

طرائؽ تدريس 
 عمـو الحياة

جامعة القادسية / كمية 
  *   * * التربية

جالؿ شنتو  .أ.ـ.د  .8
 جبر آلبطي

طرائؽ تدريس 
 الفيزياء

كمية  –جامعة ذي قار 
  * * * * * التربية

عالء أحمد عبد  دأ.ـ.   .9
 الواحد

طرائؽ تدريس 
 عمـو الحياة

جامعة القادسية / كمية 
     * * التربية

عمي رحيـ  .دأ.ـ.   .10
 محمد الزبيدي

طرائؽ تدريس 
 عمـو الحياة

جامعة القادسية / كمية 
 *    * * التربية

بالسـ  كريـ. دأ.ـ.  .11
 خمؼ  

طرائؽ تدريس 
 عمـو الحياة

جامعة القادسية / كمية 
  *   * * التربية

ميدي عمواف  .دأ.ـ.   .12
 عبود القريشي

طرائؽ تدريس 
 الفيزياء

جامعة واسط / كمية 
  * * * * * التربية

أحمد عمار  .د ـ.  .13
 جواد

جامعة القادسية / كمية  قياس وتقويـ
  *     التربية

ي أنيس عم .د ـ.  .14
 الجبوري

جامعة القادسية / كمية  طبيةفيزياء 
 *  * * * * التربية
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ـ. د. عادؿ كامؿ   .15
 شبيب

طرائؽ تدريس 
 الفيزياء

جامعة بغداد/ كمية 
  * * * * * بف الييثـأ -التربية

16.  
. عباس جواد ـ.د  

 الركابي  
طرائؽ تدريس 

 الفيزياء
مديرية تربية القادسية / 

إعدادية النجديف          
 ) مدرس (

* * * * *  

ماجد صريؼ  .د ـ.  .17
 مسير الشيباوي

طرائؽ تدريس 
 الفيزياء

مديرية تربية القادسية / 
    ـ. الشييد المسائية  

 ) مدرس (
* * * * *  

نباؿ عباس  أ.ـ.  .18
 الميجة

طرائؽ تدريس 
 عمـو الحياة

جامعة القادسية / كمية 
  *  * * * التربية

19.  
طرائؽ تدريس  ـ. وساـ خمؼ جاسـ

 الفيزياء
مديرية تربية القادسية / 

  اإلشراؼ التربوي
 )مشرؼ اختصاص(

* * * * *  

20.  
ـ.ـ. أحمد راعي 

 عطيوي
مديرية تربية القادسية /  عموـ حاسبات

   إعدادية الشعمة لمبنيف
 ) مدرس(

     * 

طرائؽ تدريس  ـ.ـ. عادؿ عيداف عبد  .21
 الفيزياء

جامعة القادسية / كمية 
 * * * * * * التربية

22.  
مديرية تربية القادسية /  الفيزياء باقر عبد زيد جبر

 اإلشراؼ التربوي 
 )مشرؼ اختصاص(

* * * * *  

23.  
تيموف عبد الواحد 

 مغير
مديرية تربية القادسية /  الفيزياء 

  اإلشراؼ التربوي
 )مشرؼ اختصاص(

* * * * *  

24.  
مديرية تربية القادسية /  الفيزياء  حاتـ كريـ محيسف

ـ. ضياء الشمس 
 )مدرس (

* * * *  * 

25.  
مديرية تربية القادسية /  عموـ حاسبات حوراء كاظـ عباس

  ـ. غريب طوس
 )مدرسة (

     * 

 عدد الخبراء المقصود منيا االستشارةنوع  عدد الخبراء المقصود منيا نوع االستشارة

 18 مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية 5 21 األىداؼ ) األغراض ( السموكية 1

 7 المدونة اإللكترونية 6 21 الخطط التدريسية  2
    17 اختبار المعمومات الفيزيائية السابقة 3
    15 االختبار التحصيمي  4
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 ( 6ممحؽ رقـ ) 
 السموكيةاألىداؼ 

                      
 جامعة القادسية    

 كمية التربية        
 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا / الماجستير 

 الفيزياء العموـ / طرائؽ تدريس  
 

 ـ / استطالع آراء المحكميف لبياف صالحية االىداؼ السموكية                  
 األستاذ  .....................................................................المحتـر         

 تحية طيبة :
) فاعميػة المدونػة االلكترونيػة ضػمف ميمػات عمميػة فػي التحصػػيؿ يػرـو الباحػث إجػراء بحثػة الموسػوـ بػػ 

 الفيزياء ( والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة 
ونظرا لما نعيده فيكـ مف خبرة ومعرفة عممية وعممية في ىذا المجاؿ فاف الباحث يتوجو اليكـ لبياف آرائكػـ 
ومالحظػػاتكـ بشػػأف صػػالحية األىػػداؼ السػػموكية وصػػياغتيا وتمثيميػػا لموضػػوعات كتػػاب الفيزيػػاء لمصػػػؼ 

 –فيػػػـ  –فػػػي المجػػػاؿ المعرفػػػي )) تػػػذكر  سػػػموكيةوفػػػؽ تصػػػنيؼ بمػػػـو ل ىػػػداؼ ال الثػػػاني المتوسػػػط ، عمػػػى
 تحميؿ  ((  –تطبيؽ 

 مع فائؽ شكري لكـ .... 
 المقب العممي .............................

 مكاف العمؿ  .............................

 التخصص ..............................

 اىجبحث                                  ادلشسف                                                  
 ّبصس ٍظيىً حُدز أ.ً. د. حمضِ  طبهس ادلىصىٌ                                          
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ىل 
ج ا

حيزب
َو

ؼد
ر

بحل 
 ص

غري
 

بحل
ص

ىي 
ضز

ادل
 

 اىفصو اىضبدس )اىضىء واّؼنبس اىضىء(
 / جؼو اىطبىت قبدزا ػيً أُ: ادلؼسفُخ االهداف اىضيىمُخ

 د

 1 يعرؼ الضوء  تذكر   
 2 كيفية حدوث عممية االبصار بيفي فيـ   
 3 يميز بيف االجساـ المضيئة والمستضيئة فيـ   
 يعطي مثااًل عمى االجساـ المضيئة  تطبيؽ   

 )لـ يرد ذكره في الكتاب (        
4 

 يعطي مثااًل عمى األجساـ المستضيئة  تطبيؽ   
 ) لـ يرد ذكره في الكتاب (     

5 

 6 يعدد خصائص الضوء تذكر   
 7 يذكر مقدار سرعة الضوء في الفراغ تذكر   
 8 يعرؼ الشعاع الضوئي  تذكر   
 9 يعرؼ الحزمة الضوئية بأسموبو الخاص فيـ   
 10 يشرح تجربة تكوف الظؿ وشبو الظؿ بأسموبو الخاص فيـ   
 11 يعرؼ الظؿ  تذكر   
 12 يعرؼ شبو الظؿ  تذكر   
 13 تكوف الظالؿ  عمى يذكر تطبيقا عممياً  تذكر   
 14 يعرؼ الكسوؼ تذكر   
 15 ظاىرة الخسوؼ يفسر فيـ   
 16 الكسوؼ  رةظاىيفسر  فيـ   
 17 يمثؿ بالرسـ ظاىرة الكسوؼ الكمي لمشمس تطبيؽ   
 18 لمقمريمثؿ بالرسـ ظاىرة الخسوؼ الكمي  تطبيؽ   
 19 يقارف بيف ظاىرتي الخسوؼ والكسوؼ تحميؿ   
 20 يعرؼ انعكاس الضوء تذكر   
 21 يميز بيف االنعكاس المنتظـ وغير المنتظـ لمضوء فيـ   
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 يعطي مثااًل عف االنعكاس المنتظـ وغير المنتظـ  تطبيؽ   
 ) لـ يرد ذكره في الكتاب (    

22 

 23 االنعكاس في الضوءيذكر نص قانونا  تذكر   
 24 بالرسـ زاوية السقوط وزاوية االنعكاس بيفي تطبيؽ   
 25 يعرؼ المرآة المستوية تذكر   
 26 يذكر صفات الصورة المتكونة في المرآة المستوية تذكر   
 27 يعرؼ المرآة الكروية  تذكر   
 28 يعرؼ المرآة المحدبة  تذكر   
 29 المستوية والمرآة الكرويةيميز بيف المرآة  فيـ   
 30 يعرؼ بأسموبو الخاص المرآة المقعرة  فيـ   
 31 يقارف بيف المرآة المحدبة والمرآة المقعرة  تحميؿ   
 يعطي مثااًل عف المرآة المحدبة     تطبيؽ   

 )لـ يرد ذكرة في الكتاب (      
32 

 يعطي مثااًل عف المرآة المقعرة     تطبيؽ   
 ) لـ يرد ذكرة في الكتاب (  

33 

 34 يعرؼ مركز التكور  تذكر   
 35 يعرؼ البؤرة األساسية  تذكر   
 36 يعرؼ قطب المرآة  تذكر   
 37 يعرؼ البعد البؤري لممرآة تذكر   
 38 المرآة المحدبة عمى جانبي السيارة استعماؿ يعمؿ  فيـ   

ىل 
ج ا

حيزب
َو

ؼد
ر

بحل 
 ص

غري
 

بحل
ص

ىي 
ضز

ادل
 

 اىفصو اىضبثغ ) اّنضبز اىضىء (
 / جؼو اىطبىت قبدزا ػيً أُ :ادلؼسفُخ االهداف اىضيىمُخ

 د

 39 يعرؼ انكسار الضوء تذكر   
 40 يفسر ظاىرة انكسار الضوء فيـ   
 41 يعرؼ الكثافة الضوئية تذكر   



145 
             .......................................................................................................     المـالحـق

           
 

 العالقة بيف سرعة الضوء والكثافة الضوئية  شرحي فيـ   
 ) بأسموبو الخاص (      

42 

 43 يذكر نص قانونا االنكسار في الضوء تذكر   
 44 يمثؿ بالرسـ قانونا االنكسار في الضوء تطبيؽ   
 45 يكتب نص معادلة معامؿ انكسار الوسط تذكر   
 يعطي مثااًل مف بيئتو اليومية عف ظاىرة االنكسار  تطبيؽ   

 ) لـ يرد ذكره في الكتاب(          
46 

يشػػرح بأسػػموبو الخػػاص تجربػػة يوضػػح فييػػا ظػػاىرة انكسػػار  فيـ   
 الضوء

47 

 48 يعرؼ البعد الظاىري  تذكر   
 49 يعرؼ البعد الحقيقي  تذكر   

 50 يميز بيف البعد الحقيقي والبعد الظاىري فيـ   
 يعطي مثااًل مف بيئتو اليومية عف البعد الظاىري  تطبيؽ   

 ) لـ يرد ذكره في الكتاب (         
51 

 52 يعرؼ الزاوية الحرجة تذكر   
 53 يذكر شروط حدوث الزاوية الحرجة  تذكر   
 54 بأسموبو الخاص ظاىرة االنعكاس  الكمي لمضوء يشرح فيـ   
 55 بالرسـ ظاىرة االنعكاس الداخمي الكمي لمضوء يبيف تطبيؽ   
 56 يفسر سبب حدوث ظاىرة السراب فيـ   
 يعطي مثااًل مف بيئتو اليومية حوؿ ظاىرة السراب  تطبيؽ   

 ) لـ يرد ذكرة في الكتاب (       
57 

 58 يفسر كيفية تشتت الضوء في الموشور  فيـ   
يفسػػػر تحمػػػؿ الضػػػوء االبػػػيض الػػػى مجموعػػػة الػػػواف الطيػػػؼ  فيـ   

 المرئي عند سقوطو عمى أحد أوجو الموشور الزجاجي
59 

 60 يعرؼ األلياؼ البصرية  تذكر   
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 61 ت األلياؼ البصريةاستعماال يذكر تذكر   

 62 كيفية انتقاؿ االشارات الضوئية خالؿ الميؼ البصري يبيف فيـ   

 63 ألواف قوس قزحيعمؿ ظيور  فيـ   

ىل 
ج ا

حيزب
َو

ؼد
ر

بحل 
 ص

غري
 

بحل
ص

ىي 
ضز

ادل
 

 اىفصو اىثبٍِ ) اىؼدصبد اىسقُقخ (
 / جؼو اىطبىت قبدزًا ػيً أُ :ادلؼسفُخ األهداف اىضيىمُخ

 د

 64 يعرؼ العدسة تذكر   
 65 يميز بيف العدسة المحدبة والعدسة المقعرة فيـ   
 66 عمؿ العدسة المحدبة يشرح فيـ   
 67 عمؿ العدسة المقعرة يشرح فيـ   
 68 يعمؿ تسمية العدسة المحدبة بالعدسة الالمة فيـ   
 69 يعمؿ تسمية العدسة المقعرة بالعدسة المفرقة  فيـ   
 70 يعرؼ المحور االساس لمعدسة تذكر   
 71 يعرؼ المركز البصري لمعدسة تذكر   
 72 يعرؼ بؤرة العدسة  تذكر   
 73 يعرؼ البعد البؤري لمعدسة  تذكر   
 74 يميز بيف البؤرة الحقيقية والبؤرة الخيالية لمعدسة فيـ   
 75 يقارف بيف الصورة الحقيقية والصورة الوىمية  تحميؿ   
 76 يعرؼ قدرة العدسة  تذكر   
 77 القانوف الرياضي لقدرة العدسة يشرح فيـ   
 78 يعرؼ قوة التكبير لمعدسة  تذكر   
يحػػػوؿ العالقػػػة بػػػيف قػػػوة التكبيػػػر وطػػػوؿ الجسػػػـ الػػػى عالقػػػة  فيـ   

 رياضية
79 

 80 )لـ يرد ذكرة في الكتاب( يحؿ مسألة يحسب فييا قدرة العدسة تطبيؽ   
 81 يعرؼ العدسة المكبرة تذكر   
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العدسػػػػػة المكبػػػػػرة فػػػػػي تصػػػػػميح السػػػػػاعات  اسػػػػػتعماؿ يعمػػػػػؿ  فيـ   
 واألجيزة الدقيقة

82 

 83 يعرؼ مدى الرؤيا تذكر   
 84 يعرؼ قصر النظر تذكر   
 85 يقارف بيف طوؿ النظر وقصر النظر تحميؿ   
 86 العدسات الرقيقة استعماؿيذكر كيفية عالج قصر النظر ب تذكر   
 87 العدسات الرقيقة استعماؿيذكر كيفية عالج طوؿ النظر ب تذكر   
 88 ( Lazikيعرؼ الميزؾ ) تذكر   
 89 العدسات المفرقة عند مرضى قصر النظر استعماؿ يفسر  فيـ   
 90 العدسات الالمة عند مرضى طوؿ النظر استعماؿ يفسر  فيـ   
 91 المنظار يذكر مكونات تذكر   

 92 يعرؼ الكاميرا تذكر   
 93 يشرح آلية عمؿ الكاميرا ) بأسموبو الخاص ( فيـ   
 94 في الكاميرا يذكر صفات الصورة المتكونة تذكر   

اىل
بج 

حيز
َو 

ؼد
ر

بحل 
 ص

غري
 

بحل
ص

ىي 
ضز

ادل
 

 اىفصو اىزبصغ )اىيىُ واىطُف اىنهسو ٍغْبطُضٍ(
 / جؼو اىطبىت قبدزا ػيً أُ :ادلؼسفُخ االهداف اىضيىمُخ

