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يف قغه املياٍر ّطضم التزصٓػ  ملتطلبات ىٔل رصد٘ املادغتري قزمت ٍشِ الضعال٘ اعتهنا٢

.بغظٗ ٔ٘ع٣مبهلٔ٘ الرتبٔ٘ يف ازبامع٘ اإل  
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َفِضُل اللَِّه َعَلِيَك َعِظيّما كانَوَعلََّمَك َماَلِم َتُكِن َتِعَلُم َو ﴿

[113النساء:]

 َأَبّدا َأَحٍد مِِّن ِمنُكم َزَكا َما َوَرِحَمُتُه َعَلِيُكِم اللَِّه َفِضُل َوَلِوَلا ﴿

  َعِليْم َسِميْع اللَُّهوَ َيَشاء َمن ُيَزكِّي اللََّه َوَلِكنَّ

 [21النور:]
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 ـذاءــإهـ
 ٢ ٓفيٙ ـٌظنيالكياع٘  ٌأّ الصرب مفتاح الفضز ٌأمً علنين  إىل

 أٓامُّ فاعُبأى عنضِ ّباص  أبٕ أطال اهلل

 صضا الياؼ غآ٘ ٢ تزص  ّ مً تْاضع هلل صفعُ ٌأمً علنتين  إىل

  اـأمٕ محاٍا اهلل ّصعاٍ

 مً حيً هلل ٓطنًٝ ّ ًٓٝ للبؾض  مً حيً ٌأمً علنْىٕ  إىل

 ٕ ا٤عظاٛ ىاأخْ

 الهجري  تغاّٖاسبٔاٗ رّىَه ٢ ٌأمً رعنْىٕ بالزعاٛ ّ إىل

 مَا ّ أخْاتٕ الغالٔات مٕ

الغالٕ طّدٕ ، صفٔل رصبٕ رعنينّ زىٕىامً ع إىل ،املُ مً مغاعزتٕىأنلت مً  إىل

  "أبْنضٓه"

 ه ٢ أضا  اهلل تعبَهؾغالٕ نل التشٔ٘ هلىالٕ أبياٜٕ ّقت مً صعٙ  إىل

 الهضاو الشًٓ رعنْىٕ طْال فرتٗ طّدٕ مً تعذظ الهلنات عً ؽهضٍه عاٜل٘ إىل

 رصاعيت.

أغلٙ ما يف سٔاتٕ  ....أبياٜٕ ،يت لٕ رصاعيت ّصعاىاصافكنشل العني مً ّ ىْص الهٌْ إىل

 " نضٓه ّصميا"

 ان ه اهلل خريباص  اهلل فٔهه ّدظانمً مل ٓبدل بالزعاٛ لٕ يف ظَض الغٔب... إىل

 أعضِ اهلل فضز اسببٔب ا٤قصٙ املغذز...باساتُ يف ّالص٣ٗ لض٠ٓتُ أتْم مً إىل

 ... عَْا سانضتٕ مً عكطْا مً مجٔعا إلَٔه

 ىلاتع اهلل لْدُ اخالص املتْاضع ازبَز ٍشا ُأٍزٖ

 العاملني صب هلل ّاسبنز
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 رـر وتقذيـشك
ِومنننننندِ معرننننننليِم فوننننننن  ِ   نننننن  ِن نننننندِ ننننننِ 

ِ فوُننننننن ِئنننننن  ِ نننننن    ِِشنننننن كن  ِ  نننننندِِمِ

ِ
ِوالِتنننننننلشكدِ   لننننننن ف ِو   نننننننف  ِنننننننن    ي

ِ  ن ت نننننندِننننننن  ِمصنننننن ك  ِ   نننننن ِو ننننننِِِِِ
ِ

 

الحمد  المتفضؿ عمى عباده بنعمة الشكر كالحمد، كالصبلة كالسبلـ عمى إماـ المرسميف 
 الصادؽ الكعد األميف، أما بعد: " صمى ا عميو كسمـ" كسيد الخمؽ أجمعيف، نبينا محمد 

َأْعَمَل  نأَعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ وَ نأَأْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي  نأِزْعنِي أوَربِّ  لىاصداقان لقكلو تعم

ني اِِلِ ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَباِدَك الصَّ  [19: النمؿ]  َصاِِلً

ُكمْ  َشَكْرُتمْ  َلئِن  : لىالقكلو تعّ   [7: إبراىيـ]  َلَشِديد َعَذاِب  إن َكَفْرُتمْ  َوَلئِن ألَِزيَدنَّ

نُرُر  « الشػريؼ الحػديث فػي" كسػمـ عميػو ا صػمى  "فيالمصػط لقػكؿ كامتثػاالن   ْ َمنن  َا ََ
نُرُر الََّّن َ   ْ بالشػكر  بدايػة أتقػدـ نيإنفػ ذكيػو إلػى المعػركؼ كرد ألىمػو كاعترافػان بالفضػؿ ،» النَّاَس َا ََ

 كلقسػـ كلكميػة التربيػة، الشػامخة، سػبلميةاإل الجامعػة عظػيـ منػارة العمػـ كالعممػا ال كالتقػدير لمصػرح
 .التدريس كطرؽ المناىج

 مػف خدمػة، لػي قػدمكه لمػا ؛ اسػتثنا  دكف سػبلميةاإل الجامعػة بمكتبػة العػامميف إلػى الشػكر مكصػكؿك 
 األطركحة. ليذه كتابتي أثنا  في كاستشارة

ِم نسننك ِم نسننك  :كالػدم العزيػػز الػدكتكر إلػى فات الشػكر كالعرفػػأتقػدـ بسسػػمى  يػا فأكمػا كيسػعدني   
 كاحتراـ العمما .، الذم غرس في قمبي حب العمـ، حفظو ا كرعاه أ كسف ة

ِ مس ع لِع و :الدكتكر اذاألست األطركحة عمى المشرؼ الفاضؿ ماذبالشكر كالثنا  ألست أتقدـ كما  
السػديدة، أسػسؿ  تكجيياتػو فػي جيػدان  يػسؿ كلػـ ،و الكثيػركخبرتػ كعممػو، كقتػو، مػف منحنػي الػذم ،عف نة

 حسناتو. فايجعمو في ميز  فأا العمي العظيـ 

 قبكليمػا ب يناف شػرفيالمػذ المناقشػة لجنػة عضػكم إلػى كالتقػدير الشػكركافر بػ قػدـأت فأ لػي يطيػب كمػا
 (ان ػػداخمي ان )مناقشإبراىيـ األسطؿ    :الدكتكر األطركحة ىذه مناقشة

 (ان خارجي ان )مناقشفػػػػػػػػػػػؤاد عيػػػػػػػػػػػػػػػػاد   :الدكتكر ك                    

الدراسػة، أداميػـ  أدكات تحكػيـ فػي طيبػان  جيػدان  بػذلكا الػذيف المحكمػيف لمساداة أتقدـ بجزيؿ الشكر كما
 ا ذخران ليذا الكطف، كأثابيـ خير الثكاب.
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لشػػػكر الخػػػالص لػػػدايرة التربيػػػة كالتعمػػػيـ كمركػػػز أتقػػػدـ با فأفػػػي ىػػػذا المقػػػاـ  يفػػػكتني ال كمػػػا
دخػػػاؿ المسػػػتحدثات ركا( ب)ػػػزة، لسػػػعييا الحثيػػػث إلنػػػالتطػػػكير التربػػػكم فػػػي ككالػػػة ال)ػػػكث الدكليػػػة )األ

التكنكلكجيػػة فػػي مدارسػػيا كمسػػايرتيا ألحػػدث مت)يػػرات العصػػر فػػي التربيػػة كالتعمػػيـ، سػػدد ا خطاىػػا 
 األماـ.  إلى

 الدكليػة ككالػة ال)ػكث فػي كالتعمػيـ التربيػة برنػامج فػي ليفؤ مسػأبػرؽ شػكران خاصػان لمكمػا ك 
لػىك  ،غػزة بقطػاع راسػة الد أدكات تنفيػذ فػي تسػييبلت مػف لػي قػدمكه لمػا ؛ مػدرا  المنػاطؽ التعميميػة ا 

 .فافميـ منى كؿ الشكر كاالمتن

الفاضػؿ  زكجػي دربػي رفيػؽ إلػى فاالشػكر كالعرفػ صبخػال أتقػدـ عطػا لكا الحب منطمؽ كمف
  .كفر لي أجكا  اليدك  ما استطاع خاصة مرحمة جمع فصكؿ الدراسة جزاه ا عني كؿ خيرالذم 

اخػك  ألخػكاتي أيضػان  الشػكر كمػا أبػرؽ كالػدعا   بالمسػاعدة عمػي   يبخمػكا لػـ الػذيفاألعػزا   يناك 
  مي ك ميا...فاتالفاضم فاتالمعمم فاتال)اليام أخت بالذكر بالتكفيؽ، كأخص لي

 ألصػدقا اكاألقػارب ك  األىػؿ مػف الكػريـ الجمػع يتيـؤ بػر  عينػام، كتحمػتا الػذيف كأشػكر كمػا
 .تيمساندل بالحضكر شرفكني الذيف

 قريب مف كقتان، أمضى أك جيدان  بذؿ أك نصحان  لي قدـ مف لكؿ الجزيؿ بالشكر أتقدـ ران كأخي
  .زا الج عني خير الجميع ا فجزل األطركحة، ىذه جازنإل بعيد أك

 

 
ِم نِأ كسف ةسك ِ ن مي:ِ  ل حثة
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 ةـانذراس صمهخ
تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة  إلىالدراسة  تيدؼ

 الدنيا بمدارس ككالة ال)كث الدكلية ب)زة. األساسية

 : حيث تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرييس التالي
الدنَا في مدارس  األساسَةي المحوسب لَّمرحَّة ما التقدَرات التقوَمَة لبرنامج التعَّم التفاعَّ

 ؟    بغزة ورالة الغوث الدولَة

 : كيتفرع عف ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية

برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات في ما المعايير الكاجب تكافرىا  -1
 ؟الدنيا بمدارس ككالة ال)كث الدكلية في غزة األساسيةلممرحمة 

لممرحمة برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات في ما مدل تكافر المعايير  -4
 الدنيا بمدارس ككالة ال)كث الدكلية مف كجية نظر المعمميف؟ األساسية

لممرحمة برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات في ما مدل تكافر المعايير  -4
 ؟ خبلؿ تحميؿ الباحثة ال)كث الدكلية مفالدنيا بمدارس ككالة  األساسية

بيف متكسطات تقديرات  (α≤ 0.05) يية عند مستكل داللةإحصاىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -3
برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث في أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر المعايير 

لية مف كجية نظر الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدك  األساسيةالرياضيات لممرحمة 
  .؟(المنطقة التعميمية، الخبرة التدريسية، الجنسالمعمميف تبعان لمت)يرات الدراسة )

قايمة  إعدادقامت بك  ، استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميميلئلجابة عف أسيمة الدراسة ك 
في خمسة ( معياران، مكزعة 93معايير لتقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب مككنة مف )

معايير الكاجية ك  معايير عامة لممكقع،، ك المعايير الفنيةك ، المعايير التربكية)ىي  رييسة محاكر
 :إلىالتفاعمية(، تـ تحكيميا ك  التحكـ التعميمي معاييرك  الطالب، زاكية ك الرييسة

عممي معممة مف مك  ( معمـ111) الن: بطاقة تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب طبقت عمىأك 
(ILP تـ اختيارىـ بالطريقة ) الطبقية مف المناطؽ التعميمية بقطاع غزة.العشكايية 

( كحدات تعميمية تفاعمية 6: بطاقة تحميؿ برمجيات التعمـ التفاعمي طبقتيا الباحثة عمى )ثانيان 
 برمجية تعميمية تفاعمية تـ اختيارىـ بطريقة (375)درس تفاعمي بكاقع  (33)محكسبة مككنة مف 

 الثالث( االبتدايي.ك  الثانيك  ؿك األقصدية مف برمجيات الصفكؼ )
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 ثباتيا قامت الباحثة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميفك  دكاتكلمتحقؽ مف صدؽ األ
الدراسة تـ جمع  أدكاتبعد تطبيؽ ك  تقييميا،ك  الخبرا  في مجاؿ البرمجيات التعميميةك  المختصيفك 

النسب ك  المعيارم االنحراؼىي التكرارات ك ك  يية المناسبةاحصمعالجتيا باألساليب اإلك  النتايج
 ك اختبار كركسكاؿ كاالس.ك تحميؿ التبايف االحادم  )ت( لعينتيف مستقمتيف اختبارك  الميكية

 النتايج التالية : إلىكقد خمصت الدراسة 
  ا  تكافرت معايير تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب في برمجيات الرياضيات كفؽ  ر

 المعمميف حسب الترتيب التالي:
، ىلك األاحتمت المرتبة ك  %(84.69)  المعايير الفنية تحققت بمستكل جيد جدان بكزف نسبي

ثـ  (،%73.61)بنسبة  مييا المعايير العامة لممكقعي %(78.2)بنسبة ثـ المعايير التربكية 
 زاكيةك  ير الكاجية الرييسةأخيران معايك  %(73.3بنسبة ) التفاعميةك  معايير التحكـ التعميمي

 .%(64.94)بكزف نسبي الطالب
  تكافرت معايير تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب في برمجيات الرياضيات كفؽ ك

 تحميؿ الباحثة حسب الترتيب التالي:
ى، لك األاحتمت المرتبة ك  %(85.19) المعايير الفنية تحققت بمستكل جيد جدان بكزف نسبي

ثـ %(، 57بنسبة )يمييا المعايير العامة لممكقع ، %(84.9)بنسبة لتربكية ثـ المعايير ا
التحكـ ك  التفاعمية أخيران معاييرك  ،%(36)بنسبة  الطالب زاكيةالكاجية الرييسة ك معايير 
 .%(31.4)بنسبة  التعميمي

  عند مستكل داللة إحصاييان فركؽ دالة  ال تكجدك (0.05 ≥α) كسطات تقديرات أفراد بيف مت
ينة الدراسة حكؿ مدل تكافر المعايير مف كجية نظر المعمميف تبعان لمت)يرات الدراسة ع
 .(المنطقة التعميمية، الخبرة التدريسية، الجنس)

قدمت الباحثة مجمكعة مف التكصيات  إيجابيةعمى ما أسفرت عنو الدراسة مف نتايج  بنا ن ك 
حدث تطكيران في ت   فأا ينسدمييا، التي مف شلمستخك  لمقايميف عمى برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب

 مف أىميا: كافك  العممية التعميمية في مراحؿ التعميـ المختمفة
 األساسيةتدريس الرياضيات لممرحمة برمجيات تفاعمية خاصة ب استخداـك  إنتاجلعمؿ عمى ا

رة تبصير معممي ضرك ك  كالعمؿ عمى تطكير البرمجيات التفاعمية، أساليب التعمـ الفعالةالعميا كسحد 
(ILPبنتايج البحث الحالي ) ،بعممية التقكيـ المستمر لبرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب  ىتماـكاال

.األساسيةخاصة المكجية منيا لطمبة المرحمة ك  الفعاؿ
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 فهرس احملتىيات
 ْ ــــــاملْض

صقه 

 الصفش٘

 أ االستيبللة
 ب إىدا 

 ج شكر كتقدير
العربيةممخص الدراسة بالم)ة   ق 

 ز فيرس المحتكيات
 ؾ قايمة الجداكؿ
 ف قايمة المبلحؽ
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ليعـــضٖاإلطـــاص ا  
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 الفصلىاألول

 لواأل لفصل ا
 مْرَّة الدراسة وخَّفَتها

 

 :المقننندمة
 ،لمعمكمات كاالتصاالتمجاؿ  تكنكلكجيا ا التطكر اليايؿ فيك  المعرفي نفجاراإللقد ألقى 
ىك جديد  كؿ ما إدراؾ أجؿختصيف يميثكف مف المك  التربكييفجعؿ مف ك  ،اإلنسافبثقمو الكبير عمى 

 تطبيقاتو،ك  ة مف الحاسكبستفادكثيرة لبل اتإجرا أجبرىـ عمى البحث عف ك  ،كمفيد لمعممية التعميمية
بما في ذلؾ نقؿ  ،ؿ الحياة المختمفةتيسير سبك ، تسييؿ العممية التعميمية التعممية أجؿذلؾ مف ك 

فادبكؿ سيكلة ك  مبةالط إلىالمعمكمات كالمعارؼ   تيـ بسقصى درجة ممكنة مف المناىج الدراسية.ا 

مف القرف العشريف،  الثانياختراعيا في النصؼ ك  بداعياإشيا  الرايعة التي تـ كمف األ
أصبح  الذمك ، مميزاتو العديدة ك  عمينا بظبللو ؿظمك  و،أشكالك  وأنكاعالحاسكب، الذم تطكر في 

الضركرية  مكرعرضيا بكاسطة التقنيات المناسبة مف األك  برمجياتو التعميميةك ، الحاسب استخداـ
الت)يير المرغكب ك  ،التشكيؽك  ،الفايدةك ، متاعمف عناصر اإل هبيية تعميمية لما تكفر  ةالبلزمة في أي

لجس  ؛كب المعمـ التطكر كالثكرة المعمكماتية اليايمةلكي  يكا، ك الخبرات لمطالبك  فيو لنقؿ المعمكمات
 أدا مما يتيح لممعمـ ، تكفير البيية التعميمية التعممية المناسبة أجؿطرؽ حديثة لمتدريس مف  إلى
 .أسيؿك  أسرعك  عجنأاستيعاب  يةكانإميكفر لممتعمـ ك  عطا  أفضؿ،ك 

 حيث تتميزفي ىذا العصر،  كليست التكنكلكجيا ىدفنا بحد ذاتيا، كلكنيا كسيمة التقدـ
ا ذات طبيعة اقتحامية بما تقدمو مف سمع، كىي دايمة التطكير فكؿ ابتكار يقكد يبسنالتكنكلكجيا 

 (.45:4113)شحاتة،  كشكقو لممعرفة اإلنسافمنو نتيجة لطمكح  أحسفابتكار  إلىعادة 

تكنكلكجيا ك  ،التربية تكنكلكجياك  ،ر التكنكلكجي بكجو عاـذا التسارع الفايؽ مف خبلؿ التطك ى
فعالية العممية ك  ،التعمـ بكجو خاص ضركرم لكافة مراحؿ التعمـ لرفع مستكل الكفا ةك  التعميـ
 ؛يتكازل عصر المعمكمات مع استشراقة القرف الحادم كالعشريف فأالذم يدعك  مراأل ،التربكية

 تحدياتو غير المحددة.ك  لمكاجية متطمباتو

التربية التكنكلكجية في ك  ،لكتركنيالمحمي بالتعميـ اإلك  ال)ربيك  العربي ىتماـكقد ازداد اال
خاصة عمى صعيد كسايؿ التكنكلكجيا كاالتصاالت ، ظؿ المت)يرات الحادثة عمى جميع األصعدة

 أكفي الصناعات  كاف  إففكايد ك  ،التقنية كما كاكب ىذا التطكر مف تبعات لوك  المينيةك  كاالختراع
 طبلبنا. ،ت قمكبنا تحصيؿ فمذا أكالمعارؼ 
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لنتعمـ أكثر ما نستطيع عف  ؛يكجد العديد مف األسباب كالمسكغات التي تستيكيناك 
العديد مف الفكايد التي نجنييا مف ىذا التعمـ، فنحف ال نستطيع ك  ات الحاسكب في حياتنا،استخدام

ي الحصكؿ فالمعرفة بالحاسكب تساعدنا ف ؛مستكل تعميمي مرمكؽ دكف ىذا التعمـ إلىنصؿ  فأ
نا في العمؿ بكفا ة كبرل، كيككف بمقدكرنا إتماـ جميع إنتاجا تجعؿ ينأعمى فرص عمؿ جيدة، كما 

نا ىذا الجياز استخدامعف المتعة التي نحققيا جرا   ، فضبلن المياـ التي قد يستحيؿ إتماميا يدكيان 
 .(5:2007جبر،) الرايع

في العممية التربكية  دكرنا ىامان  فاآليحتؿ  التعمـ بمساعدة الحاسكب فأ (2007جبر) يرلك 
ظمتيا، كذلؾ لما يكفره نظاـ التعمـ بمساعدة الحاسكب مف معطيات كمكاسب نأبمختمؼ مستكياتيا ك 

كيتحقؽ ىذا النكع مف التعمـ عادة عندما نسخذ بعيف ، مة تساىـ في تحقيؽ التعمـ الفعاؿتربكية ىا
برغباتو كميكلو كاتجاىاتو، ككذلؾ البحث  ىتماـتربكية كاالالمتعمـ محكرنا لمعممية ال نجعؿ فأاالعتبار 

عف التقنيات التربكية التي تؤثر في رغبات المتعمـ، كدراسة أفضؿ الطرايؽ التي تساعد المتعمـ عمى 
 تحقيؽ تعممو بكفا ة كفاعمية أكثر.

الحاسكب في  ستخداـال( ,2006:449Wong and others) كتطرؽ ككنغ ك خركف
الحاسكب المدعـ  استخداـ فأا فييا أك ، في دراسة أجريت في سن)افكرة، ر ترنتنخبلؿ اإلالتعميـ مف 

الطالب في  إلىلمبيية الصفية التعميمية، يمثؿ نقمة نكعية مف تمحكر التعميـ كالتعمـ مف المعمـ 
ينفؽ المعممكف المزيد مف الكقت في تعميـ الطمبة ميارات  فأمف المفيد  ونأمدارس سن)افكرة، ك 

اإلبقا  عمى مختبرات  إلىو، كىذا قد يحتاج ستخدام، كتكفير ممارسة كافية الترنتناإل استخداـ
الحاسكب مفتكحة بعد ساعات دراسة الطمبة، كتقديـ الدكرات التمييدية لمطمبة لممشاركة في منتديات 

 .ترنتناإل

ث أصبحت ، حيىذا المجاؿتطكر سريع في  إلىفي التعميـ  ترنتناإل استخداـدل أكلقد 
االتصاؿ مع  يةكانإمأصبحت تكفر ك  المعمميف،ك  المتعمميف جانبمف  كتشاؼاالك  لمبحث الشبكة أداةن 
 إلى ضافةة مف المعمكمات باإلستفادد في االالمكتبات كتساعك  مراكز البحكثك  الجامعاتك  المدارس

 .بداعات الطمبة عبر الشبكة نفسياا  ك  نشر المعمكمات

عمى االستجابة الفكرية  ىايمة   لما لو مف قدرة   ؛بعد يكـ يكمان الحاسكب  استخداـكيزداد 
لذلؾ  ؛كاحد ف كبيرة مف المتعمميف في  عدادتقديـ خدمات فردية كجماعية ألك  ،المعطاة كامرلؤل

التعمـ. فمدرسة ال)د ىي مدرسة ك  الفاعمة في حقؿ التعميـك  الميمة دكاتأصبح الحاسكب مف األ
نحف نرل التطكر ك  خاصة، التربية بقكة ميدافالحاسكب التربكم اقتحـ  فتكنكلكجيا المعمكمات أل
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المشاريع القايمة ك  الضفة ال)ربيةك  السريع في نشر أجيزة الحاسكب في المدارس الفمسطينية في غزة
 .(55:4118)أبك حميمة، األكاديميةك  التعميـ اإلدارية أنظمةبنشر الثقافة الحاسكبية في 

كيفية ك  ،نشاطاتيا العممية المرافقةك ، لممادة التعميمية فأ إلىلتربكية لقد أشارت الدراسات اك 
كما ، عممياتوك  اكتسابيـ طرايؽ العمـك  تحصيميـك  ،المتعمميف أدا أسيمتيا دكران ميمان في ك  عرضيا

تساعد عمى  ،امة بسساليب التدريس الحديثة لمعمكـ تكفير كسايؿ تعميمية متطكرةيمف الميزات ال ونأ
 اتجاىاتيـك  بتكفير التعمـ الذم يناسب ميكليـ ،كمراعاة الخصايص النمايية لمطبلب ،الكامؿالفيـ 

  .(141: 4116اتيـ )أبك جبللة،اىتمامك 

مشكقة كتفاعمية ك  فاعمة في نفس الكقتك  نستخدـ كسايؿ حديثة فألزامان عمينا  كافكلذلؾ 
التكنكلكجيا التي لك  ،سكب التفاعميةىي تكنكلكجيا الحا تشرؾ حكاسيـ ك  اتجاىاتيـك  تناسب ميكليـ

كتمكف المفاىيـ  ،التي تضع المعارؼ في عقكؿ التبلميذ ،كالعصا السحرية كانتيا لاستخدامكا أحسن
في  البرمجيات التعميميةك  الحاسكب استخداـكبيذا يككف  ؿك األىك ىدفنا ك  ،كتزيد مف تحصيميـ

 تقبؿ.العممية التدريسية إحدل كفايات معمـ رياضيات المس

ىذه  كمف، تكظيفيا كيفية كفي التعميمية الكسيمة في سريع تطكر حدث األخيرة العقكد كفي
 كقد ، الرياضيات مادة تعميـ في خاصة ،المحكسبة كالبرامج ،كالسبكرة التفاعمية، الحاسكب ،ؿالكساي
 مع كمتجددة )يرهمت بطريقة كتقديميا حفظ الرياضيات، عف باالبتعاد في التربية المتخصصكف نادل
 لجميع التدريس في الحاسكب برامج استخداـ إلى أدل كىذا، كاحدة عمى طريقة االقتصار عدـ

نك  طفاؿاأل رياض مف التعميمية المراحؿ  .(19:4114 الجامعي )عبد اليادم، بالتعميـ ن تياا 

حيث  ،أىـ ما يميز الحاسكبممناىج الدراسية مف لتعميمية البرمجيات ال استخداـكيعد 
 تعزيزان ك  يكفر فرصان تعميميةن ك  ،مف الكسايؿ هغير  أكثر مفالمعمكمات بشكؿ ممتع مف عرض  كنوتم
 محاكلةالفرص ك  يشعر بيا الطالب تيالراحة النفسية الك مف الكسايؿ هال تكفرىا غير  ،ت)ذية راجعةك 
تقك  ،يزيد مف تحصيموك  ،يكفر لمطالب فرص تعمـ متنكعة داخؿ الصؼك  التكرارك  فة مف لممعر  وناا 

ىذا في كؿ المكاد فما بالكـ بالمادة ( 4113،  خركفك  عفانة) خبلؿ التجريب الذم يمكنو لمطالب
مادة الرياضيات التي تعتبر ىدفان حياتيان  ىيأال ك المسايؿ ك  يفنااألكثر جمكدان كزخمان بالقك ك  األىـ

 التصاليا الكثيؽ بالحياة .

 المحكسبةالبرمجيات التعميمية  استخداـة فعالية كلقد أثبتت نتايج العديد مف الدراسات السابق
 (،4114)الشيخ أحمد،دراسة  ك مف أبرز ىذه الدراسات، التحصيؿ الدراسيك  التفاعمية في التعميـ
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 ( كدراسة4111)نصر، (، كدراسة4114)البمكم، (، كدراسة4114)مصرم، كدراسة
 ( كغيره.4119دجكم،ال)

لتي اىك أحد البرامج دارس ككالة ال)كث الدكلية المطبؽ في م :برنامج التعمـ التفاعمي
تبنتيا دايرة التربية كالتعميـ بككالة ال)كث الدكلية ب)زة لرعاية الطمبة تعميميان، حيث أعطت الفرصة 

( لمتعمـ مف خبلؿ تقنيات مبتكرة كاأللعاب 4-1الدنيا) ألساسيةلفية مف الطمبة في المرحمة ا
الفرصة لمطمبة مف  إعطا  ، بيدؼ منتمية لممنياج الفمسطينيالتعميمية المحكسبة ال نشطةاألك 

( الحصكؿ عمى أساسات سميمة في الرياضيات، كالكقاية مف فشؿ 4-1المرحمة االبتدايية الدنيا )
( مف خبلؿ منحيـ فرصة اكتساب ميارات الرياضيات مف 9-3تمؾ الفية في الصفكؼ العميا )

ج التكنكلكجيا في التعميـ داخؿ مؤسستنا التربكية لمكاكبة دمك  خبلؿ األلعاب التعميمية المحكسبة،
 التطكر العممي العالمي.

ببرامج الكسايط المتعددة كبرامج التعمـ التفاعمي مف قبؿ ككالة ال)كث  ىتماـرغـ كؿ ىذا اال
الذم يتناسب مع  ىتماـيا ال يمقى االاستخدام إفالدكلية كمف قبؿ فريؽ البرمجة كالتصميـ إال 

 تمؾ البرامج. نتاجكالتكاليؼ الباىظة التي تكفمتيا الككالة إل ا،يإنتاجكد الكبير الذم بذؿ في المجي

كما كتكمف أىمية القياـ بيذا البحث في ندرة األبحاث المتخصصة في تقييـ البرمجيات 
ا نعرؼ م فأك التفاعمية بالتحديد خاصة في فمسطيف عمى حد معرفة الباحثة، ك  ،التعميمية المحكسبة

الكاجب تكافرىا في مثؿ ىذه المعايير اليامة ك  تككف عميو البرمجية التعميمية الجيدة، فأينب)ي 
لىك  ،برمجيات التفاعمية المحكسبةال أىمية برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب المطبؽ في مدارس  ا 

كثير مف كلما ليذا البرنامج مف صدل لدل ال ؛الدنيا األساسيةككالة ال)كث الدكلية لممرحمة 
 ،مشرفيفك  معمميفك  أمكرليا  أك ك  رضا جميع الفيات مف طبلب بسبب نيمو ؛التربكييف كالمعمميف

كمف تخطي الصعكبات التي  ،الدنيا األساسيةفي المرحمة  مبةتحصيؿ الط زيادةخبلؿ كذلؾ مف 
لعمميات اك  ممية النظريةنتيجة زخـ المعمكمات الع   ،في استيعاب دركس الرياضيات مبةكاجييا الط
نقؼ ك  نزيدىا قكةك  نكضح نقاط القكةك  لنؤكد ةمثؿ ىذه الدراس إجرا ال بد مف  كافلذا  ؛الحسابية 

 حسينيا.ؿ تك انحك  عند نقاط الضعؼ

فنية  إيجابيات، أم في حاؿ الكشؼ عف إيجابيةفي حالة التكصؿ لنتايج  ونأعدا عمى 
يمكف  وإنف ،عمى تحصيؿ الطمبةك ت كتربكية لمبرنامج التفاعمي المحكسب في تدريس الرياضيا

المدارس  ك الحككميةالمدارس  نركا كك ة منو في تدريس الرياضيات في جميع مدارس األفاداإل
كبذلؾ نبيف أىمية برمجيات تمتاز بكؿ ما تمتاز بو االبرمجيات التعميمية الفاعمة مف . الخاصة
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     ي عممو بشكؿ معزز كمثير، مكاصفات كي يستخدميا المعمـ داخؿ الحجرة الصفية كيكظفيا ف
 كيبقكا أثره فترة أطكؿ. هكيمكنك  تعمميـ يثركاك  كالطالب خارجيا مركلي األكذلؾ يكظفيا ك 

التصميـ ك  التعمـ كفريؽ البرمجة مصادر لمركز الحظت الباحثة مف خبلؿ زيارتيا كقد
بعو كضع خطة لتقكيـ ىذه ىذه البرامج لـ يسبقو كلـ يت استخداـ فأالخاص ببرنامج التعمـ التفاعمي 

 البرامج تقكيمان شامبلن كفقان لمعايير تربكية كفنية دقيقة كاضحة كمحددة.

كتصميـ كبرمجة ىذه  إنتاجدراسة استطبلعية لمقايميف عمى  إجرا كليذا فقد قامت الباحثة ب
أسباب تقييـ د البرامج التعميمية التفاعمية بمركز مصادر التعمـ التابع لككالة ال)كث الدكلية لتحدي

بنكد الدراسة كما  كانتك  ال( أكبنعـ ) عمى بنكد الدراسة االستطبلعية اإلجابةحيث تتـ  البرمجيات،
 :يمي

 ج التعمـ التفاعمي متعدد الكسايطبرام إنتاجفنية يتـ عمى أساسيا ك  عدـ كجكد معايير تربكية .1
 م لصعكبة تقكيميا .تعتبر كسداة لتحديد صبلحية برامج التعمـ التفاعمي كالذم يؤد ك

الت فردية ك االبرامج التعميمية أشبو ما تككف مح إعدادالحالية في  المحاكالتمعظـ  .2
نتاجعف قكاعد التصميـ ك  أحيانان كاجتيادات شخصية تبتعد   .الكسايط المتعددة  ا 

 . ةأداة مقننة تساعد المعمـ عمى اختيار البرامج المساعدة لو في العممية التعميمي إلى فتقاداال .3
، مما أعطى نتيجة ىذه الدراسة االستطبلعية ىي المكافقة )بنعـ( عمى جميع بنكدىا كانتك 

ىذا باإلضافة غمى  الباحثة مبرران إضافيان بسىمية تقييـ برمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب،
قامت بدراسة حكؿ الصعكبات التي تكاجو ىذا البرنامج ك  (55:2012،أف ) الحسنات
ىذه البرامج في مختبرات  استخداـض المشاكؿ التي تكاجو تطبيؽ ك بعتكصمت إلى 

 التفاعمي التعميـ لمعممي البلـز كالتربكم الفني الدعـ محدكدية: منياالحاسكب بالمدارس ك 
البرنامج،  تطبيؽ في لصعكبات المحكسب التفاعمي التعميـ تبلميذ مكاجيةك  ، المحكسب

 بتكنكلكجيا المعمميف خبرات قمة، كلمتبلميذ لتدريبيةا البرامج قمة تتمثؿ في الصعكبة كىذه
 كثرة إلى ؤدمي   المدارس في األجيزة المتكفرة دـكق   الصؼ غرفة داخؿ الحاسكب، كتكظيفيا

 .اصيانتيل فني فريؽ تكافر عدـ أعطاليا، مع

مف مبررات ىذه الدراسة أيضان تكصيات الدراسات السابقة لتقييـ البرامج المحكسبة عبر ك  
( كدراسة                2011مثؿ دراسة ) الزغبي، كخاصة القايمة عمى الطريقة التفاعمية ترنتنإلا

التعميمية التفاعمية المحكسبة يـ البرامج يأىمية تق عمى األىمية الكقكؼ مف كافف،  (2007،) راضي
  .فاعمة ككسيمة تعميمية
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 :دراسةمْرننَّة ال
 :السؤاؿ الرييس التالي  عف اإلجابةكتتحدد مشكمة الدراسة في 

الدنَا في مدارس  األساسَةما التقدَرات التقوَمَة لبرنامج التعَّم التفاعَّي المحوسب لَّمرحَّة 
 ؟   بغزة ورالة الغوث الدولَة

 

 : كيتفرع عف ىذا السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية

ث الرياضيات برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحفي ما المعايير الكاجب تكافرىا  .1
 ؟في غزة الدنيا بمدارس ككالة ال)كث الدكلية األساسيةلممرحمة 

برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات في ما مدل تكافر المعايير  .2
 الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف كجية نظر المعمميف ؟ األساسيةلممرحمة 

ـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات برنامج التعمفي  ما مدل تكافر المعايير .3
 ؟  مف خبلؿ تحميؿ الباحثةالدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية  األساسيةلممرحمة 

بيف متكسطات  (α≤ 0.05)يية عند مستكل داللةإحصاىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  .4
تعمـ برنامج الفي حكؿ مدل تكافر المعايير  مف المعمميف  تقديرات أفراد عينة الدراسة

الدنيا في مدارس ككالة  األساسيةالتفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة 
                          ال)كث الدكلية تبعان لمت)يرات الدراسة )الجنس، الخبرة التدريسية، المنطقة التعميمية(؟

 :فرضَات الدراسة
 ينبثؽ مف السؤاؿ الرابع الفرضيات الصفرية التالية :

بيف متكسطات تقديرات  (α≤ 0.05)يية عند مستكل داللة إحصاجد فركؽ ذات داللة ال تك  .1
برنامج التعمـ التفاعمي في حكؿ مدل تكافر المعايير مف المعمميف أفراد عينة الدراسة 

الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية تبعان  األساسيةالمحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة 
   .لمت)ير الجنس

بيف متكسطات تقديرات  (α≤ 0.05)يية عند مستكل داللة إحصاجد فركؽ ذات داللة ال تك  .2
برنامج التعمـ التفاعمي في حكؿ مدل تكافر المعايير مف المعمميف أفراد عينة الدراسة 
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الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية تبعان  األساسيةالمحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة 
    .يةلمت)ير الخبرة التدريس

بيف متكسطات تقديرات  (α≤ 0.05)يية عند مستكل داللة إحصاال تكجد فركؽ ذات داللة  .3
برنامج التعمـ التفاعمي في مدل تكافر المعايير مف المعمميف أفراد عينة الدراسة حكؿ 

الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية تبعان  األساسيةالمحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة 
    .منطقة التعميميةلمت)ير ال

 :الدراسة أهداف
الدنيا في  األساسيةتقكيـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لممرحمة  إلىىدفت الدراسة 

كذلؾ لمكقكؼ عمى نقاط القكة كمكاطف الضعؼ ، مدارس ككالة ال)كث الدكلية لمبحث الرياضيات
المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة  برنامج التعمـ التفاعميفي التعرؼ عمى  را  المعمميف فييا، ك 

 الدنيا.  األساسية
 :الدراسة في النقطتَن التالَتَن أهدافتتمثل و  

 قايمة بالمعايير لتقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب. إعداد 
 التربكية كالفنية  قايمة بالمعايير إلىبعد التكصؿ  تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب

 مي كالتفاعمية.كالتحكـ التعمي
 عمى مدل تكافر المعايير في البرنامج التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات  التعرؼ

 الدنيا. األساسيةلممرحمة 
  التعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر

 المعايير في برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب .

 :أهمَة الدراسة
 فيما يمي: دراسةأىمية ىذا ال كتكمف 

قد يساعد ىذا البحث المسؤكليف في مركز التطكير التربكم في تقكيـ برامج التعمـ  .1
  .خرلالتفاعمي المحكسبة لممكاد المختمفة كالصفكؼ األ
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 كاضحان عف برنامج التعميـ التفاعمي المحكسب تضع تصكران  فأيمكف ليذه الدراسة  .2
 جكانبتعزيز الك  لتحسينو اتإجرا  اذاعد في اتخالضعؼ( مما يسك  القكة جكانب)
 القصكر. جكانبتبلفي ك  يجابيةاإل

تقكيـ المناىج المحكسبة عمى  تتناكلاألبحاث العربية التي  إلىقد يضيؼ شييان جديدان  .3
 ي منو المراجع العربية. نا، كي)طي النقص الذم تعترنتناإل

و تناكلبتجرل في ىذا المكضكع،  قد يككف ىذا البحث بادرة لممزيد مف األبحاث التي .4
 .أخرلمف أبعاد 

جرا بمنيجية البحث ك  االستعانةقد تفيد طبلب الدراسات العميا في   .5 ة مف ستفادو كاالاتا 
 . في الدراسة يية المستخدمةحصااألساليب اإلك  دكاتاأل

  

   :حدود الدراسة
 :ىذه الدراسة بالمحددات التالية التزمت

  التحكـ التعميمي لبرمجيات التعمـ ك  الفنيةك  التربكية جكانبى العممية التقييـ عم رتاقتص .1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الطالب. زاكيةتفاعمي المحكسب كتقييـ الكاجية الرييسة لممكقع ك ال

ي البرنامج التفاعمي فعمى مدل تكافر المعايير المحددة ىذه الدراسة عمى التعرؼ  رتاقتص .2
 الدنيا . األساسيةالمحكسب لمبحث الرياضيات لطمبة المرحمة 

لمصفكؼ )األكؿ ك الثاني الدراسة عمى تقييـ برامج مبحث الرياضيات المقررة ىذه اقتصرت  .3
 ك الثالث( األساسي.

طبقية مف معممي التعميـ التفاعمي مف مدارس عشكايية ىذه الدراسة عمى عينة  رتاقتص .4
عمى عينة قصدية مف ، ك عة لككالة ال)كث في المناطؽ التعميمية في قطاع غزةتاب

 .الثالث( األساسيك  الثاني، ؿك األ) البرمجيات التفاعمية لمبحث الرياضيات لمصفكؼ

 :مصطَّحات الدراسة
  :اييان بما يتناسب مع الدراسة كىيالدراسة تحدثت عف عدة مصطمحات تـ تعريفيا اجر 

 تقََم البرنامج:

ـ التفاعمي المحكسب لمبحث ا البحث مدل مراعاة برنامج التعملمقصكد بالتقييـ في ىذا
تتكافر في برمجيات  فأكالتفاعمية التي ينب)ي التعميمي الرياضيات لممعايير التربكية كالفنية كالتحكـ 
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تصميـ الطالب، كذلؾ مف خبلؿ  زاكيةتقييـ الكاجية الرييسة لممكقع كلك  التعمـ التفاعمي المحكسب
 قايمة معايير بيدؼ التعرؼ عمى مكاطف القكة لتعزيزىا، كمكاطف الضعؼ لمعالجتيا كتطكيرىا.

 التعَّم التفاعَّي المحوسب:

 شطتيانأك  التعميمية المادة تقديـ بيدؼ كالحاسكب المتعمـ بيف التفاعؿ يكفر الذم ىك التعمـ
النياية  في ع معيف لمطالب ليصؿيسيؿ مكضك ك  األلعاب ليبسطك  مف البرمجيات، مختمفة أنماط في
 المادة مع المتعمـ تفاعؿ تزيد مف نشطة تعميمية بيية يكفر الذمك  المحددة ىداؼاأل تحقيؽ إلى

 . التعميمية
 مج التعَّم التفاعَّي المحوسب:برنا

ك يتككف  ilp.unrwa.psمكقع انترنت خاص بو بعنكاف  ىك برنامج محكسب محمؿ عمى
لبرمجيات لمصفكؼ األكؿ ك الثاني ك الثالث األساسي لمفصميف األكؿ ك البرنامج مف مجمكعة مف ا

الثاني ككؿ صؼ يتضمف عدد مف الكحدات التفاعمية المحكسبة المككنة لممنيج ك التي تتككف 
 بدركرىا مف الدركس المحكسبة ك كؿ درس يتككف عدد مف البرمجيات المنفصمة المحكسبة .

اضَات:  مادة الَر

 ، كالثالث( األساسيالثاني، ؿك األية التي تدرس كمقرر لطبلب الصفكؼ )ىي المادة العمم
-4111قد تـ إقرارىا في العاـ الدراسي )ك  األمثمةك  التماريفك  تحتكم عمى مجمكعة مف األسيمةك 

 التعميـ.ك  ( مف كزارة التربية4111

 مدارس ورالة الغوث:

 عمييا ككالة ال)كث تشرؼ أكخاصة تديرىا  أكأم مؤسسة تعميمية غير حككمية ىي 
)كزارة  كتقكـ بتدريس المنياج المتبعة في المدارس الحككمية"، تش)يؿ البلجييف الفمسطينييفك 

 (5:4117التعميـ العالي،ك  التربية
 :الدنَا األساسَة المرحَّة

 ىلك األ الثبلثة الصفكؼ تشمؿك  ،في السمـ التعميمي الفمسطيني التعميمية المراحؿ لىأك  ىي
 التابعة المدارس في االبتدايية( الثالثك  الثانيك  ؿك األ )أم الصفكؼ األساسي، تعميـال مرحمة مف

 سنكات(. 9-6العمرية) المرحمة يقابمياك  غزة قطاع في ال)كث الدكلية لككالة
 

  
 



. 

 انثانيانفصم 
 اإلطـــــار اننظـــري

  اسباعْب يف التعلٔه اعتدزاو :لّا٤احملْص. 

  َاأمناط صبٔات التعلٔنٔ٘، مفَْمَا، خصاٜصَا،الرب :الجاىٕاحملْص. 

 تكٔٔه الربصبٔات التعلٔنٔ٘ :احملْص الجالح. 

 بضىامر التعله التفاعلٕ احملْعب :احملْص الضابع. 
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 الثانيالفصل 
 اإلطننار النظننري

الدنيا  األساسيةتقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لممرحمة  إلىالدراسة الحالية  تيدؼ
في اإلطار النظرم عرضان مفصبلن  تناكؿالباحثة ست إفمدارس ككالة ال)كث الدكلية ب)زة، لذلؾ فل
 :محاكر أربعةالدراسة كىي تتككف مف  محاكرل

 الحاسكب في التعميـ. استخداـ:  لواأل المحور 

 يا. أنماطمفيكميا، خصايصيا، ، البرمجيات التعميمية: الثانيالمحور 

 البرمجيات التعميمية.تقييـ : المحور الثالث

 (.ILPبرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب ): المحور الرابع

 

 الحاسوب في التعََّم  استخدام: لواأل المحور 
ات التي جعمت منو أداة تنافس العديد مف الكسايط كانيمتمؾ الحاسكب العديد مف اإلم

عمى  ك استجابتوك  نشاط المتعمـكالعديد مف استراتيجيات التعميـ التي تركز عمى  خرلالتعميمية األ
الت)مب عمى بعض مشكبلت  أكمراعاة الفركؽ الفردية  إلىأساليب العمؿ داخؿ الفصؿ التي تيدؼ 
بيا كدمجيا في العديد مف  االستعانةأداة مف السيؿ  وبسنالنظاـ داخؿ الفصؿ، كيتميز الحاسكب 

 كتشاؼيب حؿ المشكبلت كطرؽ االزيادة كفا تيا كسسال أكاالستراتيجيات التقميدية لتطكيرىا 
 .المختمفة

 : الحاسوب في التعََّم استخدامممَزات 

 تساعد في تفعيؿ دكر الطالب يعتبر جياز الحاسكب مف الكسايؿ التعميمية الميمة التي
عد مف الكسايؿ البرمجيات التعميمية لممناىج الدراسية. حيث ي   استخداـذلؾ بك  زيادة تحصيموك 
، عمى استعمالو ميدافر شيكعان لما يمتاز بو مف ميزات شجعت المعمميف في الاألكثة لكتركنياال
 (41:4114)النجار ك خركف، :منياك 

 إنتاجميزات فنية عالية ال تتكافر في أم جياز  خر، حيث يمكف ك  لمحاسكب قدرات إف .1
 برامج حاسكبية لمادة تعميمية، كعرضيا بطريقة ممتعة يسيؿ تعمميا .
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ظـ الحاالت يكفر فرصان تعميمية تعممية متنكعة ال تتكافر مف خبلؿ الحاسكب في مع فأ .2
يتمقى إجابات ك  يطرح الحاسكب عمى الطالب مجمكعة مف األسيمة، ذإ، أخرلأية كسيمة 
الذم يجعؿ الطالب يتفاعؿ مع  مربشكؿ مباشر، األ كامريستجيب لؤلك  يصنفيا،ك  الطالب،

يجابيان كفاعبلن في أثنا  تقديميا إككف دكره يك  المادة التعميمية المعركضة عمى الشاشة،
 .أخرلبشكؿ أفضؿ مف أية كسيمة تعميمية 

أخطس في  اذإالخجؿ،  أكالحاسكب يكفر الراحة النفسية لمطالب، فبل يشعر بالحرج،  فأ  .3
 .عرؼ نقاط ضعفو اذإ أكحصؿ عمى عبلمات متدنية،  اذإ أك اإلجابة إعطا 

كالتكرار كالتجريب مرات عديدة مف دكف الشعكر  لةمحاك يكفر الحاسكب لممتعمـ فرص لم .4
 المتعمـ المادة التعميمية كاالرتقا  بتحصيمو. فاإتقالكمؿ  مما يساعد عمى  أكبالممؿ 

برامج تعميمية  إنتاجالحاسكب ينكع الفرص التعميمية المقدمة لمطالب، كذلؾ لسيكلة  .5
 مرتيار ما يحتاجو منيا، األمتنكعة مف خبلؿ الحاسكب كتكفيرىا لمطالب، فيتمكف مف اخ

 الذم يساعد في تحسيف مستكاه كزيادة تحصيمو الدراسي.
التجارب العممية، كخاصة المعقدة منيا، بطريقة  جرا ات فنية عالية إلكانيكفر الحاسكب إم .6

 .أخرلبشكؿ  مف يضمف سبلمة الطمبة، كبطريقة ال تتكافر في كسايؿ تعميمية ك  سيمة
إظيار الحركة، كالصكر، كالرسكمات المعركضة في المادة  يةكانإميكفر الحاسكب  .7

 التعميمية.
المادة ك  ىي تزيد مف فاعمية الصكرك  ،لكافقدـ الحاسكب مادة تعميمية لمطالب باألي   .8

 التعميمية المعركضة عمى الشاشة.
 ي.كاني كالممانعالج الحاسكب البعديف الز ي   .9

 المعرفي . االنفجارعالج الحاسكب مشكمة ي   .10
الحاسكب فرص تعمـ متنكعة لمطالب داخؿ المكقؼ الصفي كخارجو، سكا  تحت يكفر  .11

حتى التعمـ الفردم، مما  أكإشراؼ المعمـ أـ مف دكف كجكده، كفي المجمكعات المتكسطة، 
تزكيد المتعمـ بالت)ذية الراجعة الفكرية، التي تساعد في ك  يسيؿ تكفير فرص التعمـ الذاتي،

 ف مستكاىـ الدراسي.الطمبة كتحسي تحصيؿ مضاعفة
 اإلجابةات فنية كذلؾ بتكفير فرص المتابعة كالتقكيـ، كمعرفة كانحاسكب إمليمتمؾ ا .12

الصحيحة، كتسجيؿ العبلمات، كالتعزيز، كالمساعدة التي يتيحيا لزيادة ثقة المتعمـ بنفسو، 
مية الذم يجعؿ مف الطالب محكران لمعممية التعمي مرمما يثير دافعيتو نحك التعمـ، األ



ارىالنظـريــاإلط   

  

 04 
 

 الثانيالفصلى

كسيمة  ةأي استخداـيتكافر في حاؿ  فأالتعممية، كيمعب فييا الطالب دكران ايجابيان ال يمكف 
      .أخرل تعميمية

المميزات السابقة ىناؾ الكثير مف مميزات الحاسكب التي تجعمو  إلى ضافةباإل ونأ وترى الباحثة
، مكف الطالب مف متابعتيا كقتما يشا لممادة الدراسية، ت   إثراييةفي الصدارة كتكفير مكاد كمعمكمات 

أفضؿ كسيمة لمكاجية الكـ اليايؿ مف المعمكمات التي تعجز الكتب عف احتكاييا  ونأ إلى ضافةباإل
رتب كأكثر تشكيقان لمطالب مف الكتاب المدرسي الذم يسكد يكفر المنيج بشكؿ منظـ كم   ونأكما 

بطييي ك  جميع فيات الطبلب المكىكبيف كالعادييفيناسب  ونأ إلى ضافةباإلالرتابة، ك  عميو التجريد
 التعمـ كؿ حسب مستكاه كقدرتو كسرعتو الخاصة.

  :ات الرمبَوتر التعََّمَةاستخداممجاات 

نصبان عمى تطكير األساليب م   فاآل ىتماـالكمبيكتر في التعميـ كأصبح اال استخداـتطكرت أساليب 
يساىـ مف خبلليا  فأحداث أساليب جديدة يمكف المتبعة في التدريس بمصاحبة الكمبيكتر كاست

 المكاد الدراسية. أىداؼالكمبيكتر في تحقيؽ بعض 
التي بينيا يستخدـ فييا الكمبيكتر في التربية ك  فأكىناؾ مجمكعة مف المجاالت المتنكعة التي يمكف 

 ىي:ك  (31:4111)المالح،
ؿ دراستو الكعي بالكمبيكتر كفييا يصبح ىك المحكر الرييس لمدراسة كتشم: رمادة دراسَة .1

ات الكمبيكتر المتعددة كمعالجة استخدامكمحك األمية الكمبيكترية، كذلؾ عف طريؽ دراسة 
 كتطبيقاتيا المختمفة كبرمجة الكمبيكتر كنظاـ تش)يمو. بياناتال

ي عد الكمبيكتر كسيمة متطكرة لنقؿ كتكزيع العديد مف المكاد الدراسية لما لو : روسََّة تعََّمَة .2
يكفر خاصية التفاعؿ  ذإمف خصايص تجعؿ منو أداة تعميمية فريدة كذات فاعمية، 

عد كسيمة حفز ىايمة اإليجابي بيف المستخدـ كالكمبيكتر، كما يكفر العناية الفردية، كما ي  
 كيعمؿ عمى تنمية العديد مف االتجاىات التربكية.

 ،ة تتضمف بعض المت)يراتالكمبيكتر لحؿ مشكم استخداـ فأ: ذلؾ رأداة لحل المْرالت .3
العبلقات التي تدكر حكليا الدراسة، كما  إلىمف  ليات الحؿ  ىتماـيسمح بتحكيؿ مركز اال

 ان ىامان يتيح لمطبلب فرصة تنمية ميارة حؿ المشكبلت.أسمكبي عد تعميـ برمجة الكمبيكتر 
 ذإمـ الكاعي كالطمكح، ي عد الكمبيكتر أداة فعالة بيف يدم المع: رأداة لتقدَم المواد الدراسَة .4

بدكف  دراؾيستثمره في تقديـ المكاد الدراسية التي قد تستعصي عمى الفيـ كاإل فأيستطيع 
م ات كانالكمبيكتر مف إم يتيحويست)ؿ ما  فأاتو، فيستطيع المدرس مثبلن كانالكمبيكتر كا 

 الصعبة.التمكيف كالرسـ كتخزيف المعمكمات كاسترجاعيا في تكضيح العديد مف المفاىيـ 
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د ومدرب .5 يتميز الكمبيكتر بقدرة كبيرة في مجاؿ التعميـ كالتدريب عمى الميارات : رمْر
تتطمبو الميارات مف فرص التكرار كالتدريب بداية مف مرحمة تقديـ  ، حيث يقدـ مااألساسية

رشادالمتعمـ ك  أدا مرحمة تقييـ  إلى األساسيةالمفيـك المحدد الذم تقـك عميو الميارة   ه. ا 

اضَات استخدامفوائد   (411:4117زينة كعبابنة ،أبك ): الحاسوب في تعََّم الَر

ات ىايمػػػػة، كفػػػػي حػػػػاؿ اسػػػػت)بلؿ معمػػػػـ كانػػػػالحاسػػػػكب ككسػػػػيمة تعميميػػػػة يػػػػكفر لنػػػػا ام فأنحػػػػف نػػػػدرؾ 
 تعػػػػػػكد بالفايػػػػػدة الكبيػػػػػرة عمػػػػػػى المػػػػػتعمـ كمػػػػػػف ىػػػػػذه الفكايػػػػػػد فأات يمكػػػػػف كانػػػػػػالرياضػػػػػيات ليػػػػػذه االم

 (4114أبكريا،)

يصاحب ذلؾ  بيف المتعمـ كالمادة التعميمية مع ما ة عالية مف التفاعؿ النشط ماتكفير درج - أ
 مف ت)ذية راجعة فكرية.

بة تزيد مف دافعية كثقة المتعمـ بنفسو، كيعزز اتجاىات الطمبة اذيعمؿ الحاسكب ككسيمة ج - ب
 نحك التعمـ الذاتي.

يكفر فرصان مبليمة  ذإاة في التعمـ ك ايعمؿ الحاسكب عمى المساىمة في تحقيؽ مبدأ المس - ت
 لمتعمـ لدل المتعمميف حسب قدراتيـ .

يفرض عمى المعمـ امتبلؾ ميارات تدريبية جديدة، كتقدـ فرصان لممعمـ لتكييؼ تدريسو حسب  - ث
 خصايص طمبتو كحاجاتيـ .

 الحاسكب في تنمية قدرة الطمبة عمى حؿ المشكبلت الرياضية. استخداـيسيـ  - ج
مك  عممية التعمـ حسب قدراتو يكفر فرصان كافية لممتعمـ في - ح ياتو، كما يكفر بيية تعميمية كانا 

 لمطالب يمكف استثمارىا بشكؿ أقرب مايككف لممكاقؼ الحياتية الحقيقية.
اضَات في المرحَّة  أهداف س الَر  (41:4117زينة كعبابنة،أبك ):  األساسَةتدَر

 تحقيؽ ما يمي: إلىييدؼ منياج الرياضيات في المرحمة االبتدايية 

كاألرقاـ كالعمميات  عدادالمتعمقة باأل األساسيةاكتساب المفاىيـ كالميارات كالكفايات  .1
 يا في حياتو اليكمية.استخدامالحسابية عمييا، كتمكيف الفرد مف تكظيفيا ك 

يا استخدامككحدات القياس المستخدمة كعمى العبلقات فيما بينيا، ك  أدكاتالتعرؼ عمى  .2
 كظيفيان. سميمان ك ان ماستخدا

عيف الفرد اليندسية كالمجسمات كالتي ت   شكاؿاستيعاب المفاىيـ كالتعميمات المرتبطة باأل .3
 ىندسية. أشكاؿك  ج رياضيةاذعمى فيـ المحيط المادم حكلو كعمى تمثيؿ ىذا المحيط بنم

 ىنيان، كعمى تقدير اإلجابات كالتحقؽ مف صحتيا.الحسابات ذ   إجرا اكتساب القدرة عمى  .4
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التي يحتاجيا الطالب في دراستو  األساسيةمف المعمكمات الرياضية  اكتساب قدر كاؼ .5
 .خرلفي دراسة المكضكعات األك  البلحقة

لىك ، التعرؼ عمى بنية الرياضيات كتنظيميا .6 المعرفة  إلىالمنيج المتبع في الكصكؿ  ا 
 الرياضية كالتحقؽ مف صحتيا.

كفي عصر العمـ  مجاالت تطبيقات الرياضيات في الحياة اليكمية، إلىالتعرؼ  .7
 كالتكنكلكجيا.

 السميـ في التفكير كاالستدالؿ كتنمية قدرة الطالب عمى حؿ المشكبلت. سمكباأل استخداـ .8
الجماؿ كالتناسؽ في بناييا  جكانبنحك الرياضيات، كتذكؽ  يجابيةتنمية اإلتجاىات اإل .9

 يا كمحتكاىا.أسمكبك 
التركيز كالصبر كالمثابرة كالثقة تنمية اتجاىات كعادات سميمة مثؿ النظاـ كالترتيب ك  .10

 ، كتقدير قيمة الكقت كغيرىا.تعاكفالبالنفس ك 
المتابعة  إلىبما يدفع الفرد  ،اكتساب القدرة عمى التعمـ الذاتي كالمحافظة عمى استمراريتو .11

 المكاكبة لممستجدات كالتطكرات.ك  المستمرة

 رياضيات المدرسية :التالية لتدريس ال ىداؼرد جكنسكف كرايزنج قايمة األأك كقد 
في المفاىيـ كالمبادئ  توتبصير الطالب بمقرر الرياضيات كمساعدتو عمى اكتساب كفاي -1

 .كالمعمكمات الرياضية
 .الرياضي فافيـ البنية المنطقية لممعرفة الرياضية كطبيعة البرى -2

 

 .الحسابات بفيـ كدقة ككفا ة  إجرا القدرة عمى  -3
 .اكتساب القدرة عمى حؿ المسسلة -4
 .نحك الرياضيات كتذكؽ جماليا كمتعة العمؿ بيا إيجابيةمية اتجاىات تن -5
 .المعرفة الرياضية لآلخريف يصاؿاتطكير طرايؽ مناسبة لتعمـ الرياضيات ك  -6
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اضَات: استخدامنموذج     الحاسوب في تعََّم وتعَّم الَر

مف طرؽ  (11:2004 ي،)عم كما يرل يتككف نمكذج التعميـ كالتعمـ المزكد بالحاسكب
 متعددة  في تعمـ الرياضيات في الفصؿ، كتتبايف ىذه الطرؽ في درجة مشاركة الطبلب كالمعمـ

 (:1986 بؿ،)حدده كذلؾ كما ، الكمبيكتر في التحكـ في عممية التعميـ كالتعمـك 
 التعََّم المدار بالحاسوب: -1

في  الطالب ال يتحكـ كثيران  فأل الكمبيكتر في الفصؿ ذلؾ ستخداـىذه طريقة غير مباشرة ال
التماريف  إدارة: جو التعميـ كالتعمـ مثؿأك الكثير مف  جرا كتستخدـ إل، الكمبيكتر الذم يتـ تش)يمو

دارةك ، ليا راجعةكتقكيـ كتقدير درجات إجابات التماريف كتكفير ت)ذية ، التدريبية ات القبمية ختبار اال ا 
كحفظ  بياناتكتجميع ، لطبلب األكاديمية كالشخصيةكاالحتفاظ بسجبلت ا، كالبعدية لمطبلب

عطا سجبلت كحساب متكسطات الدرجات ك   . تقارير عنيا ا 

 التعََّم بمساعدة الحاسوب: -2

الكمبيكتر في تعمـ الرياضيات كتستخدـ لتكفير  ستخداـى اللك األتمثؿ التطبيقات التربكية 
ب الذيف يعممكف بيذه الطريقة في التمريف كينش)ؿ الطبل ،كتحقيؽ التدريب عمى الميارات الحسابية

 المفاىيـ كعرض كبرىنة المبادئ. اكتشاؼات فييا، ك ختبار اال أدا كالتدريب عمى الميارات ك 
 المحاراة في الحاسوب: -3

تكفر المحاكاة عبر الحاسكب طريقة غير مكمفة لدراسة تطبيقات دكف لزكـ اإلتصاؿ مع 
، كيمكف محاكاة التطبيقات الرياضية التي ترتفع تكاليؼ  قيةج الفيزيايية الحقياذالمكاقؼ كالنم

كديناميكا  فامشكبلت ديناميكا الطير : )مثؿ محاكاتيا في معمؿ المدرسة، كذلؾ مف خبلؿ الكمبيكتر
كيمكف تقديـ محاكاة الظكاىر الرياضية البسيطة كالمعقدة كسلعاب الحاسكب. كيجد ، الحرارة (

، في كتابة برامجيا كفي نفس طكيبلن  كيقضكف فييا كقتان ، الحاسكب الطبلب متعة كبيرة في ألعاب
 الكقت يتعممكف حقايؽ كميارات كمفاىيـ كمبادئ طرؽ حؿ المشكبلت الرياضية.

 حل المْرالت المبني عَّى الحاسوب: -4

الطبلب يكتبكف  إفعند دراسة الرياضيات بطريقة حؿ المشكبلت المبني عمى الحاسكب. ف
ؿ طريقة يطمب فييا أك ف برامجيـ الخاصة لحؿ مشكمة رياضية معينة. كىذه ىي كينفذكف كيعدلك 

مع برنامج  مف الطبلب كتابة برامجيـ الشخصية. ففي الطرؽ الثبلث السابقة يتفاعؿ الطبلب تقريبان 
في ذاكرة الحاسكب. كعندما يستخدـ الطبلب الحاسكب لحؿ المشكبلت  تخزينوكتـ ، كضعو  خركف
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 فأالكمبيكتر ينب)ي عمى الطالب  استخداـلحؿ مشكمة ب ونأ ذإ، يتعممكا ل)ة لمبرمجة فأينب)ي عمييـ 
في صكرة خريطة  أحيانامثؿ خكارزمية دقيقة كالتي ت   إلىعف المشكمة كيترجميا  عامان  يسخذ تقريران 

 برنامج حاسكب صحيح منطقيا كبناييا. إلىتدفؽ، ثـ تترجـ الخكارزمية 
 (14:4113)عمي، عََّم:في الت ترنتناإل  استخدام

في التعميـ بمستكيات مختمفة تبدأ مف مستكل تكصيؿ المعمكمات  ترنتنتستخدـ مكاقع اإل 
 ( Lunts, 2004) كذلؾ كما يمي:، مستكل التعميـ عف بعد إلىلمطبلب 

في تكزيع المنيج  ترنتن: كفيو يستخدـ المعمـ شبكة اإلInformation مستوى المعَّومات .1
 راؽ العمؿ كالكاجبات المنزلية.أك  عمى التبلميذ مثؿ

: كفيو تصاحب مكاقع الكيب التعميمية عممية التدريس Supplemental مستوى اإلثراء .2
ات لمصادر تعمـ عمى شبكة ارتباطداخؿ حجرة الدراسة، حيث يقدـ المعمـ لتبلميذه 

 إلثرا  عممية التعمـ. ترنتناإل

يتـ تنفيذ معظـ عمميات التعميـ : كفيو Dependent ترنتنعَّى اإل  عتمادمستوى اا .3
، كيحدث التعميـ التقميدم عندما يكاجو التبلميذ مشكمة ترنتنكالتعمـ عف طريؽ شبكة اإل

 مساعدة المعمـ. إلىمعينة كيحتاج 

 التعميـ التقميدم استبداؿ: كفيو يتـ Fully online ترنتنالرَّي عَّى اإل  عتمادمستوى اا .4
(face – to – face )ترنتنيـ عمى شبكة اإلبالتعمـ القا Internet – based 

learning التعميـ عف بعد  أكDistance Education  نشطةاألحيث يكضع المقرر ك 
 المرتبطة بو عمى شبكة الكيب.   

ج السابقة لتعميـ كتعمـ الرياضيات في التعميـ األساسي، اذسب النمنأكيعد النمكذج اإلثرايي 
 فأمف التعميـ التقميدم كالتعميـ القايـ عمى شبكة الكيب، كما  حيث يجمع ىذا النمكذج مميزات كؿ
اليندسية ذات ثبلثة أبعاد كخكاصيا يصعب تقديميا  شكاؿبعض المكضكعات الرياضية مثؿ األ

 الكيب .خبلؿ مكاقع 
مكقع التعمـ التفاعمي المحكسب يحتكل عمى مستكل اإلثرا  كالمعالجة لمصؼ  فأ وتضَف الباحثة

كفعاليتو  لتعمـ الرياضياتج السابقة اذسب النمنأ الذم يعتبر كالثالث لمادة الرياضيات نيالثا، ؿك األ
   . التحصيؿ الدراسيزيادة ك  في بقا  التعمـ
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 :لرترونيالتعََّم اإل 

 عف التعميـ جاذنم أحدأنو (433:2009)إبراىيـ كمحمكد،يراه كما لكتركنياإل التعميـ عدي  
 يكفره كما المتنكعة، ببرمجياتيا الكمبيكتر أجيزة عمى يعتمد كىك ،الحالي الكقت في كأىميا بعد،
 إلى المعمكمات تكصيؿ اخبللي مف يمكف كالتي الشبكات، في تتمثؿ  ليات مف االتصاالت مجاؿ
 عمى تساعد ةلكتركنياإل المصادر مف عدد تكفير إلى ضافةباإل كقت، أم كفي كافم أم في المتعمـ
 التعميـ نظاـ يكفره ما خبلؿ مف كالزمبل  كالمحتكل، المعمـ، مع تفاعؿال كتتيح الذاتي، التعمـ
 متعددة تفاعمية تعميمية بيية يكفر فيك ،إلكتركني كبريد كمحادثة، مقررات،: مف لكتركنياإل

 . المصادر

 :لرترونياإل  التعََّم مفهوم

لمستخدمة اليصاؿ لمتعميـ اإللكتركني عدة مفاىيـ جميعيا تشير إلى أنو أحد أنكاع التعميـ ا
  .المعمكمة لممتعمـ باستخداـ الكسايؿ االلكتركنية المختمفة 

تقنيات المعمكمات، كشبكات الحاسكب في  استخداـنظاـ  بسنو: (11:4111حسنيف ) ويعرف
المعمكمة لممتعمـ بسقصر كقت كأقؿ جيد كأكبر فايدة، بما يناسب ظركفو كقدراتو  ضمف بيية  إيصاؿ

 .تعميمية تتيح ذلؾ

التعميـ الذم يتيح المحتكل التعميمي الرقمي مف خبلؿ  وبسن: (38:4111) كيعرفو اليادم
ة، التي تتضمف الحاسبات اآللية كبرمجياتيا المتضمنة خكاص التفاعمية التي لكتركنيالكسايؿ اإل

 أك(  في الفصكؿ LANsتتاح عمى الخط، عبر شبكات المعمكمات كالكمبيكتر كالشبكات المحمية )
 أك( التي تنتشر عمى نطاؽ مجمكعة مف المدارس، Intranetت  )ناتر نمدرسة،  كشبكات اإلال

 جانب إلىت التي تضـ كؿ نظاـ التعميـ الكطني، نا، كشبكات االكستر ةالجامع أكالمنطقة التعميمية، 
 يةكانإم إلى ضافة( المنتشرة في كؿ أرجا  العالـ حاليان، باإلInternetالعالمية  ) ترنتنشبكة اإل

األقراص ك  الكسايؿ السمعية كالبصرية، كالتمفزيكف التفاعمي استخداـالبث عبر األقمار الصناعية، ك 
 .( ..إلخCD-ROMالمدمجة )

 ليات االتصاؿ الحديثة  استخداـطريقة لمتعميـ ب وبسن: (71:4111كيعرفو المبلح )
المعمكمات لممتعمميف  إيصاؿ ؿأج؛ مف ترنتنكالحاسب كالشبكات، كالكسايط المتعددة، كبكابات اإل

 أدا العممية التعميمية كضبطيا كقياس كتقييـ  إدارةبسسرع كقت كأقؿ تكمفة، كبصكرة تمكف مف 
 المتعمميف.
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" نظاـ تفاعمي لمتعميـ عف بعد، يقدـ وبسن لكتركنيالتعميـ اإل: (93:4118) يعرؼ عزميك 
ة رقمية متكاممة، تستيدؼ بنا  لكتركنيإ" كيعتمد عمى بيية  On demandلممتعمـ كفقان لمطمب " 

 ات.ختبار ، كالتكجيو، كتنظيـ االرشادة كاإللكتركنيالمقررات كتكصيميا بكاسطة الشبكات اإل

دارةك  تقديـ وبسن: (42:2005 )زاىر كيعرفو  مف التعميمية نشطةاألك  التعميمي المحتكل ا 
، الشخصية الحاسبات في أك تناتر ناإل أك ترنتناإل خادمات في المخزنة كالبرامج نظمةاأل خبلؿ

 .فاعمية كأكثر كقت كأقصر جيد بسقؿ التعميمي المحتكل يصاؿإل
 استخداـطريقة لمتعميـ ب وبسنمف خبلؿ التعريفات السابقة  لكتركنيالتعميـ اإلعرف الباحثة وتُ 

نكسايؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مف حاسكب كشبكات ك  ككسايط متعددة )صكت،  ترنتا 
المعمكمات  يصاؿفي الفصؿ الدراسي كذلؾ إل أكعف بعد  كافصكرة، نص، لكف، حركة( سكا  

 أكثر فاعمية كفايدة.ك  لممتعمـ بسقصر كقت كأقؿ جيد
 : لرترونيالتعََّم اإل  أنواع

 ا :يبسن لكتركنيالتعميـ اإل أنكاع ( 417:4117النكايسة ) يصنؼ

 (Synchronous) المتزامف: لكتركنيالتعميـ اإل -1

كاحد ليتـ بينيـ اتصاؿ متزامف  ف يجتمع فيو المعمـ مع الدارسيف في  إلكتركنيكىك تعميـ 
 . الجماعي كالحكار المتعدد األطراؼ ترنتنالصكت كالفيديك، كحكار اإل أك، (Chatبالنص)

 (Asynchronous) غير المتزامف: لكتركنيالتعميـ اإل -4

ف المعمـ مف كضع مصادر مع مك  غير المتزامف  ي  كىك اتصاؿ بيف المعمـ كالدارس، كالتعمـ 
ات إرشادخطة تدريس كتقكيـ عمى المكقع التعميمي، ثـ يدخؿ الطالب لممكقع في أم كقت كيتبع 

 لكتركنيمع المعمـ، كيتـ التعميـ اإليككف ىناؾ اتصاؿ متزامف  فأالمعمـ في تماـ التعمـ دكف 
 يف في ال)الب.النمط استخداـب

 (Blended Learning) لمدمج:التعميـ ا  -4

 يتعاكنالالتعمـ، مثؿ برمجيات التعمـ  أدكاتيشتمؿ عمى العديد مف  فأالتعميـ المدمج يمكف 
مؿ عمى مجمكعة مف الكسايط التي يتـ تصميميا لتكمؿ بعضيا البعض، كبرنامج االفتراضي كيش
 دا دعـ األ أنظمةالذاتي، ك ، كمقررات التعمـ ترنتنالمقررات المعتمدة عمى اإلك  التعمـ الفكرم،

دارةك  ة،لكتركنياإل تضمف الذم ي النشاط  مفكالتعمـ المدمج كذلؾ يمزج أحداث متعددة  .نظـ التعمـ ا 
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فيو الذم لكجو، كالتعمـ الذاتي  التعمـ في الفصكؿ التقميدية التي يمتقي فييا المعمـ مع الطبلب كجيان 
 متزامف .المزج بيف التعمـ المتزامف كغير 

  :لرترونياإل  التعََّم في جدَدال

 ونأ حيث مف (26:2003، ال)راب)كما يراه  التعمـ أساليب مف غيره عف لكتركنياإل التعمـ يختمؼ
 : يتـ

 . منيا تيا نكاإل بداية الدراسة حيث كمف المسا  أك الصباح حيث مف المناسب الكقت في .1
 .ترنتإن مقيى أك مةعا مكتبة في أك العمؿ في أك المنزؿ في المناسب كافالم في .2
 الشخصية الحتياجاتو البرنامج كفقان  مف فقط يناسبو ما شخص كؿ فيسخذ المناسب لمشخص .3

 نفسو. البرنامج المشاركيف في مف غيره عف تختمؼ قد التي
 كالكيؼ. الكـ حيث مف  المناسبيف كالمحتكل بالشكؿ .4
 كؿ فينتقؿ تيعابيةكسرعاتيـ االس قدراتيـ في األشخاص يختمؼ حيث المناسبة بالسرعة .5

 لقدراتو الشخصية كفقان  يتسكد مف استيعابو لما سبؽ حيف أخرل إلى مرحمة مف مشارؾ
 .االستيعاب كسرعتو في

  :لرترونياإل  التعََّم مزاَا

 لكتركنياإل التعميـ مف مزايا العديد (20:2007)العبد الكريـ،الكارد في  (15:4114يذكر )المكسى،
 : كمنيا
تصاؿ بيف الطمبة فيما بينيـ، كبيف الطمبة كالمدرسة، مف خبلؿ سيكلة اال يةكانإمزيادة  .1

 ، كغرؼ الحكار.لكتركنياالتصاؿ عف طريؽ مجالس النقاش، البريد اإل
المساىمة في كجيات النظر المختمفة لمطبلب عف طريؽ المنتديات الفكرية مثؿ مجالس  .2

مما ؛ في المكاضيع المطركحة رص لتبادؿ كجيات النظر تتيح ف  التي النقاش كغرؼ الحكار 
ة مف اآلرا  كالمقترحات المطركحة كدمجيا مع اآلرا  الخاصة بالطالب ستفادرص االيزيد ف  

 . مما يساعد في تككيف أساس متيف عند المتعمـ
االتصاؿ تتيح لكؿ طالب فرصة اإلدال  برأيو في أم كقت  سدكاتاة  فك ااإلحساس بالمس .3

 راسة التقميدية التي تحرمو مف ىذا الميزة .خبلفان لقاعات الد، كدكف حرج
، سيكلة كبيرة في االتصاؿ بالمعمـ كالكصكؿ إليو في أسرع كقت لكتركنييكفر التعمـ اإل .4

يرسؿ استفساراتو لممعمـ مف  فأالطالب أصبح بمقدكره  فأل، قات العمؿ الرسميةأك كخارج 
 . لكتركنيخبلؿ البريد اإل
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كتمقي المادة العممية بالطريقة  ،تحكير طريقة التدريس يةكانإم في لكتركنييساعد التعمـ اإل .5
تطبيؽ المصادر بطرؽ  يةكانإمتيح يكمصادره  لكتركنيفالتعمـ اإل، التي تناسب الطالب

 . مختمفة
 7ساعة في اليكـ ، 43كفي كؿ أياـ األسبكع )، المناىج طكاؿ اليكـ لكتركنييكفر التعمـ اإل .6

الذيف يرغبكف التعميـ في كقت  أكمفيدة لؤلشخاص المزاجييف  ىذه الميزة(  أياـ في األسبكع
 . معيف

كما يحدث في النظاـ ، عمى الحضكر الفعمي لمطالب لمحصكؿ عمى التعمـ عتمادعدـ اال .7
 كافلبلتصاؿ دكف الحاجة لمتكاجد في م التقنية الحديثة كفرت طرقان  فأل ،فالتقميدم اآل

 معينيف . مافكز 
المعمـ  إعطا التقييـ الفكرم عمى  أدكاتفقد كفرت ، تطكر الطالب سيكلة كتعدد طرؽ تقييـ .8

 . طرؽ متنكعة لبنا  كتكزيع كتصنيؼ المعمكمات بصكرة سريعة كسيمة لمتقييـ
الكصكؿ الفكرم  يةكانإمفالطالب لديو ، ة القصكل مف الزمف لممعمـ كالمتعمـستفاداال .9

 المحدديف . مافكالز  كافلممعمكمة في الم
األعبا   تقميؿيتيح لممعمـ  لكتركنيبا  اإلدارية بالنسبة لممعمـ فالتعميـ اإلتقميؿ األع .10

 . في كؿ محاضرة مثؿ استبلـ الكاجبات كغيرىا كبيران  تسخذ منو كقتان  كانتاإلدارية التي 

 ي(:ترنتناإل ) لرترونيمفهوم المنهج اإل 

براىيـ ) " مجمكعة وبسن التكنكلكجي() لكتركني( المنيج اإل178:4111ي عرؼ سعادة كا 
في تصميميا كتنفيذىا كتقكيـ أثرىا، بتكنكلكجيا التربية  فاالمكاقؼ التعميمية التعممية التي يستع

التعمـ الذاتي مف  أنكاعممثمة في الحاسكب التعميمي كالكتب المبرمجة كالحقايب التعميمية كساير 
 ." يمكف الكصكؿ إلييا كقياسيا محددة بكضكح، أىداؼتحقيؽ  أجؿ

كثيقة تربكية "  وبسني( ترنتناإل) لكتركنيالمنيج اإل( 446: 4114ي عرؼ المكسى )ما في
تضـ مجمؿ الخبرات التي سيتعمميا   ة تشتمؿ عمى )النص كالصكت كالصكرة كالحركة(إلكتركني

 . " التبلميذ بتخطيط مف المدرسة كتحت إشرافيا

 لكتركنيكمة التعميـ اإلمنظكمة فرعية مف منظ" : وبسن( 53: 4115كيعرفة الحربي )
تتضمف مجمكعة مف الخبرات المترابطة كالمتكاممة كظيفيان تقدميا المدرسة لممتعمميف تحت إشرافيا 

حركة( مف خبلؿ ك  صكتك  صكرك  )نصكص عمى الكسايط المتعددة عتمادكفؽ خطة معينة باال
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خارجيا لمساعدة  أكسكا  قدمت داخؿ المدرسة  ترنتنة مثؿ الحاسب كاإللكتركنيكسايط اإلال
 ." التربكية ىداؼالتبلميذ عمى النمك الشامؿ في جميع النكاحي، كتعديؿ سمككيـ طبقان لؤل

 بمايمي:( لرترونيي )اإل ترنتنالمنهج اإل  أهداف( 465-444: 4114ىذا كقد حدد )المكسى،
 ترنتنتصميـ المناىج الدراسية بطريقة الكحدات الدراسية ككضعيا عمى مكقع عمى اإل. 
 ر ثقافة المعمكماتية لدل المتعمميف.نش 
 أكالدخكؿ لممكقع كاسترجاع ما درسكه في نفس اليكـ  الطالباتالفرصة لمطبلب ك  إتاحة 

 قة معينة.يعمى األقؿ دراستو بطر 
 .حؿ مشكمة ال)ياب كالمرض لدل بعض الطبلب بمتابعة المنيج مف منازليـ 
  ة تساعد عمى الفيـ كالتذكر.مصاحبة لممنيج ككذلؾ أسيمة كمكاقؼ معين أنشطةكضع 
 كضع كصبلت(link)  لممكاضيع المرتبطة ببعضيا بعض، فمثبلن يككف ربط المكاد الدراسية

المكضكع  تتناكلببعض المكاقع التي تساعد عمى الفيـ كمثؿ ذلؾ المكتبات كالكتب التي 
 المكقع. إلىبنكع مف التفصيؿ في حالة رغبة الطالب الرجكع 

  مراجعة المادة بسم كقت يريده  يةكانإمالخصكصية مف خبلؿ حؿ مشكبلت الدركس
 مستكاه التحصيمي. كافالطالب كبطريقة تضمف فيمو ميما 

 الطالب يتعمـ بطريقة مختمفة لما درسو بما  فأل، حؿ مشكبلت طرؽ التدريس التقميدية
 يضمف دافعيتو لمتعمـ بسبب تقنيات الكسايط المتعددة التي يتـ تزكيد المنيج بيا.