 د

 95 يعرؼ الطيؼ الكيرو مغناطيسي تذكر   
 96 يكتب معادلة سرعة الضوء في الفراغ تذكر   
 97 )لـ يرد ذكرىا في الكتاب( مسألة لحساب الطوؿ الموجييحؿ  تطبيؽ   
 98 يعدد تقسيـ موجات الطيؼ الكيرو مغناطيسي تذكر   
 99 يعرؼ الموجات الراديوية تذكر   
 100 يذكر تطبيقات الموجات الراديوية تذكر   
 101 يعرؼ الموجات الدقيقة) المايكروية ( تذكر   
 102 يذكر أىـ تطبيقات الموجات الدقيقة ) المايكروية ( تذكر   
 103 يعرؼ الموجات تحت الحمراء تذكر   
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 104 )لـ يرد ذكره في الكتاب( يذكر تطبيقًا لمموجات تحت الحمراء تطبيؽ   
 105 يعرؼ موجات الضوء المرئي تذكر   
 106 يعرؼ الموجات فوؽ البنفسجية تذكر   
 107 الموجات فوؽ البنفسجية في عممية التعقيـ استعماؿ  يفسر فيـ   
 108 يعرؼ طبقة األوزوف تذكر   
 109 يوضح عمؿ طبقة األوزوف تذكر   
 110 يعمؿ تآكؿ طبقة األوزوف فيـ   
 111 يذكر أىـ المواد التي تؤدي الى تآكؿ طبقة األوزوف تذكر   
 112 يعرؼ موجات األشعة السينية  تذكر   
 113 ت األشعة السينية استعماال يعدد  تذكر   
األشػعة السػينية فػي فحػص وتشػخيص  اسػتعماؿ يبيف سبب  فيـ   

 كسور العظاـ واالسناف
114 

 115 يعرؼ أشعة كاما تذكر   
 116 يذكر أىـ استثمارات أشعة كاما تذكر   
 117 يعرؼ الموف تذكر   
 118 يعدد األلواف األساسية تذكر   
 119 يعمؿ تسمية األلواف األساسية بيذا االسـ فيـ   
 120 يعدد األلواف المتممة تذكر   
 121 يشرح تجربة قرص نيوتف ) بأسموبو الخاص ( فيـ   
 122 يعدد األصبغة األساسية  تذكر   
 123 يعرؼ مزج األصبغة األساسية  تذكر   
ومػػػزج األصػػػبغة يقػػػارف بػػػيف عمميػػػة مػػػزج األلػػػواف األساسػػػية  تحميؿ   

 األساسية
124 

 125 كيفية أنتاج األلواف الطباعية  يبيف فيـ   
يبػػػيف سػػػػبب رؤيػػػة بعػػػػض المػػػػواد بػػػالموف األبػػػػيض والػػػػبعض  فيـ    126 
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 اآلخر بالموف األسود
يػػػذكر أمثمػػػة عمػػػى امتصػػػاص ونفػػػاذ وانعكػػػاس الضػػػوء عبػػػر  تذكر   

 المواد
127 

 128 يعرؼ األجساـ المعتمة تذكر   
 يعطي أمثمة مف بيئتو عمى األجساـ المعتمة  تطبيؽ   

 ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب(                      
129 

 130 يعرؼ األجساـ الشفافة  تذكر   
 131 ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب(يعطي أمثمة مف بيئتو عمى األجساـ الشفافة تطبيؽ   
 132 يعرؼ األجساـ شبو الشفافة تذكر   
 133 يعطي أمثمة عمى األجساـ الشفافة تذكر   
 134 يقارف بيف المواد حسب شفافيتيا لمضوء تحميؿ   



150 
             .......................................................................................................     المـالحـق

           
 

 ( 7ممحؽ رقـ ) 
 ( Blogger) الخطوات التفصيمية إلنشاء المدونة اإللكترونية في موقع 

  
 ( Blogger) خطىاد إّشبء ادلدوّخ اإلىنرتوُّخ يف ٍىقغ 

 ة : اآلتييتـ إنشاء المدونة اإللكترونية بإتباع الخطوات 
 اخلطىح األوىل 

 في شريط عنواف متصفحؾ اإللكتروني .  www.blogger.comأكتب عنواف الموقع  .1
 أضغط عمى إنشاء مدونة إلكترونية .  .2

  
 اخلطىح اىثبُّخ 

 ت :اِتُبأتباع اٌخطىاث  ( Google) إّشبء حضبة يف جىجو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/


151 
             .......................................................................................................     المـالحـق

           
 

  gmail.com@****أو  hotmail.com@****اوتب ػٕىأاً بشَذَاً خاص به ِثً  .1

 اػذ وتابت اٌبشَذ اإلٌىتشؤٍ ِشة اخشي . .2

 احشف او اسلاَ ( . 6ػٓ )  أوتب وٍّت ِشوس خاطت به ال تمً .3

 اػذ وتابت وٍّت اٌّشوس ِشة اخشي . .4

 أوتب االعُ اٌزٌ تىد اٌظهىس به ػًٍ أه طاحب اٌّذؤت . .5

 اوتب اٌىٍّت االُِٕت وّا هٍ . .6

 اضغط ػًٍ اٌّشبغ اٌظغُش ٌٍّىافمت ػًٍ ششوط أشاء اٌّذؤت . .7

 اضغط ػًٍ اٌغهُ ٌالعتّشاس . .8

 اخلطىح اىثبىثخ 
 : اآلتيلممدونة كتحديد اسـ 

 
اكتػػب عنػػواف لمػػدونتؾ والػػذي سػػوؼ يظيػػر لمػػزوار .. فمػػثال مػػدونتي تحػػـ االسػػـ ) مدونػػة الفيزيػػاء  .1

 التعميمية ( .

" اإللكتروني والذي يستخدمو الزوار لمبحػث عػف مػدونتؾ عػف طريػؽ محركػات  urlاكتب عنواف "  .2
البحث ويجب أف يكػوف بالمغػة االنكميزيػة . فمػثاًل المدونػة الخاصػة بالبحػث الحػالي تحمػؿ العنػواف 

 . http://hayder79.blogspot.comاإللكتروني 

 لالستمرار . اضغط عمى السيـ .3

 اخلطىح اىساثؼخ 
  : اآلتياختيار قالب لممدونة اإللكترونية ك

 
 

mailto:****@hotmail.com
mailto:****@gmail.com
http://hayder79.blogspot.com/
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 اختر القالب المناسب لمدونتؾ مف القوالب االفتراضية التي ستظير امامؾ . .1
 اضغط عمى السيـ لالستمرار . .2
 بعدىا تظير لؾ نافذة تخبرؾ بانو جاري انشاء مدونتؾ وال يستغرؽ ذلؾ سوى ثواني قميمة . .3

 
 اخلطىح اخلبٍضخ 

 انياء انشاء المدونة اإللكترونية بالضغط عمى السيـ لبدأ التدويف .
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 ( 8ممحؽ رقـ ) 
 استطالع آراء المحكميف حوؿ المدونة اإللكترونية

 جامعة القادسية     
 كمية التربية        

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا / الماجستير 

 الفيزياء العموـ / طرائؽ تدريس  
 

 لمعرفة صالحية المدونة اإللكترونيةـ / استطالع آراء المحكميف             
 
 المحتـر  األستاذ  ..........................................................         

 تحية طيبة :
) فاعميػة المدونػة االلكترونيػة ضػمف ميمػات عمميػة فػي التحصػػيؿ يػرـو الباحػث إجػراء بحثػة الموسػوـ بػػ 

 والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء ( 
الصػؼ ومف متطمبات أنجاز البحث إنشاء مدونة إلكترونيػة خاصػة بتقػديـ المحتػوى الدراسػي لمػادة الفيزيػاء 

الثاني المتوسط بصورة إلكترونية ولمفصوؿ ) السادس ، السابع ، الثامف ، التاسع ( ، ونظرًا لتمتعكـ بخبػرة 
واسػػعة فػػي ىػػذا المجػػاؿ لػػذا يػػرـو الباحػػث معرفػػة آرائكػػـ ومالحظػػاتكـ فػػي الحكػػـ عمػػى المدونػػة اإللكترونيػػة 

 ومدى صالحيتيا وأجراء التعديالت التي ترونيا مناسبة .
 كر والتقدير ...مع الش

صفحة ويب عمى االنترنت يتـ فييا عرض المعمومات بصورة شيقة  تعرؼ المدونة االلكترونية  : -
وجذابػػػػػة ، وتكػػػػػوف مؤرخػػػػػة ومرتبػػػػػة ترتيبػػػػػًا زمنيػػػػػا تصػػػػػاعديًا ، تشػػػػػمؿ كػػػػػؿ تدوينػػػػػو موضػػػػػوع مػػػػػف 
الموضوعات التػي يتضػمنيا المحتػوى الدراسػي ، وتحػوي ىػذه الصػفحات باإلضػافة إلػى النصػوص 
المكتوبة العديد مف الصور ومقاطع الفيديو والروابط المفيدة لمطمبة والمتعمقة بموضوعات المحتوى 

   (348: 2015،)رزوقي وآخروف                                                   الدراسي.
                                                   

  http://hayder79.blogspot.com  نية :بط الدخوؿ لممدونة اإللكترو را

http://hayder79.blogspot.com/
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غير  ةمالئم العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ت
 ةمالئم

 المالحظات

مػػػػػػػػدى تمثيػػػػػػػػؿ المدونػػػػػػػػة اإللكترونيػػػػػػػػة لممحتػػػػػػػػوى   .1
 الدراسي

   

    القالب واأللواف المستخدمة   .2
    الصور واألشكاؿ ومقاطع الفيديو   .3
    الروابط اإللكترونية الخاصة بالمحتوى الدراسي  .4

وضػػػوح العبػػػارات وخموىػػػا مػػػف األخطػػػاء العمميػػػة   .5
 والمغوية

   

    التصفح واالنتقاؿ مف موضوع إلى آخر  .6
    رابط الدخوؿ لممدونة اإللكترونية   .7
    األرشيؼ الخاص بالتدوينات القديمة  .8

 أي مالحظات أخرى : 
................................................................................. 
................................................................................. 

................................................................................. 
 

    
 المقب العممي .............................

 مكاف العمؿ  .............................       
 التخصص ...............................

           
 اىجبحث          ادلشسف                                                                                  

 حُدز ّبصس ٍظيىً     أ.ً. د . حمضِ  طبهس ادلىصىٌ                                             
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 ( 9ممحؽ رقـ ) 
 الصورة النيائية لممدونة اإللكترونية
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 ( 10ممحؽ رقـ ) 
 الخطط التدريسية                                         

 جامعة القادسية    
 كمية التربية        

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا / الماجستير 

 الفيزياء العموـ / طرائؽ تدريس
 

 التدريسيةـ / استطالع آراء المحكميف لبياف صالحية الخطط                   
 المحتـر األستاذ  ....................................................................           
 تحية طيبة :

) فاعميػة المدونػة االلكترونيػة ضػمف ميمػات عمميػة فػي التحصػػيؿ يػرـو الباحػث إجػراء بحثػة الموسػوـ بػػ 
 ي المتوسط في مادة الفيزياء ( والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طالب الصؼ الثان

ونظرا لما نعيده فيكـ مف خبرة ومعرفة عممية وعممية في ىذا المجاؿ فاف الباحث يتوجو اليكـ لبياف آرائكػـ 
تػػـ  ِإذ  ومالحظػػاتكـ بشػػأف صػػالحية الخطػػط التدريسػػية ومػػدى تحقيقيػػا ل ىػػداؼ التػػي وضػػعت مػػف اجميػػا ، 

لمدونة االلكترونية لممجموعة التجريبية ، وانمػوذج خطػة تدريسػية اعداد أنموذج خطة تدريسية باستراتيجية ا
 بالطريقة االعتيادية ) طريقة المناقشة ( لممجموعة الضابطة . 

 مع فائؽ شكري لكـ .... 
 

 المقب العممي .............................

 مكاف العمؿ  .............................       

 التخصص ...............................

 اىجبحث         ادلشسف                                                                                 
 حُدز ّبصس ٍظيىً   أ.ً. د . حمضِ  طبهس ادلىصىٌ                                             
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صفحة ويب عمى االنترنت يتـ فييا عرض المعمومات بصورة شيقة تعرؼ المدونة االلكترونية  : -
وجذابة ، وتكوف مؤرخة ومرتبة ترتيبًا زمنيا تصاعديًا ، تشمؿ كؿ تدوينو موضوع مف 

الموضوعات التي يتضمنيا المحتوى الدراسي ، وتحوي ىذه الصفحات باإلضافة إلى النصوص 
وابط المفيدة لمطمبة والمتعمقة بموضوعات المحتوى المكتوبة العديد مف الصور ومقاطع الفيديو والر 

 الدراسي.
 (348: 2015،)رزوقي وآخروف                                                        

 
 ادلدوّخ االىنرتوُّخ  بصزؼَبهخطىاد رْفُر اىدزس ث

 
ؿ فػػػي ( تعمػػػؿ كػػػؿ مجموعػػػة عمػػػى جيػػػاز مسػػػتق 4 – 2تقسػػػيـ الطػػػالب إلػػػى مجموعػػػات صػػػغيرة )  .1

ميمة خاصة بو ويمكف تبديؿ االدوار بيف الطالب مف درس  طالبيكوف لكؿ  ِإذ  مختبر الحاسوب 
 آلخر .

 التأكد مف توافر االنترنت في المختبر قبؿ البدء في تنفيذ الدروس . .2
 االتصاؿ بالمدونة االلكترونية مف خالؿ الرابط الخاص بيا مف قبؿ الطالب  . .3
وتحديد الشكؿ الذي سوؼ يسير عميو الطالب عند تنفيذ المياـ مف يميد المدرس لموضوع الدرس  .4

 الخ ( . –اعتماد ادؽ االجابات  –مناقشة اجابات المجموعات  –) عرض إلجاباتيـ 
الطػػالب لعػػرض اإلجابػػات  ـبعػػد االنتيػػاء مػػف كػػؿ نشػػاط يعمػػؿ المػػدرس عمػػى إتاحػػة الفرصػػة امػػا .5

 ومناقشتيا .
شاط آلخر وخوفا مف قياـ بعػض الطػالب مػف إضػاعة الوقػت يسمح المدرس لطالبو االنتقاؿ مف ن .6

فػػػي تفحػػػص بػػػاقي االنشػػػطة يقػػػـو المػػػدرس بػػػالتحكـ فػػػي االجيػػػزة مػػػف خػػػالؿ برنػػػامج إدارة مختبػػػر 
 الحاسوب .

مف خالؿ نقر الطالب عمى أيقونة  يحدد النشاط االخير في نياية الدرس ، وىو الواجب البيتي .7
    . الواجب البيتي في التصنيفات 

 ( 46، ص  2007) مطر ،                                                           
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 ادلدوّخ االىنرتوُّخأمنىذج خطخ اىدزس وفق                    

 ) اجملَىػخ اىزجسَجُخ (                            
 

 المادة : الفيزياء

 الموضوع : انكسار الضوء

 دقيقة                                    45وقت الدرس:                                -الصؼ والشعبة : الثاني المتوسط  

               2017اليـو والتاريخ :                                                      /    /    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يتوقع بعد انتياء الدرس أف يكوف الطالب قادرا عمى أف :: اىضيىمُخ األهداف :أوال 

 اجملبه ادلؼسيف : –أ 

 يعرؼ انكسار الضوء 
  يعرؼ الكثافة الضوئية 
 العالقة بيف سرعة الضوء والكثافة الضوئية ) بأسموبو الخاص ( شرحي 
  يكتب نص معادلة معامؿ انكسار الوسط 
 يحسب معامؿ انكسار الوسط 
 يذكر نص قانونا االنكسار في الضوء 
 يمثؿ بالرسـ قانونا االنكسار في الضوء 
  ه في الكتاب (يعطي مثااًل عف ظاىرة االنكسار ) لـ يرد ذكر 
 يشرح تجربة )بأسموبو الخاص( يوضح فييا ظاىرة انكسار الضوء 

 ادلهبزياجملبه  -ة

 اجراء تجربة توضح انكسار الضوء 

 ) يرسـ اشكااًل مختمفة لظاىرة انكسار الضوء ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب 
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 اجملبه اىىجداٍّ: –جـ 

  والظواىر المصاحبة لويقدر عظمة اهلل سبحانو وتعالى في خمؽ الضوء . 
 يثمف دور العمماء في اكتشافاتيـ لمقوانيف الفيزيائية . 
 المشاركة والتعاوف مع الزمالء داخؿ المجموعة إلنجاز المياـ المخطط ليا . 
  حب االطالع والتفتح الذىني. 

 ثبُّب : اىىصبئو اىزؼيَُُخ:

 لتدويف المالحظات  تردف  --- الكترونيةمدونة  ----متصفح لإلنترنت    –ورة واالقالـ الممونة السب

 ثبىثُب : صري اىزدزَش 

  مف خالؿ قرآ ة اآلية الكريمة : تييئة اذىاف الطمبة لموضوع الدرس: أ / ادلقدٍخ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                    

(  عزيزي الطالب 5يونس: )  العظيمصدق اهلل العلي   ﴿ُىَو الَِّذي َجَعَؿ الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنورًا﴾ -

مف خالؿ اآلية الكريـ نالحظ قدرة اهلل سبحانو وتعالى في خمقة لمضوء والظواىر المصاحبة لو ، 
،  انكسار االشعة الضوئيةوفي درسنا ليذا اليـو سوؼ نتطرؽ ألحد ىذه الظواىر الفيزيائية وىي 

 والتي سنطمع عمييا مف خالؿ المدونة االلكترونية .
 ة / اىؼسض   

 ( طالب في المجموعة وتوزع المجاميع عمى اجيزة 2تقسيـ الطالب الى مجاميع صغيرة )
 الحاسوب .وتعطى مياـ معينة لكؿ طالب في المجموعة .

 نترنت  في المختبر قبؿ البدء في تنفيذ الدرس .التأكد مف توافر اإل 
والتي تحتوي عمى الرابط الخاص بالمدونة المدرس / توجيو الطالب بالنقر عمى ايقونة             

و االطالع عمى محتوى المادة الدراسية ، بالنقر    http://hayder79.blogspot.com االلكترونية
بدأ لكترونية يى المادة الموجودة في المدونة اإلوبعد اطالع الطالب عم انكسار الضوءعمى موضوع 

 المدرس بمناقشتيـ في المفاىيـ الواردة فييا :

http://hayder79.blogspot.com/
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نالحظ في بعض االحياف اف االشعة الضوئية عند انتقاليا مف اليواء الى الزجاج تغير مف اتجاىيا ، 
 ماذا نسمي ىذا التغير في اتجاه ىذه االشعة الضوئية ؟

 المدونة ، ويتوقع اف تكوف االجابة :يبدأ الطالب باإلجابة مف خالؿ النقر عمى نافذة التعميقات داخؿ 

 اف انتقاؿ الضوء مف اليواء الى الزجاج وتغير مساره يسمى انكسار الضوء. -
: ىو تغير مسار الضوء عند انتقالو مائاًل مف وسط شفاؼ الى  الضوء اذا يمكف تعريؼ انكسار -

 وسط آخر شفاؼ يختمؼ عنو بالكثافة الضوئية .
 :  1بالميمة رقـ  ايمات العممية داخؿ المدونة والبدر عمى الم/ توجيو الطالب بالنق المدرس

)يتـ التحكـ باالنتقاؿ لممياـ العممية مف خالؿ برنامج إدارة مختبر الحاسوب خوفًا مف تفحص الطمبة 
 (باقي المياـ 

 ة حدد الحالة التي ال يعاني فييا الضوء انكسارًا؟اآلتي: مف خالؿ الرسـو 1 الميمة العممية

         1                       2                        3             

                                           

يبدأ الطالب باالطالع عمى االشكاؿ مف خالؿ المدونة االلكترونية والنقاش مع بعضيـ البعض ، وبعد 
قات ويتـ مناقشة االجوبة مع كؿ مجموعة لموصوؿ الى ذلؾ يتـ ارساؿ االجابة مف خالؿ نافذة التعمي

 (، الف الضوء يسقط بصورة عمودية أي زاوية السقوط تساوي صفر.  3االجابة الصحيحة .وىي الحالة )

 : الكثافة الضوئية: يتـ توجيو الطالب بالنقر عمى موضوع آخر وىو  1بعد انجاز الميمة العممية  

 لى آخر ما سبب ىذا االختالؼ ؟اف سرعة الضوء تختمؼ مف وسط ا

  اآلتييبدأ الطالب بالنقر عمى الرابط 
https://www.youtube.com/watch?v=IENwI_M_oV0 

و الموجود داخؿ المدونة والخاص بالكثافة الضوئية لالطالع عمى فيديو تعميمي يبيف سبب اختالؼ  
 سرعة الضوء خالؿ االوساط .

https://www.youtube.com/watch?v=IENwI_M_oV0
https://www.youtube.com/watch?v=IENwI_M_oV0
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 وبعد ذلؾ يتـ االجابة عمى السؤاؿ اعاله .

بالكثافة اف سبب ىذا االختالؼ ىو صفة الوسط الشفاؼ والتي تسمى  بة :ويتوقع اف تكوف االجا
 الجابة مف خالؿ التعميقات (..) تتـ ا الضوئية

  2توجيو الطالب بالذىاب الى الميمات العممية والنقر عمى الميمة العممية   المدرس/

 ة تكوف كثافتيا الضوئية عالية ؟ مع ذكر السبب.اآلتي: بيف أي االوساط 2الميمة العممية 

 الزيت –اليواء  –الزجاج                             

يمكف مساعدتيـ بالوصوؿ لمحؿ مف  ِإذ  لبحث عف االجابة مف خالؿ المدونة االلكترونية يبدا الطمبة با
  http://answers.newinfoo.com/5801: اآلتيخالؿ توجيييـ بالنقر عمى الرابط 

تمؾ االجابات مف قبؿ المدرس لموصؿ بعد ذلؾ ترسؿ اجابات كؿ مجموعة مف خالؿ التعميقات ومناقشة 
 ِإذْ الزيت يكوف اكثرىما كثافة ضوئية والسبب اف سرعة الضوء تكوف قميمة ، لإلجابة الصحيحة  وىي :

 . اف سرعة الضوء تقؿ بزيادة الكثافة الضوئية

 معامؿ انكسار الضوء(، توجيو الطالب بالنقر عمى موضوع  2بعد اتماـ الميمة العممية) 

يبدأ الطالب بالبحث في محتوى المادة الموجودة في المدونة ما ىو معامؿ انكسار الوسط؟  / المدرس
 االلكترونية مف )صور واشكاؿ توضيحية (                                           

 

ىو النسبة بيف سرعة :  لوسط ، فتكوف االجابة المتوقعة تساعدىـ في صياغة تعريؼ معامؿ انكسار ا ِإذ  
) معامؿ انكسار الوسط = سرعة الضوء في الفراغ / الضوء في الفراغ الى سرعتو في ذلؾ الوسط   

 سرعة الضوء في الوسط (

 . 3المدرس / توجيو الطمبة بالنقر عمى الميمة العممية 

 ( وسرعتو في الفراغ      km/s 200000اذا كانت سرعة الضوء في الزجاج )  :3الميمة العممية 

   (km/s 300000 فما مقدار معامؿ انكسار الزجاج ؟ ، ) 

http://answers.newinfoo.com/5801
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مف خالؿ النقاش مع المجموعات والبحث في محتوى المادة الدراسية داخؿ المدونة .يتـ ارساؿ  -
 : اآلتيالحؿ مف خالؿ التعميقات . ومناقشة ىذه االجوبة مع المدرس . يتوقع الوصوؿ لمحؿ 

 انكسار الزجاج = سرعة الضوء في الفراغ / سرعتو في الزجاج معامؿ

 km/s 300000  /km/s 200000  =1.5 = معامؿ انكسار الزجاج  

 ِإذْ يبدأ الطالب بالنقر عمى موضوع ) قانونا االنكسار في الضوء(  3بعد أنجاز الميمة العممية 
ات الخاصة  ىو يالتوضيحية والفيدمف خالؿ الرسـو يطمعوا عمى قانونا االنكسار في الضوء، 

 بالموضوع .

 :اآلتيبعد ذلؾ يتـ توجيو السؤاؿ 

 اذكر قانونا االنكسار في الضوء المدرس /

الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقاـ عمى السطح  جابة المتوقعة : القانوف االوؿ :فتكوف اال
 الفاصؿ بيف الوسطيف مف نقطة السقوط تقع جميعيا في مستو واحد .

الشعاع الضوئي المار مف الوسط االقؿ كثافة ضوئية الى االكبر كثافة ضوئية  القانوف الثاني :    
ر مف الوسط االكبر كثافة ضوئية الى االقؿ كثافة ينكسر مقتربا مف العمود المقاـ ، بينما الشعاع الما

 ضوئية ينكسر مبتعدا عف العمود المقاـ .

 :  4بالنقر عمى الميمة العممية  بعد ذكر قانونا االنكسار في الضوء ، يوجو المدرس الطالب

 ارسـ قانونا االنكسار في الضوء ؟ مع توضيح زوايا السقوط واالنكسار؟:4الميمة العممية 

  ويتوقع اف تكوف االجابة الصحيحة كاآلتي:قبؿ الطالب وكاًل حسب مجموعتو ،  عرض االجابات مفت 
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يطمع  ِإذْ بعد ذلؾ يتـ عرض فيديو مف خالؿ المدونة االلكترونية  يوضح ظاىرة انكسار الضوء ، 
 الطمبة عمى ادوات التجربة وطريقة العمؿ ، لموصوؿ الى استنتاج ظاىرة انكسار الضوء؟

 

 

 

 زاثؼًب : اىزقىٌَ 

 : أعطي مثاؿ مف بيئتؾ الخارجية توضح ظاىرة انكسار الضوء ) لـ يرد ذكرة في الكتاب (.1س

 : اشرح بأسموبؾ الخاص تجربة توضح فييا ظاىرة انكسار الضوء.2س

: ما زاوية السقوط التي ال يعاني فييا الضوء أي انكسار عند انتقالو بيف وسطيف مختمفيف بالكثافة 3س
 الضوئية ؟

 خبٍضًب : اخلبمتخ 

 . ) تمخيص ألىـ ما جاء في الدرس ) مف مفاىيـ رئيسية لظاىرة انكسار الضوء 
 صبدصًب : اىىاجت اىجُزٍ : 

  االنعكاس الكمي والزاوية الحرجة( . –تحظير الدرس القادـ )البعد الحقيقي والبعد الظاىري 
   عمؿ تقرير عف ظاىرة انكسار الضوء 

 صبثؼًب :ادلصبدز 

  ( الفيزياء لمصؼ الثاني المتوسط ، ط 2016محمد ، قاسـ عزيز ، وآخروف ،)وزارة التربية  8 ،
 ، المديرية العامة لممناىج ، جميورية العراؽ .

  مواقع الكترونية. .comwww.google.   ، www.youtube.com 
 

http://www.google/
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 اىدزس وفق اىطسَقخ االػزُبدَخ) اىضبئدح (أمنىذج خطخ       
 طسَقخ ادلْبقشخ                                   
 ) اجملَىػخ اىضبثطخ (                           

 المادة : الفيزياء

 الموضوع : انكسار الضوء

 دقيقة                                    45وقت الدرس:                              -الصؼ والشعبة : الثاني المتوسط  

                   2017اليـو والتاريخ :                                                       /    /    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتوقع بعد انتياء الدرس أف يكوف الطالب قادرا عمى أف :: اىضيىمُخ األهداف :أوال 

 اجملبه ادلؼسيف : –أ 

 يعرؼ انكسار الضوء 
  يعرؼ الكثافة الضوئية 
 العالقة بيف سرعة الضوء والكثافة الضوئية ) بأسموبو الخاص ( شرحي 
  يكتب نص معادلة معامؿ انكسار الوسط 
 يحسب معامؿ انكسار الوسط 
 يذكر نص قانونا االنكسار في الضوء 
 يمثؿ بالرسـ قانونا االنكسار في الضوء 
 ) يعطي مثااًل عف ظاىرة االنكسار ) لـ يرد ذكره في الكتاب 
 ( يوضح فييا ظاىرة انكسار الضوءيشرح تجربة )بأسموبو الخاص 

 اجملبه ادلهبز ٌ -ة 

 اجراء تجربة توضح انكسار الضوء 
 ) يرسـ اشكااًل مختمفة لظاىرة انكسار الضوء ) لـ يرد ذكرىا في الكتاب 
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 اجملبه اىىجداٍّ: –جـ 

 . يقدر عظمة اهلل سبحانو وتعالى في خمؽ الضوء والظواىر المصاحبة لو 
 العمماء في اكتشافاتيـ لمقوانيف الفيزيائية . يثمف دور 
 .المشاركة والتعاوف مع الزمالء في المجموعة لممياـ المخطط ليا 
 . حب االطالع والتفتح الذىني 

 ثبُّب : اىىصبئو اىزؼيَُُخ :

 قمـ مف الرصاص -قدح زجاجي فيو ماء –صور و وسائؿ ايضاح مختمفة  –السبورة واالقالـ الممونة 

 صري اىدزس  ثبىثُب :

 مف خالؿ قرآ ة اآلية الكريمة :  تييئة اذىاف الطالب لموضوع الدرس: أ /ادلقدٍخ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                            

(  .. عزيزي الطالب مف خالؿ اآلية 5يونس: ) ﴿ُىَو الَِّذي َجَعَؿ الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنورًا﴾ -
الكريـ نالحظ قدرة اهلل سبحانو وتعالى في خمقة لمضوء والظواىر المصاحبة لو ، وفي درسنا ليذا 

 . انكسار االشعة الضوئيةاليـو سوؼ نتطرؽ ألحد ىذه الظواىر الفيزيائية وىي 
 ة / اىؼسض  

انتقاليا مف اليواء الى الزجاج تغير مف اتجاىيا ، ماذا  نالحظ في بعض االحياف اف االشعة الضوئية عند
 نسمي ىذا التغير في اتجاه ىذه االشعة الضوئية ؟

 ويتوقع اف تكوف االجابة :

 انكسار الضوء.اف انتقاؿ الضوء مف اليواء الى الزجاج وتغير مساره يسمى  -
 ؟ االنكساراذا ما ىو  -
 يتوقع اف تكوف اجابات الطالب كاالتي : -
 انحراؼ مسار االشعة الضوئيةىو  -
 االنكسار ىو تغير في سرعة الضوء وينتقؿ بصورة مائمة -
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 تغير مسار الضوء عند انتقالو مف وسط الى اخر يختمؼ عنو بالكثافة الضوئية . -
 يكتب المدرس التعريؼ الصحيح عمى السبورة

آخر شفاؼ  االنكسار :ىو تغير مسار الضوء عند انتقالو مائاًل مف وسط شفاؼ الى وسط 
 . يختمؼ عنو بالكثافة الضوئية

 : اف سرعة الضوء تختمؼ مف وسط الى آخر ما سبب ىذا االختالؼ ؟ المدرس

 يتوقع اف تكوف اجابات الطالب كاالتي :

 االنكسار في االشعة الضوئية  -
 الكثافة الضوئية لموسط -
 الشفافية لموسط -

   فة الضوئيةالكثا يكتب المدرس االجابة الصحيحة عمى السبورة وىي

 ؟ الكثافة الضوئيةالمدرس: ماىي  

 اف تكوف اجابات الطالب كاالتي : يتوقع

 ىي صفة لموسط الشفاؼ تتغير فييا سرعة الضوء . -
 ىي الخاصية التي تحدد فييا سرعة الضوء . -

لمكثافة الضوئية : وىي صفة لموسط الشفاؼ تعتمد عمييا سرعة يكتب المدرس التعريؼ الصحيح 
 المار خاللو .الضوء 

 ة تكوف كثافتيا الضوئية عالية ؟ مع ذكر السبب.اآلتيبيف أي االوساط  س:

 الزيت –اليواء  –الزجاج                             

 انت تكوف اجابات الطالب كاالتي :يتوقع 

 الزجاج ، الف سمكو عالي  -
 الزيت ، ألنو ثقيؿ -
 الزيت ، الف سرعة الضوء تكوف قميمو  -
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الزيت يكوف اكثرىما كثافة ضوئية والسبب اف مدرس الجواب الصحيح ، مع ذكر السبب :يكتب ال
 . اف سرعة الضوء تقؿ بزيادة الكثافة الضوئية ِإذْ سرعة الضوء تكوف قميمة ، 

 س :ما ىو معامؿ انكسار الوسط؟

 يتوقع اف تكوف اجابات الطالب كاالتي :

 ىو النسبة بيف سرعة الضوء والكثافة الضوئية -
 حاصؿ ضرب سرعة الضوء في الفراغ وسرعتو في الوسط -
 النسبة بيف سرعة الضوء في الفراغ وسرعتو في الوسط  -

 يؼ الصحيح لمعامؿ انكسار الوسط :يكتب المدرس التعر 

) معامؿ انكسار الوسط = سرعة  وىو النسبة بيف سرعة الضوء في الفراغ الى سرعتو في ذلؾ الوسط .
 الضوء في الوسط (الضوء في الفراغ / سرعة 

( وسرعتو في  km/s 300000اذا كانت سرعة الضوء في الزجاج ) : اآلتيالسؤاؿ بعد ذلؾ يتـ توجيو 
 ( ، فما مقدار معامؿ انكسار الزجاج ؟ km/s 200000الفراغ       ) 

 ويكتب عمى السبورة بمساعدة الطالب: اآلتيبعد مناقشة الطالب في حؿ السؤاؿ يتـ الوصوؿ لمحؿ 

 معامؿ انكسار الزجاج = سرعة الضوء في الفراغ / سرعتو في الزجاج

 km/s 300000  /km/s 200000  =1.5 = معامؿ انكسار الزجاج  

 س:اذكر قانونا االنكسار في الضوء

 يتـ عرض بعض المصورات لقانونا االنكسار في الضوء
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 بة المتوقعة  مف الطالب كاالتي :فتكوف االجا

 الشعاع الساقط والشعاع المنكسر تقع في مستو واحدالقانوف االوؿ : 

 القانوف الثاني : زاوية السقوط تساوي زاوية االنكسار

 .اربعد ذلؾ يتـ كتابة قانونا االنكسار لمضوء مف قبؿ المدرس عمى السبورة وتوضيح زوايا السقوط واالنكس

القانوف االوؿ : الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقاـ عمى السطح الفاصؿ بيف الوسطيف   
 مف نقطة السقوط تقع جميعيا في مستو واحد .