 لمراجعة ما  كافربط الطالب بالتعمـ حتى كىك خارج المدرسة لكجكد مركنة في الزمف كالم
 التحضير لما سيتـ دراستو. أكيتـ دراستو 

  :لرترونيخصائص المنهج اإل 

براىيـ ) لكتركنييتسـ المنيج اإل  ( بمايمي:185-181: 4111بعدة خصايص حددىا سعادة كا 
 حيث ينطمؽ ىذا المنيج في  و:أىدافسمككي في صياغة يعتمد ىذا المنيج عمى االتجاه ال

يقكـ بو المتعمـ  فأييتـ بتحديد ما يمكف  ونأو مف منطمؽ سمككي، بمعنى ىدافصياغتو أل
 جو سمكؾ معينة يمكف مبلحظتيا كقياسيا.أك تيايو مف عممية التعمـ مف إنبعد 

  عمى  لكتركنيتكل اإلمبرمج  حيث يتـ تقديـ المحيقدـ بشكؿ  لكتركنياإلمحتكل المنيج
متشعب، كفي ال)الب  أككحدات تعميمية متسمسمة كمبرمجة بشكؿ خطي  أكشكؿ إطارات 

 السمككية كمتدرجان في صعكبتو. ىداؼالمحتكل يككف مرتبطان بصكرة كثيقة باأل إفف
  حيث  المتعمـ عمى فكرة المثير كاالستجابة جانبيعتمد التفاعؿ في المكقؼ التعممي مف :

يـ عناصر المحتكل الدراسي بمكجب ىذا المنيج عمى شكؿ مثيرات تظير عمى يتـ تقد
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الحاسب التعميمي، كيقكـ المتعمـ في ضك  تفسيره لتمؾ المثيرات،  استخداـالشاشة عند 
 بعمؿ استجابات معينة تستمزميا تمؾ المثيرات.

 متطمبات سابقة تكافر متطمبات سابقة لدل المتعمـ: ينب)ي كجكد  لكتركنييشترط المنيج اإل
يبدأ في عممية التعمـ، حتى يضمف لو التعامؿ مع محتكيات البرنامج  فألدل المتعمـ قبؿ 

 فاعؿ. سسمكبالتعميمي ب
 حيث يتيح ىذا  المتعمـ جانبمف  يجابيةعمى المشاركة اإل لكتركنيعتمد المنيج اإلي :

 المنيج الفرصة لممتعمـ لكي يقكـ بنشاط إيجابي مستمر.
 المتعمـ ي عمـ نفسو بنفسو مف  فأـ عمى فكرة الخطك الذاتي بالنسبة لممتعمـ: أم يقكـ التعم

يسمح لممتعمـ بالسير في عممية التعمـ  ونأخبلؿ استمراره بالتعمـ كتعزيزه الستجابتو كما 
 كفؽ سرعتو الخاصة كقدرتو عمى االستيعاب.

 كـ المتعمـ بتقكيـ نفسو بشكؿ يق ذإيتـ بطريقة غير تقميدية:  لكتركنيالتقكيـ في المنيج اإل
ؿ، كبذلؾ يتحقؽ المعنى الصحيح لمتقكيـ سك الن بأك مستمر لمكشؼ عف األخطا  كتصكيبيا 

 (14:4117المكسى،) المستمر.
يتميز  ونة أللكتركنيبرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب يعتبر مف أمثمة المناىج اإل فأ وترى الباحثة

يو عمى مبدأ بشكؿ مبرمج كيعتمد التفاعؿ فالمحتكل دـ حيث يق لكتركنيبخصايص المنيج اإل
كالمشاركة يبدأ بالتعمـ  فأقبؿ يشترط بيا تكافر متطمبات سابقة لدل المتعمـ المثير كاالستجابة ك 

 .المتعمـ قبؿمف  الخطك الذاتيك  يجابيةاإل
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 هاأنماطمفهومها، خصائصها، ، البرمجَات التعََّمَة: الثانيالمحور 
 فهوم برمجَة الرمبَوتر التعََّمَة:م

 مف بكاسطة الحاسكب برمجتيا يتـ التي المكاد تمؾ"  ايبسن (359: 4111الحيمة ) ياعرف
 حيث االستجابة كالتعزيز مبدأ عمى المبنية سكنر طريقة عمى ىاإعداد عممية كتعتمد ،تعمميا أجؿ
 أك المعمـ مف قبؿ يجابيإ بتعزيز المتعمـ مف المستحبة االستجابة أىمية عمى النظرية ىذه تركز

 ." الحاسكب

 تصميميا يتـ التي التعميمية المكاد تمؾ" ا يبسن( 49:4114 )ريا كأبك سبلمة عرفياك   
 مبدأ عمى ياإنتاج في تعتمد البرمجيات كىذه دراسية مقررات لتككف الحاسكب كبرمجتيا بكاسطة

  ".منطقيان  متتابعة )يرهص أجزا  إلى تقسيـ العمؿ

 مف مجمكعة " ايبسن المتعددة الكسايط ( برمجيات144:4114) مافكعر  خمايسة يعرؼك   
 استخداـب بيا التحكـ يتـ حيث كغيرىا كالرسـك كاألفبلـ كالنص كالصكت الصكرة تقنيات عرض

 في لقدرتو تبعان  كسيط كؿ يستخدـ بحيث محددة تعميمية أىداؼ لتحقيؽ كبرمجياتو الككمبيكتر أجيزة
 ." يدؼال تحقيؽ

برمجتيا ك  ىاإعدادالمكاد التعميمية التي يتـ  " ايبسن( 64-64 :4113) دسكقي كعرفتيا  
شمكلية ك  التي تتصؼ بتعدد استراتيجيات عرض المحتكل التعميمي، مع تنكعك  بكاسطة الكمبيكتر،

ي الت ىداؼتحقيؽ األ أجؿكذلؾ مف ، كطرؽ كأساليب التقكيـ، كالتماريف، كالتدريبات، األمثمة
ؿ النص، الصكت، الرسـك ثػة عمى التكامؿ بيف عدة كسايط لبلتصاؿ مك يا، عبلأجمكضعت مف 

 ."لقطات الفيديكك ، لكافكالصكر الثابتة كالمتحركة، األ

 بكاسطة كبرمجتيا تصميميا يتـ التي التعميمية المكاد تمؾ"  ايبسن( 8:4116 (ميدم كيعرفيا
ىذه  كتكفر التعمـ، عمى كقدرتو سرعتو حسب امعي التعامؿ المتعمـ يستطيع حيث الحاسكب
مدعمة  كحركة كنص كصكت صكرة مف المتعددة الكسايط ذات البدايؿ مف العديد البرمجيات
 ."الدراسي لممحتكل

ىا إعدادىي المكاد التعميمية التي يتـ ": ايبسن( البرمجيات 14:4119)كقد عرؼ الجعفر  
راص كالتي تتصؼ بتعدد استراتيجيات عرض المحتكل كبرمجتيا بكاسطة الكمبيكتر كتخزف عمى أق

تحقيؽ  أجؿكذلؾ مف  التدريبات، كطرؽ كاستراتيجيات التقكيـ،ك  التعميمي، مع تنكع كشمكلية األمثمة،
 . "ياأجمالتي كضعت مف  ىداؼاأل
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تمؾ المكاد " البرمجية التعميمية المحكسبة ىي  بسف( 4111)كيضيؼ  الشنؽ كبني دكيمي   
ىا إعدادتعمميا، كتعتمد عممية  أجؿىا كبرمجتيا بكاسطة الحاسكب مف إعدادة التي يتـ التعميمي

عمى نظرية " سكنر " المبنية عمى مبدأ االستجابة كالتعزيز حيث تركز ىذه النظرية عمى أىمية 
 . "الحاسكب أكاالستجابة مف المتعمـ بتعزيز إيجابي مف قبؿ المعمـ 

الشنؽ ك  (2004) دسكقي فألمبرمجية التعميمية المحكسبة فنجد مما سبؽ تبايف المفاىيـ  َتضح
، ا تتصؼ بتعدد استراتيجيات عرض المحتكليبسنأشارا  (2009)كالجعفر (2010) كبني دكيمي
ىا عمى طريقة سكنر إعداديعتمد  ونأكضحا  (2010) كالشنؽ كبني دكيمي (2001) بينما الحيمة

أكدا  (2006)كميدم (2003) مافبينما خمايسة كعر ، حيث يعتمد عمى مبدأ االستجابة كالتعزيز
ا برمجيات كسايط متعددة )صكت، صكرة، نصكص، لكف، حركة( يتـ برمجتيا كالتحكـ بيا ينأ

 (2006) ميدمك  (2002) كسبلمة كأبكرية (2009) تعميمية، بينما نبلحظ الجعفر أىداؼلتحقيؽ 
 .تصميميا كبرمجتيا بكاسطة الحاسكبالبرمجية التعميمية مكاد تعميمية يتـ  فأأكدا عمى 

البرمجيات التعميمية ىي مكاد تعميمية محكسبة متعددة الكسايط يتـ  فأ ترى الباحثةمف ىنا   
العممية التعميمية التعممية بطريقة  أىداؼتحقيؽ  أجؿىا كبرمجتيا بكاسطة الحاسكب مف إعداد

 لتككف بصكرة تفاعمية لممقررات الدراسية. ترنتناإل أكتفاعمية مستخدمان تقنيات الكمبيكتر لعرضيا 
 : خصائص البرمجَة التعََّمَة الجَدة

البرمجيات الجيدة يتطمب تصميميا  إنتاج فأ(35-32:2002)النجار ك خركف، يكضح
شايؽ يسيؿ  سسمكببطريقة تناسب خصايص الطمبة، كتتناسب مع طبيعة المادة الدراسية، كتصاغ ب

التطبيؽ المناسب،  أكيمات التي تساعد عمى اختيار التدريب يا مف حيث كضكح التعماستخدام
 الخركج مف البرمجية بشكؿ كامؿ. أك خر،  إلىككضكح عممية الخركج مف تدريب 

 تتميز البرمجيات التعميمية بصفات منيا: فألذلؾ يجب 

خمكىا مف العيكب الفنية نسبيان، مف حيث مناسبتيا كل)ة التعريب المستخدمة في الجياز،  .1
 كالنظاـ المقترح لتش)يميا.

 يا مف قبؿ الطمبة.استخدامسيكلة  .2
 البرمجية منذ البداية. عنكافعرض  .3
احتكاؤىا عمى تعميمات تسيؿ عممية التنقؿ بيف التدريبات التي تحتكييا، ككضكح طريقة  .4

 الخركج منيا بكؿ يسر كسيكلة.
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الحركػػػػػػػػػة، ات الحاسػػػػػػػػػكب الفنيػػػػػػػػػة )المػػػػػػػػػكف، كانػػػػػػػػػتصػػػػػػػػػميـ البرمجيػػػػػػػػػة بطريقػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػتثمر إم .5
 .إلخ(، مما يزيد مف فعالية المادة التعميمية المعركضة...،كالصكت

يرفؽ مع البرمجيات التعميمية دليؿ التعميمات، الذم يبيف لممستخدـ طريقة تش)يؿ  فأ .6
التدريبات فييا، كطريقة اختيار كؿ منيا،  أنكاعك ة منيا، فاديا، كاإلاستخدامالبرمجية ك 

 ..إلخ..التنقؿ بينيا كالخركج منياك 
 و لممادة التعميمية المعركضة.انتباىتصمـ بطريقة مناسبة تشد المتعمـ، كتجذب  فأ .7
 يجابي مع مادتيا المعركضة.التفاعؿ اإلك  تتيح البرمجيات لممتعمـ فرصة المشاركة فأ .8
يجد المتعمـ متعة في استعماليا، كذلؾ بتصميميا بطريقة مناسبة، بحيث ال تككف كتابان  فأ .9

 فحسب.ان إلكتركني
 لكف ما. أكلجنس ما،  أكتككف خالية مف أم تحيز لعرؽ ما،  فأ .10
 تثير في الطالب النشاط كالدافعية كحب التممؾ. فأ .11
 تزكد الطالب بالت)ذية الراجعة المناسبة كالفكرية. فأ .12
ة منيا بكؿ فادأال تككف الشاشة مزدحمة بالمعمكمات، حتى يسيؿ عمى الطالب تتبعيا كاإل .13

 يسر كسيكلة.
تراعي البرمجية خصايص كصفات الطالب المختمفة مف حيث )عمره، كصفو، كقدراتو  فأ .14

 (كاإلقتصادية... االجتماعيةبييتو، كحالتو ك  العقمية، كذكايو،
 تذكي نشاطو.ك  تمبي حاجات المتعمـ فأ .15
تتيح البرمجية لممعمـ فرصة اإلشراؼ عمى الطمبة أثنا  استعماليا مف خبلؿ كضكح  فأ .16

 التدريبات.ك  د األمثمةتعدك  التعميمات
 المراد تحقيقيا. ىداؼمحققة لؤلك  تربكية، كشاممة، تككف كاضحة فأ .17
تككف مف مصادر التعمـ المتكفرة، التي يسيؿ الحصكؿ عمييا كالرجكع إلييا عند  فأ .18

 الحاجة.
 السمبية، التي تفقدىا قيمتيا التعميمية. التسثيراتتككف خالية مف  فأ .19
 دة بحيث يتمكف المتعمـ مف متابعة المادة المعركضة عمييا.تصمـ الشاشة بطريقة جي فأ .20
 ات عممية تش)يؿ البرمجية.إرشاد يتـ تكفير تعميمات ك فأ .21
 شايؽ. أسمكبك  تكتب البرمجية بم)ة سميمة فأ .22
مف البرمجية ككؿ كاضحة كسيمة بحيث  أك خر  إلىتككف عممية الخركج مف تطبيؽ  فأ .23

 ز.ال تتطمب عممية الخركج إغبلؽ الجيا
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، األ فأ .24 التي تعمؿ عمى ك  ، كالصكر المتحركةشكاؿتحتكم البرمجية عمى الصكت، الرسـك
 ثارة دافعية المتعمـ. إ

 : الفعال المبرمج التعََّمي الدرس صفات

 أثر كذات، فاعمة المحكسبة التعميمية الدركس تككف حتىأنو  (197:2008)الزىراني،يبيف 
 التصميـ نظريات عمى عتمادباال كذلؾ، كمقننة سميمة ةبطريق صمـعد كت  ت   فأ يجب، التعميـ في

 يجبلذلؾ ، الفاعمية ىي المحكسبة الدركس استخداـ في كاألصؿ التعمـ كالتعميـ كنظريات التعميمي
الصفات  (141: 4113)عيادات،  منيا يذكر، الصفات ببعض الفعاؿ الدرس المحكسب يتصؼ فأ

 التالية :

 . كمحددة ضحةكا تعميمية أىداؼ عمى يبني  -
 . المتعمـ صفات مع يتناسب - 
 . كالمشاركة التفاعؿ مف يزيد - 
 . بالفردية يتميز - 
 . المتعمـ انتباه عمى يحافظ - 
 . إيجابي بشكؿ المتعمـ مف كيقترب يتكاصؿ - 
 . الراجعة الت)ذية مف متنكعة خمفية يكفر - 
 . التعميمية البيية مع ينسجـ - 
 . مناسب بشكؿ دا األ يقيـ - 

 لممستكل تعميمي محكسب لبرنامج كصكلنا كيفية، وتناكل حيف (136: 4115) المكسى كيضيؼ
 : التالية جكانبال يفضؿ مراعاة - تعبيره حد عمى – وإنف، البشرم النمكذج محاكاة مف يمكنو الذم
 . معنى ذم التعميـ جعؿ - 
 . لممتعمـ المعرفية الخمفية عمى التعرؼ - 
 . المتعمـ ببيية متعمقة مثمةأ استخداـ  -
 . البرنامج مع المستخدـ تفاعؿ - 
 . المتعمـ استجابات تحميؿ - 
 . البرنامج في المتعمـ تحكـ -
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 : مبادئ تصمَم ْاْة الحاسوب لَّبرمجَات التعََّمَة

يد ادئ لتصميـ الشاشة بحيث تز كضع عدد مف الباحثيف مبأنو ( 70:2004)طكالبة كالشبكؿ،ذكر
 مف تفاعؿ المتعمميف معيا كىي:

يساعد في ترتيب محتكل البرمجية مف حيث التسمسؿ المنطقي بحيث تصميـ النص كالصكر  -
 لمتعميـ.

يحسف الكضكح البصرم كيساعد ، لى كحدات أص)ر إتقسيـ المساحات الكبيرة مف المعمكمات  -
 في القدرة عمى تذكرىا.

الثابت لتصميـ الشاشة في عرض  ستخداـاال ف، أللكافكاأل شكاؿاأل خداـاستالثبات في  -
 المعمكمات يؤثر عمى منظر كميمات تصميـ الحاسكب.

 .كافجعؿ شكؿ الشاشة بسيطان قدر اإلم -
عف طريؽ  خرلتجميع المعمكمات المرتبطة منطقيان مع بعضيا، كفصميا عف المعمكمات األ -

 ألكافالفراغات كاألعمدة، كالحكاجز كتعديؿ الكثافات ك  اـاستخدأجزا  ب إلىتجزية المعمكمات 
 المعمكمات.

ترتيب المعمكمات عمى الشاشة، بحيث يتـ مراقبة التشابيات، كاالختبلفات، كالميكؿ كالعبلقات  -
 .ستخداـلتسييؿ عممية اال

العرض المتكازف  فأالمصمميف أكدكا  إفجميع عناصر الشاشة، حيث بيف تحقيؽ التكازف  -
شعكران باالستقرار كالثقة لدل عيف المشاىد، بينما يخمؽ العرض غير المتكازف شعكران  يخمؽ

 باالضطراب كالممؿ.
بحيث تبدك مرتبطة ببعضيا بعضان مف حيث الحجـ ، تحقيؽ الكحدة بيف عناصر الشاشة -

 كالشكؿ كالمظير كالمكف.

 البرامج التعََّمَة المحوسبة: أنماط

 التي الرييسة، الكسايؿ مف التعميمية البرمجيات أصبحتأنو  (74:2012)عكض،ذكر 
 التربية، كرجاؿ التربكية المؤسسات مف كتشجيع ميداففي ال المعمميف قبؿ مف ران كبي ان اىتمام لقيت
 التعميمية العممية خدمة في كتكظيفو برمجتو تسيؿ عممية تقنيات مف الحاسكب بو يمتاز لما

 في أساليب كعدة ل)ات عدة استخداـ ناحية مف عميمية كتعددىاالت البرمجيات لتنكع كنتيجة ،التعممية
 :منيا أنماطعدة إلى  تصنيفيا تـ فقد يا،إنتاج طريقة
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ب  :Drill and practice programs  والممارسة التدَر

 مع الصعكبة، متدرجة التدريبات مف مجمكعة لمتمميذ الكمبيكتر يقدـ البرامج، ىذه كفي  
عطا ك  التدريبات، ذهى إجابات بتصحيح قيامو  مف يكفر كبذلؾ صدر؛ كسعة بصبر لمتمميذ النتيجة ا 

عتاب  أك زمبليو سخرية أك، جالحر  مف التمميذ يجنب ونأ كما الركتيف، مف كيحرره المعمـ مجيكد
 (145:4117التعميـ )سرايا، عممية في أفضؿ نتايج إعطا  إلى يدفعو مما معممو،
 :Educational games programs  التربوَة األلعاب برامج

 صممت الذم اليدؼ إلى يصؿ حتى التربكية لمعبة المتعمـ ممارسة عمى النكع ىذا كيعتمد
 يفكز أحدىما ف(فريقي( طرفيف بيف المنافسة مبدأ عمى مجاالبر  ىذه كتعتمد المعبة، ىذه وأجم مف
 )يرهص كعةمجم بيف أك ك خر، طالب بيف فردم شكؿ عمى )يخسر(، كاآلخربة )يربح( بالمع

 بالتشكيؽ النكع ىذا كيتصؼ .الحاسكب جياز مع الطالب يتنافس قد أحيانا، ك أخرل كمجمكعة
 .التعمـ نحك لمطالب الدافعية كزيادة كالترفيو كالتسمية كاإلثارة،
 :simulation programs  المحاراة برامج

 لممكاقؼ مشابية اقؼمك  خبلؿ مف لمتعمـ لمطالب الفرصة إتاحة مبدأ عمى النكع ىذا كيعتمد  
 برامج ذلؾ عمى األمثمة كمف .كافاإلمر قد الكاقعية الحياة في كيمارسيا تكاجيو التي الحقيقية
جرا ك  الفضا ، كسفف السيارات كقيادة الجكية كالمبلحة الطايرات عمى قيادة التدريب  التجارب ا 
 التعرؼ عمى المتدرب الطالب يساعد مما النككية، شطاراتنكاإل الكيميايية عمى المكاد المخبرية

 .فييا الكقكع المخاطر دكف عمى
 :Tutorial programs  الخصوصي التعََّم برامج

 إلى الحاجة دكف ذاتيان  دراستياك  يااستخدام الطالب يستطيع محكسبة تعميمية برامج كىي  
 كتكفير تعميـال تفريد عممية في كالتربكية التعميمية المؤسسات تكجيات يخدـ كىذا المعمـ، كجكد

 المتعمـ يستطيع كالتي الجيدة، التربكية المعايير ضمف مصممة البرامج كىذه الفردم، فرص التعمـ
 كمعالجة التعميمية كالمستكيات المراحؿ مختمؼ تناسب البرامج كىذه سر كسيكلةي   تتبعيا بكؿ

 مقارنة خبلؿ مف لمطالب فكرية ة راجعةت)ذيبتقديـ  الحاسكب كيقـك ،الطمبة لدل ضعؼ التحصيؿ
 .كالعبلقات باأللفاظ المناسب التعزيز كتقديـ الحاسكب في المخزنة اإلجابة الطالب مع إجابة
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 :Dialogne langnage programs الحوار  لغة برامج

 الذكا  عمى أساسان  كتعتمد التعميمية، األغراض لتحقيؽ المنتجة الحاسكب برامج أحدث كىي
 إلى تحتاج قد التعميمات حكار ل)ة فأ إلى ضافةباإل التطكير مرحمة يف يزاؿ ما الذم االصطناعي

 .العادية الم)ة فيـ مف االصطناعي العقؿ ىذا في مك   ،ـمترج
 Reading and comprehension programs :وااستَعاب  القراءة برامج

 يتـ الك  ثالثة، أك ،ثانية ل)ة أك األـ، ل)ة سكا  كتعمميا الم)ات تعميـ في كتستعمؿ  
 تكممة برامج أك المخفي، النص كشؼ ببرامج أحيانا كتسمى ،مطمقان  خرلاأل المكاد لتعميـ يااستخدام
 فييا تككف حيث شيقة بطريقة الحاسكبية البرامج مف النكع ىذا كيتـ تصميـ، ؤبرامج التنب أك النص،

 ىذا كيستخدـ بكية،تر  لعبة شكؿ عمى الطالب كيمارسيا ) اختيارم  (المدة درجات كسرعة لقياس
 مثؿ الم)كية الميارات كتعمـ تعميـ خبلؿ مف تعميمية مرحمة مف ألكثر التعميمية مف البرمجيات النكع

 نحك الطمبة اتجاه تحسيف إلى ضافةباإل ىذا الجماعي النقاش كميارة التنبؤ، كميارة ميارة اإلمبل ،
 .(47:4114)اليرش ك خركف،  ةيتعاكنال المجمكعات في تعمـ الم)ة

 :Problem solving  المْرالت حل برامج

 لحؿ برنامج بكتابة بنفسو المتعمـ يقـك فقد المشكبلت حؿ أساليب مف نمطيف تقديـ كيمكف
يجادك  المشكمة بتحديد بنفسو الطالب فيقـك حسابية مسسلة لو تقدـ المثاؿ سبيؿ عمى مشكمة،  ا 

 الحاسكب دكر كيككف متصمة )يرهص اتلكحد المشكمة بتقسيـ الحؿ خكارزميات العبلقات ككضع
 بعمؿ يقـك الحاسكب إفف الثاني النمط أما .البلزمة كالمعالجات الحساب إجرا  مقتصران عمى

 حسابية مسسلة ففي،  المت)يرات مف أكثر أك كاحد معالجة ىنا الطالب كظيفة تككف الحسابات بينما
 عمى كما بالعكامؿ تزكيده في الطالب يساعد فأ يمكف الحاسكب إفف، مثبلن  متعمقة بالمثمثات

 .(144:4113)عيادات، المشكمة حؿ إلى سكل الكصكؿ الطالب
 :Diagnostic prescriptive والعالج  التْخَص برامج

 عمييـ عرضت سابقة معمكمات في التبلميذ أدا  كعبلج تشخيص في النمط ىذا يستخدـ
محتكل  في تشخيصية اتختبار ال صيغ عدة مىع الحاسكب يعتمد حيث ليا، ـيناإتق مف التسكد يرادك 

 تمميذ لكؿ كيرسـ كالقمـ، الكرقة مف بدالن  الحاسكب شاشة عمى ختباراال إجرا  كيمكف، محدد
 لممعمـ يظير ما فاكسرع لممكضكع، التعميمي لممحتكل ىداؼاأل بخريطة مرتبط  profile بركفايؿ

 التمميذ، أتقنيا التي ىداؼاأل تحدد يثح كالقكة، الضعؼ نقاط الحاسكب شاشة المتكمـ عمى أك
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 بإعطايو محددة عبلجية اتجرا إل التمميذ بتكجيو الحاسكب يقـك كعميو يتقنيا، التي لـ ىداؼكاأل
 جديدة كمشكقة. بطريقة إياىا

 :الرَّمات معالجة برامج

 دتساع البرامج فيذه ىلك األ الدراسية المرحمة في التبلميذ مع بنجاح البرامج ىذه تستخدـ
 برامج استخداـف الكتابة، ميارات تسييؿ في التعبيرات كتابة في مشكبلت تكاجييـ الذيف التبلميذ

 :منيا عديدة فكايد ليا معالجة الكممات

 .اليجايية األخطا  عمى التعرؼ -
 .الكتابة مشكبلت عمى الت)مب في المساعدة  -
 .ةتتسييؿ مراجع ك الحاسكب خبلؿ مف لمكتابة الدافعية تقديـ -
 .المكضكعات مراجعة تسييؿ   -
 .(41:4114زيتكف،) المناسبة الكممات اختيار في المساعدة -
 Tests :ات ختبار اا برامج

 بنؾ ات مفختبار اال بنا  يتـ كعادة الطمبة، لدل التحصيؿ تقييـ عمى اتختبار برامج اال تقـك
 (84:4111قطيط،) .األسيمة مف جدان  كبير عدد عمى يحتكم كالذم ،ختباراال لمفردات
نتاجو  تصمَم عند مراعاتها َجب التي المعاََر   :الجَدة التعََّمَة البرمجَة ا 

 البد جيدة ايبسن البرمجية كصؼ نستطيع حتىأنو  (40:2002ك خركف، النجار،)كضح   
 :يمي ما المعايير ىذه كمف البرمجية، في معينة معايير تتكفر فأ مف

الدرس المطمكب برمجتو كطباعتو في بداية  كافعنالدرس: يجب تحديد  عنكافتحديد  -
 البرمجية حتى يسيؿ عمى المتعمـ معرفة المادة المطمكب تعمميا مف خبلؿ الحاسكب.

 بداية في تكفرت فأك  جيدة صياغةة كمصاغ ةكاضح ككفت فأ كينب)ي: ىداؼتحديداأل -
 .البرمجية ضعر 

 المحتكل يككف فأ جبي: كصفاتو المتعمـ لمستكل كخصايص البرمجية محتكل مناسبة -
 كغيرىا أشكاؿك  رسـك تتكفر بحيث الثقافية، كالخمفية السف حيث مف لمستكل المتعمـ مناسبان 

 أمثمة كتككف النياية في تتبلشى ثـ( طفاؿاأل)الدنيا العمرية المرحمة في لتكضح األمثمة
 تاجإنيجب تحديد خصايص الطمبة المطمكب ك كالصكر،  شكاؿكاأل الرسـك ىذه مجردة مف

برمجية مناسبة  إنتاجبرمجية تعميمية ليـ فمعرفة ىذه الخصايص يساعد المبرمج عمى 
 لمستكل الطمبة.
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 االنتقاؿ قبؿ األساسية القبمية الميارات تعمـ عمى التسكيد يجب: القبمية الميارات تعمـ -
 .جديدة كمفاىيـ ميارات إلى تعريضو أك بالمتعمـ،

في  فاعؿ دكر لممتعمـ يككف بحيث كالمتعمـ، البرمجية بيف تفاعؿ ىناؾ يككف أم: التفاعؿ -
 .التعمـ عممية

محتكيات  في لمتحكـ لممتعمـ الحرية ضبع تترؾ فأ ينب)ي: البرمجية في المتعمـ تحكـ -
 .) إلخ .... تدريبات، أمثمة، عممية دةما، اختيار ) البرمجية

كذلؾ  المتعمـ انتباه يجذب بما الجيدة التعميمية البرمجية تبدأ فأ كىي: المتعمـ انتباه جذب -
 .الصكتك  المتحركة كالرسـك كالخطكط لكافاأل استخداـب
األمثمة  كاؼ مف عدد التعميمية البرمجية في تكفري فأ ينب)ي: ككفايتيا كتنكعيا األمثمة -

 .الصعب إلى السيؿ مف التدرجك  بالتشعب تتميز التي المتنكعة
 إلى يؤدم ال بشكؿ لممتعمـ المسايؿ تقدـ أك تعطي فأ كىي: المممة ابةتالر  عف البعد -

 .العشكايي الترتيب اعتماد أك المممة ابةتالر 
الصحيحة  لئلجابة بالنسبة الراجعة الت)ذية تتكافر فأ يجب ا:كتنكعي الراجعة الت)ذية -

 .سكا  حد عمى كالخاطية
المساعدة  كتقميؿ استجابتو، حسب لممتعمـ المساعدة تكفير كىى: المناسبة تكافر المساعدة -

 .اتكاليان  مـعالمت يجعؿ ال بحيث تدريجيان 
 المساعدة لو تكفير كبعد نفسو لمخطس المتعمـ تكرار حالة في  :كالعبلج المناسب التشخيص -

 .ليا العبلج المناسب يـدكتق الضعؼ نقاط بتشخيص ةيالبرمج تقـك البرمجية، قبؿ مف
 المتعمـ كما تعممو ما لقياس جز  كؿ نياية في اختبار يتكفر فأ ينب)ي  :المناسب ختباراال -

 في التدريب مسبقان  استخدمت التي األمثمة عف مختمفان  ختباراال يككف فأك  ،أىداؼ مف حققو
 قبؿ البرمجية مف فكرية جعةار  ت)ذية المتعمـ يعطي فأك  الصعب إلى السيؿ مف جيتدر  فأك 

 (474:4113، عيادات( ارباالخت مف تيا ناإل بعد
تدريبات  تكفر اينأ الجيدة البرمجية مف مميزات إف: ككفايتيا التدريبات أك التطبيقات تنكع -

 ىداؼاأل جميع كت)طي كافية تككف فأك  المنشكدة، ىداؼاأل لتحقيؽ متنكعة كتطبيقات
الختيار  لمطالب الفرصة تتيح بشكؿ تدريباتيا تنكع فأ البرمجية ليذه ينب)ي كما التعميمية،
التدريبات  مف كاحد عمى عتمادفاال استعمالو في كيرغب بويناس الذم)التطبيؽ(التدريب
 .الممؿ إلى يؤدم
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ذلؾ  كافأ سكا  لممتعمميف المتنكعة التعزيزات الجيدة التعميمية البرمجية تقدـ: التعزيز -
 .. أشكرؾ، تأحسن صحيح، :مثؿ باأللفاظ أك الصكر أك بالمكسيقى أك ،) النقاط)بالعبلمات

 ة:لرترونَاإل  التعََّمَة البرمجَات تصمَم معاََر

 عمى كجكب كأكدت، ةلكتركنياإل التعميمية البرمجيات تصميـ معايير المجاؿ أدبيات تتناكل
 بيف المختمفة كمف التعميمية المكاقؼ ضمف تطبيقيا التي ينكم، المصممة البرمجيات في تكافرىا
       الفارك ( 415 :4113 ) زيتكفك  (444 :4115) الحميد عبد مف كؿ ردهأك  ما، األدبيات تمؾ

 :التالية المعايير ردكاأك  حيث (444 :4113 (
 . كمعالجتيا قرا تيا تسيؿ بطريقة المصممة البرمجية خبلؿ مف المعمكمات تنظيـ يجب -
 .كاضحة أىداؼ ليا يككف فأ بد ال، التعميمية البرمجية ضمف كالصكر الرسكمات عناصر -
 . الشاشة عمى المعركض النص تصميـ جكدة -
 . الشاشة تصميـ دةجك  -
 . التعمـ أثر نقؿ عمى البرمجية تساعد فأ بد ال -
 . التعميمية لممياـ المتعمـ جازإن مدل ـك قت   فأ بد ال -
 . السابقة المعمكمات تذكر في المتعمـ تساعد فأ بد ال -
 . لممحتكل عرضيا في صحيحة تربكية لنظريات تبنييا -
 . العممية كسبلمتو المحتكل دقة -
 . مقبكلة تعميمية شطةنأل يااستخدام -
 . المتعمميف قدرات مع تتناسب -
 . معيا لمتفاعؿ المخصص الكقت مع تتناسب -
 . المستخدـ قبؿ مف اآللي بالحاسب مسبقة معرفة يااستخدام يتطمب ال -
 . المستخدـ قبؿ مف المحتممة االستجابات لكؿ الفكرية الراجعة الت)ذية تكفر -
 . كضكح بكؿ التعميمية ىداؼاأل تعرض -
 . المحتكل مع ىداؼاأل كامؿت -
 . منيا الخركج كسيكلة، البرمجية إلى الدخكؿ سيكلة -
 . المضمكف مع الشاشة عمى البرمجية دركس عرض ترابط -
 . البرمجية ضمف المعد المحتكل مف محددة أجزا  استخداـ تتيح -
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بيؿ س كعمى، محددة عممية مستكيات إلى تصنيفيا مف بد ال، المعايير لتمؾ أدؽ كلتحديد  
 كمحكات أساسية بعد فيما نستخدميا، فنية عممية كمعايير، تربكية عممية معايير إلى نصنفيا المثاؿ
 . التعميمية المختمفة المكاقؼ ضمف تطبيقيا يراد التي، المصممة التعميمية البرمجيات لتقكيـ
ة العَّمَة المعاََر تتحدد نأ َمرن وعََّ   : التالَة النقاط في، التربَو
 المعايير التربكية كما يمي: (415 :4114 ،كسرايا سالـ)ك (475 :4113 ،يمةالح)حدد

 إلىاليدؼ  ىذا ترجمة ثـ، يااستخدام كمجاؿ، التعميمية البرمجية مف العاـ اليدؼ تحديد -
 . كمبلحظتيا قياسيا يمكف، السمككية ىداؼاأل مف مجمكعة

 . المستيدفة الفية كقدرات كمستكيات لميكؿ، البرمجية مبليمة مف التسكد -
تحديد  في ألىميتيا المتعمـ عند، السابقة المتطمبات كصؼ أك، المدخمي السمكؾ تحديد -

 . البداية نقطة
 . المحتكل لطبيعة ان كفق، كالبرمجية المتعمـ بيف التفاعؿ عامؿ تكفير -
 . المنتجة البرمجية في، كاإلثارة، كالتشكيؽ، الجذب عنصر تكفير -
 . المستيدفة الفية كمستكل سبتتنا، أنشطةك ، أمثمة تكفير -
 .بالمحتكل التعميمي تتعمؽ، التعميمية البرمجية في كالتدريبات التمرينات مف مجمكعة تكفير -
 . تقديميا أساليب كتنكع، المرتدة الت)ذية تكفير -
 . البرمجية في (ال)مؽ) النياية نقطة تحديد -
 : ةالتالَ النقاط في فتتحدد، الفنَة بالمعاََر َتعَّق فَما أما

 . كاحدة شاشة في المعمكمات مف كبيرة كمية عرض عدـ -
 عدـ المبال)ة مع، التعمـ فاعمية مف تزيد كانت اذإ، البرمجية في كالرسـك لكافاأل استخداـ -

 . المتعمـ انتباه تيتشت إلى تؤدم ال حتى
 . نتباهاال جذب أساليب تكفر -
 . السطكر بيف الكتابة في كافية مسافات ترؾ -
 بيف المكضكعات لمتمييز، ذلؾ أمكف كمما، المادة عرض في )يرهكص يرةكب حركؼ تكفر -

 . العادم النص كمحتكيات، كالفرعية الرييسة
 الفردية بيف الفركؽ لمراعاة، التعميمية المادة عرض أثنا ، السريع الشاشة دكراف تجنب -

 . المتعمميف
 . ليا لمتضمنةا كالرسـك الصكر أك كالنصكص، الشاشة خمفية بيف التبايف مراعاة -
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 : معاََر برمجَة الرمبَوتر التعََّمَة

 )عبيد،كما أكضحيا تتكفر في برمجية الكمبيكتر التعميمية  فأالمعايير التي يجب  إيجازيمكف 
 فيما يمي: (590:2006

 المتطمبات السابقة لمتعمـ. تساعد عمى تذكر -
 تراعي احتياجات المتعمميف. -
 المتعمـ.  انتباهتشد  -
 لممتعمـ الختيار ما يناسبو مف مكاد تعميمية. تتيح الفرصة -
 تجعؿ التمميذ نشطان إيجابيان طكاؿ فترة التعمـ. -
 لممتعمـ إلتماـ عممية التعمـ عمى أكمؿ كجو. تتيح الكقت الكاؼ   -
 ثبلثية.ك  عرض رسكمات ذات أبعاد ثنايية -
 تزيد دافعية المتعمـ لمتعمـ. -
 المشكبلت المطركحة. حؿ بشسفالقرارات  اذتسمح لممتعمـ بحرية اتخ -
 عمى النفس. عتمادترسخ مبدأ التعمـ الذاتي، كاال -
 تسمح لممتعمـ بالتحكـ في التجكؿ خبلؿ البرمجية. -
 تكفر الت)ذية الراجعة. -
 سرعة خطكه الذاتي.ك  يتعمـ كفقان لقدراتو بسفتسمح لكؿ تمميذ  -
 الفرصة لممتعمـ لممركر بخبرات كاقعية مباشرة . إتاحة -
 متفاعؿ بيف المستخدـ كالبرمجية.فرصان ل إتاحة -
 المعمكمات بالكمية التي تناسبو، كفي الكقت الذم يحدده. تناكؿتسمح لممتعمـ ب -
 تجعؿ التعميـ مستمران. -
 . تبمغ المتعمـ اليدؼ -

 

  معاََر اختَار البرنامج المحوسب المقدم لَّطفل:

المقدمة المحكسبة عند اختيار البرامج  ىتماـيجب االأنو  (89:2009)محمد ك خركف،بيف 
بكيفية تكظيفيا  ىتماـالن اختيار البرامج المناسبة لنمك الطفؿ، كاالأك :  بثبلث نقاط طفاؿلؤل
ىذه البرامج مفيدة أـ معكقة لعممية  كانتمبلحظة ىؿ ك  يا لمقابمة احتياجات الطفؿ،استخدامك 

 :ؿتعممو، كفيما يمي عرضان لمعايير اختيار البرنامج المحكسب المكجو لمطف

 اختيار البرنامج المحكسب المناسب لعمر الطفؿ. -
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 البرنامج المحكسب مف قبؿ الطفؿ. استخداـسيكلة تش)يؿ ك  -
 البرنامج المحكسب الفرصة لمطفؿ لمتحكـ في سيره. إعطا  -
 أسمكب استخداـيكتسب الخبرات مف خبلؿ التجريب ب فأالبرنامج المحكسب لمطفؿ  إتاحة -

 كالخطس. محاكلةال
 و لو.استخدامالطفؿ أثنا   اىتماـنامج المحكسب عمى إثارة محافظة البر  -
 اختيار البرنامج المحكسب ذك المحتكل المناسب. -
 جكدة البرنامج المحكسب. -
 يككف البرنامج المحكسب ذك نيايات مفتكحة. فأ -
 يككف البرنامج المحكسب تفاعمي. فأ -
 البرنامج المحكسب عمى المعب بصكرة كبيرة . أنشطةتعتمد  -
 ات الطفؿ في المرحمة العمرية المكجو ليا.اىتمامب مكضكع البرنامج المحكسب مع يتناس -
 بية.اذيتميز البرنامج المحكسب بالج فأ -
 السماح لمطفؿ بالسير في البرنامج كفقان لمعدؿ أدايو. -
 .يتعاكنالتشجيع البرنامج المحكسب لمطفؿ عمى التعمـ  -
 عدـ كجكد متطمبات قبمية لمبرنامج. -
 البرنامج. استخداـكالمساعدة لمطفؿ أثنا   ادرشتقديـ اإل -

 

  :الطفل لَّبرنامج المحوسب استخدامخصائص 

 رما ََّي : ستخدامَراعي البرنامج المحوسب الموج  لَّطفل العدَد من خصائص اا نأَجب 
 (91:4119)محمد ك خركف،

 مساعدة الطفؿ عمى التحكـ في عرض المعمكمات. -
 المكضكعات. أكختيار الدرس الفرصة لمطفؿ لمتحكـ في ا إتاحة -
 دركس سابقة. أكعكدة الطفؿ لمكضكعات  يةكانإم -
 متعددة بالبرنامج يختار مف بينيا الطفؿ. أنماطكجكد فقرات ك  -
 تكافر عدد مف مستكيات السيكلة كالصعكبة يختار مف بينيا الطالب. -
 و.استخدامطمب الطفؿ المساعدة مف البرنامج أثنا   يةكانإم -
 البرنامج المحكسب كراسة تدريبات لمطفؿ.يصاحب  فأيفضؿ  -
 عبلجية لمطفؿ بطي  التعمـ. أنشطةلمطفؿ المتميز ك  إثرايية أنشطةتكافر  -
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اآلبا  في معرفة ك  الطفؿك  الطفؿ يككف مساعدان لممعمـ أدا إظيار تقرير عف مستكل  يةكانإم -
 مستكل الطفؿ.

 يو بسيكلة كسرعة.المتضمنة ف نشطةاألفتح الطفؿ لمبرنامج كالدركس ك  يةكانإم -
 .تقاؿ الطفؿ مف نشاط آلخر مع حفظ عممو السابؽنا يةكانإم -
 الفرصة لمطفؿ لمخركج مف أم جز  مف البرنامج بسيكلة. إتاحة -
 تقكيـ البرنامج الستجابات الطفؿ أثنا  تفاعمو معو. -
 تقديـ ت)ذية راجعة الستجابات الطفؿ. -
كبسقؿ قدر مف ، محاكلةؿ أك بعد البرنامج بصكرة مستقمة  استخداـقدرة الطفؿ عمى  -

  المساعدة مف اآلخريف.

كدكرىا المتنامي في تنمية قدراتيـ  طفاؿبالرغـ مف أىمية البرامج المحكسبة المكجية لؤل
كثير مف ىذه البرامج قد ال تتكافر فييا المعايير التي تجعميا  إفف ،كالحركية االجتماعيةك المعرفية 

المعايير مف الناحية التربكية مف معايير خاصة بكؿ  تناكؿالبحث ب ذات جكدة عالية، لذلؾ اىتـ ىذا
الفنية كتتضمف  جكانبيـ ككذلؾ الالتقك ك  نشطةاألك  محتكل البرنامجك  البرنامج المحكسب أىداؼمف 

التفاعمية التي تقكـ عمييا البرامج المكجية ك  التحكـك  الصكرة كالمكفك  المعايير المتعمقة بالصكت
 الكاجية الرييسة .ك  عامة عف المكقعمعايير ك  لمطفؿ،

 

ة لَّبرنامج المحوسب الموج  لَّطفل   :المعاََر التربَو

تحديد عدد مف المعايير التربكية لمحكـ  إلىالبرامج المحكسبة المكجية لمطفؿ  إنتاجيحتاج 
 (90:2009)محمد ك خركف، :يمي فيماالمعايير  تناكؿسكؼ نك  عمى مدل صبلحيتيا،

 فسَة والفَّسفَة.ًا: األسس النأو 

 البرنامج: أهداف: ثانَاً 

الذم يتطمب  مرالتي يقكـ عمييا بنا  البرنامج المحكسب، األ األساسيةالركيزة  ىداؼتعد األ
عرضان لممعايير ، كفيما يمي طفاؿنكلييا عناية كبيرة خاصة عندما تككف ىذه البرامج مكجية لؤل فأ

 :طفاؿالبرنامج المحكسب المكجو لؤل سىداؼالخاصة ب

 كاألخبلقية. االجتماعيةالدينية ك  ىداؼالبرنامج مع األ أىداؼمراعاة عدـ تعارض  -
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التي يسعى لتحقيقيا كذلؾ في الدليؿ المصاحب  ىداؼتقديـ البرنامج كصفان مكجزان لؤل -
األبا  عند الرغبة في اختيار برامج محكسبة تنمي  أكة /ػلمبرنامج حتى يساعد ذلؾ المعمـ

 .طفاؿقدرات معينة لؤل
 صياغة اليدؼ مف البرنامج المحكسب صياغة جيدة بحيث يككف كاضحان كيمكف قياسو. -
تككف ىذه  فأميمة لمطفؿ في شكؿ صكتي مع مراعاة  أككؿ نشاط  أىداؼتكضيح  -

 ل)كم يناسب الطفؿ كفي عبارات قصيرة كمحددة.  سسمكبمصاغة ب ىداؼاأل
 ثالثًا: محتوى البرنامج:

تثقيفية أك لمحكسبة المكجية لمطفؿ حسب ما تقدمو مف مادة تعميمية يتنكع محتكل البرامج ا
 المادة المقدمة لمطفؿ فيناؾ عدد مف المعايير التي ينب)ي مراعاتيا:  كانتكأيان ، ترفيييةأك 

 البرنامج المحكسب. أىداؼيحقؽ المحتكل  -
 يتناسب المحتكل مع االتجاىات العالمية لتعميـ الطفؿ. -
 سب النظريات التربكية الصحيحة عند عرض المحتكل.يتبنى البرنامج المحك  -
 .يتناسب المحتكل مع قدرات الطفؿ في الفية العمرية التي ينتمي إلييا -
 يتناسب المحتكل مع ثقافة الطفؿ. -
 .طفاؿالمتنكعة لؤل االجتماعيةمع المستكيات الثقافية ك  ناسبيت -
 المستيدفيف. طفاؿيناسب المستكل الم)كم لؤل -
كالضمنية  األساسيةالمحتكل كسبلمتو العممية، بحيث تككف المعمكمات التحقؽ مف صحة  -

 خالية مف األخطا  العممية كالم)كية.
 النشاط. أكفي خطكات تقديـ الدرس  األساسيةيراعي المبادئ التربكية  -
 ات الطفؿ .اىتمامترفييية في إطار  أكقيفية ػتث أكيشتمؿ البرنامج عمى مادة عممية  -
 أكتثقيفيان  أكتعميميان  كافمناسبة لطبيعة المحتكل سكا   أنشطةلمحكسب يتضمف البرنامج ا -

 ترفيييان.
 يات الطفؿ.كانيتناسب مقدار التعمـ المقدـ مف خبلؿ المحتكل مع إم -
يعرض  كاف اذإاألحداث في حالة  أك نشطةاأل أكيتضمف المحتكل تسمسؿ منطقي لمدركس  -

 فيممان.  أكقصة 
ثـ يتدرج في  طفاؿة متدرجة، فيبدأ مف القدرات الحالية لؤليقدـ المحتكل مستكيات صعب -

 الصعكبة بعد ذلؾ.
 تصرفات تتسـ بالعنؼ كالدمكية.ك  ال يتضمف المحتكل شخصيات عنيفة تقكـ بسفعاؿ فأ -
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 جنس. أكية تحيز ضد ف   أكال يقدـ صكرة ذىنية سمبية  فأ -
 ة كالتنبؤ.التسمؿ كالمناقشك  التفكيرك  يساعد المحتكل الطفؿ عمى التساؤؿ -
 .طفاؿذىف األ إلىيساعد المحتكل عمى تقريب المفاىيـ  -
 عمى حب التكنكلكجيا كالرغبة في تعمميا. طفاؿيشجع المحتكل األ -
 التفكير المنطقي.ك  أجياؿ عمى درجة مف المعرفة إعداديساىـ المحتكل في  -
 ضركرة المحافظة عمى البيية مف حكليـ. إلى طفاؿيسيـ المحتكل في تكجيو األ -
 يرغبكا في استكشافو بصكرة أكبر. فأفي التعمـ بما يشجعيـ عمى  طفاؿيدمج المحتكل األ -
 ج مشرفة لدكر المرأة.اذيقدـ المحتكل نم -
 يككف المحتكل ممتعان كمسميان لمطفؿ. -

 

 :المعاََر الفنَة لَّبرنامج المحوسب الموج  لَّطفل

مج محكسب ينب)ي نجاح أم برنا مافضلأنو  (90:2009)محمد ك خركف،ك لقد كضح 
تشعره باالرتياح كالمتعة أثنا  ك  األمثؿ لو ستخداـا تحقؽ لمطفؿ االينبالعناصر الفنية أل ىتماـاال
 كفيما يمي عرضان ليذه المعايير.، ، مما يعطي لو الفرصة لمتركيز عمى المحتكل المقدـستخداـاال
 تْغَل البرنامج:: اً أو 

راحؿ التي يمر بيا الطفؿ عند التعامؿ مع البرنامج عد مرحمة تش)يؿ البرنامج مف أىـ المت   -
و كعدـ إحباطالتي قد يسبب اخفاؽ الطفؿ فييا ك  ى مف التعامؿلك األالمحكسب فيي المرحمة 

اجتيازه ليا بنجاح يجعمو مقببلن  فأ، في حيف أخرلرغبتو في التعامؿ مع ىذا البرنامج مرة 
الناتجة عف نقص  ستخداـكبات االعمى التعمـ مف خبللو كمستعدان لمكاجية بعض صع

مف المعايير الخاصة بتش)يؿ البرنامج ما ك  خبرتو في التعامؿ مع ىذه النكعية مف البرامج،
 يمي:

 تحميؿ البرنامج مباشرة دكف الحاجة لخطكات كثيرة كصعبة. -
ى مثؿ تش)يؿ لقطات لك األتحميؿ البرامج المساعدة مباشرة عند تش)يؿ البرنامج لممرة  -

 .الفيديك
 تظار حتى ال يصيب الطفؿ الممؿ.نعمؿ البرنامج بسرعة كبسقؿ قدر ممكف مف فترات اال -
و بشكؿ مستقؿ بحيث ال يحتاج لتدخؿ استخدامتيح لمطفؿ تش)يؿ البرنامج بسيكلة مما ي   -

 الكبار كثيران لمساعدتو عند تش)يمو.
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 المساعدة المقدمة لَّطفل: أوالدعم : ثانَاً 

ىذه  كانتالبرنامج المحكسب، ككمما  استخداـأثنا   رشاداإلك  يحتاج الطفؿ لممساعدة
الذم يفيمو كمما ساعد ذلؾ عمى تحقيقو  سمكبالمساعدة متاحة في الكقت الذم يريده الطفؿ كباأل

ير الخاصة بالمساعدة المقدمة لمطفؿ مف البرنامج، كفيما يمي عرضا لممعاية مف استفادألقصى 
 و:ماستخداالبرنامج المحكسب أثنا  

 و لمبرنامج.استخدامسيكلة كصكؿ الطفؿ لممساعدة أثنا   -
 المساعدة في صكرة تعميمات منطكقة كمصكرة. إتاحة -
الخركج منو كالعكدة لمقايمة الرييسة في  أكالفرصة لمطفؿ لت)يير النشاط الذم يقـك بو  إتاحة -

 أم كقت.
 عند الرغبة في ذلؾ.تمكيف الطفؿ مف التكقؼ في أم لحظة كالخركج مف البرنامج بسكممو  -
رشادك  بساطة كدقة العبارات المستخدمة في تكجيو -  الطفؿ. ا 

 : البرنامج استخدامواجهة : ثالثاً 

ى لمطفؿ بالبرنامج، كاليدؼ لك األالبرنامج المحكسب جية االتصاؿ  استخداـعد كاجية ت  
عـ كتقكل كاجية تد فأاألساسي ليا دعـ الكصكؿ لمكظايؼ الرييسية لمبرنامج المحكسب مع مراعاة 

ألم برنامج محكسب المحتكل الذم يقدمو، حتى ال تككف عبيان عمى الطفؿ يتطمب منو  ستخداـاال
ألم برنامج محكسب مكجو لمطفؿ  ستخداـبذؿ مجيكد لفيميا كتعمميا، كعند تصميـ كاجية اال

 التفاعميةك  مساعدة()ال الدعـ الكظيفيك  الناحية الجمالية: معايير أساسية ىي ةبثبلث ىتماـينب)ي اال
 فيما يمي عرضان ليذه المعايير:ك 
 :Aestheticsالناحَة الجمالَة -

 ستخداـ، ككاجية االستخداـتتعمؽ بالترتيب المحفز الذم يتميز بالتناغـ لعناصر كاجية اال
تزيد ، الشاشات الفكضكية غير المنظمة أكاألصكات المشكشة  :مثؿ التي ال تتمتع بناحية جمالية

التي تتميز  ستخداـكتتضمف كاجية اال ب  المعرفي عمى الطالب كبالتالي تقمؿ مف التعمـ،مف الع
 بالناحية الجمالية العالية مايمي:

 .التخطيط المتكازف لمشاشة -
 .لكافتكامؿ األ -
 .مبل مة األصكاتك  تناغـ -
 .الصكرك  مف الجكدة لمكسايط المريية مثؿ الكرتكف أكدرجة متقاربة مف كضكح الصكر  -
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 :Operational supportدعم الوظَفي ال-

العامة  اتجرا عمى دراية كبيرة بالخطكات كاإل طفاؿان ما يككف األفي التعميـ التقميدم غالب
رفع أحد اليديف ألعمى لمتعبير عف الرغبة في  أكالتي عمييـ القياـ بيا مثؿ تقميب صفحات الكتاب، 

المحكسبة  طفاؿفي برامج األ مرية ليذا األالسؤاؿ عما صعب عمييـ فيمو، كلكف الكظايؼ المشاب
البد مف  طفاؿكلتقكيـ المساعدة كالدعـ التي يقدميا البرنامج لؤل، قد تختمؼ مف برنامج آلخر

عمى ما يقدمو مف  عتمادالبرنامج باال استخداـىؿ يستطيع الطفؿ : عف ىذا السؤاؿ اإلجابة
يقدـ  فأالبرنامج  ال قميبلن ؟ كىؿ يراعية الكبار إمساعد إلىتكجييات كعدـ الحاجة ك  اتإرشاد
قد  )يرهعدد كبير منيـ في ىذه السف الص ففي عرض صكرم أل طفاؿلؤل ات كالتعميماترشاداإل

ال يعرفكف بالدرجة الكافية التي تمكنيـ مف قرا ة التعميمات كفيميا بصكرة جيدة  أكاليعرفكف القرا ة 
 .تساعدىـ عمى التعامؿ مع البرنامج بشكؿ جيد

 :Interactiveالتفاعََّة -

المحكسبة عف غيرىا مف الكسايؿ  طفاؿالتي تميز برامج األ األساسيةمف أىـ الفركؽ 
كبالرغـ مف تنكع . طفاؿ، التفاعمية الذم يتيحو البرنامج المحكسب لؤلطفاؿالتقميدية في تعميـ األ

تظار قميبلن ن)ط بالفسرة ثـ االبيف " الض يتراكح وإنمستكل التفاعؿ مف برنامج آلخر بصكرة كبيرة، ف
عدد مف  استخداـك  " السحب كاإلفبلت" إلى" بالنسبة لممستكل البسيط مف التفاعؿ  ثـ المشاىدة

حيث يقرب لممحاكاة التي تتضمف الكثير ، ض)طات الفسرة بشكؿ مفصؿ كمحكـ في المستكل المعقد
المعيار ك  لتفاعؿ لمطالبىنا نصؿ قمة اك  مف الشاشات التي تحتكم عدة عناصر لمعالجتيا

 الطفؿ ىك القايد بسفالمحكسبة ىك مدل الشعكر  طفاؿاألساسي عند تقكيـ التفاعؿ ببرامج األ
 المحرؾ الرييسي لكؿ ما يحدث بالبرنامج.ك 

 التصمَم العام لَّبرنامج:: رابعاً 

كؿ صو المكضكعة مسبقان كالك أىدافيساعد التصميـ الجيد ألم برنامج محكسب عمى تحقيؽ 
 اذإبالتصميـ الجيد لمبرنامج المحكسب يتزايد  ىتماـاال فأألفضؿ النتايج مف ىذا البرنامج كال شؾ 

كما قد تككف ىذه ىي  ،الحاسب استخداـالكثيريف منيـ ال يجيدكا بعد  فأل طفاؿمكجيان لفية األ كاف
في التعامؿ معو،  إيجابيةى لك األتككف تجربتيـ كخبرتيـ  فأى التي يستخدمكنو كيفضؿ لك األالمرة 

 (:4113كفيما يمي عرضان لمعايير التصميـ العاـ لمبرنامج المحكسب )الفار،

أساليب الممتيميديا في شاشات البرنامج بحيث تككف مناسبة لمستكل  استخداـتكظيؼ  -
 .التسثير( -األحجاـ -الخطكط -لكافاأل -الجرافيؾ) الطفؿ مف حيث
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تككف مناسبة  فأتكازنة عبر الشاشات مع مراعاة مك  تكزيع عناصر البرنامج بصكرة مبليمة -
 .لمستكل الطفؿ

تككف كاقعية  فأعمى  طفاؿا محببة لؤلينالحركة كالرسكـ المتحركة أل استخداـمراعاة  -
 كمناسبة لمكضكع البرنامج.

 مناسبة. ألكافتككف عالية الجكدة كذات أحجاـ كبيرة ك  فأكضكح الصكر مع مراعاة  -
التحكـ في عرضيا مف قبؿ  يةكانإماضحة كعالية الجكدة مع لقطات فيديك ك  استخداـ -

 الطفؿ.
مراعاة تكازف الحركة عمى مستكل الشاشة بحيث ال تككف كثيرة كغير مكظفة مما يشتت  -

 الطفؿ. انتباه
نفس العنصر  ألكافالمستخدمة ثابتة عبر الشاشات بحيث ال يت)ير  لكافتككف األ فأمراعاة  -

 رتباؾ لمطفؿ.مما يسبب ا خرلمف شاشة أل
 المستخدمة لعناصر الشاشة الكاحدة. لكافتناسؽ األ -
 األخضر( في الجرافيؾ.-األزرؽ-األصفر) الطبيعية لكافاأل استخداـ -
كذلؾ داخؿ ك  عبر الشاشات لكافاأل –الحجـ  –مراعاة تناسؽ الخطكط مف حيث الشكؿ  -

 الشاشة الكاحدة.
لمكضكع  يككف مبليمان  فأدة مع مراعاة داخؿ الشاشة الكاحك  تناسؽ الجرافيؾ عبر الشاشات -

 البرنامج.
 حجميا كتكزيعيا داخؿ الشاشة.ك  شكاؿاألك  يراعي النسبة كالتناسب لمعناصر فأ -
  Integrationتكنكلكجيا الكسايط المتعددة بإحداث التكامؿ استخداـيرتبط  فأيجب  -

 طفؿ.مب لالمتعمـ كاختيار الكسيط المناسك  بيف البرمجية Interactionكالتفاعؿ 
 يفضؿ المزج بيف عدة كسايط لخدمة فكرة معينة طبقان لمعايير البرنامج المحكسب. -
معبرة لمطفؿ كمناسبة لكظيفة كؿ مفتاح مع  سشكاؿلمبرنامج ب األساسيةعرض المفاتيح  -

 تككف جميع كظايؼ البرنامج ممثمة بشكؿ كاضح. فأمراعاة 
 كاحد لمرجكع لمشاشة الرييسية. تكظيؼ مفتاح ك ثبات مفاتيح التنقؿ عبر الشاشات -
 يحتكم عمى مقدمة كاضحة كمنطقية. -
 .يركز عمى المفاىيـ الرييسية المطمكب تعمميا -
 .عديدة لمتفاعؿ مع الطفؿ يتيح فرصان  -
 .بطييي التعمـ طفاؿكتدريبات إضافية لؤل أنشطةيتيح  -
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 .يتيح لمطفؿ القدرة عمى التحكـ في سرعة كتتابع البرنامج -
 يف المادة المقدمة لمطفؿ كخبرتو السابقة .يحقؽ التكامؿ ب -
 االعتداؿ في الفترة الزمنية المخصصة لكؿ نشاط. -
 المصطمحات كالمفاىيـ التي ال يستطيع الطفؿ فيميا. استخداـالبعد عف  -
 بكظايفيا في الطبيعة. لكافتكظيؼ األ -
 طبلعاال يةكانإممتابعة خط سيره في البرنامج مع  أكتكافر خاصية تحديد مستكل الطفؿ  -

 عميو.
 ؿ مرة مع احتفاظ البرنامج باسموك تكافر خاصية تسجيؿ كؿ طفؿ السمو عند دخكلو أل -

 أعمالو لممرات القادمة.ك 
 كالمؤثرات الصكتية كالكرتكف دكف مبال)ة. شكاؿاأل استخداـ -
في  أكأصكات مرحة كمعبرة ككاضحة كذات نطؽ صحيح سكا  في التعزيز  استخداـ -

 ات.رشاداإل
 خيارات المتاحة أماـ الطفؿ كتنكعيا ككضكحيا.تعدد ال -
ال يتضمف فعؿ شيييف في  فأكضكح ما يطمبو البرنامج المحكسب مف الطفؿ مع مراعاة  -

 كاحد. ف 
مراعاة التسمسؿ في العرض كمنطقيتو مف خبلؿ التمييد كالبعد عف التفاصيؿ التي تشتت  -

 مف األبسط فاألقؿ بساطة. االنتقاؿالطفؿ ك 
كقدراتيـ العقمية  طفاؿامج المحكسب عمى المعب لتنمية ميارات كسمكؾ األيعتمد البرن -

 ككذلؾ يحقؽ ليـ المتعة كالتسمية. الكجدانيةك 
فرصة كافية لمطفؿ  عطا أثنا  العرض كذلؾ إل خرلالسريع مف شاشة أل االنتقاؿتجنب  -

 لمتفاعؿ مع البرنامج مع مراعاة البعد عف البط  الذم يسبب الممؿ.
 ية راجعة مناسبة كمؤثرة لمطفؿ.تكفر ت)ذ -
 بية كحيكية مف الت)ذية الراجعة السالبة.اذت)ذية راجعة مكجبة أكثر ج استخداـ -
ك  الحذؼ أك ضافةلئل أخرلرجكعيـ إلييا مرة  يةكانإممع  طفاؿيحفظ البرنامج أعماؿ األ -

 التعديؿ.
 جاز المطمكب.نإلحتى يشعركا بنجاحيـ في تحقيؽ ا طفاؿتكافر كظيفة الطباعة ألعماؿ األ -
 أكالميمة  أدا كالتجريب كالخطس حتى يتمكف مف  محاكلةاليتيح البرنامج لمطفؿ فرص  -

 النشاط.
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 خامسًا: التقوَم داخل البرنامج المحوسب:

 أكترفيييان  كافيعتمد التقكيـ عمى نكع البرنامج المحكسب فيختمؼ باختبلؼ طبيعتو سكا  
كاأللعاب بصفة عامة في التقكيـ لمبليمتيا لخصايص  نشطةاأل ـاستخداتعميميان، كيفضؿ  أكتثقيفيان 

 الطفؿ، كفيما يمي عرضان لمعايير التقكيـ التي ينب)ي مراعاتيا في البرنامج المحكسب المقدـ لمطفؿ:

 البرنامج المحكسب. جكانبي)طي التقكيـ جميع  -
 مناسبة نكع التقكيـ لطبيعة كخصايص المرحمة العمرية لمطفؿ. -
 اغة التقكيـ مع المستكل الم)كم لمطفؿ.تناسب صي -
 درس ليشخص نكاحي الضعؼ لدل الطفؿ. أكار مساعد يتبع كؿ نشاط بتكفر اخت -
 الطفؿ. أدا ـ  ليان قك  نيايي ي   اختباريتضمف البرنامج  -
 يقدـ البرنامج المحكسب لمطفؿ التعزيز اإليجابي المناسب. -
كالتدريبات التي قاـ بيا الطفؿ  نشطةاألالطفؿ يكضح  أدا عف  تقرير يتيح البرنامج تقديـ -

ككذلؾ مدل نجاح الطفؿ في تحقيؽ اليدؼ كالكصكؿ ، دا كالكقت المست)رؽ في األ
 جاز المطمكب.نلئل
 

  :أساسَات تصمَم ْاْة الحاسوب لَّبرمجَات التعََّمَة

 (71:4113)طكالبة كالشبكؿ،  تـ تصنيؼ األساسيات عمى النحك التالي:     
 كتمثؿ الدمج بيف الدركس المحكسبة كعممية فيميا، كتركز عمى: نفسَةاألساسَات ال .1

، كتنظيـ كدمج لممعمكمات إدراؾعمى قدرة المتعمـ عمى ، ك اآلثار الناتجة عف تنظيـ الشاشة
ا تؤكد عمى القدرات كالمحددات لدل المتعمميف لمعالجة المعمكمات كتطكير ينأحيث 

 المفاىيـ كالسمككيات.
كتعتمد عمى األدلة التكضيحية لممشاكؿ التعميمية مع افتراضات : ََّمَةاألساسَات التع .2

، عامة حكؿ معالجة المعمكمات لدل المتعمميف، كقد تتضمف معمكمات عف )حالة المتعمـ
 .الميمة التعميمية، الكضع التعميمي(

عمى قدرات التقنية تفرض  إفحيث  كتمثؿ المت)يرات التقنية لمتعميـ ،: األساسَات التقنَة .3
الخيارات التمثيمية  إفلذلؾ ف. المصمـ احتماؿ التنكع في تصميـ النص كسطح الشاشة
 تتضمف عددان مف الخيارات الكبلمية كالبصرية كالتصميمية.
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يككف، كاألساسيات النفسية تساعد في  فأيمكف  ااذاألساسيات التقنية تحدد م إفكبذلؾ ف 
تحدد ما سيككف عميو الكضع بالنسبة لمشاشة، كمف ي عممو، كاألساسيات التعميمية ما ينب) فابي

 الثبلثة تكفر األساس لتصميـ الشاشة.  نكاعالطبيعة التفاعمية لؤل إفالناحية العممية ف
 

 

 :  عناصر التصمَم الفني

 أف عناصر التصميـ الفني تتمثؿ في : (70:2004كؿ،ب)طكالبة كالشذكر 
 :   ًا: الَّونأو 

ي مجاالت عديدة، لما لو مف تسثير كبير في إثرا  ىذه المجاالت، كلعؿ لقد استخدـ المكف ف      
المكاد التعميمية، مثؿ:  إنتاجمف أىـ ىذه المجاالت مجاؿ التعميـ، حيث استخدـ المكف عالميان في 

 إنتاجالشفافيات، الشرايح، كبرامج الفيديك، كاألفبلـ، كالرسـك المتحركة. كذلؾ استخدـ المكف في 
 تعميمية المطبكعة كالكتب كالمراجع كالكسايؿ التعميمية الكرقية.المكاد ال

 :الَّون والتعَّم والحاسوب

يستخدـ المكف  فأتسثيران كبيران عمى عممية التعميـ، لكف يجب  لكافلؤل فأأثبت كثير مف الدراسات 
ىا إيجاز ة يمكف كتركيزه، فالمكف فكايد عديد نتباهعمى جذب اال إيجابيةلمكف  ثاران  فأ ذإبشكؿ فعاؿ، 

 :عمى النحك التالي

القرار حكؿ المعمكمات بكاسطة تنظيـ المعمكمات كتصنيفيا ضمف  اذالمكف يساعد في اتخ -
 المعمكمات أكثر فاعمية. تداكؿمحددة، مما يجعؿ عممية  ألكاف

 المتعمـ كيساعده عمى التذكر كاالحتفاظ بالمعمكمات لمدة أطكؿ. انتباهالمكف يجذب  -
استدعا  الصكر الممكنة مف الذاكرة أدؽ كأسرع مف استدعا   إفالتعمـ، حيث المكف يزيد  -

 .سكداألك  بيضاأل
يساعد المكف عمى تنظيـ المعمكمات المعقدة عف طريؽ ترتيب العناصر المختمفة كفصميا  -

 عف بعضيا بعضان.
 المتعممكف يفضمكف العرض الممكف لممعمكمات أكثر. -
لؾ باعطاييا البعد الثالث، كما يجعميا أكثر قربان لمحقيقة المكف يجعؿ الصكر أكثر كاقعية كذ -

 مما يقمؿ كقت البحث عف المكاقع الميمة في الصكر.
 % مف كقت البحث.81يزيد المكف مف سرعة البحث عف المعمكمات بحكالي  -
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عدؿ المكف يفرح القمب، كيعطي حيكية لمجسـ، كما يؤثر عمى ض)ط الدـ، كالدكرة الدمكية كم -
حساس الجمد كحرارة الجسـ كاألمكاج الدماغية كقكة  كظايؼ ال)دد الصما التنفس ك  كا 
 العضبلت.

بط المنطقي بيف مختمؼ المعمكمات كالتسكيد عمى النقاط الرييسة في الدرس كالتمييز بيف ر ال -
 المعمكمات الضركرية كاالختيارية.

لتدريب، كيحد مف العرض الممكف لممعمكمات عمى شاشة الحاسكب يقمؿ مف كقت ا إفكبذلؾ ف
 معظـ العامميف عمى الحاسكب، يفضمكف  العرض الممكف عمى شاشة الحاسكب. فأ ذإاألخطا ، 

  : الخط: ثانَاً 

( Lee and boling,1999بالنسبة لمخط في البرمجيات التعميمية فقد عرفو لي كبكلنج )      
المناسب  كافشكؿ الحرؼ كالم المعالجة المريية لمنص كما فييا مف اختيار أكالطباعة،  نوأعمى 

الخط يرتبط بعممية  إفات كالرمكز المناسبة، كبيذا فرشاداإل استخداـلمنص عمى شاشة الحاسكب، ك 
 التالية أثنا  طباعة النص: مكرالقرا ة، كلذلؾ البد مف مراعاة األ

 يمثؿ نكع الخط شكؿ الحركؼ كتككينيا.:  نكع الخط -
لمعركض تؤثر عمى سرعة قرا ة النص عمى شاشة كثافة النص المعركض: كثافة النص ا -

 الحاسكب.
عمى معمكمات معينة  نتباهعمى ضبط عمميات الفيـ كتركيز اال العناكيف: تساعد  العناكيف -

 في الدرس .
الخطكط العريضة في النص يعمؿ عمى تحسيف مستكل  استخداـ إف:  الخطكط العريضة -

العبلقات بيف  إيجادالميمة، كيعمؿ عمى المعمكمات  إلىالنص المقرك ، كيرشد المتعمـ 
 المفاىيـ الرييسة كالمعمكمات المرتبطة بيا. 

  : الْرل: ثالثاً 

المكضكع األساسي لمتصميـ، كالخمفية تساعد عمى كضكح المكضكع،  بسنوؼ الشكؿ عر  ي        
األرضية فالشكؿ ىك العنصر األساسي لمتصميـ كالجز  الياـ الذم يختمؼ في صفاتو المريية عف 

كأما الحيز الذم يحيط بالشكؿ كيظير  ،حيث ييتـ بيا المصمـ مف حيث الحجـ  كالتركيب كالنسبة
 فيك الخمفية.

التي ترفؽ بالبرمجيات دقيقة، فيي تتعمؽ بعمر المتعمـ  شكاؿتككف عممية اختيار األ فأكيجب 
 نكعيف : إلىمية المستخدمة في البرمجيات التعمي شكاؿثقافتو كيمكف تقسيـ األك  كذكايو
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تقدـ تسثيران مرييان متحركان لممتعمـ، التي الصكر المتحركة ك ىي : الصكر كالرسـك المتحركة .1
صعبة  حركيةلديو، كما تساعد الصكر المتعمـ عمى تصكير عممية  دراؾكتزيد مف قدرة اإل

 كبذلؾ تساعد الصكر عمى تسييؿ مياـ المتعمـ. مستحيؿ تصكرىا مف قبمو مباشرة، أك
كتشمؿ الصكر التجميمية كالصكر التكضيحية كالصكر التنظيمية : الصكر كالرسكـ الثابتة .2

ا تطبع في ينأل؛ المتعمـ كما تسيؿ عميو عممية التعمـ مف النصكص  انتباهفالصكر تجذب 
 أطكؿ. الذاكرة بشكؿ أسرع ك
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 تقََم البرمجَات التعََّمَة: المحور الثالث
 Computer Programs Evaluationرامج التعََّمَة تقََم الب

 : القيمة.التقََم لغةً 

( كالتشػػديد )لميػػا ( تككيػػد لمػػدلكؿ  كالتقيػػيـ عمػػى زنػػة)التفعيؿ( مشػػتؽ مػػف الثبلثػػي المزيػػد ـ  )ق ػػي 
ِمللَ   كلل  َوَملل   ۚ  َحِن ًفلل  ِبللَااِد َ إ  ِملَّلل   ِقَ ّملل  ِديّنلل  ُمِسللَقِي ٍ  ِصللَااٍ  ئه َربِّلله إ   للناِنلله َدللَ إن ُقللِ ﴿ الفعػػؿ كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالي:

 أم دينػػػػػػػان قيمػػػػػػػػان ال اعكجػػػػػػػػاج فيػػػػػػػو، أال كىػػػػػػػػك ديػػػػػػػف الحنفيػػػػػػػػة السػػػػػػػػمحا  [161عػػػػػػػػاـ:ناأل] ﴾اْ ُمِشلللللللا ِك َ 
 .(43:4115)جرادة،

الشخص الذم نقـك  أكالمكضكع  أك: عممية اصدار الحكـ عمى الشي  المقكـ التقََم اصطالحاً 
 (41:1996  خركف،ك  التطكير )منصكر أكؿ التعدي أكبتقكيمو بيدؼ التحسيف 

المكضكعات  أكتقدير لؤلشيا   أكقيمة  إعطا : وبسنالتقييـ  (131:4114) المقانيكيعرؼ 
 السمكؾ. أنماط أكاألفكار  أك

 فأكزف لمشي  بصكرة نكعية أم  أكقيمة  إعطا  :وبسن( 484:4111) كما يعرفو عمي
 لمشي  المراد اصدار الحكـ عميو. الكيفي  أكالتقييـ يعبرعف الحكـ النكعي 

 (5:4114ي،ناب)الش عناصر تقََم البرامج التعََّمَة المحوسبة :

 يمي: فيمايخضع تقييـ البرامج التعميمية لعناصر عدة سكؼ يتـ عرضيا حسب األىمية  -

سي  -1 بي  CAIنوع البرنامج التعََّمي )تدَر  :( CBTأم تدَر

يصمـ ىذا البرنامج مراعيان تمؾ  فأفمف المفترض  CAIالبرنامج التعميمي تدريسي  كاف اذإف
المستكيات المعرفية التي سكؼ يمر بيا المتعمـ خبلؿ مراحؿ تعممو. فمف يقتصر التعميـ في ىذا 

ىا في كؿ مرة بؿ سكؼ تصعد ر النكع مف البرامج عمى خطكات متبلحقة يقكـ المتعمـ باستذكا
لذا يشكؿ البعد التربكم النفسي محكران أساسيان في  لمنيكض بمستكاه المعرفي. بالمتعمـ تدريجيان 

 تصميـ كتقييـ ىذا النكع مف البرامج التعميمية. 

عمى تدريب  األساسيةتقكـ فكرتيا  CBT خر نجد البرامج التعميمية التدريبية  جانبكمف 
كسابالمتعمـ ك  دكرىا اليدؼ و ميارة تطبيقية مف خبلؿ محاكاة مباشرة لمبيية التدريبية كالتي تشكؿ با 

األساسي مف كامؿ العممية التعميمية. كمف ىذا المنطمؽ نجد ىذا النكع مف البرامج يصمـ بطريقة 
 مرنة تسمح بالتعديؿ كالتطكير المستمر لمكاكبة الجديد.
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كأخيران يتـ تقييـ البرامج التعميمية )تدريسية أـ تدريبية( بنا ن عمى المحتكل الذم سكؼ 
ايص التي يتميز بيا كؿ نكع عمى حدة، عممان صلتتـ بعد ذلؾ مراعاة الخ ،يمييعكسو البرنامج التعم

ىناؾ محتكيات تستمـز مف البرنامج التعميمي الدمج بيف النكعيف، لذا أصبحت عممية تقييـ  بسف
 ذات أىمية بال)ة منذ البداية. جانبالبرامج التعميمية مف ىذا ال

 : (The Design)التصمَم  -2

أحد أىـ العناصر التي ينب)ي مراعاتيا أثنا  عمميات التقييـ، كيتـ تقييـ  يعتبر التصميـ
 تصميـ البرامج التعميمية مف ثبلث جيات أساسية:

 :(Content)المحتوى -

أصحاب التخصص مف المادة الدراسية، حيث يراعى في ذلؾ  جانبكيقكـ بتقييـ ىذا ال
رية المستيدفة. أيضان يعتبر تقييـ سبلمة تسمسؿ كتدرج عرض األفكار قياسان عمى المرحمة العم

المادة العممية أحد مياـ التقييـ التي تقع عمى عاتؽ أصحاب التخصص في المادة العممية. كسكؼ 
العامة  ىداؼل)كية كفكرية تتماشي مع تمؾ األ يشمؿ ىذا التقييـ أيضان صحة المحتكل مف نكاح  

 التي ترسميا المؤسسة التعميمية األـ.
 :((Screens الْاْات-

تربكية كنفسية عديدة أثنا  تصميـ شاشات البرنامج التعميمي، كمف  جكانبيراعى  فأيجب 
المستخدمة كنكع الخط كالرسكـ المتحركة كالصكتيات كأماكف األزرار  لكافاألمثمة عمى ذلؾ األ

ؽ يحقتكجييو نحك المتعمـ كت انتباهفي شد  ان لتمؾ المؤثرات أثران بال) إفكغيرىا مف مككنات الشاشة. 
عدة تشمؿ نكع  جكانبتراعى في ذلؾ  فأيسعى لو البرنامج التعميمي، كلكف يجب  سمككيان  ىدفان 

عمى مرحمة عمرية معينة قد يؤثر سمبان  إيجابان المحتكل كالمرحمة العمرية المستيدفة، فمثبلن ما يؤثر 
و مع محتكل معيف قد ستخدامامف تمؾ المؤثرات عند  إيجابان ، كما يؤثر أخرلعمى مرحمة عمرية 

و مع محتكل مختمؼ عف ذلؾ المحتكل السابؽ كىكذا. كسكؼ يشمؿ ذلؾ استخدامبان عند ميؤثر س
المحتكل كالمرحمة العمرية  ية كالتكجييية كشاشات المساعدة كمدل مبليمتيا لطبيعةرشادالشاشات اإل
 المستيدفة.

 :(Flexibility)المرونة -

م يتيا لمكاكبة التطكر الذكانيمية عمى مدل قابميتيا لمتجديد كمدل اميتـ تقييـ البرامج التعم
  . ترنتنتصفحيا عبر شبكة اإل يةكانإمـ أيضان عمى مدل يشيده عالـ البرمجيات. كما تقي



ارىالنظـريــاإلط   

  

 50 
 

 الثانيالفصلى

 :((Evaluationsالقَاس والتقََم -3

 الذاتية يستطيع المتعمـ مف دارةالبرنامج التعميمي الناجح سكؼ يشمؿ نظاـ مص)ر لئل
 بسفجزىا المتعمـ، عممان نأخبلليا متابعة تقدمو العممي )التحصيمي( مف خبلؿ تتبع الخطكات التي 

دارةالصؼ ك  دارةىذا النظاـ سكؼ يككف مستقبلن عف النظاـ اإلدارم التابع إل  المؤسسة التعميمية. ا 
  :التعََّمَة لَّبرمجَات الجَد التقوَم أسس

 :يمي ( كما466:1999 (جرجس يعددىا التقكيـ ىذا جكدة الي تبعان  تتحدد أسس التربكم لمتقكيـ
 التقكيـ يككف أىداؼ فبدكف ، كمحددة كاضحة أىداؼ مف البد: هادفاً  التقوَم َرون نأ .1

 .السميمة األحكاـ إصدار عمى يساعد ال عشكاييان 
 ،ىداؼاألا )كأبعادى التعميمية العممية جكانب كافة يشمؿ حيث :ْامالً  التقوَم َرون نأ .2

 ) التقكيـ، نشطةاأل المحتكل، النمك، كاحين
 حتى ليا كالتخطيط بدايتيا مف التعميمية العممية يبلـز بحيث :مستمراً  التقوَم َرون نأ .3

 .القكة جكانب كتعزيز الضعؼ جكانب لتطكير التنفيذ بعد أيضان  نيايتيا كيستمر
التقكيـ  بسف يشعر فبل المتعمـ شخصية احتراـ أساس عمى يقـك: دَمقراطَاً  التقوَم َرون نأ .4

 .لمتيديد كسيمة أك العقاب مف نكع
كالثبات  بالصدؽ تتصؼ المستخدمة الكسايؿ مف مجمكعة تتكفر فأ يجب: عَّمَاً  َرون نأ .5

 .كالمكضكعية
 الفركؽ كمراعاة المتعمميف مستكيات بيف التمييز يمكف بحيث: ممَزاً  التقوَم َرون نأ .6

 .الفردية
 .كالكقت كالجيد الماؿ في االقتصاد التقكيـ يراعي :اقتصادَاً  التقوَم َرون نأ .7
كتنسيؽ  كتكامؿ ترابط ىناؾ يككف بحيث :متنوعة ووسائل أسالَب عَّى التقوَم َعتمد نأ .8

 .المطمكبة النتيجة إلى لمكصكؿ بياناتال لجمع الكسايؿ ىذه بيف

  :التعََّمَة البرمجَات تقوَم أسالَب

 جزأن التقكيـ يككف فأ يجب التعميمية البرمجية جاحنإلأنو  (30:2009)العمراني،أكضحت
 ذاتية عممية ىي التعميمية البرمجيات تقكيـ فأ حيث التعميمية تصميـ البرمجية مراحؿ مف يتجزأ ال

 البرمجيات عمى كالحكـ التقكيـ عممية إجرا  ( كعند481:4113 )عيادات، ما حد إلى نسبية
 قنديؿ األساليب ىذه إلى كيشير ، اليـك عالميان  المتبعة يـالتقك  حد أساليبأ إتباع مف البد التعميمية
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 يمكف رييسية اتجاىات ةثبلث في البرمجيات تقكيـ أساليب الباحثيف ( فيقكؿ لقد صنؼ99:4114)
 :يمي فيما تحديدىا

 سمكباأل ىذا تتبع التي الدراسات كتيتـ التعمـ في البرمجية ثرأ دراسة خبلؿ مف التقكيـ ًا:أو 
 .أخرلبطرؽ  درسكا الذيف ـينابسقر  البرمجية استخداـب درسكا الذيف الطبلب تحصيؿ بمقارنة
 سمكباأل ىذا تتبع التي الدراسات كتيتـ التعميـ في البرمجية كفا ة دراسة خبلؿ مف التقكيـ: ثانَاً 
 ـبمعيار التعم الطبلب أدا  بمقارنة كذلؾ التعمـ ىداؼأل الطبلب تحقيؽ في البرمجية فاعمية ببحث
 .يااإلتقان التعمـ في المتبعة كالمبادئ لؤلسس كفقا ىداؼاأل مف المشتؽ

بفحص  سمكباأل ىذا تتبع التي الدراسات كتيتـ معايير قايمة استخداـ خبلؿ مف التقكيـ :ثالثا
 كىذه المكاصفات بيا معينة مكاصفات لتحرم المعمميف أك الخبرا  قبؿ مف دقيقان  فحصان  البرمجية
  .معايير قايمة في مضمنة تككف

 ، أماالطبلب نتايج تحصيؿمف خبلؿ  البرمجية فاعمية يبحث ؿك األ سمكباأل فأ الباحثةوترى ا
بمقارنتيا  البرمجية يقيـ الثالث سمكباألأما التعمـ  أىداؼ تحقيؽ في يبحث فيك الثاني سمكباأل

 البرمجية مقارنة عمى ـيالتقي ستعتمد عممية حيث الثالث سمكباأل الباحثة كستتبع محددة بمعايير
 .المحددة بالمعاييرالتربكم كالفني كالتحكـ كالتفاعمية  جانبمف ال

 

 : التعََّمَة البرمجَات تقوَم معاََر

 أشكاؿ في مصاغان  تعميميان  محتكلن  المتعددة الكسايط ذات التعميمية البرمجيات تتضمف
خبلؿ  مف متكامؿ سياؽ في المحتكل ىذا كيصاغ ، )كأصكات كصكر مكتكبة نصكص(  متعددة
  (111:4114فنية )قنديؿ أساليب

عناصر  أك معايير تحديد قضية تناكؿي كاألجنبية العربية األدبيات في الباحثكف اىتـ كقد -
 ما لمتقكيـ، كمنيا عامة معايير حددت ما األدبيات ىذه مف ، كالتعميمية البرمجيات تقكيـ

 .البرمجيات مف محددة أنكاع تقكيـ ركز عمى
 قامت حيث (111:2002،قندَل (ردهأك  ما الصدد ىذا في بذلت التي الجيكد ىذه كمف 

 ، التعميمية البرمجيات لتقكيـ معايير ببنا  1984 عاـ يكيةمر األ (Illinois ) جامعة إلينكم
 فحص البرمجية مف خبلؿ الخصايص التالية: كتضمف

 ياانسجامك  ،ىداؼاأل كضكح رزىاأب مف خصايص عدة جانبال ىذا تناكؿك : التعميمية ىداؼاأل .1
 .الذاتي لمتعمـ كمناسبتيا المنيج أىداؼ مع
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 ىداؼاأل لتحقيؽ المحتكل مناسبة أىميا مف خصايص عدة جانبال ىذا تناكؿكي :المحتكل .2
التشكيؽ  عناصر كتكافر ، المتعمميف نضج لمستكل البرنامج مدة كمناسبة الطبلب كلمستكل
فيما  كبخاصة المحتكل ىذا حيادية عف فضبلن  المناسب، ابييجاإل التعزيز كتكافر ،ةكالمتع
 .كالعرؽ كالجنس بالثقافة يتعمؽ

تسجيؿ  نظاـ بتكافر تتعمؽ خصايص عدة جانبال ىذا تناكؿكي: لمبرمجية العامة البنية .3
كمركنة  التعمـ، في الضعؼ نقاط كمعالجة الراجعة الت)ذية نظاـ لؾككذ الطبلب، استجابات
يمكف  كما ،)يرهالص لممجمكعات أك الذاتي لمتعمـ البرمجية تعمؿ حيثب التش)يؿ خصايص
خفاؤه، الصكت إظيار البرمجية  تحميؿ بسيكلة المتعمقة الخصايص بعض عف فضبلن  كا 

 .كتش)يميا
كما  ، الكرقية اتختبار كاال التش)يؿ أدلة كتكافر الناشر، بيانات جانبال ىذا تناكؿكي :التكثيؽ .4

 .المساعدة التعمـ ككسايؿ فيةاإلضا نشطةاأل مف يدرج
م ، الجكدة اتمانض كتكافر الشرا ، اتإجرا  ذلؾ كيشمؿ: أخرل اعتبارات .5  النسخ إعداد اتكانكا 

 .االحتياطية
 يمي بما التعميمية البرمجيات تقكيـ عناصر( 142:1995)الحازمي كيحدد: 

 .كالسعر ، كالناشر ، كالمكضكع ، البرمجية باسـ كتتعمؽ: الرييسية المعمكمات .1
 .ضافيةإ ممحقات مف مايمزميا كمكاصفات لمتش)يؿ البلزمة بالمعدات كتتعمؽ: التقنية المعمكمات .2
لعاب أ -ممارسة- التسليؼ نظاـ األصناؼ) حدأ في البرمجية تصنيؼ كيشمؿ: البرمجية نكع .3

 .( أخرل– محاكاة– مسايؿ حؿ -تعميمية
كتنسيؽ  المساعدة كقكايـ مكماتالمع صحة عمى الحكـ معايير كيشمؿ :البرمجية محتكل .4

 .الشاشة عمى المضمكف
 .منيا كؿ عرض كزمف الشاشة محتكيات كضكح عمى الحكـ معايير كتضـ: التعميمات .5
الراجعة  كالت)ذية كالتفاعؿ االجتماعية جكانبال بمراعاة تتعمؽ معايير كتشمؿ: التعميـ طريقة .6

 .المتبعة التدريب أك التعميـ كقكاعد كالتقكيـ

 المنظكمات خبللو كحدد التعميمية البرمجيات لتقكيـ نظاـ ببنا  (123:2002) قندَلقاـ  كما 
الفرعية  المنظكمات عمى القايمة كاشتممت ، لمتقكيـ متكامؿ نظاـ يجادإل سعيان  النظاـ ليذا الفرعية
 :التالية 
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 ةستفادمدل االك  البرمجية لبنية المنطقي بالفحص تيتـ المنظكمة كىذه :لَّبرمجَة الفني الفحص .1
 .بالبرمجية مستكل ألفضؿ لمكصكؿ البرمجة كل)ات الككمبيكتر ياتكانإم مف

في  لمبرمجية التعميمي السياؽ بنية بفحص المنظكمة ىذه كتيتـ :لَّبرمجَة التربوي الفحص .2
المحتكل  مراعاة ككذلؾ كالتعمـ، التعميـ مجالي في النظريات مف المستمدة األسس ضك 
 .كالتفصيمية عامةال المنيج ىداؼأل

سبلسة  أك سيابيةإن بشسف المتعمـ سمكؾ بتسجيؿ المنظكمة ىذه تيتـ م:التعَّ أحداث مالحظة .3
 .التعمـ أثنا  تكاجييـ التي كالمشكبلت، بالبرمجية التعمـ عممية

مع  يـانسجام حكؿ المتعمميف را   بجمع المنظكمة ىذه تيتـ ن:المتعَّمَ أراء استطالع .4
 مف متعة تحققو كما ، كعيكبيا مميزاتيا حكؿ طباعاتيـنا عف فضبلن  منيا يـتاستفادك  البرمجية،

 .التعمـ أثنا 
 مكرليا  األأك ك  المثقفيف أرا  بجمع البرمجية ىذه تيتـ : موراأل لَاءأو و  المثقفَن أراء استطالع .5

 ، النفسي لممتعمميف لؤلمف تعرضيا كعدـ ـ،العا كالذكؽ اآلداب مع البرمجية انسجاـ مدل حكؿ
 . المجتمع كلقيـ

مقاالت  مف كتب ما بجمع المنظكمة ىذه كتيتـ ة:المنْور  اإلعالمَة المواد محتوى تحََّل .6
 كتحميؿ البرمجيات، حكؿ التمفزيكف أك ذاعةاإل في قدـ ما أك كالصحؼ، المجبلت في صحفية
 .لبرمجيةفي ا كالسمبيات يجابياتاإل عمى يركز معيار كفؽ المنشكرة اإلعبلمية المادة محتكل

البحكث  بجمع المنظكمة ىذه تيتـ ة:المنْور  العَّمَة والبحوث الدراسات محتوى تحََّل .7
كفؽ  الدراسات ىذه محتكل كتحميؿة، المتخصص العممية الدكريات في المنشكرة كالدراسات

 .لمبرمجية كالفنية التربكية البنية عمى يركز معيار
األثر  حجـ كدراسة الكمي، بالتحميؿ منظكمةال ىذه تيتـ ي:المعرف التحصَل نتائج استقصاء .8

 .المعرفية اتختبار اال في كذلؾ البرمجية، استخداـب التعمـ عقب الطبلب تحصيؿ لنتايج

  يضـ  معيار ككؿ التعميمية البرمجيات لتقكيـ تفصيمية معايير أربعة (332:2003) الفاركيذكر
 :يمي كما الخصايص مف عدد
المحتكل  لبنا  الفنية جكانببال تتعمؽ خصايص عدة فكيتضم ى:المحتو  خصائص معَار .1

دقة  كالتعمـ، بالتعميـ تتعمؽ تربكية نظرية البرمجية تبني: ىي الخصايص كىذه البرمجي
مع  التعمـ مقدار كتناسبة، المناسب التعميمية نشطةاأل استخداـ العممية، كسبلمتو المحتكل
 العممية، المادة لمحتكل المنطقي كالتتابع التسمسؿ كضكح كذلؾو، ل المخصص الكقت
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 أىداؼمع  العرض أسمكب ارتباط ان كأخير ، لكافكاأل كالصكر لؤلصكات المناسب ستخداـكاال
 .البرمجية

 المتعمـ لمبرمجية، استخداـب تتعمؽ خصايص عدة كيضـ ب:الطال استخدام خصائص معَار .2
 عمى كتشجيع الطبلب، ربالكمبيكت مسبقة معرفة دكف ستخداـاال سيكلة :ىي الخصايص كىذه
مك  المشترؾ، كالعمؿ تعاكفال  متنكعة تقارير كتقديـ أدلة، أك لتعميمات الرجكع دكف التش)يؿ يةكانا 

 الراجعة بالت)ذية ىتماـعمى اال فضبلن ة، المناسب الراجعة الت)ذية كتقديـ، أدايو حكؿ لمطالب
 في كالتحكـ المعمكمات، عرض سرعة في التحكـ يةكانإم ككذلؾة، السالب عف كاختبلفيا المكجبة
مك ة، العممي المادة كتسمسؿ الدرس اختيار  ك لممراجعة، الدرس مف سابقة الرجكع ألجزا  يةكانا 
 ذلؾ إلى كيضاؼة، الصعكب مف عدة مستكيات كجكد كض، لمعر  مختمفة كصيغ جاذنم كجكد
 .مـالمع عف الكامؿ االست)نا  يةكانإم كأخيران  الشاشة عمى النص قرا ة سيكلة

الخصايص  كىذه المعمـ بمياـ تتعمؽ خصايص عدة كيضـ :المعَّم استخدام خصائص معَار .3
صعكبة  في كالتحكـ المحتكل، مع ىداؼاأل كتكامؿ بكضكح، التعميمية ىداؼاأل عرض: ىي

مك  الصياغات، بعض ية إرشاد مكاد أك كتيبات كتكفير المستخدمة، المفردات قكايـ ت)يير يةكانا 
 إثرايية أنشطة كتكفير لمتدريس، خطط كتقديـ بكضكح، المعمـ دكر كتحديد ،لممعمـ مساعدة

 . الطالب أدا  عف ممخص تكفر كما التعمـ، ييلبطي عبلجية أخرلك  لممكىكبيف،
كىذه  البرمجية، بتش)يؿ تتعمؽ خصايص عدة كيضـ: البرمجَة تْغَل خصائص معَار .4

 ككجكد ،ستخداـلبل كاضح دليؿ كدككج البرنامج، مف كالخركج الدخكؿ سيكلة :ىي الخصايص
 كسيكلة تنسيقيا، كحسف المعركضة، المادة ككضكح ،ـالتعم كمحتكل الشاشة بيف ترابط
 كاست)بلؿ دكف أعطاؿ، الجيد كالتش)يؿ ،المعاني ككضكح الم)ة كسبلمة عاـ، بشكؿ ستخداـاال
 .الككمبيكتر ياتكانإم
  تتنكع إلى  كالذم لمكمبيكتر، التعميمية امجالبر  عمى الحكـ معايير (128:2006 ) قندَليذكرك

 : كىي ايير تربكية ك معايير عممية ك أخيران المعايير الذاتيةعمعايير تقنية ك م

  (Technical Criteria): تقنَة معاََر .1
 : اآلتية التساؤالت إجابة في المعايير ىذه كتتمخص

 شريط أك مرف قرص مىع أـ اسطكانة عمى مسجؿ البرنامج ىؿ بو يستي الذم الشكؿ ما -
 مكتكبة؟ قايمة ونأ أـ كاست

 ؟ بالمدرسة أك المعمـ لدل المكجكد الكمبيكتر كماركة نكع مع ستخداـلبل البرنامج صمـ ىؿ -
 ؟ إلخ ... بي الخاص الكمبيكتر عمى تحميمو يمكف كىؿ
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 ؟ البرنامج مف الكاممة ةستفاداال تتـ حتى المطمكبة كاإلخراج اإلدخاؿ أجيزة ما -
 جيازؾيقدر  كىؿ، التخزيف متطمبات مثؿ، البرنامج ليذا خاصة متطمبات ناؾى ىؿ -

 كىؿ ؟ لتش)يمو البرنامج ىذا مع أخرل برامج تحميؿ نحتاج كىؿ ؟ برنامجال تخزيف عمى
 ؟ محددة بيانية رسـك البرنامج ىذا يتطمب

 ؟ الحاجة عند بياناتال جمؿ تعديؿ التمميذ أك المدرس يستطيع ىؿ -
 (Practical Criteria) : ةعمََّ معاََر .2

 : كالتنظيـ العرض، التش)يؿك  التحميؿ: مجمكعات ثبلث إلى تصنيفيا يمكف المعايير كىذه
 :والتْغَل التحمَل

 أـ كاضح كافم في التعميمات ىذه كىؿ ؟ البرنامج لتحميؿ كاضحة تعميمات تكجد ىؿ -
 ؟ إلخراجيا كجيد لكقت تحتاج كبير دليؿ سطكر بيف مختفية

 ؟استخدمو نريد مرة كؿ في تحميبلن  يحتاج رنامجالب ىؿ -
 عمى ض)طت اذإ البرنامج يتعطؿ ىؿ ؟ لتش)يمو تعميمات تكجد ىؿ البرنامج تحميؿ بعد -

 ؟ الخطس بطريقة معينة مفاتيح
 :العرض

 يمكف ؿكى ؟ كمستكياتيا البرنامج في المتاحة المحتكيات مثبلن  تكضحقايمة  البرنامجفي ىؿ  -
 ؟ بسيكلة مةالقاي ليذه الرجكع

 بسيكلة ترجع فأ يمكف كىؿ ؟ الفيـ كسيمة كاضحة تعميمات يعطي نفسو البرنامج ىؿ -

 مف الخركج يسيؿ كىؿ ؟ لبدايتو الرجكع يسيؿ أك ؟ البرنامج مف واستخدام سبؽ جز  ألم
 تمامان؟ البرنامج

 ستخداـا أثنا  الشاشة عمى المقرك ة المادة كمية ما ؟ةبسيكل مقرك ة صافية؟ الشاشة ىؿ -
 يمكف كىؿ فقط؟ شريحة أـ المعمكمات مف كاممة صفحة عف عبارة الشاشة ىؿ البرنامج؟
  " لتستمر المسافات مسطرة اض)ط" الشاشة مثؿ قصير كقت في قرا تيا

 مطمقان  لذلؾ يضطر ال أـ Returnزر  لض)ط إدخاؿ عممية كؿ عندالمستخدـ  يضطر ىؿ -
 ؟ إليو يضطر أحيانا أـ ؟ 

 ؟ لؤلشيا  أك لمرسـك سكا  كالحركات بيانيةال كالرسـك لكافاأل داـاستخ يمكف ىؿ -
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 في حتى أك الصكت في التحكـ يمكف كىؿ ؟ البرنامج في الصكت يستخدـ مدل أم إلى -
 ؟ إيقافو

 ؟ كالمنخفض العالي الكضع عمى المفاتيح لكحة حركؼ كفكايد اتاستخدام ما -
 :التنظَم

 التبلميذ مف )يرهص مجمكعات مع واستخدام يمكف أـ ؟ الفردم ستخداـلبل عدأ   البرنامج ؿى -
 ؟ الفصؿ لكؿ لمتدريس البرنامج ستخدـي   فأ يمكف كىؿ ؟

 ؟ لممدرسيف حتى أك، لمتبلميذ درجات كضع أك تسجيؿ يةكانإم تكجد ىؿ -
 :(Subjective Criteria)  ذاتَة معاََر .3

 طكاؿ البرنامج مع شت)بلن م المدرس يظؿ كىؿ ؟ البرنامج مع كالتبلميذ المدرس يتفاعؿ كيؼ -
 ؟ سنفسيـب البرنامج كتش)يؿ تحميؿ لمتبلميذ يمكف أـ ، الكقت

 طريقة كعمى البرنامج قيمة عمى حكمو كما ؟ واستخدامب كيتمتع البرنامج المدرس يحب ىؿ -
 ؟ لذلؾ كدافعيتو كتكقعاتو عرضو

 مجاالن  فتحي كىؿ ؟ دافعيتيـ كيثير ليـ مشكؽ ىك كىؿ ؟ واستخدام التبلميذ يحب ىؿ -
 ؟ أنفسيـفي  التبلميذ ثقة يبنى البرنامج كىؿ ؟ البرنامج يحبكف ااذلم ؟ بينيـ لممناقشة

 :إلى يايمسقت كيمكف :(Educational Criteria)  تربوَة معاََر .4

 :المحتوى

 المفترض السابقة المعمكمات كمية ما ؟ كحديث تمامان  كمناسب دقيؽ البرنامج محتكل ىؿ -
 ؟ البرنامج مستخدـ يذالتمم عند كجكدىا

 يركز ىؿ ؟ المحتكل مف قميبلن  جز ان  ي)طي ونأ أـ تدريسؾ خطة مع البرنامج يتكافؽ ىؿ -
 ؟ إلييا تيدؼ التي كالميارية المعرفية المجاالت عمى بالفعؿ البرنامج

 عمى ض)ط مجرد ونأ أـ معو يندمج المستخدـ يجعؿ Interactiveتفاعمي  البرنامج ىؿ -
 ؟ اآلخر كتم كاحد األزرار

 :المستوى

 في لمتدريس محتكاه يناسب كىؿ ؟ مناسب مستكل عند البرنامج محتكل يتكقؼ ىؿ -
 ؟ القدرات ةفمختم مجمكعات

 ؟ ليـ صمـ الذيف التبلميذ يناسب البرنامج ل)ة مستكل كىؿ -
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 :هدافاأل

 حققت ىؿ ؟ مؤلفيو قبؿ مف أىداؼ لو كضعت كىؿ ؟ بكضكح البرنامج أىداؼ صي)ت ىؿ -
 ؟ الكمبيكتر استخداـ بدكف نفسيا ىداؼاأل تحقيؽ يمكف كىؿ ؟ لمتحقؽ قابمة أك ىداؼألا ىذه

 ؟يتحقؽ ال كأييا ، تحقيقيا يحاكؿك  البرنامج يميزىا ىداؼاأل أم -
أغمب اآلرا  كالنتايج التي تكصمت إلييا البحكث في كضع  فأ (37: 2009 ) العمرانيكترل

 رييسة ىي: جكانب أربعةة تتمحكر حكؿ أسس كمعايير تقكيـ البرمجيات التعميمي
كمف خبللو يمكف التعرؼ عمى كفا ة البرمجية مف حيث المحتكل،  التعََّمي: جانبال .1

 المناسبة، كالتفاعؿ بيف المتعمـ كالمحتكل. نشطةاألكالتسمسؿ المنطقي لممكضكعات، ك 
مكف قياسيا كيعد الشكؿ الخارجي لمبرنامج مف أكثر عكامؿ الجذب كالتي ي الفني: جانبال .2

، كالصكت، لكافمف خبللو التعرؼ عمى كفا ة البرمجية فنيان مف حيث تصميـ الشاشة، كاأل
 كالشكؿ، كالنص.

كيمكف التعر ؼ عمى الكفا ة البرمجية مف خبلؿ عمؿ البرنامج عمى  البرمجي: جانبال .3
 الحاسكب كخمكه مف األخطا  البرمجية.

المنياج كمحتكاه العممي، كمبل متو  أىداؼع كيعتبر تكافؽ البرنامج م التربوي: جانبال .4
 لمستكيات المتعمميف مف أىـ معايير التقكيـ.

 

 قايمة لمعايير تقكيـ البرمجية التعميمية الجيدة تتضمف: (303:2010) اْتَوة كيذكر 

عطا لحقكؽ طبع المادة التعميمية ك  إشارةتتضمف ك  : المعَّومات العامة - معمكمات كاممة  ا 
مك  استخداـتجة كتزكيد المادة بدليؿ عف الجية المن  طبع أم جز  منيا. يةكانا 

بشكؿ منطقي،  ىداؼالنتاجات مع المحتكل، كطريقة ترتيب األ انسجاـتضمف  : المحتوى -
كاضحة المعنى، ك  النصكص بم)ة سميمة كتسمح لممستخدـ بتصحيح أخطايو اإلمبليية،

كىؿ مقسمة لفقرات، كنمط الكتابة  ،الطريقة التي نظمت بيا المادة التعميمية إلىكتشير 
عرض المفاىيـ اليامة بشكؿ الفت، كعرضيا بشكؿ ك  المستخدـ، كطريقة صياغتيا،

 .األصكات بفاعميةك  لكافاأل استخداـكاضح، ك 
احتكت عمى بنكد تتعمؽ بسيكلة التنقؿ بيف محتكيات ك  : ستخدامااو  سهولة الوصول -

كح كظيفة كؿ زر فييا، كترشد المستخدـ البرمجية، كاختيار أجزا  محددة منيا، ككض
فادك  لمكقعو مف المادة التعميمية  الفيات المختمفة مف الطبلب. ةا 
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الصكر المتحركة مع المحتكل،  انسجاـتفحص  منكعةتضمف معايير ت : الوسائط المتعددة -
 كالكسايط المتعددة تبسط المفاىيـ كتكضحيا، كلقطات الفيديك تزكد الطالب بخبرة حياتية،

 يسر.ك  ، تتيح لممتعمـ التفاعؿ اإليجابي بسيكلةالكسايط تعكس الكاقعك 
 تضمف عدة معايير تفحص تكفر الت)ذية الراجعة لبلستجابات الصحيحةت:  وسائل التقوَم -

متعددة المستكيات، كتسمح  أنشطة حتكملمطالب، كت إثرايية أنشطةتكفر ، الفكريةك  الخاطيةك 
 ات ختامية لمدركس.اختبار ببنا  

 

كمعمكمات حكؿ  بياناتتقكيـ البرامج التعميمية، ىك عممية جمع  فأ تضَف الباحثةك
كالمعمكمات، بيدؼ إصدار حكـ عمى درجة فاعمية  بياناتالبرنامج بطريقة منظمة، ثـ تحميؿ ىذه ال

ىي عممية ك  ،في إحداث الت)يرات المرغكب فييا أكالمراد تحقيقيا،  ىداؼالبرنامج في تحقيؽ األ
غير ذم  أكخر عاديان  حد ما، فما يراه أحد األشخاص مميزان قد يراه شخص  إلىنسبية ك  ذاتية
، ك ىذا ما اتبعتو الباحثة في ىذه عمى نتايج تقييـ شخص كاحد عتمادلذلؾ ينب)ي عدـ اال، أىمية

الدراسة حيث اعتمدت عمى تحميميا الدقيؽ لمبرمجيات التفاعمية كعمى تقييـ معممي ك معممات 
، ك لقد تـ اإلستفادة مف كؿ ما سبؽ ؼ بنا  األساسات ك المرتكزات مـ التفاعمي المحكسبالتع

الحقيقية لعمميمة التقييـ لمبرمجيات حيث تـ تحديد المحاكر األساسية لبطاقات التقييـ التي تـ 
ر استخداميا ك التسكيد عمى أف عممية التقييـ تتطمب اكثر مف جانب لتقييميا ليككف التقييـ أكث

 .  فاعمية ك صحيحان ك منطقيان 
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 في مدارس ورالة الغوث الدولَة رنامج التعَّم التفاعَّي المحوسب: بالمحور الرابع
 : التفاعََّة ةلرترونَاإل  البرامج

 حظي قد"  بالحاسكب المعزز كالتعم ـ التعميـ  "مكضكعأف  (23:2012)البمكم،كضح أ
 تحسيف في واستخدام فعالية مدل كتقكيـ كالتعم ـ التعميـ عممية سبيؿ تطكير في الباحثيف اىتماـب

خبلؿ  التكنكلكجيا مف ىذه في كبير بنصيب الرياضيات كتعم ـ يـمتع مجاؿ حظي كالتعم ـ كما التعميـ
 التفاعمية المستخدمة البرامج دراسة الضركرم مف أصبح لذا التعميمية؛ كالبرمجيات التفاعمية البرامج

 كتختصر ؽبشكؿ مشك   العممية المادة كعرض تقديـ في ـالمعم تساعد كالتي رياضياتال تدريس في
 ." المادة في لمطبلب التحصيمي المستكل تحسيف في أيضا كت سيـ الكقت مف الكثير

 إحدل تقنيات تعتبر ةلكتركنياإل التفاعمية البرامج بسف (138:4111) ككىيف ذكر كلقد
 مجاؿ تحسيف في فع الة فيي األساسية الميارات عمى كالممارسة بالتدري في ت ستخدـ التي التعميـ
 عممية أكبر في تحك مان  عمى يحصمكف الطبلب تجعؿ البرامج تمؾ إف ثحي بسرعة الطبلب تعم ـ

 .متعددة مكاقؼ في التعم ـ ىذا كدعـ تعم ميـ

 بيةاذرة كالجاإلثا (473:4113،سبلمة)حددىاا كم التفاعمية ةلكتركنياإل البرامج مميزات كمف
 الت)ذية بسساليب ىتماـكاال التعم ـ في االستمرار في كالرغبة الحماس كتثير لكافاأل طريؽ عف

 البرنامج يعطي فاتقالتعميـ لئل اتإجرا  كتكفير كالخاطية الصحيحة الطبلب إلجابات الراجعة
 مكاقؼ في التعم ـ ذاى كدعـ تعم ميـ عممية كقدرتو في سرعتو حسب عمى الكافية االستجابة لممتعم ـ
 .متعددة

  ة التفاعََّة:لرترونَمفهوم البرمجَات اإل 

، تعميمية مكاد ىي بانيا: التفاعمية ةلكتركنياإل البرمجيات(176:2008)يكضح الزىراني 
 عمى ياإنتاج في كتعتمد. دراسية مقررات لتككف، اآللي بكاسطة الحاسب كبرمجتيا، تصميميا يتـ
 الذم، المبرمج بالتعميـ يعرؼ ما كىك، منطقينا متتابعة )يرهص أجزا  أكطر أ   إلى العمؿ تقسيـ مبدأ
 كمف، كالتعزيز، كاالستجابة، المثير مبدأ عمى يقـك الذم( سكنر) يكيمر النفس األ عالـ نظمو
، المتعمـ الستجابة فكرية راجعة ت)ذية كتقدـ، بنفسو الصحيحة اإلجابة إلى يتكصؿ المتعمـ خبلليا
 السيؿ مف تدريجي بشكؿ لممتعمـ التعميمية المادة تقديـ في كالسير، خاطية أـ صحيحة كانتأ سكا 
)سبلمة كأبك  المتعمـ قدرات مع التدرج ىذا يتناسب بحيث، المجيكؿ إلى المعمـك كمف الصعب إلى
 (.43: 4113( )عيادات، 117: 4114( )سبلمة كالدايؿ، 465: 4114ريا، 
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 : التفاعََّة ةَلرتروناإل  البرمجَات ممَزات

 كثيران  نحتاجيا، عديدة مميزات، التفاعمية ةلكتركنياإل لمبرمجياتأف ( 177:2008)الزىرانيذكر 
المكسى ) (184 :4111 ،الشرىاف) مف كؿ حدد كقد، المختمفة التعميمية تطبيقات المكاقؼ ضمف

 التالية المميزات (75: 4115 ،الشرىاف ) (88: 4114،المكسى)   (31: 4115، كالمبارؾ
 : التفاعمية ةلكتركنياإل لمبرمجيات

 .الخطية أك العشكايية الطريقة سكا ، بيا التعمـ يرغب التي المناسبة الطريقة لممتعمـ تييئ -
 اينأأم ، المتعمـ بيا يتمتع التي الخبرات يراعي، منظـ عممي سسمكبب المعمكمات تقديـ يتـ -

 . المتعمميف بيف الفردية الفركؽ تراعي
 كتقديـ التدريبات، المعمكمات عرض طريؽ عف، المتعمـ مع التفاعؿ بفاعمية ذلؾك تتميز -

 . االستجابات كتقكيـ، كالتمرينات
 . التعميمية المادة فيـ في كالجيد الكقت تكفير في كبيران  ان ر دك  تمعب -
كأصكات  كرسـك، كصكر، معمكمات مف تعرضو لما، مشكقة التعميمية العممية تجعؿ -

 . المتعمـ انتباه مف تشد متنكعة كمؤثرات
 . المتعمـ لدل الحكاس مف عدد أكبر الشتراؾ الفرصة تييئ -
لمصادر ، متنكعة بطرايؽ المعمكمات عرض خبلؿ مف كتعزيزىا، التعميـ عممية دعـ -

 .المختمفة المعرفة
 

 : التفاعََّة

 في تقنية األساسيةتعد التفاعمية ىي الميزة أنو  (161:2010 )إسماعيؿ مبارزكيبيف 
جعؿ المستخدـ ىك المتحكـ بمجرل األحداث ككيفية تسمسميا بدالن مف تكالذم ، الكسايط المتعددة

، المستخدـ إلىالمعمكمات في اتجاىيف مف البرنامج  فتسير، االستسبلـ لتسمسؿ أحداث البرنامج
 البرنامج. إلىكمف المستخدـ 

 

داخؿ حجرات  أنفسيـتعمميف بيف المتعمـ كالمعمـ كبيف الم interactionيعتبر التفاعؿ 
التربكييف حيث أكدت األبحاث عمى  اىتماـالدراسة مف أكثر المكضكعات التي استحكذت عمى 

أىميتو في إثارة دافعية المتعمـ كتحسيف نكاتج التعمـ عف طريؽ تحقيؽ العديد مف مستكيات 
 .ىداؼاأل
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اإلبحار  خبلؿ مف برنامجال مع المتعمـ تجاكب :ايبسن التفاعمية (415:4111أميف )كتعرؼ 
كمتطمباتو  حاجاتو يشبع الذم كبالترتيب يريدىا التي المعمكمة إلى لمكصكؿ البرنامج أجزا  داخؿ

يعبر  قد كالتي ، البرنامج في المتضمنة التفاعمية خرايطال ذلؾ في مستخدمان  اتو،اىتمامك  كاختياراتو
 :ىي عناصر ثبلثة مف بعنصر عنيا

 المعمكمات كطرؽ تناكؿ كتتابع كالتكقؼ السرعة ك المسار كاختيار دتحدي في المتعمـ تحكـ -
مك  عنيا، كالتقصي البحث  قدراتو التي تناسب بالطرؽ المعمكمات ترتيب تعديؿ يةكانا 

 .كمتطمباتو
 في متفرع، يعمؿ غير خطي الحالة ىذه في يككف البرنامج حيث نفسو البرنامج تحكـ -

 .تقاؿاالن تحدد كامرأل كفقان  معيف تسمسؿ
 محتكيات البرنامج عرض في الفرصة لو تتيح مساعدة أك إرشادب المصحكب المتعمـ تحكـ -

 البرنامج تقديـ مع كلكف، ذلؾ كغير صعكبتيا كمستكل التدريبات كاختيار عرضيا كتكرار
 (help).مساعدة صكرة في ستخداـاال أثنا  لممتعمـ رشادكاإل لمتكجيو

 التفاعؿ النشط في الدرس كالتحكـ في لتفاعمية ىي: "ا فأ إلى (45 :4114زيتكف ) كيشير
التتابع التعميمي لمبرنامج الدراسي، كذلؾ مف خبلؿ االستجابات الصادرة مف المتعمـ نحك المعمكمات 

تعميمي، حيث يمكف التكيؼ  إلكتركنيالمعطاة، كحكار تكاصمي كتسثير متبادؿ بيف متعمـ كبرنامج 
عطاؤىـ درجة مف الحرية المناسبة لمتحكـ في التعميـ مع حاجات المتعمميف كاالستجاب ة ليـ، كا 

 ". كالمشاركة النشطة في التعميـ كبنا  المعمكمات

التفاعمية تكفر بيية ثنايية االتجاه عمى األقؿ،  " فأ إلى (156:1998) عبد المنعـكيشير 
تحكـ في معدؿ عرض ي فأكىي بذلؾ تسمح لممتعمـ بدرجة مف الحرية كالمركنة، فيستطيع المتعمـ 

ر مع الجياز الذم يقدـ لو العرض، ك ايتح فأمحتكل المادة المعركضة ليختار ما يناسبو، كيمكنو 
يبحر في العرض بحرية كبطرؽ متعددة، ككؿ القرارات التي تحدث في مكقؼ  فأكما يستطيع 

 ." التعمـ تككف في يد المتعمـ ذاتو، كليس مف تحكـ البرنامج في العرض

التفاعمية تعتبر العمكد الفقرم الذم يقكـ عميو برامج  فأ (14:4111بسيكني )يؼ يضك  كما
الكسايؿ المتعددة، حيث تجعؿ المتعمـ في تفاعؿ تاـ مع المعركض كالمسمكع كالمقرك  بحيث 

  .يصبح جز ان مما يعرض أمامو يتفاعؿ معو باالستجابات المختمفة
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 مستوَات التفاعََّة:

مقدار الحرية الذم ي سمح بو لممتعمـ في التحكـ  أكمستكل  إلىمية تشير مستكيات التفاع
 (110: 2008)الزىراني،  بالبرمجية التعميمية؛ كلذلؾ تعددت مستكيات التفاعمية عمى النحك التالي:

تدخؿ منو في متابعة  أكفي ىذا المستكل يشاىد المتعمـ البرمجية دكف تسثير : لواأل المستوى 
 ستكل صفر مف التفاعمية.العرض كيعتبر ىذا م

: في ىذا المستكل يقـك المتعمـ بقدر ضييؿ مف التحكـ في عناصر البرمجية، كذلؾ الثانيالمستوى 
الصكرة، كفي ىذا المستكل يظؿ المتعمـ عند  أكأحد الركابط  أكمف خبلؿ النقر عمى أحد اإلطارات 

 المتعددة. مستكل المشاىدة، كال يستطيع التحكـ بمككنات برمجية الكسايط

: في ىذا المستكل يتحكـ المتعمـ في البرمجية كيتـ التفاعؿ، كتبادؿ التحكـ في المستوى الثالث
العرض بيف المستخدـ كالكمبيكتر، كيعتبر ىذا المستكل مف التفاعمية ميمان بالنسبة لممتعمـ حيث 

 دافعية لمتعمـ.األفراد يتعممكف، عندما تككف لدييـ ال فيعطيو الدافعية لمتعمـ، كذلؾ أل
تقديـ إضافات  أككيسمح ىذا المستكل مف التفاعمية لممتعمـ بتكليد عركض جديدة، : المستوى الرابع

عادة ترتيب مككنات الكسايط  لؤلحداث حيث يسمح لو باإلبحار حسب رغبتو، ككتابة النصكص، كا 
 مف مككنات الكسايط.  ما لديوبالتسمسؿ الذم يريده  أكالمتعددة، أم يقـك المتعمـ ببنا  العرض 

 

 : خصائص البرنامج التفاعَّي

تتكفر في أم برنامج  فأينب)ي   (185: 2003)خميس، ذكرىاىناؾ مجمكعة مف الخصايص  
                                            : تفاعمي

ىناؾ متعممان مستخدمان يبدأ بفعؿ، كبرنامجان  فأ: كيعني االتصاؿ الحوار التواصَّي .1
كبيان يستجيب ليذا الفعؿ، كيتمثؿ دكر الحاسكب في تفسير أفعاؿ المستخدميف حاس

 كالحاسكب. اإلنسافكاالستجابة ليا، كلذلؾ تتكلد صي)ة لحكار تكاصمي بيف 

: حيث يعطي البرنامج المتعمـ قدران مف الحرية المناسبة لمتحكـ في التحّرم في التعََّم .2
عادة تنظيميا بما يناسبو، كفي سرعة استكشاؼ عناصر المحتكل، كفي تتابع عرضي ا كا 

 ا  البرنامج كالخركج منو.يإنالخطكات، كالتحكـ في 
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مع مختمؼ حاجات المتعمميف، كتمبية رغباتيـ، فيستجيب ألفعاؿ كؿ : الترَف والمواءمة .3
يشتمؿ البرنامج عمى خيارات كمسارات  فأمتعمـ عمى حدة بطريقة مناسبة، كىذا يتطمب 

 كاألساليب. نماطسب ىؤال  المتعمميف المختمفيف في القدرات كاألتعمـ متعددة تنا
: حيث يعطي البرنامج المتعمـ الفرصة في البحث كالتقصي في التعَّم َجابَةالمْاررة اإل .4

عادة تنظيميا، كصياغتيا في بنية جديدة، كتسجيؿ المبلحظات،  كاستكشاؼ المعمكمات، كا 
، كحؿ التدر   يبات. ككتابة الممخصات كعمؿ الرسـك

 

 غزة : بمحافظات الدولَة ورالة الغوث مدارس في المحوسب التفاعَّي التّعَّم برنامج

فأو   Interactive Learning Program (ILP) : التفاعَّي التّعَّم برنامج ًا: تعَر
 (38:4114)الحسنات،

 تكياتتحسيف مس بيدؼ ب)زة الدكلية ال)كث بككالة كالتعميـ التربية دايرة أعدتو برنامج ىك "
، كالحساب كالكتابة القرا ة ميارات في ىلك األ الصفكؼ االبتدايية في التحصيؿ ضعيفي الطمبة
 عمى الحاسكب خبلؿ مف لمطمبة كالرياضيات العربية في الم)ة المقررة الدركس تقديـ عمى كيقـك
 كفكالم كالصكرة الصكت بعناصر مدعمة، كجذابة ىادفة كمتسمسمة تفاعمية كألعاب أنشطة شكؿ

 كقدراتو سرعتو بحسب عناصرىا في كالتحكـ جزيياتيا في لمطالب بالتنقؿ كتسمح، كالحركة
 تتيح كما، المبليـ كالتعزيز الفكرية الراجعة الت)ذية كتمقي معيا فرصة التفاعؿ لو كتتيح، الخاصة
  " (ilp.unrwa.ps ).تقدميـ كمدل طبلبو أدا تقييـ  فرصة لممعمـ

 مربادئ األ في ظيرت فقد النشسة حديثة ككالة ال)كث مدارس في عميالتفا التعميـ فكرة إف
، ب)زة ال)كث الدكلية بككالة كالتعميـ التربية دايرة تبنتيا التي البرامج أحد ىك"ك ،2008عاـ في

 االبتدايية المرحمة في الطمبة مف الفية الفرصة لتمؾ أعطت حيث، الطمبة ضعيفي التحصيؿ لرعاية
 المنتمية المحكسبة التعميمية نشطةاألك ، مبتكرة كاأللعاب تقنيات خبلؿ مف عميـ( لمت4-1) الدنيا

 ." لممنياج

 عمى فيك يعمؿ غزة محافظات في الحديثة االستراتيجيات مف ال تفاعمي التع مـ برنامج " كي عد
 التبلميذ كما يحفز، خاصة بصكرة التحصيؿ كضعاؼ عامة لمطمبة التحصيمي بالمستكل االرتقا 

 التبلميذ ضباطإن عمى زيادة كيساعد، كالتفاعؿ المشاركة فرص مف المزيد ليـ كيتيح التركيز ىعم
 المشكبلت نسبة تقميؿ إلى ضافةباإل خاص، بشكؿ الفصؿ كداخؿ عاـ بشكؿ المدرسة داخؿ
 (4114،الحسنات) "لمتعمـ دافعيتيـ مف كيزيد التبلميذ تعمـ يعزز حيث كالسمككية النفسية
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عمى  القايمة المحكسبة التربكية األلعاب برمجيات عمى رييس بشكؿ لبرنامجا اعتمد كقد
 انتشاراك  شيكعان  كأكثرىا المتعمـ لدافعية إثارة البرمجيات أكثر ككنيا تفاعميةال المتعددة الكسايط
 مف خبلؿ التعمـ إلى المتعمـ تدفع فاأللعاب، األساسية المرحة في كخاصة الطمبة، لتعميـ كمناسبة

 .المرافك  ريبالتد

 كىك خاص مكقع إنشا ب كالتعميـ التربية دايرة قامت " فقد لمبرنامج الكصكؿ كلتسييؿ
ilp.unrwa.ps) ) ضافةباإل الثانيك  ؿك األ لمصفيف التفاعمي البرنامج محتكل خبللو نشر مف يتـ 

 مادتي في يياالبتدا كالرابع الثالث لمصفيف محكسبة تفاعمية إثراييةمكاد  عمى يحتكم برنامج إلى
.  " طبلبنا مف ممكف عدد أكبر منو يستفيد حتى ، ثـ الصؼ الخامسكالرياضيات العربية الم)ة

 (4114النجار،)
 : التفاعَّي التعََّم برنامج أهداف: ثانَاً 

 : يمي ما إلى البرنامج ييدؼ

لمرسكب  عرضة ىـ الذيف (4-1الدنيا) االبتدايية المرحمة مف لمطمبة الفرصة إعطا  .1
 . كالرياضيات العربية الم)ة في سميمة أساسيات عمى كؿلمحص

اكتساب  فرصة منحيـ خبلؿ ( مف9-3العميا) الصفكؼ في الفية تمؾ فشؿ مف الكقاية .2
 . المحكسبة التعميمية األلعاب خبلؿ مف كالرياضيات العربية الم)ة ميارات

  .العممي التطكر بةلمكاك التربكية؛ المؤسسات داخؿ التعميـ في التكنكلكجيا مفاىيـ دمج .3

 : لَّبرنامج عداداإل خطوات: ثالثًا

 . الدنيا المرحة لصفكؼ كالرياضيات العربية الم)ة كتب محتكل تحميؿ .1
فيميا  التبلميذ عمى يصعب التي كالرياضيات العربية الم)ة في كالميارات المفاىيـ تحديد .2

 . حكسبة إلى تحتاج كبالتالي
 . المحكسب التربكم النشاط شكؿ تحديد .3
 . محكسبة تفاعمية أنشطة إلى كتحكيميا المكتكبة نشطةاأل برمجة .4
 .المراجعة فريؽ قبؿ مف التفاعمية نشطةاألك  البرنامج مراجعة .5
 : ًا: األلعاب التعََّمَة المستخدمةرابع

تعميمية في مادتي الم)ة العربية كالرياضيات بكاسطة مبرمجيف  أنشطةألعاب ك  إنتاجتـ 
  .ربية كالتعميـ كبإشراؼ مختصيف تربكييفكمصمميف مف دايرة الت
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كتطكير المحتكل كالمككف مف فريقيف جزيييف ىما فريؽ  إعدادشكمت دايرة التربية كالتعميـ فريؽ 
التعميمية  نشطةاألالبرامج ك  نتاجالبرمجة كفريؽ المراجعة كقد قاـ الفريؽ بمجمكعة مف الخطكات إل

  :تمثمت فيما يمي

 .ات المدرسيةتحميؿ المناىج كالمقرر  .1
  .حكسبة إلىتحديد المفاىيـ كالميارات في الم)ة العربية كالرياضيات كالتي تحتاج  .2
 (.تمريف –ل)ز  –لعبة ) شكؿ النشاط التربكم المحكسب إعداد  .3
  .كألعاب محكسبة أنشطة إلىالمكتكبة  نشطةاألبرمجة  .4
  ة.مراجعة األلعاب التعميمي .5
  ة.تطبيؽ األلعاب التعميمي .6
 الفئة المستهدفة: ًا: خامس

 ًا: طَّبة المرحَّة اابتدائَة الدنَا من بطَئي التحصَل. أو 

 ( 2-1جدول )
 عدد المدارس المْاررة في برنامج التعَّم التفاعَّي المحوسب.

 

 

 

 

 

 

 
 .: الطَّبة العادَونثانَاً 

ـ ؿ حتى خامس( مف برنامج التعمأك )يستفيد الطمبة العاديكف في صفكؼ المرحمة االبتدايية 
 . لكتركنيالتعميمية عبر المكقع اإل نشطةاألالتفاعمي كذلؾ مف خبلؿ تصفح 
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 .ثالثًا: الطَّبة المْاررون في برنامج التعََّم الصَفي

يستفيد الطمبة المشارككف في برنامج التعميـ الصيفي مف برنامج التعمـ التفاعمي كذلؾ مف 
التعميمية التي يتـ تكزيعيا  االسطكانات كأ لكتركنيالتعميمية عبر المكقع اإل نشطةاألخبلؿ تصفح 
  .http://ilp.unrwa.ps/barnamej.aspxعمى الطمبة

  (48:2012،الحسنات) :البرنامج تطور مراحل: اً سادس

 :التجربة بداَة

 الرابع الصؼ طبلب مف ةكطالب طالبان ( 41) اختيار تـ، ـ 2008 صيؼ بدأت التجربة في
، التعميمية غزة منطقة في الشاطئ مخيـ مدارس مف مدارس خمس مف ان األكثر ضعف األساسي
  ـ2008-2007 الدراسي لمعاـ المكحد الثاني الفصؿ نياية امتحاف اجتياز مف لـ يتمكنكا كالذيف

مختبر  في منيـ كطالبة طالبان ( 43) أضعؼ بتعميـ ياسيف كماؿ المعمـ تكميؼ كتـ، العربية الم)ة يف
 ضمف التعميـ الباقكف الستة أ درج حيف في، المحكسب التفاعمي التعميـ برنامج خبلؿ مف الحاسكب
 محمكد العمميات(، كالسيد مدير نايب ) أيدف السيد بإشراؼ التجربة تمت كقد التقميدم الصيفي

، البرنامج( في كقتو ي )نايب رييسالحمب خميؿ كالسيد، ) كالتعميـ التربية برنامج رييس (الحمضيات
 ة.مساندال العمميات مكتب مف نصر أبك كسياـ اناكيكى

ا 40 لمدة الصيؼ خبلؿ الطبلب تعميـ استمر  كانتك  اإلكماؿ، متحافال تقدمكا ثـ، يكمن
( 43) كعددىـ المحكسب التفاعمي التعميـ ببرنامج التحقكا الذيف الطبلب جميع نجح فأ النتيجة
 .التقميدم التعميـ ضمف أدرجكا الذيف الستة الطبلب مف فقط (4) نجح مابين، طالبان 
 :األساسي لواأل  الصف تجربة

نك ، ضعفنا األكثر الرابع الصؼ طبلب عمى ط بقت التي الناجحة التجربة ضك  في  طبلقناا 
 الةكك إدارة قررت فقد، التحصيؿ ضعاؼ الطبلب حاجات كتمبية، التعمـ أنماط بمراعاة ىتماـمف اال
، التفاعمية المحكسبة األلعاب خبلؿ مف كالرياضيات العربية الم)ة منياجي تعميـ الدكلية ال)كث
 - ـ 2009 منتصؼ مارس في ان فعمي البرنامج تنفيذ بدأ كقد. األساسية الميارات امتبلؾ تعزز كالتي
 رسمدا مف مدرسة (30) في ضعفنا األكثر الطبلب عمى بؽط   كقد - غزة عمى الحرب بسبب
 تشتمؿ بحيث كؿ مدرسة مف كاحدة كشعبة تعميمية، منطقة كؿ مف مدارس خمس بكاقع القطاع
 .الحاسكب مختبر كأجيزة مقاعد عدد بحسب طالبان ( 43) عمى

http://ilp.unrwa.ps/barnamej.aspx
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 مع المختمفة المناطؽ في الككالة إدارة نفذتيا التي الراجعة الت)ذية جمسات ضك  في
دارةك ، المعمميف المعنييف  كبرغـ الطبلب أمكر ليا أك ك ، الدنيا المرحمة كمشرفي ،المشاركة المدارس ا 

 ممحكظان  ان ىناؾ تحسن بسف إيجابية مؤشرات البرنامج تطبيؽ أعطى فقد  البرنامج تطبيؽ فترة قصر
 سجمت قد السمبية بعض المبلحظات فأ إال كالحساب كالكتابة القرا ة لميارات الطبلب امتبلؾ في

 اآلتية: النقاط في كتمثمت

 .كممحقاتو الحكاسيب أجيزة عطاؿأ كثرة .1
 .المستمر الكيربايي التيار انقطاع .2
 .التبلميذ متابعة كصعكبة المنفذ المعمـ عمى اإلضافي العب  .3
 .لمعمؿ األلعاب بعض قابمية كعدـ البرنامج في كمنطقية إمبليية أخطا  كجكد .4
 .الصفحات فيارس كتداخؿ البرنامج أيقكنات كضكح عدـ .5
 .ألجيزة كصعكبة تحميموا عمى البرنامج ث قؿ .6
 . الكتابي العمؿ تعزز التي نشطةاأل قمة .7
 .لمبرنامج مصاحب معمـ دليؿ كجكد عدـ .8

 مف الصعاب التي كاجيت تطبيؽ البرنامج: فأ (8:4114، عدكافكيضيؼ )

 أجيزة لدييـ، تكفر لعدـ بيكتيـ، في الحاسكب عبر لمتعمـ الطبلب بعض مكاصمة صعكبة .9
 .المتردم االقتصادم الكضع عمييـ ي)مب كالذيف التحصيؿ ضعيفي عند خاصة

 .المحكسب البرنامج أنشطة لبعض التعميمي المحتكل مستكل صعكبة .10
 . كممحقاتيا األجيزة استخداـ عمى لمتدريب التبلميذ حاجة .11
ضبط  كفي، كبرمجياتو الحاسكب مع التعامؿ في المعمميف مف الكثير كفايات ضعؼ .12

، (Smart Board) الذكية السبكرة التعامؿ كيفية كفي  LCD)) العرض جياز كتش)يؿ
 . البرامج تنزيؿ كيفية كفي المختبر داخؿ الشبكات كبرامج

 (8:4114،عدكاف) : البرنامج تطبَق معوقات عَّى التغَّب في الغوث ورالة إدارة اتإجراء

مف  العديد عقد عمى الككالة إدارة عكفت، الجديد الدراسي العاـ بد  كقبؿ ـ4119 يكنيك في
 ضمف رؤية البرنامج استمرارية مافضكل الذكر سابقة الصعكبات لمكاجية المعنييف مع االجتماعات

 : كىي اتجرا اإل مف العديد عنيا تمخض منظمة عمؿ كمنيجية، كاضحة

تربكييف،  مشرفيف مف يتككف كالذم التفاعمي التعمـ لبرنامج المحكرم الفريؽ تشكيؿ .1
 التقارير، كمتابعة إعدادب الفني، كيقـك الدعـ فريؽ التعمـ، كمسيكؿ مراكز كمساعدم
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 الفرعية الفرؽ ،الفريؽ ىذا كالفنية، كيتضمف التعميمية مكراأل كمناقشة البرنامج تطكرات
 (4-1) رقـ شكؿ،كما ىك مكضح في  التالية

 

 التفاعلي. التّعلم لبرنامج المحوري الفريق هيكلية (4-1) شكل
ق  -أ ر إعداد فَر ، مرحمة دنيا كمعممي تربكييف مشرفيف مف كيتككف :حتوىالم وتطَو

 مف إخضاعيا لمعديد ثـ كمف، البرمجة لفريؽ كتقديميا التعميمية نشطةاأل إعدادب كيقـك
 .ممكف إخراج بسفضؿ تخرج حتى المراجعات

ق  -ب يعدىا المشرفكف  التي التربكية نشطةاأل ببرمجة الفريؽ ىذا يقـك: البرمجة فَر
 كتحكيميا المقررة، الفمسطينية المناىج في الكاردة المفاىيـ ضك  في المعممكفك  التربكيكف

 كصعكبات االحتياجات الخاصة ذكم الطبلب حاجات يخدـ بما تفاعمية أنشطةك  ألعاب إلى
 . التعمـ

ق  -ت ب فَر  بتدريب المعمميف عمى كيقـك المصادر، مراكز مساعدم مف كيتككف: التدَر
 .البرنامج ستخداـال كتيييتيـ الحاسكب مختبر داخؿ ؿلمعم البلزمة الميارات

ق  -ث  . كممحقاتيا لؤلجيزة الفنية األعطاؿ لمتابعة: الفني الدعم فَر

 كتحديد، كالثالث الثانيك  ؿك األ لصفكؼ المقررة كالرياضيات العربية الم)ة مناىج تحميؿ .2
 قادىا كرشات عمؿ ةعد خبلؿ مف المنظـ لمعمؿ أساسان  لتككف البلزمة كاأللعاب نشطةاأل

 المرحمة معممي كمعممات مف ممتازة نخبة فييا كشارؾ الدنيا، األساسية المرحمة مشرفك
  .المختمفة التعميمية المناطؽ في الدنيا األساسية

 كاضحة مياـ عمؿ لتنفيذ فرص خمؽ نظاـ عمى يفمساند بمعمميف المشاركة المدارس تزكيد .3
 .البرنامج في المعمميف المشاركيف مف أساسي معمـ كؿل مساند معمـ تعييف تـ كقد، كمحددة

 .الكيربايي لمتيار المتكرر نقطاعاال مشكبلت لحؿ كيربا  بمكلدات المدارس تزكيد .4
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 يف(مسانداألساسييف كال) البرنامج ضمف المشاركيف لممعمميف متخصصة تدريبية دكرات عقد .5
 . برنامجال تطبيؽ في كمرشدان  ىاديان  ليككف لممعمميف دليؿ إصدار .6
 مف كالختامية المرسمة الدكرية التفاعمي مـالتع تقارير خبلؿ مف كتقييمو البرنامج سير متابعة .7

 لمعاـ الثانيك  ؿك األ لمفصميف المكحدة اتمتحاناال في الطبلب نتايج تحميؿك  المدارس،
 .ـ 4119/4111 الدراسي

، األساسي الجدد ؿك األ صؼال طبلب لجميع كالرياضية الم)كية التييية اختبار كتنفيذ إعداد .8
 قبؿ ما الطمبة لميارات امتبلؾ مدل لقياس كسداة ليستخدـ الدنيا المرحمة مشرفك أعده حيث

 المستيدفة، الفية كتحديد، الطبلب تصنيؼ ل)رض لمتعمـ التبلميذ كاستعدادات المدرسة
دراجك   . البرنامج ضمف ياا 
بداية  مف التفاعمي التعمـ امجبرن عمييا سيطبؽ التي األساسي ؿك األ الصؼ شعب فرز .9

، ضعيفي التحصيؿ طمبة مف طالبان  (43) الكاحدة الشعبة تشمؿ بحيث ، ـ 4119 أكتكبر
 معمـ كرؤية، المدارس في نفذت المكحدة التي كالرياضية الم)كية التييية اتاختبار  ضك  في

 .المدرسي كالمرشد الصؼ
  (11:4114،عدكاف): األساسي الثاني الصف تجربة

 تكسيع المبادرة تـ ؛ كالمعكقات لمصعكبات كحمكؿ تحسينات مف إدخالو تـ ما ضك  في
 مف المدارس المبادرة ضمف جديدة مدرسة (41) إدراج تـ كقد، األساسي الثاني الصؼ لتشمؿ
 عدد ليصبحـ 4118/4119 الدراسي لمعاـ المكحدة اتمتحاناال نتايج ضك  في ضعفان  األكثر

 الصفيف طبلب البرنامج عمى تنفيذ يتـ بحيث ( شعبة،91) بكاقع مدرسة (61) المشاركة المدارس
 األساسي ؿك األ الصؼ يطبؽ عمى بينما، التجربة بداية مف المشاركة المدارس في الثانيك  ؿك األ
 .الجديدة المدارس في فقط

 لبداية ىلك األ األياـ منذ الثاني الصؼ طبلب عمى البرنامج بتطبيؽ فعبلن  المدارس بدأت
 الخطة بحسب لممدارس ؿسك ب الن أك  الجاىزة الدركس إرساؿ تـ حيث ـ4119/4111 لعاـ الدراسيا

، ياسنكاعباألخطا   مف التفاعمية الدركس خمك مف كالتسكد المراجعة عمميات استيفا  كبعد المكضكعة
دخاؿ القديـ كمراجعتو البرنامج إنتاج إعادة عمى االتفاؽ تـ فقد ؿك األ الصؼ بخصكص أما  كا 

عدادك  البلزمة التعديبلت  مف الثاني الفصؿ مف بداية ابتدا ن  تطبيقو في الشركع ليتـ المعمـ دليؿ ا 
 ابتدا  محكسب تفاعمي برنامج بتنفيذ ؿك األ الفصؿ في االكتفا  كتـ، ـ2010/2009 الدراسي العاـ
تاحةك ، كالرياضيات الم)ة العربية في المراجعة ل)رض ـ2009 نكفمبر مف ؿك األ مف  الفرصة ا 
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 الدراسي الفصؿ بداية مع لمبرنامج الحاسكب كتيييتيـ استخداـ عمى ؿك األ الصؼ تبلميذ لتدريب
 .الثاني

 : وتتقدم تستمر التجربة

 ؿك األ الصفيف شعب كعدد المدارس، عدد في المطردة الزيادة مع البرنامج تطبيؽ استمر
 العاـ خبلؿ المشاركة المدارس عدد ؿكص حتى البلحقة الدراسية األعكاـ خبلؿ األساسييف الثانيك 

 شعبة( 81) ك، (ؿأك  شعبة) (111)( بكاقع مدرسة)( 143) إلى( ـ4114/4114) الحالي الدراسي
 (:4-4ابتدايي بحسب جدكؿ ) يناث

 ( 2-2جدول )
 م2008/2009المدارس والصفوف المْاررة في برنامج التعَّم التفاعَّي ضمن الفترة من 

ارس عدد المد العاـ الدراسي
المشاركة في 
برنامج  التعمـ 

 التفاعمي

 عدد الشعب المشاركة في برنامج التعمـ التفاعمي
 الصف الثاني لواأل الصف 

 

 مجمكع الشعب
 41 ػػػػػ 41 41 4118/4119

4119/4111 61 61 41 91 

4111/4111 81 65 61 145 

4111/4114 91 84 65 137 

4114/4114 143 111 81 191 

 كالصفكؼ، البرنامج في ـ المشاركة4114/4114 الدراسي العاـ خبلؿ التعميمية المناطؽ كتباينت
 كانتف ؛ البرنامج لممشاركة ضمف كمدل مبل متيا كخصكصيتيا المدارس ظركؼ بحسب كذلؾ
 : التالي (2-3جدكؿ ) بحسب عداداأل

  (2-3) جدول
ع  م2012/2013 الدراسي عاملَّ والصفوف التعََّمَة المناطق بحسب المْاررة المدارس توَز

 لواأل الصفَن  المنطقة التعََّمَة
 معاً  الثانيو 

 لواأل الصف 
 فقط

 الثانيالصف 
 فقط

 مجموع

 41 -- 8 14 رفح
 49 6 14 11 خانيكنس
 43 3 7 14 الكسطى
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 14 -- 4 11 شرؽ غزة
 41 4 9 11 غرب غزة
 18 4 5 11 شماؿ غزة

 143 13 34 67 المجمكع الكمي لممدارس
 

 بمغ فقد ـ4114/4114 الدراسي العاـ خبلؿ البرنامج تطبؽ التي الشُّعب عدد حيث مف ماأ
 تظير كىنا، تقريبان  كطالبة طالبان  41 شعبة كؿ في الطمبة عدد متكسط حك اتر  كقد، شعبة( 191)

 كالتي البرنامج تطبيؽ مف ىلك األ مقارنة بالسنكات الكاحدة الشعبة في الطمبة عدد في كاضحة زيادة
 الطمبة مجمكع بمغ كقد، المختبر في الحاسكب عدد أجيزة بحسب كطالبة طالبان  (43) بكجكد تميزت

 كطالبة. طالبان ( 6148) ذلؾ العاـ خبلؿ البرنامج في المشاركيف
 :الطالب تحصَل عَّى وأثرها التجربة تطبَق ًا: نتائجسابع

عمى  أثره كمعرفة نامجالبر  تقييـ في التربكم التطكير لمركز ىلك األ المحاكالت بدأت .1
 حيث،  ـ4119/4111 الدراسي العاـ نياية في التفاعمي التعمـ برنامج طمبة تحصيؿ
 منتصؼ مارس في التجربة تطبيؽ بداية مف الفترة أما التجربة، لتطبيؽ كامبلن  عامان  يمثؿ

 اينأ كبخاصة لمدراسة كافية تكف فمـ ،ـ4118/4119 الدراسي العاـ نياية ـ حتى4119
 اينأ الإ ؛ الفترة قصر ىذه كبرغـ فقط، مدرسة) 41 (في ؿك األ الصؼ طبلب عمى تطبق

 المعنييف مع عقدت البؤرية التي كالمجمكعات المقا ات خبلؿ مف إيجابية مؤشرات أعطت
 . كمشرفيف مدارس كمديرم معمميف مف

 كمشرف أعده الذم التقرير ضك  في ـ4119/4111 الدراسي العاـ نتايج إلى كبالنظر .2
 طبلب الصفكؼ فأ نجد ناإنف ال)كث؛ بككالة التربكم التطكير مركز في األساسي التعميـ

 (ILP)  التفاعمي التعمـ برنامج في كالمشاركيف المتدني دا األ ذكم مف الثانيك  ؿك األ
 الم)ة العربية في األساسية الميارات في التحصيؿ مستكل في كاضحان  تحسنان  أظيركا

 درجات كمتكسطات لمنجاح الميكية النسب خبلؿ مف بكضكح يريظ كىذا ،كالرياضيات
 (.4111، عدكاف): التالي النحك عمى  النتايج كانت كقد ،الطبلب

في  المشاركيف الثانيك  ؿك األ الصفيف طبلب أظير فقد الرياضيات،مبحث  يخص فيما
 مقارنة عند الميكية كالنسب العبلمات متكسطات في كاضحان  تحسنان  التفاعمي التعمـ برنامج
 ظير كقد المكحد، الثاني الدراسي الفصؿ نتايج مع المكحد ؿك األ الدراسي الفصؿ نتايج
 متكسطات عمى كاضح ارتفاع يطرأ لـ بينما لمنجاح الميكية النسب في كاضح تحسف
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 بينما الرياضيات في األساسية امتمككا الميارات الطبلب فأ عمى مؤشر كىذا، العبلمات
 نياية في كتراكميا الميارات مستكل كتقدـ لصعكبتيا نظران  العميا التفكير راتميا يمتمككا لـ

 الدراسي. العاـ
 لمفصؿ المكحدة  اتمتحاناال نتايج ضك  كفي، ـ4114/4114 الدراسي العاـ خبلؿ أما .3

 لش عب لمنجاح كالنسب الميكية العامة المتكسطات في ممحكظ تحسف ظير ؛ؿك األ الدراسي
 شعب بقية بنتايج التفاعمي مقارنة التعمـ برنامج ضمف المدرجة ساسياأل الثاني الصؼ
 .العادية الصفكؼ ضمف المدرجة الثاني الصؼ

 

 (10:2013)عدكاف،:المستقبََّة والنظرة جازاتنًا: اإل ثامن

، مدرسة 143 في ـ4114/4114 الحالي الدراسي العاـ خبلؿ التفاعمي التعمـ برنامج ينفذ -
 كالرياضيات الم)ة العربية في تفاعمي تعمـ كبرنامج األساسييف نيالثاك  ؿك األ صفكؼ عمى
 المدرسة كخارج الحاسكب، في مختبرات المدرسة داخؿ الطمبة لجميع متاح البرنامج كىذا
  ( ilp.unrwa.ps ).بالبرنامج الخاص المكقع خبلؿ مف

 ، يتضمفالعادييف لمطبلب مساعد كبرنامج الثالث لمصؼ تفاعمي ـتعم   برنامج تجييز -
 الم)ة مادتي مفاىيـ في مف الطمبة يتعممو ما تثبيت ل)رض تفاعمية تطبيقية كألعاب أنشطة
 المدرسة داخؿ الطمبة متاح لجميع البرنامج كىذا الصفية الحصص في كالرياضيات العربية

 .بالبرنامج الخاص خبلؿ المكقع مف المدرسة كخارج، الحاسكب مختبرات في
 األساسي لمطبلب الرابع لمصؼ كالرياضيات العربية الم)ة برنامج تجييز مف تيا ناإل تـ -

 العربية معممي الم)ة جميع تدريب تـ كقد األساسي الثالث الصؼ ببرنامج أسكة العادييف
 الدراسي العاـ نياية في كمف المتكقع، البرنامج ىذا استخداـ عمى الرابع لمصؼ كالرياضيات

 حاجة لتمبي مشابية تفاعمية برامج كألعاب دادإع مف تيا ناإل يتـ فأـ 4113/4115
 الم)ة كىي ربعةاأل األساسية المكاد األساسي كفي السادس الصؼ حتى العادييف التبلميذ
 . جميزية كالعمـكناإل كالم)ة كالرياضيات العربية

 حاسكب المدارس مختبرات معظـ في حديثة بسجيزة القديمة الحاسكب أجيزة استبداؿ تـ -
 المشكبلت نسبة البرنامج كتخفيض تطبيؽ جكدة في يساعد الذم مراأل البرنامجب المشاركة
 . الفنية كاألعطاؿ

 تستيدؼ الطمبة محكسبة تفاعمية عبلجية برامج إعداد يةكانإم الدكلية ال)كث ككالة تدرس -
 في المكحدة اتمتحانفي اال النجاح مف يتمكنكا لـ كالذيف، الصيفي بالتعميـ سيمتحقكف الذيف
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 مستكياتيـ كتحسيف األساسيةالميارات  مف تمكينيـ ب)رض كالرياضيات، العربية م)ةال
 . اإلكماؿ اتامتحان الجتياز فرصة إعطاييـ كبالتالي التحصيمية

 في المخيمات الفمسطينييف لمطمبة لمتعمـ مصادر تكفير إلى ال)كث ككالة إدارة تسعى -
 تـ بما تزكيدىـ مف خبلؿ كذلؾ ؛ يكفالبلج يعيشيا التي الصعبة الظركؼ ظؿ في السكرية
 فضايية تكظيؼ يةكانإم مع دراسة، تعميمية كدركس تفاعمية برامج مف غزة في وإنتاج
 العمؿ كرشات مف العديد ال)كث بككالة المشرفكف التربكيكف فذن كقد، ال)رض ليذا نركاك األ

 السمطة مناىج مع تقا االل كنقاط المشتركة المفاىيـ عمى السكرية كالكقكؼ المناىج لتحميؿ
 . الكطنية الفمسطينية

 (15:4114،عدكاف): التفاعَّي التعَّم برنامج تجربة تطبَق إَجابَاتًا: تاسع

 . لمتعمـ كمحببة بةاذج بيية كتكفير، الطمبة بيف اإليجابي تعاكفال ركح تنمية .1
المتعددة  الكسايط عمى هاعتمادب البرنامج تميز حيث، لمتعمـ الطمبة لدل الدافعية زيادة .2

 .الجميؿ كاإلخراج، لكافكاأل كالحركة كالصكرة الصكت عناصر متضمنان  التفاعمية
 اإليجابي كالمشاركة الدكر إلى المعمـ، مف لممعمكمات سمبي متمؽ مف الطالب دكر تطكير .3

 .الفاعمة
 حتى محاكلةال كيكرر أخطايو، عمى يتعرؼ بحيث لمطالب الفكرية الراجعة الت)ذية تقديـ .4

 .لو البرنامج يعطييا التي الدرجة خبلؿ مف نفسو تقييـ كيستطيع الصكاب، لىإ يصؿ
 إعطا في  أخطس اذإ الخجؿ، أك بالحرج، يشعر فبل لمطالب، النفسية الراحة الحاسكب يكفر .5

 ثقة كىذا ينمي ضعفو، نقاط عرؼ اذإ أك متدنية، عبلمة عمى حصؿ اذإ أك ،اإلجابة
 .كقدراتو بنفسو الطالب

 كبيرة، كيزداد بدرجة المعمـ دكر يتقمص حيث الذاتي، التعمـ أسمكب عمى مبةالط تدريب .6
 المعرفي االنفجار لمبلحقة البلزمة الكفايات مف الذاتي التعمـ فأ سيما ال الطالب دكر

 .العكلمة كعصر، المتسارع
التي  بالسرعة مـالتع مف طالب كؿ يتمكف حيث التعميـ، تفريد في التفاعمي مـالتع يسيـ .7

 . اإلتقاف حتى النشاط تكرار مع ناسبوت
 لـز اذإ لو المساعدة كتقديـ المركزية شاشتو خبلؿ مف طالب كؿ أدا  متابعة لممعمـ يمكف .8

 .مراأل
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 ،طفاؿلؤل محببة أشكاؿك  صكر في النظرية المفاىيـ كتجسيد المعقدة، المعمكمات تبسيط .9
 الطالب كتحصيمو فيـ مف يدكيز  التعميـ يسيؿ مما، الممتع اليادؼ المعب مف قالب كفي

 .الدراسي
باألساليب  المعمـ عمى حميا استعصى التي المشكبلت لبعض حبلن  يككف فأ يمكف .10

 لدراسة بعض المخصص الكقت كقمة، الطبلب عدد كزيادة، الفردية كالفركؽ التقميدية
 .الدراسية المكضكعات

 



 

 انفصم انثانج
 انذراســات انســابقة

  عات تتعلل بربامر  التعله التفاعلٕ احملْعب ّفاعلٔ٘ رصا: لّا٤احملْص  

 الربصبٔات التعلٔنٔ٘.
 