القانوف الثاني : الشعاع الضوئي المار مف الوسط االقؿ كثافة ضوئية الى االكبر كثافة ضوئية     
بينما الشعاع المار مف الوسط االكبر كثافة ضوئية الى االقؿ كثافة ينكسر مقتربا مف العمود المقاـ ، 

 . ضوئية ينكسر مبتعدا عف العمود المقاـ

 ارسـ قانونا االنكسار في الضوء ؟ مع توضيح زوايا السقوط واالنكسار؟س:

  يتوقع اف تكوف االجابة الصحيحة كاآلتي : 
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سار الضوء ، ويتعرؼ الطالب مف خالليا عمى بعد ذلؾ يتـ اجراء تجربة عممية توضح ظاىرة انك
 مستخدمة في التجربة ، وطريقة العمؿ ، لموصوؿ الى االستنتاج المطموب .لاالدوات ا

 

 زاثؼًب : اىزقىٌَ 

 : أعط امثمة مف بيئتؾ اليومية عمى ظاىرة انكسار الضوء ) لـ يرد ذكره في الكتاب (.1س

 ظاىرة انكسار الضوء. : اشرح بأسموبؾ الخاص تجربة توضح فييا2س

: ما زاوية السقوط التي ال يعاني فييا الضوء أي انكسار عند انتقالو بيف وسطيف مختمفيف بالكثافة 3س
 الضوئية ؟

 خبٍضًب : اخلبمتخ 

 . ) تمخيص ألىـ ما جاء في الدرس ) مف مفاىيـ رئيسية لظاىرة انكسار الضوء 
 صبدصًب : اىىاجت اىجُزٍ : 

  االنعكاس الكمي والزاوية الحرجة( . –القادـ )البعد الحقيقي والبعد الظاىري تحظير الدرس 
  عمؿ تقرير عف ظاىرة انكسار الضوء .  

 صبثؼًب :ادلصبدز 

  ( الفيزياء لمصؼ الثاني المتوسط ، ط 2016محمد ، قاسـ عزيز ، وآخروف ،)وزارة التربية  8 ،
 ، المديرية العامة لممناىج ، جميورية العراؽ .
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 ( 11ممحؽ رقـ ) 

 الصيغة األولية الختبار التحصيؿ

 جامعة القادسية           
 كمية التربية         

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا / الماجستير 

 الفيزياء العموـ / طرائؽ تدريس  
 

 التحصيؿـ / استطالع آراء المحكميف لبياف صالحية اختبار                
 األستاذ ............................................................... المحتـر            
 تحية طيبة :

) فاعميػة المدونػة االلكترونيػة ضػمف ميمػات عمميػة فػي التحصػػيؿ يػرـو الباحػث إجػراء بحثػة الموسػوـ بػػ 
 سط في مادة الفيزياء ( والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طالب الصؼ الثاني المتو 

ونظرا لما نعيده فيكـ مف خبرة ومعرفة عممية وعممية في ىذا المجاؿ فاف الباحث يتوجو اليكـ لبياف آرائكػـ 
لغرض التحقؽ مف وضوح اسئمة االختبار ، ومدى مالءمتيا لممستوى الػذي تقيسػو ، واقتػراح ومالحظاتكـ  

( سػػؤااًل لتمثػػؿ المجػػاؿ المعرفػػي حسػػب تصػػنيؼ  40أختػػار الباحػػث )  ِإذ  التعػػديالت التػػي ترونيػػا مناسػػبة ، 
تػػػـ صػػػياغة االسػػػئمة  مػػػف  ِإذ  التحميػػػؿ (  –التطبيػػػؽ  –الفيػػػـ  –بمػػػـو ولممسػػػتويات األربػػػع األولػػػى ) التػػػذكر 

 التاسع ( . –الثامف  –السابع  –محتوى كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني المتوسط ولمفصوؿ ) السادس 
 مع فائؽ شكري لكـ .... 

 المقب العممي .............................

 مكاف العمؿ  .............................  التخصص ...............................

 اىجبحث               ادلشسف                                                                        
 حُدز ّبصس ٍظيىً         أ.ً. د. حمضِ  طبهس ادلىصىٌ                                      
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 ت
اليدؼ السموكي/ جعؿ 
 الطالب قادرًا عمى أف:

 صالحة السؤاؿ الذي يقيس اليدؼ السموكي المستوى
غير 
 صالحة

تحتاج 
الى 
 تعديؿ

1  

 

 ٠عشؾ اٌضٛء

٘ووٛ ٔووٛ  ِووٓ أووٛا  اٌ  لوو  اٌضووٛء  تزوش

 ٠صذس ِٓ:

a –                اجغاااااااااااااااااااااااَ ِ ااااااااااااااااااااااُ ت       

b –       اجغاَ شفافت 

   c –        اجغاااااااااااااااااَ ِغت اااااااااااااااااُ ت       

d- اجغاَ ِؼتّت 

   

٠وووووزوش اوووووف   اٌصوووووٛس   2

اٌّتىٛٔوووووو  ـووووووٟ اٌّووووووش   

 اٌّغت٠ٛ 

اٌصوووٛس  اٌّتىٛٔووو   ٛاعووو   اٌّوووش    تزوش

 :اٌّغت٠ٛ  تىْٛ دائّ ً 

  a-                  حمُمُاااااااااااااااااااااات ِؼتذٌاااااااااااااااااااااات    

b –  خُاٌُت ِؼتذٌت 

   c-               حمُمُاااااااااااااااااااااات ِمٍىباااااااااااااااااااااات      

d- خُاٌُت ِمٍىبت 

   

٠فغووووووش تضٍووووووً اٌضووووووٛء  3

اال وووو١ى اٌووووٝ ِ ّٛ وووو  

اٌٛاْ اٌ ١ؿ اٌّشئٟ  ٕوذ 

عوومٛ ٗ  ٍووٝ أوووذ أٚ ووٗ 

 اٌّٛشٛس اٌض   ٟ

٠تضٍووووً اٌضووووٛء اال وووو١ى  ٛاعوووو    ـُٙ

 غوو ا االووت ؾ اٌّٛشووٛس اٌض وو  ٟ 

 : ........ األٌٛاْ داالً اٌض  ج

      a –     عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشع                        

b-  صواَا اٌغمىط 

     c-         تشوُضd- ٔغب 

   

٠عٍووً وٙووٛس أٌووٛاْ لووٛط  4

 لضح

اْ و ٘ش  اٌمٛط لضح تضوذ  ٔت١ و   ـُٙ

ٌغمٛ  ضوٛء اٌموّظ  ٍوٝ ل وشا  

 :اٌّ ش ٚاٌتٟ ٠ضذ  ـ١ٙ 

       a-   أىغاسb-  ٍأؼىاط خاسج 

    c-    ٍأؼىااااااااااط وٍاااااااااٍ داخٍااااااااا         

d   - اِتظاص 

   

  ٌشعُ ل١ ط صا٠ٚو    ٠ٓ١ 5

 اٌغمٛ  ٚصا٠ٚ  االٔعى ط

 

شووووع   ضووووٛئٟ عووووم   ٍووووٝ ِووووش    ت  ١ك

 30ِغووت٠ٛ  ٚو ٔووو صا٠ٚوو  اٌغوومٛ  

دس وووو  ـووووؤْ اٌضا٠ٚوووو   وووو١ٓ اٌمووووع   

 :اٌغ ل  ٚاٌمع   إٌّعىظ تغ ٚٞ 

      a- 25       دسجتb- 30  دسجت 

      c- 60      دسجت d- 90 دسجت 
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٠وووزوش و١ف١ووو   ووو ج  عوووذ  6

اٌعذع     عتعّ ي إٌظش  

 اٌشل١م 

ِووش٠ى ٠مووىٛ ِووٓ  عووذ إٌظووش ـووؤْ  تزوش

 :اٌعذع  إٌّ ع   ٌٗ ٟ٘ 

     a-   ػذعت ِفشلتb -  ػذعت الِت 

     c-          ػذعت ِمؼشة راث لذسة ِؼُٕت 

    d- ػذعت ِحذبت راث لذسة ِؼُٕت 

   

٠عوووشؾ اٌّشووووض اٌ صوووشٞ  7

 ٌٍعذع 

إٌم ووووو  اٌتوووووٟ ٠ّوووووش  ٙووووو  اٌموووووع    تزوش

 :اٌضٛئٟ ٚال ٠ع ٟٔ أىغ ساً ٟ٘ 

  a-      حافاااااات اٌؼذعااااااتb-  بااااااإسة

 اٌؼذعت 

  c-          اٌّشوض اٌبظشٌ ٌٍؼذعت 

 d-  ٔمطاااات تمااااغ باااآُ حافاااات اٌؼذعاااات

 وِٕتظفها

   

ِوووٓ  ١ توووٗ ٠ع وووٟ أِ ٍووو   8

  ٍٝ األ غ َ اٌّعتّ 

) ٌووووُ ٠ووووشد روش٘وووو  ـووووٟ  

 اٌىت ب(

  : غُ  أل٠َٛ١ٌّٕعذ ا ت  ١ك

    a-      ُِؼاااتb-    شااافافc-  شااابه

 جُغ اٌحاالث اٌغابمت -   dشفاف

 

   

٠وووووووووزوش أِ ٍووووووووو   ٍوووووووووٝ  9

اِتص ص ٚٔف ر ٚأعى ط 

 اٌضٛء   ش اٌّٛاد

ٚسد  وّشاء اٌٍْٛ أضو١ و   ٌضوٛء  تزوش

  :األصسق ـؤٔٙ  عت ذٚ   ٌٍْٛ 

    a-         األحّشb-  األصسق 

    c-        األخ شd- األعىد 

   

 :ِٛ    اشع  و ِ  ٟ٘ ِٛ     تزوش ٠عشؾ أشع  و ِ  10

    a-   ُِىأُىُت طىٌُت 

 b - ُِىأُىُت ِغتؼشضات             

c      -                      وهشوِغٕاطُغُت 

d -  جُّغ اٌحاالث اٌغابمت 

   

٠ووووووزوش شووووووشٚ  وووووووذٚ   11

 اٌضا٠ٚ  اٌضش  

ـوووٟ اٌموووىً أدٔووو ٖ شوووع   ضوووٛئٟ    تزوش

ع ل  ِٓ اٌّ ء  ٍٝ اٌغ ح اٌف اوً 

 ووو١ٓ اٌّووو ء ٚاٌٙوووٛاء ـوووؤْ اٌضا٠ٚووو  

  :اٌضش   تىْٛ 

 a- أطغش ِٓ صاوَت اٌغمىط  

  b-                          أوبش ِٓ صاوَت اٌغمىط 

    c-            تغاوٌ صاوَت اٌغمىط 

 d- ال تغاوٌ صاوَت اٌغمىط 

   

١ّ٠وووووووض  ووووووو١ٓ اال غووووووو َ  12

 اٌّض١   ٚاٌّغتض١  

اال غ َ اٌتٟ ت عث اٌضٛء ِٓ راتٙو   ـُٙ

 تغّٝ :

    a-                    اجغاَ ِ ُ ت 
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    b- اجغاَ ِؼتّت 

    c-         اجغاَ ِغت ُ ت 

    d-  اجغاَ شفافت 

٠عوووووشؾ اٌ عووووووذ اٌ ووووووئسٞ  13

 ٌٍّش    

٠ ٍووك  ٍووٝ اٌ عووذ  وو١ٓ ِٛلوو  اٌ ووئس   تزوش

  :االع ع١  ٌٍّش   ٚل  ٙ   ـ 

    a-                 ِشواااااااااااااااااااااض اٌتىاااااااااااااااااااااىس    

 b-  ٌاٌبؼذ اٌبإس 

   c-        ٍاٌّحاااااااااااااااااىس األعاعاااااااااااااااااا        

d- ٌاٌّحىس اٌثأى 

 

   

  األ١ٌوو ؾ اعوتعّ ال ٠وزوش  14

 اٌ صش٠ 

تغووتعًّ .........ـووٟ اٌ ووا ٌتصوو٠ٛش  تزوش

  ٛؾ اٌّش٠ى.

a-   االشااااااؼت اٌغاااااإُُتb-  االٌُاااااااف

 اٌبظشَت

c- اٌّىجااااث اٌ اااى ُتd-  اٌّىجااااث

 اٌشادَىَت

   

١ّ٠ض  ١ٓ اٌعذع  اٌّضذ    15

 ٚاٌعذع  اٌّمعش 

  :اٌعذع   را  اٌض ـ  اٌشل١م  ٟ٘  ـُٙ

    a-    ػذعت الِهb-  ػذعت ِفشلت 

    c- ِمؼشةعت ذػ    

  d-  جُّغ اٌحاالث اٌغابمت 

   

٠عوووشؾ اٌّضوووٛس االعووو ط  16

 ٌٍعذع 

اٌّغتم١ُ اٌعّٛد  ٍٝ عو ح اٌعذعو   تزوش

  :ِ ساً  ّشوض٘  اٌ صشٞ ٠ذ ٝ 

      a-   ٌاٌّشوض اٌبظشb-  اٌبإسة 

     c-           ٍاٌّحاااىس االعاعاااd- 

 اٌبؼذ اٌبإسٌ 

   

األ غوووو َ اٌتوووووٟ ال تغووووّح ٌٍضوووووٛء  تزوش ٠عشؾ األ غ َ اٌّعتّ  17

  ٌٕفٛر ِٓ ال ٌٙ  ـ  توشٜ األ غو َ 

 :اٌٛالع  الٍفٙ  ٟ٘ 

    a-           اجغاااااااااااااااااااااااَ شاااااااااااااااااااااافافت         

b-    اجغااااَ ِؼتّاااتc-  اجغااااَ شااابه

 أجغاَ ػاوغت -dشفافت  

   