  معآري ّتكْٓه الربامر التعلٔنٔ٘  إعزاررصاعات تتعلل ب: الجاىٕاحملْص

 احملْعب٘.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

لرياضيات تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث ا إلىتيدؼ الدراسة الحالية 
الدراسات السابقة  الدنيا بمدارس ككالة ال)كث الدكلية ب)زة، كيعرض ىذا الفصؿ األساسيةلممرحمة 

ة منيا، حيث قامت ستفادعمييا كاال طبلعالتي قامت الباحثة باالك  التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة
 لي:محكريف ىي كالتا إلىكقد قامت بتقسيميا ، بترتيبيا زمنيان مف الحديث لمقديـ

 .مج  التعمـ التفاعمي المحكسب كفاعمية البرمجيات التعميميةادراسات تتعمؽ ببر  :ؿك األ المحكر
 .تقكيـ البرامج التعميمية المحكسبة ك  معايير إعداددراسات تتعمؽ ب :الثاني المحكر

التعَّم التفاعَّي المحوسب وفاعََّة البرمجَات  مجادراسات تتعَّق ببر  :لواأل المحور 
  :التعََّمَة

  : (2013الَْخ أحمد ) دراسة -1

تعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح لمتعميـ التفاعمي المحكسب لمعالجة ضعؼ ملىدفت الدراسة 
الكسرية في  عداداألك  الصؼ الرابع األساسي في مكضكع الكسكر العادية طالباتالتحصيؿ ل

اسة استخدـ الباحث الدر  أىداؼكلتحقيؽ ، مبحث الرياضيات بمدارس ككالة ال)كث الدكلية ب)زة
ضعيفات التحصيؿ في  الطالباتطالبة مف  61كتككنت عينة الدراسة مف ، المنيج التجريبي

 إلىكلمكصكؿ ، بطريقة عشكايية بسيطة اختيرتالصؼ الرابع األساسي بمدرسة القرارة االبتدايية 
-4111اـ لمع الثانيالتحصيمي لنياية الفصؿ  ختبارنتايج الدراسة اعتمد الباحث عمى اال

يية حصاكاستخدـ الباحث األساليب اإل، فقرة مف نكع اختيار مف متعدد 51المككف مف ك  ـ4111
البرنامج التفاعمي المحكسب  فاعمية إلىقد تكصمت الدراسة كل ،المناسبة لتحميؿ النتايج كتفسيرىا 

صى أك  كفي ضك  النتايج السابقة، الكسرية في الرياضيات عداداألك  المصمـ لكحدة الكسكر
، الكبير بيذا النكع مف البرامج التعميمية التفاعمية ألثرىا الكاضح في التعميـ ىتماـاال إلىالباحث 

 التعامؿ مع الحكاسيب كىذا النكع مف البرمجيات لدل المعمميف في حصصيـ.كتنمية ميارة 

 (:2013دراسة األقرع والمصري ) -2

 كالمستكل الميارم دا األ عمى التفاعمي الفيديك تسثير عمى متعرؼلىدفت الدراسة 
ىذه الدراسة استخدـ الباحثيف المنيج التجريبي  أىداؼالقرص، كلتحقيؽ  رمي الرقمي لميارة

مف   طالبان  31لمعرفة فاعمية البرنامج التفاعمي المحكسب عمى عينة الدراسة المككنة مف 
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-4119لمفصؿ الدراسي  كالرياضة بجامعة األقصى البدنية التربية بكمية يلك األ السنة طبلب
كاستخدـ الباحث  ،تحصيمي اختبار الباحثافنتايج الدراسة أعد  إلىكلمكصكؿ ، ـ 4111

 فاعمية إلىكقد تكصمت الدراسة ، يية المناسبة لتحميؿ النتايج كتفسيرىا حصااألساليب اإل
ك  النتايج كفي ض،  رمي القرص لميارة الرقمي كالمستكل الميارم دا األ عمى التفاعمي الفيديك
 كيفية عمى الطبلب كتدريب كتعميـ التعميمية لمكسايط معمؿ إنشا ب الباحثافصى أك السابقة 
 التربية بكمية كالمتعممات المتعمميف بتدريب  ىتماـكالرياضة كاال التربية البدنية بكمية يااستخدام
 كنظرم. عممي بشكؿ الفيديك التفاعمي استخداـ عمى كالرياضة البدنية

 (:2012البَّوي ) دراسة -3

 ،التفاعمية ةلكتركنياإل الرياضيات برامج في المتكفرة اتكانتحديد اإلملىدفت الدراسة 
، وستخدامكتصميـ برنامج تدريبي ال (G.S.P) برنامج ستخداـال مقترح إجرايي دليؿ كتصميـ

 قد شممت عينةك  المحتكل، تحميؿ الكصفي المتمثؿ في مستخدمان في ىذه الدراسة المنيج
مف  الدراسة تككنت أداةك  بطريقة قصدية، اختيرتتفاعمية  ةإلكتركني الدراسة عمى خمسة برامج

الباحث لقد استخدـ ك ،  كثباتيا صدقيا مف التسكد بعد معينة محاكر كفؽ المحتكل تحميؿ بطاقة
 إلى مف أىـ النتايج الحصكؿ كافك  النسب الميكية لكصؼ البرامجك  التكراراتك  االختبارات

 كبرنامج مقترح إجرايي دليؿ عمى الحصكؿك  العينة برامج في المتكفرة اتكاناإلم مف قايمة
 Geogabra برنامج ستخداـال ىتماـاال صت الدراسة عمى تكجيوأك قد ك  مقترح، تدريبي

 كعقد (G.S.P) لبرنامج مصاحبان  ليككف العاـ التعميـ في الرياضيات مناىج في بتضمينو
 الرياضيات حكؿ برامج التعميـ التفاعمي. كلمعممي تربكييفال لممشرفيف تدريبية دكرات

 :Mondal (2012)  دراسة موندال -4

الرسكـ المتحركة المحكسبة عمى تدريس الكيميا  " كحدة  معرفة أثرلالدراسة  ىدفت
( 80الركابط االلكتركنية " لطبلب الصؼ الحادم عشر، عمى عينة الدراسة التي تككنت مف )

لصؼ الحادم عشر تـ اختيارىـ  بالطريقة العشكايية مف مدرستيف لمبنيف ، مف طبلب اطالبان 
في منطقة بربكـ التابعة لكالية البن)اؿ ال)ربية باليند ، حيث درست المجمكعة التجريبية كحدة 
الركابط الكيميايية بالرسكـ المتحركة المحكسبة بينما درست المجمكعة الضابطة نفس الكحدة 

يـك  15كبعد  ،رة عف اختبار تحصيمي  قبمي بعدم، ككانت أداة الدراسة عبابالطريقة التقميدية 
كقد أسفرت محتكل الدراسي، اإلبقا  لم أعد الباحث اختبار لمعرفة مدل القدرة عمى االحتفاظ أك

يية بيف معدالت األدا  إحصاتكجد فركؽ ذات داللة  أنوالدراسة عف عدة نتايج أىميا 
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لبعدم كاختبار اإلبقا  عمى المحتكل لصالح المجمكعة التجريبية ك لممجمكعتيف في االختبار ا
 كـ المتحركة المحكسبة كانت فعالة.أف طريقة التدريس باستخداـ الرس

 (:2012دراسة مصري ) -5

 )جسـ كحدة في الكسايط متعدد تفاعمي حاسكبي برنامج تصميـلالدراسة  ىدفت
 فاعميتو األساسي كدراسة الثالث لمصؼ الصحية كالتربية مقرر العمـك مف كصحتو( اإلنساف

، ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي أىداؼكلتحقيؽ ، كاالتجاه التحصيؿ في
 مدارس في األساسي الثالث الصؼ طالبة مف تبلميذك  طالبان  111تككنت عينة الدراسة مف ك 

 اختبارة أعدت الباحثة نتايج الدراس إلىكلمكصكؿ ، األساسي لمتعميـ دمشؽ الرسمية مدينة
كاستخدمت الباحثة األساليب ، لقياس االتجاىات استبانةتحصيمي كقايمة تحميؿ محتكل ك 

 البرنامج فاعمية إلىيية المناسبة لتحميؿ النتايج كتفسيرىا، كقد تكصمت الدراسة حصااإل
يجابية، ك ؿالمباشر كالمؤج البعدم التحصيمي ختباراال في الكسايط متعدد الحاسكبي التفاعمي  ا 

الكسايط كنحك مادة  متعدد التفاعمي الحاسكبي البرنامج نحك المجمكعة التجريبية اتجاىات
 متعددة الحاسكبية البرامج صت الباحثة بضركرة تقكيـأك كفي ضك  النتايج السابقة ، العمكـ

قامة، ك المتكافرة الكسايط  اسكبيةالح البرامج كتصميـ استخداـ عمى لممعمميف تدريبية دكرات ا 
 في التكنكلكجية المستحدثات مف ةستفادلبل البلزمة التحتية البنية تكفير، ك الكسايط متعددة
 المناىج برمجة مجاؿ في المتقدمة الدكؿ تجارب مف ةستفاداالك  التعميـ األساسي مدارس
 التعميمية العربية. نظمةاألتفاعمي بما يتناسب مع  بشكؿ الدراسية

 (:2012دراسة حمادنة ) -6

برمجية المنياج الكطني التفاعمي في تحسيف  استخداـمكشؼ عف أثر لالدراسة  فتىد
الدراسة  أىداؼكلتحقيؽ ، كنانةفي مديرية بني  طفاؿميارة القرا ة لدل طمبة رياض األ
 أطفاؿ( طفؿ كطفمة مف 51) تككنت عينة الدراسة مف، ك استخدمت الباحثة المنيج التجريبي

 جرا إل تيفتساكيممجمكعتيف  إلىبطريقة قصدية كتـ تقسيميـ تـ اختيارىـ  طفاؿرياض األ
فقرة لقياس  11تحصيمي مككف مف  اختبارنتايج الدراسة أعدت الباحثة  إلىالدراسة، كلمكصكؿ 

يية المناسبة لتحميؿ النتايج كتفسيرىا، كقد حصاكاستخدمت الباحثة األساليب اإل، ميارة القرا ة
كفي ، طفاؿنيج التفاعمي الكطني لتعميـ القرا ة لطمبة رياض األالم فاعمية إلىتكصمت الدراسة 

برمجية  استخداـالمزيد مف الدراسات المشابية حكؿ  إجرا صت الباحثة بأك ضك  النتايج السابقة 
 عمى عينات أكثر.ك  المنياج الكطني التفاعمي عمى أكثر مف مجاؿ مف مجاالت الم)ة
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 (:2012دراسة الحسنات )  -7

 لتبلميذ المحكسب التفاعمي التعميـ برنامج تطبيؽ صعكبات عمى متعرؼلالدراسة  ىدفت
 المنفذيف المعمميف نظر كجية مف غزة محافظات في الدكلية ال)كث ككالة الدنيا بمدارس المرحمة

 في وكالكشؼ عف داللة الفركؽ في درجات تقدير المعمميف المنفذيف لصعكبات تطبيقلمبرنامج 
تقديـ بعض الحمكؿ  إلىلجنس، كالصؼ، كسنكات الخدمة(، كما ىدفت ضك  مت)يرات الدراسة )ا

ىذه الدراسة استخدمت الباحثة  أىداؼكلتحقيؽ ، المقترحة لمت)مب عمى صعكبات تطبيؽ البرنامج
معممان كمعممة مف العامميف  141عمى عينة الدراسة المككنة مف ، المنيج الكصفي التحميمي

 عمؿ كرشة نتايج الدراسة عقدت الباحثة إلىكلمكصكؿ ، ب ببرنامج التعمـ التفاعمي المحكس
 الت)مب سبؿ عمى غزة، لمتعرؼ بمحافظات الدكلية ال)كث بككالة الدنيا المرحمة مشرفي لجميع
، كمف خبلؿ تحميؿ  فقرة ( 75) مف مككنة استبانةأعدت الباحثة ك  الصعكبات ىذه عمى

صعكبات في ك ، دارةمعكقات في مجاؿ اإل كجكد إلىاستجابات أفراد العينة تكصمت الدراسة 
صت الباحثة أك في مجاؿ المعمميف كمجاؿ البنية التحتية كالدعـ الفني، ك ، ك مجاؿ التبلميذ

تكفير فريؽ ك  دايـ لممعمـ المشارؾ ضمف برنامج التعمـ التفاعمي، مساندبضركرة تكفير معمـ 
بتقديـ  ىتماـاالك  ألعطاؿ الفنية،األجيزة، كتفادم ا صيانةعمؿ فني في المناطؽ التعميمية ل

 لممعمميف. الحكافز المادية كالمعنكية كشيادات التقدير
 .(2012)دراسة  نصر والصمدي والرابي والْرادقة   -8

 فعالية  تحسيف عمى المتعددة الكسايط تكنكلكجيا استخداـ تسثير لدراسة الدراسة ىدفت
 اليدؼ ىذا لتحقيؽ ك. األردنية داييةاالبت المدارس في األكلى المراحؿ في الطبلب تدريس
 الختبار ذلؾ ك تفاعمية متعددة كسايط برنامج طكركا حيث ، التجريبي المنيج الباحثكف استحدـ
 بعدم قبمي اختبار استخداـ تـ حيث األساسية، الرياضية كميارات المعرفة  لفيـ الطبلب قدرات
 تدريس تـكلقد  العشكايية، يقةبالطر  اختيارىـ تـ محمية مدرسة مف مجمكعتيف اربالخت

 ك ذكر 72) طالب123  عددىـ يبمغ الذم ك التجريبية المجمكعة لطمبة  األساسية الرياضيات
 الضابطة المجمكعة تدريس تـ بينما ال)رض ليذا المطكر التفاعمي البرنامج باستخداـ( أنثى 51
 الطريقة استخداـب المحتكل نفس( أنثى 54 ك ذكر 68) طالب122  عددىـ يبمغ الذم ك

 أك البرامج باستخداـ العمر ىذا في الرياضية الميارات ىذه مثؿ بسف النتايج كأظيرت التقميدية
 عند خاصة الطبلب انتباه جذب في فعالة كانتك  التدريس طرؽ حسنت المتعددة الكسايط
 في يةيإحصا داللة ذات فركؽ يكجد ال بسنو النتايج كأظيرت كما ،كرتكنية شخصيات استخداـ
 نتايج كانت حيث الجنسيف بيف التكزيع أساس عمى المعمكمات كاستيعاب المعرفة كميارات التعمـ
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 ميارات في ييةإحصا داللة ذات اختبلفات يكجد ال بسنو كالبنات الص)ار األكالد بيف المقارنة
 خاصة فعالة التفاعمية المتعددة الكسايط استخداـ بسف الدراسة كتكصي ، بيـ الخاصة التعمـ

 استخداـ عند خاصة المتحركة كالرسـك الصكر استخداـ خبلؿ مف تحفيزىـ يتـ حيت لمص)ار
 .التربكية األلعاب في معركفة كرتكنية شخصيات

 (:2010دراسة أبوحَْش ومرتجى )  -9

نحك  الدكلية ال)كث ككالة مدارس كمعممي مديرم متعرؼ عمى اتجاىاتلالدراسة ىدفت 
 استجابات مديرم في الفركؽ عف الكشؼك  غزة محافظات في المحكسب التفاعمي التعميـ برنامج
 غزة في محافظات المحكسب التفاعمي التعميـ برنامج نحك الدكلية ال)كث ككالة مدارس كمعممي
المنيج  الباحثافىذه الدراسة استخدـ  أىداؼكلتحقيؽ . الخدمة( الجنس،، لمت)ير)الكظيفة تعزل

 ك كمديرة مديرنا( 71) منتظمة غير دراسة المككنة مف عينةالكصفي التحميمي عمى عينة ال
نتايج الدراسة  إلىكلمكصكؿ  بطريقة عشكايية غير منتظمة، اختيرت ،كمعممة معممنا( 461)

يية المناسبة حصاكاستخدما األساليب اإل ،فقرة 31مقياس اتجاه مككف مف  الباحثافاستخدـ 
 التعميـ نحك كالمدرا  اتجاىات المعمميف فأ إلىاسة لتحميؿ النتايج كتفسيرىا، كقد تكصمت الدر 

كجكد بعض المعيقات التي تسبب عزكؼ المعمميف عف  إلى كة إيجابي المحكسب التفاعمي
 المعمميف بتدريب الباحثافصى أك و في العممية التعميمية، كفي ظؿ النتايج السابقة استخدام
البرنامج  في المشاركيف المعمميف نصاب أكبر كتخفيض بصكرة المحكسبة البرامج عمى كالمدرا 
 لممساعدة . صيانتوك  الحاسكب في كمتخصص متفرغ شخص كتكظيؼ

 (: 2010دراسة  نصر )  -10

البرنامج التفاعمي المحكسب في تحصيؿ  استخداـمكشؼ عف أثر لالدراسة  ىدفت
اسة الدر  أىداؼاألساسي ذكم صعكبات التعمـ في الرياضيات كلتحقيؽ  ؿك األتبلميذ الصؼ 

كطالبة مف  طالبان ( ٨٤)حيث تككنت عينة الدراسة مف ، استخدـ الباحث الطريقة التجريبية
 السمطافمدرسة تؿ  مفـ في الرياضيات م  عكبات التعاألساسي ذكم ص ؿك األطمبة الصؼ 

 إلىكتـ اختيارىـ بطريقة قصدية كتـ تقسيميـ ، االبتدايية المشتركة في منطقة رفح التعميمية
يية المناسبة حصااألساليب اإلالباحث استخدـ ، : تجريبية كضابطةتيفتساكيممجمكعتيف 

في تحصيؿ تبلميذ  إحصاييان تفسيرىا، كأظيرت الدراسة كجكد فركؽ دالة ك  لمكصكؿ لمنتايج
ريقة التدريس كلصالح ط إلىاألساسي ذكم صعكبات التعمـ في الرياضيات يعكد  ؿك األالصؼ 

 بضركرة الدراسة صتأك  كقد، البرنامج فاعمية عمى يدؿ مما، حكسبـ التفاعمي المم  برنامج التع
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 في التعمـ صعكبات ذكم مف الطبلب تدريس في المحكسب التفاعمي ـم  برنامج التع استخداـ
تقديـ ، ك ىلك األ الثبلثة االبتدايية الصفكؼ في خرلاأل الدراسية المكاد الرياضيات كصعكبات

يف المتميزيف في تكظيؼ برنامج التعميـ التفاعمي المحكسب، الحكافز المعنكية كالمادية لممعمم
 .ككذلؾ لمطبلب المشاركيف فيو

ني )  -11  (:2010دراسة  جبَر

بنا  نظاـ تفاعمي ذكي عمى الشبكة العنكبكتية لبنا  نظـ تعميمية لىدفت الدراسة 
تـ ك  تحميميىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ال أىداؼكلتحقيؽ  ،تكيفية في سكريا

ؿ بجامعة حمب بشكؿ عاـ ثػتطبيقو عمى عينة تتمك  طكير كتنفيذ كتقكيـ النظاـ الذكيتصميـ كت
 إلىكالمعيد العالي لم)ات بجامعة حمب بشكؿ خاص كبعض المدارس الخاصة، كلمكصكؿ 

نتايج الدراسة استخدمت الباحثة المبلحظة المباشرة لمطبلب كالمعمميف كالمقاببلت الشخصية 
النظاـ الجديد كالبحث كالتفتيش عف الكثايؽ المرجعية  أدا بيدؼ تقكيـ  ستباناتاالعمميف ك لمم
قد تكصمت ك  ،يية المناسبة لتحميؿ النتايجحصاكاستخدمت الباحثة األساليب اإل. ةلكتركنيكاإل

التعميـ عمى الشبكة العنكبكتية بنجاح تحت اسـ  أجؿتطكير نظاـ تفاعمي ذكي مف  إلىالدراسة 
IWEBISE  مقررات تعميمية ذكية كتكيفية عمى الشبكة العنكبكتية  إدارةكيعد ىذا النظاـ نظاـ

مف التفاعمية البسس بيا،  أنماطالتعميـ بيف المعمـ كالمتعمـ كتحقيؽ  إدارةذك فاعمية عمى  كافك 
تساعد في عممية التعميـ  أدكات إضافةصت الباحثة بضركرة أك كفي ضك  النتايج السابقة 

دارةات كالتقكيـ ك متحاناال إدارةعمـ ككالت تساعد المعمـ عمى  سدكاتتزكيد النظاـ بك  األخبار ا 
 تصميـ مقررات خاصة بو. 

 (:2010دراسة العمري ) -12

منياج الرياضيات المحكسب في تعمـ المفاىيـ  استخداـستقصا  أثر الالدراسة  ىدفت
لىالرياضية ك  لمنياج المحكسب لمفيكـ حكسبة الطبلب الذيف استخدمكا ا إدراؾمعرفة مدل  ا 

عمى عينة ، الكصفيك  ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي أىداؼكلتحقيؽ  ،التعميـ
نتايج الدراسة أعد  إلىكلمكصكؿ ، مف طبلب الصؼ العاشر طالبان  64الدراسة المككنة مف 

الطبلب لمفيـك  راؾإدلقياس مدل  استبانةتحصيمي مف نكع اختيار مف متعدد ك  اختبارالباحث 
بطاقة تقكيـ لقياس مستكل ميارات تقكيـ البرمجيات ك حكسبة التعميـ ك ليات ممارسة عممياتيا 

 (ت) اختباريية المناسبة لتحميؿ النتايج مثؿ حصاكاستخدـ الباحث األساليب اإل ،التعميمية
 ونأ إلىت الدراسة قد تكصمكل ،ات المعياريةاالنحرافلعينتيف مرتبطتيف كالمتكسطات الحسابية ك 
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لي لمطبلب الذيف اع إدراؾكجكد ك  تعزل لطريقة التدريس بالحاسكب إحصاييان تكجد فركؽ دالة 
صى الباحث أك كفي ضك  النتايج السابقة ، درسك بالمنياج المحكسب لمفيكـ حكسبة التعميـ

المنياج  استخداـدراسات لمكشؼ عف التفاعؿ الصفي الذم يحدث عند  إجرا بضركرة 
جرا محكسب كالقياـ بدراسات مماثمة لصفكؼ مختمفة ك ال دراسات لمعرفة اتجاىات الطبلب  ا 

 نحك التعميـ بكاسطة الحاسكب.     

 (:2010آخرون )و  دراسة جواد -13

 الميارم دا برنامج تفاعمي محكسب كالتعرؼ عمى أثره في األ عدادإلالدراسة  ىدفت
، ى بكمية التربية الرياضيةلك األالمرحمة لدل طمبة  لمميارات الرياضيةالتحصيؿ المعرفي ك 

عمى عينة الدراسة المككنة مف ، ىذه الدراسة استخدـ الباحثيف المنيج التجريبي أىداؼكلتحقيؽ 
كلمكصكؿ ، تـ اختيارىـ بطريقة عشكايية مف كمية التربية الرياضية في جامعة ديالي طالبان  41
 اختبارك  استمارة تقكيـ لمميارات الحركيةك  تحصيمي اختبارنتايج الدراسة أعد الباحثيف  إلى

 ماف اختبار )ؿ ػيية المناسبة لتحميؿ النتايج مثحصااألساليب اإل كاكاستخدم، معرفي لمميارات
فاعمية  إلىكلقد تكصمت الدراسة  (، لكككسف كمعامؿ التصحيحك ك  (ت) اختباركتني ك 

صى أك كفي ضك  النتايج السابقة  ،البرنامج التفاعمي المحكسب في تعميـ الميارات الرياضية
الرسايؿ ك  البرامج المحكسبة التفاعمية المعدة مسبقان في األبحاث استخداـالباحثيف بضركرة 

 مردكد تعميمي.ك  العديد مف الميارات الرياضية، كذلؾ لمحصكؿ عمى أكبر أثر كسابالسابقة إل

 (:2009دراسة الدجوي ) -14

اممة تدمج المعايير المستمدة مف المدخؿ تقديـ قايمة معايير متكلالدراسة  ىدفت
المعرفي كالمعايير المستمدة مف مدخؿ ىندسة البرمجيات التي ينب)ي مراعاتيا عند تصميـ 

نتاجك  كاجية التفاعؿ ببرنامج كمبيكتر تعميمي  معاييرىذه البرنامج كمبيكتر تعميمي في ضك   ا 
االتجاه نحك البرنامج ك  المعرفيالكشؼ عف أثر تطبيؽ ىذا البرنامج عمى تنمية التحصيؿ ك 

ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج  أىداؼكلتحقيؽ  ،المعد في ضك  تمؾ المعايير المتكاممة
، الكصفي التحميمي عمى عينة الدراسة المككنة مف برامج كمبيكتر تعميمي متعدد الكسايط

متكاممة التي ينب)ي تتضمف المعايير ال استبانةنتايج الدراسة أعد الباحث  إلىكلمكصكؿ 
تحصيمي  اختبارمراعاتيا عند تصميـ كاجية تفاعؿ برنامج كمبيكتر تعميمي متعدد الكسايط ك 

يية حصاكاستخدـ الباحث األساليب اإل. مقياس اتجاه الطبلب نحك البرنامجك  لقياس التحصيؿ
مج يراعي في بنا  برنا إلىالمناسبة لتحميؿ النتايج كعرضيا كمناقشتيا، كقد تكصمت الدراسة 



اتىالدابقةالدراد   

 

 84 
 

 الفصلىالثالث

عمى تنمية  ييةإحصا كجكد فركؽ ذات داللة إلى ضافةالمعايير باإلتمؾ كاجية التفاعؿ 
كفي ضك  النتايج السابقة  ،لمعاييرلتمؾ ا اتجاىيـ نحك البرنامج المعد تبعان ك  تحصيؿ الطبلب

جكدة المحتكل التعميمي  مافضصى الباحث  بضركرة كجكد قايمة معايير تربكية كفنية لأك 
 لمبرمج.ا

 (:2008) الزهرانيدراسة   -15

  نمكذج ضك  في (الدايركتكر) نظاـ استخداـب تعميمية برمجية تصميـلالدراسة  ىدفت
كقد ، مستخدمان في ىذه الدراسة المنيج الشبو تجريبي، لتطبيقو كمقترح بتقديمو قاـ صميميت

تككنت ك  ،شعب 4الػ في كؿ شعبة مف  طالبان ( 41قسمت بكاقع ) طالبان  61شممت عينة الدراسة
أجرل حساب ك  تبار تحصيمي ميارم،خاك  معرفي  تحصيمي اختبارالدراسة مف  أدكات

 بياناتتحميؿ التبايف لتحميؿ الك  (ت) اختبارك  ات المعياريةاالنحرافك  المتكسطات الحسابية
 المجمكعتيف أدا  بيف إحصاييان  فركؽ دالة كجكد مف أىـ نتايج الدراسة عدـ كافك  ،إحصاييان 

 صى الباحث بتكظيؼأك في ضك  النتايج السابقة ك  متشابينا، أداؤىما كاف حيث التجريبيتيف
ستتـ  خبلليا مف التي، الحديثة التكنكلكجية المستجدات دمج خبلليا مف يتحقؽ تعميمية أنماط

 .كالتطبيقية النظرية جكانبال بيف ما المكازنة
 (:2008دراسة خََّفة )  -16

بنا  برمجيات كسايط متعددة تفاعمية كبنا  برنامج كسايط تحديد أسس لالدراسة  ىدفت
أجيزة العركض  استخداـميارة  إكسابو في التعرؼ عمى فاعميتو في ستخدامال متعددة تفاعمي

 91كقد شممت عينة الدراسة  ، مستخدمان في ىذه الدراسة المنيج الكصفي كالتجريبي، الضكيية
( 41قسمت بكاقع )  ،حسا لكمية التربية لمبنات باإل المنتسباتالمستجدات  الطالباتطالبة مف 

ات مرحمية لكؿ جياز اختبار ك  تحصيمي اختبارالدراسة مف  أدكاتتككنت ك  ،في كؿ قسـ ةطالب
تحميؿ التبايف كغيره مف ك  (ت) اختبارك  بطاقة مبلحظة،ك  مف أجيزة العرض المريية

بيف  ج ىذه الدراسة كجكد فركؽ دالةمف أىـ نتاي كافك  ،إحصاييان  بيانات ات لتحميؿ الحصااإل
المجمكعة الضابطة  كالمجمكعات التجريبية لصالح المجمكعات  طالباتمتكسط درجات 

 استخداـميارة  كساببرنامج الكسايط المتعددة التفاعمية إلك  ترنتنالتجريبية التي استخدمت اإل
مكاد تعميمية  إنتاجكرة صت الباحثة بضر أك في ضك  النتايج السابقة ك  لمرييةاأجيزة العركض 

كضركرة تطكير كتصميـ مكاقع تدريبية  الطالباتمتعددة الكسايط تراعي الفركؽ الفردية بيف 
 الدراسة.ك  لممعممات أثنا  الخدمة
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 (:2006دراسة نوفل والعبسي )  -17

ستقصا  أثر برنامج تعميمي تعممي محكسب في تنمية ميارة التقدير الالدراسة  ىدفت
ىذه الدراسة  أىداؼكلتحقيؽ  ،ل تبلميذ الصؼ الثالث األساسي في األردففي الرياضيات لد

تطبيقو عمى عينة مككنة ك  تـ تطكير برنامج تعميمي تعمميك  المنيج التجريبي الباحثافاستخدـ 
 اكاستخدم ،التقدير اختبار الباحثافنتايج الدراسة أعد  إلىكلمكصكؿ ، كتمميذة  ان تمميذ 86مف 

قد كل ،لعينتيف مرتبطتيف (ت) اختبارة المناسبة لتحميؿ النتايج مثؿ ييحصااألساليب اإل
كجكد ك  عزل لطريقة التدريس بالحاسكبت   إحصاييان تكجد فركؽ دالة  ونأ إلىتكصمت الدراسة 

عدـ كجكد فركؽ بيف طبلب ك  فركؽ دالة بيف الطبلب متكسطي التحصيؿ في المجمكعتيف
صى أك كفي ضك  النتايج السابقة  تحصيؿ،مرتفعي الك  المجمكعتيف منخفضي التحصيؿ

جرا الدنيا ك  األساسيةدخاؿ الحاسكب كمادة أساسية في المرحمة إبضركرة  الباحثاف تجارب  ا 
 مشابية لمكاد كصفكؼ مختمفة.

 (:2005دراسة الجنزوري )  -18

 الثانيتبلميذ الصؼ  كساببرنامج كسايط متعددة تفاعمي إل عدادإلالدراسة  ىدفت
 دا األك  التعرؼ عمى أثر البرنامج عمى التحصيؿ المعرفيك  ترنتنميارات اإلم بعض عداداإل

المنيج الكصفي ك  ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي أىداؼكلتحقيؽ  ،الميارم
نتايج الدراسة أعد الباحث  إلىكلمكصكؿ ، كتمميذة  ان تمميذ 46التحميمي عمى عينة مككنة مف 

يية المناسبة لتحميؿ النتايج، كلقد حصاكاستخدـ األساليب اإل ،بلحظةتحصيمي كبطاقة م اختبار
 في التفاعمية المتعددة الكسايط تقنية استخداـب التدريس أسمكب فاعمية إلىتكصمت الدراسة 

صى الباحث أك ، كفي ضك  النتايج السابقة ترنتنالمرتبطة باإل كالميارات المعارؼ بعض تنمية
نشا ليا، ك  المن تج دكر إلى التعميمية لمبرمجيات المستيمؾ كرد مف المتعمـ تحكؿ بضركرة  ا 
 التعميـ. مراحؿ أنكاع جميع في المتخصصة التعميمية القنكات
 (:2003دراسة مري )  -19

تقديـ مجمكعة مف المعايير الفنية لعناصر تصميـ شاشات برامج لالدراسة  ىدفت
ر النص في شاشات برامج الكسايط التعرؼ عمى المكاصفات الفنية لعنصك  الكسايط المتعددة

ى مف التعميـ لك األلدل تبلميذ الحمقة  االجتماعيةمفاىيـ الدراسات  إكسابالمتعددة التي تسيـ ب
المنيج ك  ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي أىداؼكلتحقيؽ  ،األساسي

ست مجمكعات تجريبية  إلىميـ تـ تقسي ان تمميذ 61التجريبي عمى عينة الدراسة المككنة مف 



اتىالدابقةالدراد   

 

 86 
 

 الفصلىالثالث

المعايير  استبيافنتايج الدراسة أعدت الباحثة  إلىكلمكصكؿ ، تبلميذ  11كؿ مجمكعة 
رسـ الرجؿ  اختبارك  المفاىيـ اختبارك  المقترحة لتصميـ شاشات الكسايط المتعددة لممتخصصيف

، رات الدراسةاستمارة استطبلع رأم التبلميذ حكؿ مت)يك  لقياس نسبة ذكا  أفراد العينة
 إلىقد تكصمت الدراسة كل ،يية المناسبة لتحميؿ النتايجحصاكاستخدمت الباحثة األساليب اإل

قايمة معايير لتصميـ شاشات برامج الكسايط المتعددة لممرحمة االبتدايية مكزعة عمى سبعة 
 ضحت الدراسة أفضمية البرامج التي يكضع فييا النص المت)ير عمى الخمفيةأك ك  ،محاكر
عدـ كجكد فركؽ بيف باقي ك  لمنص الطكيؿ لبلنتقاؿسيـ ألالبرامج التي تستخدـ اك  المستقمة

صت الباحثة بالتركيز أك معالجات الدراسة لبرامج الكسايط المتعددة، كفي ضك  النتايج السابقة 
تدريب أخصاييي تكنكلكجيا التعميـ عمى المعايير الفنية لتصميـ شاشات ك  في برامج تسىيؿ

  الكسايط المتعددة. برامج

ررسون وستانجر ووَتون  -20  :دراسة هووَل وا 
 Howell, Erickson, Stanger& Wheaton(2000):             

 قدرات المحكسب عمى المبكرة القرا ة لبرنامج المترتبة دراسة اآلثارلالدراسة  ىدفت
المحتمؿ كبات أك صع لدييـ الذيف أك اإلعاقة مف ذكم األكؿ الصؼ المبكرة  لطبلب القرا ة

اخفاقيـ بالقرا ة ، أجريت الدراسة عمى مجمكعة  كاسعة مف طبلب الصؼ األكؿ مف ذكم 
اإلعاقة اك الذيف لدييـ صعكبات اك اخفاؽ في القرا ة مف ست كاليات أمريكية خبلؿ العاـ 

 ـ ، ك لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي،1999-1998الدراسي 
تعممكا  طالبان (  32، المجمكعة التجريبية تككنت مف ) طالبان (  55كنت عينة الدراسة مف ) كتك

( 23القرا ة عف طريؽ البرامج المرتكزة عمى الحاسكب كالمجمكعة الضابطة تككنت مف ) 
تعممكا القرا ة بالطريقة التقميدية، ك كانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار قبمي بعدم ، كقد  طالبان 

سفرت الدراسة عف عدة نتايج أىميا أف تعمـ القرا ة كمياراتيا ككتابة نص مترابط كتعميـ القدرة أ
عمى تحديد الكممة عف سماعيا كانت فعالة بدرجة كبيرة لمذيف تعممكا بالبرامج المحكسبة أك 

 أدكات مماثمة .

 

 

 

 



اتىالدابقةالدراد   

 

 87 
 

 الفصلىالثالث

  :فاعََّتهاو  برمجَات التعَّم التفاعَّي تتناولالتعََّق عَّى الدراسات التي      

مف خبلؿ عرض الباحثة لمدراسات السابقة  التي تتعمؽ ببرنامج التعمـ التفاعمي 
كالعينة كالنتايج  دكاتكالمنيج  كاأل ىداؼالمحكسب كفاعمية البرمجيات التعميمية مف حيث األ

 التالي: إلىتكصمت 
 الدراسة: هدافبالنسبة أل     

اسة كىك دراسة فاعمية برامج تعميمية تفاعمية اتفقت معظـ الدراسات السابقة في ىدؼ الدر  -
 (4114)مصرم، محكسبة عمى تحصيؿ الطبلب في مباحث مختمفة كالعمكـ كدراسة

 ( كدراسة4114في الرياضيات كدراسة )الشيخ أحمد،، ك (2012كدراسة)مكنداؿ،
 ، كفي(2012كدراسة)نصر كالصمدم، (4116)نكفؿ كالعبسي، ( كدراسة4111)العمرم،
( 4118)خميفة، في الحاسكب كالتقنيات كدراسةك  (4111جكاد ك خركف،) كدراسةالرياضة 
ك دراسة)ىككيؿ ك  (4114في الم)ة العربية كدراسة )حمادنة،ك  (4115)الجنزكرم، كدراسة

 .(2000إركسكف،
معرفة تسثير الفيديك التفاعمي عمى  إلى( تيدؼ 4111بينما نجد دراسة )األقرع كالمصرم، -

( تبحث في فاعمية برنامج التعمـ التفاعمي 4111كما كنجد دراسة )نصر،، الميارم دا األ
( تيدؼ 4111دراسة )أبكحشيش كمرتجى،، ك ( التابع لككالة ال)كث في غزةILPالمحكسب )

( التابع لككالة ال)كث في غزة، بينما ILPمعرفة اتجاىات معممي كمديرم تجاه برنامج ) إلى
الكشؼ عف صعكبات تطبيؽ ىذا البرنامج في  ىإل( تيدؼ 4114نجد دراسة )الحسنات، 

 الدنيا. األساسيةالمرحمة 
( 4119( كدراسة )الدجكم،4111)جبريني، ( كدراسة4114)البمكم، في المقابؿ نجد دراسة -

كبرامج ككاجيات تفاعمية تعميمية  أنظمةتصميـ  إلى( تيدؼ 4118،الزىراني) كدراسة
 كدراسة أثرىا عمى الطبلب.

( 4111)العمرم، ( كدراسة4114الشيخ أحمد،) راسة الحالية مع دراسةكبذلؾ تتفؽ الد -
ك دراسة)ىككيؿ ك  (4111( كدراسة )نصر،4116)نكفؿ كالعبسي، كدراسة

 ىا مبحث الرياضيات كيدؼ لدراستيا كبحثيا.اذفي اتخ (2000إركسكف،
 تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي إلىا تيدؼ ينأبينما تختمؼ الدراسة الحالية في  -

الدنيا بمدارس ككالة ال)كث الدكلية  األساسية( لمبحث الرياضيات لممرحمة ILPالمحكسب)
التحكـ التعميمي  إلى ضافةالتربكية، الفنية، الكاجية التفاعمية، باإل ىي محاكرب)زة مف عدة 

 كالتفاعمية.
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 بالنسبة لمنهج  الدراسة :    

ا تبحث فاعمية برنامج ينيبي ألاستخدمت بعض الدراسات في ىذا المحكر المنيج التجر  -
، (4114)مصرم، دراسة، (4114الشيخ أحمد، ) تعميمي تفاعمي عمى الطبلب كدراسة

دراسة ، (4116)نكفؿ كالعبسي، دراسة، (4114)حمادنة ، دراسة، (4111دراسة )نصر،
(، دراسة)نصر ك 2000ك إركسكف،، دراسة)ىككيؿ (4111)األقرع كالمصرم،

 (.4118،الزىرانيكدراسة )  (،2012ة)مكنداؿ،دراس ، ك(2012الصمدم،
( 4115الجنزكرم،) (، دراسة4114)مكي، دراسة، (4111دراسة )العمرم، فأكما نجد  -

 التجريبي .ك  ( اتبعت المنيج الكصفي التحميمي4118)خميفة، كدراسة
(، 4114بينما اتبعت بعض الدراسات المنيج الكصفي التحميمي كدراسة )البمكم، -

 . (4119دراسة )الدجكم ،ك  ( 4111)جبريني،
 كبذلؾ تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات التي اتخذت المنيج الكصفي التحميمي لدراستيا. -

 الدراسة: دواتبالنسبة أل    

الشيخ ) المستخدمة في الدراسات تبعان لميدؼ مف الدراسة فنجد دراسة دكاتتنكعت األ -
(، 2012راسة)نصر ك الصمدم،(، د2000دراسة)ىككيؿ ك إركسكف،،(4114أحمد، 
دراسة ، (4116)نكفؿ كالعبسي، دراسة، (4111دراسة )نصر، (،2012نداؿ،ك دراسة)م

(  2010، خركفك  جكاد) ( كدراسة4118،الزىرانيكدراسة )، (4111)األقرع كالمصرم،
 التقدير كسداة لدراستيا.ك  ات التحصيؿاختبار استخدمت 

تحصيمي  اختبار( استخدمت 4119لدجكم،( كدراسة )ا4111)مصرم، بينما نجد دراسة -
( استخدمت 4111العمرم،) تحميؿ محتكل كمقياس اتجاه، بينما دراسة استبانة أككبطاقة 
ببطاقة تحميؿ  في( اكت4114دراسة )البمكم،، كبطاقة تقكيـ استبانةتحصيمي ك  اختبار

 المحتكل كسداة لدراستو.
 حظة.( بطاقة المبل4114،الجيبلنيكما استخدمت دراسة ) -
 .بياناتكسداة رييسة ليا في جمع ال ستبانة( استخدمت اال4114)الحسنات، أخيران نجد دراسة -
 فيما استخدـ، مقياس اتجاه فقط ت( استخدم4111كمرتجى، )أبكحشيش كنبلحظ دراسة -

نسبة الذكا  كاستمارة استطبلع لجمع  اختبارمفاىيـ ك  اختبارك  استبانة( 4114)مكي،
 لدراستو. بياناتال

بطاقة تحميؿ  إعدادذلؾ تختمؼ الدراسة الحالية عف معظـ الدراسات الختبلؼ ىدفيا في كب -
 برمجيات التعمـ التفاعمي  كبطاقة تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب.
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 بالنسبة لعَنة الدراسة:    

د الطبلب بمراحؿ دراسية مختمفة كعينة لدراستيا، بينما نج اذاتفقت معظـ الدراسات في اتخ -
عينتيا عبارة عف برامج  كانت( 4114دراسة )البمكم،ك  (4119دراسة )الدجكم، فأ

( في  اختيار المعمميف كالمعممات 4114)الحسنات، كما تتميز دراسة، الكمبيكتر التعميمي
 عينة ليا.

( اتخذ المعمميف كالمدرا  عينو لدراستو لمعرفة 4111أبكحشيش كمرتجى،) كأخيران دراسة -
 . ه برنامج التعمـ التفاعمي المحكسباتجاىاتيـ تجا

كبذلؾ تختمؼ الدراسة الحالية في اختيارىا عينة عشكايية طبقية لمعممي برنامج التعمـ  -
 التفاعمي في محافظات غزة، كعينة قصدية لبرمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب لمصفكؼ

 .الثانيك  ؿك األ، كالثالث( لمبحث الرياضيات لمفصميف الدراسييف الثاني،ؿك األ)
 :الدراسةبالنسبة لنتائج     

اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى فاعمية البرامج الحاسكبية التعميمية كالفيديك التفاعمي  -
كفاعمية برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب التابع لككالة ال)كث ب)زة مما يعني كجكد فركؽ 

 الدراسات.يية لصالح المجمكعة التجريبية في معظـ إحصاذات داللة 
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م البرامج التعََّمَة المحوسبةو  معاََر إعداددراسات تتعَّق ب :الثانيالمحور   : تقَو
 (:2004دراسة دسوقي ) -1

المعدة إلثرا  البرامج الدراسية في مرحمة  تقكيـ برمجية الكمبيكترلالدراسة  ىدفت
فرىا في البرامج التعميمية قايمة بالمعايير التي يجب تكا إعدادكذلؾ عف طريؽ  طفاؿرياض األ

عمى عينة ، ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي أىداؼكلتحقيؽ ، الجيدة
عمى بكالكريكس  الحاصبلت طفاؿاألرياض مف معممات معممة  46الدراسة المككنة مف 

نتايج  إلىكلمكصكؿ ، مف أعضا  ىيية التدريس مف  تخصصات مختمفة 14ك الطفكلة كالتربية
تتضمف المعايير الكاجب تكافرىا في البرمجيات جيدة التصميـ  استبانةالدراسة أعدت الباحثة 

البرمجية محؿ الدراسة ليست  فأ إلىكلقد تكصمت الدراسة ، طفاؿلمرحمة رياض األ نتاجكاإل
 يةاجنتاإل جكانبى ثـ تبله اللك األالتقني جا  بالمرتبة  جانبال فأيظير ك  بالمستكل المطمكب،

صت الباحثة بضركرة االسترشاد بقايمة أك التربكم، كفي ضك  النتايج السابقة  جانبأخيران الك 
المعنيف بمراعاة خصايص نمك الطفؿ  انتباهالمعايير التي تـ التكصؿ إلييا كيجب تكجيو 

يجادك   كتطكير البرمجيات التعميمية.   نتاجمناخ جيد لممبرمجيف إل ا 
 (:2011دراسة الزغبي )  -2

تقكيـ برمجيات محكسبة لمادة الم)ة العربية لمصؼ السادس األساسي لالدراسة  دفتى
ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي  أىداؼكلتحقيؽ  ،في ضك  معايير تربكية مناسبة

تحميؿ برامج حاسكبية متعددة الكسايط لم)ة العربية لمصؼ السادس ك  التحميمي لكصؼ
تجيا مركز التطكير نأتعميمية  اسطكانة 4عددىـ  الثانيك  ؿك األييف االبتدايي لمفصميف الدراس

نتايج الدراسة أعد الباحث بطاقة تحميؿ المادة التعميمية المبرمجة  إلىكلمكصكؿ ، التكنكلكجي
يية حصاكاستخدـ الباحث األساليب اإل ،الفنية المناسبةك  لم)ة العربية في المعايير التربكية

المصاغة كالكاضحة في  ىداؼغياب األ إلىقد تكصمت الدراسة لك  ،يجالمناسبة لتحميؿ النتا
تعميمية كاضحة  أنشطةعدـ كجكد ك  طريقة العرض تعتمد عمى السرد فأك  التعميمية سطكانةاال

الفنية تكصمت الدراسة  جكانبأسيمة التقكيـ تتصؼ بالتنكع فيما يتعمؽ بالك  لمدركس التعميمية
 إلى ضافةمحطات تجيب عف استفساراتيـ باإلغياب ك  النتايج طبع يةكانإمىناؾ غياب  فأ إلى
ليست في ك  الصكر تككف متكررة في عدة أماكف فأك  الصكت اليناسب المرحمة العمرية فأ
ج اذضركرة تبني نمكذج مف نم إلىصى الباحث أك كفي ضك  النتايج السابقة ، ا الصحيحيكانم
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لىك  تصميـ التعميـ البرمجيات  إعدادمف األفضؿ في حالة  فأان ك تدقيؽ محتكل البرمجية ل)كي ا 
 . صعكبة الم)ةك  لنتعرؼ عمى مدل سيكلة طفاؿإشراؾ عينة مف األ

 :(2010دراسة الحولي )  -3

برنامج قايـ عمى الكفايات لتنمية ميارة تصميـ البرامج التعميمية  عدادإل الدراسة ىدفت
البنايي لبنا  البرنامج  المنيج دراسةال لطبيعة كفقان  الباحث كاستخدـ ،لدل معممي التكنكلكجيا

كلمكصكؿ ، المنيج التجريبيك  المقترح القايـ عمى الكفايات لتنمية ميارة تصميـ البرامج التعميمية
 التحصيمي حيث تككف مف ختبارأداة الدراسة المتمثمة في اال إعدادلنتايج الدراسة قاـ الباحث ب

بطاقة المبلحظة لقياس مستكل  إلى ضافةباإل، دديان مف نكع اختيار مف متعاختبار بندان ( 46)
فقرة مكزعة عمى خمسة أبعاد ( 35) الميارة العممية لتصميـ البرامج التعميمية حيث تككنت مف

 األساسيةمعمـ كمعممة مف معممي التكنكلكجيا لممرحمة ( 41) عمى عينة قصدية مككنة مف
-4118مف العاـ الدراسي  خانيكنسالتعميـ بالحككمة بمديرية التربية ك  العميا التابعيف لمدارس

لمبرنامج أثر كبير في  فأ النتايج أظيرت المناسبة ييةحصااإل المعالجات كبعد تطبيؽ ،ـ4119
تحسيف المعرفة العممية كالميارات العممية لتصميـ البرامج التعميمية لدل معممي التكنكلكجيا، 

ة مف البرنامج القايـ ستفادالباحث باالصى أك كفي ضك  ما تكصمت إليو الدراسة مف نتايج 
بالنمك الميني  ىتماـعمى الكفايات في تدريب المعمميف عمى تصميـ البرامج التعميمية كاال

مما ينعكس  ،لمعممي التكنكلكجيا في المجاؿ المعرفي كالميارم لرفع مستكاىـ كاالرتقا  بيـ
معمـ التكنكلكجيا في الجامعات  دادإعككذلؾ ، عمى الطالب باعتباره محكر العممية التعميمية

 . الفمسطينية

 (:2009) العمرانيدراسة   -4

تقديـ كحدة مقترحة الكتساب ميارات تصميـ كتقكيـ البرمجيات لالدراسة  ىدفت
 ،ب)زة سبلميةالمعممات تخصص تكنكلكجيا التعميـ في الجامعة اإل الطالباتالتعميمية لدل 

الباحثة المنيج البنايي لبنا  الكحدة التعميمية، كالمنيج ىذه الدراسة استخدمت  أىداؼكلتحقيؽ 
التجريبي لمعرفة مدل اكتساب ميارات تصميـ كتقكيـ البرمجيات التعميمية عمى عينة الدراسة 

السنة الثالثة تخصص العمكـ التطبيقية كتكنكلكجيا التعميـ  طالباتطالبة مف  46المككنة مف 
تصميـ لقياس  اختبارنتايج الدراسة أعدت الباحثة  إلىكؿ كلمكص، ب)زة سبلميةفي الجامعة اإل

بطاقة تقكيـ لقياس مستكل ك مستكل المعرفة العممية لميارات تصميـ البرمجيات التعميمية 
يية المناسبة لتحميؿ حصاكاستخدمت الباحثة األساليب اإل، يارات تقكيـ البرمجيات التعميميةم
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قد كل ،ات المعياريةاالنحرافتيف كالمتكسطات الحسابية ك لعينتيف مرتبط (ت) اختبارالنتايج مثؿ 
تقييـ البرمجيات ك  تكجد فركؽ في مستكل اكتساب ميارات تصميـ ونأ إلىتكصمت الدراسة 

كفي ضك  النتايج السابقة ، التعميمية بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم
الميني كبعده عمى ميارات تصميـ  عدادصى الباحث بضركرة تدريب المعمميف أثنا  اإلأك 

ىذه  استخداـالمعمـ في  أدا يجابي عمى إثر أكتقكيـ البرمجيات التعميمية لما ليا مف 
 البرمجيات في التعميـ. 

  (:2009دراسة الجعفر )  -5

لممرحمة  سبلميةتقكيـ البرمجيات التعميمية المساعدة لمنيج التربية اإللالدراسة  ىدفت
لتحديد أىـ المعايير ك  الفنيةك  مممكة العربية السعكدية في ضك  المعايير التربكيةاالبتدايية بال

يبلزمو  فأالتقكيـ القايـ عمى البحث العممي يجب  فأباعتبار المبليمة لمبرمجيات التعميمية 
ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج  أىداؼكلتحقيؽ  ،تطكير ليذه البرمجيات التعميمية

معالجة نكاحي القصكر بو عمى ك  التجريبي لتعديؿ المكقع التعميمي الحالي المنيجك  الكصفي
عدد مف األقراص المدمجة المسجؿ عمييا الدركس التعميمية عينة الدراسة المككنة مف 

 المقررة عمى تبلميذ المرحمة االبتدايية بالتعميـ العاـ سبلميةالمبرمجة في مادة التربية اإل
، اإلعبلـك  جتيا كزارة التربية كالتعميـ المعتدة مف كزارة الثقافةتنأالتي  كرمانمتصفح سيك 

التعميمية  االسطكاناتنتايج الدراسة استخدـ الباحث استمارة تحميؿ محتكل  إلىكلمكصكؿ 
، سبلميةالمبرمجة تتضمف معايير لتقكيـ البرمجيات التعميمية المحكسبة في مادة التربية اإل

الكصكؿ لتقكيـ ليذه ك  يية المناسبة لتحميؿ النتايجحصاكاستخدـ الباحث األساليب اإل
بشكؿ عاـ ال تحظى البرمجيات بت)طية مناسبة مف  ونأ إلىكقد تكصمت الدراسة ، البرمجيات
لىك  حجـ المتابعة مف قبؿ التبلميذ تككف ضعيفة إفبالتالي فك  المدارس ال يكجد تخطيط  ونأ ا 

ضعؼ البرمجيات  فأ إلىتكصؿ الباحث كما  عممي دقيؽ لمبرمجيات التعميمية بشكؿ عاـ 
قمة الككادر الفنية ك  عبلمييفاإلك  كييفبيف الترب تعاكفمبشكؿ عاـ يرجع لعدـ كجكد فريؽ 

صى أك البشرية البلزمة لتنفيذ البرمجيات التعميمية المحكسبة، كفي ضك  النتايج السابقة 
 ا  في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكماتالبرمجيات التعميمية المحكسبة خبر  إنتاجبيقكـ  بسفالباحث 

يقـك  فأيجب ك  التعميـ ممف لدييـ الدراية بسحدث ما تكصمت لو التكنكلكجيا في ىذا المجاؿك 
أحد المختصييف التربكييف كي تخرج ك  خراج البرمجيات ممف لدييـ المؤىبلت التربكيةإب

 .تربكية جيدةك  البرمجيات بصكرة فنية
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 (:2007دراسة المهني )  -6

تحديد المعايير التي يجب تكافرىا في برمجيات النصكص األدبية في لالدراسة  ىدفت
يذ مف مرحمة التعميـ األساسي كالتي تسمح بنمك ميارات التذكؽ األدبي لدل التبلم ةالثانيالحمقة 

مف مرحمة التعميـ  ةالثانيالنصكص األدبية في الحمقة  كلكضع تصكر مقترح لمحتكل مقرر
ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة  أىداؼكلتحقيؽ ، األساسي

 السابع، الدراسة المككنة مف برامج الكسايط المتعددة لم)ة العربية لتبلميذ الصؼ السادس
نتايج الدراسة أعد الباحث بطاقة تحميؿ محتكل مادة الم)ة  إلىكلمكصكؿ ، الثامف األساسيك 

المقدـ لتبلميذ الصؼ السادس، ك  رامج الكمبيكتر متعدد الكسايطذلؾ لتقكيـ منتج بك  العربية
 مناقشتياك  يية المناسبة لتحميؿ النتايجحصاكاستخدـ الباحث األساليب اإل ،الثامفك  السابع

قايمة معايير فنية كتربكية يجب تكافرىا في البرمجيات  إلىقد تكصمت الدراسة كل ،تفسيرىاك 
 إلىتكصمت ، كما مف التعميـ األساسي ةالثانيرة في المرحمة التعميمية لمنصكص األدبية المقر 

 ،مف مرحمة التعميـ األساسي ةالثانيتصكر مقترح لمحتكل مقرر النصكص األدبية في الحمقة 
 مافضصى الباحث بضركرة كجكد قايمة معايير تربكية كفنية لأك كفي ضك  النتايج السابقة 

التقكيـ  أدكاتك كـ المكجو الفنى بتقكيـ أساليب، يق فك أ، جكدة المحتكل التعميمي المبرمج
، كيبيف ضك  معايير التذك ؽ األدبى في  ه، كالنيايي التى يطبقيا المعمـ عمى تبلميذالبنايى

 جو القصكر كمعالجتيا.أك 

 (:2007دراسة مهنا )  -7

بنا  أداة لتقكيـ منيج الرياضيات المحكسب لمطمبة الفايقيف في الصؼ لالدراسة  ىدفت
لمتميز، كذلؾ لمكقكؼ عمى نقاط القكة كمكاطف الضعؼ  الثانيامف في مدارس الممؾ عبدا الث
المنيج التجريبي لتعديؿ ك  ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي أىداؼكلتحقيؽ ، فييا

( 846)معالجة نكاحي القصكر بو عمى عينة الدراسة المككنة مف  ك  المكقع التعميمي الحالي
كطالبةن مف طمبة  طالبان ( 415فايقان كمعممان كمشرفان تربكيان لمنيج الرياضيات، منيـ ) طالبان 

( معممان كمعممة 386لمتميز،  ك) الثانيالصؼ الثامف الفايقيف في مدارس الممؾ عبدا 
( مشرفان تربكيان 45) إلى ضافةباإل، رياضيات، ممف خاضكا تجربة حكسبة منيج الرياضيات

كزارة  إحصايياتيات الذيف خاضكا تجربة حكسبة منيج الرياضيات، كذلؾ حسب لمنيج الرياض
نتايج الدراسة أعدت الباحثة  إلىكلمكصكؿ  ،ـ4115/4116التربية كالتعميـ لمعاـ الدراسي 

كاستخدمت الباحثة  ،معايير لنمكذج تقكيـ مكقع الرياضيات المحكسب عمى شبكة األردف
ذات فركقػات ىناؾ  فأ إلىلقد تكصمت الدراسة ك  تحميؿ النتايج،يية المناسبة لحصااألساليب اإل
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بيف متكسطات تقديرات الصفة  كاألداة الكمية المقارنةعند جميع مجاالت  ييػةإحصاداللة 
الكظيفية )معمـ رياضيات( مف جية، كمتكسط تقديرات الصفة الكظيفية )طالب فايؽ، كمشرؼ 

لح تقديرات الصفة الكظيفية )طالب فايؽ، كمشرؼ ، كذلؾ لصاثانيةتربكم رياضيات( مف جية 
التدريس كفي العممية  ميدافكجكد معمـ الرياضيات في  إلىعزل ذلؾ ي   تربكم رياضيات(،

التعميمية، أما المشرؼ التربكم لمنيج الرياضيات فيك غير مكجكد أثنا  العممية التعميمية 
 إجرا صت الباحثة بضركرة أك بقة كفي ضك  النتايج السا التفاعمية مع الطبلب الفايقيف

بعممية  ىتماـاالك  ترنتنتعديبلت كتصكيبات عمى منيج الرياضيات المحكسب عمى شبكة اإل
التقكيـ المستمرة ليذه المكاقع التعميمية كتحديثيا بما يتناسب مع الت)يرات التي تطرأ عمى 

 .المناىج الدراسية
 (: 2007دراسة راضي )  -8

 مف التعميـ األساسي ةالثانيامج الكمبيكتر التعميمية لمحمقة تقكيـ بر لالدراسة  ىدفت
ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج  أىداؼمعيار لتقكيـ البرمجيات، كلتحقيؽ  إعدادذلؾ بك 

لممرحمة  ةالثانيكصؼ لطبيعة برمجيات الحمقة ك  تحميؿ إلىالكصفي التحميمي لمتكصؿ 
 ؿك األيع البرامج المحكسبة التعميمية لمصؼ عمى عينة الدراسة المككنة مف جم األساسية
نتايج الدراسة أعد الباحث معايير  إلىكلمكصكؿ ، المكضكعة عمى أقراص مدمجةك  المتكسط

 ،التقنية  لبرامج الكمبيكتر التعميميةك  مف المعايير التربكية  135لمتقييـ تحتكم عمى ما يقارب 
 فأ إلىقد تكصمت الدراسة ، كلحميؿ النتايجيية المناسبة لتحصاكاستخدـ الباحث األساليب اإل

المعايير التقنية تحققت بنسبو  فأك  % تقريبان 49التربكية تحققت في البرامج بنسبة  جكانبال
في مقدمة  ىداؼصى الباحث بضركرة أخذ األأك كفي ضك  النتايج السابقة ، % تقريبان 34
باستراتيجيات  ىتماـيجب االك  ميالتي يجب مراعاتيا عند تصميـ برنامج كمبيكتر تعمي مكراأل

 ا ميممة في البرمجيات المدركسة.ينأل نشطةاألك  العرض

 :(2006دراسة الخوالدة والمْاعَّة )  -9

كضع معايير لتطكير أداة لتقكيـ برمجية تعميمية محكسبة في تعميـ لالدراسة ىدفت 
المنيج  الباحثافـ ىذه الدراسة استخد أىداؼكلتحقيؽ ، األساسيةلممرحمة  سبلميةالتربية اإل

مف الدراسات العميا تخصص مناىج كطرؽ  ان طالب 41الكصفي عمى عينة الدراسة المككنة مف 
أداة لتقكيـ البرمجية التعميمية  الباحثافنتايج الدراسة أعد  إلىكلمكصكؿ ، إسبلميةتدريس تربية 

قد تكصمت لك  ،يجيية المناسبة لتحميؿ النتاحصااألساليب اإل الباحثافكاستخدـ ، المحكسبة
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 لية مف الصدؽاتتمتع بدرجة ع سبلميةأداة لتقكيـ برمجية تعميمة لمتربية اإل  إعداد إلىالدراسة 
بجدكل تبني  الباحثافصى أك كفي ضك  النتايج السابقة ، فقرة 146الثبات مككنة مف ك 

لتربية المقياس الذم تكصمت لو الدراسة لتقييـ كافة فركع ا ستخداـالمؤسسات التربكية ال
ة دراسة مدل تكافر ىذه المعايير في المكاد التعميمية المحكسبة لمتربيك  المحكسبة سبلميةاإل
     .األساسيةلممرحمة  سبلميةاإل

 (:2004دراسة َّْبي )  -10

تقكيـ بعض برامج الكسايط المتعددة التعميمية المقدمة لممرحمة لالدراسة  ىدفت
ذلؾ لمكقكؼ عمى ك  التربكم المقترحة ليذه البرامج االبتدايية في ضك  قايمة معايير التصميـ

ىذه الدراسة استخدمت  أىداؼكلتحقيؽ ، تقديـ حمكؿ ليذا القصكرك  القصكرك  جو الضعؼأك 
برنامجان تعميميان  186كتككنت عينة الدراسة مف ما يقارب ، الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
 الرياضيات، الم)ة العربية، الدراسية العمكـ الخامس لممكادك  لممرحمة االبتدايية لمصؼ الرابع

نتايج الدراسة أعدت الباحثة بطاقة تقييـ تحتكم عمى  إلىكلمكصكؿ ، االجتماعيةالدراسات ك 
يندرج ضمف ك  محاكرخمسة  إلىعدد مف المعايير التربكية لبرامج الكسايط المتعددة مقسمة 

يية المناسبة لتحميؿ حصااألساليب اإل كاستخدمت الباحثة، كؿ محكر عددان مف البنكد الفرعية
 ىداؼالبرمجيات المحكسبة يظير فييا غياب محكر األ فأ إلىقد تكصمت الدراسة كلالنتايج، 
كفي ، متفاكتةيناؾ استيفا  ليا بنسب ف محاكرباقي ال، أما مصممي البرمجيات فتمامان ع

التي يجب  مكرمة األفي مقد ىداؼصت الباحثة بضركرة أخذ األأك ضك  النتايج السابقة 
 مراعاتيا عند تصميـ درس تعميمي محكسب.

 (:2004الْبول )و  دراسة طوالبة  -11

المكف، الخط، الشكؿ( ) قايمة بمعايير عناصر التصميـ الفني عدادإلالدراسة  ىدفت
لىك  البرمجيات التعميمية نتاجإل البرمجيات التعميمية  إنتاجقياس مدل معرفة المختصيف في  ا 

ذلؾ ك  المنيج الكصفي الباحثافالدراسة اتبع  أىداؼلتحقيؽ ك ، ممارستيـ لياك  ييربيذه المعا
( مختصان تـ اختيار العينة بشكؿ عشكايي مف جميع 41عمى عينة بمغ عدد أفرادىا )

 التربية التابعة لمديرية التربيةك  البرمجيات التعميمية في مديرية الحاسكب إنتاجالمختصيف في 
في صكرتيا  كانتمف قايمة معايير  دكاتكتككنت األ ،األردنية الياشمية يـ في المممكةالتعمك 

لقياس مدل معرفة معايير عناصر التصميـ  استبانةفي صكرة ( معياران تـ كضعيا 64النيايية )
 بياناتات المعيارية لتحميؿ الاالنحرافك  المتكسطات الحسابيةالباحثاف استخدـ ك  ،الفني
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 كانتممارستيـ ليا ك  معرفة المختصيف لعناصر التصميـ الفني إلى أشارت النتايجك  ،إحصاييان 
 أثر كؿ معيار عمى حده، ختباردراسات ال إجرا  إلى الباحثافصى أك بدرجة متكسطة، كما 

تعريفيـ بسىمية عناصر ك  البرمجيات التعميمية، إنتاجعقد دكرات تدريبية لممختصيف في ك 
 . لشاشاتيا عمى ااستخدامكيفية ، ك التصميـ الفني

 Hwang,Huang & Tseng  (2004  : )دراسة هوانج و هَانج و تسنج    -12

اقع التعميمية عمى شبكة قرارات المجمكعة كطريقة لتقييـ المك   قتراحالدراسة ال ىدفت
يمية ، قاـ بكضع ، كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعة كبيرة مف مكاقع االنترنت التعماإلنترنت

ـ بتقيميا مجمكعة مف الطمبة الجامعييف كطمبة الدراسات العميا في كمية ، ثـ قامعايير لتقييميا
التربية قسـ تكنكلكجيا في جامعة تامكانج في تايكاف ككذلؾ نخبة مف العامميف في كزارة التربية 
كالتعميـ كمجمكعة مف مستخدمي االنترنت حيث قامكا بكضع معايير لمتقييـ باستخداـ النظاـ 

ارات المجمكعة كتكظيؼ النظاـ الرمادم لدمج اآلرا  الشخصية مف عدة قر  الضبابي كطريقة
( ك استنادا إلى EWSEنظاـ تقييـ مكقع عمى شبكة اإلنترنت بمساعدة الحاسكب  )ك  خبرا 

المنيج التجريبي ، كتكليد المعايير األكثر قبكال لتقييـ المكاقع التعميمية عمى شبكة االنترنت 
كالمعمميف الذيف يبحثكف عف مكارد تعميمية مناسبة لمكصكؿ الطبلب  كذلؾ بيدؼ مساعدة

لممعمكمات المطمكبة ، عمى أساس أبعاد متعددة كمناسبة كتكصمت الدراسة  لمجمكعة  بكفا ة
مف المعايير المناسبة لتقييـ المكاقع كالكصكؿ لنتايج أكثر دقة كذلؾ لميات مف مكاقع االنترنت 

معمـ ذات الكفا ة العالية كمكجكدة ىذه القكايـ في كزارة التعميمية المكصى بيا لمطبلب كلم
 . التربية كالتعميـ 

 (:2003دراسة أبوجعفر )  -13

، لتقكيـ طفاؿتصميـ أداة لتقكيـ البرمجيات المقدمة لمرحمة رياض األلالدراسة  ىدفت
 أىداؼؽ كلتحقي، طفاؿالبرمجيات التعميمية المقدمة مف كزارة التربية كالتعميـ لمرحمة رياض األ

 15كذلؾ عمى عينة الدراسة المككنة مف  ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي،
كنصفيـ مف المستكل  ؿك األطفؿ كطفمة نصفيـ مف المستكل  141ك طفاؿمعممة لرياض األ

معيار ىي  أدكاتنتايج الدراسة أعد الباحث ثبلث  إلىكلمكصكؿ ، طفاؿلرياض األ الثاني
، محاكربند مقسمة لخمسة  84مف مككف  طفاؿجيات التعميمية لمرحمة رياض األلتقكيـ البرم

كقد ، الثانيلممفاىيـ لممستكل  اختبارك  ؿك األتحصيمي لممفاىيـ الرياضية لممستكل  اختبارك 
التعميمية الجيدة في البرمجيات  طفاؿال تتكافر معايير برمجيات األ ونأ إلىتكصمت الدراسة 
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بيف متكسطي  إحصاييان كجد فرؽ داؿ يكال  طفاؿميا الكزارة لمرحمة رياض األالتعميمية التي تقد
، الثانيك  ؿك األالمفاىيـ لممستكييف  اختبارلممجمكعتيف التجريبية كالضابطة في  طفاؿدرجات األ

ة مف البحكث كالدراسات النظرية ستفاديجب اال ونأصت الباحثة أك كفي ضك  النتايج السابقة 
يـ البرمجيات التعميمية لمعرفة األسس كالمعايير التي ينب)ي تكافرىا في الخاصة بمجاؿ تقك 

خصايص الطفؿ الذم تستخدـ لو البرمجيات، كذلؾ  إلىالجيدة، كالتعرؼ  طفاؿبرمجيات األ
 برمجيات عالية الجكدة. عدادإل
 (:2003دراسة محمود )  -14

ط المتعددة التي تناسب الفنية لبرامج الكسايك  تحديد المعايير التربكيةلالدراسة  ىدفت
مدل ك  المختصيفك  تبلميذ المرحمة االبتدايية بمدارس التعميـ العاـ مف كجية نظر الخبرا 

ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  أىداؼكلتحقيؽ ، تكافرىا في البرمجيات
ككنة مف خمسة كصؼ المعمكمات ليتكصؿ لممعايير عمى عينة الدراسة المك  ليتمكف مف تحميؿ

نتايج الدراسة أعد الباحث أداة عبارة عف  إلىكلمكصكؿ ، الكزارة إنتاجبرامج كسايط متعددة مف 
استمارة تقكيـ برامج الكسايط المتعددة لتبلميذ المرحمة بمدارس التعميـ العاـ مككنة مف معايير 

 وإن إلىالدراسة قد تكصمت لك  ،معيار 111معايير فنية عددىا ك  ان معيار  55تربكية عددىا 
% 69عدـ تكافر حكالي ك  % مف المعايير في برامج الكسايط المتعددة41يتضح تكافر حكالي 
 ف المعايير الفنية% م46التربكية كتكافر  جكانبىذا يعني ضعؼ في الك  مف المعايير التربكية

 كفي ضك  النتايج، الفنية جكانبىذا يدؿ أيضان عمى ضعؼ الك  %63عدـ تكافر حكالي ك 
صى الباحث بتصميـ برامج الكسايط المتعددة التعميمية في ضك  ما تكصمت لو أك السابقة 

   . فنية لمعرفة فاعمية البرامج المصممة كفؽ ىذه المعاييرك  الدراسة مف معايير تربكية
 (:2003دراسة محمد)  -15

يط الفنية لتصميـ برامج الكساك  قايمة بالمعايير التربكية إلىمتكصؿ لالدراسة  ىدفت
تقكيـ برامج الكسايط ك  المتعددة التي تناسب تبلميذ المرحمة االبتدايية بمدارس التعميـ العاـ

ىذه الدراسة استخدـ الباحث  أىداؼكلتحقيؽ ، الفنيةك  المتعددة في ضك  تمؾ المعايير التربكية
مجمكعة مف برمجيات الكسايط المتعددة مف المنيج الكصفي عمى عينة الدراسة المككنة 

نتايج الدراسة أعدت الباحثة  إلىكلمكصكؿ ، مبحث الم)ة العربية لمصؼ السادس األساسيل
يية المناسبة حصاكاستخدمت الباحثة األساليب اإل، بطاقة تقكيـ منتج كمبيكتر كسايط متعددة

كلقد ، نتايج الدراسات السابقةك  طار النظرممناقشتيا في ضك  اإلك  عرضياك  لمكصكؿ لمنتايج
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تربكية لمبرمجيات التعميمية بما يتكافؽ مع محتكل مادة ك  قايمة معايير فنية إلىاسة تكصمت الدر 
 . تقكيـ برامج الكمبيكتر متعدد الكسايط  لم)ة العربية لمصؼ السادس االبتداييك  الم)ة العربية

 (:2002دراسة قندَل ) -16

تعميـ  تحميؿ نظاـ تقكيـ البرمجيات التعميمية المستخدمة في مجاؿلالدراسة ىدفت 
العمكـ لتحديد عناصر ىذا النظاـ كتصميـ نظاـ متكامؿ لتقكيـ البرمجيات التعميمية ذات 
الكسايط المتعددة المستخدمة في مجاؿ تعميـ العمكـ كبنا  بعض مككنات النظاـ الجديد لتقكيـ 

 ىداؼأكلتحقيؽ ، البرمجيات التعميمية ذات الكسايط المتعددة المستخدمة في مجاؿ تعميـ العمكـ
تقكيـ  عمىالدراسة  عممتك  ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي كمنيج النظـ

نتايج الدراسة قاـ الباحث بطرح  إلىكلمكصكؿ ، البرمجيات التعميمية كفؽ ىذه الرؤية النظامية
المسجبلت في السنة  الطالباتأسيمة معدة حكؿ كيفية تقكيـ البرمجيات عمى أربع مف 

في التربية بكمية البنات مف ذكم االختصاص  ةرنامج الحصكؿ عمى درجة الدكتكراالتمييدية لب
طمب منيف التفكير بشكؿ مستقؿ لتحميؿ نظاـ تقكيـ برمجيات تعميمية ثـ ك  بمجاؿ تقنيات التعمـ

كلقد تكصمت الدراسة  عصؼ ذىني بينيف الستخبلص ما تكصمت اليو المجمكعة، إدارةقاـ ب
ف العناصر التي تمثؿ رؤية المجمكعة لمككنات نظاـ التقكيـ لمبرمجيات قايمة تضـ عددا م إلى

مف المنظكمات الفرعية كعبلقتيا بنظاـ التقكيـ  ان تشتمؿ ىذه القايمة عمى عددك  التعميمية
 عدادصى الباحث بضركرة تدريب المعمميف أثنا  اإلأك كفي ضك  النتايج السابقة ، التربكم

يجابي عمى إثر أيـ كتقكيـ البرمجيات التعميمية لما ليا مف الميني كبعده عمى ميارات تصم
 ىذه البرمجيات في التعميـ. استخداـالمعمـ في  أدا 
 (:2000دراسة حسَن ) -17

 الثانكم ؿك األمتعرؼ عمى كاقع برامج الكسايط المتعددة لفيزيا  الصؼ لالدراسة  ىدفت
مدل تكافر ك  برامج الكسايط المتعددةتتكافر في  فأالمعايير التي ينب)ي ك  بمحافظة اإلسكندرية

ىذه الدراسة  أىداؼكلتحقيؽ ، الطبلبك   را  المعمميفكفؽ  ىذه المعايير في برامج الفيزيا 
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة الدراسة المتمثمة في برامج كسايط 

د الباحث قايمة بالمعايير التي نتايج الدراسة أع إلىكلمكصكؿ ، الثانكم ؿك األمتعددة لفيزيا  
معياران  136عددىا ك  الثانكم ؿك األتتكافر في برامج الكسايط المتعددة لفيزيا  الصؼ  فأينب)ي 

برامج الكسايط المتعددة لمفيزيا  تتكافر  فأ إلىكقد تكصمت الدراسة ، محاكرمكزعة عمى عدة 
دارةك  عميةالتفا محاكرالفنية الكاردة تحت ك  بيا المعايير التربكية مككنات ك  المكقؼ التعميمي ا 
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كالتقكيـ كفي ضك  النتايج  ستخداـال تتكافر بيا معايير محكرم دليؿ االك  الكسايط المتعددة
صت الباحثة بتصميـ برامج الكسايط المتعددة التعميمية في ضك  ما تكصمت لو أك السابقة 

  تقكيـ مناسب.ك  لمبرمجيات ـاستخدامراعاة كجكد دليؿ ك  فنيةك  الدراسة مف معايير تربكية
 (:2000دراسة خمَس ) -18

شاممة لتصميـ نظـ الكسايط الفايقة ك  دقيقةك  بنا  معايير حديثةلالدراسة  ىدفت
نتاجك  التفاعمية ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي  أىداؼيا، كلتحقيؽ ا 

ية في عرض ىذه ميداناسة الالستخبلص المعايير مف الدراسات السابقة المرتبطة ثـ الدر 
 معياران  133قايمة مف  إلىالخبرا ، كقد تكصمت الدراسة ك  المعايير عمى عينة مف األساتذة

خاصة بالنكاحي  معياران  31الفنية في التصميـ كك  معايير خاصة بالنكاحي التربكية 114منيا 
حث بتطبيؽ ىذه المعايير صى الباأك كفي ضك  النتايج السابقة ، الفنية لتصميـ الكسايط الفايقة

نتاجك  عند تصميـ نظـ الكسايط الفايقة التفاعمية جرا ك  ياا   المزيد مف المراجعات. ا 

 (:1999دراسة صالح ) -19

برامج الكمبيكتر التعميمية  نتاجتطكير مجمكعة مف المعايير التربكية إللىدفت الدراسة 
البرامج  إنتاجبات المتصمة تحديد الميار ك  طبيعة المناىج الدراسية المصريةك  بما يتكافؽ

 ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ أىداؼالتعميمية، كلتحقيؽ 
البرامج الكمبيكترية عمى عينة  نتاجلمتكصؿ لقايمة بالمعايير المقترحة إل بياناتتحميؿ الك 

أعضا  مراكز ك  جييفالمك ك  أخصاييي الكمبيكترك  ةالثانكيالدراسة المككنة مف معممي المرحمة 
 سدكاتك استبانات أربعةنتايج الدراسة استخدـ الباحث  إلىكلمكصكؿ ، البرامج التعميمية إنتاج

جكدة  انبأداة تقكيـ ألحد جك  إعدادالعينة سابقة الذكر كمف خبلليا قاـ ب إلىلمرسالة مكجية 
 لمناسبة لتحميؿ النتايجيية احصاكاستخدـ الباحث األساليب اإل، ستخداـىك سيكلة االك  البرنامج

 قايمة محكمة بالمعايير التربكية إلىكقد تكصمت الدراسة ، الفنيةك  الكصكؿ لممعايير التربكيةك 
لىك  البرمجيات نتاجالمتطمبات الفنية إلك  البرمجيات  نتاجمعايير محددة إل اعتمادعدـ  ا 

 ،طكير البرمجياتالقطاع الخاص عمى ت إقباؿعدـ ك  كجكد بعض األخطا  الفنيةك  التعميمية
 الن أك الحاسبات  استخداـصى الباحث بكجكب تدريب المعمميف عمى أك كفي ضك  النتايج السابقة 

نتاجك  بيف الجيات الحككمية المعنية  تعاكفضركرة كجكد سياسة كاضحة لمك  انيان البرمجيات ث ا 
برامج  إنتاجممة في الجكدة الشا إدارةبسياسات  ىتماـاالك  البرامج الكمبيكترية التعميمية إنتاجب

 الكمبيكتر التعميمية.
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رستَن و باتَرسون و انتونَو و رراز و بارستون -20  دراسة  َو
Buxton (1998): Cruz, and Antonio, Patterson, Wiksten,  

تقييـ فعالية برنامج محكسب تفاعمي حكؿ منياج التدريب الرياضي التربكم لالدراسة  ىدفت
، استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي ، كتككنت عينة الدراسة مف ) مقارنة بالمحاضرة التقميدية 

اناث ( كزعكا إلى ثبلث مجمكعات بطريقة عشكايية ،  26ذككر ك  40كطالبة ) طالبان (  66
( 22المجمكعة األكلى درسكا المحتكل التعميمي بطريقة المحاضرة التقميدية حيث تككنت مف )

، كالمجمكعة الثانية تمقكا نفس المحتكل ببرنامج  اناث ( 8ذككر ك  14طالب كطالبة ) 
اناث ( كانسحب  5ذككر ك  15( طالب كطالبة )20محكسب تفاعمي حيث تككنت مف ) 

كىي ثنا  التجربة لتعارض مكاعيد المحاضرات ، كالمجمكعة الثالثة ىي  الضابطة أاثناف 
( 22يسو كتككنت مف ) لـ تتمقى أم تعميمات بخصكص المحتكل المراد تدر المجمكعة التي 
اناث ( ، ككانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار اختيار مف  10ذككر ك  12طالب كطالبة ) 

العضمة رباعية الرؤكس، كقايمة أسيمة مف نكع نعـ اك ال   زاكيةمتعدد لقياس المعرفة اإلدراكية ب
ية الرؤكس بشكؿ العضمة رباع زاكيةمف أجؿ تحديد عما إذا كاف الطبلب قادركف عمى قياس 

صحيح أـ ال ك مقياس اتجاه حكؿ الطريقتيف المستخدمتيف بالدراسة، كقد أسفرت الدراسة عف 
أف استخداـ الطبلب البرنامج المحكسب التفاعمي حكؿ منياج التدريب الرياضي التربكم أداة 

راكية أم تعميمية فعالة كلكف استخدامو كحده ال يكفي مف أجؿ تثقيؼ الطبلب في المعرفة اإلد
 يجب أف يككف مساندا لممحاضرة التقميدية .
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 :َم البرامج التعََّمَة المحوسبةو معاََر وتق إعداد تتناولالتعََّق عَّى الدراسات التي 

المعايير كتقييـ البرامج التعميمية  إعدادمف خبلؿ عرض الباحثة لمدراسات السابقة التي تتعمؽ ب
 التالي: إلىكالعينة كالنتايج تكصمت  دكاتنيج  كاألكالم ىداؼالمحكسبة مف حيث األ

 الدراسة: هدافبالنسبة أل

اتفقت معظـ الدراسات السابقة في ىدؼ الدراسة كىك تقكيـ برامج تعميمية محكسبة كتقكيـ  -
 .برمجيات الكسايط المتعددة لممكاد المختمفة كالمراحؿ الدراسية المتنكعة

برنامج قايـ عمى الكفايات لتنمية ميارات   إعداد ىإل( 4111بينما تيدؼ دراسة )الحكلي، -
تقديـ كحدة الكتساب ميارات  إلى( ىدفت 4119، العمراني) كدراسة، تصميـ البرمجيات

 . تصميـ كتقكيـ برمجيات تعميمية
قايمة معايير فنية  إعداد إلى( ىدفت 4113)طكالبة كالشبكؿ، في المقابؿ نجد دراسة -

تطكير مجمكعة  إلى( ىدفت 1999)صالح، ككذلؾ دراسة، ةلتصميـ البرمجيات التعميمي
بنا   إلى( ىدفت 4111كدراسة )خميس، ، برامج تعميمية محكسبة نتاجمف المعايير إل

)الخكالدة كالمشاعمة،  بينما دراسة معايير حديثة كدقيقة لنظـ الكسايط التفاعمية الفايقة.
 إلى( تيدؼ 4114)قنديؿ،  دراسة، ك ( ىدفت لتطكير أداة لتقكيـ برمجية تعميمية4116

 تحميؿ نظاـ لتقكيـ البرمجيات التعميمية كتصميـ نظاـ متكامؿ لمتقكيـ.
 (، كدراسة4114)محمد، ( كدراسة4114بذلؾ تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة )محمكد،ك  -

( كدراسة )الخكالدة 4113( كدراسة )شمبي،4119)الجعفر، (، كدراسة4117)الميني،
مع ك  تقييـ برنامج تعميمي محكسب لممرحمة االبتدايية إلىا تيدؼ ينأ( في 4116كالمشاعمة،

 (  في تقكيـ برمجيات محكسبة لمرياضيات.4113(، كدراسة )شمبي،4117)مينا، دراسة
 بالنسبة لمنهج الدراسة:

 إلىا تيدؼ يناستخدمت جميع الدراسات في ىذا المحكر المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ أل -
كتصميـ كتقكيـ البرامج التعميمية متعددة الكسايط كىذا يتطمب منو  نتاجر إلمعايي إعداد
 المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو ليذا ال)رض. اذاتخ

، كدراسة)ىكانج ك (4111)الحكلي، ( كدراسة4119،العمرانيدراسة ) فأينما نجد  -
  .التجريبيك  المنيج البنايي كااستخدم (2004ىيانج،

 يا المنيج الكصفياستخدام( في 4119الجعفر،) ( كدراسة4117نا،كاتفقت دراسة )مي -
 . التجريبي لدراستيماك 
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كبذلؾ تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات التي اتخذت المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو  -
 ألغراض الدراسة.

 الدراسة: دواتبالنسبة أل

قػكيـ البػرامج التعميميػة المحكسػبة ىا لقكايـ معايير لتإعداداتفقت معظـ الدراسات السابقة في  -
( 1999لمتقػكيـ كدراسػة )صػالح، استبانة إلىمنيا مف عمؿ عمى تحكيميا ، متعددة الكسايط 

( كدراسػػػػػػػػػة 4111لشػػػػػػػػػبكؿ،)طكالبػػػػػػػػػة كا ( كدراسػػػػػػػػػة4116)الخكالػػػػػػػػػدة كالمشػػػػػػػػػاعمة، كدراسػػػػػػػػػة
 .(2004)دسكقي،

اسػػتمارة  أكتعميميػػة  بطاقػػة تقػػكيـ برمجيػػة إلػػىبينمػػا بعػػض الدراسػػات حكلػػت قايمػػة المعػػايير  -
دراسػة ك  (4119)الجعفػر، دراسػةك  (4111)الزغبػي، تحميؿ محتكل برمجيات تعميمية كدراسػة

 (.  4114)محمكد، دراسةك  (4114)محمد، ( كدراسة4113( كدراسة )شمبي،4117)الميني،
التحصيمي أداة  ختباراال إلى ضافةبينما نجد باقي الدراسات اتخذت بطاقة التقكيـ باإل -

ك  (4114)أبكجعفر، دراسةك  (4119،العمراني) دراسةك  (4111)الحكلي، ستيا كدراسةلدرا
 (2004 دراسة)ىكانج كىيانج،

يا لبطاقة تقييـ برنامج استخدامكبذلؾ تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في  -
تحميؿ بطاقة ك  التعمـ التفاعمي كسداة ت طبقيا عمى المعمميف  لتقييـ البرنامج بشكؿ عاـ

برمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب كسداة ت قيـ بيا البرمجيات ذاتيان بشكؿ أكثر دقة 
 كتخصيصان.

 بالنسبة لعَنة  الدراسة:

اتخذت معظـ الدراسات التي تيدؼ لتقػكيـ البرمجيػات التعميميػة البػرامج التعميميػة المحكسػبة  -
 دراسػةك  (4117)راضػي، راسػة( كد4113)شػمبي، كالمناىج المحكسبة عينة لدراسػتيا كدراسػة

 .(4111)الجعفر، ( كدراسة4111)الزغبي، دراسةك  (4117)ميني، دراسةك  (4111)حسيف،
نتػػػاجالدراسػػػات التػػػي أعػػػدت قػػػكايـ لتصػػػميـ ك  فأبينمػػػا نجػػػد  -  كانػػػتبػػػرامج تعميميػػػة محكسػػػبة  ا 

)طكالبػػػػػػة  البػػػػػػرامج المحكسػػػػػػبة كتصػػػػػػميميا كدراسػػػػػػة إنتػػػػػػاجعينتيػػػػػػا خبػػػػػػرا  كمختصػػػػػػيف فػػػػػػي 
 (.1999)صالح، دراسةك  (4114)قنديؿ، دراسةك  (4111كالشبكؿ،

( في  اختيار المعمميف كالمعممات 4111)الحكلي، دراسةك  (2004كما تتفؽ دراسة )دسكقي، -
 عينة ليا.
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السنة الثالثة لتخصص تكنكلكجيا  طالباتعينتيا مف  كانت( 4111،العمراني) بينما دراسة -
، عينتيا طبلب مف الدراسات العميا كانت( 4116المشاعمة، ك  )الخكالدة بينما دراسة، التعميـ

 العينة الطبلب الفايقيف كالمشرفيف. كانت( 4117)مينا، كأخيران دراسة
كبذلؾ تختمؼ الدراسة الحالية في اختيارىا عينة عشكايية طبقية لمعممي برنامج التعمـ  -

 ب لمصفكؼالتفاعمي في محافظات غزة، كعينة قصدية لبرمجيات التعمـ التفاعمي المحكس
 .الثانيك  ؿك األ، كالثالث( لمبحث الرياضيات لمفصميف الدراسييف الثاني، ؿك األ)

 بالنسبة لنتائج الدراسة:

قكايـ معايير خاصة بتقكيـ برمجيػات تعميميػة محكسػبة  إلىتكصمت جميع الدراسات السابقة  -
الدراسػػات كتظيػػر نتػػايج بعػػض ، ىػػا كفقراتيػػامحاكر كبػػرامج الكسػػايط المتعػػددة عمػػى اخػػتبلؼ 

)شػػػػمبي،  دراسػػػػةك  (4111)الزغبػػػػي، المصػػػػاغة كالكاضػػػػحة كدراسػػػػة ىػػػػداؼغيػػػػاب محػػػػكر األ
 (، بينمػػػػا تظيػػػػر دراسػػػػػة2004دسػػػػكقي،) التربكيػػػػة كدراسػػػػػة جكانػػػػب( كضػػػػعؼ فػػػػي ال4113

( ضػػعفان فػػي 4114)محمػػكد، التربكيػػة كالتقنيػػة، كدراسػػة جكانػػب( ضػػعفان فػػي ال4117)راضػػي،
 جكانػب( ضػعفان فػي ال1999)صػالح، يتضح في نتػايج دراسػة التربكية كالفنية ،بينما جكانبال

 الفنية.
البرمجيػات التعميميػة  نتػاجمعػايير إل اعتمػاد( عػدـ 4111)خمػيس، كما كتظيػر نتػايج دراسػة -

( أظيػػػػرت عػػػػدـ تػػػػكافر معػػػػايير 4114)أبػػػػكجعفر، كدراسػػػػة، ككجػػػػكد بعػػػػض األخطػػػػا  الفنيػػػػة
( معرفػػػة 4111)طكالبػػػة كالشػػػبكؿ، ةالجيػػػدة، كأخيػػػران أظيػػػرت نتػػػايج دراسػػػ طفػػػاؿبرمجيػػػات األ

 المختصيف لعناصر التصميـ كممارستيـ ليا بدرجة متكسطة.
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 : التعََّق العام عَّى الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسات السابقة كما تـ تفصيمو مف اتفاؽ كاختبلؼ الدراسات السابقة فيما بينيا كمع 

 ية تميزت عف الدراسات السابقة فيما يمي:الدراسة الحال فأالدراسة الحالية تبيف 

تقييـ برنامج  تتناكلمـ الباحثة التي عمى حد ع   ى مف نكعيا،لك األتعتبر الدراسة الحالية  -
( في ILPالتعمـ التفاعمي المحكسب التابع لككالة ال)كث ب)زة مف كجية نظر معممي )

دقة بكاسطة بطاقة تحميؿ ك  محافظات غزة كتقييمان ذاتيان لمبرمجيات بشكؿ أكثر تخصيصان 
يا استخداماستخدمتيا الباحثة، كما كتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في 

بطاقة تحميؿ لبرمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة ك  بطاقة تقييـ
 ، كتختمؼ في اختيارىا عينة عشكايية طبقية مف المعمميف .الدنيا األساسية

 

 ت الباحثة من الدراسات السابقة في:استفادقد ول
 همحاكر تحديد ك  اإلطار النظرم لمدراسة إعداد. 
 اختيار المنيج الكصفي التحميمي المناسب لمدراسة. 
 .بنا  قايمة المعايير التربكية كالفنية لبرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب 
 ىا كفقراتيا.محاكر الدراسة كصياغة  أدكات إعداد 
 الدراسة. أدكاتلعينة المناسبة التي ستطبؽ عمييا اختيار ا 
 يية المناسبة لتحميؿ نتايج الدراسة. حصاتحديد األساليب اإل 
 تفسير النتايج التي تكصمت ليا الدراسة. 



 

 انفصم انرابع
  اترجراءانطـريقة واإل

 ٘ميَر الزصاع. 

 ٘صبتنع الزصاع. 

 ٘عٔي٘ الزصاع. 

 الزصاع٘ أرّات.  

 ٛالزصاع٘ اتإدضا. 

 املغتدزم٘سصاا٤عالٔب اإل ٜ٘ٔ. 
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 الفصل الرابع
قة واإل  اتجراءالطَر

، ىداؼالدراسة التي تـ اتباعيا لتحقيؽ األ اتجرا ىذا الفصؿ عرضان مفصبلن إل تناكؿي
حيث يعرض منيجية الدراسة، مجتمع الدراسة، كطريقة اختيار العينة، كما يشمؿ أيضان كصؼ 

، ككصؼ لمبحث الرياضيات يـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسبلكيفية بنا  قايمة المعايير لتقي
كالخطكات اإلجرايية لتطبيؽ الدراسة،  ،دكاتكصدؽ كثبات األ ىا،إعدادالدراسة كطريقة  دكاتأل

كفيما يمي كصفان دقيقان نتايج الدراسة كتحميميا،  إلىيية المستخدمة لمكصكؿ حصاكالمعالجات اإل
 :لذلؾ

 

 :دراسةمنهج ال
الدراسة كىي تقييـ  أىداؼتحقيؽ  أجؿدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي مف استخ

البرمجيات التعميمية المحكسبة التفاعمية لمبحث الرياضيات مف كجية نظر المعمميف كمف كجية 
الخبرا  كالمختصيف كاألدب النظرم  إلىنظر الباحثة كفقان لقايمة معايير تـ بناييا بالرجكع 

 عمييا لرؤية مدل استيفا  البرنامج ليذه المعايير. ابقة كتقييـ البرنامج بنا ن كالدراسات الس
 

 مجتمع الدراسة:
جميع معممي كمعممات التعمـ التفاعمي المحكسب لممرحمة يتككف مجتمع الدراسة مف 

لعاـ  ( معممان كمعممة مف المناطؽ التعميمية في قطاع غزة191الدنيا كالبالغ عددىـ ) األساسية
 األساسيةجميع البرمجيات التعميمية المحكسبة لمبرنامج التفاعمي لممرحمة  ، كمفـ2013-ـ2012

  . الثانيك  ؿك األالدنيا لمبحث الرياضيات لمفصميف الدراسييف 
 

 عَنة الدراسة:
 عَنة الدراسة ااستطالعَة:  - أ

نت العينة االستطبلعية لمدراسة مف )    األساسيةمة ( معممان كمعممة مف معممي المرح41تكك 
كالمشاركيف في  ،(ـ 4114 -4114الدنيا بمدارس ككالة ال)كث بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي )

الطبقية ؛ العشكايية ، كتـ اختيارىـ بالطريقة االبتدايي الثانيك  ؿك األبرنامج التعمـ التفاعمي لمصفيف 
 الدراسة الحالية. ىداؼأل اكمناسبتي دكاتاألكثبات الدراسة، كالتسكد مف صدؽ  أدكاتليتـ تقنيف 
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 عَنة الدراسة الفعََّة: - ب
 أىداؼمف  ونالمنيجية اليامة، كنظران أل اتجرا تعد عممية اختيار عينة الدراسة مف اإل

    ىلك األالدنيا، مستخدمة أداتيف  األساسيةالبحث تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لممرحمة 
بطاقة تحميؿ(  ) ةالثانياألداة ك عمـ التفاعمي في قطاع غزة، عمى معممي الت طبقت(  بطاقة تقييـ )

الباحثة عمى عينة مف برمجيات التعمـ التفاعمي  أجرتولبرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب كالذم 
 :كانت، كالثالث، لذلؾ الثاني، ؿك األالمحكسب لمبحث الرياضيات لمصفكؼ 

 

( لمصفكؼ  حدات تعممية تفاعمية محكسبةك  6 عبارة عف ) عَنة برمجَات التعَّم التفاعَّي
بكاقع كحدة تعميمية  الثانيك  ؿك األكالثالث االبتدايي لمبحث الرياضيات لمفصميف  الثاني، ؿك األ

( لمصؼ الكاحد، كيكضح الجدكؿ  كحدتيف محكسبتيف تفاعمية محكسبة لمفصؿ الدراسي الكاحد )
، الثاني، ؿك األحكسبة التفاعمية لمصفكؼ يف الكحدات التعميمية المك ا(  عن3-4( ك)4-3(، )1-3)

جماليكالثالث االبتدايي، كعدد دركس كؿ كحدة، كعدد البرمجيات التي يتضمنيا كؿ درس ك  عدد  ا 
 الدركس كالبرمجيات كالتي تـ اختيارىا بطريقة قصدية.

 (4-1) جدول
ن اضَات عناَو  اابتدائي( لواأل )الصف  الوحدات التفاعََّة المحوسبة لمبحث الَر

الوحدة التفاعََّة  عنوان الفصل الدراسي
 المحوسبة

عدد الدروس التفاعََّة  
 المحوسبة

عدد البرمجَات التفاعََّة 
 المحوسبة

 برمجية   54 دركس 5 الكحدة األكلى ؿك األالفصؿ الدراسي 

 الثانيالفصؿ الدراسي 
 الكحدة الخامسة

 " 9" الطرح ضمف العدد
 برمجية 111 دركس 8

 برمجَة 153 رسد  13 جمالياإل
 

 (4-2) جدول
ن اضَات عناَو  اابتدائي( الثاني)الصف  الوحدات التفاعََّة المحوسبة لمبحث الَر

الوحدة التفاعََّة  عنوان الفصل الدراسي
 المحوسبة

عدد الدروس التفاعََّة  
 المحوسبة

عدد البرمجَات التفاعََّة 
 المحوسبة

 برمجية  114 دركس  8 الثالثة " الطرح " الكحدة ؿك األالفصؿ الدراسي 
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 برمجية  159 دركس  9 الثامنة " الضرب " الكحدة الثانيالفصؿ الدراسي 

 برمجية  461 درس  17 جمالياإل
 

 (4-3) جدول
ن اضَات عناَو  (الصف الثالث اابتدائي) الوحدات التفاعََّة المحوسبة لمبحث الَر

الوحدة التفاعََّة  عنوان الفصل الدراسي
 المحوسبة

لدروس التفاعََّة  عدد ا
 المحوسبة

عدد البرمجَات التفاعََّة 
 المحوسبة

 ؿك األالفصؿ الدراسي 
حقايؽ  الرابعة " الكحدة

 " الضرب كالقسمة
 برمجية  44 دركس 6

 الثانيالفصؿ الدراسي 
الكسكر  التاسعة " الكحدة

 " كالقياس
 برمجية  49 دركس  8

 برمجية  61 درس  13 جمالياإل

 تعميمية برمجية (375) بكاقعدرس  (33)دركس التعميمية المحكسبة التفاعمية ال إجمالي كافف
 .تفاعمية

التي تضـ دركسان محكسبة لكافة ك بطريقة قصدية كقد تـ االختيار لمكحدات المحكسبة التفاعمية 
 تحتكم عمى أكبر قدر مف البرمجيات التعميمية التفاعمية، ك دركس الكحدة المقررة في الكتاب تقريبان 

نطبؽ عمييا بطاقة تحميؿ برنامج  فأالتي تعتبر كافية كشاممة كبذلؾ تككف كحدة متكاممة يمكننا 
 التعمـ التفاعمي.

تـ اختيارىـ بطريقة  ،( معمـ كمعممة111كالتي تككنت مف ) عَنة معَّمي برنامج التعَّم التفاعَّي
ال)كث الدكلية في قطاع عشكايية طبقية مف معممي التعمـ التفاعمي المحكسب مف مدارس ككالة 

( يكضح عدد المعمميف في كؿ منطقة تعميمية كحجـ العينة المطمكبة مف كؿ 3-3غزة، كالجدكؿ )
 منطقة.

 (203:2006)الحمداني ك خركف، (حجم المجتمع)حجم الطبقة / X = حجم العَنة عَنة الطبقة
 

 X (44 /191 = )17 111عينة المعمميف المستيدفيف مف رفح = 
 X (31 /191 = )41 111=  خانيكنسمعمميف المستيدفيف مف عينة ال

 X (47/191 = )19 111عينة المعمميف المستيدفيف مف الكسطى = 
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 X (44/191 = )14 111عينة المعمميف المستيدفيف مف شرؽ غزة  = 
 X (41/191 = )16 111عينة المعمميف المستيدفيف مف غرب غزة  = 

 X (49/191 = )15 111ماؿ غزة = عينة المعمميف المستيدفيف مف ش
 (4-4) جدول

ع عَنة الدراسة عَّى المناطق التعََّمَةت  وَز

 عينة الطبقة مجتمع الطبقة المنطقة التعميمية
 17 44 رفػػػػػػػػػػػػػػػػػح
 41 31 خانيكنس
 19 47 الكسطػػػى
 14 44 شرؽ غزة
 16 41 غرب غزة
 15 49 شماؿ غزة
 111 191 المجموع

 يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت)يراتيا: (4-5) كالجدكؿ
 (4-5) جدول

ع أفراد عَنة الدراسة حسب المتغَرات ن=)ت  (100وَز

 النسبة المئوَة  العدد التصنَف المتغَر

 الجنس
 49 49 ذكر

 71 71 أنثى

 الخبرة التدريسية
 49 49 سنكات 5أقؿ مف 

 46 46 سنكات 11- 5مف 

 45 45 اتسنك  11أكثر مف 

 المنطقة التعميمية
 17 17 رفح

 41 41 يكنس فاخ

 19 19 الكسطى
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 14 14 شرؽ غزة

 16 16 غرب غزة

 15 15 شماؿ غزة
 

اث في عينة الدراسة يفكؽ عدد الذككر، حيث بم)ت نسبة نعدد اإل فأ( 3-5يبيف الجدكؿ ) -
 %(.71اث )ناإل

%( مف أفراد عينة الدراسة بم)ت خبرتيـ التدريسية أقؿ 49) إفأما مف ناحية الخبرة التدريسية ف - 
 فأسنكات، في حيف  11 – 5%( منيـ بم)ت خبرتيـ التدريسية ما بيف 46سنكات، بينما ) 5مف 
 سنكات. 11%( مف أفراد عينة الدراسة بم)ت سنكات حبرتيـ التدريسية أكثر مف 45)

 عمى النحك التالي: كافيمية فقد أما تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة التعم - 

%( مف منطقة 19التعميمية، ) خانيكنس%( مف منطقة 41%( مف منطقة رفح التعميمية، )17)
%( مف منطقة غرب غزة 16%( مف منطقة شرؽ غزة التعميمية، )14الكسطى التعميمية، )

 .%( مف منطقة شماؿ غزة التعميمية15التعميمية، )

 الدراسة: أدوات
مدل استيفا  البرنامج التفاعمي المحكسب  معرفة في تتمثؿ التي الدراسة اؼأىد ؽيلتحق

لمبحث الرياضيات لممعايير، استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة قايمة لممعايير التربكية كالفنية 
 كالتحكـ التعميمي كالتفاعمية  لبرنامج التعمـ التفاعمي كالتي ستتحكؿ لػ

 ( لبرنامج التعم بطاقة تقييـ )  يفطبؽ عمى المعممـ التفاعمي المحكسب ت . 

 ( لبرمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب ت   بطاقة تحميؿ ).طبقيا الباحثة 

كسكؼ نكضح فيما يمي كيفية بنا  قايمة المعايير لتقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث 
 الرياضيات:

 بناء قائمة المعاََر لتقََم برنامج التعَّم التفاعَّي:

قايمة بالمعايير التربكية كالفنية كمعايير التحكـ التعميمي  إعداد إلىييدؼ ىذا الجز  
الصفكؼ  الدنيا ) األساسيةكالتفاعمية الخاص ببرمجيات التعمـ التفاعمي لمادة الرياضيات لممرحمة 

رييسة لممكقع معايير خاصة بمكقع التعمـ التفاعمي كالكاجية ال إلى ضافة( باإل كالثالث الثاني، ؿك األ
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مف معمكمات المكقع   ن الطالب كذلؾ لتقييـ برنامج التعمـ التفاعمي بشكؿ شامؿ متكامؿ بد زاكية ك
 األساسيةبالتحكـ التعميمي كالتفاعمية الخاصة ببرمجيات التعمـ التفاعمي لممرحمة  انتيا ن الرييسي ك 

 الدنيا لمبحث الرياضيات.

ر المستخمصة كصياغتيا في شكؿ معايير مبديية ثـ في ىذا الجز  عرضان لممعايي تناكؿكسن
شكميا النيايي كذلؾ مف خبلؿ ثبلث  إلىتحكيميا، كمناقشة نتايج عممية التحكيـ لمكصكؿ بالمعايير 

 مراحؿ :

 صياغة المعايير في شكميا المبديي. -1
 تحكيـ المعايير بعرضيا عمى عينة مف الخبرا  كالمختصيف. -2
 شكميا النيايي.  إلىبالمعايير  مناقشة نتايج التحكيـ لمكصكؿ -3

عمى ما تـ استخبلصو مف الفصكؿ السابقة مف ىذه الدراسة، ستقدـ الباحثة  ان اعتمادك 
قايمة المعايير الخاصة بتقييـ برنامج التعمـ التفاعمي الخاص بيذه الدراسة في  إعدادعرضان لكيفية 

 .يةلك األصكرتو 
 

 ًا: الهدف من  قائمة المعاََر:أو 

إصدار حكـ عمى برمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث  إلىايمة المعايير تيدؼ ق
ىا إعدادالدنيا في ضك  معايير تـ  األساسيةالرياضيات كتقييميا كمدل صبلحيتيا لطمبة المرحمة 

عممي كخطكة أساسية لتحسيف كتطكير كتقكيـ برمجيات التعمـ التفاعمي  سسمكبكاشتقاقيا ب
 المحكسب في فمسطيف.

 

 ْتقاق قائمة المعاََر:ا: مصادر ثانَاً 

نظران لعدـ كجكد معايير لتقييـ برمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لطمبة 
 الدنيا في حدكد عمـ الباحثة، لذلؾ فقد اعتمدت الباحثة في بنا  قايمة المعايير األساسيةالمرحمة 

 ى العديد مف المصادر ىي:الخاصة ببرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب عم

بنا  قايمة  تتناكلالدراسات السابقة كاألدبيات الخاصة بمجاؿ البرمجيات التعميمية كالتي  -
( كدراسة 4117قايمة المعايير كمنيا دراسة )مينا، محاكرة منيا في بنا  ستفادمعايير كاال
سة ( كأخيران درا4119( كدراسة )الجعفر،4117( كدراسة )راضي،4111)الزغبي،
 (.4113)شمبي،

 طبيعة البرامج التعميمية متعددة الكسايط التفاعمية. -
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 التربكية كخصايصيـ النمايية. حاجاتيـ الدنيا، ك األساسيةالمرحمة  تبلميذطبيعة  -
را  بؤرة مف الخبرا  تخصص حاسكب كتكنكلكجيا معمكمات كالمختصيف في  استطبلع  -

طريؽ مقاببلت شخصية غير رسمية لمقياـ مجاؿ تصميـ كتقييـ برامج تعميمية محكسبة عف 
 ببنا  المعايير.

قايمة  إعدادت الباحثة مف تجميع المعايير المستخمصة مف مصادر االشتقاؽ السابقة في استفادكقد 
 المعايير التربكية كالفنية لتقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب.

 

 قائمة المعاََر المقترحة وتحرَمها: إعدادثالثًا: 

 :ا كخصايصي المعاييرالن عمى تعريؼ أك نتعرؼ  فأندما نتحدث عف قايمة المعايير يجب ع
 :مفهوم المعاََر - أ

كىك ما يقاس بو غيره، كىك النمكذج المحقؽ لما ينب)ي  –: ىي جمع كمفردىا المعيار المعاََر لغة
 (4114)ابف منظكر، يككف عميو الشي  فأ

، تضمف جكدة نتاجا عبارة عف أساسيات لمتصميـ كاإليبسن" المعايير  (13:4114،عثمافؼ )كتعر 
 ." المنتج التعميمي في ضك  المستحدثات التكنكلكجية المعاصرة

المعايير مجمكعة مف المبادئ كاألسس العامة التي يمكف  بسف" ( 443:4114كيرل )الفار، 
 ." تطبيقيا، كالتي تجعؿ عممية التقكيـ لممنتج التعميمي أكثر مكضكعية

المقياس المستخدـ لتقييـ البرمجيات  وبسنعمى ما سبؽ اعتمدت الباحثة المقصكد بالمعيار  بنا ن ك 
التكصية  اذيعتبر أداة مساعدة عمى إصدار الحكـ، كاتخ ونأالتعميمية التفاعمية في الرياضيات، كما 

ات تحسيف ىذه سترشد بيا في عممييعتبر أداة ي   ونأتطكير كتعديؿ ىذه البرمجيات فضبلن عمى  بشسف
 البرمجيات التعممية التفاعمية.

  :الْروط والمتطَّبات الواجب توافرها في المعاََر - ب
( 473:4114(،)خميس،411:4114عمى العديد مف الدراسات كاألدبيات التربكية )الفار، طبلعباال

لكمبيكتر الشركط كالمتطمبات الكاجب تكافرىا في المعايير التربكية كالفنية لبرامج ا تتناكلالتي 
التعميمية، أمكف تحديد الشركط كالمتطمبات الكاجب تكافرىا في المعايير التربكية كالفنية لمبرمجيات 

 ت عند اشتقاؽ المعايير في الدراسة الحالية، كىي :يكعالتعميمية لمتبلميذ، كالتي ر  

 .اتيا التربكيةكانما  تراعي المعايير المقترحة، خصايص البرمجيات التعميمية، ك  فأ .1
 التربكية. حاجاتيـتراعي المعايير المقترحة، خصايص التبلميذ، ك  فأ .2
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 تراعي المعايير المقترحة، طبيعة البيية العربية، ككاقع تعميـ التبلميذ في قطاع غزة. فأ .3
لمعايير لمبرمجيات اتراعي المعايير المقترحة، األسس التربكية كالنفسية، عند صياغة  فأ .4

 التعميمية لمتبلميذ.
اعي المعايير المقترحة، األسس كالمبادل  التكنكلكجية كالفنية، عند صياغة المعايير تر  فأ .5

 لمبرمجيات التعميمية لمتبلميذ. .
 تككف المعايير المقترحة حديثة، دقيقة، شاممة كمبنية عمى أسس عممية سميمة. فأ .6

سة الحالية جا  عممية الفصؿ بيف المعايير التربكية كالفنية في الدرا فأكمف الجدير بالذكر 
صعكبة الفصؿ بيف  إلىكالمعالجة، حيث أشارت معظـ الدراسات  تناكؿب)رض تيسير ال

كبلن منيا  فكذلؾ أل التربكية كالفنية في تصميـ كتطكير البرمجيات التعميمية ، جكانبال
 يؤثر كيتسثر باآلخر، داخؿ منظكمة متكاممة، كمتفاعمة.

النظرم ك را  الخبرا  كالمختصيف في البرمجيات التعميمية  كبنا ن عمى الدراسات السابقة كاألدب
 رييسة كىي: محاكرخمسة  إلىكالتي قسمت  َة بالمعاََرلو األ القائمة كتقييميا تـ صياغة 

 ية معايير .مانكاشتمؿ عمى ث :معمكمات عامة عف المكقع .1
 عشر معياران. ىكاشتمؿ عمى اثن :الطالب زاكيةالكاجية الرييسة ك  .2
 كاشتمؿ عمى خمسة معايير أساسية كىي: :التربكيةالمعايير  .3

  البرمجيات التعميمية، كاشتمؿ عمى تسعة معايير فرعية. أىداؼمبل مة 
 .مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية، كاشتمؿ عمى ثبلثة عشر معياران فرعيان 
 ية معايير فرعية.مانتنكع أساليب عرض المحتكل، كاشتمؿ عمى ث 
  ميمية، كاشتمؿ عمى عشرة معايير فرعية.التع نشطةاألمبل مة 
  .صدؽ كمكضكعية التقكيـ، كاشتمؿ عمى سبعة معايير فرعية 

 

 كاشتمؿ عمى خمسة معايير أساسية كىي:  :المعايير الفنية .4
  ية معايير فرعية.مانالمكف، كاشتمؿ عمى ث استخداـمناسبة 
 .مناسبة طريقة عرض النصكص، كاشتمؿ عمى سبعة معايير فرعية 
 عشر معياران فرعيان. ىالصكت، كاشتمؿ عمى اثن استخداـ مة مبل 
 .مبل مة الصكر الثابتة، كاشتمؿ عمى سبعة معايير فرعية 
 . مناسبة الرسكمات المتحركة، كاشتمؿ عمى سبعة معايير فرعية 

 

 التفاعمية كالتحكـ التعميمي، كاشتمؿ عمى تسعة  معايير. .5
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خمسة  إلى( معياران مقسمة 111حكيـ في ىذه الدراسة )كبيذا بمغ مجمكع المعايير التي عرضت لمت
 ية.لك األ( يكضح قايمة المعايير في صكرتيا 4) رييسة، كالممحؽ رقـ محاكر

 

 التالَة: اتجراءولتحرَم قائمة المعاََر المقترحة تم اتباع اإل

)معمكمات   ؿك األرييسة ،المحكر  محاكرالمعايير في قايمة تحتكم عمى خمسة  إعدادتـ  .1
الطالب(، المحكر الثالث  زاكية)الكاجية الرييسة ك  الثانيعامة عف المكقع(، المحكر 

)المعايير التربكية( كيتضمف خمسة معايير أساسية، المحكر الرابع )المعايير الفنية( 
 كيتضمف خمسة معايير أساسية كالمحكر الخامس)التفاعمية كالتحكـ التعميمي(. 

خيارات  أربعةالرييسي كيقابمو  وعنكانـ لكؿ معيار ك تحتكم القايمة عمى جدكؿ بو رق .2
ة لمتعديبلت المقترحة، كعمى المحكميف نا)منتمي، غير منتمي، مناسب، غير مناسب( كخ

التصكيب عمى اختيار كاحد لكؿ معيار، كقد أرفؽ بكؿ قايمة خطاب لمقايـ عمى التحكيـ، 
لمحكسب المراد تقييمو ككيفية يشرح اليدؼ مف البحث كطبيعة برنامج التعمـ التفاعمي ا

تقييـ البرنامج مف خبلؿ قايمة المعايير، كما كقامت الباحثة شخصيان بسخذ مكعد مف معظـ 
المحكميف كلقاييـ لتكضيح طبيعة برمجيات التعمـ التفاعمي التي تنكم تقييمو كذلؾ حتى 

 يككف التحكيـ أكثر جدكل كفايدة كمناسبة ليدؼ البحث. 
لمعايير عرضت عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ لمتسكد مف ىذه ا .3

أساتذة  إلى ضافةتكنكلكجيا التعميـ كالحاسكب كالكمبيكتر التعميمي كالتربية كالمناىج باإل
خبرا  مشاركيف ضمف برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب كمشرفيف تربكييف تخصص 

 يف لقايمة المعايير.( يكضح أسما  السادة المحكم4حاسكب، كالممحؽ رقـ )
 صكرتيا النيايية. إلىيا كتحميميا لمكصكؿ بالمعايير بياناتتـ تجميع نتايج التحكيـ كتفريغ  .4

الكاردة مف عممية التحكيـ، تـ تعديؿ ما رأل أغمب المحكميف تعديمو  بياناتكبعد تحميؿ ال
لتي رأل المحكميف عدـ تما  معيار لمحكر ما، كما تـ حذؼ المعايير اإنعدـ  أكتما  نبالنسبة إل

يا بالبحث كتكرارىا في أكثر مف محكر كتعديؿ بعض الصياغات كالعبارات ل)كيان، كبذلؾ تـ ارتباط
بقا  عمى المعايير التي تكضح اليدؼ مف البحث كالتي تسيؿ التقييـ كتسيؿ سيطرة الباحثة عمى اإل

 المعمكمات الناتجة كصحة تفسيرىا.
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 لتعدَل المقترحة والمتفق عََّها:ا اتجراءوفَما ََّي عرض إل

حيث قابمت الباحثة معظـ المحكميف كناقشت طبيعة البحث الذم تجريو، كاليدؼ مف 
تتكافر في برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب، كالمصادر التي اشتقت  فأتحديد المعايير التي ينب)ي 

 منيا ىذه المعايير .

 ف معياران( كما يمي:يكعشر  يفحاتيـ تـ حذؼ )اثننتيجة ذلؾ أجريت بعض التعديبلت في ضك  مقتر 

 البرمجيات التعميمية، أىداؼمف المعايير التربكية: بكاقع )ثبلثة( معايير مف مبل مة  -
( مف تنكع أساليب ان كاحدان معايير مف مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية ،) معيار  (أربعة)

 التعميمية نشطةاألمعايير مف مبليمة  (أربعة) عرض المحتكل،
( مف ان كاحدان المكف، )معيار  استخداـكمف المعايير الفنية: بكاقع )ثبلثة( معايير مف مناسبة  -

)خمسة( معايير مف مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر  مناسبة طريقة عرض النصكص،
 تـ دمجيما لمتقميؿ مف اإلطالة التي ال داعي ليا كلتشابو كتكرار المعايير فأبعد  الثابتة،

 كااللتباس بينيا.
 ( مف معمكمات عامة عف المكقع .ان كاحدان كما تـ حذؼ )معيار  -

 )خمسة معايير( كما يمي: إضافةكما تـ 

 صدؽ كمكضكعية التقكيـ. إلىمعايير المعايير التربكية: بكاقع )ثبلثة(  إلى -
 الصكت. استخداـمبل مة  إلى( ان كاحدان المعايير الفنية: بكاقع )معيار  إلى -
 محكر التفاعمية كالتحكـ التعميمي. إلى( ان كاحدان )معيار  إضافة كما تـ -

( 3رييسة، كالممحؽ رقـ ) محاكرخمسة  إلى( معياران مقسمة 93كبذلؾ تضمنت قايمة المعايير )
 يكضح قايمة المعايير في صكرتيا النيايية .

 رابعًا: ضبط قائمة المعاََر:

برامج التعمـ التفاعمي المحكسب ككضعيا في  تتكافر في فأبعد تحديد المعايير التي ينب)ي 
        ،(5بطاقة تقييـ خاصة بالمعمميف ممحؽ رقـ ) إلىصكرتيا النيايية، قامت الباحثة بتحكيميا 
التي اتبعت  اتجرا ( لتقييـ البرمجيات  كفيما يمي اإل6كبطاقة تحميؿ خاصة بالباحثة ممحؽ رقـ )

 بطاقة التحميؿ .لمتسكد مف صدؽ كثبات بطاقة التقييـ ك 
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 (: بطاقة التقََم ) . أ
 (: بطاقة التقََم الهدف من )

 ج=إلىالتعرؼ  إلىتيدؼ بطاقة التقييـ 

مدل تكافر المعايير في برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة  
كسب، كذلؾ الدنيا مف كجية نظر المعمميف المشاركيف في برنامج التعمـ التفاعمي المح األساسية
 لتسكيدىا كنقاط الضعؼ لتحسينيا.  يـ البرمجيات كمعرفة نقاط القكةبيدؼ تقي
 (: بطاقة التقََم وصف )

تتككف بطاقة التقييـ مف تعميمات خاصة بتقييـ المعمميف لبرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب 
ية كالخبرة التدريسية شخصية عامة كالجنس كالمنطقة التعميم بياناتنجاح عممية التقييـ، ك  مافضل

 كؿ معيار إعطا كلقد تـ  (،4-6كما في جدكؿ رقـ ) الرييسة المككنة لمبطاقة، محاكركتكضيح لم
عدـ  إلى( 1( تدؿ عمى مدل تكافر المعايير في البرمجية حيث تدؿ )3-4-4-1-1درجة مف )
( 3افرة بدرجة كبيرة، ك)( متك 4( متكافرة بدرجة متكسطة، ك)4( متكافرة بدرجة قميمة، ك)1التكافر، ك)

 جدان.متكافرة بدرجة كبيرة 

  (4-6جدول )                
  قََممعاََر بطاقة التمحاور و 

 

 عدد المعاََر  محاورال

 معايير  7 المحكر األكؿ: معمكمات عامة عف المكقع. -1

 معياران   14 المحكر الثاني: الكاجية الرييسة كزاكية الطالب. -2

 عايير التربكية المحكر الثالث: الم -3

 البرمجيات التعميمية أىداؼمبل مة  -

 مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية -

 تنكع أساليب عرض المحتكل -

 التعميمية األنشطةمبل مة  -

 صدؽ كمكضكعية التقكيـ -

 

 معايير  6

 معايير  9

 معايير  7

 معايير  6

 ييرمعا11



اتجرا الطروقةىواإل   

 

 007 
 

 الفصلىالرابع

 

 عدد المعاََر  محاورال

 المحكر الرابع: المعايير الفنية  -4

 المكف استخداـمناسبة  -

 مناسبة طريقة عرض النصكص -

 الصكت  استخداـمبل مة  -

 مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة -

 

 معايير  5

 معايير  6

 معايير  7

 معايير  9

 معايير11 التحكـ التعميمي كالتفاعمية -5

 معيار 93 أساسية محاكر 5  جمالياإل
 

 (: بطاقة التقََم صدق )

 كضعت لو، استخدمت الباحثة: كلمتحقؽ مف صدؽ بطاقة التقييـ لما
ية عمى مجمكعة مف األساتذة لك األ: حيث عرضت بطاقة التقييـ في صكرتيا صدق المحرمَن

 المتخصصيف في المجاؿ كذلؾ ب)رض التعرؼ عمى  راييـ كمبلحظاتيـ حكؿ ما يمي :

 بنكد المعيار بما تقيسو. ارتباطمدل  -
 مدل سبلمة صياغة البنكد صياغة كاضحة سميمة. -
 . ضافةاإل أكالحذؼ  أكبالتعديؿ  كافقتراح مايراه مناسبان سكا  ا -

تـ فحص  را  السادة المحكميف )سبعة عشر محكمان( كتـ مبلحظة نسبة االتفاؽ بينيـ عمى كؿ 
البنكد الرييسة كالفرعية كقد قبمت الباحثة البنكد التي اتفؽ عمييا )اثنا عشر محكمان( عمى األقؿ سكا  

 .ضافةاإل أكالحذؼ  أكبالتعديؿ  كاف

كقد أبدل المحكميف بعض المبلحظات كاآلرا ، تـ دراستيا كأجرت الباحثة باالتفاؽ مع المشرؼ 
كتسعكف( معياران تـ كضعيا في بطاقة التقييـ في  أربعةالتعديبلت المقترحة كأصبح عدد المعايير )

 (.5، ممحؽ رقـ ) صكرتيا النيايية
صدق ااتساق الداخَّي :( Internal Validity)    كقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي

الدنَا بمدارس ورالة  األساسَةبطاقة تقََم برنامج  التعَّم التفاعَّي المحوسب لَّمرحَّة  لفقرات "
بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر مع الدرجة الكمية لممحكر  رتباطمعامؿ اال إيجاد" ب الغوث الدولَة

 التالي:جدكؿ النفسو كما ىك مكضح في 
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 (4-7) جدول
 ( معَّومات عامة لَّموقع ) لواأل صدق ااتساق الداخَّي لفقرات المحور 

 
 : معَّومات عامة  لَّموقعلواأل المحور 

 

معامل 
 رتباطاا 

 

مستوى 
 الدالة

يحتػػػػكم المكقػػػػع عمػػػػى اسػػػػـ المؤسسػػػػة التعميميػػػػة المقدمػػػػة لممقػػػػرر كسػػػػبؿ   .1
 االتصاؿ بيا .

**0.601 0.000 

 0.000 0.776** الركابط الرييسة في كؿ صفحات المكقع. يتصؼ بثبات  .2

 0.000 0.780** كصبلت. أكتستخدـ بعض الصكر كركابط   .3

 0.000 0.790** تتسـ صفحات المكقع بتكحيد التصميـ داخميا.  .4

 0.000 0.688** زر لممتعمميف. أكتتضح كظيفة كؿ أيقكنة    .5

المحتػػػػكل التعميمػػػػي  عػػػػف أسػػػػيمة المػػػػتعمـ حػػػػكؿ اإلجابػػػػةتتػػػػكافر خاصػػػػية   .6
 لممكقع.

**0.687 0.000 

 0.000 0.566** .ترنتنيمكف الحصكؿ عمى نسخة احتياطية في حاؿ عدـ االتصاؿ باإل  .7

 α = 1.15 عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال*                         α = 1.11عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال**

 الكمية كالدرجة ؿك األالمحكر  فقرات بيف كؿ فقرة مف رتباطمعامبلت اال (4-7)يبيف الجدكؿ 
جميع فقرات ىذا المحكر مرتبطة  فأكالذم يبيف (، 1.791-1.566لفقراتو، كالمحصكرة بيف )

فقرات المحكر صادقة لما  أف عمى يدلؿ مع الدرجة الكمية لممحكر، كىذايية إحصاان ذا داللة ارتباط
 كضعت لقياسو.

 (4-8) جدول
 الطالب( زاوَةالواجهة الرئَسة )لَّموقع و  الثانيصدق ااتساق الداخَّي لفقرات المحور 

 
ةلَّموقع و  : الواجهة الرئَسة )الثانيالمحور   ( الطالب زاَو

 معامل 

  رتباطاا 
مستوى 
 الدالة

 0.000 0.428** يتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالكضكح كالبساطة .  .1

 0.000 0.403** .نسجاــ البنية الرييسة لممكقع بالمركنة  كااليتميز تصمي  .2
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يتجػػػكؿ بحريػػػة خػػػبلؿ المكقػػػع مػػػف خػػػبلؿ أزرار الصػػػفحة  إفيسػػػتطيع المػػػتعمـ   .3
 الرييسة.

**0.391 0.000 

 0.000 0.675** ...( . - لة حاسبة  –مساعدة )مثؿ القامكس  أدكاتتتكافر   .4

 0.000 0.689** ميحات كاألفكار كتذكر.لممساعدة مثؿ التم أخرلتستخدـ مصطمحات   .5

 0.000 0.533** ات )طرؽ مسدكدة( .ارتباطيحتكم الركابط غير الفعالة كالصفحات بدكف   .6

 0.000 0.581** بفاعمية. خرلتعمؿ الركابط مع المكاقع األ  .7

 0.000 0.388** زر يعيد المتعمـ لمصفحة الرييسة عمى كؿ صفحة مف المكقع.  أكيكجد مفتاح   .8

 0.000 0.743** المكقع في الصفحة الرييسة لممكقع . إنشا يدرج تاريخ   .9

 0.000 0.814** يدرج  تاريخ  خر تعديؿ أجرم عمى المكقع.  .10

 0.000 0.581** يحتكم المكقع سجبلن لعدد زكار المكقع.  .11

لممػتعمـ حسػب رغبتػو كذلػؾ  لكتركنػييحصؿ عمى البريد اإل فأيستطيع المكقع   .12
 جديد كتحديث عمى المكقع. إلعبلمو بسم

**0.586 0.000 

 α = 1.15 عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال*                         α = 1.11عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال**

 الكمية كالدرجة الثانيالمحكر  فقرات بيف كؿ فقرة مف رتباطمعامبلت اال (4-8)يبيف الجدكؿ 
جميع فقرات ىذا المحكر مرتبطة  فأ(، كالذم يبيف 1.813-1.488كالمحصكرة بيف )لفقراتو، 
فقرات المحكر صادقة لما  فأ عمى يدلؿ مع الدرجة الكمية لممحكر، كىذايية إحصاان ذا داللة ارتباط

 كضعت لقياسو.

 (4-9) جدول
ة )صدق ااتساق الداخَّي لفقرات المحور الثالث   ( المعاََر التربَو

 
ةالمحو   ر الثالث: المعاََر التربَو

 معامل 

  رتباطاا 
مستوى 
 الدالة

 البرمجَات التعََّمَة   أهداف مالءمة: لواأل المعَار 
 0.000 0.739** تحدد البرمجية التعميمية اليدؼ المراد تحقيقو مف التعمـ.  .1

 0.000 0.697** يمكف تحقيؽ اليدؼ التعميمي مف خبلؿ  أكثر مف برمجية تعميمية.  .2

 0.000 0.754** البرمجية التعميمية بقابميتيا لمقياس كالمبلحظة. أىداؼتتسـ   .3
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ةالمحو   ر الثالث: المعاََر التربَو

 معامل 

  رتباطاا 
مستوى 
 الدالة

 0.000 0.759** يتناسب ىدؼ البرمجية مع ما يست)رقو المتعمـ مف كقت.  .4

 0.000 0.728** البرمجيات التعميمية مع المحتكل التعميمي. أىداؼترتبط   .5

 0.000 0.764** البرمجيات التعميمية مع التقكيـ. أىداؼترتبط   .6

 : مناسبة محتوى البرمجَات التعََّمَةالثانيالمعَار 
 0.000 0.738** .ىداؼيتضمف محتكل البرمجية التعميمية المفاىيـ كاألفكار المرتبطة باأل  .7

 0.000 0.732** يشتمؿ محتكل البرمجية عمى مفاىيـ كمعمكمات حديثة ككاضحة .  .8

السػػػػابقة عػػػػف مكضػػػػكع  البرمجيػػػػة يراعػػػػي محتػػػػكل البرمجيػػػػة خبػػػػرات المػػػػتعمـ   .9
 التعميمية.

**0.720 0.000 

يعكػػػػس محتػػػػكل  البرمجيػػػػة خبػػػػرات مػػػػف حيػػػػاة المػػػػتعمـ كيكظفيػػػػا فػػػػي تصػػػػميـ   .10
 كالتماريف.  نشطةاأل

**0.663 0.000 

 0.000 0.723** عمى التبلميذ.   إيجابان يؤثر محتكل البرمجيات   .11

 0.000 0.721** بو.تكتب البرمجيات بم)ة بسيطة تناسب المتعمـ كتخاط  .12

 0.000 0.589** جسمية( . –ل)كية  –يناسب المحتكل خصايص التبلميذ )معرفية   .13

خػػط  –سػػيـ اسػػتخداـ -ز)لػػكف مميػػ نتبػػاهيتضػػمف المحتػػكل أسػػاليب جػػذب اال  .14
 أسفؿ الكممة(. 

**0.540 0.000 

يتضمف محتكل البرمجية تطبيؽ لما تعممو المتعمـ ممػا يسػاعد عمػى بقػا  أثػر   .15
 مـ.التع

**0.665 0.000 

 المعَار الثالث: تنوع أسالَب عرض المحتوى
 0.000 0.653** اليدؼ منيا. أكيبدأ عرض البرمجية بتحديد مكضكع البرمجية التعميمية   .16

يبنى المحتكل عمى أساس التعمـ الفردم بما يشجع المتعمـ عمى التعمـ الذاتي   .17
 كالمستمر.

**0.622 0.000 

النتػػايج بشػػكؿ  إلػػىقػػة تسػػاعد المتعممػػيف مػػف التكصػػؿ يعػػرض المحتػػكل بطري  .18
 0.000 0.703** سيؿ.

 0.000 0.423** تتضمف البرمجية بعض المكاقؼ التعميمية التي تتيح فرص التعمـ التشاركي.   .19
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ةالمحو   ر الثالث: المعاََر التربَو

 معامل 

  رتباطاا 
مستوى 
 الدالة

 0.000 0.653** العرض التشجيع عمى متابعة التعمـ. أسمكبيراعى في   .20

 0.000 0.749** االستيعاب. تككف سرعة العرض مناسبة لقدرة المتعمـ عمى  .21

 0.000 0.680** يساعد المعمميف كالمتعمميف. استخداـيكفر البرنامج دليؿ   .22

 التعََّمَة نْطةاأل المعَار الرابع: مالءمة 
 0.000 0.660** البرمجيات التعميمية مع الممارسات التدريسية في الفصكؿ . أنشطةتتفؽ   .23

كؿ دكر المػتعمـ اإليجػابي فػي ممارسػة البرمجيػات التعميميػة حػ أنشػطةتتمركز   .24
 التعمـ.

**0.670 0.000 

 0.000 0.697** تعميمية مختمفة لمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف. أنشطةتتكافر   .25

 0.000 0.596** ية. إنمعرفية، ميارية كجد أىداؼ نشطةاألتحقؽ   .26

 0.000 0.678** تكجيو المعمـ.البرمجية التعميمية دكف مساعدة ك  استخداـيتمكف المتعمـ مف   .27

 0.000 0.689** .نشطةؤليسمح البرنامج لممتعمميف باالختيار المناسب ل  .28

 المعَار الخامس: صدق وموضوعَة التقوَم
 0.000 0.543** ان كثيقان.ارتباطالمحددة لممكضكع  ىداؼيرتبط تقكيـ البرمجيات باأل  .29

 0.000 0.507** شمكؿ .تتصؼ أسيمة التقكيـ كالتدريبات بالتنكع كال  .30

 0.000 0.632** تصاغ األسيمة بطريقة كاضحة كبسيطة يفيميا المتعمـ.  .31

 0.000 0.654** تزكد البرمجية المستخدـ بالت)ذية الراجعة المستمرة كالمناسبة.  .32

 0.000 0.559** يقدـ البرنامج تعزيزان فكريان لبلستجابات الصحيحة لممستخدـ.  .33

 0.000 0.562** عمـ عدد محدد مف الفرص إلعادة اإلجابات الخطس.تعطي البرمجية المت  .34

 0.000 0.656** لئلجابة الخطس. محاكلةالفرص  بانتيا يقدـ البرنامج رسالة لممتعمـ تفيد   .35

 0.000 0.564** تكفر البرمجية سجبلن لتقدـ المتعمـ ليفيده بمستكاه في نياية النشاط .  .36

 0.000 0.497** المتعمميف . أدا تايج طبع ن يةكانإمتكفر البرمجية   .37

 0.000 0.480** يكجد إجابة كاحدة صحيحة مف بيف البدايؿ .  .38

 α = 1.15 عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال*                         α = 1.11عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال**
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 الكمية المحكر الثالث كالدرجة فقرات فقرة مف بيف كؿ رتباطمعامبلت اال (4-9)يبيف الجدكؿ 
جميع فقرات ىذا المحكر مرتبطة  فأ(، كالذم يبيف 1.763-1.344لفقراتو، كالمحصكرة بيف )

فقرات المحكر صادقة لما  فأ عمى يدلؿ مع الدرجة الكمية لممحكر، كىذايية إحصاان ذا داللة ارتباط
 كضعت لقياسو.

 (4-10جدول )
 )المعاََر الفنَة(ق الداخَّي لفقرات المحور الرابع َوضح صدق ااتسا

 
 : المعاََر الفنَةالرابعالمحور 

 معامل 

  رتباطاا 
مستوى 
 الدالة

 الَّون استخدام: مناسبة لواأل المعَار 
 0.000 0.636** المتناسقة . لكافتستخدـ البرمجية التعميمية األ  .1

 اسػػػتخداـبيػػػا) بمعنػػػى عػػػدـ تحػػػافظ عمػػػى التبػػػايف المػػػكني لممككنػػػات المتضػػػمنة   .2
 ( .سكدمع األصفر كالبني مع األ بيضالمكف األ

**0.692 0.000 

 0.000 0.746** الميمة.  العناكيفتكظؼ المكف إلبراز العناصر اليامة ك   .3

لمما  كاألحمػر  األزرؽاألخضر لمعشب ك  استخداـمثؿ  تراعي الصدؽ المكني)  .4
 0.000 0.714** لمتفاحة( 

 0.000 0.568** الصارخة. لكافية التعميمية األتستخدـ البرمج  .5

قة عرض النصوصالثانيالمعَار   : مناسبة طَر
 0.000 0.720** يتصؼ النص بحجمو المناسب  كسيكلة قرا تو.  .6

 0.000 0.694** تكجد مسافات مناسبة بيف السطكر كبيف األرقاـ في التدريبات.  .7

 0.000 0.661** نصكص.كيكتب بخط أكبر مف خط ال العناكيفيكحد خط   .8

يصػػمـ الػػنص التعميمػػي حسػػب حركػػة عػػيف القػػارئ العربػػي مػػف اليمػػيف لميسػػار   .9
 كمف أعمى ألسفؿ.

**0.755 0.000 

 0.000 0.706** تككف عبارات البرمجية التعميمية صحيحة امبلييا كل)كيا.  .10

 0.000 0.588** يحتكم إطار البرمجية التعميمية عمى أقؿ قدر مف النصكص كاألرقاـ.  .11

 الصوت استخدامالمعَار الثالث: مالءمة 
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 : المعاََر الفنَةالرابعالمحور 

 معامل 

  رتباطاا 
مستوى 
 الدالة

 0.000 0.603** المتعمـ. انتباهيساعد الصكت عمى جذب   .12

 0.000 0.529** إيقافيا( . أكيا استخداميخضع الصكت كالمكسيقى لتحكـ المستخدـ) حرية   .13

 0.000 0.637** أقؿ عدد مف األصكات في البرمجية التعميمية . استخداـيراعى   .14

 0.000 0.709** خدـ الصكت لتقديـ ت)ذية راجعة منطكقة لممتعمـ.يست  .15

 0.000 0.737** صدل الصكت( . أكيتسـ الصكت بالكضكح )غير مشكه بعيكب التسجيؿ   .16

 0.000 0.746** يتصؼ الصكت بالدقة الم)كية.   .17

 0.000 0.595** يككف الصكت بالم)ة العربية الفصحى.  .18

 ومات المتحررة والصور الثابتةالمعَار الرابع: مالءمة الرس
 0.000 0.706** ان ىادفان مبرران. استخدامتستخدـ الصكر كالرسـك المتحركة   .19

 0.000 0.577** تكثر البرمجية مف الرسـك كالصكر التي ت بطئ عرضيا كتحميميا.  .20

 0.000 0.681** تراعي البساطة في اختيار الصكر كالرسكمات كتجنب التعقيد.  .21

 0.000 0.605** يا.إدراكير الصكر ليسيؿ عمى المتعمـ يمكف تكب  .22

 0.000 0.688** بالقيـ األخبلقية لممجتمع. شكاؿتمتـز الصكر كاأل  .23

 0.000 0.708** تساعد الرسـك المتحركة عمى تكضيح المحتكل العممي المعركض.  .24

 0.000 0.613** تستخدـ الرسـك المتحركة في تعزيز اإلجابات الصحيحة كتصكيب الخطس.  .25

 0.000 0.700** المتعمـ نحك مضمكف البرمجية . انتباهتستخدـ الرسـك في شد   .26

 0.000 0.622** استخدمت الصكرة كرابط . ااذتككف مساحة النقر عمى كؿ الصكرة   .27

 α = 1.15 ستكم داللة عند م إحصاييان داؿ  رتباطاال*                         α = 1.11عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال**

 الكمية المحكر الرابع كالدرجة فقرات بيف كؿ فقرة مف رتباطمعامبلت اال (4-10)يبيف الجدكؿ 
جميع فقرات ىذا المحكر مرتبطة  فأ(، كالذم يبيف 1.755-1.549لفقراتو، كالمحصكرة بيف )

فقرات المحكر صادقة لما  فأ عمى يدلؿ مع الدرجة الكمية لممحكر، كىذايية إحصاان ذا داللة ارتباط
  كضعت لقياسو.
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 (4-11جدول )
 ( التفاعََّة والتحرم التعََّمي َوضح صدق ااتساق الداخَّي لفقرات المحور الخامس )

 
 المحور الخامس: التفاعََّة والتحرم التعََّمي

 معامل 

  رتباطاا 
مستوى 
 الدالة

 0.000 0.621** يزكد المكقع بكسيمة لمتكاصؿ بيف المعمـ كطبلبو.  .1

يسمح المكقع لممتعمميف بمساحة تمكنيـ مف نشر ما يريدكنو مف أفكار   .2
 كمقترحات.

**0.649 0.000 

 0.000 0.456** يخمك المكقع مف أخطا  التصميـ كالبرمجة.  .3

 0.000 0.731** تكجد مصادر يمكف الرجكع إلييا لمتحقؽ مف صحة كدقة محتكل المكقع.  .4

لكحة المفاتيح( المستخدمة في التحكـ بالبرمجية  أكتكضح أداة اإلدخاؿ )الفسرة   .5
 التعميمية في بدايتيا.

**0.678 0.000 

 0.000 0.417** يسيؿ  الخركج مف البرمجية التعميمية كالعكدة لمصفحة الرييسة.  .6

 0.000 0.406** يمكف إعادة تش)يؿ البرمجية التعميمية مف جديد.   .7

 0.000 0.576** الطفؿ النقر بسيكلة. تككف مساحة النقر كاسعة بشكؿ يمك ف  .8

 0.000 0.692** تـ الض)ط عميو سابقان. وإنيظير ت)يير كاضح في شكؿ الزر يبيف   .9

 0.000 0.608** زر )تظير شكؿ اليد( . وإنيظير داللة عمى شكؿ الفسرة يدؿ عمى   .10

 α = 1.15 عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال*                         α = 1.11عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال**

الكمية  المحكر الخامس كالدرجة فقرات بيف كؿ فقرة مف رتباطمعامبلت اال (4-11)يبيف الجدكؿ 
جميع فقرات ىذا المحكر مرتبطة  فأ(، كالذم يبيف 1.741-1.316لفقراتو، كالمحصكرة بيف )

فقرات المحكر صادقة لما  فأ عمى يدلؿ لكمية لممحكر، كىذامع الدرجة ايية إحصاان ذا داللة ارتباط
 كضعت لقياسو.

 (:Structure Validity البطاقة ) محاورل البنائيصدق ااتساق 

 الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات البطاقة. محاكركؿ محكر مف  ارتباطكيبيف مدل 
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 (4-12جدول )
 الدراسة محاورل بنائيصدق ااتساق ال

معامل  اورننننننننمحال م
 رتباطاا 

مستوى 
 الدالة

 0.000 **1.687 : معَّومات عامة  لَّموقعلواأل المحور 

ة: الواجهة الرئَسة )لَّموقع و الثانيالمحور   0.000 **1.734 الطالب( زاَو

ة  المحور الثالث: المعاََر التربَو

 0.000 **1.636 البرمجيات التعميمية   أىداؼ مبل مة: ؿك األالمعيار   .1

 0.000 **1.754 : مناسبة محتكل البرمجيات التعميميةالثانيالمعيار   .2

 0.000 **1.789 المعيار الثالث: تنكع أساليب عرض المحتكل  .3

 0.000 **1.768 التعميمية نشطةاألالمعيار الرابع: مبل مة   .4

 0.000 **1.819 المعيار الخامس: صدؽ كمكضكعية التقكيـ  .5

 0.000 **1.889 جمَع المعاََر التربوَة

 المحور الرابع: المعاََر الفنَة

 0.000 **1.687 المكف استخداـ: مناسبة ؿك األالمعيار   .1

 0.000 **1.691 : مناسبة طريقة عرض النصكصالثانيالمعيار   .2

 0.000 **1.711 الصكت استخداـالمعيار الثالث: مبل مة   .3

 0.000 **1.691 الثابتةالمعيار الرابع: مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر   .4

 0.000 **1.875 جمَع المعاََر الفنَة

 0.01 **1.779 المحور الخامس: التفاعََّة والتحرم التعََّمي

 α = 1.15 عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال*                         α = 1.11عند مستكم داللة  إحصاييان داؿ  رتباطاال**

 إحصاييان البطاقة دالة  محاكرفي جميع  رتباطجميع معامبلت اال فأ (4-12)يتضح مف الجدكؿ 
 البطاقة صادقة لما كضعت لقياسو. محاكركبذلؾ تعتبر جميع ، 1.11عند مستكل داللة
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 (: بطاقة التقََم ثبات )

تعطي ىذه البطاقة نفس النتيجة لك تـ إعادة تطبيؽ بطاقة التقييـ أكثر مف مرة  فأيقصد بالثبات 
ثبات بطاقة التقييـ يعني االستقرار في نتايج  إف أخرلبعبارة  أكنفس الظركؼ كالشركط،  تحت

البطاقة كعدـ ت)ييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترات 
امؿ ألفا زمنية معينة، كقد أجرت الباحثة خطكات الثبات بطريقتيف ىما طريقة التجزية النصفية كمع

 كركنباخ .

 قة التجزئة النصفَة : قامت الباحثة بالتسكد مف (Split- Half Coefficient)الثبات بطَر
نصفيف، نصؼ  إلىطريقة التجزية النصفية) حيث قسمت فقرات البطاقة  استخداـثبات البطاقة ب

معامؿ  إيجادة( كتـ يشمؿ المعايير ذات األرقاـ الفردية، كنصؼ يشمؿ المعايير ذات األرقاـ الزكجي
الزكجية الرتبة لكؿ مجاؿ كقد تـ تصحيح  لفقراتالفردية الرتبة كمعدؿ ا الفقراتبيف معدؿ  رتباطاال

 Spearman-Brownف لمتصحيحك ابر  مافسبير  ارتباطمعامؿ  استخداـب رتباطمعامبلت اال
Coefficient) ) 

: معامل الثبات =حسب المعادلة
1

2

ر

 (491:2010)أبكعبلـ،                          ر

 . رتباطحيث ر معامؿ اال

 (4-13جدول )
قة التجزئة النصفَة(  معامل الثبات )طَر

 معامل الثبات رتباطمعامل اا  المحور

 0.814 0.687 : معَّومات عامة لَّموقعلواأل المحور 

ةلَّموقع و  : الواجهة الرئَسة )الثانيالمحور   0.905 0.827 ( الطالب زاَو

ة  المحور الثالث: المعاََر التربَو

 0.867 0.765 البرمجيات التعميمية   أىداؼ مبل مة: ؿك األالمعيار 

 0.881 0.787 : مناسبة محتكل البرمجيات التعميميةالثانيالمعيار 

 0.726 0.570 المعيار الثالث: تنكع أساليب عرض المحتكل

 0.758 0.610 يميةالتعم نشطةاألالمعيار الرابع: مبل مة 
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 معامل الثبات رتباطمعامل اا  المحور

 0.805 0.673 المعيار الخامس: صدؽ كمكضكعية التقكيـ

 0.807 0.780 جمَع المعاََر التربوَة

 المحور الرابع: المعاََر الفنَة

 0.684 0.520 المكف استخداـ: مناسبة ؿك األالمعيار 

 0.875 0.777 : مناسبة طريقة عرض النصكصالثانيالمعيار 

 0.874 0.776 الصكت استخداـ مة المعيار الثالث: مبل

 0.810 0.681 المعيار الرابع: مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة

 0.811 0.689 جمَع المعاََر الفنَة

 0.859 0.753 المحور الخامس: التفاعََّة والتحرم التعََّمي

 0.972 0.946 محاورجمَع ال

قيمػػة معامػػؿ  فأيتضػػح البطاقػػة، كمػػا ك  لفقػػرات يػػركبىنػػاؾ معامػػؿ ثبػػات  فأ (4-13)يبػػيف الجػػدكؿ 
 إلػىبطاقة التقييـ تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطميف الباحثة  فأ( كىذا يدؿ 1.974الثبات الكمي)

 تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 قة ألفا ررونباخ    (:Cronbach's Alpha Coefficient)الثبات بطَر

لقياس الثبات كجدكؿ رقـ  ثانيةكطريقة  ستبانةخ لقياس ثبات االاستخدمت الباحثة طريقة ألفا كركنبا
 ( يكضح ذلؾ: 14-4)

 (4-14جدول )
قة ألفا ررونباخ(  معامل الثبات )طَر

عدد  المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 ررونباخ

 0.818 7 : معَّومات عامة  لَّموقعلواأل المحور 

ةالمحور الثالث: الواجهة الرئَسة )لَّموقع و   0.825 12 لب(الطا زاَو
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عدد  المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 ررونباخ

ة  المحور الثالث: المعاََر التربَو

 0.837 6 البرمجيات التعميمية   أىداؼ مبل مة: ؿك األالمعيار 

 0.851 9 : مناسبة محتكل البرمجيات التعميميةالثانيالمعيار 

 0.723 7 المعيار الثالث: تنكع أساليب عرض المحتكل

 0.749 6 التعميمية نشطةاألالمعيار الرابع: مبل مة 

 0.745 10 المعيار الخامس: صدؽ كمكضكعية التقكيـ

 0.898 38 جمَع المعاََر التربوَة

 المحور الرابع: المعاََر الفنَة

 0.634 5 المكف استخداـ: مناسبة ؿك األالمعيار 

 0.758 6 : مناسبة طريقة عرض النصكصالثانيالمعيار 

 0.774 7 الصكت استخداـالمعيار الثالث: مبل مة 

 0.819 9 المعيار الرابع: مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة

 0.847 27 جمَع المعاََر الفنَة

 0.793 10 المحور الخامس: التفاعََّة والتحرم التعََّمي

 0.960 94 محاورجمَع ال

 فأ( كىذا يعنى 1.961مرتفعة ) كانتقيمة معامؿ ألفا كركنباخ  فأ (4-14)يتضح مف الجدكؿ 
تطبيقيا عمى عينة الدراسة كتككف بطاقة التقييـ  إلىينة الباحثة نسممعامؿ الثبات مرتفع، مما يزيد ط

 ابمة لمتكزيع.( ق5يا النيايية كما ىي في الممحؽ رقـ )في صكرت
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 ) بطاقة التحََّل(: . ب
محكسب استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة بطاقة تحميؿ كذلؾ لتحميؿ برمجيات التعمـ التفاعمي ال

الدنيا، كسكؼ نكضح فيما يمي اليدؼ مف عممية التحميؿ،  األساسيةلمبحث الرياضيات لممرحمة 
 كعينة التحميؿ، ككحدة التحميؿ، كضكابط عممية التحميؿ. 

 الهدف من التحََّل:

التعرؼ عمى مدل تكافر المعايير في برمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب  إلىتيدؼ عممية التحميؿ 
الدنيا مف كجية نظر الباحثة، كذلؾ عف طريؽ تحميؿ  األساسيةلرياضيات لممرحمة لمبحث ا

عمى خمس استجابات  بنا ن البرمجيات التفاعمية المككنة لمدرس الكاحد كرصد درجة تكافر المعيار 
 األكثر حاجة لمتحسيف. جكانبغير متكافرة، كتحديد ال إلىتبدأ مف متكافرة بدرجة كبيرة جدان 

 ََّل:فئات التح

معياران،  (93)تمثمت فيات التحميؿ في ىذه الدراسة في المعايير التي تـ تحديدىا، كالتي تتمثؿ في 
 –الطالب  زاكيةمعايير الكاجية ك  –)معايير عامة لممكقع  رييسة ىي محاكرخمسة  إلىمقسمة 

 معايير التحكـ التعميمي كالتفاعمية(. –المعايير الفنية  –المعايير التربكية 

 نة التحََّل:عَ

كحدات تفاعمية محكسبة لمبحث الرياضيات، تـ اختيارىا بطريقة قصدية  6تككنت عينة التحميؿ مف 
( كالتي بمغ  3-4( ك)3-4( ك)3-1ؿ )ك اكالثالث( مكضحة في الجد الثاني، ك ؿك األمف الصفكؼ )

 ية.برمجية تعميمية تفاعم (375)درس تعميمي تفاعمي بكاقع  (33)عدد دركسيا   إجمالي

 وحدة التحََّل:

لمتحميؿ كالتي في  ككحدة برمجيات التعمـ التفاعمي المككنة لمدرس الكاحد اعتمدت ىذه الدراسة عمى
يا سيتـ رصد التكرارات ليتـ الحكـ عمى تكافر المعايير في الدرس كمف ثـ تكافرىا في الكحدة يضك 

 التفاعمية. 

 ضوابط عمََّة التحََّل:

 كضع ضكابط لعممية التحميؿ تتمثؿ في التالي: تحميؿ دقيؽ تـ  إلىلمكصكؿ 

 برمجيات التعمـ التفاعمي. محتكل إطار في التحميؿ يتـ -
 األساسيةلمكحدات التفاعمية المحكسبة المحددة لمبحث الرياضيات لممرحمة  التحميؿ يشمؿ -

 الدنيا.
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 ضافةاإللكف ب كؿ مككنات البرمجيات التفاعمية مف نص كصكت كصكرة ك التحميؿ يشمؿ -
 التقكيـ كأخيران التحكـ التعميمي كالتفاعمية. ك نشطةاأل المحتكل ك ك ىداؼاأل إلى
 . تحميؿ كحدة كفية كؿ الناتجة عف تكرار النتايج لرصد المعدة بطاقة التحميؿ استخداـ -
 (: بطاقة التحََّل صدق )

 لما كضعت لو، استخدمت الباحثة: التحميؿكلمتحقؽ مف صدؽ بطاقة 
ية عمى مجمكعة مف األساتذة لك األ: حيث عرضت بطاقة التحميؿ في صكرتيا لمحرمَنصدق ا

 المتخصصيف في المجاؿ كذلؾ ب)رض التعرؼ عمى  راييـ كمبلحظاتيـ حكؿ ما يمي :

 بنكد المعيار بما تقيسو. ارتباطمدل  -
 مدل سبلمة صياغة البنكد صياغة كاضحة سميمة. -
 . ضافةاإل أكالحذؼ  أكتعديؿ بال كافاقتراح مايراه مناسبان سكا   -

تـ فحص  را  السادة المحكميف )سبعة عشر محكمان( كتـ مبلحظة نسبة االتفاؽ بينيـ عمى كؿ 
البنكد الرييسة كالفرعية كقد قبمت الباحثة البنكد التي اتفؽ عمييا )اثنا عشر محكمان( عمى األقؿ سكا  

 . ضافةاإل أكالحذؼ  أكبالتعديؿ  كاف

كميف بعض المبلحظات كاآلرا ، تـ دراستيا كأجرت الباحثة باالتفاؽ مع المشرؼ كقد أبدل المح
كتسعكف( معياران كتـ كضعيا في بطاقة التحميؿ في  أربعةالتعديبلت المقترحة كأصبح عدد المعايير )

 ، ك الجدكؿ التالي يبيف عدد المعايير قبؿ ك بعد التحكيـ :(6شكميا النيايي، ممحؽ رقـ )
  (4-15جدول )                

 قبل وبعد التحرَممعاََر بطاقة التحََّل 
 

عدد المعاََر قبل  اورننننننننننننننننننننننمحال
 التحرَم

عدد المعاََر بعد 
 التحرَم

 معايير  7 معايير  8 المحكر األكؿ: معمكمات عامة عف المكقع. -1

 معياران   14 معياران   14 المحكر الثاني: الكاجية الرييسة كزاكية الطالب. -2
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عدد المعاََر قبل  اورننننننننننننننننننننننمحال
 التحرَم

عدد المعاََر بعد 
 التحرَم

 المحكر الثالث: المعايير التربكية  -3

 البرمجيات التعميمية أىداؼمبل مة  -

 مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية -

 تنكع أساليب عرض المحتكل -

 التعميمية األنشطةمبل مة  -

 صدؽ كمكضكعية التقكيـ -

 

 معايير   9

 معايير  14

 معايير  8

 معايير  11

 معايير  7

 

 معايير  6

 رمعايي  9

 معايير  7

 معايير  6

 ييرمعا11

 المحكر الرابع: المعايير الفنية  -4

 المكف استخداـمناسبة  -

 مناسبة طريقة عرض النصكص -

 الصكت  استخداـمبل مة  -

 مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة -

 

 معايير  8

 معايير  7

 معايير  6

 معياران 13

 

 معايير  5

 معايير  6

 معايير  7

 معايير  9

 معايير11 معايير  9 تحكـ التعميمي كالتفاعميةال -5

 93 111 أساسية محاكر 5  جمالياإل

 

صدق ااتساق الداخَّي :( Internal Validity )    كقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ
الدنَا  األساسَةبطاقة تحََّل برمجَات التعَّم التفاعَّي المحوسب لَّمرحَّة  الداخمي لفقرات "
بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر مع الدرجة  رتباطمعامؿ اال إيجاد" ب غوث الدولَةبمدارس ورالة ال

لبطاقة التقييـ مسبقان ألنيا تمثؿ نفس المحاكر ك  ، ك ىي نفسيا التي تـ إجراؤىاالكمية لممحكر نفسو 
 ، ك التي تدلؿ نتايجيا(3-11)إلى جدكؿ رقـ  (3-7)البنكدك التي تتضح في الجداكؿ مف جدكؿ رقـ 

 فقراتيا صادقة لما كضعت لقياسو.   بمحاكرىا ك عمى أف بطاقة التحميؿ 
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 ثبات )بطاقة التحََّل(:

ت الباحثة بزميمتيا معممة حاسكب تخصص كمبيكتر تعميمي نالمتسكد مف ثبات بطاقة التحميؿ استع
حميؿ، كفقرات بطاقة الت محاكرلتحميؿ العينة المحددة مف البرمجيات، حيث قامت الباحثة بشرح 

برمجيات التحميؿ التي ستسير عمييا الباحثة، ثـ قامت زميمتيا المحممة بتحميؿ  إجرا اتكتحديد 
 تفاعمية  برمجية (46)مف  ك التي تتككفمف خارج عينة الدراسة مختارة المحكسبة التعميمية الكحدة ال

 تـ حساب كحثة، مف برامج التعمـ التفاعمي المحكسب في مبحث الرياضيات بشكؿ مستقؿ عف البا
بيف النتايج التي تكصمت ليا الباحثة كالمحممة كذلؾ لكؿ محكر مف  (االتفاؽنسبة الثبات ) معامؿ
  التالية: (Holisti)معادلة ىكلستي  استخداـالبطاقة، ب محاكر

ثبات ىكلستي =   معامؿ
نن

ن

21

2


 (226:2004)طعيمة،                                 

 يا المحممة .تالباحثة ك زميم تحميؿ نقاط االتفاؽ بيفعدد ف :   أف:يث ح

 يؿ الباحثة.عدد نقاط تحم:  1ف   

 يؿ زميمتة الباحثة.: عدد نقاط تحم 2ف    

 (:4-16ك كانت النتايج كما في جدكؿ )
 (4-16) جدول

 ستيباستخدام معادلة هوللمحاور بطاقة التحََّل معامل الثبات 

 الثباتمعامل  نقاط ااتفاق  تحََّل زمََّتها تحََّل الباحثة  لتحََّلمحاور بطاقة ا

 0.99 180 180 182 معمكمات عامة لممكقع
 1 312 312 312 الطالب زاكيةالكاجية الرييسة ك 
 0.98 916 953 918 المعايير التربكية
 0.97 660 668 685 المعايير الفنية

 0.99 250 255 250 التحكـ التعميمي كالتفاعمية
 0.98 2318 2368 2347 المجمكع الكمي

 1.98بمغ  عاؿ  معامؿ اتفاؽ كمي لمبطاقة  أف بطاقة التحميؿ حصمت عمى (4-16)يتضح مف جدكؿ
ا تعطي النتايج ينأمما يعني  تحميؿ.ال،  كىذه نسبة جيدة تدلؿ عمى ارتفاع مستكل ثبات بطاقة 
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ظركؼ نفسيا، كتككف بطاقة التحميؿ في صكرتيا أعيد تطبيقيا عمى العينة نفسيا في ال ااذنفسيا 
 كالتطبيؽ. ستخداـقابمة لبلمطمينة ك ( 6النيايية كما ىي في الممحؽ رقـ )

رقـ  الممحؽ في ىي كما النيايية صكرتيا في بطاقة التقييـ كبطاقة التحميؿ تككف كبذلؾ
 يجعميا مما كثباتيا، قياصد تسكدت الباحثة مف لمتكزيع كالتطبيؽ، كقد قابمة (6( كالممحؽ رقـ)5)

 . سةراالد أسيمة عمى اإلجابةالنتايج ك  لتحميؿ كصبلحيتيا لبطاقاتا بصحة تامة ثقة عمى

كلقد تـ تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي بكاسطة بطاقة التقييـ التي نفذىا المعمميف كقامت الباحثة 
بكافة برمجياتو المنفصمة( عمى بطاقة تحميؿ خاصة لكؿ درس ) استخداـبالتقييـ الدقيؽ كالذاتي ب

حدا بحيث تجتمع كؿ دركس الكحدة الكاحدة في بطاقة تحميؿ خاصة كىكذا كؿ كحدة تفاعمية 
(، كذلؾ حتى نتمكف مف الكشؼ عف كافة المعايير الخاصة 7محكسبة ،كما في ممحؽ رقـ)

 عدـ تكافرىا. أكصدار الحكـ عمى البرنامج بتكافر ىذه المعايير ا  بالمحكر، ك 

 البحث: أدواتخامسًا: تطبَق 

تـ كضع قايمة المعايير في شكميا النيايي تـ كضعيا في صكرة " بطاقة تقييـ برنامج التعمـ  فأبعد 
يا مف قبؿ معممي التعمـ التفاعمي لمتقييـ الكمي العاـ لبرنامج ستخدامال( 5التفاعمي" ممحؽ رقـ )

 التعمـ التفاعمي. 
 ي:حَث اْتمَّت  البطاقة عَّى ما ََّ

 الشخصية. بياناتعممية التقييـ كال إجرا تعميمات  -
كضع المعايير في جدكؿ يحتكم عمى أرقاـ مسمسمة لكؿ معيار حسب ترتيبيا في  -

 القايمة األصمية .
استجابات متدرج )بمدرج ليكرت الخماسي( المككف مقياس تـ تزكيد ىذه المعايير ب -

في البرنامج، كىي كما في الجدكؿ  مف خمسة اختيارات تكضح درجة تكافر المعيار
 التالي :

 (4-17) جدول
 مقَاس التقََم والدرجة التي َعبر عنها

 تعني متكفرة بدرجة كبيرة جدان. 3

 تعني متكفرة بدرجة كبيرة. 4
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 تعني متكفرة بدرجة متكسطة. 4

 تعني متكفرة بدرجة قميمة. 1

 تعني غير متكفرة. 1

يا مف قبؿ الباحثة ستخدامتحميؿ برمجيات التعمـ التفاعمي" ، ال تـ كضعيا في صكرة " بطاقة كما
 لمتقييـ الذاتي لبرمجيات التعمـ التفاعمي بشكؿ أكثر تفصيبلن كدقة. 

ىذه البطاقة في عممية تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي  استخداـكلقد قامت الباحثة ب -
، الثانيك ، ؿك األمصفكؼ لمبرمجيات التي تـ اختيارىا مف برمجيات مبحث الرياضيات ل

كالثالث االبتدايي كذلؾ الصدار الحكـ عمييا كالخركج بالنتايج كما يتضح في الفصؿ 
 الخامس.

 التقََم رالتالي: اتإجراءولقد تمت 

مكافقة  بعد تحديد عينة معممي التعمـ التفاعمي في كافة مناطؽ قطاع غزة ، قامت الباحثة بسخذ -
 ( بسخذ 1تطبيؽ ألدكات الدراسة ك الذم يتضح في ممحؽ رقـ )ككالة ال)كث الدكلية عمى ال

التسييبلت البلزمة ليتـ تكزيع " بطاقة تقييـ برنامج التعمـ التفاعمي " في كافة المناطؽ التعميمية 
البطاقة لممدرسة المطمكبة كتسميـ بطاقة التقييـ لممعمـ المستيدؼ ليقـك  إيصاؿبحيث تتسكد مف 
عمى خبرتو كمشاركتو ببرنامج  بنا ن سكد مف كضكح كافة بنكدىا كتعبية البطاقة بدقة بقرا تيا جيدان كالت

يا كتفسيرىا بياناتالتعمـ التفاعمي، كأخيران تـ جمع كافة البطاقات التقييمية كتحضيرىا ليتـ تحميؿ 
 لمتكصؿ لمنتايج.

تـ تحديد  فأباحثة، فبعد أما فيما يتعمؽ بػ" بطاقة تحميؿ برمجيات التعمـ التفاعمي " الخاصة بال -
الكحدات التعممية التفاعمية المحكسبة، قامت الباحثة بتطبيؽ بطاقة التحميؿ عمى عينة البرامج التي 

تحميؿ  اتإجرا تـ تحديدىا، مسترشدة في ذلؾ بقايمة المعايير لبرنامج التعمـ التفاعمي، كقد تمت 
 البرمجيات كفقان لمخطكات اآلتية:

ر التربكية كالفنية كمعايير التفاعمية كالتحكـ التعميمي لبرنامج التعمـ تمت قرا ة المعايي .1
 التفاعمي المحكسب جيدان، كتسكد لمباحثة كضكح كافة المعايير الكاردة فييا .

تـ استعراض الدركس التعممية التفاعمية الكاردة في الكحدة المحكسبة كالبرمجيات المككنة  .2
 .لكؿ درس مرتيف قبؿ التقييـ الفعمي
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المعايير  إعطا تـ استعراض كافة برمجيات الدرس الكاحد محؿ التقييـ لممرة الثالثة مع  .3
 (.3-1ح  مف )ك االكاردة في بطاقة تحميؿ البرمجيات درجة تتر 

عادة استعراض البرمجيات لممرة الرابعة لمتسكد مف بعض بنكد بطاقة إتطمبت بعض الدركس  .4
 تحميؿ برمجيات التعمـ التفاعمي.

ساعة كنصؼ  إلىحت مف ساعة ك ات)رقت عممية التقييـ لمدرس الكاحد مدة زمنية تر كقد اس .5
 تقريبان.

 الدراسة: اتإجراء
 التالية: اتجرا باإل الدراسة مرت تيااكفرضي الدراسة أسيمة عف لئلجابة

 ييـ البرامج التفاعمية كتق بالبرمجيات عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة طبلعاال
عمى العديد مف قكايـ المعايير لتقكيـ البرمجيات التعميمية  طبلعاالك تعميمية المحكسبة ال

 متعددة الكسايط.
 يا كتقييميا كبرنامج أنماطه الرييسة البرمجيات التعميمية ك محاكر اإلطار النظرم ب إعداد

 التعمـ التفاعمي المحكسب الذم تيدؼ الدراسة لتقييمو.
 اجب تكافرىا في برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث قايمة بالمعايير الك  إعداد

 التعميمي الدنيا مف الناحية التربكية كالفنية كالتحكـ األساسيةالرياضيات المقدـ لممرحمة 
كالتفاعمية كذلؾ في ضك  الدراسات كاألدبيات الخاصة بمجاؿ البرامج التعميمية كبرمجيات 

 الدنيا . األساسيةطمبة المرحمة الكسايط المتعددة كالخصايص النمايية ل
 فرعية تمثؿ  محاكررييسة تتضمف  محاكر إلىقايمة المعايير كتقسيميا  كتابة فقرات

 المختصيف .ية بمساعدة الخبرا  ك لك األ، ككضعيا في صكرتيا األساسيةالمعايير 
  بطاقة تقييـ( لبرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب  كتحديد إلىتحكيؿ قايمة المعايير( 

، ك)بطاقة تحميؿ( تطبقيا الباحثة عمى برمجيات التعمـ التفاعمي األساسيةىا محاكر 
 المحكسب. 