٠عوووووشؾ ِوووووضج األاووووو ؽ   18

 األع ع١ 

أرا ِض و ا ؽ  اوفشاء ِو  او ؽ   تزوش

  :ـ١شٚصٞ ـؤْ اٌّض٠ج ٠ ذٚ 

    a-   ْأخ ش اٌٍىb-  ْأصسق اٌٍى 

    c-   ْأحّش اٌٍىd- ْبشتماٌٍ اٌٍى 
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اٌّووووش    اعووووتعّ ي ٠عٍووووً  19

اٌّضذ ووووو   ٍوووووٝ  ووووو ٔ ٟ 

 اٌغ١ س 

تغتعًّ اٌّش   اٌّضذ و   ٍوٝ  و ٔ ٟ  ـُٙ

 :اٌغ١ س  ألٔٙ  

    a-           تؼًّ ػًٍ تب ُش اٌ ىء 

  b- تؼًّ ػًٍ جؼً اٌظىسة ِؼتذٌت 

    c-     تؼطٍ ِجاي سؤَا ضُك 

    d- تؼطٍ ِجاي سؤَا واعغ 

   

٠موووووو سْ  وووووو١ٓ اٌصووووووٛس   20

اٌضم١م١ووووووووو  ٚاٌصوووووووووٛس  

 ا١ٌّ٘ٛ 

تختٍوووووؿ اٌصوووووٛس  اٌضم١م١ووووو   وووووٓ  تض١ًٍ

 :اٌصٛس  ا١ٌّ٘ٛ   ؤٔٙ  

    a-                      َّىاااآ تغااااٍّها ػٍااااً حاااااجض

b   - ال َّىٓ تغٍّها ػًٍ حاجض 

  c-                       ال تااااااااشي باااااااااٌؼُٓ اٌّجااااااااشدة

d -  تتىاىْ ِآ اٌتمااء اِتاذاد االشاؼت

 إٌّؼىغت 

   

  ٘ووٛ ِووٓ األٌووٛاْ ا٢ت١ووأوووذ األٌووٛاْ  تزوش ٠عذد األٌٛاْ األع ع١  21

 :األع ع١  

     a-       األصسقb- األطفش 

     c-        األبُضd- ٌاٌىسد 

   

اٌّٛ و    اعوتعّ ي ٠فغش  22

ـووووووٛق اٌ ٕفغوووووو ١  ـووووووٟ 

  ١ٍّ  اٌتعم١ُ

تغووت ّش اٌّٛ وو   ـووٛق اٌ ٕفغوو ١   ـُٙ

ـووٟ  ١ٍّوو   اٌتعموو١ُ ٚرٌووه ألْ ٌٙوو  

 :اٌم  ١ٍ   ٍٝ 

 a-    اختشاق اٌّىادb-  ُُلتً اٌجشاث 

    c-  ٌٍٍٍُاٌىشف ا 

    d- َتشخُض وغىس اٌؼظا 

   

٠ع ووووٟ ِ وووو الً ِووووٓ  ١ تووووٗ  23

ا١ِٛ١ٌووووو  ووووووٛي وووووو ٘ش  

 اٌغشاب 

) ٌُ ٠شد روش  ـٟ اٌىتو ب  

) 

ـووٟ أوووذ أ٠وو َ اٌصوو١ؿ اٌّمّغوو  ٠ ووذ   ت  ١ك

ٌٍّموو ٘ذ اووٛس  اٌموو ش  ِعىٛعووو  

ـووٟ اٌ شلوو    ٕووذ إٌظووش ا١ٌٙوو  ِووٓ 

 : ع١ذ ٚ٘زٖ اٌظ ٘ش  تذ ٝ 

  a-     ٍاالٔؼىاااط اٌىٍااb-    اٌغااشا

c-      اٌماااااااىط لاااااااضd-  اٌضاوَااااااات

 اٌحشجت

   

 ٕوووذِ  ٠ٕظوووش  اٌ عوووذ اٌظووو ٘شٞ /٘وووٛ تزوش ٠عشؾ اٌ عذ اٌظ ٘شٞ 24

اٌصوو١ د ِووٓ ِٛلوو  ـووٛق اٌّوو ء اٌووٝ 

 :عّى  داالً اٌّ ء ـؤٔٙ  ت ذٚ

  a-        ٍأبؼذ ػٓ ِىلؼها اٌحمُم  

b     -  ٍألش  ِٓ ِىلؼها اٌحمُم 

  c-            ٍػٕذ ِىلؼها اٌحمُما   
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d  - ٍأطغش ِٓ حجّها اٌطبُؼ 

 

اٌع ل   ١ٓ عوش    مشح٠ 25

 اٌضٛء ٚاٌى  ـ  اٌضٛئ١  

 )  ؤعٍٛ ٗ اٌخ ص (      

أْ عووووش   اٌضووووٛء إٌّتمووووً الوووو ي  ـُٙ

                                 :ٚعو  ِو  

a- تماً باصدَااد اٌىثافات اٌ اى ُت                           

b-  اٌىثافت اٌ ى ُتتضداد باصدَاد 

  c-         تمً ػٕذِا تمً اٌىثافت اٌ ى ُت 

d-  ال تتأثش باصدَاد أو ٔمظاْ اٌىثافات

 اٌ ى ُت

   

٠ّىووووٓ ِع ٌ وووو   ١ووووٛب إٌظووووش دْٚ  تزوش (٠Lazikعشؾ ا١ٌٍضن ) 26

 اال تّووو د  ٍوووٝ إٌظووو س  ِوووٓ الووو ي 

    :تم١ٕوو    ١وو  وذ٠ وو  تووذ ٝ اعووتعّ ي

a-              اٌؼذعاااااااااااااااااااااث اٌالطاااااااااااااااااااامت     

b       -  اٌؼذعاث اٌّىبشة 

       c-         اٌٍُضنd- اٌٍُضس 

 

   

٠ضوووٛي اٌع لووو   ووو١ٓ لوووٛ   27

اٌتى ١ش ٚ ٛي اٌ غوُ اٌوٝ 

   ل  س٠ ض١ 

٠ّىٓ وغ ب  ٛي اٌصٛس  ِٓ ال ي  ـُٙ

 :  ا٢ت١اٌع ل  اٌش٠ ض١  

     a-              ُلااىة اٌتىبُااش ـااـ  طااىي اٌجغاا

b       -  طىي اٌجغُ × لىة اٌتىبُش 

       c-                ُلاااىة اٌتىبُاااش/ طاااىي اٌجغااا

d       - ُلىة اٌتىبُش+ طىي اٌجغ 

   

٠وووووزوش اوووووف   اٌصوووووٛس   28

 اٌّتىٛٔ  ـٟ اٌى ١ِشا

 

أْ اووووف   اٌصووووٛس  اٌّتىٛٔوووو  ـووووٟ  تزوش

  :اٌى ١ِشا ٟ٘ 

      a-                     حمُمُااااااات ِىباااااااشة ِمٍىبااااااات

b        - خُاٌُت ِمٍىبت ِظغشة 

      c-                   وهُّاااااات ِظااااااغشة ِمٍىباااااات

d        - حمُمُت ِظغشة ِمٍىبت 

   

تغوووووت ١  اٌعووووو١ٓ اٌغووووو١ٍّ  سإ٠ووووو   تزوش ٠عشؾ ِذٜ اٌشإ٠  29

اال غ َ  ٛضوٛح ِوٓ ِغو ـ  ال تموً 

 ٓ : 

      a- cm 20      b- cm 25 

     c- cm 30      d- cm 35 

   

٠ وو١ٓ عوو ا سإ٠وو   عووى  30

اٌّووووٛاد  وووو ٌٍْٛ األ وووو١ى 

ٚاٌوووو عى ا٢الووووش  وووو ٌٍْٛ 

اْ عوووو ا سإ٠وووو  اٌغوووو ٛس   وووو ٌٍْٛ  ـُٙ

 األعٛد ألٔٙ : 

  a   -  ْتّتض جُّغ األٌىا 
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 تؼىظ جُّغ األٌىاْ       - b     األعٛد

    c-   تّتض جضء ِٕها 

 d      - تؼىظ جضء ِٕها 

ِووٓ األعوو  ب اٌّّٙوو  اٌتووٟ أد  اٌووٝ  ـُٙ ٠عًٍ تآوً   م  األٚصْٚ 31

 :تآوً   م  األٚصْٚ ٘ٛ تؤث١ش

      a-                        اٌحذَاااااااذ وسطىبااااااات اٌجاااااااى

b       - ِشوباث اٌىٍىس واٌفٍىس 

      c-                   األتشبااات واٌغبااااس اٌّتظااااػذ

d       -  األووغجُٓ واٌهٍُىَغاص 

   

٠موو سْ  وو١ٓ اٌّووٛاد وغووا  32

 شف ـ١تٙ  ٌٍضٛء

  ووذد اٌ غوُ ا٢ت١ِٓ ال ي األشى ي  تض١ًٍ

 اٌمف ؾ:

      a            b          c      d               

   

٠عٍووووووً تغوووووو١ّ  اٌعذعوووووو   33

 اٌّضذ     ٌعذع  اٌ ِ 

تٟ ٌٙ  اٌم  ١ٍ   ٍٝ ت ١ّو  اٌعذع  اٌ ـُٙ

 :االشع  اٌضٛئ١  ٟ٘ 

 a-     ػذعت ِمؼشةb- ِ حذباتػذعت  

c-    ػذعت ِغتىَتd-  ِىبشةػذعت 

   

٠ضووً ِغووؤٌ  ٠ضغووا ـ١ٙوو   34

 لذس  اٌعذع  

 )ٌُ ٠شد روش  ـٟ اٌىت ب(

 Dارا و ٔووووو لووووذس  اٌعذعوووو  اٌ ِوووو   ت  ١ك

 :+ ـؤْ  عذ٘  اٌ ئسٞ ٠غ ٚٞ 25

       a- cm 2       b – cm 4 

       c- cm 6        d- cm 8 

   

 :اْ اٌٍْٛ اٌّتُّ ٌٍْٛ االالضش ٘ٛ تزوش ٠عذد األٌٛاْ اٌّتّّ  35

       a-     ٍٔاالسجىاb- االطفش 

       c-     ٌاٌفُشوصd- ٌٍاٌبشتما 

   

١ّ٠ووووووض  وووووو١ٓ االٔعىوووووو ط  36

إٌّوووتظُ ٚؼ١وووش إٌّوووتظُ 

 ٌٍضٛء

٠ختٍوووووؿ  وووووٓ االٔعىووووو ط إٌّوووووتظُ  ـُٙ

االٔعىوو ط اٌؽ١ووش إٌّووتظُ ٚرٌووه  ووؤْ 

 :صٚا٠  اٌغمٛ  تىْٛ

  a-  ِتغاااااااوَت واألػّااااااذة اٌّماِاااااات

غُاش ِتغااوَت  -  bِتىاصَات           

 واالػّذة اٌّماِت ِتىاصَت

 c-  ِتغاااوَت واالػّااذة اٌّماِاات غُااش

غُاااااش ِتغااااااوَت  -dِتىاصَااااات         

 واالػّذة اٌّماِت غُش ِتىاصَت

   

اٌّفٙووووَٛ اٌووووزٞ ٠عٕووووٟ اْ اٌضووووٛء  تزوش أعى ط اٌضٛء٠عشؾ  37

اٌغوو ل   ٍووٝ اٌغوو ح اٌعوو وظ ٠شتووذ 
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 :اٌٝ ٔفظ اٌٛع  ٠غّٝ

  a-      تىىْ اٌظاليb-      أؼىاط 

  c-           أىغاسd- اِتظاص 

٠ووووووزوش ِمووووووذاس عووووووش    38

 اٌضٛء ـٟ اٌفشاغ

ت ٍووووػ عووووش   اٌضووووٛء ـووووٟ اٌفووووشاغ  تزوش

 : وٛاٌٟ

   a-  km/s 3000   b- km/s 

30000 c     - km/s 300000     

d- km/s 3000000 

   

٠ووووووزوش شووووووشٚ  وووووووذٚ   39

 اٌضا٠ٚ  اٌضش  

اْ ل١ ط صا٠ٚو  أىغو س اٌضوٛء ـوٟ  تزوش

اٌٛعوو  االلووً و  ـوو  ضووٛئ١  ٚاٌتووٟ 

صا٠ٚوووو  عوووومٛ ٗ تغوووو ٚٞ اٌضا٠ٚوووو  

  :اٌضش   تىْٛ 

      a- 30     دسجتb- 60  دسجت 

     c- 90    دسجتd- 180 دسجت 

   

٠ضووووووً ِغووووووؤٌ  ٌضغوووووو ب  40

 اٌ ٛي اٌّٛ ٟ 

 )ٌُ ٠شد روش٘  ـٟ اٌىت ب(

 Hzِٛ   وٙشٚ ِؽٕ  ١غ١  تشدد٘   ت  ١ك

  :ـؤْ  ٌٛٙ  اٌّٛ ٟ ٠غ ٚٞ 1250

     a- m 240     b- m 260 

    c- m 280       d- m 290 
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 ( 12ممحؽ رقـ ) 

 التمييز لالختبار التحصيميمعامؿ الصعوبة والسيولة ومعامؿ 

ت 
 الفقرات

عدد االجابات في 
 المجموعة العميا 

عدد االجابات في 
 المجموعة الدنيا

 مجموع
االجابات 
 الصحيحة

 مجموع
االجابات 
 الخاطئة

معامؿ 
 السيولة

معامؿ 
 الصعوبة

 معامؿ
 التمييز  

 Q P D الخاطئة الصحيحة الخاطئة الصحيحة  
1 23 4 12 15 35 19 0.6 0.4 0.407 
2 20 7 9 18 29 25 0.5 0.5 0.407 
3 20 7 12 15 32 22 0.6 0.4 0.296 
4 18 9 8 19 26 28 0.5 0.5 0.370 
5 20 7 9 18 29 25 0.5 0.5 0.407 
6 26 1 9 18 35 19 0.6 0.4 0.629 
7 11 16 4 23 15 39 0.3 0.7 0.259 
8 22 5 9 18 31 23 0.6 0.4 0.481 
9 23 4 6 21 29 25 0.5 0.5 0.629 
10 22 5 11 16 33 21 0.6 0.4 0.407 
11 27 0 12 15 39 15 0.7 0.3 0.555 
12 25 2 9 18 34 20 0.6 0.4 0.592 
13 25 2 12 15 37 17 0.7 0.3 0.481 
14 21 6 6 21 27 27 0.5 0.5 0.555 
15 17 10 7 20 24 30 0.4 0.6 0.370 
16 17 10 6 21 23 31 0.4 0.6 0.407 
17 18 9 6 21 24 30 0.4 0.6 0.444 
18 24 3 10 17 34 20 0.6 0.4 0.518 
19 16 11 8 19 24 30 0.4 0.6 0.296 
20 17 10 4 23 21 33 0.4 0.6 0.481 
21 24 3 14 13 38 16 0.7 0.3 0.370 
22 19 8 5 22 24 30 0.4 0.6 0.518 
23 24 3 10 17 34 20 0.6 0.4 0.518 
24 24 3 10 17 34 20 0.6 0.4 0.518 
25 21 6 9 18 30 24 0.6 0.4 0.444 
26 19 8 8 19 27 27 0.5 0.5 0.407 



179 
             .......................................................................................................     المـالحـق

           
 

27 20 7 4 23 24 30 0.4 0.6 0.592 
28 25 2 11 16 36 18 0.7 0.3 0.518 
29 18 9 6 21 24 30 0.4 0.6 0.444 
30 25 2 4 23 29 25 0.5 0.5 0.777 
31 25 2 3 24 28 26 0.5 0.5 0.814 
32 20 7 4 23 24 30 0.4 0.6 0.592 
33 17 10 7 20 24 30 0.4 0.6 0.370 
34 17 10 6 21 23 31 0.4 0.6 0.407 
35 19 8 3 24 22 32 0.4 0.6 0.592 
36 19 8 9 18 28 26 0.5 0.5 0.370 
37 13 14 5 22 18 36 0.3 0.7 0.296 
38 22 5 5 22 27 27 0.5 0.5 0.629 
39 19 8 8 19 27 27 0.5 0.5 0.407 
40 21 6 3 24 24 30 0.4 0.6 0.666 
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 ( 13ممحؽ رقـ ) 