  تما  إنعرض بطاقة التقييـ كبطاقة التحميؿ عمى مجمكعة مف السادة المحكميف لمتسكد مف
ة كمناسبتيا ل)رض البطاقة، حددة كسبلمة كصحة صياغتيا الم)كيالم محاكرالمعايير لم

 تعديؿ. أكحذؼ  أك إضافةتيكه مناسبان مف كتعديؿ ما ار 
  صدؽ المحكميف كصدؽ االتساؽ  استخداـالدراسة كذلؾ بالتسكد مف صدقيا ب أدكاتتقنيف

 ستي كالتجزية النصفية .معادلة ألفا كركنباخ كمعادلة ىكل استخداـالداخمي كثباتيا ب
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  حددت العينة خداـستلمتطبيؽ كاال دكاتت مف صبلحية األنسمكدت الباحثة كاطست فأبعد ،
معمـ  111لمعممي التعمـ التفاعمي المحكسب في قطاع غزة كعددىـ الطبقية العشكايية 

 .كمعممة مكزعيف في المناطؽ التعميمية المختمفة
   ككالة كالتسييبلت البلزمة مف  سبلميةتسييؿ ميمة باحث مف الجامعة اإلالباحثة أخذت

، كقامت بتكزيع ة التابعة لككالة ال)كث الدكليةؽ التعميميمدرا  المناطال)كث الدكلية ك 
 ـ.  4114-4114لمعاـ  الثانيبطاقات التقييـ في الفصؿ الدراسي 

 ( قامت الباحثة بجمع بطاقات التقييـ مف معمميILPكرصد النتايج كتفسيرىا كتحميم ،) يا
ات لى  را  المعمميف في برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيإلمتكصؿ 
 الدنيا. األساسيةلممرحمة 

  كما قامت الباحثة أيضان بتحديد العينة القصدية مف الكحدات التفاعمية المحكسبة لمبحث
، كالثالث( بكاقع كحدة تفاعمية محكسبة لكؿ فصؿ الثاني، ك ؿك األالرياضيات لمصفكؼ )

 دراسي.
 الدنيا  األساسيةرحمة ثـ قامت بتحديد مستكل برنامج التعمـ التفاعمي لمبحث الرياضيات لمم

عف طريؽ تحميؿ برمجيات التعمـ التفاعمي بكاسطة تطبيؽ بطاقة التحميؿ عمى البرمجيات 
التفاعمية المككنة لمدرس الكاحد كرصد تكرار المعيار في البرمجيات لتحديد نسبة التكافر في 

 يؿ كاحدة.الدرس الكاحد ثـ جمع نتايج الدركس المككنة لمكحدة التفاعمية في بطاقة تحم
  صكرة دقيقة  إلىأخيران، قامت الباحثة برصد نتايج تحميؿ البرمجيات كتفسيرىا  كتكصمت

 الدنيا. األساسيةتكضح كاقع برمجيات التعمـ التفاعمي لمبحث الرياضيات لممرحمة 
 ما كالتعمـ التفاعمي حثة عف طريؽ بطاقة تحميؿ برنامج ثـ الكقكؼ عمى ما تكصمت لو البا 

 كاقعيا. تفسيران منطقيان ك تفسيرهك يف عف طريؽ بطاقة التقييـ ، مملمعتكصؿ لو ا
 .تقديـ المقترحات كالتكصيات التي يمكف في ضكييا تطكير ىذا البرنامج بشكؿ جيد 

 ئَة المستخدمة في الدراسة:حصااألسالَب اإل
 الميكية . التكرارات، كالمتكسط الحسابي كالنسب .1
 . Independent Samples T.Test ) )( لعينتيف مستقمتيف   T )اختبار .2
 . (One Way  Analysis of Variance-ANOVA)األحادم  التبايف تحميؿ اختبار .3
 .(Kruskal-Wallis Test)س مياختبار كركسكاؿ ك  .4
 (.Scheffe Test)بعديةال ممقاراناتاختبار شيفيو ل .5
 .حجـ التسثير( لمعرفة (2ηمعامؿ  .6
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسَرها

 
 أدكات تطبيؽ بعد ليياإ تكصمت التي الدراسة لنتايج عرضان  الفصؿ ىذا في الباحثة تناكؿت
يية حصابرنامج الرـز اإل استخداـالمناسبة ب ييةحصااإل المعالجات كتطبيؽ الدراسة عينة عمى الدراسة
(، كتـ الحصكؿ عمى مجمكعة مف النتايج سكؼ يتـ عرضيا كمناقشتيا SPSS) االجتماعيةلمعمكـ 
 كتحميميا بياناتال بجمع الباحثة قامت ؽسب ما عمى كبنا ن  إلييا، التكصؿ تـ التي الدراسة نتايج كتفسير
 كما كمناقشتيا تكضيحيا يمكف كالتي كفرضياتيا الدراسة أسيمة النتايج بحسب عمى لمحصكؿ إحصاييان 

 :يمي

 نتائج الدراسة وتفسَرها:
 َّدراسة:ل لواأل السؤال  إجابة

َّم التفاعَّي برنامج التعفي "ما المعاََر الواجب توافرها  عمى ما يمي: ؿك األينص السؤاؿ  -
اضَات لَّمرحَّة  الدنَا بمدارس ورالة الغوث الدولَة في  األساسَةالمحوسب لمبحث الَر

 " ؟ غزة

قايمػػة معػايير لتقيػػيـ برمجيػات الػػتعمـ التفػػاعمي  إعػدادلئلجابػة عػػف ىػذا السػػؤاؿ قامػت الباحثػػة ب -
ألدب عمػى ا طبلعكذلؾ بػاال (،3كالتي تتضح في ممحؽ رقـ )، لمحكسب لمبحث الرياضياتا

عػدادتقييـ برمجيات كسايط متعػددة ك  تتناكلالتربكم كالدراسات التي  قػكايـ معػايير تقيػيـ مثػؿ  ا 
( كدراسػػػػػػػػػػة 4113( كدراسػػػػػػػػػػة )شػػػػػػػػػػمبي،4111( كدراسػػػػػػػػػػة )الزغبػػػػػػػػػػي،4117)مينػػػػػػػػػػا، دراسػػػػػػػػػػة
ك مػػػف خػػػبلؿ خبػػػرة الباحثػػػة فػػػي مجػػػاؿ تػػػدريس  (،4119( كدراسػػػة )الجعفػػػر،4117)راضػػػي،

مػػف خػػبلؿ خطػػكات القايمػػة  إعػػدادتػػـ ،  لبرنػػامج التفػػاعميالحاسػػكب ك االسػػتعانة بمصػػممي ا
تتضح في جز  بنا  قايمة المعايير في الفصػؿ الرابػع مػف فصػكؿ ىػذه الدراسػة، حيػث تككنػت 

رييسػػة ىػػي )معػػايير عامػػة لممكقػػع،  محػػاكر( بنػػد مكزعػػة فػػي خمسػػة 93قايمػػة المعػػايير مػػف )
لتربكيػػػػة، كالمعػػػػايير الفنيػػػػة، كمعػػػػايير الطالػػػػب، كالمعػػػػايير ا زاكيػػػػةكمعػػػػايير الكاجيػػػػة الرييسػػػػة ك 
 التفاعمية كالتحكـ التعميمي(.
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 َّدراسة:ل الثانيالسؤال  إجابة

م التفاعَّي برنامج التعَّّ في ما مدى توافر المعاََر " عمى ما يمي: الثانيينص السؤاؿ  -
اضَات  الدنَا في مدارس ورالة الغوث الدولَة من  األساسَةلَّمرحَّة المحوسب لمبحث الَر

 جهة نظر المعَّمَن؟"و 

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتطبيؽ "بطاقة تقييـ" برنامج التعمـ التفاعمي  -
 بدراسة الباحثة (، ثـ قامتILPعمى عينة الدراسة مف معممي ) (،5المحكسب، ممحؽ رقـ )

قيمة المتكسط  إيجادالمعمميف، كذلؾ ب نظر كجية مف درجة أعمى عمى تحصؿ المعايير أم
درجة تكافر المعايير  تكزيع تـ كما، النسبية كالترتيب األكزافالمعيارم ك  االنحراؼلحسابي ك ا

(، 4111الزغبي،) اعتمدىا كؿ مف مستكيات، خمسة إلى في البرمجيات التفاعمية
 التالي: الجدكؿ في ىك مكضح ( كما4113ك)شمبي،

 (5-1جدول )
 درجة توافر المعاََر المعتمدة في الدراسة

 

ة التوافردرجة   النسب المئَو
 %1 غير متكافر

 %45 -% 1أكثر مف  قميمة

 %51 -%45أكثر مف  متكسطة

 %75 -%51أكثر مف  كبيرة

 %111 -%75أكثر مف   كبيرة جدان 
 

كفيما يمي عرض نتايج تطبيؽ بطاقة التقييـ لمبرمجيات التعميمية التفاعمية لمبحث الرياضيات لممرحمة  
 ؿ التالية:ك االرييسة لبطاقة التقكيـ في الجد محاكرسيتـ عرض النتايج الخاصة بالالدنيا، ك  األساسية
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 : معَّومات عامة لَّموقعلواأل المحور 

 (5-2جدول )
      لواأل المعَاري والوزن النسبي والترتَب لفقرات المحور  اانحرافالمتوسط الحسابي و 

 )معَّومات عامة لَّموقع(
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1  

يحتكم المكقع عمى اسـ 
المؤسسة التعميمية 
المقدمة لممقرر كسبؿ 

 االتصاؿ بيا.

 2 80.25 0.902 3.21 3 2 8 45 42 العدد

2  
يتصؼ بثبات الركابط 
الرييسة في كؿ صفحات 

 المكقع.

 3 77.25 0.780 3.09 0 4 14 51 31 العدد

تستخدـ بعض الصكر   3
 كصبلت. أككركابط 

 5 72.50 1.040 2.90 3 5 26 31 35 العدد

تتسـ صفحات المكقع   4
 بتكحيد التصميـ داخميا.

 4 73.25 0.902 2.93 1 5 23 42 29 العدد

كؿ أيقكنة تتضح كظيفة   5
 زر لممتعمميف. أك

 1 80.75 0.827 3.23 1 3 10 44 42 العدد

6  
 اإلجابةتتكافر خاصية 

عف أسيمة المتعمـ حكؿ 
 المحتكل التعميمي لممكقع.

 6 70.75 1.111 2.83 5 6 23 33 33 العدد

7  
يمكف الحصكؿ عمى 

نسخة احتياطية في حاؿ 
 .نترنتعدـ االتصاؿ باإل

 7 67.50 1.322 2.70 11 8 16 30 35 العدد

ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج  2.98 0.983 74.61  
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   ؿك األمتكسط درجة االستجابة لدل المعمميف عمى المحكر  فأ( 5-4يتضح مف الجدكؿ رقـ )
كالتي تدؿ عمى أنيا  %(73.61( كبمغ الكزف النسبي )4.98( بم)ت ) معمكمات عامة لممكقع )

 حسب ترتيبيا تـ المعمميف نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسة ،كبيرة متكافرة بدرجة 
 كجا ت أعمى فقرتيف في ىذا المعيار ىما: ،النسبية األىمية

ى بكزف لك األ" احتمت المرتبة  زر لممتعمميف أكتتضح كظيفة كؿ أيقكنة  الفقرة التي نصت عمى " -
 %(81.75نسبي )

حتكم المكقع عمى اسـ المؤسسة التعميمية المقدمة لممقرر كسبؿ ي كالفقرة التي نصت عمى " -
 %(81.25بكزف نسبي ) ةالثانياالتصاؿ بيا " احتمت المرتبة 

كظيفة كؿ زر تبدك كاضحة لممتعمميف حيث تطبؽ أكثر مف برمجية  فأ إلىذلك عزي الباحثة وتُ 
 فأ إلىاضحة، كتشير الباحثة ك  ماـ الطمبة مف قبؿ المعمـ كبالتالي يبدك كظيفة كؿ زر جمية كأ

شعار الككالة كاضحان في  فأالمكقع تابع لككالة ال)كث الدكلية كما  بسفالمعمميف عمى دراية 
 الكاجية الرييسة لممكقع. 

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار: 

" ترنتنيمكف الحصكؿ عمى نسخة احتياطية في حاؿ عدـ االتصاؿ باإل الفقرة التي نصت عمى " -
 %(.67.51مت المرتبة األخيرة بكزف نسبي )احت
يصعب عمى المعمميف الحصكؿ عمى نسخ مف البرمجيات عف  ونأ إلىذلؾ رجع الباحثة وتُ 

نطريؽ المكقع ك  فبلش مف مصادر التعمـ  أكما يتـ الحصكؿ عمييا بكاسطة قرص مدمج ا 
 البرمجيات التفاعمية. إنتاجالمسؤكلة عف 
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ةلَّموقع و  رئَسة ): الواجهة الالثانيالمحور   ( الطالب زاَو
 (5-3جدول )

 الثانيالمعَاري والوزن النسبي والترتَب لفقرات المحور  اانحرافالمتوسط الحسابي و 
 الطالب( زاوَةالواجهة الرئَسة )لَّموقع و  
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يتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع   1
 بالكضكح كالبساطة .

 0 0 1 53 46 العدد
3.45 0.520 86.25 1 

يتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع   2
 .نسجاـبالمركنة  كاال

 0 0 7 50 43 العدد
3.36 0.612 84.00 3 

يتجكؿ بحرية خبلؿ  أفيستطيع المتعمـ   3
 المكقع مف خبلؿ أزرار الصفحة الرييسة.

 0 1 7 51 41 العدد
3.32 0.649 83.00 4 

 –مساعدة )مثؿ القامكس  أدكاتتتكافر   4
 (  لة حاسبة ...

 25 13 23 25 14 العدد
1.90 1.396 47.50 12 

لممساعدة مثؿ  أخرلتستخدـ مصطمحات   5
 ت ك األفكار ك تذكر.التمميحا

 12 12 31 34 11 العدد
2.20 1.163 55.00 8 

يحتكم الركابط غير الفعالة ك الصفحات   6
 ات )طرؽ مسدكدة( ارتباطبدكف 

 12 19 31 30 8 العدد
2.03 1.141 50.75 10 

 خرلتعمؿ الركابط مع المكاقع األ  7
 بفاعمية.

 4 9 28 40 19 العدد
2.61 1.024 65.25 5 

زر يعيد المتعمـ لمصفحة  أكاح يكجد مفت  8
 الرييسة عمى كؿ صفحة مف المكقع. 

 2 3 5 35 55 العدد
3.38 0.874 84.50 2 

المكقع في الصفحة  إنشا يدرج تاريخ   9
 الرييسة لممكقع .

 7 56.25 1.473 2.25 19 16 11 29 25 العدد

يدرج  تاريخ  خر تعديؿ أجرم عمى   10
 المكقع.

 21 18 16 35 10 العدد
1.95 1.336 48.75 11 

 6 64.25 1.305 2.57 12 9 16 36 27 العدد يحتكم المكقع سجبلن لعدد زكار المكقع.  11

يحصؿ عمى البريد  أفيستطيع المكقع   12
 .لممتعمـ حسب رغبتو  لكتركنياإل

 16 14 29 21 20 العدد
2.15 1.336 53.75 9 

ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج   2.60 1.069 64.94  
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 الثانيمتكسط درجة االستجابة لدل المعمميف عمى المحكر  فأ( 5-4يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ك %( 63.93( كبمغ الكزف النسبي )4.61( بم)ت ) الطالب زاكيةلممكقع ك  الكاجية الرييسة )

 معمميفال نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسةالتي تدؿ عمى أنيا متكافرة بدرجة كبيرة ، 

 كجا ت أعمى فقرتيف في ىذا المعيار ىما: ،النسبية األىمية حسب ترتيبيا تـ

" احتمت المرتبة  يتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالكضكح كالبساطة الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .86.45ى بكزف نسبي )لك األ

رييسة عمى كؿ صفحة مف زر يعيد المتعمـ لمصفحة ال أكيكجد مفتاح  كالفقرة التي نصت عمى " -
 %(.83.51بكزف نسبي ) ةالثاني" احتمت المرتبة  المكقع

المتعمميف كمعممييـ في التعامؿ مع البرنامج التفاعمي لما يتميز بو مف  استمتاع ذلؾ ؤردو َ
 ضافةالبساطة كالكضكح كسيكلة التنقؿ بيف أجزايو كسيكلة الدخكؿ لمبرمجيات كالتحكـ فييا باإل

د زر عمى كؿ شاشة مف شاشات البرنامج التفاعمي تمكف المتعمـ مف العكدة يكج ونأ إلى
 خر.  آلجز  مف لمصفحة الرييسة بسرعة كالتنقؿ 

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:

" احتمت  ...( - لة حاسبة –مساعدة )مثؿ القامكس أدكاتتتكافر  الفقرة التي نصت عمى " -
 (.%37.51المرتبة األخيرة بكزف نسبي )

لتفاعمي، االمعمميف لـ يجدكا ىذه الخاصية متكفرة في مكقع برنامج التعمـ  فأ إلىذلؾ  عزي الباحثةوتُ 
المتعمـ بالمكقع  ارتباطمساعدة كالحاسبة كالقامكس تزيد مف  أدكاتكجكد  فأ إلىكتشير الباحثة 

و بالمكقع في ارتباطف ا أيضان تزيد مينأ، كما كثكؽ فييامكاقع بديمة غير م إلىكتجنبو مف الخركج 
  جميزية.نكالم)ة اإل  كالعمكـ  أخرلحاؿ دراستو لمكاد 
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ة المعاََرالمحور الثالث:   التربَو

 : البرمجَات التعََّمَة أهداف : مالءمة لواأل  التربوي المعَار

 (5-4جدول )
       لواأل لتربوي  اوالوزن النسبي والترتَب لَّمعَار  المعَاري اانحرافالمتوسط الحسابي و  

 البرمجَات التعََّمَة( أهداف )مالءمة

 م
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المراد  البرمجية التعميمية اليدؼ تحدد  1
 .تحقيقو مف التعمـ

 2 83.75 0.626 3.35 0 0 8 49 43 العدد

مف خبلؿ   التعميمي اليدؼ يمكف تحقيؽ  2
 .تعميمية برمجية أكثر مف

 4 78.75 0.609 3.15 0 0 12 61 27 العدد

البرمجية التعميمية بقابميتيا  أىداؼتتسـ   3
 لمقياس كالمبلحظة.

 3 81.31 0.812 3.25 0 4 11 41 44 العدد

مع ما يست)رقو  ىدؼ البرمجية ناسبيت  4
 .مف كقت متعمـال

 6 69.50 0.949 2.78 2 4 34 34 26 العدد

مع  التعميمية البرمجيات أىداؼترتبط   5
 التعميمي.المحتكل 

 1 84.85 0.667 3.39 0 2 4 47 47 العدد

مع التعميمية البرمجيات  أىداؼترتبط   6
 .التقكيـ

 5 78.28 0.804 3.13 1 4 8 55 32 العدد

  79.41 0.744 3.18 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج
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متكسط درجة االستجابة لدل المعمميف عمى المعيار التربكم  فأ( 5-3يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ك %( 79.31( كبمغ الكزف النسبي )4.18( بم)ت ) البرمجيات التعميمية أىداؼ مبل مة ) ؿك األ

 نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسةكافرة بدرجة كبيرة جدان، التي تدؿ عمى انيا مت
 ىما: كجا ت أعمى فقرتيف في ىذا المعيار ،النسبية األىمية حسب ترتيبيا تـ المعمميف

" احتمت  البرمجيات التعميمية مع المحتكل التعميمي أىداؼترتبط  الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .83.85ى بكزف نسبي )لك األالمرتبة 

البرنامج قد خضع لتحميؿ دقيؽ لمحتكل مناىج الرياضيات لممرحمة  فأ إلىذلك الباحثة عزي وتُ 
ا مرت عمى فريؽ لممراجعة التربكية كذلؾ يزيد مف ينأيا، كما أىدافالدنيا كتحديد  األساسية
 المنيج. سىداؼالمحتكل ب ارتباط

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:

" احتمت  يتناسب ىدؼ البرمجية مع ما يست)رقو المتعمـ مف كقت عمى " الفقرة التي نصت -
 %(.69.51المرتبة األخيرة بكزف نسبي )

بعض البرمجيات التفاعمية ىدفيا سيؿ كبسيط جدان بينما قد  فأالمعممكف الحظكا  فألوذلك 
، نظران  جابةالمتعددة لمكصكؿ لئل المحاكالتتحكـ ك ب فيو كقت ال داعي لو في اليست)رؽ الطال

لص)ر سنو كصعكبة تحكمو بالفسرة ك لكحة المفاتيح بشكؿ مرف مما يجعمو يخطئ في اختيار 
 اإلجابة عمى الرغـ مف معرفة اإلجابة الصحيحة.
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 : مناسبة محتوى البرمجَات التعََّمَة:الثانيالتربوي المعَار 

 (5-5جدول )
      الثانيسبي والترتَب لَّمعَار التربوي المعَاري والوزن الن اانحرافالمتوسط الحسابي و  

 )مناسبة محتوى البرمجَات التعََّمَة(
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 البرمجيةمحتكل  مفيتض  1
التعميمية المفاىيـ كاألفكار 

 .ىداؼالمرتبطة باأل

 4 84.00 0.689 4.46 0 2 6 46 46 العدد

عمى البرمجية محتكل  يشتمؿ  2
معمكمات حديثة مفاىيـ ك 

 .كاضحة ك 

 7 80.75 0.723 3.23 0 2 11 49 38 العدد

خبرات  البرمجية محتكل يراعي  3
 المتعمـ السابقة عف مكضكع

 مجية التعميميةالبر 

 8 78.00 0.742 3.12 0 3 13 53 31 العدد

خبرات البرمجية  محتكل يعكس  4
مف حياة المتعمـ كيكظفيا في 

  .كالتماريف األنشطةتصميـ 

 9 70.50 0.821 2.82 0 4 32 42 22 العدد

 إيجابان يؤثر محتكل البرمجيات   5
 عمى التبلميذ.  

 3 84.25 0.562 3.37 0 0 4 55 41 العدد

بم)ة بسيطة البرمجيات  تكتب  6
 .تخاطبوالمتعمـ ك تناسب 

 2 86.50 0.673 3.46 0 0 10 34 56 العدد

 المحتكل خصايص يناسب  7
 –ل)كية  –)معرفية  التبلميذ
 .( جسمية

 6 81.00 0.740 3.24 0 2 12 46 40 العدد
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المحتكل أساليب جذب  يتضمف  8
 استخداـ-ز)لكف ممي نتباهاال
 (. مةخط أسفؿ الكم –سيـ

 1 92.25 0.545 3.69 0 0 4 23 73 العدد

البرمجية محتكل  يتضمف  9
 مماتطبيؽ لما تعممو المتعمـ 

 .ثر التعمـأيساعد عمى بقا  

 5 83.50 0.670 3.34 0 1 8 47 44 العدد

  82.31 0.685 3.29 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج

جة االستجابة لدل المعمميف عمى المعيار التربكم متكسط در  فأ( 5-5يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ك %( 84.41( كبمغ الكزف النسبي )4.49( بم)ت ) مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية ) الثاني

 نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسةالتي تدؿ عمى أنيا متكافرة بدرجة كبيرة جدان، 
 جا ت أعمى فقرة في ىذا المعيار:، ك يةالنسب األىمية حسب ترتيبيا تـ المعمميف

 –سيـ استخداـ -لكف مميز ) نتباهيتضمف المحتكل أساليب جذب اال الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .94.45ى بكزف نسبي )لك األ" احتمت المرتبة  خط أسفؿ الكممة(

 إلى ةشار ساليب لمتنكيو لؤلشيا  الميمة مثؿ اإلىذه األ استخداـالمعمميف الحظكا  فأل ذلكك
، عمميات المقارنة كالتي تعتبر جكىر محتكل البرمجية لفيميا أكعمميات حسابية  أكمفيـك جديد 

باإلضافة إلى أف البرمجيات قد صممت بما يتناسب ك طبيعة الطفؿ الذم يجذب انتباىو 
 المثيرات البصرية ك ترسخ في ذىنو لكقت أطكؿ.

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:

يعكس محتكل البرمجية خبرات مف حياة المتعمـ كيكظفيا في تصميـ  نصت عمى " الفقرة التي -
 %(.71.51" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ) كالتماريف نشطةاأل
الكثير مف  فأعمى الرغـ مف حصكؿ ىذا المعيار عمى المرتبة األخيرة إال  ونأ وضح الباحثةتُ ك

مثؿ استخداـ أشيا  مف محيط الطالب مثؿ مـ، خبرات مف حياة المتع إلىالبرمجيات تشير 
الفكاكو ك القطار ك الحيكانات ك الكرتكف ك األجساـ الكبيرة ك الص)يرة في المنزؿ ك المدرسة ك 
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بتكظيؼ أكبر لخبرات المتعمـ لتزيد  ىتماـضركرة اال إلى إشارةكىذا يعطينا  األشكاؿ اليندسية ،
  مـالتعمـ لدل المتعأثر مف فايدتيا كبقا  

 

 الثالث: تنوع أسالَب عرض المحتوى:التربوي المعَار 

 (5-6جدول )
           المعَاري والوزن النسبي والترتَب لَّمعَار التربوي الثالث  اانحرافالمتوسط الحسابي و  

 ( تنوع أسالَب عرض المحتوى )
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بتحديد عرض البرمجية  يبدأ  1
 أكمكضكع البرمجية التعميمية 

 اليدؼ منيا .

 5 84.51 1.785 4.41 1 1 11 31 36 العدد

المحتكل عمى أساس  يبنى  2
ع يشج التعمـ الفردم بما

 التعمـ الذاتيعمى المتعمـ 
 .كالمستمر

 4 86.75 1.673 4.37 1 1 7 46 56 العدد

المحتكل بطريقة  يعرض  3
تساعد المتعمميف مف التكصؿ 

 .النتايج بشكؿ سيؿ إلى

 3 84.51 1.699 4.43 1 1 11 34 36 العدد

البرمجية بعض  تتضمف  4
المكاقؼ التعميمية التي تتيح 

  شاركي.فرص التعمـ الت

عددال  41 47 48 8 7 4.55 1.113 64.75 7 

العرض  أسمكبفي  يراعى  5
 التعمـ.عمى متابعة  التشجيع

 1 88.89 1.594 4.56 1 1 5 45 61 العدد

سرعة العرض مناسبة  تككف  6
 .عمى االستيعاب ة المتعمـقدر ل

 6 78.11 1.734 4.14 1 1 19 37 44 العدد
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 استخداـالبرنامج دليؿ  يكفر  7
 .يف كالمتعمميفيساعد المعمم

 4 83.85 1.816 4.49 1 4 11 41 56 العدد

 81.18 1.774 4.45 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج

 

متكسط درجة االستجابة لدل المعمميف عمى المعيار التربكم  فأ( 5-6يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ك التي  %(81.18النسبي )( كبمغ الكزف 4.45( بم)ت ) تنكع أساليب عرض المحتكل الثالث )

 المعمميف نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسة تدؿ عمى أنيا متكافرة بدرجة كبيرة جدا،

 كجا ت أعمى فقرة في ىذا المعيار: ،النسبية األىمية حسب ترتيبيا تـ

لمرتبة " احتمت ا التعمـعمى متابعة  التشجيعالعرض  أسمكبفي  يراعى الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .88.89ى بكزف نسبي )لك األ

يتعاممكف مع برمجيات كسايط متعددة تفاعمية بما تحكيو  يفالمتعمم فأ إلىذلؾ  عزي الباحثةوتُ 
مف نص كصكت كصكرة كحركة كلكف تجتمع جميعيا لتزيد مف تشجيع المتعمـ عمى متابعة 

كحركيان يزيد مف رغبة المتعمـ في  البرنامج يكفر تعزيزان لفظيان  فأ إلى ضافةكمكاصمة التعمـ باإل
 لمكصكؿ لمنتيجة الصحيحة. المحاكالت

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:

البرمجية بعض المكاقؼ التعميمية التي تتيح فرص التعمـ  تتضمف الفقرة التي نصت عمى " -
 %(.64.75" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ) شاركيالت

قع لمتعمـ الفردم التفاعمي كبالتالي ستككف فرصة التعمـ التشاركي المكقع يعتبر مك  فأل ذلكك
 قميمة كىذا شي  منطقي كمتكقع.
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 التعََّمَة: نْطةاأل الرابع: مالءمة التربوي المعَار 

 (5-7جدول )
     المعَاري والوزن النسبي والترتَب لَّمعَار التربوي الرابع  اانحرافالمتوسط الحسابي و  

 التعََّمَة( نْطةاأل )مالءمة 

 م

 
 الفقنننننننننننننننرة

 

 

جداً 
رة 
ربَ
جة 
بدر
فر 
متوا

 

بَرة
ة ر
درج

ر ب
تواف
م

طة 
وس
 مت
رجة

 بد
وافر

مت
 

ََّة
 قَّ
رجة

 بد
وافر

مت
 

وافر
 مت
غَر

بي 
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

راف
نح
اا

 
ري
عَا
الم

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

َب
لترت
ا

 

البرمجيات  أنشطة تتفؽ  1
التعميمية مع الممارسات 

 . التدريسية في الفصكؿ

لعددا  30 47 17 5 1 3.00 0.876 75.00 3 

 اتالبرمجي أنشطة تتمركز  2
المتعمـ دكر التعميمية حكؿ 

 .ممارسة التعمـ ييجابي فاإل

 1 79.75 0.706 3.19 0 2 11 53 34 العدد

تعميمية مختمفة  أنشطة تتكافر  3
لمراعاة الفركؽ الفردية بيف 

 .المتعمميف

 4 73.25 0.956 2.93 1 6 25 35 33 العدد

 أىداؼ األنشطةتحقؽ   4
 ية. إنمعرفية، ميارية كجد

 2 77.53 0.749 3.10 0 1 20 47 32 العدد

 استخداـ فالمتعمـ م يتمكف  5
 دكفالبرمجية التعميمية 
 .مساعدة كتكجيو المعمـ

 6 61.87 0.973 2.47 3 11 35 37 14 العدد

لممتعمميف البرنامج  يسمح  6
 .ؤلنشطةل مناسبباالختيار ال

 5 70.25 0.971 2.81 2 8 22 43 25 العدد

  72.94 0.872 2.92 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج
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متكسط درجة االستجابة لدل المعمميف عمى المعيار التربكم  فأ( 5-7يتضح مف الجدكؿ رقـ )
التي تدؿ  ك%( 72.94(( كبمغ الكزف النسبي 2.92( بم)ت ) التعميمية نشطةاألمبل مة  الرابع )

 تـ المعمميف نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسةعمى أنيا متكافرة بدرجة كبيرة ، 
 كجا ت أعمى فقرة في ىذا المعيار: ،النسبية األىمية حسب ترتيبيا

البرمجيات التعميمية حكؿ دكر المتعمـ اإليجابي في  أنشطةتتمركز  الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .79.75ى بكزف نسبي )لك األاحتمت المرتبة  " ممارسة التعمـ

البرمجيات التفاعمية تتمركز حكؿ المتعمـ ليتفاعؿ معيا كيصؿ  فأالمعمميف يركف  فألذلك ك
، ابي دكف تدخؿ المتعمـ في تحركاتوالتعمـ المرجكة بشكؿ إيج أىداؼكيحقؽ  اإلجابة إلى بنفسو

و نتايج بعدد مرة حتى يتقنيا كما تظير لأيضان يتمكف المتعمـ مف اعادة النشاط أكثر مف 
 الخاطية بشكؿ فكرم تزيد مف احساسو باالنجاز ك التقدـ.اإلجابات الصحيحة ك 

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:

البرمجية التعميمية دكف مساعدة كتكجيو  استخداـيتمكف المتعمـ مف  الفقرة التي نصت عمى " -
 %(.61.87كزف نسبي )" احتمت المرتبة األخيرة ب المعمـ

البرمجيات التفاعمية بسيطة كسيمة  فأحصكؿ الفقرة السابقة عمى أعمى مرتبة حيث  ؤردَُ هذا ك
مف قبؿ المتعمـ كأزرارىا مرنة مما يزيد مف قدرة المتعمـ عمى تنفيذ البرمجيات دكف  ستخداـاال

 عمـ.مساعدة الم إلىالحاجة 
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 : التقوَم الخامس: صدق وموضوعَةالتربوي المعَار 

 (5-8جدول )
المعَاري والوزن النسبي والترتَب لَّمعَار التربوي الخامس  اانحرافقَمة المتوسط الحسابي و 

 )صدق وموضوعَة التقوَم(
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رتبط تقكيـ البرمجيات ي  1
لممكضكع  المحددة ىداؼباأل

 ثيقان.ان ك ارتباط

 3 81.51 1.691 4.44 1 4 9 53 45 العدد

تتصؼ أسيمة التقكيـ   2
  كالتدريبات بالتنكع كالشمكؿ

 7 77.11 1.743 4.18 1 4 13 55 48 العدد

طريقة كاضحة األسيمة ب تصاغ  3
 .كبسيطة يفيميا المتعمـ

 4 84.65 1.743 4.41 1 1 15 31 35 العدد

البرمجية المستخدـ  تزكد  4
بالت)ذية الراجعة المستمرة 

 .كالمناسبة

 5 79.51 1.894 4.18 4 4 11 34 31 العدد

تعزيزان فكريان  امجالبرن يقدـ  5
 لممستخدـ الصحيحة لبلستجابات

 1 87.11 1.785 4.38 1 4 6 41 61 العدد

عدد البرمجية المتعمـ  تعطي  6
إلعادة  محدد مف الفرص

 طس.اإلجابات الخ

 6 78.45 1.991 4.14 4 5 11 31 34 العدد

يقدـ البرنامج رسالة لممتعمـ   7
 المحاكلةفرص  بانتيا  دتفي

 طس.الخ لئلجابة
 8 68.45 1.441 4.74 7 11 19 41 44 العدد

سجبلن لتقدـ  البرمجية تكفر  8
بمستكاه في متعمـ ليفيده ال

 نياية النشاط .

 9 66.67 1.453 4.67 11 7 18 46 49 العدد
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طبع  إمكانيةالبرمجية  تكفر  9
 . المتعمميف أدا نتايج 

 11 36.51 1.383 1.86 41 11 41 44 17 العدد

جابة كاحدة صحيحة إ يكجد  10
 . مف بيف البدايؿ

 4 85.45 1.877 4.31 4 1 8 41 58 العدد

  75.16 0.965 3.01 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج

متكسط درجة االستجابة لدل المعمميف عمى المعيار التربكم  فأ( 5-8يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ك التي %( 75.16( كبمغ الكزف النسبي )4.11( بم)ت ) صدؽ كمكضكعية التقكيـ الخامس )

 المعمميف نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم دراسةكبتدؿ عمى أنيا متكافرة بدرجة كبيرة جدان، 

 كجا ت أعمى فقرة في ىذا المعيار:، النسبية األىمية حسب ترتيبيا تـ

" احتمت  تعزيزان فكريان لبلستجابات الصحيحة لممستخدـ امجالبرن يقدـ الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .87ى بكزف نسبي )لك األالمرتبة 

البرمجيات التفاعمية تتميز بكجكد التعزيز المفظي كالحركي السريع  فأ إلىذلؾ  عزي الباحثةتُ 
جابتو كبالتالي يعطيو حافزان لتنفيذ برمجية جديدة كمتابعة إكالفكرم الذم يؤكد لممتعمـ صحة 

 تعممو.

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:

" احتمت المرتبة  مميفالمتع أدا طبع نتايج  يةكانإمالبرمجية  تكفر الفقرة التي نصت عمى " -
 %(.36.51األخيرة بكزف نسبي )

ىذه النتيجة بسبب عدـ تكافر ىذه الخاصية في برنامج التعمـ  فأ إلىالباحثة ىنا تَْر ك
كذلؾ  ؛كتمكيف  تطكير إلىىذا الجز  يحتاج  فأ إلى إشارةالتفاعمي المحكسب كبالتالي تعطينا 

مف متابعة الطالب لمستكاه في تنفيذ البرمجيات تمكيف المتعمـ مف طباعة النتايج تزيد  فأل
 .ك متابعة مستكاه التعميمي المختمفة
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 الفنَة المعاََرالمحور الرابع: 

 الَّون: استخدام: مناسبة لواأل الفني المعَار 

 (5-9جدول )
        لواأل المعَاري والوزن النسبي والترتَب لَّمعَار الفني  اانحرافالمتوسط الحسابي و  

 الَّون( استخدامسبة )منا
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البرمجية التعميمية  تستخدـ  1
 .المتناسقة لكافاأل

 1 95.11 1.346 4.81 1 1 1 18 81 العدد

التبايف المكني عمى  تحافظ  2
 . لممككنات المتضمنة بيا

 3 85.75 1.671 4.34 1 1 11 47 54 العدد

 ناصرالمكف إلبراز الع تكظؼ  3
  .الميمة العناكيفاليامة ك 

 4 88.63 1.744 4.55 1 1 5 49 63 العدد

)مثؿ  الصدؽ المكنيتراعي   4
لمعشب  األخضر استخداـ

لمما  كاألحمر  األزرؽك 
  لمتفاحة(

 4 91.45 1.583 4.61 1 1 5 49 66 العدد

البرمجية التعميمية  تستخدـ  5
 .الصارخة لكافاأل

 5 63.51 1.117 4.58 4 9 46 41 41 العدد

  84.83 0.686 3.39 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج
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بة لدل المعمميف عمى المعيار الفني متكسط درجة االستجا فأ( 5-9يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ك التي تدؿ %( 83.84( كبمغ الكزف النسبي )4.49( بم)ت ) المكف استخداـمناسبة  ) ؿك األ

 تـ المعمميف نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسةعمى أنيا متكافرة بدرجة كبيرة جدا ، 

 ا المعيار:كجا ت أعمى فقرة في ىذ ،النسبية األىمية حسب ترتيبيا

ى لك األ" احتمت المرتبة  المتناسقة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .95بكزف نسبي )

مصممي البرمجيات التعميمية عمى درجة عالية مف الذكؽ الفني، قد  فأ إلىذلؾ  عزي الباحثةتُ ك
بصر كتزيد مف متعة متابعة تنفيذ  ا المتناسقة كاليادية التي تريحيألكانكفقكا في اختيار 

، باإلضافة إلى أنيـ عمدكا إلى ، باالضافة إلى كجكد فريؽ مراجعة يتابع تصميميـالبرمجيات
اإلىتماـ ك التنكيع باأللكاف ك الصكر الممكنة ليتناسب مع خصايص الطبلب النمايية في ىذه 

   المرحمة.

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:

" احتمت المرتبة األخيرة الصارخة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ صت عمى "الفقرة التي ن -
 %(.63.51بكزف نسبي )
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قة عرض النصوص: الثانيالفني المعَار   :مناسبة طَر

 (5-10جدول )
        الثانيالمعَاري والوزن النسبي والترتَب لَّمعَار الفني  اانحرافالمتوسط الحسابي و  

ق)  (ة عرض النصوصمناسبة طَر

 م
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 بحجموالنص  يتصؼ  1
 .قرا تو سيكلةالمناسب ك 

 1 87.75 1.577 4.51 1 1 3 31 55 العدد

مسافات مناسبة بيف  تكجد  2
كبيف األرقاـ في  سطكرال

 .التدريبات

 4 85.75 1.655 4.34 1 1 6 34 51 العدد

كيكتب  العناكيفخط  يكحد  3
بخط أكبر مف خط 

 .النصكص

 3 85.45 1.654 4.31 1 1 6 33 39 العدد

حسب  تعميميالنص ال يصمـ  4
 مفحركة عيف القارئ العربي 

كمف أعمى  اليميف لميسار
 .ألسفؿ

 4 85.75 1.655 4.34 1 1 9 49 54 العدد

تككف عبارات البرمجية   5
 مبلييان إصحيحة التعميمية 

 .كل)كيان 

 5 83.61 1.711 4.48 1 1 11 49 51 العدد

إطار البرمجية  يحتكم  6
التعميمية عمى أقؿ قدر مف 

 .النصكص كاألرقاـ

 6 74.38 1.914 4.93 4 4 41 38 47 العدد

  83.76 0.694 3.35 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننجالدر 
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متكسط درجة االستجابة لدل المعمميف عمى المعيار الفني  فأ( 5-11يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ك %( 84.76( كبمغ الكزف النسبي )4.45مناسبة طريقة عرض النصكص( بم)ت ) ) الثاني

 نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسةان، التي تدؿ عمى أنيا متكافرة بدرجة كبيرة جد
 كجا ت أعمى فقرة في ىذا المعيار: ،النسبية األىمية حسب ترتيبيا تـ المعمميف

ى لك األ" احتمت المرتبة  يتصؼ النص بحجمو المناسب كسيكلة قرا تو الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .87.75بكزف نسبي )

يات التفاعمية مكتكبة بخط كاضح كحجـ مناسب كبالتالي البرمج فأكذلؾ لمبلحظة المعمميف 
 يسيؿ عمى الطمبة قرا تو كتفسير مضمكنو.

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:

"  يحتكم إطار البرمجية التعميمية عمى أقؿ قدر مف النصكص كاألرقاـ الفقرة التي نصت عمى " -
 %(. 74.38احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي )

نا نبلحظ نأىذا المعيار احتؿ المرتبة األخيرة إال  فأعمى الرغـ مف  ونأ إلىباحثة ال وتَْر
احتكا  معظـ البرمجيات التفاعمية عمى كمية مناسبة مف النصكص كاألرقاـ إال بعض 

لتحقيؽ اليدؼ مف لتفسير محتكاىا ك البرمجيات التي تحتاج لمزيد مف النصكص كالصكر 
 تنفيذىا. 
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 الصوت: استخداملثالث: مالءمة االفني المعَار 

 (5-11جدول )
       المعَاري والوزن النسبي والترتَب لَّمعَار الفني الثالث  اانحرافالمتوسط الحسابي و 

 الصوت( استخدام )مالءمة
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 انتباهالصكت عمى جذب  يساعد  1
 متعمـ.ال

 4 91.51 1.638 4.64 1 4 4 46 69 العدد

الصكت كالمكسيقى لتحكـ  يخضع  2
 أكيا استخدامالمستخدـ)حرية 

  يقافيا(إ

 4 86.51 1.733 4.36 1 3 464 57 العدد

أقؿ عدد مف  ستخداـا يراعى  3
 في البرمجية التعميمية  األصكات

 7 74.75 1.834 4.91 1 1 41 31 47 العدد

لتقديـ ت)ذية الصكت  يستخدـ  4
 راجعة منطكقة لممتعمـ.

 6 84.45 1.834 4.44 1 5 9 43 54 العدد

 غير) يتسـ الصكت بالكضكح  5
صدل  أكمشكه بعيكب التسجيؿ 

  الصكت(

 5 83.75 1.864 4.49 1 3 7 41 57 العدد

 3 86.45 1.687 4.35 1 4 5 49 53 العدد  يتصؼ الصكت بالدقة الم)كية.  6

بالم)ة العربية  يككف الصكت  7
 ى.الفصح

 1 91.11 1.633 4.63 1 1 4 46 71 العدد

  85.00 0.753 3.40 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج
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رجة االستجابة لدل المعمميف عمى المعيار الفني متكسط د فأ( 5-11يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ك التي تدؿ عمى %( 85( كبمغ الكزف النسبي )3.40الصكت( بم)ت ) استخداـمبل مة  الثالث )

 ترتيبيا تـ المعمميف نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسةأنيا متكافرة بدرجة كبيرة جدان، 
 رة في ىذا المعيار:كجا ت أعمى فق ،النسبية األىمية حسب

ى بكزف لك األ" احتمت المرتبة  يككف الصكت بالم)ة العربية الفصحى الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .91نسبي )

 أككىذا يتضح لمستخدمي برمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب عند قرا ة تكجييات النشاط 
 ، ك لتدعيـ الم)ة العربية الفصحى لدل األطفاؿ.التعزيز المفظي

  ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:اكج -

" احتمت  أقؿ عدد مف األصكات في البرمجية التعميمية استخداـيراعى  الفقرة التي نصت عمى " -
 %(.74.75المرتبة األخيرة بكزف نسبي )

األصكات  فأخيرة إال عمى الرغـ مف احتبلؿ ىذا المعيار المرتبة األ ونأالباحثة  وضحوتُ 
يقافيا كتش)يميا إيمكف  ىير مبالغ فييا كيمكف التحكـ فييا فالمكسيقالمستخدمة في البرمجيات غ

 ضافية تشتت مف تركيز المتعمميف.إعادتيا عند المزـك كال يكجد أصكات إكالتكجييات يمكف 
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 الرابع: مالءمة الرسومات المتحررة والصور الثابتة: الفني المعَار

 (5-12جدول )
       ري والوزن النسبي والترتَب لَّمعَار الفني الرابع المعَا اانحرافالمتوسط الحسابي و  

 الثابتة( الصورو  المتحررة الرسومات )مالءمة

 م
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متحركة الصكر كالرسـك ال تستخدـ  1
 . ان ىادفان مبرران استخدام

 4 88.11 1.593 4.54 1 1 5 48 57 العدد

 كالصكرالبرمجية مف الرسـك  تكثر  2
 .بطئ عرضيا كتحميمياالتي ت  

 9 64.45 1.131 4.39 4 15 45 48 41 العدد

البساطة في اختيار الصكر تراعي   3
 .التعقيد كتجنب لرسكماتكا

 3 85.11 1.711 4.31 1 1 3 35 39 العدد

يسيؿ عمى يمكف تكبير الصكر ل  4
 .ياإدراكالمتعمـ 

 7 77.11 1.171 4.18 4 7 13 41 35 العدد

بالقيـ  شكاؿتمتـز الصكر كاأل  5
 األخبلقية لممجتمع.

 1 88.11 1.634 4.54 1 1 5 45 59 العدد

 يحالرسـك المتحركة عمى تكض تساعد  6
 .كل العممي المعركضالمحت

 5 83.75 1.747 4.49 1 4 6 31 51 العدد

الرسـك المتحركة في تعزيز  تستخدـ  7
جابات الصحيحة كتصكيب إلا
 لخطس.ا

 6 83.75 1.751 4.49 1 1 7 31 51 العدد

المتعمـ  انتباهالرسـك في شد  تستخدـ  8
 .البرمجية مضمكف نحك 

 4 87.75 1.648 4.51 1 1 3 48 57 العدد

كؿ الصكرة عمى ككف مساحة النقر ت  9
 . استخدمت الصكرة كرابط اذا

 8 74.45 1.147 4.94 3 4 46 44 45 العدد

  81.19 0.800 3.25 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج
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متكسط درجة االستجابة لدل المعمميف عمى المعيار الفني  فأ( 5-14يتضح مف الجدكؿ رقـ )
( كبمغ الكزف النسبي 4.45( بم)ت ) رسكمات المتحركة كالصكر الثابتةمبل مة ال الرابع )

مف  تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسةكالتي تدؿ عمى أنيا متكافرة بدرجة كبيرة جدان، %( 81.19)
 النسبية، كجا ت أعمى فقرة في ىذا المعيار: األىمية حسب ترتيبيا تـ المعمميف نظر كجية

" احتمت المرتبة  بالقيـ األخبلقية لممجتمع شكاؿتمتـز الصكر كاأل الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .88ى بكزف نسبي )لك األ

كىذا يبدك جميان في البرمجيات التفاعمية حيث حرص القايميف عمى البرنامج مف مشرفيف 
 كمراجعيف كمبرمجيف عمى خضكعيا لقيـ المجتمع.

 كجا ت أدنى فقرة في ىذا المعيار:

"  تكثر البرمجية مف الرسكـ كالصكر التي ت بطئ عرضيا كتحميميا عمى " الفقرة التي نصت -
 %(.64.45احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي )
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 المحور الخامس: التفاعََّة والتحرم التعََّمي

 (5-13جدول )
           المعَاري والوزن النسبي والترتَب لفقرات المحور الخامس  اانحرافالمتوسط الحسابي و  

 التحرم التعََّمي( التفاعََّة و )

 م
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يزكد المكقع بكسيمة لمتكاصؿ بيف   1
 المعمـ كطبلبو.

 ددالع
41 48 15 5 14 4.69 1.485 67.45 8 

يسمح المكقع لممتعمميف بمساحة   2
تمكنيـ مف نشر ما يريدكنو مف أفكار 

 كمقترحات 

 العدد
41 49 49 8 13 4.44 1.481 58.45 9 

يخمك المكقع مف أخطا  التصميـ   3
 كالبرمجة.

 العدد
41 35 49 5 1 4.84 1.841 71.51 6 

ييا تكجد مصادر يمكف الرجكع إل  4
لمتحقؽ مف صحة كدقة محتكل 

 المكقع.

 العدد
14 49 46 11 14 4.41 1.187 57.75 11 

لكحة  أكتكضح أداة اإلدخاؿ )الفسرة   5
المفاتيح( المستخدمة في التحكـ 

 بالبرمجية التعميمية في بدايتيا.

 العدد
44 49 41 3 3 4.94 1.147 74.45 5 

يسيؿ الخركج مف البرمجية التعميمية   6
 ة لمصفحة الرييسة.كالعكد

 العدد
54 31 5 1 1 4.36 1.634 86.51 4 

يمكف إعادة تش)يؿ البرمجية التعميمية   7
 مف جديد. 

 العدد
53 33 4 1 1 4.54 1.531 88.11 1 

تككف مساحة النقر كاسعة بشكؿ   8
 يمك ف الطفؿ النقر بسيكلة .

 العدد
51 45 11 4 1 4.43 1.793 84.11 4 

شكؿ الزر يظير ت)يير كاضح في   9
 تـ الض)ط عميو سابقان. نوأيبيف 

 العدد
44 47 17 5 9 4.78 1.411 69.51 7 

يظير داللة عمى شكؿ الفسرة يدؿ   10
 زر )تظير شكؿ اليد( . نوأعمى 

 العدد
33 47 11 5 4 4.13 1.115 78.51 3 

  73.30 0.979 2.93 ة الرََّنننننننننننننننةنننننننننننننالدرج
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متكسط درجة االستجابة لدل المعمميف عمى المحكر  فأ( 5-14ـ )يتضح مف الجدكؿ رق
كالتي تدؿ %( 73.30( كبمغ الكزف النسبي )2.93التفاعمية كالتحكـ التعميمي( بم)ت ) الخامس )

 تـ المعمميف نظر مف كجية تكافران  أكثر الفقرات أم كبدراسةعمى أنيا متكافرة بدرجة كبيرة ، 
 كجا ت أعمى فقرتيف في ىذا المعيار ىما: ،ةالنسبي األىمية حسب ترتيبيا

ى لك األ" احتمت المرتبة  يمكف إعادة تش)يؿ البرمجية التعميمية مف جديد الفقرة التي نصت عمى " -
 %( .88بكزف نسبي )

" احتمت  يسيؿ الخركج مف البرمجية التعميمية كالعكدة لمصفحة الرييسة كالفقرة التي نصت عمى " -
 %(86.5نسبي ) بكزف ةالثانيالمرتبة 
لمتعمـ في أم مرحمة ا انمك  ي   فيماليا يفالزر  أف ىذيف كاأدرك يفالمعمم فأ إلىالباحثة ذلؾ  وترجع
كؿ البرمجيات التفاعمية تقريبان تحتكم عمى زر   فأيعكد مباشرة لمصفحة الرييسة، كما  فأيشا  

يتحقؽ اليدؼ دان ك يسمع التكجييات جيعادة تش)يؿ المعبة مف جديد كأكثر مف مرة حتى إل
 كامبلن.

 :ىما  في ىذا المعيار تيفكجا ت أدنى فقر 

يسمح المكقع لممتعمميف بمساحة تمكنيـ مف نشر ما يريدكنو مف  الفقرة التي نصت عمى " -
 %(58.45" بكزف نسبي ) أفكار كمقترحات

 تكجد مصادر يمكف الرجكع إلييا لمتحقؽ مف صحة كدقة محتكل الفقرة التي نصت عمى "ك  -
 %(.57.75المكقع" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي )

 صف أدرككا عدـ كجكد ىذه المساحة لكضع استفساراتيـ كاقتراحاتيـ فيما يخيالمعمم فكذلؾ أل
 .ك تكضيحات لمحتكل برمجياتو  تعامميـ مع برنامج التعمـ التفاعمي

  



 نتائجىالدرادةىوتفدورها 

 

 064 
 

 خامسالفصلىال

 بطاقات  التقََم بْرل عام: محاورتفسَر نتائج  

 (5-14) جدول
 بطاقة التقََم الرئَسة محاورالنسبَة ل األوزانالمتوسطات الحسابَة و 

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي المحور م
 74.61 2.98 معَّومات عامة لَّموقع 1
الطالب( زاوَةالواجهة الرئَسة )لَّموقع و  4  2.60 64.94 
ة 4  المعاََر التربَو

 79.41 3.18 البرمجيات التعميمية أىداؼ مبل مة 

 82.31 3.29 مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية 

 81.18 3.25 تنكع أساليب عرض المحتكل 

 72.94 2.92 التعميمية نشطةاألمبل مة  

 75.16 3.01 صدؽ كمكضكعية التقكيـ 

 78.2 3.13 جميع المعايير التربكية
 المعاََر الفنَة 3

 84.83 3.39 المكف استخداـمناسبة  

 83.76 3.35 ة عرض النصكصمناسبة طريق 

 85.00 3.40 الصكت استخداـمبل مة  

 81.19 3.25 مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة 

 83.695 3.347 جميع المعايير الفنية
 73.30 2.93 التفاعََّة والتحرم التعََّمي 5
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جيات التعمـ التفاعمي برمالمعايير تحققت مف كجية نظر المعمميف في  فأ( 5-13) يتضح مف الجدكؿ
 حسب الترتيب التالي : 

%(، 84.695بكزف نسبي )التفاعمية  حيث تحققت في البرمجيات الفنيةالمعايير  : المرتبة األولى
 كفيما يتعمؽ بالمعايير المككنة لمحكر المعايير الفنية تجد الباحثة أف :

مناسبة  %( يميو معيار "85سبي)ى بكزف ناألكل" احتؿ المرتبة  الصكت استخداـمبل مة  معيار "
مناسبة طريقة عرض النصكص" بكزف  " %(  ثـ معيار83.84المكف" بكزف نسبي ) استخداـ
" احتؿ المرتبة األخيرة  مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة " %( كأخيران معيار84.76نسبي)

 %(81.19بكزف نسبي )

كفيما  %(،78.4بكزف نسبي ) تحققت في البرمجيات التفاعميةحيث  التربكيةالمعايير  : ثانَةالمرتبة ال
  يتعمؽ بالمعايير المككنة لمحكر المعايير التربكية تجد الباحثة أف :

( يميو معيار %84.41) ى بكزف نسبيلك األ" احتؿ المرتبة  مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية معيار "
البرمجيات  أىداؼمبل مة  ثـ معيار" %(،81.18" بكزف نسبي ) تنكع أساليب عرض المحتكل "

بكزف نسبي " التعميمية  نشطةاألمبل مة " معيار  فأفيما نجد  %( ،79.31" بكزف نسبي ) التعميمية
 تيف.خير األ تبتيف( احتبل المر 75.16كمعيار صدؽ كمكضكعية التقكيـ بكزف نسبي )  72.94))

ية قد تحققت بمستكل جيد جدان كتكافرت بدرجة المعايير التربكية كالفن معظـ فأكتبلحظ الباحثة 
 ارتفاع نسبة المعايير التربكية الباحثة معز كبيرة جدان في البرمجيات التفاعمية لمبحث الرياضيات، كت  

برنامج  فأ إلى ضافةالتربكية باإل جكانبالبرمجيات التفاعمية بال إنتاجالقايميف عمى  اىتماـزيادة  إلى
عميو فريؽ مف التربكييف كالمشرفيف كالمعمميف الخبرا  قامكا بتدقيؽ كتحميؿ التعمـ التفاعمي يشرؼ 

حكسبة البرمجيات، كفيما يتعمؽ بارتفاع  إلىالتعميمية كمتابعة خطكاتيا مف كتابة السيناريك  نشطةاأل
الفني لمصممي كمبرمجي البرمجيات  ىتماـاالإلى ذلؾ سبب رجع الباحثة نسبة المعايير الفنية ت  

كاألصكات المرغكبة كالصكر  ةالمتناسقة كالنصكص الكاضح لكافميمية كعنايتيـ في اختيار األالتع
بحيث تككف مريحة لمنظر كتشجع المتعمـ عمى متابعة تعممة كتعاممو مع برنامج التعمـ  ،اليادفة

 التفاعمي. 

ثـ معايير التحكـ  لثةالثا%(، كاحتمت المرتبة 73.61بينما تحققت المعايير العامة لممكقع بكزف نسبي )
الطالب بكزف نسبي  زاكية%( كأخيران معايير الكاجية الرييسة ك 74.41التعميمي كالتفاعمية بكزف نسبي)

(63.93.)% 

 



 نتائجىالدرادةىوتفدورها 

 

 066 
 

 خامسالفصلىال

 َّدراسة:لالسؤال الثالث  إجابة
برنامج التعَّم التفاعَّي المحوسب في ما مدى توافر المعاََر  " ينص السؤاؿ الثالث عمى ما يمي:

اضَا الدنَا في مدارس ورالة الغوث الدولَة من خالل تحََّل  األساسَةلَّمرحَّة ت لمبحث الَر
 الباحثة؟"

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتطبيؽ "بطاقة تحميؿ" لبرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب،  -
عمى عينة الدراسة مف برمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب المكضحة في الفصؿ  (،6ممحؽ رقـ )

 ع مف فصكؿ ىذه الدراسة.الراب
 اابتدائي: لواأل نتائج تحََّل برمجَات التعَّم التفاعَّي المحوسب لَّصف  عرض و تفسَر

 (5-15) جدول
 اابتدائي لواأل النسبَة لمعاََر بطاقة تحََّل الصف  األوزان

 محاور بطاقة التحََّل ـ
اابتدائي لواأل الصف   

 ىلو األ  الوحدة

 ( الفصل األول )

 امسةالخ الوحدة

 ( الفصل الثاني )
 المجموع

ة  .1  المعاََر التربَو

 %77 %69 %85 مبل مة أىداؼ البرمجيات التعميمية 

 %95.5 %93 %97 مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية 

 %83 %84 %85 تنكع أساليب عرض المحتكل 

 %91 %87 %95 مبل مة األنشطة التعميمية 

 %78 %77 %79 صدؽ كمكضكعية التقكيـ 

 %85.1 %82 %88.2 المجموع 

 المعاََر الفنَة   .2

 %111 %111 %111 مناسبة طريقة عرض النصكص 

 99.6% %111 %99.4 مبل مة استخداـ الصكت 



 نتائجىالدرادةىوتفدورها 

 

 067 
 

 خامسالفصلىال

 لواأل النسبية لبرمجيات التعمـ التفاعمي الخاصة بالصؼ  األكزاف (5-15) رقـيتضح مف الجدكؿ 
 اابتدائي:

ةأوًا:   المعايير التربكية تحققت بمستكل جيد جدان في البرمجيات فأيتبيف  :بالنسبة لَّمعاََر التربَو
 أعمى معياريف ىما:  فأ%(، ك 85.1حيث تكافرت بكزف نسبي ) التفاعمية

%(، بينما احتؿ 95.5ى بكزف نسبي) لك األمعيار " مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية " احتؿ المرتبة  -
 %(.91بكزف نسبي) ةالثانيلمرتبة التعميمية " ا نشطةاألمعيار " مبل مة 

 أدنى معياريف ىما: فأبينما نجد 

كمعيار "صدؽ كمكضكعية التقكيـ"  ،%(77البرمجيات التعميمية" بكزف نسبي ) أىداؼمعيار" مبليمة   -
 %( .78بكزف نسبي )

نتاجؿ برمجيات تـ تصميميا ك أك ىي  ؿك األبرمجيات الصؼ  فرجع الباحثة تدني المعياريف ألكت   فقد  ياا 
ك صدؽ ك نسبيان  ىداؼتدني معيار األ إلىلتالي أدل باتككف لـ تحظى بقدر مف المراجعة كالتدقيؽ ك 

، كما أف المبرمجكف ك التربكيكف استفادكا مف الت)ذية الراجعة مف مكضكعية التقكيـ كنتيجة لذلؾ
 جكدة.معممي التعميـ المحكسب ك طكركا في برمجيات الصؼ الثاني ك الثالث لتصبح أكثر 

 

 المعايير الفنية تحققت بمستكل جيد جدان في البرمجيات فأ: يتبيف بالنسبة لَّمعاََر الفنَةثانًَا: 
 أعمى معياريف ىما: فأ%(، ك 87.16حيث تكافرت بكزف نسبي ) التفاعمية

%(، بينما احتؿ 111ى بكزف نسبي) لك األ" احتؿ المرتبة  مناسبة طريقة عرض النصكص معيار "  -
 %(.99.6بكزف نسبي) ةالثاني" المرتبة  الصكت استخداـبل مة م معيار "

 %(.68.5بكزف نسبي )"  الثابتة كالصكر المتحركة الرسكمات مبل مة أدنى معيار ىك" فأبينما نجد 

 80.5% %81 %81 مناسبة استخداـ المكف 

 %68.5 %69 %68 مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة 

 %87.16 %87.25 %87.1 المجموع 

 %57 %57 %57 ومات عامة لَّموقعمعَّ  .3

 %46 %46 %46 ) لَّموقع و زاوَة الطالب(الواجهة الرئَسة  .4

 %40.5 %39 %42 التفاعََّة والتحرم التعََّمي  .5
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 اابتدائي: الثانيتفسَر نتائج تحََّل برمجَات التعَّم التفاعَّي المحوسب لَّصف و عرض 

 (5-16) جدول
 اابتدائي الثانيَر بطاقة تحََّل الصف النسبَة لمعاَ األوزان

 حََّلمحاور بطاقة الت ـ
اابتدائي الثانيالصف   

 الثالثة الوحدة

 ) الفصل األول (

 الثامنة الوحدة

 ) الفصل الثاني (
 المجموع

ة  .1  المعاََر التربَو

 %83.5 %83 %85 مبل مة أىداؼ البرمجيات التعميمية 

 %94 %94 %94 يةمناسبة محتكل البرمجيات التعميم 

 %84 %87 %79 تنكع أساليب عرض المحتكل 

 %86 %83 %88 مبل مة األنشطة التعميمية 

 %76.5 %79 %73 صدؽ كمكضكعية التقكيـ 

 %84.6 %85.4 %83.8 المجموع 

  المعاََر الفنَة   .2

 %98 %96 %111 مناسبة طريقة عرض النصكص 

 %99.5 %99 %111 مبل مة استخداـ الصكت 

 %77 %73 %81 مناسبة استخداـ المكف 

 %61.5 %64 %61 مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة 

 %84 %82.75 %85.25 المجموع 

 %57 %57 %57 معَّومات عامة لَّموقع  .3

 %46 %46 %46 الطالب( زاوَةو  لَّموقع الرئَسة)الواجهة  .4

 %41 %42 %40 التفاعََّة والتحرم التعََّمي  .5
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 الثانيالنسبية لبرمجيات التعمـ التفاعمي الخاصة بالصؼ  األكزاف (5-16) رقـدكؿ يتضح مف الج
 اابتدائي:

ةأوًا:   المعايير التربكية تحققت بمستكل جيد جدان في البرمجيات فأ: يتبيف بالنسبة لَّمعاََر التربَو
 أعمى معياريف ىما:  فأ%(، ك 83.6حيث تكافرت بكزف نسبي ) التفاعمية

%(، بينما احتؿ 94ى بكزف نسبي)لك األ" احتؿ المرتبة  اسبة محتكل البرمجيات التعميميةمن معيار " -
 %(.86بكزف نسبي) ةالثاني" المرتبة  التعميمية نشطةاألمبل مة  معيار "

 %(.76.5" المرتبة األخيرة بكزف نسبي ) صدؽ كمكضكعية التقكيـ بينما احتؿ معيار "
 

 المعايير الفنية تحققت بمستكل جيد جدان في البرمجيات فأ: يتبيف بالنسبة لَّمعاََر الفنَةثانًَا: 
 أعمى معياريف ىما: فأ%(، ك 83حيث تكافرت بكزف نسبي ) التفاعمية

 %(، بينما احتؿ معيار "99.5ى بكزف نسبي) لك األ" احتؿ المرتبة مبل مة استخداـ الصكت  معيار "  -
 %(.98زف نسبي)بك  ةالثاني" المرتبة  مناسبة طريقة عرض النصكص

 %(.61.5الثابتة" بكزف نسبي ) كالصكر المتحركة الرسكمات أدنى معيار ىك "مبل مة فأبينما نجد 
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 تفسَر نتائج تحََّل برمجَات التعَّم التفاعَّي المحوسب لَّصف الثالث اابتدائي:عرض و 
 (5-17) جدول

 النسبَة لمعاََر بطاقة تحََّل الصف الثالث اابتدائي األوزان

 اور بطاقة التحََّلمح م
 الصف الثالث اابتدائي

 الرابعة الوحدة

 ) الفصل األول(

 التاسعة الوحدة

 ) الفصل لثاني(
 المجموع

ة  .1  المعاََر التربَو

 84% %81 %88 مبل مة أىداؼ البرمجيات التعميمية 

 93.5% %95 %94 مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية 

 79.5% %77 %84 تنكع أساليب عرض المحتكل 

 80.5% %84 %78 مبل مة األنشطة التعميمية 

 73.5% %77 %71 صدؽ كمكضكعية التقكيـ 

 %82.2 82.4% 82% المجموع 

  المعاََر الفنَة   .2

 100% %111 %111 مناسبة طريقة عرض النصكص 

 91.5% %91 %94 مبل مة استخداـ الصكت 

 75% %73 %76 مناسبة استخداـ المكف 

 70% %71 %69 الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة مبل مة 

 84.12% 84% 84.25% المجموع 

 %57 %57 %57 معَّومات عامة لَّموقع  .3

 %46 %46 %46 الطالب( زاوَةو  لَّموقع الرئَسة)الواجهة  .4

 %39.5 %40 %39 التفاعََّة والتحرم التعََّمي  .5
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لتعمـ التفاعمي الخاصة بالصؼ الثالث النسبية لبرمجيات ا األكزاف (5-17رقـ )يتضح مف الجدكؿ 
 االبتدايي:

ةأوًا:   المعايير التربكية تحققت بمستكل جيد جدان في البرمجيات فأ: يتبيف بالنسبة لَّمعاََر التربَو
 أعمى معياريف ىما: فأ%(، ك 84.4حيث تكافرت بكزف نسبي ) التفاعمية

%(، بينما احتؿ 94.5ى بكزف نسبي) لك األتبة " احتؿ المر  مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية " معيار -
 %(.83بكزف نسبي) ةالثاني" المرتبة  البرمجية التعميمية أىداؼمبل مة  معيار "

 %( .74.5"  المرتبة األخيرة بكزف نسبي ) صدؽ كمكضكعية التقكيـ بينما احتؿ معيار "
 ت بمستكل جيد جدان في البرمجياتالمعايير الفنية تحقق فأ: يتبيف بالنسبة لَّمعاََر الفنَةثانًَا: 
 أعمى معياريف ىما: فأ%(، ك 83.14حيث تكافرت بكزف نسبي ) التفاعمية

%(، بينما احتؿ 111) ى بكزف نسبيلك األمناسبة طريقة عرض النصكص" احتؿ المرتبة  معيار " -
 %(.91.5بكزف نسبي) ةالثاني" المرتبة  الصكت استخداـمبل مة  معيار "

 %(.71" بكزف نسبي ) الثابتة كالصكر المتحركة الرسكمات مبل مة نى معيار ىك "أد فأبينما نجد 
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 الدنَا بْرل عام: األساسَةبطاقات التحََّل لبرمجَات المرحَّة  محاورتفسَر نتائج  عرض و 

 (5-18) جدول
 الثانيو  لواأل والثالث( لَّفصََّن الدراسََن  الثانيو  لواأل نتائج تحََّل برمجَات الصف )

 

 لواأل الصف  بطاقة التحََّلر معاََ 
 اابتدائي

 الثانيالصف 
 اابتدائي

الصف الثالث 
 المجموع اابتدائي

ة  .1  المعاََر التربَو
 81.8% 84% %83.5 %77 البرمجيات التعميمية أىداؼ مبل مة 
 94% 93.5% %94 %95.5 مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية 
 82.2% 79.5% %84 %83 تنكع أساليب عرض المحتكل 
 85.8% 80.5% %86 %91 التعميمية نشطةاألمبل مة  

 76% 73.5% %76.5 %78 صدؽ كمكضكعية التقكيـ 
 83.9% %82.2 %84.6 %85.1 المجموع 
 المعاََر الفنَة   .2

 99.3% 100% %98 %111 مناسبة طريقة عرض النصكص 
 96.86% 91.5% %99.5 %99.6 الصكت استخداـمبل مة  
 77.5% 75% %77 %80.5 المكف ستخداـامناسبة  
مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر  

 66.66% 70% %61.5 %68.5 الثابتة

 85.09% 84.12% %84 %87.16 المجموع 
 %57 %57 %57 %57 معَّومات عامة لَّموقع  .3
ةالواجهة الرئَسة )لَّموقع و   .4  زاَو

 %36 %36 %36 %36 الطالب(

 %31.4 %49.5 %31 %31.5 التفاعََّة والتحرم التعََّمي  .5
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نسبة تحقؽ المعايير التربكية في برمجيات المرحمة  فأ( ، تجد الباحثة 5-18مف خبلؿ نتايج جدكؿ )
 األساسية%(، كنسبة تحقؽ المعايير الفنية في برمجيات المرحمة 83الدنيا التفاعمية حكالي ) األساسية

ايير الفنية كالتربكية تحققت بشكؿ عاـ  في المع فأ%(، كىذا يدلؿ 85الدنيا التفاعمية حكالي )
 اىتماـالبرمجيات بمستكل جيد جدان، كىذا يعطينا دليبلن عمى جكدة البرمجيات التفاعمية تربكيان كفنيان ك 

 التربكية كالتصميـ الفني. جكانبف باليف كالمصمميالمشرف

 وفقرات  بطاقة التحََّل:  محاورعرض وتحََّل 
ة لَّمرحَّة ًا: تفسَر نتائج المعأو   الدنَا: األساسَةاََر التربَو

" حصؿ عمى أعمى مرتبة  مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية معيار " أف( 5-18مف جدكؿ )يتبيف 
%( تحققت 85.8" بكزف نسبي ) التعميمية نشطةاألمبل مة  %(، يميو معيار "93بكزف نسبي )

%(، يميو  84.4المحتكل" بكزف نسبي )ساليب عرض أتنكع  رىما بمستكل ممتاز، ثـ معيار "معاي
صدؽ  %(، كأخيران معيار "81.8بكزف نسبي ) البرمجيات التعميمية " أىداؼمبل مة  معيار "

%(  تحققت معاييرىـ بمستكل جيد جدان، 76" حصؿ عمى أدنى مرتبة بكزف نسبي ) كمكضكعية التقكيـ
 بمستوى جَد جدًا.مما يدلؿ عمى تحقؽ المعايير التربكية 

ة وترتَبها وفقًا لوزنها النسبي: -  و فَما ََّي عرض لنتائج فقرات المعاََر التربَو
 (5-19) جدول

 النسبَة لَّمعاََر التربوَة األوزانالمتوسطات و 

 الفقننننننننننننننرات م
 المتوسط 

 الحسابي
الوزن 
 درجة التوافر النسبي

 كبيرة جدا 91.48 3.66 .المراد تحقيقو مف التعمـ البرمجية التعميمية اليدؼ تحدد  1
 كبيرة 72.73 2.91 .تعميمية برمجية مف خبلؿ  أكثر مف التعميمي اليدؼ يمكف تحقيؽ  2
 كبيرة جدا 91.48 3.66 البرمجية التعميمية بقابميتيا لمقياس كالمبلحظة. أىداؼتتسـ   3
 كبيرة جدا 85.8 3.43 .مف كقت متعمـمع ما يست)رقو ال ىدؼ البرمجية يتناسب  4
 كبيرة جدا 82.39 3.3 التعميمي.مع المحتكل  التعميمية البرمجيات أىداؼرتبط ت  5
 كبيرة جدا 80.68 3.23 .مع التقكيـالتعميمية البرمجيات  أىداؼترتبط   6
 كبيرة جدا 97.72 3.91 .ىداؼالتعميمية المفاىيـ كاألفكار المرتبطة باأل البرمجيةمحتكل  يتضمف  7
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 الفقننننننننننننننرات م
 المتوسط 

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

 درجة التوافر

 كبيرة جدا 96.02 3.84 .كاضحة ك معمكمات حديثة مفاىيـ ك  عمىالبرمجية محتكل  يشتمؿ  8
البرمجيػػػػة خبػػػػرات المػػػػتعمـ السػػػػابقة عػػػػف مكضػػػػكع   البرمجيػػػػة محتػػػػكل يراعػػػػي  9

 التعميمية.
 كبيرة جدا 96.02 3.84

خبػػػػرات مػػػػف حيػػػػاة المػػػػتعمـ كيكظفيػػػػا فػػػػي تصػػػػميـ البرمجيػػػػة  محتػػػػكل  يعكػػػػس  11
  .كالتماريف نشطةاأل

 كبيرة جدا 96.59 3.86

 كبيرة جدا 98.86 3.96 عمى التبلميذ.   إيجابان ثر محتكل البرمجيات يؤ   11
 كبيرة جدا 99.43 3.98 .تخاطبوالمتعمـ ك بم)ة بسيطة تناسب البرمجيات  تكتب  12
 كبيرة جدا 99.43 3.98 .( جسمية –ل)كية  –)معرفية  التبلميذ المحتكل خصايص يناسب  13
خط  – سيـ استخداـ -زممي)لكف  نتباهاالالمحتكل أساليب جذب  يتضمف  14

 (. أسفؿ الكممة
 كبيرة 70.45 2.82

ثر أيساعد عمى بقا   مماتطبيؽ لما تعممو المتعمـ البرمجية محتكل  يتضمف  15
 .التعمـ

 كبيرة جدا 92.04 3.68

 كبيرة جدا 76.14 3.05 .اليدؼ منياأك مجية التعميمية بتحديد مكضكع البر عرض البرمجية  يبدأ  16
 التعمـ الذاتي عمىيشجع المتعمـ  عمى أساس التعمـ الفردم بماالمحتكل  يبنى  17

 .كالمستمر
 كبيرة جدا 98.86 3.96

النتايج بشكؿ  إلىالمحتكل بطريقة تساعد المتعمميف مف التكصؿ  يعرض  18
 .سيؿ

 كبيرة 63.64 2.55

 متكسطة 36.93 1.48  شاركي.البرمجية بعض المكاقؼ التعميمية التي تتيح فرص التعمـ الت تتضمف  19
 كبيرة جدا 100 4 التعمـ.عمى متابعة  التشجيعالعرض  أسمكبفي  يراعى  21
 كبيرة جدا 100 4 .عمى االستيعاب ة المتعمـقدر لسرعة العرض مناسبة  تككف  21
 كبيرة جدا 100 4 .يساعد المعمميف كالمتعمميف استخداـالبرنامج دليؿ  يكفر  22
 كبيرة جدا 100 4 .مارسات التدريسية في الفصكؿالبرمجيات التعميمية مع الم أنشطة تتفؽ  23
ممارسة  ييجابي فاإلالمتعمـ دكر التعميمية حكؿ  اتالبرمجي أنشطة تتمركز  24

 .التعمـ
 كبيرة جدا 99.43 3.98



 نتائجىالدرادةىوتفدورها 

 

 075 
 

 خامسالفصلىال

 الفقننننننننننننننرات م
 المتوسط 

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

 درجة التوافر

 كبيرة جدا 82.39 3.3 .تعميمية مختمفة لمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف أنشطة تتكافر  25
 كبيرة جدا 81.25 3.25 ية. إنية، ميارية كجدمعرف أىداؼ نشطةاألتحقؽ   26
 كبيرة 59.66 2.39 .مساعدة كتكجيو المعمـ دكفالبرمجية التعميمية  استخداـ فالمتعمـ م يتمكف  27
 كبيرة جدا 90.34 3.61 .نشطةؤلل مناسبلممتعمميف باالختيار الالبرنامج  يسمح  28
 كبيرة جدا 86.93 3.48 ثيقان.ان ك تباطار لممكضكع  المحددة ىداؼرتبط تقكيـ البرمجيات باألي  29
 كبيرة جدا 75.57 3.02 . تتصؼ أسيمة التقكيـ كالتدريبات بالتنكع كالشمكؿ  31
 كبيرة جدا 96.59 3.86 .األسيمة بطريقة كاضحة كبسيطة يفيميا المتعمـ تصاغ  31
 كبيرة جدا 100 4 .البرمجية المستخدـ بالت)ذية الراجعة المستمرة كالمناسبة تزكد  32
 كبيرة جدا 100 4 .تعزيزان فكريان لبلستجابات الصحيحة لممستخدـ امجالبرن يقدـ  33
 كبيرة جدا 100 4 طس.إلعادة اإلجابات الخ عدد غير محدد مف الفرصالبرمجية المتعمـ  تعطي  34
 كبيرة جدا 91.91 3.6 طس.الخ لئلجابة محاكلةالفرص  بانتيا  ديقدـ البرنامج رسالة لممتعمـ تفي  35
 كبيرة جدا 100 4 بمستكاه في نياية النشاط .سجبلن لتقدـ المتعمـ ليفيده  البرمجية كفرت  36
 غير متكفرة 0 0 . المتعمميف أدا طبع نتايج  يةكانإمالبرمجية  تكفر  37
 كبيرة جدا 100 4 . جابة كاحدة صحيحة مف بيف البدايؿإ يكجد  38

متكافرة  كانتمعظـ المعايير  فأ(، نجد 5-19رقـ)الكزف النسبي لممعايير التربكية، جدكؿ  إلىكبالنظر 
 في البرمجيات التفاعمية بدرجة كبيرة جدان.

 متكافرة بدرجة كبيرة كىي:  كانتىناؾ معايير  فأفيما نجد 

 ". تعميمية برمجية مف خبلؿ  أكثر مف التعميمي اليدؼ يمكف تحقيؽ  (: كنصو "4معيار )

خط أسفؿ – سيـ استخداـ-زلكف ممي ) نتباهاالاليب جذب المحتكل أس يتضمف (: كنصو "13معيار )
 ." الكممة(

 ".النتايج بشكؿ سيؿ إلىالمحتكل بطريقة تساعد المتعمميف مف التكصؿ  يعرض (: كنصو "18معيار )

 ". مساعدة كتكجيو المعمـ دكفالبرمجية التعميمية  استخداـ فالمتعمـ م يتمكف (: كنصو "47معيار )
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البرمجية بعض المكاقؼ التعميمية التي تتيح فرص التعمـ  تتضمف : كنصو "(19معيار )بينما 
 شاركي" متكفر بدرجة متكسطة.الت

 كأخيران نبلحظ عدـ تكافر:

 ". المتعمميف أدا طبع نتايج  يةكانإمالبرمجية  تكفر (: كنصو "47معيار )
عة كؿ ما يريده مف لتمكيف الطالب مف طبا جانبضركرة تطكير ىذا ال إلىىنا  تَْر الباحثةك

 ، ليكفر ت)ذية راجعة لكؿ مف الطالب ك كلي أمره.البرمجيات التفاعمية كخاصة نتايجو

 الدنَا: األساسَة: تفسَر نتائج المعاََر الفنَة لَّمرحَّة ثانَاً 

مناسبة طريقة عرض النصكص" حصؿ عمى أعمى مرتبة بكزف  معيار " فأ (5-18مف جدكؿ ) يتبيف
رىما %( تحققت معاي96.86" بكزف نسبي ) الصكت استخداـمبل مة  معيار " %(، يميو99.4نسبي )

%( تحققت معاييره بمستكل جيد 77.5المكف" بكزف نسبي ) استخداـمناسبة  بمستكل ممتاز، ثـ معيار "
مبل مة الرسكمات المتحركة كالصكر الثابتة" حصؿ عمى أدنى مرتبة بكزف  جدان، كأخيران نجد معيار "

بمستوى جَد %( تحققت معاييره بمستكل جيد، مما يدلؿ عمى تحقؽ المعايير الفنية 66.66نسبي )
 .جداً 

 و فَما ََّي عرض لنتائج فقرات المعاََر الفنَة وترتَبها وفقًا لوزنها النسبي: -

 (5-20) جدول
 النسبَة لَّمعاََر الفنَة األوزانالمتوسطات و 

 الفقننننننننننننننرات م
 المتوسط

 الحسابي
 الوزن
 النسبي

درجة 
 التوافر

 كبيرة جدان  97.7 3.90 . المتناسقة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ  1

 كبيرة جدان  98.9 3.95 .لممككنات المتضمنة بياالتبايف المكني عمى  تحافظ  2

 كبيرة جدان  84.7 3.38  .الميمة العناكيفاليامة ك  ناصرالمكف إلبراز الع تكظؼ  3

لمما  كاألحمر  األزرؽلمعشب ك  األخضر استخداـ)مثؿ الصدؽ المكنيتراعي   4
  لمتفاحة(

 كبيرة جدان  97.7 3.90

 كبيرة 68.2 2.7 .الصارخة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ  5

 كبيرة جدان  100 4 .قرا تو سيكلةالمناسب  ك  بحجموالنص  يتصؼ  6
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 الفقننننننننننننننرات م
 المتوسط

 الحسابي
 الوزن
 النسبي

درجة 
 التوافر

 كبيرة جدان  100 4 .كبيف األرقاـ في التدريبات سطكرمسافات مناسبة بيف ال تكجد  7

 كبيرة جدان  94.9 3.8 .كيكتب بخط أكبر مف خط النصكص العناكيفخط  يكحد  8

اليميف لميسار  مفحركة عيف القارئ العربي حسب  تعميميالنص ال يصمـ  9
 .كمف أعمى ألسفؿ

 كبيرة جدان  100 4

 كبيرة جدان  100 4 صحيحة امبلييا كل)كيا.تككف عبارات البرمجية التعميمية   11

 كبيرة جدان  100 4 .إطار البرمجية التعميمية عمى أقؿ قدر مف النصكص كاألرقاـ يحتكم  11
 كبيرة جدان  98.86 3.95 متعمـ.ال انتباهالصكت عمى جذب  يساعد  12

 كبيرة جدان  80.11 3.2 يقافيا( إ أكيا استخدامالصكت كالمكسيقى لتحكـ المستخدـ) حرية  يخضع  13

 كبيرة جدان  100 4 .في البرمجية التعميمية  األصكاتأقؿ عدد مف  استخداـ يراعى  14

 كبيرة جدان  100 4 لتقديـ ت)ذية راجعة منطكقة لممتعمـ.الصكت  يستخدـ  15

 كبيرة جدان  100 4 .صدل الصكت( أكمشكه بعيكب التسجيؿ  غير) يتسـ الصكت بالكضكح  16

 كبيرة جدان  100 4  يتصؼ الصكت بالدقة الم)كية.  17

 كبيرة جدان  100 4 ى.م)ة العربية الفصحبال يككف الصكت  18

 كبيرة جدان  96.59 3.86 . ان ىادفان مبرران استخداممتحركة الصكر كالرسـك ال تستخدـ  19

 غير متكفرة 9.659 0.39 .بطئ عرضيا كتحميمياالتي ت   الصكرالبرمجية مف الرسـك ك  تكثر  21
 كبيرة جدان  97.73 3.91 .كتجنب التعقيد لرسكماتالبساطة في اختيار الصكر كاتراعي   21

 غير متكفرة 0 0 .ياإدراكيسيؿ عمى المتعمـ يمكف تكبير الصكر ل  22
 كبيرة جدان  100 4 بالقيـ األخبلقية لممجتمع. شكاؿتمتـز الصكر كاأل  23
 متكسطة 43.18 1.73 .المحتكل العممي المعركض يحالرسـك المتحركة عمى تكض تساعد  24

 كبيرة 59.09 2.36 لخطس.جابات الصحيحة كتصكيب اإلايز الرسـك المتحركة في تعز  تستخدـ  25

 كبيرة جدان  90.91 3.64 .البرمجية مضمكف المتعمـ نحك  انتباهالرسـك في شد  تستخدـ  26

 كبيرة جدان  100 4 . استخدمت الصكرة كرابط ااذكؿ الصكرة عمى تككف مساحة النقر   27
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متكافرة  كانتمعظـ المعايير  فأ(، نجد 5-41) رقـ الكزف النسبي لممعايير الفنية، جدكؿ إلىكبالنظر 
 في البرمجيات التفاعمية بدرجة كبيرة جدان.