 فعالية البدائؿ الخاطئة

 اٌّ ّٛ   اٌفمش 
اٌ ذ٠ً 

 اٌصض١ح
 اٌ ذائً

 اٌّ ّٛ 
 اٌفع ١ٌ  ٌٍ ذائً اٌخ    

a b c d a b c d 

1 
 اٌع١ٍ 

a 
23 0 3 1 27 

  0.074 - 0.222 - 0.111 - 
 27 4 9 2 12 اٌذ١ٔ 

2 
 اٌع١ٍ 

b 
4 20 2 1 27 

0.111 -   0.111 - 0.185 - 
 27 6 5 9 7 اٌذ١ٔ 

3 
 اٌع١ٍ 

a 
20 3 2 2 27 

  0.111 - 0.111 - 0.074 - 
 27 4 5 6 12 اٌذ١ٔ 

4 
 اٌع١ٍ 

a 
18 2 4 3 27 

  0.111 - 0.111- 0.148- 
 27 7 7 5 8 اٌذ١ٔ 

5 
 اٌع١ٍ 

c 
3 0 20 4 27 

0.111 - 0.148 -   0.148 - 
 27 8 9 4 6 اٌذ١ٔ 

6 
 اٌع١ٍ 

d 
1 0 0 26 27 

0.148 - 0.222 - 0.259-    27 9 7 6 5 اٌذ١ٔ 

7 
 اٌع١ٍ 

c 
7 5 11 4 27 

0.111 - 0.111-   0.037 - 
 27 5 4 8 10 اٌذ١ٔ 

8 
 اٌع١ٍ 

a 
22 1 2 2 27 

  0.185 - 0.185- 0.111 - 
 27 5 7 6 9 اٌذ١ٔ 

9 
 اٌع١ٍ 

d 
3 0 1 23 27 

0.185 - 0.222- 0.222-    27 6 7 6 8 اٌذ١ٔ 

10 
 اٌع١ٍ 

c 
4 1 22 0 27 

0.111 - 0.148-   0.148 - 
 27 4 11 5 7 اٌذ١ٔ 

11 
 اٌع١ٍ 

c 
0 0 27 0 27 

0.222 - 0.185-   0.148 - 
 27 4 12 5 6 اٌذ١ٔ 

12 
 اٌع١ٍ 

a 
25 1 1 0 27 

  0.222 - 0.259- 0.111 - 
 27 3 8 7 9 اٌذ١ٔ 

13 
 اٌع١ٍ 

b 
0 25 2 0 27 

0.111 -   0.222 - 0.148 - 
 27 4 8 12 3 اٌذ١ٔ 

14 
 اٌع١ٍ 

d 
3 3 0 21 27 

0.148 - 0.222 - 0.185 -    27 6 5 9 7 اٌذ١ٔ 

15 
 اٌع١ٍ 

a 
17 4 3 3 27 

  0.185 - 0.148 - 0.037 - 
 27 4 7 9 7 اٌذ١ٔ 

16 
 اٌع١ٍ 

c 
3 3 17 4 27 

0.111 - 0.185 -   0.111 - 
 27 7 6 8 6 اٌذ١ٔ 

17 
 اٌع١ٍ 

b 
3 18 1 5 27 

0.111 -   0.148 - 0.185 - 
 27 10 5 6 6 اٌذ١ٔ 

18 
 اٌع١ٍ 

a 
24 0 2 1 27 

  0.185 - 0.185 - 0.148 - 
 27 5 7 5 10 اٌذ١ٔ 

19 
 اٌع١ٍ 

d 
5 2 4 16 27 

0.074 - 0.074 - 0.148 -    27 8 8 4 7 اٌذ١ٔ 

20 
 اٌع١ٍ 

a 
17 2 4 4 27 

  0.185 - 0.185 - 0.111 - 
 27 7 9 7 4 اٌذ١ٔ 
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 اٌّ ّٛ   اٌفمش 
اٌ ذ٠ً 

 اٌصض١ح

 اٌ ذائً
 اٌّ ّٛ 

  ١ٌ  ٌٍ ذائً اٌخ    عاٌف

a b c d a b c d 

21 
 اٌع١ٍ 

a 
24 1 0 2 27 

  0.185 - 0.074 - 0.111 - 
 27 5 2 6 14 اٌذ١ٔ 

22 
 اٌع١ٍ 

b 
4 19 1 3 27 

0.148 -   0.222 - 0.148 - 
 27 7 7 5 8 اٌذ١ٔ 

23 
 اٌع١ٍ 

b 
0 24 1 2 27 

0.222 -   0.148 - 0.148 - 
 27 6 5 10 6 اٌذ١ٔ 

24 
 اٌع١ٍ 

b 
0 24 2 1 27 

0.185 -   0.185 - 0.148 - 
 27 5 7 10 5 اٌذ١ٔ 

25 
 اٌع١ٍ 

a 
21 2 2 2 27 

  0.148 - 0.111 - 0.185 - 
 27 7 5 6 9 اٌذ١ٔ 

26 
 اٌع١ٍ 

c 
5 0 19 3 27 

0.148 - 0.148 -   0.111 - 
 27 6 8 4 9 اٌذ١ٔ 

27 
 اٌع١ٍ 

b 
5 20 1 1 27 

0.111 -   0.222 - 0.259 - 
 27 8 7 4 8 اٌذ١ٔ 

28 
 اٌع١ٍ 

d 
1 0 1 25 27 

0.222 - 0.111- 0.185 -    27 11 6 3 7 اٌذ١ٔ 

29 
 اٌع١ٍ 

b 
4 18 2 3 27 

0.185-   0.111- 0.148 - 
 27 7 5 6 9 اٌذ١ٔ 

30 
 اٌع١ٍ 

a 
25 0 0 2 27 

  0.222 - 0.259 - 0.296 - 
 27 10 7 6 4 اٌذ١ٔ 

31 
 اٌع١ٍ 

b 
1 25 0 1 27 

0.296 -   0.185 - 0.333 - 
 27 10 5 3 9 اٌذ١ٔ 

32 
 اٌع١ٍ 

a 
20 2 2 3 27 

  0.222 - 0.148 - 0.222 - 
 27 9 6 8 4 اٌذ١ٔ 

33 
 اٌع١ٍ 

b 
4 17 3 3 27 

0.148 -   0.111 - 0.111 - 
 27 6 6 7 8 اٌذ١ٔ 

34 
 اٌع١ٍ 

b 
3 17 3 4 27 

0.185 -   0.111 - 0.111 - 
 27 7 6 6 8 اٌذ١ٔ 

35 
 اٌع١ٍ 

a 
19 1 3 4 27 

  0.148 - 0.222 - 0.222 - 
 27 10 9 5 3 اٌذ١ٔ 

36 
 اٌع١ٍ 

a 
19 0 5 3 27 

  0.148 - 0.148 - 0.074 - 
 27 5 9 4 9 اٌذ١ٔ 

37 
 اٌع١ٍ 

b 
4 13 5 5 27 

0.148 -   0.074- 0.074 - 
 27 7 7 5 8 اٌذ١ٔ 

38 
 اٌع١ٍ 

c 
2 2 22 1 27 

0.222 - 0.222 -   0.185 - 
 27 6 5 8 8 اٌذ١ٔ 

39 
 اٌع١ٍ 

c 
4 2 19 2 27 

0.148 - 0.148 -   0.111 - 
 27 5 8 6 8 اٌذ١ٔ 

40 
 اٌع١ٍ 

a 
21 1 3 2 27 

  0.185 - 0.259 - 0.222 - 
 27 8 10 6 3 اٌذ١ٔ 
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 ( 14ممحؽ رقـ ) 

 الصيغة النيائية لالختبار التحصيمي

 ............ أسـ الطالب .............................       الصؼ .....................  الشعبة  
 رؼيَُبد االجبثخ ػِ االخزجبز 

 ة :اآلتييرجى منؾ اتباع التعميمات  في مادة الفيزياء: لديؾ اختبار  عزيزي الطالب
 لذلؾ . كتابة االسـ والصؼ والشعبة وبخط واضح في المكاف المخصص .1
 تكوف االجابة عمى ورقة االسئمة  . .2
 االجابة عف جميع أسئمة االختبار ) دوف ترؾ ( . .3
 سؤاؿ وكؿ سؤاؿ يحتوي عمى عبارة رئيسية واربع بدائؿ 40االختبار يتكوف مف  .4

(d  –c –b –a ) . 
 دقيقة . 50وقت االجابة عف االختبار  .5     
 درجة االختبار تكوف عمى النحو اآلتي :.  6

 اإلجابة الصحيحة لكؿ فقرة تعطى درجة واحدة .  •

 اإلجابة غير الصحيحة أو المتروكة أو اإلجابة عف أكثر مف بديؿ تعطى صفرًا . •

 : اآلتيضع عالمة       حوؿ الحرؼ الذي يمثؿ االجابة الصحيحة ، كما في المثاؿ  - 7
 المتر           -dالواط          -cالنيوتف         -b     الكمفف   – a     :س:  اف وحدة قياس القوة ىي 

 
 

  والتفوق بالنجاح لكم أمنياتي              

  

 

 

 ٍدزس ادلبدح : حُدز ّبصس ٍظيىً                                             
 

 



183 
             .......................................................................................................     المـالحـق

           
 

 :: الضوء ىو نوع مف انواع الطاقة يصدر مف  1س

a –            اجساـ مضيئةb –       اجساـ شفافة 

        c –   اجساـ مستضيئة        d-  اجساـ معتمة 

 :: الصورة المتكونة بواسطة المرآة المستوية تكوف دائمًا  2س

      a-                حقيقية معتدلةb –  خيالية معتدلة 

     c-                 حقيقية مقموبةd-  خيالية مقموبة 

 بسبب اختالؼ ........ األلواف داخؿ الزجاجوء االبيض بواسطة الموشور الزجاجي :  يتحمؿ الض 3س

      a –                     سرعb-  زوايا السقوط 

     c-                       تركيزd-  نسب 

 ::اف ظاىرة القوس قزح تحدث نتيجة لسقوط ضوء الشمس عمى قطرات المطر والتي يحدث فييا4س

      a-                       انكسارb-  انعكاس خارجي 

      c-         انعكاس كمي داخميd-  امتصاص 

درجػة فػأف الزاويػة بػيف الشػعاع  30: شعاع ضوئي سقط عمى مرآة مستوية وكانػت زاويػة السػقوط 5س

 :الساقط والشعاع المنعكس تساوي 

      a- 25               درجةb- 30  درجة 

      c- 60              درجة d- 90 درجة 

 :مريض يشكو مف بعد النظر فأف العدسة المناسبة لو ىي  : 6س

     a-             عدسة مفرقةb                -  عدسة المة 

     c-          عدسة مقعرة ذات قدرة معينةd- عدسة محدبة ذات قدرة معينة 

 :ي وال يعاني انكسارًا ىي :النقطة التي يمر بيا الشعاع الضوئ7س
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  a-  حافة العدسة                       b-  بؤرة العدسة 

  c-           المركز البصري لمعدسةd- نقطة تقع بيف حافة العدسة ومنتصفيا      

  :جسـ  لمنيـو: يعد األ 8س

    a-                         معتـb- شفاؼ 

   c-            شبو شفاؼd       - جيع الحاالت السابقة 

  :: وردة حمراء الموف أضيئت بالضوء األزرؽ فأنيا ستبدو بالموف  9س

    a-                    األحمرb-  األزرؽ 

   c-                    األخضرd- األسود 

 :: موجات اشعة كاما ىي موجات 10س

   a-             ميكانيكية طوليةb-  ميكانيكية مستعرضة 

   c-              كيرومغناطيسيةd- كيروضوئية  

: في الشكؿ أدنػاه شػعاع ضػوئي سػاقط مػف المػاء عمػى السػطح الفاصػؿ بػيف المػاء واليػواء فػأف 11س

  :الزاوية الحرجة تكوف 

   a-         أصغر مف زاوية السقوطb-                          أكبر مف زاوية السقوط 

   c-             تساوي زاوية السقوطd- ال تساوي زاوية السقوط 

 : االجساـ التي تبعث الضوء مف ذاتيا تسمى :12س

    a-             اجساـ مضيئةb-           اجساـ معتمة 

    c-         اجساـ مستضيئةd- اجساـ شفافة 

 :: يطمؽ عمى البعد بيف موقع البؤرة االساسية لممرآة وقطبيا بػ 13س
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    a-  مركز التكور     b- البعد البؤري       c-          المحور األساسيd- المحور الثانوي 

: ال ينكسر الشعاع الضوئي عند انتقالو بيف وسطيف مختمفيف في الكثافة الضوئية اذا كانت 14س

  :زاوية السقوط تساوي 

    a- 60     درجة     b- 45  درجة          c- 30                درجةd- 0 درجة 

  :: العدسات ذات الحافة الرقيقة ىي 15س   

    a-                              عدسة الموb-  عدسة مفرقة 

   c- ة مقعرةسدع                            d-  عدسة مستوية 

  :: المستقيـ العمود عمى سطح العدسة مارًا بمركزىا البصري يدعى 16س

      a-                    المركز البصريb-  البؤرة 

     c-                     المحور االساسيd- البعد البؤري  

 :: األجساـ التي ال تسمح لمضوء بالنفوذ مف خالليا فال ترى األجساـ الواقعة خمفيا ىي 17س

      a-                    اجساـ شفافةb-  اجساـ معتمة 

      c-                اجساـ شبو شفافةd- أجساـ عاكسة 

 :زجت صبغة صفراء مع صبغة فيروزي فأف المزيج يبدو :أذا م18س

     a-                   أخضر الموفb-  أزرؽ الموف 

     c-                     أحمر الموفd- برتقالي الموف 
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 :: تستعمؿ المرآة المحدبة عمى جانبي السيارة ألنيا 19س

      a-  جعؿ الصورة معكوسة تعمؿ عمى          b- تعمؿ عمى جعؿ الصورة معتدلة 

      c-           تعطي مجاؿ رؤيا ضيؽ      d- تعطي مجاؿ رؤيا واسع 

 :: تحدث ظاىرة الخسوؼ عندما يكوف القمر 20س

     a-           بدرًاb-  ًمحاقا            c-             ىالؿd-  ًربيعا 

 :ة ىو مف األلواف األساسية اآلتيأحد األلواف  :21س    

     a-                     األزرؽb- األصفر 

     c-                     األبيضd- الوردي 

 :: تستثمر الموجات فوؽ البنفسجية في عمميات التعقيـ وذلؾ ألف ليا القابمية عمى 22س

      a-            اختراؽ الموادb-  قتؿ الجراثيـ 

      c- كشؼ الميمي            الd-  تشخيص كسور العظاـ 

: في أحد أياـ الصيؼ المشمسة يبُد لممشاىد ماء في الطرقات عند النظر الييا مف بعيد وىذه 23س

 :الظاىرة تدعى 

       a-             االنعكاس الكميb- السراب 

        c-                 القوس قزحd- الزاوية الحرجة 

 :عندما ينظر الصياد مف موقع فوؽ الماء الى سمكة داخؿ الماء فأنيا تبدو: 24س
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       a-              أبعد عف موقعيا الحقيقيb-  أقرب مف موقعيا الحقيقي 

     c-                     عند موقعيا الحقيقيd- أصغر مف حجميا الطبيعي 

 :: أف سرعة الضوء المنتقؿ خالؿ وسط ما 25س

      a-          تقؿ بازدياد الكثافة الضوئيةb- تزداد بازدياد الكثافة الضوئية 

     c-         تقؿ عندما تقؿ الكثافة الضوئيةd- ال تتأثر بازدياد أو نقصاف الكثافة الضوئية 

تقنية طبية حديثة  استعماؿ: يمكف معالجة عيوب النظر دوف االعتماد عمى النظارة مف خالؿ 26س

 العدسات المكبرة  -bالعدسات الالصقة                 -a    :تدعى

            c-                              الميزؾd- الميزر 

 :ة اآلتي: يمكف حساب طوؿ الصورة مف خالؿ العالقة الرياضية 27س

       a--            قوة التكبير ػػ  طوؿ الجسـ  b- طوؿ الجسـ × التكبير  قوة 

      c-                قوة التكبير/ طوؿ الجسـd- قوة التكبير+ طوؿ الجسـ 

 :: أف صفات الصورة المتكونة في الكاميرا ىي 28س

      a-                     حقيقية مكبرة مقموبةb- خيالية مقموبة مصغرة 

      c-                   وىمية مصغرة مقموبةd- حقيقية مصغرة مقموبة 

 :: تستطيع العيف السميمة رؤية االجساـ بوضوح مف مسافة ال تقؿ عف 29س

      a- cm 20         b- cm 25              c- cm 30              d- cm 35 
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 :: اف سبب رؤية السبورة بالموف األسود ألنيا 30س   

     a   -               تمتص جميع األلوافb-  تعكس جميع األلواف 

     c-                      تمتص جزء منياd- تعكس جزء منيا 

 :: مف األسباب الميمة التي أدت الى تآكؿ طبقة األوزوف ىو تأثير31س

      a-                        الحديد ورطوبة الجوb- مركبات الكمور والفمور 

      c-                   األتربة والغبار المتصاعدd- غاز األوكسجيف واليميـو 

  :ة حدد الجسـ الشفاؼاآلتي:مف خالؿ األشكاؿ 32

  a-                                    b-     

       

C -                                  d-       

 : عمى تجميع األشعة الضوئية ىيالتي ليا القابمية :العدسة 33س

    a-       عدسة مقعرة   b-  محدبةعدسة         c-         عدسة مستوية     d- عدسة مفرقة 

 :+ فأف بعدىا البؤري يساوي D 25: اذا كانت قدرة العدسة الالمة 34س   

       a- cm 2             b – cm 4           c- cm 6                      d- cm 8 
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 ::  اف الموف المتمـ لموف االخضر ىو  35س 

       a-          االرجواني b- االصفر       c-                   الفيروزيd- البرتقالي 

 :: االنعكاس المنتظـ يختمؼ عف االنعكاس الغير المنتظـ وذلؾ بأف زوايا السقوط تكوف36س       

       a-            متساوية واألعمدة المقامة متوازيةb- غير متساوية واالعمدة المقامة متوازية 

     c-          متساوية واالعمدة المقامة غير متوازيةd- غير متساوية واالعمدة المقامة غير متوازية 

 :نفس الوسط يسمى:  المفيـو الذي يعني اف الضوء الساقط عمى السطح العاكس يرتد الى 37س

       a-                      تكوف الظالؿb-        انعكاسc-            انكسارd-  امتصاص 

 :: تبمغ سرعة الضوء في الفراغ حوالي 38س

      a-  km/s 3000           b- km/s 30000 

      c- km/s 300000         d- km/s 3000000  

: اف قياس زاوية انكسار الضوء في الوسط االقؿ كثافة ضوئية والتي زاوية سقوطو تساوي 39س

  :الزاوية الحرجة تكوف 

      a- 30       درجةb- 60 درجة        c- 90             درجةd- 180 درجة 

  :فأف طوليا الموجي يساوي  Hz 1250: موجة كيرو مغناطيسية ترددىا  40س 

     a- m 240        b- m 260         c- m 280                    d- m 290 
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 )االجبثخ اىَْىذجُخ( ألصئيخ اخزجبز اىزحصُو                                 

 رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ
1  a  15 a 29 b 
2 b 16 c 30 a 
3 a 17 b 31 b 
4 a 18 a 32 a 
5 c 19 d 33 b 
6 d 20 a 34 b 
7 c 21 a 35 a 
8 a 22 b 36 a 
9 d 23 b 37 b 
10 c 24 b 38 c 
11 c 25 a 39 c 
12 a 26 c 40 a 
13 b 27 b   
14 d 28 d   
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 ( 15ممحؽ رقـ ) 

 األوليةمقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية بصورتو 

 جامعة القادسية     
 كمية التربية        

 قسـ العمـو التربوية والنفسية 
 الدراسات العميا / الماجستير 

 الفيزياء     العموـ / طرائؽ تدريس   
 لبياف صالحية فقرات مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية ـ / استطالع آراء المحكميف 

 ) بصورتو األولية  (
 االستاذ الفاضؿ  ............................................................ المحتـر  

 : تحية طيبة
) فاعميػة المدونػة االلكترونيػة ضػمف ميمػات عمميػة فػي التحصػػيؿ يػرـو الباحػث إجػراء بحثػة الموسػوـ بػػ 

.ومف متطمبػات انجػاز فيزياء ( والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة ال
تـ بناء المقياس بعد االطالع عمى عدد  ِإذ   البحث بناء مقياس لمكفاءة الذاتية االكاديمية في مادة الفيزياء ،

( ومقياس  2013) طالفحة وآخروف ، ( و مقياس 2016عبد ، مف االدبيات والمقاييس منيا : مقياس )
،  ونظػػػرا لمػػػا نعيػػػده فػػػيكـ مػػػف خبػػػرة ومعرفػػػة عمميػػػة  ( 2013) بوقفػػػة ، ومقيػػػاس  ( 2012) عمػػػواف ، 

وعمميػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ فػػاف الباحػػث يتوجػػو الػػيكـ لبيػػاف آرائكػػـ ومالحظػػاتكـ بشػػأف صػػالحية فقػػرات ىػػذا 
 المقياس ومدى تمثيميا لممجاؿ .
 : اآلتي( فقرة وتكوف اجابة الطالب حسب البدائؿ  45عممًا اف المقياس يتكوف مف ) 

 ال تنطبؽ عمي تماماً  تنطبؽ عمي نادراً  تنطبؽ عمي غالباً  مي تماماً تنطبؽ ع
 مع فائؽ شكري لكـ... 

  يعرؼ(Bandura،1977  ): تنفيذ في قدراتو حوؿ الفرد معتقداتىي الكفاءة الذاتية االكاديمية 
 .  الجيدة النتائج الى الوصوؿ اجؿ بكفاءة مف  )الدراسية االكاديمية ) المياـ

                                                                    (Bandura,1977,p199 )                                                                                                                                     
 :ةاآلتييتكوف مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية مف المجاالت 
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 االنشػطة وادارة والتنظػيـ التخطػيط عمػى بالقػدرة الطالػب شػعور :الوقػت وادارة التنظػيـ مجػاؿ 
 يػؤدي لتحقيػؽ الػذي بالشػكؿ المتػوفرة واالمكانػات لموقػت االفضػؿ واالسػتغالؿ والواجبات المدرسػية

 (237،ص 2016)عبد ،                                   افضؿ .         دراسية اىداؼ
 شػػعور الطالػػب بالقػػدرة لمعمػػؿ فػػي مجموعػػات ، مػػف خػػالؿ النقػػاش  : العمػػؿ فػػي مجموعػػات مجػػاؿ

 الحر والحوار والدفاع عف اآلراء وايجاد الحموؿ لتحقيؽ النجاح المطموب . 
 (265،ص 2013)طالفحة وآخروف،                                                        

 ادراؾ الطالػب لقدرتػو عمػى تنفيػذ مػا تػـ تخطيطػو مسػبقًا فػي بػذؿ الجيػد  :االصػرار والمثػابرة  مجاؿ
 حتى يتحقؽ اليدؼ المنشود .  

 (  247،ص 2012) عمواف ،                                                             
 شعور الطالػب بانػو عنصػر فعػاؿ ونشػط داخػؿ غرفػة الصػؼ او داخػؿ  :اديمي السموؾ االك مجاؿ

 المدرسة فيما يتعمؽ باألمور الدراسية كالقراءة والكتابة والتفكير واالشتراؾ بالفعاليات المختمفة.  
 سػواء بفاعميػة االختبػارات مػع التعامػؿ عمػى بالقدرة الطالب شعور : االختبارات مع التعامؿ مجاؿ
 (                                                               239،ص 2016فصمية .                         )عبد ، او شيرية يومية او كانت

  المصػػػػادر العمميػػػػة  اسػػػتعماؿادراؾ الطالػػػب لقدرتػػػػو  عمػػػػى  :المصػػػػادر العمميػػػػة  اسػػػػتعماؿمجػػػػاؿ
 المختمفة ، مثؿ الحاسوب واالنترنيت والمكتبة المدرسية ، لتحقيؽ االحتياجات المعرفية.

 
 (145،ص 2013)بوقفة ،                                                                

 المقب العممي .............................
 

 .............مكاف العمؿ  ................
 

 التخصص ...............................
 
 اىجبحث                       ادلشسف                                                                     

 حُدز ّبصس ٍظيىً             أ.ً. د. حمضِ  طبهس ادلىصىٌ                                          
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 اىزؼدَو ادلقرتح

حلخ
صب

ري 
 غ

حلخ
صب

 اجملبه د اىفقسح 

اتمكػػف مػػف تنظػػيـ جػػدوؿ زمنػػي ألداء    
واجبػػػػػػاتي المدرسػػػػػػية الخاصػػػػػػة بمػػػػػػادة 

 الفيزياء

1 

 
قذ

اىى
زح 

ادا
ٌ و

ظُ
ىزْ

ه ا
جمب

 

احدد اولويو لمموضوع المطموب    
 انجازه في مادة الفيزياء

2 

اسػػػػػػػتطيع اف اضػػػػػػػع خطػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػؽ    
التعميميػػػػػػة المتعمقػػػػػػة بمػػػػػػادة األىػػػػػػداؼ 
 الفيزياء

3 

لدي القدرة عمى تطبيؽ المادة    
 النظرية عمميًا في مختبر الفيزياء 

4 

اسػػػػػػتثمر اوقػػػػػػات الفػػػػػػراغ فػػػػػػي دراسػػػػػػة    
الموضػػػػػػػػػػوعات الفيزيائيػػػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػػػة 

 بالبيئة المحيطة

5 

اعجز عف توفير الوقت الكافي    
 لدراسة مادة الفيزياء

6 

اتمكف مف استثمار االمكانيات    
 المتوفرة في تعمـ الموضوع الفيزيائي

7 

لدي القػدرة لمعمػؿ ضػمف المجموعػات    
داخػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػؼ وخارجػػػػػػػػو لمناقشػػػػػػػػة 

 المواضيع الفيزيائية

1 

به 
جم

يف 
َو 

اىؼ
بد

ىػ
جمَ
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لدي القدرة عمى المشاركة مع    
زمالئي في النشاطات الفيزيائية 
 الصفية و لالصفيو المختمفة  

2 

استطيع اف اتواصؿ مع زمالئي في    
المناسبات االجتماعية الخاصة خارج 

 المدرسة

3 

لدي القدرة في البحث عف الدعـ والمساعدة مف    
 زمالئي لتوضيح الموضوعات الفيزيائية

4 

افضؿ طرح مشكالتي الخاصة عمى    
 زمالئي المقربيف لمناقشتيا

5 

اواجو صعوبة في االجابة عمى    
اسئمة مدرس مادة الفيزياء اماـ 

 زمالئي في الصؼ

6 

استطيع تنفيذ الخطط التي اضعيا    
لمقياـ بالمياـ الفيزيائية ميما طاؿ 

 امدىا

1 

    
    

    
ح  

ــس
ــــ

ثبثـ
وادل

ساز 
ــــ

صــ
 اال

ـبه
ــــ

ــــ
جمـــ

    
    

    
   

اسػػػػػتطيع دائمػػػػػًا اف أحػػػػػؿ المشػػػػػكالت      
الصػػػػػػعبة اذا مػػػػػػا  الدراسػػػػػػية الفيزيائيػػػػػػة
 بذلت جيدًا كافياً 

2 

لدي القدرة الكافية لمتعامؿ بفاعمية    
 مع االسئمة او المياـ الفيزيائية غير 

 المتوقعة 

3 

أشػػػعر انػػػو مػػػف الصػػػعب عمػػػي حػػػؿ غالبيػػػة    
 المشكالت الفيزيائية ميما بذلت مف جيد 

4 
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أعتقػػد اف حصػػولي عمػػى درجػػة غيػػر    
مرضػػػية فػػػي مػػػادة الفيزيػػػاء يزيػػػد مػػػف 

 جيودي وال يقمؿ منيا 

5 

اذا تراجػػػػػع ادائػػػػػي فػػػػػي مػػػػػادة الفيزيػػػػػاء    
 استطيع دائمًا أف أعوض ىذا التراجع 

6 

اذا عجػػػػػػزت عػػػػػػف فيػػػػػػـ اي موضػػػػػػوع    
فيزيػػائي اسػػتطيع دائمػػػا اف اجػػد اكثػػػر 

 مف وسيمة لفيـ ىذا الموضوع

7 

استطيع التفوؽ في اي سػؤاؿ فيزيػائي    
حتى لػو كانػت اسػئمة المػدرس صػعبة 

 وتفوؽ قدرات الطالب

8 

 1 استطيع االنتباه جيدًا لدرس الفيزياء   

ىك
ضي

ه اى
جمب

 

ميٍ
مبد

 اال

 

مي
كادي

 اال
وؾ
لسم
ؿ ا
مجا

 

اواجػػػػػو صػػػػػعوبة فػػػػػي شػػػػػرح المػػػػػدرس    
 لممواضيع الفيزيائية

2 

 

 

بإمكػػػػػاني توجيػػػػػو سػػػػػؤاؿ لمػػػػػدرس الفيزيػػػػػاء عػػػػػف    
 المعمومات الغير واضحة في الدرس  

3 

    
 ٍ

دمي
ألمب

ك ا
ضيى

ه اى
جمب

    
    

    
    

اواجػػو صػػػعوبة فػػػي تػػػذكر المعمومػػػات    
 الفيزيائية التي درستيا

4 

اجد سيولو في الوقػوؼ مكػاف مػدرس    
 الفيزياء عندما يطمب مني ذلؾ

5 
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عمػػػػػػى شػػػػػػرح درس اثػػػػػػؽ فػػػػػػي قػػػػػػدرتي    
 الفيزياء لزمالئي داخؿ الصؼ

6 

االجيػػػػػػػػػػزة  اسػػػػػػػػػػتعماؿ اتمكػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػف    
واألدوات المختبريػػػػػػػػػة لعمػػػػػػػػػؿ تجربػػػػػػػػػة 

 فيزيائية

7 

اتمكػػػػف مػػػػف رسػػػػـ اي شػػػػكؿ فيزيػػػػائي      
عمػػػى السػػػبورة عنػػػدما يطمػػػب المػػػدرس 

 مني ذلؾ

8 

 اتمكف مف االستعداد جيدا المتحاف   

 قبؿ موعده فيزياءال

1 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

د   
جبزا

خز
 اال

ٍغ
ٍو 

زؼب
ه اى

جمب
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

ال اشػػػػػػعر بػػػػػػالقمؽ مػػػػػػف اداء امتحػػػػػػاف    
 فيزياءال

2 

 اتمكف مف االجابة عمى اسئمة مدرس   

 التي يسأليا في الدرس فيزياءال

3 

 عف فيزياءال ارغب بتأجيؿ امتحاف ال   

 موعده المقرر

4 

 اسػػػػػتطيع اف احػػػػػؿ اسػػػػػئمة مختمفػػػػػة إل   
 فيزياءجيدا المتحاف ال  ستعدا

5 

احػػػػػرص عمػػػػػى معرفػػػػػة اخطػػػػػائي فػػػػػي    
   لتالفييا مستقبال فيزياءامتحاف ال