 متكافرة بدرجة كبيرة كىي:  كانتىناؾ معايير  فأفيما نجد 

 لخطس".جابات الصحيحة كتصكيب اإلاالرسكـ المتحركة في تعزيز  تستخدـ (: كنصو "45معيار )

" متكفر المحتكل العممي المعركض يحالرسكـ المتحركة عمى تكض تساعد (: كنصو "43معيار) بينما 
 .ك ىذا يدؿ عمى أف الرسكـ المتحركة مكظفة بشكؿ جيد في البرمجية التفاعمية بدرجة متكسطة

 ". ياإدراكيسيؿ عمى المتعمـ يمكف تكبير الصكر ل (: كنصو "44كأخيران نبلحظ عدـ تكافر معيار )

 َر العامة لَّموقع :ثالثًا: تفسَر نتائج المعاَ

 (5-21) جدول
 النسبَة لَّمعاََر العامة لَّموقع األوزانالمتوسطات و 

 الفقننننننننننننننرات م
 المتوسط

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

 

درجة 
 التوافر

 كبيرة 75 3 يحتكم المكقع عمى اسـ المؤسسة التعميمية المقدمة لممقرر كسبؿ االتصاؿ بيا   1
 كبيرة 75 3 رييسة في كؿ صفحات المكقع.يتصؼ بثبات الركابط ال  2
 متكسطة 50 2 كصبلت. أكتستخدـ بعض الصكر كركابط   3

 كبيرة 75 3 تتسـ صفحات المكقع بتكحيد التصميـ داخميا.  4
 قميمة 25 1 زر لممتعمميف. أكتتضح كظيفة كؿ أيقكنة   5

 غير متكفرة 0 0 ع.عف أسيمة المتعمـ حكؿ المحتكل التعميمي لممكق اإلجابةتتكافر خاصية   6

 كبيرة جدان  100 4 .ترنتنيمكف الحصكؿ عمى نسخة احتياطية في حاؿ عدـ االتصاؿ باإل  7

الكزف  إلى%(، كبالنظر 57المعايير العامة لممكقع تكافرت بنسبة ) فأ( 5-18يتبيف مف جدكؿ )
 : فأ(، نجد 5-41) ، جدكؿ رقـليذا المحكرالنسبي كالترتيب لممعايير المككنة 

" متكافر ترنتنباإل االتصاؿ عدـ حاؿ في احتياطية نسخة عمى الحصكؿ يمكف (: كنصو "7عيار)م
 بدرجة كبيرة جدان.
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 متكافرة بدرجة كبيرة كىي:  كانتىناؾ معايير  فأفيما نجد 

 يحتكم المكقع عمى اسـ المؤسسة التعميمية المقدمة لممقرر كسبؿ االتصاؿ بيا". كنصو " (:1معيار )

 ". يتصؼ بثبات الركابط الرييسة في كؿ صفحات المكقع (: كنصو "4معيار )

 ". داخميا التصميـ بتكحيد المكقع صفحات تتسـ (: كنصو "3معيار )

 .كصبلت" متكفر بدرجة متكسطة أكتستخدـ بعض الصكر كركابط  (: كنصو "4بينما معيار )

 .عمميف" متكفر بدرجة قميمةلممت زر أك أيقكنة كؿ كظيفة تتضح (: كنصو "5معيار ) فيما نجد

 المحتكل حكؿ المتعمـ أسيمة عف اإلجابة خاصية تتكافر (: كنصو "6كأخيران نبلحظ عدـ تكافر معيار )
 ". لممكقع التعميمي

ةرابعًا: تفسَر نتائج معاََر الواجهة الرئَسة و   الطالب: زاَو

 (5-22) جدول
ةة و النسبَة لمعاََر الواجهة الرئَس األوزانالمتوسطات و   الطالب زاَو

 الفقننننننننننننننرات م
 المتوسط

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

 درجة التوافر

 كبيرة جدان  100 4 يتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالكضكح كالبساطة .  1

 كبيرة 75 3 .نسجاـيتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالمركنة  كاال  2

ؿ المكقع مف خبلؿ أزرار الصفحة يتجكؿ بحرية خبل إفيستطيع المتعمـ   3
 الرييسة.

 كبيرة 75 3

 غير متكفرة 0 0 ( .... - لة حاسبة  –مساعدة )مثؿ القامكس  أدكاتتتكافر   4

 غير متكفرة 0 0 لممساعدة مثؿ التمميحات كاألفكار كتذكر. أخرلتستخدـ مصطمحات   5

 قميمة 25 1 دكدة( .ات )طرؽ مسارتباطيحتكم الركابط غير الفعالة كالصفحات بدكف   6

 كبيرة 75 3 بفاعمية. خرلتعمؿ الركابط مع المكاقع األ  7

 كبيرة جدان  100 4 زر يعيد المتعمـ لمصفحة الرييسة عمى كؿ صفحة مف المكقع.  أكيكجد مفتاح   8

 غيرمتكفرة 0 0 المكقع في الصفحة الرييسة لممكقع . إنشا يدرج تاريخ   9

 غير متكفرة 0 0 عمى المكقع.يدرج  تاريخ  خر تعديؿ أجرم   11
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 الفقننننننننننننننرات م
 المتوسط

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

 درجة التوافر

 كبيرة جدان  100 4 يحتكم المكقع سجبلن لعدد زكار المكقع.  11

لممتعمـ حسب رغبتو كذلؾ  لكتركنييحصؿ عمى البريد اإل إفيستطيع المكقع   12
 إلعبلمو بسم جديد كتحديث عمى المكقع.

 غير متكفرة 0 0

%(، كبالنظر 36الطالب تكافرت بنسبة ) زاكيةمعايير الكاجية الرييسة ك أف  (5-18مف جدكؿ)يتبيف 
بعض المعايير متكافرة  أف(، نجد 5-44كالترتيب لممعايير المككنة لو، جدكؿ رقـ )الكزف النسبي  إلى

 كىي: بدرجة كبيرة جدان 

 ". يتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالكضكح كالبساطة (: كنصو "1معيار)

 بفاعمية". خرلبفاعمية تعمؿ الركابط مع المكاقع األ خرلاقع األكنصو"تعمؿ الركابط مع المك  (:8معيار)

 ". يحتكم المكقع سجبلن لعدد زكار المكقع (: كنصو "11معيار)

 بينما نجد بعض المعايير متكافرة بدرجة كبيرة كىي:

 ".نسجاـيتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالمركنة  كاال (: كنصو "4معيار)

 يتجكؿ بحرية خبلؿ المكقع مف خبلؿ أزرار الصفحة الرييسة". فأستطيع المتعمـ ي (: كنصو "4معيار)

 ". بفاعمية خرلتعمؿ الركابط مع المكاقع األ (: كنصو "7معيار)

"  ات )طرؽ مسدكدة(ارتباطيحتكم الركابط غير الفعالة كالصفحات بدكف  (: كنصو "6معيار )بينما 
 متكفر بدرجة قميمة. 

 تكافر بعض المعايير كىي: كأخيران نبلحظ عدـ

 "....( - حاسبة  لة – القامكس مثؿ) مساعدة أدكات تتكافر (: كنصو "3معيار)

 لممساعدة مثؿ التمميحات كاألفكار كتذكر". أخرلتستخدـ مصطمحات  (: كنصو "5معيار)

 المكقع في الصفحة الرييسة لممكقع". إنشا يدرج تاريخ  (: كنصو "9معيار)

 يدرج  تاريخ  خر تعديؿ أجرم عمى المكقع". " (: كنصو11معيار)

 لممتعمـ حسب رغبتو". لكتركنييحصؿ عمى البريد اإل إفيستطيع المكقع  (: كنصو "14معيار)
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شاؤه كتاريخ أم إنضركرة تحسيف كتطكير المكقع التفاعمي بحيث يتضمف تاريخ  إلى وتَْر الباحثة
كثيؽ الصمة بينو كبيف مستخدميو بطمب اسـ مف الميـ ت ونأكما  تحديث يطرأ عميو، أكتعديؿ 

بكجكد مساعدة في مختمؼ أجزا  المكقع ليتمكف  ىتماـكاالمثبلن المستخدـ ليرحب بو في كؿ زيارة 
مساعدة كالحاسبة  أدكات إدراج فأ إلى ضافةو باإليبيا لمكاجية أم مشكمة تكاج االستعانةمف  المتعمـ

التعمـ التفاعمي ليس فقط لمرياضيات كالم)ة العربية بؿ الطالب مكقع يستخدـ  فأكالقامكس تضمف 
 جميزية.نأيضان لمعمكـ كالم)ة اإل

 خامسًا:  تفسَر نتائج معاََر التحرم التعََّمي والتفاعََّة:

 (5-23جدول )
 لمعاََر التحرم التعََّمي والتفاعََّة الترتَبو  النسبَة األوزان

المتوسط  الفقننننننننننننننرات م
 الحسابي

ن الوز
 درجة التوافر النسبي

 غير متكفرة 0 0 يزكد المكقع بكسيمة لمتكاصؿ بيف المعمـ كطبلبو .  1

2  
يسػػػػمح المكقػػػػع لممتعممػػػػيف بمسػػػػاحة تمكػػػػنيـ مػػػػف نشػػػػر مػػػػا يريدكنػػػػو مػػػػف أفكػػػػار 

 كمقترحات .
 غير متكفرة 0 0

 قميمة 25 1 يخمك المكقع مف أخطا  التصميـ كالبرمجة.  3

 قميمة 25 1 ييا لمتحقؽ مف صحة كدقة محتكل المكقع.تكجد مصادر يمكف الرجكع إل  4

5  
المسػتخدمة فػي الػتحكـ بالبرمجيػة  لكحػة المفػاتيح( أكالفػسرة تكضح أداة اإلدخاؿ )
 التعميمية في بدايتيا.

 غير متكفرة 0 0

 كبيرة جدان  100 4 يسيؿ  الخركج مف البرمجية التعميمية كالعكدة لمصفحة الرييسة.  6

ؿ البرمجية التعميمية مف جديد.يمكف إعادة تش)ي  7  كبيرة جدان  100 4 

 كبيرة 75 3 تككف مساحة النقر كاسعة بشكؿ يمك ف الطفؿ النقر بسيكلة .  8

 قميمة 25 1 تـ الض)ط عميو سابقان. ونأيظير ت)يير كاضح في شكؿ الزر يبيف   9

 متكسطة 47.73 1.909 زر )تظير شكؿ اليد( . وإنيظير داللة عمى شكؿ الفسرة يدؿ عمى   11

 



 نتائجىالدرادةىوتفدورها 

 

 082 
 

 خامسالفصلىال

 إلى%(، كبالنظر 31.4معايير التحكـ التعميمي كالتفاعمية تكافرت بنسبة) ( أف5-18مف جدكؿ)يتبيف 
بعض المعايير متكافرة بدرجة  أف(، نجد 5-44الكزف النسبي كالترتيب لممعايير المككنة لو، جدكؿ رقـ )

 كىي: كبيرة جدان 

 ". لتعميمية كالعكدة لمصفحة الرييسةيسيؿ  الخركج مف البرمجية ا (: كنصو "6معيار)

 ". يمكف إعادة تش)يؿ البرمجية التعميمية مف جديد (: كنصو "7معيار)

" متكفر بدرجة  تككف مساحة النقر كاسعة بشكؿ يمك ف الطفؿ النقر بسيكلة (: كنصو "8معيار )بينما 
 كبيرة.

زر )تظير شكؿ اليد("  ونأمى يظير داللة عمى شكؿ الفسرة يدؿ ع (: كنصو "11معيار )فيما نجد 
 متكفر بدرجة متكسطة.

 بينما نجد بعض المعايير متكافرة بدرجة قميمة كىي:

 .(: كنصو" يخمك المكقع مف أخطا  التصميـ كالبرمجة"4معيار )

 .(: كنصو" تكجد مصادر يمكف الرجكع إلييا لمتحقؽ مف صحة كدقة محتكل المكقع"3معيار )

 .تـ الض)ط عميو سابقان" وإنيير كاضح في شكؿ الزر يبيف (: كنصو" يظير ت)9معيار )

 كأخيران نبلحظ عدـ تكافر بعض المعايير كىي:

 يزكد المكقع بكسيمة لمتكاصؿ بيف المعمـ كطبلبو". (: كنصو "1معيار )

يسمح المكقع لممتعمميف بمساحة تمكنيـ مف نشر ما يريدكنو مف أفكار  (: كنصو "4معيار )
 كمقترحات".

 تكضح أداة اإلدخاؿ المستخدمة في التحكـ بالبرمجية التعميمية في بدايتيا". (: كنصو "5ر )معيا
عداـ المعايير السابقة ككجكد بعض الفقرات إنالباحثة تدني نسبة معايير التحكـ كالتفاعمية بسبب  رجعوتُ 

عنصػػر الجديػػد فػػي ال كػػافبعػػض البرمجيػػات يحتػػاج لدقػػة أثنػػا  تحديػػد م  فأ إلػػى ضػػافةبدرجػػة قميمػػة، باإل
جابتػو، كعػدـ ظيػكر دالالت عمػى الػزر مثػؿ )ظيػكر إر الطالب كيشككو فػي كتفبلت، مما يالسحب كاإل

كثػر مػف أ)ت)ير لكف الزر( عند النقر عميو مسبقان  تجعمو يختار الػزر  أكالكؼ( عند الكقكؼ فكؽ الزر 
يقمػػػؿ دافعيتػػػو كتفاعمػػػو مػػػع  يكبالتػػػالمػػػرة ممػػػا يربكػػػو، كيقمػػػؿ مػػػف تفاعمػػػو كتحكمػػػو فػػػي مسػػػار البرمجيػػػة 

 لذلؾ تؤكد الباحثة عمى ضركرة تطكيرىا لزيادة تحسيف المكقع.  ،البرمجية التعميمية
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 ( لبرنامج التعَّم التفاعَّي المحوسب:ILPتعََّق عام عَّى نتائج تحََّل الباحثة وتقََم معَّمي )

 برنامج ببطاقة تقََمة ( الخاص5-13عمى نتايج جدكؿ ) طبلعلتفسير النتايج  قامت الباحثة باال -
برمجيات التعمـ التفاعمي  ببطاقة تحََّل( الخاص 5-18التعمـ التفاعمي المحكسب، كنتايج جدكؿ )

  :أن فوجدت الباحثة الدنيا،  األساسيةالمحكسب لممرحمة 
ة:ا محورأوًا:   لمعاََر التربَو

ةنسبة تحقؽ  قؽ المعايير التربكية في بطاقة %(، كنسبة تح84.56في بطاقة التقييـ ) المعاََر التربَو
%(، كىي نسبة متقاربة مما يدلؿ عمى ارتفاع نسبة تكافر المعايير التربكية في برمجيات 84.9التحميؿ)

 بدرجة كبيرة جدان.فييا التعمـ التفاعمي، كتكافر المعايير 

 جكانبالبرمجيات بال اجإنتالقايميف عمى  اىتماـ إلىعزم الباحثة ارتفاع نسبة تحقؽ المعايير التربكية كت  
لىالتربكية ك  مف المعمميف كالمدققيف  البرنامج يخضع إلشراؼ تربكم مف قبؿ فريؽ متكامؿ بد ن  فأ ا 
 .تيا ن بالمشرفيف التربكيفناالم)كيف ك 

ة المرونة لهذا المحور إلىعند النظر  - مناسبة محتكل البرمجية " معيار  فأنجد  المعاََر التربَو
( كدراسة )الجعفر، 4111ى، كىذا يتفؽ مع دراسة )الزغبي،لك األي البطاقتيف المرتبة يحتؿ ف " التعميمية
 (.2007)راضي،كدراسة ، ( 4119

برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب صمـ في ضك  تحميؿ دقيؽ لمناىج  فأ إلىعزم الباحثة ذلؾ كت  
بشكؿ ممتع  ىداؼتحقيؽ األ الدنيا حيث يعمؿ المحتكل عمى األساسيةالرياضيات الفمسطينية لممرحمة 

 فأ إلىيرجع ارتفاع نسبة معيار مناسبة المحتكل التي تـ التكصؿ ليا ،كشيؽ، كفي ضك  النتايج 
تضمف يخاطب المتعمـ بم)ة بسيطة كسيمة، ك يمحتكل البرمجية  فأك  عمى المتعمـ، إيجابان المحتكل يؤثر 

 تعمـ السابقة.يعكس خبرات مف حياة الم ونأمعمكمات كاضحة كحديثة، كما 
كىذا يتفؽ مع  ،بل البطاقتيففي  ك   " ضكعية التقكيـصدؽ كمك " خفاض نسبة تكافر معيار إنبينما نجد  -

خفاض نسبة صدؽ كمكضكعية التقكيـ كالذم تعزيو إنتبيف  ونأ(، كتذكر الباحثة 4117دراسة )مينا،
شمكؿ كتنكع معظـ البرمجيات البرمجيات ال تمكف المتعمـ مف طبع النتايج، كعدـ  فأ إلىالباحثة  

في أغمب  المحاكالت بانتيا البرمجية ال تقدـ رسالة  فأ إلىخيران قد يرجع ألممحتكل التعميمي، ك 
 كالثالث(. الثاني، ؿك األبرمجيات الصفكؼ )
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 لمعاََر الفنَة :محور اثانًَا: 

، كنسبة تحقؽ المعايير الفنية %(87.14في بطاقة التقييـ ) المعاََر الفنَةنسبة تحقؽ  فأتجد الباحثة 
(، نبلحظ ىنا ارتفاع نسبة تكافر المعايير الفنية في برمجيات التعمـ %85.19) في بطاقة التحميؿ

التفاعمي في كبل البطاقتيف مما يدلؿ عمى ارتفاع تحقؽ المعايير الفنية في برمجيات التعمـ التفاعمي 
 االمعمميف نظرك  فأ إلىالتقييـ، كتعزم الباحثة ذلؾ  المحكسب، عمى الرغـ مف ارتفاع نسبتيا في بطاقة

الفنية مف حيث المكف  جكانبالبرمجيات ككؿ نظرة عامة، بينما قامت الباحثة بتفحص أكثر دقة لم إلى
 كالصكت كالصكرة كالنص في كؿ برمجية مككنة لمدرس التفاعمي.

الصكت يحتؿ  استخداـعيار مبل مة م فأنجد  المعاََر الفنَة المرونة لهذا المحور إلىكعند النظر  -
المكف، ثـ معيار مناسبة طريقة عرض النصكص  استخداـى في بطاقة التقييـ ثـ مبل مة لك األالمرتبة 

ى في بطاقة التحميؿ ثـ لك األبنسب متقاربة، بينما يحتؿ معيار مناسبة طريقة عرض النصكص المرتبة 
مما يعطينا دليبلن عمى قكة النص  ،ة كمرتفعة الصكت فالمكف أيضان بنسب متقارب استخداـمبل مة 

خفاض نسبة مبل مة الرسكمات المتحركة إنكالمكف كالصكت بشكؿ ممحكظ في البرمجيات،  في المقابؿ 
 كالصكر الثابتة حيث يحتؿ المرتبة األخيرة في كبل البطاقتيف .

مف عرض كتحميؿ ىناؾ الكثير مف الرسكـ كالصكر التي تبطئ  فأ إلىالباحثة ذلؾ  عزيوتُ  
المتعمـ  إدراؾا تسيؿ ينأخاصية تكبير الرسكـ غير متكفرة عمى الرغـ مف  فأ إلى ضافةالبرمجية، باإل

غير ك  و كزر غير كافيةاستخداممساحة النقر عمى الصكرة عند  فأ إلىليا، كما قد ترجعو الباحثة 
ركي في معظـ البرمجيات في حيف المبالغ فيو لمتعزيز الح ستخداـ، كأخيران قد يككف بسبب االمحددة

 كثر مف غيرىا .أ يككف لو أىمية فيياعدـ كجكده في برمجيات كثيرة 
 

  :محور التفاعََّة والتحرم التعََّميثالثًا: 
نسبة تحقؽ معايير التفاعمية كالتحكـ التعميمي في البرمجيات التفاعمية في بطاقة  فأيتضح لمباحثة 

 %(.31) كانتنسبة تحقؽ المعايير في بطاقة التحميؿ %(، بينما 78.61) كانتالتقييـ  
المعمميف قامكا بالتقييـ  فأ إلىالباحثة الفركؽ الكاضحة بيف نسبة تكافر المعايير في البطاقتيف  عزيتُ 

العاـ لمتحكـ التعميمي كالتفاعمية لمبرمجيات التي تستخدـ في الحصة الدراسية ب)ض النظر عف 
المعمـ يمتمؾ  فب  أثنا  تحكمو كتفاعمو مع البرمجيات خارج الصؼ ألالصعكبات التي تكاجو الطال

يقـك بتطبيقيا في الصؼ أماـ التبلميذ ثـ  ونأدليبلن يسيؿ تحكمو بالبرمجيات كتفاعؿ التبلميذ معيا كما 
نسبة  ضخفاإنتطبيؽ برمجيات مشابية ليا فتتبلشى الصعكبات، بينما نجد  أكيكمفيـ بتطبيقيا 



 نتائجىالدرادةىوتفدورها 

 

 085 
 

 خامسالفصلىال

الباحثة قيمت التحكـ التعميمي كالتفاعمية لتطبيؽ الطالب لمبرمجيات  فبطاقة التقييـ ألالمعايير في 
 التفاعمية مف خبلؿ المنزؿ )خارج الحصة( بعيدان عف تكجيو المعمـ لو.

خفاض نسبة معايير التحكـ التعميمي كالتفاعمية بسبب عدـ كجكد مصادر يمكف إنالباحثة  رجعرما وتُ 
مف المحتكل التعميمي لمبرمجيات، كعدـ كجكد مساحة لمطبلب تمكنيـ مف نشر  الرجكع إلييا لمتسكد

أفكارىـ كمقترحاتيـ كعدـ كجكد كسايؿ لمتكاصؿ بيف المعمـ كالطبلب كعدـ كجكد داللة عمى شكؿ الفسرة 
دخاؿ لكنو عند النقر عميو مسبقان، كعدـ تكضيح أداة اإل أكت)يير كاضح في شكمو  أكزر  ونأتدؿ عمى 

 مستخدمة في تنفيذ البرمجية ىذا كمو يقمؿ الكزف النسبي لمعايير التحكـ التعميمي كالتفاعمية.ال
 

 :عامة لَّموقع رابعًا: محور معَّومات
 كانتنسبة تحقؽ معايير المكقع العامة في البرمجيات التفاعمية في بطاقة التقييـ   فأيتضح لمباحثة 

 %(.57) كانتاقة التحميؿ %(، بينما نسبة تحقؽ المعايير في بط79.65)

يقيمكف المكقع  يفالمعمم إلى أفالباحثة الفركؽ الكاضحة بيف نسبة المعايير في كبل البطاقتيف  عزيتُ  -
معظـ تعامميـ مع  فأمعقكؿ كمقبكؿ بشكؿ عاـ، كلعدـ تذكرىـ لمككنات المكقع بشكؿ كبير حيث  وبسن

 لباحثة بتفحص المكقع كتقييمو بشكؿ أكثر دقة.  البرمجيات المحممة عمى أجيزة المدرسة، بينما قامت ا
 :فأكبدراسة أم المعايير حصؿ عمى أعمى نسبة في كبل البطاقتيف نجد 

ى في بطاقة التقييـ، بينما لك األزر لممتعمميف" حصؿ عمى المرتبة  أكتتضح كظيفة كؿ أيقكنة  معيار " -
 خيرة في بطاقة التحميؿ.يحتؿ المراتب األ ونأنجد 

البرمجيات تتضح لمتبلميذ مف خبلؿ تطبيؽ المعمـ  أكمدلكؿ أزرار المكقع  فأ إلىذلؾ باحثة ال عزيتُ 
يجب  ونأماميـ فيتعرفكف عمى كظيفة كؿ زر، بينما فيما يتعمؽ ببطاقة التحميؿ ترل الباحثة ألمبرمجيات 

ال تتضح كظيفة  ونفي التعامؿ معو، أل ةيرافؽ كؿ زر معناه عند اقتراب الفسرة منو ليككف أكثر مركن فأ
 أم زر في البرمجيات إال بالتجريب كىذا يقمؿ التفاعمية كالتحكـ التعميمي.

" حصؿ ترنتنيمكف الحصكؿ عمى نسخة احتياطية في حاؿ عدـ االتصاؿ باإل معيار " إفبينما نجد  -
 ى في بطاقة التحميؿ.لك األالمرتبة  كافعمى المرتبة األخيرة في بطاقة التقييـ، بينما 

يعنكف الحصكؿ عمى النسخة  اك كانف عند تقييميـ ليذا المعيار يالمعمم فأ إلىذلؾ الباحثة  عزيتُ  -
يصعب عمى الطبلب القياـ بو، بينما الباحثة قصدت  كافاالحتياطية مف خبلؿ المكقع مباشرة كىذا ما 

اؿ قرص فبلش كالتعامؿ معيا دكف اتص أكالحصكؿ عمى البرمجيات عمى قرص مدمج  يةكانإمبو 
ن، ليس مف خبلؿ المكقع ك ترنتنالطبلب باإل كتصميـ  إنتاجما مف مصادر التعمـ القايمة عمى ا 
 البرمجيات.
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عف أسيمة المتعمـ حكؿ  اإلجابةأدنى فقرات في كبل البطاقتيف التي تنص" تتكافر خاصية  فأبينما نجد  -
 كصبلت "  أكالصكر كركابط  استخداـالمحتكل التعميمي لمبرمجية " كالتي تنص عمى " 

عنيا مف قبؿ المسيكليف، ليزيد مف  اإلجابةمما يستمـز ضركرة كجكد مساحات الستقباؿ أسيمة الطمبة ك 
نالمتعمميف ك  ارتباطتفاعؿ الطالب مع المكقع باعتباره مكقع تفاعمي كيزيد مف   تماؤىـ لو.ا 

ةو  لَّموقع الواجهة الرئَسة خامسًا: محور   :الطالب زاَو
الطالب في البرمجيات التفاعمية في بطاقة  زاكيةنسبة تحقؽ معايير الكاجية الرييسة ك  فأيتبيف لمباحثة 

 %(.36) كانت%(، بينما نسبة تحقؽ المعايير في بطاقة التحميؿ 71.83) كانتالتقييـ  
 عداـ تكافر المعايير التالية كىي:إنخفاض نسبة المعايير في بطاقة التحميؿ بسبب إنالباحثة  رجعتُ 

 ."  لة حاسبة ...-مساعدة مثؿ القامكس أدكات( كنصو " تتكافر 3) معيار
 .فكار كتذكر"لممساعدة مثؿ التمميحات كاأل أخرلتستخدـ مصطمحات  ( كنصو "5) معيار

  .المكقع في الصفحة الرييسة لممكقع" إنشا يدرج تاريخ  ( كنصو "9معيار )
  .مكقع"يدرج تاريخ  خر تعديؿ أجرم عمى ال ( كنصو "11معيار )
كذلؾ  ؛لممتعمـ حسب رغبتو لكتركنييحصؿ عمى البريد اإل إفيستطيع المكقع  ( كنصو "14معيار )

  .تحديث عمى المكقع" أكإلعبلمو بسم جديد 
 خفاض الممحكظ في نسبة معايير ىذا المحكر.نمما يؤدم لئل
ذلؾ  يرجعالمعمميف، %( في تقييـ 51ىذه الفقرات حصمت عمى نسب ال بسس بيا تفكؽ ) إفبينما نجد 

كاقتصارىـ عمى التعامؿ مع البرمجيات المحممة  ،معرفة متفحصةلممكقع عدـ معرفة المعمميف  إلى
 جيزة المدرسة .ألدييـ عمى 
"  يتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالكضكح كالبساطة ( كنصو "1جميان حصكؿ معيار) كمما يبدك
% كىي حسب التقديرات المحددة متكافرة بدرجة كبيرة 91نسبة تفكؽ ى في كبل البطاقتيف بلك األبالمرتبة 

 (.4111(، كدراسة )الزغبي،4114،عدكافجدان أم تحققت بنسبة ممتازة، كىذا ما يتفؽ مع دراسة )
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 َّدراسة:لالسؤال الرابع  إجابة
                لةيية عند مستكل دالإحصا"ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  ينص السؤاؿ الرابع عمى ما يمي:

(0.05 ≥α) برنامج التعمـ في متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر المعايير  بيف
الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف  األساسيةالتفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة 

 دريسية، المنطقة التعميمية(؟كجية نظر المعمميف تبعان لمت)يرات الدراسة )الجنس، الخبرة الت
 

 وإلجابة السؤال الرابع َنبغي اختبار الفرضَات التالَة :

 اختبار الفرضَة األولى: -
                تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية عند مستكل داللة ال عمى ما يمي:" كلىالفرضية األنص ت

(0.05 ≥α) برنامج التعمـ في تكافر المعايير  متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل بيف
التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف 

 .الجنس ظر المعمميف تبعان لمت)يركجية ن

" لعينتيف مستقمتيف T.test"ت" " اختبار استخداـقامت الباحثة ب ةيالفرضىذه لمتحقؽ مف صحة 
 :ةالتاليكؿ الجدكيكضح ذلؾ ا

 :نتائج اختبار )ت( لمحاور بطاقة التقََم  -

 (5-24جدول )
بطاقة  محاور)ت( لَّرْف عن الفروق بَن متوسطي استجابات عَنة الدراسة حول  اختبارنتائج 

 لمتغَر الجنستبعًا التقََم 
 

المتوسط  العدد  الجنس المحور
 الحسابي

 اانحراف
مستوى  قَمة "ت" المعَاري

 الدالة

 معَّومات عامة لَّموقع
 0.607 2.91 49 ذكر

1.649- 
غير دالة 
 0.707 3.01 71 أنثى  إحصاييان 

لَّموقع ) الواجهة الرئَسة 
ةو   الطالب( زاَو

 0.603 2.51 49 ذكر
دالة غير  -1.853

 0.659 2.63 71 أنثى  إحصاييان 
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ة  المعاََر التربَو
 0.454 3.00 29 ذكر

غير دالة  -1.941
 0.431 3.18 71 أنثى  إحصاييان 

 المعاََر الفنَة
 0.404 3.25 49 ذكر

1.539- 
غير دالة 
 0.397 3.39 71 أنثى  إحصاييان 

 التفاعََّة والتحرم التعََّمي
 0.625 2.86 49 ذكر

غير دالة  -1.739
 0.585 2.96 71 أنثى  إحصاييان 

 بطاقة التقََم جمَع محاور
 0.406 2.98 49 ذكر

-1.630 
ير دالة غ

 0.402 3.13 71 أنثى  إحصاييان 

 1.98( = 1.15( كعند مستكل داللة )98قيمة )ت( الجدكلية عند درجات حرية )

أقؿ   أعبلهالمذككرة في الجدكؿ  محاكرقيمة )ت( المحسكبة لكؿ ال فأ( 5-43يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ال  ونأأم    (α≤ 0.05) مستكل داللة ( كىي غير دالة عند1.98) تساكممف قيمة )ت( الجدكلية كالتي 

برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب في  حكؿ مدل تكافر المعاييريية إحصاتكجد فركؽ ذات داللة 
الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف كجية نظر المعمميف  األساسيةلمبحث الرياضيات لممرحمة 

 الجنس.تبعان لمت)ير 

   ،متقارب تقييميـ جعؿ مما كالمعممات ،لممعمميف كاضحة المعايير ىذه أف إلى ذلؾ الباحثة ترجع ك
اجريت ليـ العديد مف الدكرات التدريبية التي  ك التخصص نفس ليـ التفاعمي التعمـ معممي معظـ كأف

 .تقريبان النظر  كجيات كحد ممابشكؿ متشابو ،  التفاعمية البرمجيات مع يـتعاممتجعؿ 
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 : المعاََر التربوَةلمحاور نتائج اختبار )ت(  -

 (5-25) جدول
المعاََر  محاور )ت( لَّرْف عن الفروق بَن متوسطي استجابات عَنة الدراسة حول اختبارنتائج 

 تبعًا لمتغَر الجنسالتربوَة 

المتوسط  العدد  الجنس المعَار المحور
 الحسابي

 اانحراف
مستوى  قَمة "ت" المعَاري

 الدالة

 

 

 

 

 

المعاََر 
 بوَةالتر 

 أىداؼ مبل مة
 البرمجيات التعميمية  

 0.463 3.04 49 ذكر
غير دالة  -1.545

 0.582 3.23 71 أنثى  إحصاييان 

مناسبة محتكل 
 البرمجيات التعميمية

 0.503 3.12 49 ذكر
4.511- 

دالة 
 0.432 3.36 71 أنثى  إحصاييان 

تنكع أساليب عرض 
 المحتكل

 0.522 3.08 49 ذكر
دالة  -4.469

 0.453 3.31 71 أنثى  إحصاييان 

 األنشطةمبل مة 
 التعميمية

 0.582 2.84 49 ذكر

1.818- 
غير دالة 
 0.580 2.95 71 أنثى  إحصاييان 

صدؽ كمكضكعية 
 التقكيـ

 0.488 2.90 49 ذكر
غير دالة  -1.499

 0.562 2.05 71 أنثى  إحصاييان 

ةجمَع   محاور المعاََر التربَو
 0.454 4.11 49 ذكر

غير دالة  -1.930
 0.431 3.18 71 أنثى  إحصاييان 

 1.98( = 1.15( كعند مستكل داللة )98قيمة )ت( الجدكلية عند درجات حرية )

)المعايير التربكية( أقؿ مف  محاكر جميعقيمة )ت( المحسكبة ل فأ( 5-45يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ال  أنوأم  (α≤ 0.05) ( كىي غير دالة عند مستكل داللة1.98) تساكمقيمة )ت( الجدكلية كالتي 
برنامج التعمـ التفاعمي في  التربكية حكؿ مدل تكافر المعاييريية إحصاتكجد فركؽ ذات داللة 

الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف كجية نظر  األساسيةالمحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة 
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 إحصاييان بعضيا داؿ  أف، كفيما يتعمؽ بكؿ معيار عمى حده نبلحظ الجنسالمعمميف تبعان لمت)ير 
ف )مناسبة محتكل البرمجيات التعميمية، تنكع أساليب أف المعياريخر غير داؿ، حيث كالبعض اآل

حيث قيمة )ت( المحسكبة ليما أكبر مف قيمة )ت(  إحصاييان الفركؽ دالة  كانتعرض المحتكل( 
  اث.نف لصالح اإلكانت الفركؽ في المحكريك  (1.98) تساكمالجدكلية كالتي 

  ك لتحديد حجـ تاثير المت)ير المستقؿ عمى المت)ير التابع استخدمت الباحثة معامؿ 
                                                        (4202111)عفانة،                               

  ج حجـ التسثير مبينة في الجدكؿ التالي :، ك كانت نتاي 71=2، ف 29=1حيث : ف

 (5-26جدول )

 في درجة استجابات أفراد عَنة الدراسة في المجالَن                                                   (حجم تأثَر المتغَر المستقل) الجنس

 المحتوى " عرض أسالَب و " تنوع التعََّمَة " البرمجَات محتوى " مناسبة

 درجة التأثَر 2ηحجم التأثَر  )د( Tقَمة اختبار  الفروقمصدر 

 البرمجَات محتوى مناسبة
 التعََّمَة

 متوسطة 0.0599 2.501

 متوسطة 0.0499 2.269 المحتوى عرض أسالَب تنوع
 

 (5-27جدول )

 2ηالجدول المرجعي لدالة 

 ربَر متوسط قََّل حجم التأثَر

 2η  0.01 0.06 0.14قَمة
 

 البرمجيات محتكل مناسبةلمحكر تقريبان  1016التسثير درجة أف( 5-26مف جدكؿ )  الكاضح مف
 أساليب تنكعتقريبان لمحكر  1015التسثير درجة، بينما نجد أف متكسط  التسثير أف يعني كىذاالتعميمية 
 ك ىذا يعني ميؿ حجـ التسثير إلى المتكسط. المحتكل عرض

 

 قديرات تت متكسطا ) التابع المت)ير عمى )الجنس( ستقؿالم المت)ير يتركو الذم التسثير أف أم
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المعممات يتعاممف مع  أف إلىذلؾ ، قد يرجع متكسط  تسثير ىك المحكر فىذا في( عينة الدراسة  أفراد
تككف كؿ جزيية مف  أفعمى  ان حرصىف أكثر عرضيا بشكؿ أكثر دقة ك  أسمكبمحتكل البرمجيات ك 

 تفحصان لممككناتدخكالن ك عمي، كعادة ما تككف المعممات أكثر المنياج محكسبة عمى شكؿ نشاط تفا
 . أخرلكالمحتكيات ك قد يرجع ذلؾ ألسباب 

 

 

 : المعاََر الفنَةنتائج اختبار )ت( لمحاور  -

 (5-28) جدول
المعاََر  محاور )ت( لَّرْف عن الفروق بَن متوسطي استجابات عَنة الدراسة حول اختبارنتائج 

 الجنس تبعًا لمتغَرالفنَة 

المتوسط  العدد  الجنس المعَار المحور
 الحسابي

 اانحراف
مستوى  قَمة "ت" المعَاري

 الدالة

المعاََر 
 ةننالفنَ

 المكف استخداـمناسبة 
 0.529 3.21 49 ذكر

دالة  -4.314
 0.401 3.47 71 أنثى  إحصاييان 

مناسبة طريقة عرض 
 النصكص

 0.479 3.25 49 ذكر
1.317- 

غير دالة 
 0.468 3.40 71 أنثى  إحصاييان 

 استخداـمبل مة 
 الصكت

 0.481 3.36 49 ذكر
غير دالة  -1.544

 0.499 3.42 71 أنثى  إحصاييان 

مالءمة الرسومات 
 المتحررة والصور الثابتة

 0.541 3.19 49 ذكر
1.693- 

غير دالة 
 0.508 3.27 71 أنثى  إحصاييان 

 لفنيجمَع معاََر المحور ا
 0.404 3.25 49 ذكر

1.539- 
غير دالة 
 0.397 3.39 71 أنثى  إحصاييان 

 1.98( = 1.15( كعند مستكل داللة )98قيمة )ت( الجدكلية عند درجات حرية )
 

)المعايير الفنية( أقؿ مف قيمة  لجميع محاكرقيمة )ت( المحسكبة  فأ( 5-48يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ال تكجد  ونأأم  (α≤ 0.05) ( كىي غير دالة عند مستكل داللة1.98) تساكم)ت( الجدكلية كالتي 
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برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب في  الفنية حكؿ مدل تكافر المعاييريية إحصافركؽ ذات داللة 
الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف كجية نظر المعمميف  األساسيةلمبحث الرياضيات لممرحمة 

حيث قيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية  ؿك األس، باستثنا  المحكر الجنتبعان لمت)ير 
 اث. نالفركؽ في ىذا المحكر لصالح اإل كانت( ك 1.98) تساكمكالتي 

  ك لتحديد حجـ تاثير المت)ير المستقؿ عمى المت)ير التابع استخدمت الباحثة معامؿ 
  

ك كانت نتايج حجـ التسثير مبينة في الجدكؿ  ، 4.314=  ت، ك قيمة  71=2، ف 29=1حيث : ف
 التالي :

 (5-29جدول )

 في درجة استجابات أفراد عَنة الدراسة حجم تأثَر المتغَر المستقل) الجنس(

 " الَّون استخداممناسبة في مجال" 

 درجة التأثَر 2ηحجم التأثَر  )د( Tقَمة اختبار  مصدر الفروق

 متوسطة 0.055 2.403 الَّون استخداممناسبة 

 

 متكسط . التسثير أف يعني كىذا تقريبان  1016التسثير درجة أففي الجدكؿ السابؽ  الكاضح مف

 قديرات تت متكسطا ) التابع المت)ير عمى )الجنس( المستقؿ المت)ير يتركو الذم التسثير أف أم

 متكسط . تسثير ىك ىذا المحكر في( عينة الدراسة  أفراد
 

كىف أكثر  ،لكافأكثر معرفة بتناسؽ كتناغـ كتدرج األبشكؿ عاـ المعممات  فأ لىإالباحثة ذلؾ  رجعتُ ك
الذم  ،المستخدمة في برنامج التعمـ التفاعمي لكافان بالمعايير الفنية كخاصة فيما يتعمؽ باألاىتمامدقة ك 

  السباب خارجية. تعكد ربماك مريحة لمنظر كىادية لمنفس  وألكانتككف  مف الميـ أف
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  الفرضَة الثانَة: اختبار -
                تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية عند مستكل داللة ال عمى ما يمي:" الفرضية الثانيةنص ت

(0.05 ≥α) برنامج التعمـ في متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر المعايير  بيف
نيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة األساسية الد

 خبرة التدريسية.ال ظر المعمميف تبعان لمت)يركجية ن
 

 One Wayتحميؿ التبايف األحادم اختبار استخداـقامت الباحثة ب ةيالفرضىذه لمتحقؽ مف صحة 

ANOVA التالية:كؿ اكيكضح ذلؾ الجد 
 

 :( لمحاور بطاقة التقََم One Way ANOVAنتائج اختبار ) -

 (5-30) جدول
ة ومتوسط المربعات وقَمة "ف"  ومستوى الدالة  مصدر التباَن ومجموع المربعات ودرجات الحَر

سَة بعاً ت  حول محاور بطاقة التقََم  لمتغَر الخبرة التدَر

 مصدر التباَن ورنننننننننننالمح
مجموع 
 المربعات

درجات 
ة  الحَر

متوسط 
 المربعات

قَمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

 ت عامة لَّموقعمعَّوما
 0.979 4 1.958 بيف المجمكعات

غير دالة  4.181
  إحصاييان 

 0.449 97 34.538 داخؿ المجمكعات

  99 35.516 المجمكع

الواجهة الرئَسة )لَّموقع 
ةو   الطالب( زاَو

 0.109 4 0.218 بيف المجمكعات

0.260 
غير دالة 
  إحصاييان 

 0.419 97 40.672 داخؿ المجمكعات

  99 40.890 لمجمكعا

ة  المعاََر التربَو
 0.057 4 0.113 بيف المجمكعات

غير دالة  1.484
  إحصاييان 

 0.200 97 19.360 داخؿ المجمكعات

 99 19.474 المجمكع
 

 

 المعاََر الفنَة
 0.283 4 0.567 بيف المجمكعات

غير دالة  1.785
  إحصاييان 

 0.159 97 15.399 داخؿ المجمكعات

  99 15.966 المجمكع

غير دالة  1.644 0.572 4 1.134 بيف المجمكعاتالتفاعََّة والتحرم 
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 مصدر التباَن ورنننننننننننالمح
مجموع 
 المربعات

درجات 
ة  الحَر

متوسط 
 المربعات

قَمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

  إحصاييان  0.350 97 44.953 داخؿ المجمكعات التعََّمي
  99 45.198 المجمكع

بطاقة  جمَع محاور
 التقََم

 1.157 4 1.114 بيف المجمكعات

1.448 
غير دالة 
  إحصاييان 

 1.167 97 16.431 تداخؿ المجمكعا

  99 16.453 المجمكع

 4.191( = 1.15( كعند مستكل داللة )97، 4قيمة )ؼ( الجدكلية عند درجات حرية )

في الجدكؿ  محاكر بطاقة التقييـ قيمة )ؼ( المحسكبة لكؿ  فأ( 5-41يتضح مف الجدكؿ رقـ )
     ير دالة عند مستكل داللة( كىي غ4.191) تساكمأقؿ مف قيمة )ؼ( الجدكلية كالتي  السابؽ

(0.05 ≥α)  برنامج التعمـ في  حكؿ مدل تكافر المعاييريية إحصاال تكجد فركؽ ذات داللة  أنوأم
الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف  األساسيةالتفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة 

 الخبرة التدريسية. كجية نظر المعمميف تبعان لمت)ير

فيـ عمى اختبلؼ أعمارىـ ،الباحثة ذلؾ إلى أف جميع المعمميف تـ اختيارىـ ليذا البرنامج بدقة  رجعوت
أكفا  ك يؤمنكف بالتعميـ المحكسب ك قابميف لمتطكر ك محبيف لمتنكع مف أجؿ مبليمتو لطبيعة الطفؿ 

 .، مما أدل لتقارب تقييميـ لمبرنامج التفاعميالمحب لكؿ جديد
  

 المعاََر التربوَة:( لمحاور One Way ANOVA)نتائج اختبار  -
 

 (5-31) جدول
ة ومتوسط المربعات وقَمة "ف"  ومستوى الدالة  مصدر التباَن ومجموع المربعات ودرجات الحَر

سَة تبعاً  ة لمتغَر الخبرة التدَر  حول محاور المعاََر التربَو

مجموع  مصدر التباَن المعَار المحور
 المربعات

درجات 
ة  الحَر

وسط مت
 المربعات

قَمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

المعاََر 
 التربوَة

 أىداؼ مبل مة
البرمجيات 
 التعميمية  

 0.190 4 0.380 بيف المجمكعات

0.615 
غير دالة 
  إحصاييان 

 0.309 97 29.989 داخؿ المجمكعات

  99 30.370 المجمكع

دالة غير  1.433 0.075 4 0.150 بيف المجمكعاتمناسبة محتكل 
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مجموع  مصدر التباَن المعَار المحور
 المربعات

درجات 
ة  الحَر

وسط مت
 المربعات

قَمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

البرمجيات 
 التعميمية

  إحصاييان  0.219 97 21.248 داخؿ المجمكعات
  99 21.399 المجمكع

تنكع أساليب 
 عرض المحتكل

 0.108 4 0.215 بيف المجمكعات

1.355 
غير دالة 
  إحصاييان 

 0.236 97 22.940 داخؿ المجمكعات

  99 23.156 المجمكع

مبل مة 
 األنشطة

 يميةالتعم

 0.010 4 0.020 بيف المجمكعات

1.149 
غير دالة 
  إحصاييان 

 0.343 97 33.310 داخؿ المجمكعات

  99 33.330 المجمكع

صدؽ 
كمكضكعية 

 التقكيـ

 0.009 4 0.019 بيف المجمكعات

1.141 
غير دالة 
  إحصاييان 

 0.302 97 29.276 داخؿ المجمكعات

  99 29.295 المجمكع

جمَع المعاََر 
 التربوَة

 0.057 4 0.113 بيف المجمكعات

1.484 
غير دالة 
  إحصاييان 

 0.200 97 19.360 داخؿ المجمكعات

  99 19.474 المجمكع

 4.191( = 1.15( كعند مستكل داللة )97، 4قيمة )ؼ( الجدكلية عند درجات حرية )

المعايير التربكية أقؿ مف قيمة محاكر لكؿ  قيمة )ؼ( المحسكبة فأ( 5-41يتضح مف الجدكؿ رقـ )
كبذلؾ نقبؿ   (α≤ 0.05)كىي غير دالة عند مستكل داللة، ( 4.191) تساكم)ؼ( الجدكلية كالتي 

  يية عند مستكل داللةإحصاتكجد فركؽ ذات داللة ال  نوأالفرض الصفرم، كنرفض الفرض البديؿ، أم 
(0.05 ≥α)  برنامج في التربكية الدراسة حكؿ مدل تكافر المعايير بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة

الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية  األساسيةالتعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة 
 الخبرة التدريسية.مف كجية نظر المعمميف تبعان لمت)ير 

ف كالمعممات ير حديث لجميع المعممبرنامج التعمـ التفاعمي المحكسب يعتب فأ إلىذلؾ الباحثة عزي تُ ك
الدكرات التدريبية التي قاـ بيا  فأ إلى ضافةىذا باإلالتدريسية  الخبرة كاتب)ض النظر عف عدد سن

 أجؿمف  ك سنكات الخبرة ب)ض النظر عف العمر  (ILPالمشرفكف عمى البرنامج شممت جميع معممي )
 في الحصة.كتكظيؼ البرمجيات التفاعمية  استخداـالتدريب عمى 
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 المعاََر الفنَة:( لمحاور One Way ANOVAنتائج اختبار ) -

 (5-32جدول )
ة ومتوسط المربعات وقَمة "ف"  ومستوى الدالة  مصدر التباَن ومجموع المربعات ودرجات الحَر

سَة تبعاً   حول محاور المعاََر الفنَة لمتغَر الخبرة التدَر

مجموع  مصدر التباَن المعَار المحور
 اتالمربع

درجات 
ة  الحَر

متوسط 
 المربعات

قَمة 
 "ف"

مستوى 
 الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعاََر 
 ةننالفنَ

 استخداـمناسبة 
 المكف

 0.680 4 1.361 بيف المجمكعات

دالة  4.331
 إحصاييان 

 0.198 97 19.175 داخؿ المجمكعات

  99 20.535 المجمكع

مناسبة طريقة 
 عرض النصكص

 0.198 4 0.395 بيف المجمكعات

غير دالة  1.878
 إحصاييان 

 0.225 97 21.810 داخؿ المجمكعات

  99 22.205 المجمكع

 استخداـمبل مة 
 الصكت

 0.198 4 0.396 بيف المجمكعات

غير دالة  1.815
 إحصاييان 

 0.243 97 23.604 داخؿ المجمكعات

  99 24.000 المجمكع

مبل مة الرسكمات 
الصكر المتحركة ك 
 الثابتة

 0.244 4 0.488 بيف المجمكعات

غير دالة  1.913
 إحصاييان 

 0.267 97 25.928 داخؿ المجمكعات

  99 26.416 المجمكع

جمَع المعاََر 
 الفنَة

 0.283 4 0.567 بيف المجمكعات

غير دالة  1.785
 إحصاييان 

 0.159 97 15.399 داخؿ المجمكعات

  99 15.966 المجمكع

 4.191( = 1.15( كعند مستكل داللة )97، 4قيمة )ؼ( الجدكلية عند درجات حرية )

قيمة )ؼ( المحسكبة لكؿ معيار مف المعايير الفنية أقؿ مف قيمة  فأ( 5-44يتضح مف الجدكؿ رقـ )
، كبذلؾ نقبؿ   (α≤ 0.05)( كىي غير دالة عند مستكل داللة4.191) تساكم)ؼ( الجدكلية كالتي 
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  يية عند مستكل داللةإحصاتكجد فركؽ ذات داللة ال  أنوض الصفرم، كنرفض الفرض البديؿ، أم الفر 
(0.05 ≥α)  برنامج في الفنية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر المعايير

كث الدكلية الدنيا في مدارس ككالة ال) األساسيةالتعمـ التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة 
مف المعايير الفنية  األكؿالخبرة التدريسية، باستثنا  المعيار مف كجية نظر المعمميف تبعان لمت)ير 

"ؼ" الجدكلية كالتي  كىي أكبر مف قيمة 4.331المكف( حيث قيمة )ؼ( المحسكبة  استخداـ)مناسبة 
 Scheffeشيفيو  ختبارا استخداـكلمتعرؼ عمى اتجاه الفركؽ قامت الباحثة ب( ، 4.191) تساكم

 ( يكضح ذلؾ:5-33كالجدكؿ رقـ )

 (5-33جدول )
سَة حول المعَار الفني األول )مناسبة استخدام الَّون( Scheffeاختبار َْفَ    بالنسبة لَّخبرة التدَر

 لسنوات 01أكثر من  لسنوات 01-5من  لسنوات 5أقل من  الفـــــروق

 سنكات 5أقؿ مف 

 

- 0.0860- 0.2141  
 * 1.4111 - - سنكات 11-5مف 

 - - - سنكات 11أكثر مف 

 (.1.15عند مستكل داللة )* داؿ إحصاييان 
 

( أف ىناؾ فركؽ في  را  أفػراد عينػة الدراسػة حػكؿ المعيػار الفنػي األكؿ 5-44يتضح مف الجدكؿ رقـ )
خبػػرة التدريسػػية  )مناسػػبة اسػػتخداـ المػػكف( ت عػػزل لمت)يػػر الخبػػرة التدريسػػية، حيػػث أف ىنػػاؾ فػػركؽ بػػيف ال

 (.سنكات 11-5مف لصالح الخبرة التدريسية )
  ك لتحديد حجـ تاثير المت)ير المستقؿ عمى المت)ير التابع استخدمت الباحثة معامؿ 

 

            : التسثير حجـ          (67:1997)منصكر،         =    مجمكع المربعات بيف المجمكعات

 المجمكع الكمى لممربعات                                   

 كانت نتايج حجـ التسثير مبينة في الجدكؿ التالي :
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 (5-34جدول )

سَةحجم تأثَر المتغَر المستقل) ال  (خبرة التدَر

 " الَّون استخداممناسبة في درجة استجابات أفراد عَنة الدراسة في مجال" 

 المربعات مجموع مصدر الفروق
 المجموعات بَن

الرَّى  المجموع
 لَّمربعات

حجم التأثَر 
2η 

درجة 
 التأثَر

 متوسطة 0.066 20.535 1.361 الَّون استخداممناسبة 
 

 متكسط . التسثير أف يعني كىذا 10166التسثير درجة أف في الجدكؿ السابؽ الكاضح مف

ت كسطامت ) التابع المت)ير عمى ) الخبرة التدريسية ( المستقؿ المت)ير يتركو الذم التسثير أف أم
  متكسط . تسثير ىك ىذا المحكر في( عينة الدراسة  أفرادقديرات ت
 اختبار الفرضَة الثالثة: -

                تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية عند مستكل داللة ال عمى ما يمي:" الفرضية الثالثةنص ت
(0.05 ≥α) برنامج التعمـ في ر متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر المعايي بيف

التفاعمي المحكسب لمبحث الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف 
 المنطقة التعميمية. ظر المعمميف تبعان لمت)يركجية ن

" لمعرفة ما Kruskal–Wallisباستخداـ اختبار " قامت الباحثة  ةيالفرضىذه لمتحقؽ مف صحة 
 (:5-35)الجدكؿ  كيكضح ذلؾ، كؽ ذات داللة إحصايية إذا كاف ىناؾ فر 
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 :( لمحاور بطاقة التقََم Kruskal–Wallis)نتائج اختبار  -

 (5-35جدول )
مدى توافر حول إحصائَة وجود فروق ذات دالة عن  َّرْفل (Kruskal–Wallis)اختبار نتائج 

 ََّمَةالمنطقة التعالمعاََر من وجهة نظر المعَّمَن تبعًا لمتغَر 
 

 ورننننننننننننننننننننننننالمح
قَمة  متوسط الرتب

مربع 
 راي

مستوى 
س رفح الدالة

َون
خان

طى 
وس
ال

غزة 
ق 
ْر

غزة 
رب 

غ
غزة 

ال 
ْم

 

َوة
ترب
ر ال

عاََ
الم

 

أىداؼ  مبل مة
 البرمجيات التعميمية  

34.9748.95 61.71 55.50 49.1954.546.913 
غيردالة

إحصائيا 

مناسبة محتكل 
36.3357.644.314 57.64 53.11 36.3344.62 البرمجيات التعميمية

غيردالة

إحصائيا 

تنكع أساليب عرض 
39.1454.941.433 57.09 50.53 35.3350.50 المحتكل

غيردالة

إحصائيا 

مبل مة األنشطة 
34.5951.913.313 59.41 58.18 35.1148.10 التعميمية

غيردالة

إحصائيا 

صدؽ كمكضكعية 
38.4154.114.764 54.73 58.55 31.7947.48 التقكيـ

غيردالة

إحصائيا 

ة 34.1153.413.146 57.82 57.44 33.1548.40 جمَع المعاََر التربَو
غيردالة

إحصائيا 

نَة
 الف
ََر
معا
ال

 

33.1451.143.145 52.68 34.48 59.3753.45 مناسبة استخداـ المكف
ةغيردال

إحصائيا 

مناسبة طريقة عرض 
 النصكص

51.1449.98 51.55 58.05 33.4451.411.559
غيردالة

إحصائيا 

49.5454.714.418 56.82 54.85 38.9752.02 مبل مة استخداـ الصكت
غيردالة

إحصائيا 

مبل مة الرسكمات 
 المتحركة كالصكر الثابتة

55.7351.43 55.51 52.23 45.7551.175.484
غيردالة

إحصائيا 

49.1454.114.436 56.27 51.48 54.7651.76 جمَع المعاََر الفنَة
غيردالة

إحصائيا 
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 ورننننننننننننننننننننننننالمح
قَمة  متوسط الرتب

مربع 
 راي

مستوى 
س رفح الدالة

َون
خان

طى 
وس
ال

غزة 
ق 
ْر

غزة 
رب 

غ
غزة 

ال 
ْم

 
         الواجهة الرئَسة          

ة الطالب(  ) لَّموقع وزاَو
49.4557.39 56.71 55.77 39.4831.816.555

غيردالة

إحصائيا 

33.4535.814.194 50.27 51.65 57.4552.10 معَّومات عامة لَّموقع 
غيردالة

إحصائيا 

31.5638.547.394 68.59 55.11 34.1950.95 التفاعََّة والتحرم التعََّمي
غيردالة

إحصائيا 

31.7438.574.933 59.91 56.44 35.9151.90 جمَع معاََر ااستبانة
غيردالة

إحصائيا 

 11.17( = 1.15كعند مستكل داللة ) (5د درجات حرية )( الجدكلية عن2كاقيمة )

أف ، ك يتبيف ( القيمة االحتمالية لكؿ معيار مف المعايير كلكؿ المعايير مجتمعة 5-35يكضح جدكؿ )
حصػايية إكىذا يعنػي أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة  0.05( كانت أكبر مف .Sigقيمة مستكل الداللة )

رنػامج الػتعمـ التفػاعمي المحكسػب لمبحػث الرياضػيات لممرحمػة األساسػية بفػي  حكؿ مدل تػكافر المعػايير
 المنطقة التعميمية.الدنيا في مدارس ككالة ال)كث الدكلية مف كجية نظر المعمميف تبعان لمت)ير 

َرك  الباحثة أف ىذه النتايج تؤكد إىتماـ المشرفكف عمى برنامج التعمـ التفاعمي بتنفيذ دكرات ككرش  تُْ
حث المعمميف عمى تبادؿ ية بنفس المستكل كاألسمكب، ك ( في كافة المناطؽ التعميمILPلمعممي) تدريبية

زيارات مع أقرانيـ مف معممي التعمـ التفاعمي لمصفكؼ األخرل ك في مدارس أخرل ، كما كمفكا 
 المشرفكف بعض المعمميف القياـ بدركس تكضيحية في كؿ منطقة لبلستفادة مف خبرات بعضيـ ، ك أف

عف المنطقة ي كافة مدارس قطاع غزة ب)ض النظر برنامج التعمـ التفاعمي ىك نفسو المستخدـ ف
 التعميمية.
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 :الدراسة توصَات
برمجيات التعمـ التفاعمي  فأسفرت عنيا الدراسة، حيث أثبتت النتايج أالتي اإليجابية في ضك  النتايج 

بلقي درجة ي فأيجب  ونأدرجة عالية مف الجكدة ك الدنيا عمى   األساسيةلمبحث الرياضيات لممرحمة 
 التالية: مكرجاز لمباحثة فيي تكصي باأل اذإ وإن، فىتماـكبيرة مف اال

  تحسيف كتطكير البرمجيات التفاعمية تكصي الباحثة بػ: أجؿفي ضك  النتايج كمف 

 مف قبؿ المتعمـ. يضاح اليدؼ مف البرمجية التفاعمية بشكؿ مباشر قبؿ البد  بتنفيذ البرمجياتإ -
داة المستخدمة في تنفيذ البرمجية التعميمية لزيادة تحكـ المتعمـ في تنفيذ البرمجية تحديد األ -

 التفاعمية.
تمايو إناسـ المستخدـ عند دخكؿ المكقع لزيادة  دراجتضميف مكقع التعمـ التفاعمي جز  خاص إل -

 لممكقع كتعمقو ببرمجياتو.
  .يات لمحصكؿ عمييا في صكرة كرقيةأم جز  مف البرمج أكلب تكفير خاصية طباعة نتايج الطا -
 مناسبة التعزيز المفظي كالحركي لسرعة استجابات المتعمـ، كعدد اإلجابات الخاطية.  -
 ضركرة ت)يير المعبة التفاعمية بعد عدد مف اإلجابات يتناسب مع عدد خيارات المعبة. -
 يا.إدراكمية ليسيؿ عمى كافة المتعمميف تكبير الصكر كأجزا  مف البرمجية التفاع يةكانإم -
أم  لتبلشيالمساعدة لمطالب مثؿ الحاسبة كتكفير زر لمساعدة الطالب  دكاتتكفير بعض األ -

 مشكمة في تنفيذ البرمجيات التفاعمية.
 ك خر تعديؿ لممكقع ليزيد مف ثقة المستخدميف بالمكقع كمحتكياتو. إنشا تاريخ  إدراج -
 ابط بمجرد اقتراب الفسرة لزيادة سرعة التحكـ بالبرمجيات.ر  أكتكضيح كظيفة كؿ زر  -
تكفير مساحة لمستخدـ البرمجيات التفاعمية لكضع مقترحاتيـ كتكصياتيـ كاستفساراتيـ حكؿ  -

 البرمجيات.
  كالطمبة بسىمية برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب كاآلثار الناتجة عف  مكرليا  األأك ضركرة تكعية

 . سنفسيـبحصيؿ الطمبة كزيادة ثقتيـ يا عمى تاستخدام
  المعمميف ببرمجيات التعمـ التفاعمي المحكسب لمبحثي الم)ة العربية كالرياضيات،  اىتماـضركرة

 كتضمينيا في تعميـ المدارس بشكؿ أكبر.
 ( ضركرة تبصير معمميILPكغيرىـ بنتايج البحث الحالي كالبحكث األ )التي تؤكد فعالية  ،خرل

 و كتفعيمو.استخدامنامج التعمـ التفاعمي المحكسب كتكشؼ مميزاتو لتشجيعيـ عمى زيادة كجكدة بر 
 ة منيا في تقييـ برمجيات التعمـ التفاعمي ستفادداة الدراسة كتطكيرىا لبلأة مف ستفادالعمؿ عمى اال

 .أخرلة منيا في دراسات ستفادالدنيا، كلبل األساسيةلمبحث الم)ة العربية لممرحمة 
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 معايير محددة لتصميـ البرمجيات التفاعمية،  التي ترتكز عمى اتجرا اإلليات ك اآلبحث عف ال
كا  ركح ذإىذه الطريقة تعمؿ عمى  ،بقة لمتصميـ المميز مقابؿ مكافيةعف مسا فكيمكف اإلعبل

 .سمكبالتنافس بيف المصمميف كتنكع األ
 كالمدارس لتقييـ البرمجيات التعميمية  ضركرة نشر ثقافة معايير التقييـ في المؤسسات التعميمية

 المستخدمة في تدريس الطبلب ككيفية المقارنة بينيا. 
 بعممية التقكيـ المستمر لمكقع التعمـ التفاعمي المحكسب الفعاؿ كلمبرمجيات  ىتماـكأخيران اال

 .  األساسيةالتعميمية التفاعمية كخاصة المكجية منيا لطمبة المرحمة 
 

 :سةالدرا مقترحات
في ضك  النتايج التي تكصمت ليا الباحثة، كحتى يتحقؽ ىدؼ الدراسة كامبلن، كالذم ال ينحصر في 

نعف أسيمة الدراسة، ك  اإلجابة سيامان فعاالن في تحسيف البرامج التعميمية إ بما يسيـ  أخرلما تتيح  فاقان ا 
جراؤىا كالتي تتعمؽ إلتي يمكف تقترح عدد مف البحكث االباحثة  إفالتفاعمية المحكسبة في فمسطيف، ف

 بمكضكع ىذه الدراسة كىي:
 الدنيا. األساسيةدراسات لتقييـ برمجيات التعمـ التفاعمي لمبحث الم)ة العربية لممرحمة  إجرا  -
 بنا  تصكر مقترح لبرمجيات التعمـ التفاعمي مف خبلؿ كسايؿ اإلعبلـ المريية كالمسمكعة. -
مكاد الدراسية المتنكعة كالمراحؿ الدراسية المختمفة مطابقة برمجيات تعميمية تفاعمية لم إنتاج -

 لمعايير البرمجية الجيدة كالخصايص النمايية لممتعمميف.
 دراسات نقدية لكاقع البرامج التعميمية المحكسبة بشكؿ عاـ في فمسطيف. إجرا  -
كالطمبة الذيف  مكرليا  األأك دراسات لتقييـ برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب كفؽ  را   إجرا  -

 .ف منوك ستفيدي
 مركز يختص بجكدة كتقكيـ برمجيات التعمـ التفاعمي، تحتضنو ككالة ال)كث الدكلية. إنشا  -
 دراسات حكؿ أساليب تقكيـ الطمبة الذيف يدرسكف بالطريقة التفاعمية.  إجرا  -
 



 
 

 املصادر واملرارجع
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 املصادر واملرارجع
 َةًا: المصادر والمراجع العربأو 

 ّ دل عظ هللا بعز نتاب

التعَّنَم  ترنولوجَنا. (4119د )محمػ يكسػؼ إبػراىيـ محمكد، ك مسعكد محمد حمادة إبراىيـ، .1
 .الكتاب عالـ : القاىرة ،1ط ،الترنولوجَة والمستحدثات

دار الكتػػب : (فا)لبنػػ بيػػركت .العننرب نالسنن (.4114ابػػف منظػػكر، جمػػاؿ الػػديف أبػػك الفضػػؿ) .2
  .كالتكزيع العممية لمنشر

م البرمجَننات التعََّمَننة المقدمننة مننن وزارة التربَننة و  (.4114بػػديع ) فاجعفر، حنػػأبػػك  .3 تقننَو
اض األ . رسػالة ماجسػتير، كميػة التربيػة، المرحَّنة أهنداففني ضنوء  طفنالالتعََّم لمرحَّة َر

 جامعة طنطا، مصر.
: دار ماف. ع مناهج العَّوم و تنمَة التفرَر اإلبداعي(. 4116) إفصبحي حمد أبكجبللة، .4

 كؽ.الشر 
ككالػة  مػدارس كمعممػي مػديرم .اتجاىػات ( 2010 )زكػي كمرتجػى، بسػاـ حشػيش، أبػك .5

العَّمني  المنؤتمر .غػزة محافظػات في المحكسب التفاعمي التعميـ برنامج نحك الدكلية ال)كث
أكتػكبر، جامعػة  48-47مػف الفتػرة فػي المنعقػد ،التعَّنَم الترنولوجَنة وترنولوجَنا لَّتربَنة

 غزة. األقصى،
برننننامج بالوسننائط المتعنننددة َوظننف األحنننداث  اسننتخدامأثنننر (. 4118، جيػػاد )أبػػك حميمػػة .6

فنني مننادة  المتناقضننة فنني تنمَننة التنننور الغننذائي لنندى طننالب الصننف الخننامس األساسنني
 ، غزة. سبلمية. رسالة ماجستير، الجامعة اإلالعَّوم

اضننَات لَّصننفوف (. 4117عبابنػػة ،عبػػد ا )زينػػة، فريػػد ك أبك  .7 س الَر . ىلننو األ مننناهج تنندَر
 . دار المسيرة :مافع، 1ط

، 6ط . مننناهج البحننث فنني العَّننوم النفسننَة و التربوَننة(. 4111أبػػكعبلـ، رجػػا  محمػػكد ) .8
 القاىرة: دار النشر لمجامعات.

ة و الممارسة(،(. 4111) اشتيكة، فكزم فايز .9 دار  :مػافع ،11ط ترنولوجَا التعََّم )النظَر
 صفا  لمنشر كالتكزيع.
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مطبعػة  ، غػزة : 4ط .التربنوي البحث تصمَم. (2002 ) محمكد ،اذكاألست فاإحس األغا، .10
 الرنتيسي لمطباعة كالنشر.

 الميػارم دا األ عمػى التفػاعمي الفيػديك تػسثير (.4114كايػؿ ) ىشػاـ كالمصػرم، األقػرع، .11
 جامعػة فػي كالرياضػة البدنيػة التربيػة كميػة لطػبلب رمػي القػرص لميػارة الرقمػي كالمسػتكل
 .207-233 ،( 1)11 والنفسَة، التربوَة لَّدراسات سالمَةاإل الجامعة مجَّةاألقصى. 

 اليػدل دارالقػاىرة:  التعَّنَم. ترنولوجَنا حنول َاتْنرالا (.4111محمػد ) زينػب أمػيف، .12
 كالتكزيع. لمنشر

 ابف مكتبة : القاىرة وَر. ثرأو  :المتعددة الوسائط تألَف (.4111) الحميد بسيكني ،عبد .13
 سينا.

بي برنامج .(4114) دمحمػ عمي بف البمكم، عايد .14  فني التفاعََّنة البنرامج عَّنى قنائم تدَر
اضَات  . رسالة دكتكراه، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، السعكدية.وتعَّّمها تعََّم الَر

 فني السنابع الصنف طَّبنة تحصنَل عَّنى الحاسنوب اسنتخدام أثنر (.2007جبر،كىيػب) .15
اضَات واتجاهات ، كميػة  ماجسػتيررسػالة  .. تعََّمَنة روسََّة استخدام  نحو معَّمَهم الَر

 نابمس.،  النجاح الكطنية، جامعة التربية
التعَّننَم عَّننى الْننبرة  أجننلنظننام تفنناعَّي ذرنني مننن (. 4111) فابرينػػي، مصػػكف نبيػػج .16

، جامعة حمب ، سكريا . العنربوتَة.  رسالة دكتكراه ، كمية العمـك
مجَّنننة  سػػػبلـ.مصػػػطمحات التقػػػكيـ كالتقيػػػيـ فػػػي العربيػػػة كاال (.4115) عػػػز الػػػديف جػػػرادة، .17

 (.2)1 ،الجودة في التعََّم العالي
منظكمػة ك تنظػيـ  : المترامَّنة والمْنروعات ترننتناإل  (.1999) كمػاؿ نػادم، جػرجس .18

 .الفبلح لمنشر كالتكزيع مكتبة : لتكامؿ المنيج كتطكيره، الككيت
م محتننوى البرمجَننات التعََّمَننة لمنننهج التربَننة  (.4119الجعفػػر، يكسػػؼ إبػػراىيـ ) .19 تقننَو

بالمرحَّنة اابتدائَنة بالممَّرنة العربَنة السنعودَة فني ضنوء المعناََر التربوَنة و  مَةسالاإل
. رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة ، معيػػػد الدراسػػػات كالبحػػػكث المتطَّبنننات الفنَنننة المناسنننبة

 التربكية، جامعة القاىرة، مصر.
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 فني تفاعََّن  متعندد  وسنائط برننامج فاعََّن  (.4115عبػاس عبػد العزيػز ) الجنػزكرم، .20
رسػالة ماجسػتير، جامعػة  َن .عداداإل المرحَّن  لتالمَنذ اآللني منهج الحاسب أهداف حقَقت

 ، مصر.كمية التربية عيف شمس،
(. أثػػر الػػتعمـ التفػػاعمي بالحاسػػكب فػػي 4111نبػػراس) نبيػػؿ كلطيػػؼ، نػػاظـ كشػػاكر، كاد،جػػ .21

يػػػػة الميػػػػارم كالتحصػػػػيؿ المعرفػػػػي لرفعػػػػة النتػػػػر برفػػػػع األثقػػػػاؿ لػػػػدل طػػػػبلب كميػػػػة الترب دا األ
 .35المجمد ،مجَّة الفتح .الرياضية

دراسة حكؿ تقػكيـ البرمجيػات الرياضػية المسػتخدمة عمػى  (.1995) مطمؽ طمؽ الحازمي، .22
 . 55المجمد، لدول الخََّجرسالة الخََّج العربي  الحاسب اآللي.

اضننننَات  لرترونننننيالتعَّننننَم اإل  اسننننتخداممطالننننب (. 4115الحربػػػػي، محمػػػػد) .23 س الَر لتنننندَر
غيػر منشػكرة،  اه. رسػالة دكتػكر منن وجهنة نظنر الممارسنَن والمتختصنَنة الثانوَنبالمرحَّة 

 كمية التربية، جامعة أـ القرل.
عَّنى  المحوسنب التفناعَّي التعَّنَم برننامج تطبَنق صنعوبات .(4114) نجػاح ، الحسػنات .24

رسالة   .عالجها وسبل غزة بمحافظات الدولَة الغوث ورالة بمدارس الدنَا المرحَّة تالمَذ
 .غزة ، سبلميةاإل الجامعة التربية، كمية ، منشكرة غير ماجستير

 الوَنب تقصني اسنتراتَجَة اسنتخدام فاعََّنة (.4111) محمػد جمػاؿ فػادم حسػنيف، .25
(W.Q.S)  التاسنع الصنف طنالب لندى الوَنب صنفحات تصنمَم مهنارات تنمَنة فني 

 غزة.،  سبلميةاإل ماجستير، الجامعة رسالة ،األساسي
نناء الصننف تقنن (.4111حسػػيف، عايػػدة فػػاركؽ ) .26 . الثننانوي لواأل وَم بننرامج الرمبَننوتر لفََز

 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة االسكندرية ، مصر.
برمجَننة المنهنناج الننوطني التفنناعَّي فنني  اسننتخدامأثننر (.4114) حمادنػػة، سػػنا  يكسػػؼ .27

نناض األ ننة تربَننة بننني  طفننالتحسننَن مهننارة القننراءة لنندى طَّبننة َر رسػػالة  .رنانننةفنني مدََر
 األردف. جامعة اليرمكؾ،ماجستير، 

قنػػػػػػديمجي،عامر، كبنػػػػػػي ىاني،عبػػػػػػد الػػػػػػرازؽ، ك الجػػػػػػادم، عػػػػػػدناف، ك ك  ،مكفػػػػػػؽ الحمػػػػػػداني، .28
: الكتػػػػػػػػاب األكؿ:أساسػػػػػػػػيات البحػػػػػػػػث مننننننننناهج البحننننننننث العَّمنننننننني(. 2006أبكزينة،فريػػػػػػػػد)

 ،عماف:مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع.1العممي،ط
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اَنننات لتنمَنننة مهنننارة تصنننمَم برننننامج قنننائم عَّنننى الرف (.4111خالػػػد عبػػػد ا  ) الحػػػكلي، .29
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة ، الجامعػػػة  البنننرامج التعََّمَنننة لننندى معَّمننني الترنولوجَنننا.

 ، غزة.سبلميةاإل
دار الكتػاب العػيف :  ،الترنولوجَا التعََّمَة والمعَّوماتَنة. (4111) محمد محمػكد الحيمة، .30

 .الجامعي
يط المتعػػػددة التفاعميػػػة كالػػػتعمـ أثػػػر طريقتػػػي الػػػتعمـ بالكسػػػا (.4118) خميفػػػة، زينػػػب محمػػػد .31

أجيػزة العػركض الضػكيية  اسػتخداـميػارات  إكسػابفػي  ترنػتنالتشاركي عبر اإل لكتركنياإل
مجَّنند المننؤتمر  .المنتسػػبات بكميػػة التربيػػة لمبنػػات جامعػػة الممػػؾ فيصػػؿ باإلحسػػا  طالبػػاتلم

 كنكلكجيا التربية.: الجمعية العممية لتالعَّمي الرابع لَّجمعَة العربَة لترنولوجَا التعََّم
تكنكلكجيػا الكسػايط المتعػددة  اسػتخداـفعاليػة . (4114عبػد ا ) ،ماففيصؿ كعر  خمايسة، .32

 (.2)1 ،مجَّة جامعة الخََّل لَّبحوث في تدريس مساقات القياسات الطبية،
الفايقػة التفاعميػة  ، معايير تصميـ نظـ الكسايط المتعددة (.4111خميس ، محمد عطية ) .33

ة لترنولوجَننا التعَّننَمسَّ . يػػاإنتاجك  ،  سننَّة دراسننات وبحننوث محرمننة، الجمعَننة المصننَر
11(4 ،)469-311. 