6 

 احاوؿ الخروج بسرعة مف امتحاف   

 دوف التركيز باإلجابة فيزياءال

7 
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 لدي قمؽ مستمر مف الرسوب في     

 فيزياءامتحاف ال

8 

 اعمى مف فيزياءاشعر اف امتحاف ال   

 مستوى فيمي

9 

امتمؾ الثقة عند اجابتي عمى االسػئمة    
 امتحاف الفيزياء في

10 

الحاسػػػػػػػػػػػوب  اسػػػػػػػػػػػتطيع اف اسػػػػػػػػػػػتعمؿ   
لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى المصػػػػػػادر العمميػػػػػػة 

 )الفيزيائية(

1 

 
به 

جم
 

َبه
زؼ

اص
  

ُخ 
ؼيَ

ز اى
صبد

ادل
 

لػػػػػػػػدي القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى تحديػػػػػػػػد مكػػػػػػػػاف    
 المعمومات الفيزيائية عمى االنترنت 

2 

اسػػتطيع اف اكتػػب أي تقريػػر فيزيػػائي    
 يطمبو المدرس

3 

اسػػػػػػػتطيع تحديػػػػػػػد مكػػػػػػػاف المعمومػػػػػػػات    
 الفيزيائية في الكتب 

4 

اسػػػتطيع قػػػراءة مصػػػادر اضػػػافية عػػػف    
 المواضيع الفيزيائية

5 

لػػػػػدي القػػػػػدرة االسػػػػػتفادة مػػػػػف المكتبػػػػػة    
المدرسػػػػية لمحصػػػػوؿ عمػػػػى معمومػػػػات 

 اضافية عف الفيزياء

6 
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 ( 16رقـ ) ممحؽ 

 مقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية ) بصورتو النيائية (

 ((ٍقُبس اىنفبءح اىرارُخ االمبدميُخ))                      
 ػزَزٌ اىطبىت :

اٍبٍل اخزجبز ىقُبس اىنفبءح اىرارُخ االمبدميُخ يف ٍبدح اىفُزَبء ،َسجـً ارجـبع اىزؼيَُـبد 
 :خ اِرُ

 

معاف . -1  قراءة كؿ فقرة بدقة وا 
 
 ة : اآلتيلديؾ البدائؿ  -2
 

 

  كما في المثػاؿ  √يرجى اختيار البديؿ المناسب والذي يعبر عف وجية نظرؾ ، بوضع عالمة ،
 : اآلتي

رْطجق  اىفقسح د
 ػيٍ متبٍبً 

رْطجق 
ػيٍ 
 غبىجبً 

رْطجق 
 ّبدزاً ػيٍ 

ال رْطجق 
 ػيٍ متبٍبً 

اذا تراجػػػػع ادائػػػػي فػػػػي مػػػػادة الفيزيػػػػاء  1
 استطيع اف اعوض ىذا التراجع

   √   

 

 
 االجابة عف جميع فقرات المقياس ، واف تكوف اجابة واحدة لكؿ فقرة . -3
 دقيقة . 25وقت االجابة  -4
 

 
 

        

تنطبؽ 
 عمي تماماً 

عمي تنطبؽ 
 غالباً 

تنطبؽ عمي 
 نادراً 

ال تنطبؽ عمي 
 تماماً 
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رْطجق  اىفقسح د
 ػيٍ متبٍبً 

رْطجق 
 ػيٍ غبىجبً 

رْطجق 
 ػيٍ ّبدزاً 

ال رْطجق 
 ػيٍ متبٍبً 

اتمكف مف تنظيـ جدوؿ زمني ألداء واجباتي  1
 المدرسية الخاصة بمادة الفيزياء

    

لدي القدرة لمعمؿ ضمف المجموعات داخؿ  2
 الصؼ وخارجو لمناقشة المواضيع الفيزيائية

    

استطيع تنفيذ الخطط التي اضعيا لمقياـ بالمياـ  3
 الفيزيائية ميما طاؿ امدىا

    

     استطيع االنتباه لدرس الفيزياء 4

احدد اولويو لمموضوع المطموب انجازه في مادة  5
 الفيزياء

    

لدي القدرة عمى المشاركة مع زمالئي في  6
النشاطات الفيزيائية الصفية ولالصفيو المختمفة 

  

    

بإمكاني حؿ المشكالت الدراسية الصعبة في  7
 مادة الفيزياء 

    

استطيع اف اضع خطة لتحقيؽ األىداؼ  8
 التعميمية المتعمقة بمادة الفيزياء

    

اواجو صعوبة في شرح المدرس لممواضيع  9
 الفيزيائية

    

لدي القدرة في البحث عف الدعـ والمساعدة  11
 مف زمالئي لتوضيح الموضوعات الفيزيائية

    

لدي القدرة الكافية لمتعامؿ بفاعمية مع االسئمة  11
  او المياـ الفيزيائية غير المتوقعة
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 ال لكً بٌوم ٌوما الفٌزٌاء دروس قراءة انجز 12
 االمتحان فً صعوبة اواجه

    

لدي القدرة على تطبٌق المادة النظرٌة عملٌا    13
 فً مختبر الفٌزٌاء

    

 عن الفٌزٌاء لمدرس سؤال توجٌه بإمكانً 14
   الدرس فً الواضحة غٌر المعلومات

    

15 
 

 على للحصول الحاسوب استعمل  ان استطٌع
 (الفٌزٌائٌة) العلمٌة المصادر

    

 الموضوعات دراسة فً الفراغ اوقات استثمر 16
 المحٌطة بالبٌئة المتعلقة الفٌزٌائٌة

    

افضل طرح مشكالتً الخاصة على زمالئً  17
 المقربٌن لمناقشتها

    

     قلق دون الفٌزٌاء امتحان اؤدي ان استطٌع 18

 الفٌزٌائٌة المعلومات تذكر فً صعوبة اواجه 19
 درستها التً

    

اعجز عن توفٌر الوقت الكافً لدراسة مادة  21
 الفٌزٌاء

    

اواجه صعوبة فً االجابة على اسئلة   مدرس  21
 مادة الفٌزٌاء امام زمالئً فً الصف

    

 لفهم اسلوب من اكثر اجد ان استطٌع 22
 المعقدة الفٌزٌائٌة الموضوعات

    

 الفٌزٌاء مدرس مكان الوقوف فً سهوله اجد 23
 ذلك منً ٌطلب عندما

    

 جٌداألستعد  مختلفة اسئلة احل ان استطٌع 24
 الفٌزٌاء المتحان

    

 مع الفٌزٌائٌة المعلومات بعض اناقش 25
 المدرسة الى الطرٌق فً ونحن اصدقائً

    

 مدرس اسئلة عن جابةلإل بإمكاناتً اثق 26
 صعوبتها بلغت مهما الفٌزٌاء
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 الفٌزٌاء درس شرح على قدرتً فً اثق 27
 الصف داخل لزمالئً

    

 امتحان فً اخطائً معرفة على احرص 28
   مستقبال لتالفٌها الفٌزٌاء

    

 المعلومات مكان تحدٌد على القدرة لدي 29
  االنترنت على الفٌزٌائٌة

    

 غالبٌة حل  علً الصعب من انه أشعر 31
  جهد من بذلت مهما الفٌزٌائٌة المشكالت

    

 واألدوات االجهزةاستعمال   من اتمكن 31
 فٌزٌائٌة تجربة لعمل المختبرٌة

    

 ٌطلبه فٌزٌائً تقرٌر أي اكتب ان استطٌع 32
 المدرس

    

 امتحان من بسرعة الخروج احاول 33

 باإلجابة التركٌز دون الفٌزٌاء

    

 فً الفٌزٌائٌة المعلومات مكان تحدٌد استطٌع 34
 والمجالت العلمٌة الكتب

    

 من علىأ الفٌزٌاء امتحان ان اشعر 35

 فهمً مستوى

    

 المواضٌع عن اضافٌة مصادر قراءة استطٌع 36
 الفٌزٌائٌة

    

 مادة فً ضعٌفة درجة على حصولً ان أعتقد 37
  منها ٌقلل وال جهودي من ٌزٌد الفٌزٌاء

    

 السبورة على فٌزٌائً شكل اي رسم من اتمكن 38
 ذلك منً المدرس ٌطلب عندما

    

 فً االسئلة على اجابتً عند الثقة امتلك 39
 الفٌزٌاء امتحان

    

 المكتبة من االستفادةعلى  القدرة لدي 41
 عن اضافٌة معلومات على للحصول المدرسٌة
 الفٌزٌاء
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 ( 17ممحؽ رقـ ) 

 التمييز ومعامؿ ارتباط درجة الفقرات بالدرجة الكمية لمقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (   0.194( ىي )  98( ودرجة حرية )  0.05*القيمة الجدولية عند مستوى داللة )           

 ( 52( ودرجة حرية )  0.05**  القيمة الجدولية عند مستوى داللة )            

معامؿ    الفقرات
ارتباط 
 *بيرسوف

test-t** معامؿ    الفقرات
ارتباط 
 بيرسوف

test-t 
 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

1 0.76 11.47  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.01 

 

21 0.57 2.73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.01 

 

 

 

2 0.77 21.10 22 0.59 3.27 
3 0.80 26.00 23 0.90 12.21 
4 0.79 14.93 24 0.53 2.44 
5 0.69 7.53 25 0.55 3.50 
6 0.39 7.53 26 0.78 20.98 
7 0.74 19.23 27 0.74 10.48 
8 0.54 5.22 28 0.77 26.00 
9 0.68 7.51 29 0.47 4.26 
10 0.67 8.55 30 0.50 3.54 
11 0.63 4.05 31 0.65 8.83 
12 0.57 3.87 32 0.30 3.23 
13 0.45 5.31 33 0.79 9.52 
14 0.76 6.95 34 0.72 16.64 
15 0.69 5.85 35 0.91 14.47 
16 0.77 11.47 36 0.80 13.58 
17 0.61 3.08 37 0.42 2.89 
18 0.84 9.17 38 0.38 2.95 
19 0.63 3.44 39 0.199 2.45 
20 0.68 4.41 40 0.77 6.21 
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 ( 18ممحؽ رقـ ) 

مؿ ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجاؿ التي تنتمي إليو و معامؿ ارتباط درجة المجاؿ بالدرجة الكمية امع
 لمقياس الكفاءة الذاتية االكاديمية

ت  المجاؿ ت
 الفقرة

معامؿ 
 االرتباط*

 معامؿ االرتباط* ت الفقرة المجاؿ ت

 
 
 
1 

قت
الو
رة 
دا وا 
يـ 
تنظ
ال

 

1 0.87  
 
 
 
4 

مي
ادي
الك
ؾ ا
سمو

ال
 

4 0.76 

5 0.75 9 0.71 

8 0.64 14 0.80 

13 0.47 19 0.63 

16 0.82 23 0.89 

20 0.69 27 0.75 

31 0.76 

38 0.46 
 0.97 معامؿ االرتباط** 0.91 معامؿ االرتباط**

 
 
 
2 

ات
وع
جم
ي م

ؿ ف
لعم
ا

 

2 0.79  
 
 
 
5 

رات
ختبا

 اال
مع
مؿ 

تعا
ال

 

12 0.58 

6 0.53 18 0.85 

10 0.59 24 0.54 

17 0.66 28 0.76 

21 0.63 33 0.84 

25 0.62 35 0.88 

39 0.31 

 0.96 معامؿ االرتباط** 0.92 معامؿ االرتباط**
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ابرة 3

لمث
 وا
رار
إلص

ا
 

3 0.87  
 
 
 
6 

ماؿ
ستع

ا
 

مية
العم
در 
صا
الم

 

15 0.62 
7 0.85 29 0.61 
11 0.58 32 0.47 
30 0.46 34 0.70 
37 0.35 36 0.78 
22 0.52 40 0.84 
 0.94 معامؿ االرتباط** 0.86 26
 لعالقة درجة الفقرة بدرجة المجاؿ*معامؿ ارتباط  بيرسوف  0.95 معامؿ االرتباط**

**معامؿ ارتباط بيرسوف لعالقة درجة المجاؿ بالدرجة 
 الكمية
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 ( 19ممحؽ رقـ ) 

 ) بعدي ( الختبار التحصيمي ومقياس الكفاءة الذاتية االكاديميةمجموعتي البحث في ا درجات

 ت
 االكاديميةياس الكفاءة الذاتية درجات مق درجات اختبار التحصيؿ

 الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية
1  38 24 155 150 
2  36 26 147 134 
3  18 24 139 145 
4  33 31 154 129 
5  27 22 145 139 
6  30 30 153 90 
7  25 22 136 87 

8  34 20 133 129 
9  28 27 149 125 
10  35 32 145 119 
11  27 28 138 145 
12  28 25 146 85 
13  33 16 139 81 

14  26 22 137 137 
15  32 32 118 129 
16  36 23 150 136 
17  22 23 153 132 
18  29 27 152 137 
19  33 26 136 143 

20  31 28 137 132 
21  25 32 149 148 
22  32 23 151 136 
23  36 29 152 137 

24  21 14 145 99 
25  29 18 148 81 
26  19 26 94 126 

27  33 23 88 138 
28  34 27 149 98 
29  27 22 139 130 
30  38 12 150 149 

اٌّتٛع  

 اٌضغ  ٟ

38.92 
 

34.42 140.90 734.92 

االٔضشاؾ 

 اٌّع١ سٞ
1.47 1..2 71.22 37.21 
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a 
 

Abstract 
    the effectiveness of the electronic The aim of this research is to identify 

efficacy -blog  within the scientific tasks in the achievement and self

. To achieve  academic students of the second intermediate class in physics

this ,we are going to formulated the following two hypotheses:  

 

1. There is no significant statistical difference at the level of significance 

(0.05) between the average score of students of the experimental group 

who study the scientific material using the electronic blog and the average 

score of students of the control group who study the same material in the 

usual way (prevailing) of the group in physics. 

2. There is no significant statistical difference at the level of significance 

(0.05) between  the average score of students of the experimental group 

who study the scientific material using the electronic blog and the average 

grades of students in the control group who study the same material in the 

usual way (prevailing) in academic self-efficacy 

   The current research is limited to the second grade students for secondary and 

intermediate   morning  schools of the Directorate General of the province of 

2017, which -Qadisiyah / Afak district education, for the academic year 2016

ter lab (6) schools.contains a compu 

The researcher adopted  a partial experimental design of two equal groups 

achievement tests and -he two postntal and controlled group) with t(experime

. According to this design, the study sample was efficacy-academic self

ted among the number of schools.  The school consisted of (101) randomly selec

divided into three divisions. Two  n the second intermediate gradei students

random groups were chosen, one representing the experimental group. It 

ic material using the electronic included 30 students who studied the scientif

blog. The other group included 30 students who studied the same subject by The 

usual (prevailing) pattern. 

    (age in months, intelligence, The two groups were rewarded with variables 

cal information, measure of academic grades of first course, previous physi

efficacy)-self 
  The scientific material was  applied with the second course  .It was determined 

in the last four chapters (sixth, seventh, eighth and ninth) of the book of physics 

 2016 for the second intermediate grade I 8, 

The behavioral objectives of these chapters were formulated as (134) behavioral  

).goals (cognitive 

  The researcher has prepared 18 teaching plans for the experimental group and 

the same for the controlled group. In terms of the research tools, a collection test 

was prepared consisting of (40) multiple choice types (40), and their cykometric 

re verified using Microsoft Excel 2010 and SPSS 21properties we. 

 -The experiment is applied in the second course of the academic year 2016 

2017, and for nine weeks, two lectures  per week for each group. After the 



b 
 

 and groups (experimental experiment, the research tools were applied to the two

control) 

 

  The results showed that there were statistically significant differences for the 

benefit of the experimental group in the effect of the independent variable (the 

electronic blog) at (1.039), which is a large value to show the effect of the 

independent variable in the dependent variable. The academic self-efficacy of 

the variable size of the independent variable was (0.856) which is also a great 

value. In light of this, the researcher came out with a set of recommendations 

and suggestions .  
 