 . القاىرة:  دار الكممة.منتوجات ترنولوجَا التعََّم(. 4114) خميس، محمد .34
 ، القاىرة : دار الكممة .1. طعمََّات ترنولوجَا التعََّم(. 4114خميس، محمد عطية ) .35
تطكير أداة لتقكيـ برمجيػة تعميميػة محكسػبة  (.4116الخكالدة، ناصر كالمشاعمة، مجدم ) .36

نننة والنفسنننَة. األساسػػػيةفػػػي المرحمػػػة  سػػػبلميةفػػػي تعمػػػيـ التربيػػػة اإل ، مجَّنننة العَّنننوم التربَو
7(1،)161-175.  
تطوَر واجهة تفاعل المتعَّم ببرنامج رمبَوتر تعََّمي (. 4119خالد عبد العػاؿ) الدجكم، .37

ومعنناََر هندسننة البرمجَننات عَّننى التحصننَل  متعندد الوسننائط فنني ضننوء المعنناََر المعرفَننة
. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة البنػػات، جامعػػة عػػيف شػػمس، وااتجننا  نحننو البرنننامج

 .مصر
(. تقػػػكيـ برمجيػػػة الكمبيػػػكتر المعػػػدة الثػػػرا  البػػػرامج الدراسػػػية فػػػي 2004) دسػػػكقي، أحػػػبلـ .38

  مصر. جامعة أسيكط، رسالة ماجستير، مرحمة رياض األطفاؿ.
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اضننَات لَّحَّقننة  (.4117كليػػد محمػػد ) راضػػي، .39 تقننوَم بننرامج الرمبَننوتر التعََّمَننة فنني الَر
. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ، معيػػد الدراسػػات ك البحػػكث مننن التعَّننَم األساسنني ةالثانَنن

 التربكية ، جامعة القاىرة، مصر.
 َةالمعَّومات مؤتمر ن،َرو نأ َجب رما لرترونياإل  التعََّم(. 2005) الديف ضيا  زاىر، .40

 التعميـ شمس، مركز عيف جامعة ،تنموَة عربَة رؤَة – المفتوح لَّتعََّم والقدرة التنافسَة
 .مصر المفتكح،

م المننادة التعََّمَننة المبرمجننة لَّغننة العربَننة  (.4111عبػػد الحميػػد ) فاالزغبػػي، رمضػػ .41 تقننَو
 ير. رسػالة ماجسػتلتالمَذ الصف السادس اابتدائي فني ضنوء المعناََر التربوَنة المناسنبة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   البحكث التربكية ، جامعة القاىرة، مصر.                                                                                        غير منشكرة ، معيد الدراسات ك 
 ةإلرترونَن برمجَنة وتطبَنق تصنمَم (.4118) ا عبػد بػف فاجمعػ بػف عمػاد ،الزىرانػي .42

 المعَّمنَن رََّنة لطنالب الدراسني في التحصنَل أثرها لقَاس التعََّم تقنَات لمقرر تفاعََّة
 السعكدية. ،. رسالة دكتكراه، جامعة أـ القرل، مكة المكرمةالباحة في

، تترنولوجَا التعََّم في عصر المعَّومات وااتصناا(. 4113د )زيتكف، كماؿ عبد الحمي .43
 عالـ الكتب .: القاىرة ، 4ط 

  .الرشد مكتبةالرياض : .التعََّم ترنولوجَا منظومة . (4114) عادؿ كسرايا، أحمد ،ـسال .44
استخدام الحاسوب و اإلنترننت فني مَنادَن  (.2010جكدت) ؿ ك سعادة،عاد السرطاكم، .45

 ، عماف: دار الشركؽ.1.طالتربَة و التعََّم
دار  :مػػاف. عالمنننهج المدرسنني المعاصننر (.4113) عبػػد ا إبػػراىيـ، ك جػػكدت سػػعادة، .46

 الفكر. 
 .كرالف دار: فماع .التعََّم في . الحاسوب(2002) محمد، ريا كأبك الحافظ عبد ،سبلمة .47
ورقننة عمننل (. البرمجيػػة التعميميػػة. 4114) ي، نػػكرة بنػػت عبػػد ا بػػف عبػػد المحسػػفنابالشػػ .48

  ، الرياض.في مدارس المَّك فَصل لرترونيى لَّتعَّم اإل لو األ مقدمة لَّندوة 
تعَّنَم المسنتقبل فني النوطن  إلنىآفاق تربوَة متجددة  منداخل (.  4113، حسف )شحاتة .49

 ية.ناالمبن: الدار المصرية  . القاىرةالعربي
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تقوَم بعنض بنرامج الوسنائط المتعنددة فني المرحَّنة  (.4113عبد الباسط ) فاشمبي، جيي .50
نننة مصنننر العربَنننة معيػػػد الدراسػػػات ك  . رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة،اابتدائَنننة بجمهوَر

 ، مصر. البحكث التربكية ، جامعة القاىرة

عمميف كالطمبة نحك اتجاىات الم (.2010) حسف عمي ،بني دكمي ك قسيـ محمد ،الشنؽ .51
 (.1) 26 ،مجَّة جامعة دمْق .استخداـ التعمـ اإللكتركني في المدارس الثانكية األردنية

 

فاعََّننننة برنننننامج مقتننننرح لَّتعَّننننَم التفنننناعَّي  (.4114الشػػػػيخ أحمػػػػد، خالػػػػد إسػػػػماعيؿ  ) .52
المحوسب في معالجة ضعف تحصَل طَّبة الصف الرابع األساسي بمدارس ورالنة الغنوث 

 ، غزة.سبلميةاجستير، الجامعة اإلرسالة م بغزة.
م محتننوى البرمجَننات التعََّمَننة لمنننهج التربَننة (. 1999جػػكدت ) فيصػػالح، مصػػط .53 تقننَو

بالمرحَّنة اابتدائَنة بالممَّرنة العربَنة السنعودَة فني ضنوء المعناََر التربوَنة و  سالمَةاإل
،  فاجامعػة حمػك رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، . المتطَّبات الفنَة المناسبة 

  مصر.
(. تحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك االنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانية؛ 2004طعيمة،رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم) .54

 القاىرة: دار الفكر العربي. ،1مفيكمو،أسسو،استخداماتو.ط
معايير عناصر التصميـ الفني  (.4113طكالبة، محمد عبد الرحمف كالشبكؿ، نباؿ زكريا ) .55

 (.1) 41، َةالعَّوم التربو  دراسات: .البرمجيات التعميمية  نتاجإل
  .الكتب عالـ : القاىرة ت،الْبرا عبر التعََّم منظومة (.4115د )محم الحميد، عبد .56
 في مندارس لرترونياإل  التعََّم استخدام واقع .(4117مشاعؿ عبد العزيز) العبد الكريـ، .57

ناض.  بمدَننة األهََّنة الممَّرنة سػعكد،  الممػؾ جامعػة، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرةالَر
 السعكدية.

 لتكنكلكجيػػػػا المصػػػػرية لمجمعيػػػػة دسالسػػػػا العممػػػػي المػػػػؤتمر (.1998) المػػػػنعـ، عمػػػػيعبػػػػد  .58
 المصػػػرية لجمعيػػػة. مجمػػػة تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ ، سمسػػػمة دراسػػػات ك بحػػػكث، القػػػاىرة : االتعمػػػيـ

 . التعمـ لتكنكلكجيا
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التحصػيؿ  عمػى العمػكـ تػدريس فػي الحاسػكب اسػتخداـ أثػر (4114) ، جمػاؿاليػادم عبػد .59
 وطنرق المنناهج فني دراسنات مجَّنة االبتػدايي. السػادس الصػؼ لتبلميػذ لعمػـا نحك كاالتجاه
س  (.85)العدد، التدَر

(. فعاليػة الػتعمـ الفػردم الػذاتي ببرمجػة كمبيػكتر مقترحػة فػي 4116عبيد، محمػد عبػد ا ) .60
. التعمـ لدل طبلب كميػة التعمػيـ الصػناعي أثر  لعممية كبقا تكنكلكجيا التعميـ عمى الميارات ا

يكليػػػك،  26-25العربػػي،  اإلنسػػافمنػػاىج التعمػػيـ ك بنػػا   تمر العَّمنني الثننامن عْننر،المننؤ 
 .(2)العدد

مواصفات الرتناب الجنامعي لَّمنواد التعََّمَنة فني  (.4114، فاطمة الزىرا  محمػكد)مافعث .61
 ، القاىرة: مكتبة دار الكممة .1.طضوء المستحدثات الترنولوجَة المعاصرة

 ككالػة ال)ػكث مػدارس فػي التفػاعمي الػتع مـ برنػامج يػؽتطب كاقػع. (4114، رايػد )عػدكاف .62
 خبنرات .. األساسني الدراسني التعَّنَم لََّنوم ورقنة عمنل مقدمنة ،غػزة بمحافظػات الدكليػة
  . اإلسبلمية، غزة ، أبريؿ، الجامعةإبداعی

 .1ط،لرترونياإل  التعََّم ترنولوجَا (.4118  (جاد نبيؿ عزمي، .63
 مصػػداقية عػػف الكشػػؼ فػػي اسػػتخداماتو ك ثيرالتػػس حجػػـ(. 2000)اسػػماعيؿ عػػزك عفانػػة، .64

 ،الفَّسننطَنَة التربوَننة والدراسننات  البحننوث مجَّننة. النفسػػية ك التربكيػػة البحػػكث فػػي النتػػايج
 .56-29،( 3)العدداإلسبلمية، الجامعة

س الحاسوب( .4113نايمة ) كالخزندار، نصر كالكحمكت، عزك ،عفانة .65 . غزة أسالَب تدَر
 : فاؽ.

 ، عماف: دار المسيرة.1ط .موسوعة المصطَّحات التربوَة(. 2011عمي، محمد السيد) .66
 البرمجَنات وتقنوَم تصنمَم مهنارات ارتسناب مقترحنة وحندة (.4119منػى ) ، العمرانػي .67

. رسػالة ماجسػتير، الجامعػة التعَّنَم ترنولوجَنا تخصنص المعَّمنات الطالبنات التعََّمَة لدى
 ، غزة.سبلميةاإل
اعميػػة منيػػاج الرياضػػيات المحكسػػب فػػي تحصػػيؿ (. تقػػكيـ ف4111لعمػػرم، أكػػـر محمػػكد )ا .68

 .413-175(، 1)11، مجَّة العَّوم التربوَة والنفسَة .طمبة الصؼ العاشر األساسي
 المهارات بعض في الضعف لعالج محوسب برنامج فاعََّة (.2012عكض، بركة) .69
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 ، غزة.سبلميةرسالة ماجستير، الجامعة اإل. األساسي الرابع الصف تالمَذ لدى القرائَة .70
ردف: األ ،مػاف. عالحاسوب التعََّمي وتطبَقات  التربوَة(. 4113) عيادات، يكسؼ أحمػد .71

 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.
ب غَننر التقََّنندي،  إلننىمنندخل  لرترونننيالننتعَّم اإل (. 4114محمػػد) مػػافال)ػػراب، إي .72 التنندَر

ة،  جامعة الدكؿ العربية، مصر. المنظمة العربَة لَّتنمَة اإلداَر
.تربوَنات الحاسننوب وتحندَات مطَّننع القنرن الحننادي  (4114عبػد الككيػػؿ) ابػراىيـ  ،الفػار .73

ن  .دار الكتاب الجامعي االمارات العربية : .والعَْر
دار األردف:  ،1ط ،الحاسننوب فنني التعَّننَم اسننتخدام(.4114الفػػار، ابػػراىيـ عبػػد الككيػػؿ ) .74

 الفكر لمطباعة كالنشر. 
س (.4116) إبراىيـ قنديؿ، أحمد .75  الكتب عالـ:  القاىرة ،1طالحدَثة،  َابالترنولوج التدَر

 لمنشر.
بنػػا  نظػػاـ لتقػػكيـ البرمجيػػات التعميميػػة المسػػتخدمة فػػي  (.4114)عبػػد الػػرحمف قنػػديؿ، يػػس .76

.  . رككسي: مصر ،1،ط (1) 5 ،مجَّة التربَة العَّمَة مجاؿ تعميـ العمـك
المناهج معجم المصطَّحات التربوَة المعرفة في (. 2003المقاني،أحمد ك الجمؿ، عمي ) .77

س  ، القاىرة : عالـ الكتب لمنشر ك التكزيع.3. طو طرق التدَر
: مػافع ،تطبَقات ترنولوجَا الوسنائط المتعنددة (.4111) مناؿ كاسماعيؿ، سامح مبارز، .78

 مطبعة دار الفكر.
تقنننوَم بنننرامج الوسنننائط المتعنننددة التعََّمَنننة المقدمنننة  (.4114محمػػػد، إبػػػراىيـ يكسػػػؼ ) .79

.  ئَنة بمندارس التعَّنَم العنام فني ضنوء المعناََر التربوَنة و الفنَنةلتالمَذ المرحَّنة اابتدا
 ، جامعة األزىر .ستير غير منشكرة ، كمية التربية رسالة ماج

بنننرامج  (.4119)فاسػػػكز  ك مػػػرزكؽ، فاحنػػػ محمػػػكد،ك ي  مػػػانعمػػػي، أك  فيمصػػػط محمػػػد، .80
 دار الفكر لمنشر. :مافع ،1ط .المحوسبة طفالاأل
تقنننوَم بنننرامج الوسنننائط المتعنننددة التعََّمَنننة المقدمنننة  .(4114محمػػػكد، إبػػػراىيـ يكسػػػؼ ) .81

. رسالة لتالمَذ المرحَّة اابتدائَة بمدارس التعََّم العام في ضوء المعاََر التربوَة والفنَة
 عيد الدراسات كالبحكث التربكية، جامعة القاىرة ، مصر.م ماجستير،
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 المرحَّنة لمعَّمني السننوي داءاأل تقَنَم نظنام فعالَنة (.4114مرتجػى، نسػريف فرحػات) .82
. رسػالة ماجسػتير، غنزة بمحافظنة نظنرهم وجهنة منن النوظَفي وعالقتن  بنأدائهم ةالثانوَن

 غزة. ،سبلميةالجامعة اإل
فاعََّننة برنننامج حاسننوبي تفنناعَّي متعنندد الوسننائط فنني  (.4114غاليػػة محمػػد ) صػػرم،م .83

تهم تحصننَل تالمَننذ الصننف الثالننث األساسنني فنني مننادة العَّننوم والتربَننة الصننحَة واتجاهننا
 . رسالة ماجستير، جامعة دمشؽ ، سكريا.نحوها

المعجنم (. 1974محمػد) حامد ك النجار، عبد القادر،ك  أحمد، الزيات،ك  ابراىيـ، ،فيمصط .84
  .سبلميةالمكتبة اإل: استنبكؿ)تركيا(، 4. ط الوسَط

بعنض المعناََر الفنَنة لعناصنر تصنمَم  اسنتخدامأثنر (. 4114مكي، سمر عبد الباسػط ) .85
لندى تالمَنذ  ااجتماعَنةج الوسائط المتعددة عَّى ارتسناب مفناهَم الدراسنات ْاْات برام

. رسالة ماجستير، معيد الدراسات ك البحكث التربكيػة ، ى من التعََّم األساسيلو األ الحَّقة 
 جامعة القاىرة ، مصر .

 التعَّنَم فني ترننتناإل  ودور ةلرترونَناإل  المدرسنة (.4111الكػريـ ) عبػد محمػد المػبلح، .86
 .كالنشر لمتكزيع الثقافة دار :مافع ،1ط  ،ربوَةرؤَة ت

. لرتروننننياألسنننس التربوَنننة لتقنَنننات التعَّنننَم اإل (. 4111) المػػػبلح، محمػػػد عبػػػد الكػػػريـ .87
 . لمتكزيع ك النشر دار الثقافة :عماف،1ط
المجَّنننننة (. حجػػػػػـ التػػػػػسثير الكجػػػػػو المكمػػػػػؿ لمداللػػػػػة اإلحصػػػػػايية.1997منصػػػػػكر، رشػػػػػدم ) .88

ة لَّدراسات النفسَة  .75-57(، 16)7، المصَر
م التربوي (.1996) منصكر، عبد المجيد ك خركف .89  دار األميف، القاىرة.  .التقَو
برمجَنات تعََّمَنة عَّنى التفرَنر البصنري  استخدامفاعََّة  (.4116) ميدم، حسف ربحي .90

 رسػالة ماجسػتير، .و التحصَل في ترنولوجَا المعَّومات لندى طَّبنة الصنف الحنادي عْنر
 ،غزة. سبلميةالجامعة اإل

م المننناهج التعََّمَننة المحوسننبة عَّننى الْننبرة بنناألردن (.4117مينػػا، كفػػا  نمػػر) .91 . تقننَو
 مصر. رسالة دكتكراه، معيد الدراسات كالبحكث التربكية ، جامعة القاىرة، 
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 والمراجعلمصادرىا

م مقننرر النصننوص األدبَننة بالحَّقننة  (.4117) فيالمينػػي، أحمػػد مصػػط .92 مننن  ةالثانَننتقننَو
. رسػػالة ماجسػتير غيػر منشػػكرة، ذوق األدبنيالتعَّنَم األساسني فنني ضنوء معنناََر تنمَنة التنن

 معيد الدراسات كالبحكث التربكية ، جامعة القاىرة ، مصر .
 إلننى، بحننث مقنندم لرترونننيمتطَّبننات التعَّننَم اإل  (.4117المكسػػى، عبػػدا بػػف عبػػدالعزيز) .93

 .مارس 19-17 ،الككيت...آفاق وتحدَات ، لرترونيمؤتمر التعََّم اإل 
ي نمػػكذج مقتػرح لكضػع منػػاىج ترنتػنالمػنيج اإل (.4114العزيػز)عبػد ا بػف عبػػد  المكسػى، .94

 (18 )العدد.رسالة التربَة وعَّم النفس .ترنتنالتعميـ في المممكة العربية السعكدية عبر اإل
 ى.لك األجمادل  ،
الحاسننننوب (. 4114مصػػػػمح) محمػػػػد كالنجػػػػار، م،ك اال)ػػػػز ك عايػػػػد،  اليػػػػرش،ك ايػػػػاد،  النجػػػػار، .95

 شركة النجار لمكمبيكتر. : د، األردف إرب، 1. ط وتطبَقات  التربوَة

علي، وكالاة الواو  لبرنامج التعلم التفاا المحػكرم مسؤكؿ الفريؽ .( 2013 )اياد ، النجار .96

خ  الدولية .  م.15/6/2013مقابَّة بتاَر

( عَّنى ILPبرننامج التعَّنَم التفناعَّي المحوسنب ) اسنتخدامأثنر (. 4111سػبلمة ) نصر، .97
اضنَاتاابتند لواأل تحصَل تالمَنذ الصنف  غيػر  بحػث .ائي ذوي صنعوبات النتّعَّم فني الَر

 غزة. ، الدكلية ال)كث ككالة ، التربكم التطكير مركز منشكر،
 :ماف، ع1ط ،التعََّم لترنولوجَا التربوَة اتستخداماا (.4117(عبدا  أديب النكايسة، .98

 .كالتكزيع لمنشر العممية المعرفة كنكز دار
. أثػػر برنػػامج تعميمػػي تعممػػي محكسػػب فػػي تنميػػة (4116كفػػؿ، محمػػد كالعبسػػي، محمػػد )ن .99

مجَّننة العَّننوم التربوَننة  .ميػػارة التقػػدير فػػي الرياضػػيات لػػدل تبلميػػذ الصػػؼ الثالػػث األساسػػي
 .448-417(، 3)7، والنفسَة

 وتطنوَر تصنمَم أبعناد المعاصنر لرتروننياإل  النتعَّم .(4111) محمػد محمػد اليػادم، .100
 .يةناالمبن المصرية ارالد : القاىرة ،1ط ،ةلرترونَبرمجَات  اإل 

 دارةاإل .ءات عنن النتعَّم فني محافظنات غنزةإحصا(.4117التعميـ العالي) كزارة التربية ك .101
 العامة لمتخطيط، غزة.
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 والمراجعلمصادرىا

 
 

 :ترنتنمواقع اإل 

لتعميـ كتعمـ الرياضيات  لكتركني(. نمكذج مقترح لمتعمـ اإل4113عمي ، محمد حسيف ) .1
تـ   /19326http://uqu.edu.sa/page/arبالتعميـ األساسي، متكافرة عمى المكقع 

 ، جامعة أـ القرل، السعكدية.41/1/4114التصفح بتاريخ 
 
 

،  تعريؼ برنامج التع مـ التفاعمي ،ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتش)يؿ البلجييف الفمسطينييف .2
 ilp.unrwa.ps مف: 1/6/4114استخرجت مف المكقع الخاص بالبرنامج بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المراجع األجنبَة:ثانًَا: 

 

http://uqu.edu.sa/page/ar/19326%20تم%20التصفح%20بتاريخ%2020/1/2013
http://uqu.edu.sa/page/ar/19326%20تم%20التصفح%20بتاريخ%2020/1/2013
http://uqu.edu.sa/page/ar/19326%20تم%20التصفح%20بتاريخ%2020/1/2013
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 المالحق

 (1مَّحق )
  رتاب تسهَل مهمة الباحثة لتطبَق األداة.
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 المالحق

 (2مَّحق )
 الدراسة. دواتقائمة بأسماء السادة المحرمَن أل

 نلالع هاٌم املغنٙ الْظٔفٕ ٔ٘الزصد٘ العلن ا٢عـــه و

 ع٣مٔ٘ازبامع٘ اإل مغاعز اسعتأ رنتْصاِ ضبنْر الضىتٔغٕ ر. 1

 ع٣مٔ٘ازبامع٘ اإل مغاعز اسعتأ رنتْصاِ صبزٖ عكلر. 4

 ع٣مٔ٘ازبامع٘ اإل ضباضض رنتْصاِ أرٍه البعلْدٕر. 4

 بهالْصْٓؼ أ. أمحز الفضا 3
 مؾضف تهيْلْدٔا

 املعلْمات

مزٓضٓ٘ الرتبٔ٘ ّ 

 خاىْٔىػالتعلٔه 

 مادغتري عبز الباعط املصضٖأ.  5
 مؾضف تهيْلْدٔا

 املعلْمات

مزٓضٓ٘ الرتبٔ٘ ّ 

 التعلٔه صفح

 رنتْصاِ ر. سغً مَزٖ 6
رنتْصاِ يف 

 تهيْلْدٔا التعلٔه

 دامع٘ ا٤قصٙ

 بهالْصْٓؼ أ. آمال متضاط 7

مً معلن٘ لغ٘ عضبٔ٘ 

 ILPفضٓل مضادع٘ 

ّنال٘ الغْخ 

 الزّلٔ٘

 مادغتري أ. آار اليذاص 8

 احملْصٖ  فضٓلالّل مغ١

 ILP لربىامر 

ّنال٘ الغْخ 

 الزّلٔ٘

 مادغتري أ. ظباح اسبغيات 9

أنارميٕ  مؾضف تضبْٖ

  ILPلربىامر

 الغْخ ّنال٘

 الزّلٔ٘

 اِرنتْص ر. ف١ار عٔار 11

 أعتاس املياٍر ّ

 تهيْلْدٔا التعلٔه

 املؾاص 

 دامع٘ ا٤قصٙ

 مؾضف لغ٘ عضبٔ٘ مادغتري أ. ضبنْر ٢يف 11

٘ الرتبٔ٘ ّ مزٓضٓ

 التعلٔه صفح

 بهالْصْٓؼ أبْعضٓ٘ ناٌمَا علٔأ. 14
ربصص مزصع٘ ساعْب 

 ننبْٔتض تعلٔنٕ

 الغْخ ّنال٘

 الزّلٔ٘

 ع٣مٔ٘ازبامع٘ اإل عنٔز نلٔ٘ الرتبٔ٘  رنتْص اسأعت ر. فتشٔ٘ اللْلْأ. 14

 ر. عبز اهلل عبز امليعه 13

رنتْصاِ يف 

املياٍر ّالبشح 

 العلنٕ

 أعتاس مؾاص 

مع٘ الكزؼ دا

 املفتْس٘

 ع٣مٔ٘ازبامع٘ اإل ضباضضٗ مادغتري ٕ فْصٗىاأ. تَ 15

 ع٣مٔ٘ازبامع٘ اإل ضباضضٗ مادغتري العنضاىٕأ. ميٙ  16

 بهالْصْٓؼ أ.مْعٙ أبْلبزٗ 17
مؾاص  يف بضىامر معله 

ILP 

 الغْخ ّنال٘

 الزّلٔ٘

 بهالْصْٓؼ أ.ننال ٓاعني 18

معله تضبٔ٘ فئ٘  مً 

 ILPفضٓل مضادع٘ 

 الغْخ ّنال٘

 الزّلٔ٘
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 المالحق

  (3مَّحق )
  ائمة معاََر تقََم برنامج التعَّم التفاعَّي المحوسبق

 َة(لو األ )الصورة 
 

 

 

 

 )ذبهٔه قاٜن٘ املعآري(                                                      

 رٗ الهـــضاو :ا-الغــــ

 بأغضاض البشح العلنٕ :ىضدْ ميهه نتاب٘ املعلْمات التالٔ٘ اشباص٘ 

        ...................................................االسػػػػػػػػػـ /
 ...........................................الكظيفي/ المسمى

 ............................................المؤىؿ العممي /
 ...............................................العمؿ/ كافم

 بركاتو:ك  رحمة اك  السبلـ عميكـ
دراسة لنيؿ درجة الماجستير في التربية تخصص  إعدادب  أبْعضٓ٘ ناٌعلٔ ناٌعلٔ اٌإميتقـك الباحثة/ 

 ا٤عاعٔ٘تكٔٔه بضىامر  التعله التفاعلٕ احملْعب للنضسل٘ " مكضكعياك  طرؽ تدريس عامةك  مناىج

 "  الزّلٔ٘ الزىٔا مبزاصؼ ّنال٘ الغْخ
الدنيا لككالة ال)كث الدكلية كذلؾ  األساسيةتقييـ برمجيات التعمـ التفاعمي لممرحمة  إلىكييدؼ البحث 

 .قايمة معايير مف كجية نظر الخبرا  التربكييف كالمختصيف في البرامج التعميمية المحكسبة  إعدادب
 ابزاٛ آصاٜهه فٔنا ٓلٕ :ّ ٕىأتضدْ ميهه الباسج٘ قضاٛتَا بت

 الدنيا. األساسيةمدل مناسبة المعايير المذككرة لمحتكل منيج الرياضيات لممرحمة  -
 تما  المعايير المذككرة لمبعد المصنفة ضمنو.إنمدل  -
 دقتيا الم)كية. ك  شمكليتياك  صحة المعايير -
 جز  منيا. أكتعديؿ ما تركنو مناسبان مف المعايير المذككرة  أكحذؼ  -
 ا ذات أىمية لمتقييـ.ينناسبان مف المعايير التي ينب)ي تكفرىا ألما تركنو م إضافة -

 

 سغياتهه إٌدعلُ اهلل يف مٔظّ هه املجنض ملا فُٔ خزم٘ أبياٜيا الطلب٘،تعاّىؽانضًٓ لهه 

 ّ تفطلْا بكبْل فاٜل الؾهض ّا٢سرتاو ،،

 البــــاسجـــ٘                                                                                 

ــــة         ــالجامعــــــــــة اإللسمام ـــــ

عمــــادة الدرالســـــات العل ــــا               

ـة                   ــكل ــــــــــــــــة الترب ـــــــــــ

 لمناهج وطـرق التدر سقلسم ا
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 المالحق

 احملْعب التفاعلٕ التعله بضىامر قاٜن٘ املعآري لتكٔٔه

 معلْمات عام٘  للنْقع: ٢ًأّ

 املعٔــــــــــــــــــاص و

ب
ع
ا
ي
م

 

ري 
غ

ب
ع
ا
ي
م

 ٕ
ن
ت
ي
م

 

ري 
غ

ٕ
ن
ت
ي
م

 

التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      المؤسسة التعميمية المقدمة لممقرر. أكيحتكم المكقع عمى اسـ الييية  1
      يكظؼ المكقع الرسـك المتحركة كالفيديك المستخدمة بشكؿ جيد داخؿ المكقع. 4
      يتميز بسيكلة التنقؿ بيف عناصر محتكل المكقع. 4
      التصفح داخؿ صفحات المكقع. أدكاتيتميز بثبات مكضع  3
      يتميز بثبات الركابط الرييسية في كؿ صفحات المكقع. 5
      كصبلت. أكعض الصكر كركابط يستخدـ ب 6
      أماكف عرض الصكر كالرسكمات المتحركة.ك  يتميز بالتكحيد بيف مساحات 7
      زر كاضحة لممتعمميف. أكتككف كظيفة كؿ أيقكنة  8

 

 ( الطالب طآّّ٘ للنْقع)  ٘الضٜٔغ الْادَُ: ثاىًٔا

 املعٔــــــــــــــــــاص و

ب
ع
ا
ي
م

 

ري 
غ

ب
ع
ا
ي
م

 ٕ
ن
ت
ي
م

 

غ
ري 

ٕ
ن
ت
ي
م

 

التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      يتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالكضكح كالبساطة. 1
      .نسجاـيتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالمركنة  كاال 4
يتجكؿ بحرية خبلؿ المكقع مف خبلؿ أزرار الصفحة  فأيستطيع المتعمـ  4

 الرييسة.
     

      ..(. - لة حاسبة  –ثؿ القامكس م) مساعدة أدكاتتتكافر  3
      تذكر.ك  األفكارك  لممساعدة مثؿ التمميحات أخرلتستخدـ مصطمحات  5
      .(طرؽ مسدكدة) اتارتباطالصفحات بدكف ك  يحتكم الركابط غير الفعالة 6
      بفاعمية. خرلتعمؿ الركابط مع المكاقع األ 7
صفحة الرييسة عمى كؿ صفحة مف زر يعيد المتعمـ لم أكيكجد مفتاح  8

 المكقع. 
     

      المكقع في الصفحة الرييسة لممكقع. إنشا يدرج تاريخ  9
      يدرج  تاريخ  خر تعديؿ أجرم عمى المكقع. 11
      يحتكم المكقع سجبلن لعدد زكار المكقع. 11
بتو كذلؾ لممتعمـ حسب رغ لكتركنييحصؿ عمى البريد اإل فأيستطيع المكقع  14

 إلعبلمو بسم جديد كتحديث عمى المكقع.
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 المالحق

  الرتبْٓ٘ املعآري: ثالجًا

  التعلٔنٔ٘  ٍزاف/ م٣ٜن٘ ا٤ لّا٤املعٔاص 

 املعٔــــــــــــــــــاص و

ب
ع
ا
ي
م

 

ري 
غ

ب
ع
ا
ي
م

 ٕ
ن
ت
ي
م

 

ري 
غ

ٕ
ن
ت
ي
م

 

التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      .تعمـالمراد تحقيقو مف الم التعميمية اليدؼ البرمجيات تكضح 1
      .المراد تحقيقيا مف المتعمـ في كؿ درس ىداؼالبرمجيات عمى األ تنص 4
      .المتعمـ دا التعميمية عمى الحد األدنى أل ىدؼ البرمجية يشتمؿ 4
      .كاحد يقـك بو المتعمـ أدا التعميمية عمى أكثر مف البرمجية يشتمؿ ىدؼ  3
      .تعميمية برمجية ؿ  أكثر مفمف خبل التعميمي اليدؼ يتحقؽ 5
      .المبلحظةك  التعميمية لمقياس البرمجيةىدؼ  يتميز بقابمية 6
      .مقدار التعمـ مع ما يست)رقو الطالب مف كقت يناسب 7
      .عمى الطالبإيجابي  المعركضة ذات تسثير تككف المعمكمات 8
      .التقكيـك  البرمجيات مع المحتكل أىداؼترتبط  9

 

  / مياعب٘ احملتْٚ التعلٔنٕ  الجاىٕاملعٔاص 

 املعٔــــــــــــــــــاص و

ب
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ا
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ري 
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م

 

التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      .األفكار المرتبطة باليدؼك  التعميمية المفاىيـ البرمجيةمحتكل  يتضمف 11
      .مميان صحيحة عك  المحتكل عمى معمكمات حديثة كاضحة يشتمؿ 11
      البرمجية التعميمية.المحتكل خبرات المتعمـ السابقة عف مكضكع   يراعي 14
      .السمككيات السميمة لممتعمـك  المحتكل عمى بث القيـ يعمؿ 14
 نشطةاأليكظفيا في تصميـ ك  المحتكل خبرات مف حياة المتعمـ يعكس 13

  .التماريفك 
     

عمى شكؿ خطكات  متتابعةلمادة العممية بصكرة االبرمجية محتكل  يعرض 15
 .)يرهص

     

      ميارية ( –ل)كية –معرفية )النمايية الطبلب المحتكل خصايص يناسب 16
      .سف المتعمـ المستيدؼ محتكل البرمجية التعميمية يناسب 17
      .تخاطبوك  النصكص بم)ة كدية بسيطة تناسب طالب المرحمة االبتدايية تكتب 18
خط –سيـ استخداـ –لكف مميز) نتباهاالالمحتكل أساليب جذب  يتضمف 19

 (.أسفؿ الكممة
     

      ة.المحتكل بتقديـ الخبرات المحسكسة ثـ ينتقؿ لمخبرات المجرد يبدأ 41
      .الحقايؽ ببعضيا بطريقة تراكمية البنا ك  المفاىيـ تكلالمح يربط 41
مف ثـ يساعد عمى بقا  اثر ك  ا تعممو المتعمـالمحتكل تطبيؽ لم يتضمف 44

 .التعمـ
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  املعٔاص الجالح/ تيْ  أعالٔب عضض احملتْٚ

 املعٔــــــــــــــــــاص و

ب
ع
ا
ي
م

 

ري 
غ

ب
ع
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ي
م

 ٕ
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م

 

ري 
غ

ٕ
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ت
ي
م

 
التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

 عرض البرمجية بتقديـ مناسب لممكضكع مف خبلؿ: يبدأ 44
 .وانتباىأىميتيا لممتعمـ إلثارة ك  ةمكضكع المعبة التعميمي تحديد -
 .اليدؼ مف المعبة التعميمية تحديد -
 .السابقة تطمباتالمك  المياـ التعميميةك  لممحتكل ممخص -

     

 المحتكل عمى أساس التعمـ الفردم بما يشجع المتعمـ التعمـ الذاتي يبنى 43
 .المستمرك 

     

التعميمية لمحفاظ عمى  طةنشاألك  ىداؼالمحتكل بشكؿ متناسؽ مع األ يعرض 45
 .كحدة المكضكع

     

النتايج بشكؿ  إلىالمحتكل بطريقة تساعد المتعمميف مف التكصؿ  يعرض 46
 .سيؿ

     

      .المتعمميفك  يساعد المعمميف استخداـالبرنامج دليؿ  يصاحب 47
 يتعاكنالالبرمجية بعض المكاقؼ التعميمية التي تتيح فرص التعمـ  تتضمف 48

 .رسك التشك 
     

      النياية.حتى  التعمـعمى متابعة  التشجيعالعرض  أسمكبفي  يراعى 49
      .قدرتو عمى االستيعابك  سرعة العرض مناسبة لعمر المتعمـ تككف 41

 

 التعلٔنٔ٘ ىؾط٘ا٤املعٔاص الضابع/ م٣ٜن٘ 

 املعٔــــــــــــــــــاص و

ب
ع
ا
ي
م

 

ري 
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ري 
غ
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عز٣ٓت الت

 املكرتس٘

التعميمية المقدمة مف خبلؿ البرمجيات التعميمية مع  نشطةاأل تتفؽ 41
 .الممارسات التدريسية في الفصكؿ

     

التعمـ في البرمجية التعميمية حكؿ المتعمـ حيث يككف لو دكر  أنشطة تتمركز 44
 .ممارسة التعمـ يإيجابي ف

     

      .راعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميفتعميمية مختمفة لم أنشطة يتكافر 44
      .بيف المتعمميف تعاكفالتنمي ركح  ايؿمسك  تدريبات نشطةاأل تقدـ 43
 أنشطةك  إثرايية أنشطةتكجد ) اختبلفياك  التعميمية في البرمجيات نشطةاأل تنكع 45

 .عبلجية (
     

      معرفية.ك  يةإنكجد ميارية، أىداؼ نشطةاألتقيس  46
لفيـ مصطمحات  مختمفةالبرمجية التعميمية المتعمـ مف تكجيو أسيمة  تمكف 47

 .مثبلن تكفر بنؾ المعمكمات () ةمعين
     

     تسجيؿ ك  البرمجية الكقت الكافي لممتعمـ لمتفكير فيما يعرض عمييـ تكفر 48
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 املعٔــــــــــــــــــاص و
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عز٣ٓت الت

 املكرتس٘

 .إستجاباتيـ
      .نشطةؤلللممتعمميف باالختيار الحر البرنامج  يسمح 49
سرعة ك  البرمجية لممتعمـ بالتحكـ في مستكل صعكبة المادة التعميمية تسمح 31

  .قدراتيـ حسبعرضيا 
     

  مْضْعٔ٘ التكْٓهّ املعٔاص اشبامػ/ صزم

 املعٔــــــــــــــــــاص و

ب
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ري 
غ
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ري 
غ

ٕ
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التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      ثيقان.ان ك ارتباطلممكضكع  المحددة ىداؼرتبط تقكيـ البرمجيات باألي 31
 البرمجيات لمدرس الكاحد أسيمة تقيس مستكيات عقمية معرفية عميا تكفر 34

 (.ز مستكل التذكرسك تتج)
     

 -اختيار مف متعدد) ما بيف أسيمة التدريبات بالتنكعك  تتصؼ أسيمة التقكيـ 34
لفركؽ برمجيات الدرس الكاحد لتراعي ا ي( فجةك امز -ترتيب-خطسك  صكاب
 .الفردية

     

      .بسيطة يفيميا المتعمـك  األسيمة بطريقة كاضحة تصاغ 33
      .المناسبةك  البرمجية المستخدـ بالت)ذية الراجعة المستمرة تزكد 35
      .إلعادة اإلجابات الخاطية محاكلةالبرمجية المتعمـ أكثر مف فرصة لم تعطي 36
 لئلجابة محاكلةالفرص  بانتيا  دممتعمـ تفييقدـ البرنامج رسالة أخيرة ل 37

 .الخاطية
     

 

 الفئ٘ املعآري: صابعًا

 مياعب٘ اللــــٌْ /  لّا٤املعٔاص 

 املعٔــــــــــــــــــاص و
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غ
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التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      .المتناسقة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ 1
مع  بيضالمكف األ استخداـبمعنى عدـ ) البرمجية التبايف المكني تحافظ 4

 .(سكدالبني مع األك  صفراأل
     

       .الميمة العناكيفك  اليامة ناصرالبرمجية التعميمية المكف إلبراز الع تكظؼ 4
 األخضر لمعشب استخداـمثؿ ) الصدؽ المكني تراعي البرمجية التعميمية 3

 .ر لمتفاحة(األحمك  لمما  األزرؽك 
     

بحيث يعبر عف تسثيرات ) لكافالبرمجية التعميمية التسثيرات الطيفية لؤل تكظؼ 5
 .محرارة(األحمر لمثؿ 
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 املعٔــــــــــــــــــاص و
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التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      .البرمجية التعميمية المبال)ة في المؤثرات المكنية تتجنب 6
      .الصارخة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ 7
      في اإلطار. ألكافتخدمة في الكتابة عف خمسة المس لكافيزيد عدد األ 8

 

 / مياعب٘ طضٓك٘ عضض اليصْصالجاىٕاملعٔاص  

 املعٔــــــــــــــــــاص و
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ري 
غ
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ٕ
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التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      .األرقاـك  إطار البرمجية التعميمية عمى أقؿ قدر مف النصكص يحتكم 9
      .قرا تو سيكلة( ك طفاؿالكبير ليناسب األ) المناسب موبحجالنص  يتصؼ 11
      .بيف األرقاـ في التدريباتك  سطكرمسافات مناسبة بيف ال تكجد 11
 اليميف لميسار مفحركة عيف القارئ العربي حسب  تعميميالنص ال يصمـ 14

 .مف أعمى ألسفؿك 
     

      .صيكتب بخط أكبر مف خط النصك ك  العناكيفخط  يكحد 14
      خط النسخ . لكتابة النصكص يستخدـ 13
      .اإلمبليي كالسياؽ الم)كملخطستككف عبارات البرمجية التعميمية خالية مف ا 15

 

 املعٔاص  الجالح / م٣ٜن٘ الصْت

 املعٔــــــــــــــــــاص و
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التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      .متعمـال انتباهعمى جذب الصكت  يساعد 16

      .(ايقافيا أكيا استخدام)حرية  المكسيقى لتحكـ المستخدـك  الصكت يخضع 17
      .الصكت في إمداد المتعمـ بت)ذية راجعة منطكقة يستخدـ 18
مشكه بعيكب التسجيؿ غير )بالكضكح في البرمجية التعميمية  يتسـ الصكت 19

 .صدل الصكت( أك
     

      ى.بالم)ة العربية الفصح يككف الصكت 41
      .صحيحان ل)كيان ال يحتكم أخطا  لفظية الصكت 41

 

 الجابتُ الصْصّ اشبطٔ٘ الضعْمات م٣ٜن٘ املعٔاص الضابع / 

 املعٔــــــــــــــــــاص و
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التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

     ليس ) ان ىادفان مبرران استخدامخطية الصكر كالرسـك ال البرمجية التعميمية تستخدـ 44
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 .(العممية عمى حساب المادة
      .تحميمياك  التي تبطئ عرضيا الصكرك  البرمجية مف الرسكـ تكثر 44
      .تجنب التعقيدك  لرسكماتاك  البساطة في اختيار الصكر تراعي 43
      .المنيج أىداؼك  حتكلبحيث تككف كثيقة الصمة بالم لرسكماتا تصمـ 45
الرسكمات في تسمسؿ أفقي مف اليميف لميسار مع مراعاة حركة العيف  تعرص 46

 .لمقارئ العربي
     

      .ياإدراكيسيؿ عمى المتعمـ  كاضح المعالـ تككف الرسكمات بحجـ كبير 47
      .الخطية التفاصيؿ غير الضركرية كماتالرس تتجنب 48

 

 مياعب٘ الضعْو املتشضن٘ ػ / املعٔاص اشبام

 املعٔــــــــــــــــــاص و
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التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      .المحتكل العممي المعركض يحالرسـك المتحركة عمى تكض تساعد 49
التعزيز لبلجابات ك  الرسـك المتحركة في تقديـ الت)ذية الراجعة تستخدـ 41

 لخطس.ا تصكيبك  الصحيحة
     

      .البعد عف المبال)ةك  يا البساطةاستخدامفي  يراعى 41
      .مضمكنياك  المتعمـ نحك البرمجية انتباهالرسـك في شد  تستخدـ 44
      .مف ىـ في مقاميـك  المرسميفك  بيا نتجسيد صكر اإل عدـ 44
      .الرسـك المتحركة بشكؿ كظيفي مع النص المعركضك  تستخدـ الصكر 43
      .استخدمت الصكرة كرابط ااذتككف مساحة النقر كؿ الصكرة  45

 

 التشهه التعلٔنّٕ التفاعلٔ٘ خامغًا:

 و

 املعٔــــــــــــــــــاص
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التعز٣ٓت 

 املكرتس٘

      تزكيد المكقع بكسيمة لمتكاصؿ بيف المعمـ كطبلبة. 1
      ف بمساحة تمكنيـ مف نشر ما يريدكنو مف أفكار كمقترحات. يسمح لممتعممي 4
      يخمك المكقع مف أخطا  التصميـ كالبرمجة. 4
      يكجد مصادر يمكف الرجكع إلييا لمتحقؽ مف صحة كدقة محتكل المكقع. 3
      تكضح اداة االدخاؿ  المستخدمة في التحكـ بالبرمجية التعميمية في بدايتيا. 5
      يسيؿ  الخركج مف البرمجية التعميمية كالعكدة لمصفحة الرييسية. 6
      تككف مساحة النقر كاسعة بشكؿ يمكف الطفؿ النقر بسيكلة.  7
      يمكف اعادة البرمجية التعميمية مف جديد.  8
      يتـ تحديد اسـ مستخدـ ككممة مركر لممكقع. 9
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 ( 4َّحق )م
 رنامج التعَّم التفاعَّي المحوسبقائمة معاََر تقََم ب

 (النهائَة)الصورة 
 للنْقع  معلْمات عام٘ : ٢ًأّ

 يحتكم المكقع عمى اسـ المؤسسة التعميمية المقدمة لممقرر كسبؿ االتصاؿ بيا . 1
 يتصؼ بثبات الركابط الرييسة في كؿ صفحات المكقع. 4
 كصبلت. أكتستخدـ بعض الصكر كركابط  4
 كقع بتكحيد التصميـ داخميا.تتسـ صفحات الم 3
 زر لممتعمميف. أكتتضح كظيفة كؿ أيقكنة   5
 عف أسيمة المتعمـ حكؿ المحتكل التعميمي لممكقع. اإلجابةتتكافر خاصية  6
 .ترنتننسخة احتياطية في حاؿ عدـ االتصاؿ باإل الحصكؿ عمىيمكف  7

 

 ( الطالب طآّ٘: الْادَ٘ الضٜٔغ٘ )للنْقع ّثاىًٔا

 يز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالكضكح كالبساطة .يتم  1
 .نسجاـيتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالمركنة  كاال  2
 يتجكؿ بحرية خبلؿ المكقع مف خبلؿ أزرار الصفحة الرييسة. فأيستطيع المتعمـ   3
 ( .... - لة حاسبة  –مساعدة )مثؿ القامكس  أدكاتتتكافر   4
 لممساعدة مثؿ التمميحات كاألفكار كتذكر. رلأختستخدـ مصطمحات   5
 ات )طرؽ مسدكدة( .ارتباطغير الفعالة كالصفحات بدكف يحتكم الركابط   6
 بفاعمية. خرلتعمؿ الركابط مع المكاقع األ  7
 زر يعيد المتعمـ لمصفحة الرييسة عمى كؿ صفحة مف المكقع.  أكيكجد مفتاح   8
 الرييسة لممكقع . المكقع في الصفحة إنشا يدرج تاريخ   9

 يدرج  تاريخ  خر تعديؿ أجرم عمى المكقع.  11
 يحتكم المكقع سجبلن لعدد زكار المكقع.  11
لممتعمـ حسب رغبتو كذلؾ إلعبلمو بسم جديد كتحديث  لكتركنييحصؿ عمى البريد اإل فأيستطيع المكقع   12

 عمى المكقع.
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 الرتبْٓ٘ املعآريثالجًا: 

 الربصبٔات التعلٔنٔ٘ أٍزاف م٘م٣ٛ/  لّا٤املعٔاص 

 .المراد تحقيقو مف التعمـ اليدؼالبرمجية التعميمية  تحدد  1
 .تعميمية برمجية مف خبلؿ  أكثر مف التعميمي اليدؼ يمكف تحقيؽ  2
 البرمجية التعميمية بقابميتيا لمقياس كالمبلحظة. أىداؼتتسـ   3
 .مف كقت متعمـمع ما يست)رقو ال ىدؼ البرمجية يتناسب  4
 التعميمي.مع المحتكل  التعميمية البرمجيات أىداؼترتبط   5
 .مع التقكيـالتعميمية البرمجيات  أىداؼترتبط   6

 / مياعب٘  ضبتْٚ الربصبٔات التعلٔنٔ٘ الجاىٕاملعٔاص 

 .ىداؼاألفكار المرتبطة باألالتعميمية المفاىيـ ك  البرمجيةمحتكل  يتضمف  7
 .ة كاضحك معمكمات حديثة ـ ك مفاىيعمى البرمجية محتكل  يشتمؿ  8
 التعميمية. البرمجيةخبرات المتعمـ السابقة عف مكضكع   البرمجية محتكل يراعي  9

 . كالتماريف نشطةاألخبرات مف حياة المتعمـ كيكظفيا في تصميـ البرمجية  محتكل  يعكس  11
  عمى التبلميذ.  إيجابان يؤثر محتكل البرمجيات   11
 .تخاطبوك  المتعمـة تناسب بم)ة بسيطالبرمجيات  تكتب  12
 .( جسمية –ل)كية  –معرفية ) التبلميذ المحتكل خصايص يناسب  13
  .(خط أسفؿ الكممة–سيـ استخداـ -ز)لكف ممي نتباهاالالمحتكل أساليب جذب  يتضمف  14
 .ثر التعمـأيساعد عمى بقا   مماتطبيؽ لما تعممو المتعمـ البرمجية محتكل  يتضمف  15

 يْ  أعالٔب عضض احملتْٚاملعٔاص الجالح/ ت

 بتحديد مكضكع البرمجية التعميمية كاليدؼ منيا .عرض البرمجية  يبدأ  16
 .كالمستمر التعمـ الذاتيعمى يشجع المتعمـ  المحتكل عمى أساس التعمـ الفردم بما يبنى  17
 .النتايج بشكؿ سيؿ إلىالمحتكل بطريقة تساعد المتعمميف مف التكصؿ  يعرض  18
  شاركي.التي تتيح فرص التعمـ التة بعض المكاقؼ التعميمية البرمجي تتضمف  19
 . التعمـعمى متابعة  التشجيعالعرض  أسمكبفي  يراعى  21
 .عمى االستيعاب ة المتعمـقدر لسرعة العرض مناسبة  تككف  21
 . المتعمميفك  يساعد المعمميف استخداـالبرنامج دليؿ  يكفر  22
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 علٔنٔ٘الت ىؾط٘ا٤املعٔاص الضابع/ م٣ٛم٘ 

 . البرمجيات التعميمية مع الممارسات التدريسية في الفصكؿ أنشطة تتفؽ  23
 .ممارسة التعمـ ييجابي فاإلالمتعمـ دكر التعميمية حكؿ  اتالبرمجي أنشطة تتمركز  24
 .تعميمية مختمفة لمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف أنشطة تتكافر  25
  ية.إنكجد ميارية ،معرفية أىداؼ نشطةاألتحقؽ   26
 .تكجيو المعمـك  مساعدة دكفالتعميمية البرمجية  استخداـ فالمتعمـ م يتمكف  27
 .نشطةؤلل مناسبلممتعمميف باالختيار الالبرنامج  سمحي  28

  مْضْعٔ٘ التكْٓهّ املعٔاص اشبامػ/ صزم

 ثيقان.ان ك ارتباطلممكضكع  المحددة ىداؼرتبط تقكيـ البرمجيات باألي  29
 . كيـ كالتدريبات بالتنكع كالشمكؿتتصؼ أسيمة التق  31
 .بسيطة يفيميا المتعمـك  األسيمة بطريقة كاضحة تصاغ  31
 .المناسبةك  البرمجية المستخدـ بالت)ذية الراجعة المستمرة تزكد  32
 .تعزيزان فكريان لبلستجابات الصحيحة لممستخدـ امجالبرن يقدـ  33
 طس.إلجابات الخإلعادة ا عدد محدد مف الفرصالبرمجية المتعمـ  تعطي  34
 طس.الخ لئلجابة محاكلةالفرص  بانتيا  ديقدـ البرنامج رسالة لممتعمـ تفي  35
 بمستكاه في نياية النشاط .سجبلن لتقدـ المتعمـ ليفيده  البرمجية تكفر  36
 . المتعمميف أدا طبع نتايج  يةكانإمالبرمجية  تكفر  37
 . جابة كاحدة صحيحة مف بيف البدايؿإ يكجد  38

 الفئ٘ املعآري :صابعًا

 اللٌْ اعتدزاومياعب٘  /  لّا٤املعٔاص 

 . المتناسقة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ  1
كالبني  صفرمع األ بيضالمكف األ استخداـبمعنى عدـ  )لممككنات المتضمنة بياالتبايف المكني عمى  تحافظ  2

 .( سكدمع األ
  .الميمة فالعناكيك  اليامة ناصرالمكف إلبراز الع تكظؼ  3
  األحمر لمتفاحة(لمما  ك  األزرؽلمعشب ك  األخضر استخداـالصدؽ المكني)مثؿ تراعي   4
 .الصارخة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ  5
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 اليصْص عضض طضٓك٘ مياعب٘/ الجاىٕ  املعٔاص

 .قرا تو سيكلةك  المناسب  بحجموالنص  يتصؼ  6
 .األرقاـ في التدريبات بيفك  سطكرمسافات مناسبة بيف ال تكجد  7
 .يكتب بخط أكبر مف خط النصكصك  العناكيفخط  يكحد  8
 .اليميف لميسار كمف أعمى ألسفؿ مفحركة عيف القارئ العربي حسب  تعميميالنص ال يصمـ  9

 صحيحة امبلييا كل)كيا.تككف عبارات البرمجية التعميمية   11
 .األرقاـنصكص ك تعميمية عمى أقؿ قدر مف الإطار البرمجية ال يحتكم  11

 الصْت اعتدزاو م٣ٛم٘/  الجالح  املعٔاص

 .متعمـال انتباهالصكت عمى جذب  يساعد  12
 .( يقافياإ أكيا استخدامالمكسيقى لتحكـ المستخدـ) حرية ك  الصكت يخضع  13
 .في البرمجية التعميمية  أقؿ عدد مف األصكات استخداـ يراعى  14
 كقة لممتعمـ.لتقديـ ت)ذية راجعة منطالصكت  يستخدـ  15
 . (صدل الصكت أكمشكه بعيكب التسجيؿ  غير) يتسـ الصكت بالكضكح  16
  بالدقة الم)كية. الصكتيتصؼ   17
 ى.بالم)ة العربية الفصح الصكتيككف  18

 الجابت٘ الصْصّ املتشضن٘ الضعْمات م٣ٛم٘/   الضابع املعٔاص

  .ان ىادفان مبرران استخداممتحركة الصكر كالرسـك ال تستخدـ  19
 .تحميمياك  بطئ عرضياالتي ت   الصكرالبرمجية مف الرسـك ك  تكثر  21
 .تجنب التعقيدك  لرسكماتاك  البساطة في اختيار الصكر تراعي  21
 .ياإدراكيسيؿ عمى المتعمـ يمكف تكبير الصكر ل  22
 بالقيـ األخبلقية لممجتمع. شكاؿتمتـز الصكر كاأل  23
 .العممي المعركضالمحتكل  يحالرسـك المتحركة عمى تكض تساعد  24
 لخطس.جابات الصحيحة كتصكيب اإلاالرسـك المتحركة في تعزيز  تستخدـ  25
 .البرمجية مضمكف المتعمـ نحك  انتباهالرسـك في شد  تستخدـ  26
 . استخدمت الصكرة كرابط اذإكؿ الصكرة عمى تككف مساحة النقر   27
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 علٔ٘ ّالتشهه التعلٔنٕاالتف :خامغًا

 طبلبو .ك  ة لمتكاصؿ بيف المعمـيزكد المكقع بكسيم  1
 مقترحات .ك  يسمح المكقع لممتعمميف بمساحة تمكنيـ مف نشر ما يريدكنو مف أفكار  2
 البرمجة.ك  يخمك المكقع مف أخطا  التصميـ  3
 تكجد مصادر يمكف الرجكع إلييا لمتحقؽ مف صحة كدقة محتكل المكقع.  4
 المستخدمة في التحكـ بالبرمجية التعميمية في بدايتيا. لكحة المفاتيح( أكالفسرة تكضح أداة اإلدخاؿ )  5
 يسيؿ  الخركج مف البرمجية التعميمية كالعكدة لمصفحة الرييسة.  6
 يمكف إعادة تش)يؿ البرمجية التعميمية مف جديد.   7
 تككف مساحة النقر كاسعة بشكؿ يمك ف الطفؿ النقر بسيكلة .  8
 تـ الض)ط عميو سابقان. ونأيظير ت)يير كاضح في شكؿ الزر يبيف   9

 زر )تظير شكؿ اليد( . ونأيظير داللة عمى شكؿ الفسرة يدؿ عمى   11
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 ( 5مَّحق )
اضَات برنامج التعَّم التفاعَّي المحوسب بطاقة تقََم  لمبحث الَر

 (نهائَة)الصورة ال 
                  

   

 

 المحترميف،،، ( ......ILPمعممات برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب )ك معممك : األخكاتك  األخكة

 بضناتُ ،،،ّ الغ٣و علٔهه ّصمح٘ اهلل

دراسة لنيؿ درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج كطرؽ تدريس  إجرا تقـك الباحثة ب
 :عنكافب

الزىٔا مبزاصؼ ّنال٘  ا٤عاعْٔ٘عب للنضسل٘ تكٔٔه بضىامر  التعله التفاعلٕ احمل "

 "الغْخ الزّلٔ٘

 محاكرال تتناكلكلتقييـ البرنامج "الجز  الخاص ببرمجيات الرياضيات" أعدت الباحثة بطاقة تقييـ 
 التالية/
 الطالب.              زاكيةالكاجية الرييسة لممكقع ك  -4    معمكمات عامة عف المكقع.             -1
 المعايير الفنية. -3 ر التربكية.                         المعايي -3
 التفاعمية كالتحكـ التعميمي.  -5
 

 ولإلجابة عن محتوَات هذ  البطاقة َرجى منك :
 عمى جميع فقرات البطاقة كقرا تيا بدقة كعناية. طبلعاال 
 عف جميع فقرات البطاقة دكف ترؾ أم منيا دكف إجابة. اإلجابة 
 ( كضع عبلمة) الخاصية في  أكالمناسب حسب درجة التكافر لممعيار  كاففي الم

 البرمجية التعميمية مف كجية نظركـ.

ـة         ـالجامعــــــــــة اإللسمام ــــــــ

عمــــادة الدرالســـــات العل ــــا               

ـــــــة                   ــكل ــــــــــــــــة الترب ـــــ

 اهج وطرق التدر ســقلسم المن
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اجابتكـ  بسفعف فقرات البطاقة عممان  اإلجابةالمكضكعية في ك  أخيران نرجك مف سيادتكـ تكخي الدقة
 ستستخدـ ل)رض البحث العممي فقط.

 

 الؾدصٔ٘ بٔاىاتال

الجنس: - ذكر      أنثى  
     : الخبرة التدريسية -

       
سنكات 5أقؿ مف     سنكات 11-5مف     سنكات 11أكثر مف 

 المنطقة التعميمية: -
 

 رفح  خانيكنس  الكسطى 
 شرؽ غزة  غرب غزة  شماؿ غزة                                 

 ههاٍتنامّ ههتعاّىمجني٘ لهه 
 

 أبْعضٓ٘ ناٌعلٔ اٌالباسج٘/ إمي

 

 

 معلْمات عام٘  للنْقع: ٢ًأّ

 و

 الفكــــــــــــــضات

متْافض 

بزصد٘ 

نبريٗ 

 دزًا

متْافض 

بزصد٘ 

 نبريٗ 

متْافض 

بزصد٘ 

 متْعط٘

متْافض 

بزصد٘ 

 قلٔل٘

 غري

 متْافض 

يحتكم المكقع عمى اسـ المؤسسة التعميمية المقدمة لممقرر كسبؿ   1
 االتصاؿ بيا .

     

      سة في كؿ صفحات المكقع.يتصؼ بثبات الركابط الريي  2
      كصبلت. أكتستخدـ بعض الصكر كركابط   3
      تتسـ صفحات المكقع بتكحيد التصميـ داخميا.  4
      زر لممتعمميف. أكتتضح كظيفة كؿ أيقكنة    5

عف أسيمة المتعمـ حكؿ المحتكل التعميمي  اإلجابةتتكافر خاصية   6
 لممكقع.

     

سخة احتياطية في حاؿ عدـ االتصاؿ يمكف الحصكؿ عمى ن  7
 .ترنتنباإل
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 الطالب ( طآّّ٘ للنْقع) الْادَُ الضٜٔغ٘: ثاىًٔا

 و

 الفكــــــــــــــضات

متْافض 

بزصد٘ 

نبريٗ 

 دزًا

متْافض 

بزصد٘ 

 نبريٗ 

متْافض 

بزصد٘ 

 متْعط٘

متْافض 

بزصد٘ 

 قلٔل٘

 غري

 متْافض 

      الكضكح كالبساطة .يتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع ب  1

      .نسجاـيتميز تصميـ البنية الرييسة لممكقع بالمركنة  كاال  2

يتجكؿ بحرية خبلؿ المكقع مف خبلؿ  إفيستطيع المتعمـ   3
 أزرار الصفحة الرييسة.

     

      ...( - لة حاسبة  –مثؿ القامكس ) مساعدة أدكاتتتكافر   4

 ؿ التمميحاتلممساعدة مث أخرلتستخدـ مصطمحات   5
 تذكر.ك  األفكارك 

     

 اتارتباطالصفحات بدكف ك  غير الفعالةيحتكم الركابط   6
 .( طرؽ مسدكدة)

     

      بفاعمية. خرلتعمؿ الركابط مع المكاقع األ  7

زر يعيد المتعمـ لمصفحة الرييسة عمى كؿ  أكيكجد مفتاح   8
 صفحة مف المكقع. 

     

      الصفحة الرييسة لممكقع .المكقع في  إنشا يدرج تاريخ   9

      يدرج  تاريخ  خر تعديؿ أجرم عمى المكقع.  11

      يحتكم المكقع سجبلن لعدد زكار المكقع.  11

لممتعمـ  لكتركنييحصؿ عمى البريد اإل إفيستطيع المكقع   12
حسب رغبتو كذلؾ إلعبلمو بسم جديد كتحديث عمى 

 المكقع.

     

   الرتبْٓ٘ املعآري: ثالجًا

 و

 الفكــــــــــــــضات

متْافض 

بزصد٘ 

نبريٗ 

 دزًا

متْافض 

بزصد٘ 

 نبريٗ 

متْافض 

بزصد٘ 

 متْعط٘

متْافض 

بزصد٘ 

 قلٔل٘

 غري

 متْافض 

 الربصبٔات التعلٔنٔ٘  أٍزاف م٣ٛم٘/  لّا٤املعٔاص 
 

      .المراد تحقيقو مف التعمـ اليدؼالبرمجية التعميمية  تحدد  1

 برمجية مف خبلؿ  أكثر مف تعميميال اليدؼ يمكف تحقيؽ  2
 .تعميمية

     

      البرمجية التعميمية بقابميتيا لمقياس كالمبلحظة. أىداؼتتسـ   3
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 و

 الفكــــــــــــــضات

متْافض 

بزصد٘ 

نبريٗ 

 دزًا

متْافض 

بزصد٘ 

 نبريٗ 

متْافض 

بزصد٘ 

 متْعط٘

متْافض 

بزصد٘ 

 قلٔل٘

 غري

 متْافض 

      .مف كقت متعمـمع ما يست)رقو ال ىدؼ البرمجية يتناسب  4

      التعميمي.مع المحتكل  التعميمية البرمجيات أىداؼترتبط   5

      .مع التقكيـيمية التعمالبرمجيات  أىداؼترتبط   6

 الربصبٔات التعلٔنٔ٘ ضبتْٚ / مياعب٘   الجاىٕاملعٔاص 

األفكار التعميمية المفاىيـ ك  البرمجيةمحتكل  يتضمف  7
 .ىداؼالمرتبطة باأل

     

معمكمات حديثة مفاىيـ ك عمى البرمجية محتكل  يشتمؿ  8
 .ة كاضحك 

     

ة عف مكضكع  خبرات المتعمـ السابق البرمجية محتكل يراعي  9
 التعميمية. البرمجية

     

خبرات مف حياة المتعمـ كيكظفيا في البرمجية  محتكل  يعكس  11
  .كالتماريف نشطةاألتصميـ 

     

       عمى التبلميذ.  إيجابان يؤثر محتكل البرمجيات   11

      .تخاطبوك  المتعمـبم)ة بسيطة تناسب البرمجيات  تكتب  12

 –ل)كية  –معرفية ) تبلميذال المحتكل خصايص يناسب  13
 .( جسمية

     

 استخداـ-)لكف ممي نتباهاالالمحتكل أساليب جذب  يتضمف  14
 (. خط أسفؿ الكممة–سيـ

     

 مماتطبيؽ لما تعممو المتعمـ البرمجية محتكل  يتضمف  15
 .ثر التعمـأيساعد عمى بقا  

     

  املعٔاص الجالح/ تيْ  أعالٔب عضض احملتْٚ

بتحديد مكضكع البرمجية التعميمية لبرمجية عرض ا يبدأ  16
 اليدؼ منيا .أك 

     

 عمىيشجع المتعمـ  المحتكل عمى أساس التعمـ الفردم بما يبنى  17
 .كالمستمر التعمـ الذاتي

     

 إلىالمحتكل بطريقة تساعد المتعمميف مف التكصؿ  يعرض  18
 .النتايج بشكؿ سيؿ

     

التي تتيح فرص ميمية البرمجية بعض المكاقؼ التع تتضمف  19
  شاركي.التعمـ الت
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 و

 الفكــــــــــــــضات

متْافض 

بزصد٘ 

نبريٗ 

 دزًا

متْافض 

بزصد٘ 

 نبريٗ 

متْافض 

بزصد٘ 

 متْعط٘

متْافض 

بزصد٘ 

 قلٔل٘

 غري

 متْافض 

      . التعمـعمى متابعة  التشجيعالعرض  أسمكبفي  يراعى  21

      .عمى االستيعاب ة المتعمـقدر لسرعة العرض مناسبة  تككف  21

      . المتعمميفك  يساعد المعمميف استخداـالبرنامج دليؿ  يكفر  22

 لٔنٔ٘التع ىؾط٘ا٤املعٔاص الضابع/ م٣ٛم٘ 

البرمجيات التعميمية مع الممارسات التدريسية  أنشطة تتفؽ  23
 . في الفصكؿ

     

المتعمـ دكر التعميمية حكؿ  اتالبرمجي أنشطة تتمركز  24
 .ممارسة التعمـ ييجابي فاإل

     

تعميمية مختمفة لمراعاة الفركؽ الفردية بيف  أنشطة تتكافر  25
 .المتعمميف

     

       ية.إنكجد ميارية ،معرفية أىداؼ نشطةاألتحقؽ   26

 مساعدة دكفالتعميمية البرمجية  استخداـ فالمتعمـ م يتمكف  27
 .تكجيو المعمـك 

     

      .نشطةؤلل مناسبلممتعمميف باالختيار الالبرنامج  سمحي  28

 

  مْضْعٔ٘ التكْٓهّ املعٔاص اشبامػ/ صزم

ان تباطار لممكضكع  المحددة ىداؼرتبط تقكيـ البرمجيات باألي  29
 ثيقان.ك 

     

      . الشمكؿك  التدريبات بالتنكعك  تتصؼ أسيمة التقكيـ  31

      .بسيطة يفيميا المتعمـك  األسيمة بطريقة كاضحة تصاغ  31

      .المناسبةك  البرمجية المستخدـ بالت)ذية الراجعة المستمرة تزكد  32
      .تعزيزان فكريان لبلستجابات الصحيحة لممستخدـ امجالبرن يقدـ  33

إلعادة  محدد مف الفرصغير عدد البرمجية المتعمـ  تعطي  34
 طس.اإلجابات الخ

     

 لئلجابة محاكلةالفرص  بانتيا  ديقدـ البرنامج رسالة لممتعمـ تفي  35
 طس.الخ

     

بمستكاه في نياية سجبلن لتقدـ المتعمـ ليفيده  البرمجية تكفر  36
 النشاط .

     

      . المتعمميف أدا بع نتايج ط يةكانإمالبرمجية  تكفر  37

      . جابة كاحدة صحيحة مف بيف البدايؿإ يكجد  38
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 الفئ٘ املعآري :صابعًا

 و

 الفكــــــــــــــضات

متْافض 

بزصد٘ 

نبريٗ 

 دزًا

متْافض 

بزصد٘ 

 نبريٗ 

متْافض 

بزصد٘ 

 متْعط٘

متْافض 

بزصد٘ 

 قلٔل٘

 غري

 متْافض 

 اللٌْ  اعتدزاومياعب٘  /  لّا٤املعٔاص 

      . المتناسقة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ  1

)بمعنى  لممككنات المتضمنة بياالتبايف المكني عمى  تحافظ  2
 .(سكدالبني مع األك  صفرمع األ بيضالمكف األ استخداـعدـ 

     

       .الميمة العناكيفك  اليامة ناصرالمكف إلبراز الع تكظؼ  3

لمعشب  األخضر استخداـمثؿ ) الصدؽ المكنيتراعي   4
  األحمر لمتفاحة(لمما  ك  األزرؽك 

     

      .الصارخة لكافالبرمجية التعميمية األ تستخدـ  5

 اليصْص عضض طضٓك٘ مياعب٘/ الجاىٕ  املعٔاص

      .قرا تو سيكلةك  المناسب  بحجموالنص  يتصؼ  6

      .اتبيف األرقاـ في التدريبك  سطكرمسافات مناسبة بيف ال تكجد  7

      .يكتب بخط أكبر مف خط النصكصك  العناكيفخط  يكحد  8

اليميف  مفحركة عيف القارئ العربي حسب  تعميميالنص ال يصمـ  9
 .لميسار كمف أعمى ألسفؿ

     

      ل)كيا.ك  صحيحة امبليياتككف عبارات البرمجية التعميمية   11

لنصكص تعميمية عمى أقؿ قدر مف اإطار البرمجية ال يحتكم  11
 .األرقاـك 

     

 الصْت اعتدزاو م٣ٛم٘/  الجالح  املعٔاص

      .متعمـال انتباهالصكت عمى جذب  يساعد  12

)حرية  المكسيقى لتحكـ المستخدـك  الصكت يخضع  13
 .(يقافياإ أكيا استخدام

     

في البرمجية  أقؿ عدد مف األصكات استخداـ يراعى  14
 .التعميمية 

     

      تقديـ ت)ذية راجعة منطكقة لممتعمـ.لالصكت  يستخدـ  15
 أكمشكه بعيكب التسجيؿ  غير) يتسـ الصكت بالكضكح  16

 .(صدل الصكت
     

       بالدقة الم)كية. الصكتيتصؼ   17



  

 

 237 
 

 المالحق

 و

 الفكــــــــــــــضات

متْافض 

بزصد٘ 

نبريٗ 

 دزًا

متْافض 

بزصد٘ 

 نبريٗ 

متْافض 

بزصد٘ 

 متْعط٘

متْافض 

بزصد٘ 

 قلٔل٘

 غري

 متْافض 

 ى.بالم)ة العربية الفصح الصكتيككف   18
 

     

 .الجابت٘ الصْصّ املتشضن٘ لضعْماتا م٣ٛم٘/   الضابع املعٔاص

      . ان ىادفان مبرران استخداممتحركة كالرسـك الالصكر  تستخدـ  19

 بطئ عرضياالتي ت   الصكرك  البرمجية مف الرسـك تكثر  21
 .تحميمياك 

     

تجنب ك  لرسكماتاك  البساطة في اختيار الصكر تراعي  21
 .التعقيد

     

      .ياإدراكيسيؿ عمى المتعمـ يمكف تكبير الصكر ل  22

      األخبلقية لممجتمع.بالقيـ  شكاؿاألك  تمتـز الصكر  23

المحتكل العممي  يحالرسـك المتحركة عمى تكض تساعد  24
 .المعركض

     

جابات الصحيحة إلاتعزيز الرسـك المتحركة في  تستخدـ  25
 لخطس.كتصكيب ا

     

مضمكف المتعمـ نحك  انتباهالرسـك في شد  تستخدـ  26
 .البرمجية

     

استخدمت الصكرة  ااذكؿ الصكرة عمى تككف مساحة النقر   27
 . كرابط

     

 

 التشهه التعلٔنّٕ التفاعلٔ٘ خامغًا:

 و

 الفكــــــــــــــضات

متْافض 

بزصد٘ 

نبريٗ 

 دزًا

متْافض 

بزصد٘ 

 نبريٗ 

متْافض 

بزصد٘ 

 متْعط٘

متْافض 

بزصد٘ 

 قلٔل٘

 غري

 متْافض 

      طبلبو .ك  يزكد المكقع بكسيمة لمتكاصؿ بيف المعمـ  1

عمميف بمساحة تمكنيـ مف نشر ما يريدكنو يسمح المكقع لممت  2
 مقترحات .ك  مف أفكار

     

      البرمجة.ك  يخمك المكقع مف أخطا  التصميـ  3

دقة ك  تكجد مصادر يمكف الرجكع إلييا لمتحقؽ مف صحة  4
 محتكل المكقع.

     

     المستخدمة  لكحة المفاتيح( أكالفسرة ) تكضح أداة اإلدخاؿ  5
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 و

 الفكــــــــــــــضات

متْافض 

بزصد٘ 

نبريٗ 

 دزًا

متْافض 

بزصد٘ 

 نبريٗ 

متْافض 

بزصد٘ 

 متْعط٘

متْافض 

بزصد٘ 

 قلٔل٘

 غري

 متْافض 

 تعميمية في بدايتيا.في التحكـ بالبرمجية ال
العكدة لمصفحة ك  يسيؿ  الخركج مف البرمجية التعميمية  6

 الرييسة.
     

      يمكف إعادة تش)يؿ البرمجية التعميمية مف جديد.   7

      .ة بشكؿ يمك ف الطفؿ النقر بسيكلةتككف مساحة النقر كاسع  8

و تـ الض)ط عمي وإنيظير ت)يير كاضح في شكؿ الزر يبيف   9
 سابقان.

     

تظير شكؿ ) زر وإنيظير داللة عمى شكؿ الفسرة يدؿ عمى   11
 .( اليد
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  (6مَّحق )
اضَات برنامج التعَّم التفاعَّي المحوسب بطاقة تحََّل  )الصورة النهائَة( لمبحث الَر

 الْسزٗ/ ............................   الفصل الزصاعٕ /   ........................      الصف/ ...................    

                   

 الفكــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

1 

حيتْٖ املْقع علٙ اعه 

ٔنٔ٘ امل١عغ٘ التعل

املكزم٘ للنكضص ّعبل 

 ا٢تصال بَا

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

4 

ٓتصف بجبات الضّابط 

الضٜٔغ٘ يف نل صفشات 

 املْقع

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           ٔل٘قل

           غري متْافض

4 

تغتدزو بعض الصْص 

 ّص٣ت أّنضّابط 

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

3 

تتغه صفشات املْقع 

 بتْسٔز التصنٔه راخلَا

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

5 

تتطح ّظٔف٘ نل 

 طص للنتعلنني أّأٓكْى٘ 

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

6 

عً  اإلداب٘تتْافض خاصٔ٘ 

ل احملتْٚ أعٝل٘ املتعله سْ

 التعلٔنٕ للنْقع

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

7 

ميهً اسبصْل علٙ 

ىغد٘ استٔاطٔ٘ يف سال 

 رتىتىعزو ا٢تصال باإل

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض
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 الفكــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

1 

ٓتنٔظ تصنٔه البئ٘ 

لنْقع الضٜٔغ٘ ل

 بالْضْح ّالبغاط٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

4 

ٓتنٔظ تصنٔه البئ٘ 

الضٜٔغ٘ للنْقع باملضّى٘  

 ىغذاوّا٢

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

4 

 إٌٓغتطٔع املتعله 

ٓتذْل حبضٓ٘ خ٣ل 

املْقع مً خ٣ل أطصاص 

 الصفش٘ الضٜٔغ٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

3 

 مغاعزٗ أرّاتتتْافض 

آل٘  –مجل الكامْؼ )

 .................( -٘ ساعب

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

5 

تغتدزو مصطلشات 

للنغاعزٗ مجل  أخضٚ

 ا٤فهاصّ التلنٔشات

 تشنضّ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           ٘قلٔل

           غري متْافض

6 

حيتْٖ الضّابط غري 

الصفشات بزٌّ ّ الفعال٘

طضم ) اتاصتباط

 (مغزّرٗ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

7 

تعنل الضّابط مع املْاقع 

 بفاعلٔ٘ خضٚا٤

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

8 

طص ٓعٔز  أّْٓدز مفتاح 

املتعله للصفش٘ الضٜٔغ٘ 

علٙ نل صفش٘ مً 

 املْقع

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           فضغري متْا
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9 

املْقع  إىؾاٛٓزصز تاصٓذ 

يف الصفش٘ الضٜٔغ٘ 

 للنْقع

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

11 

ٓزصز  تاصٓذ آخض تعزٓل 

 أدضٖ علٙ املْقع

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           تْعط٘م

           قلٔل٘

           غري متْافض

11 

حيتْٖ املْقع عذ٣ً لعزر 

 طّاص املْقع

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

14 

 إٌٓغتطٔع املْقع 

حيصل علٙ الربٓز 

له للنتع لهرتّىٕاإل

 سغب صغبتُ 

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض
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 الربصبٔات التعلٔنٔ٘ أٍزاف م٣ٛم٘  -1                  

 الفكـــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 ــــزصّؼالــــــــــــــــــــ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

1 

 الربصبٔ٘ ذبزر

 املضار اهلزف التعلٔنٔ٘

 .التعله مً ذبكٔكُ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

4 

 اهلزف ل ميهً ذبكٔ

مً خ٣ل   التعلٔنٕ

 بضصبٔ٘ أنجض مً

 تعلٔنٔ٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

4 

 الربصبٔ٘ أٍزاف تتغه

 بكابلٔتَا التعلٔنٔ٘

 ّامل٣سع٘ للكٔاؼ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

3 

 ٍزف الربصبٔ٘ ٓتياعب

  تعلهمع ما ٓغتغضقُ امل

 .مً ّقت

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

5 

 الربصبٔات أٍزاف تضتبط

 احملتْٚ عم التعلٔنٔ٘

 .التعلٔنٕ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

6 

 الربصبٔات أٍزاف تضتبط

 .التكْٓه مع التعلٔنٔ٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

            متْافضغري

 

 مياعب٘  ضبتْٚ الربصبٔات التعلٔنٔ٘ -2

 الفكـــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

7 

ضبتْٚ  ٓتطنً

التعلٔنٔ٘  الربصبٔ٘

املفأٍه ّا٤فهاص 

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘
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           غري متْافض ٍزافاملضتبط٘ با٤

8 

ضبتْٚ  ٓؾتنل

مفأٍه علٙ الربصبٔ٘ 

معلْمات سزٓج٘ ّ

 ّاضشّ٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           افضغري متْ

9 

 الربصبٔ٘ ضبتْٚ ٓضاعٕ

خربات املتعله الغابك٘ 

الربصبٔ٘ عً مْضْ   

 التعلٔنٔ٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

11 

 ضبتْٚ  ٓعهػ

خربات مً الربصبٔ٘ 

سٔاٗ املتعله ّْٓظفَا 

 ىؾط٘ا٤ يف تصنٔه

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

11 

١ٓثض ضبتْٚ الربصبٔات 

 علٙ الت٣مٔش إجيابًا

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

14 

بلغ٘ الربصبٔات  تهتب

 املتعلهبغٔط٘ تياعب 

 رباطبُّ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

14 

احملتْٚ  ٓياعب

 الت٣مٔش خصاٜص

 –لغْٓ٘  –معضفٔ٘ )

 ( دغنٔ٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

13 

احملتْٚ أعالٔب  ٓتطنً

)لٌْ  ىتباِا٢دشب 

 عَه اعتدزاو-ظممٔ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

15 

ضبتْٚ  ٓتطنً

تطبٔل ملا ٔ٘ الربصب

 مماتعلنُ املتعله 

ثض أٓغاعز علٙ بكاٛ 

 التعله

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض
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 تيْ  أعالٔب عضض احملتْٚ   -3

 الفكـــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

16 

عضض الربصبٔ٘  ٓبزأ

بتشزٓز مْضْ  

 أّ الربصبٔ٘ التعلٔنٔ٘

 اهلزف ميَا

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

17 

تْٚ علٙ احمل ٓبيٙ

 أعاؼ التعله الفضرٖ مبا

علٙ ٓؾذع املتعله 

 ّاملغتنض التعله الشاتٕ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

18 

احملتْٚ بطضٓك٘  ٓعضض

تغاعز املتعلنني مً 

اليتاٜر  إىلالتْصل 

 بؾهل عَل

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

19 

الربصبٔ٘ بعض  تتطنً

املْاقف التعلٔنٔ٘ اليت 

تتٔح فضص التعله 

 ؾاصنٕالت

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           فضغري متْا

41 

 أعلْبيف  ٓضاعٙ

علٙ  التؾذٔعالعضض 

 التعلهمتابع٘ 

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

41 

عضع٘ العضض  تهٌْ

 ٗ املتعلهكزصلمياعب٘ 

 علٙ ا٢عتٔعاب

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

44 

الربىامر رلٔل  ْٓفض

ٓغاعز  اعتدزاو

 املتعلننيّ املعلنني

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض
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 التعلٔنٔ٘ ىؾط٘ا٤م٣ٛم٘   -4

 الفكـــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

44 

الربصبٔات  أىؾط٘ تتفل

التعلٔنٔ٘ مع املناصعات 

 التزصٓغٔ٘ يف الفصْل

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           تْعط٘م

           قلٔل٘

           غري متْافض

43 

 أىؾط٘ تتنضنظ

التعلٔنٔ٘  اتالربصبٔ

املتعله رّص سْل 

مماصع٘  جيابٕ يفاإل

 التعله

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

45 

تعلٔنٔ٘  ط٘أىؾ تتْافض

طبتلف٘ ملضاعاٗ الفضّم 

 الفضرٓ٘ بني املتعلنني

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

46 

 

 

 أٍزاف ىؾط٘ا٤ذبكل 

 ٔ٘إىمعضفٔ٘، مَاصٓ٘ ّدز

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           ٘متْعط

           قلٔل٘

           غري متْافض

47 

 ًاملتعله م ٓتنهً

الربصبٔ٘  اعتدزاو

 مغاعزٗ رٌّالتعلٔنٔ٘ 

 تْدُٔ املعلهّ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

48 

الربىامر  ٓغنح

نني با٢ختٔاص للنتعل

 ىؾط٥٘ل ياعبامل

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض
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 مْضْعٔ٘ التكْٓهّ صزم  -5

 الفكـــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

49 

ضتبط تكْٓه الربصبٔات ٓ

 احملزرٗ ٍزافبا٤

 ثٔكًاًا ّاصتباطللنْضْ  

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

41 

 تتصف أعٝل٘ التكْٓه

 التزصٓبات بالتيْ ّ

 الؾنْلّ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

41 

ا٤عٝل٘ بطضٓك٘  تصاغ

بغٔط٘ ٓفَنَا ّ ّاضش٘

 املتعله

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           ضغري متْاف

44 

الربصبٔ٘ املغتدزو  تظّر

بالتغشٓ٘ الضادع٘ 

 املياعبّ٘ املغتنضٗ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

44 

تعظٓظًا  امرالربى ٓكزو

فْصًٓا ل٣عتذابات 

 الصشٔش٘ للنغتدزو

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

43 

الربصبٔ٘ املتعله  تعطٕ

ضبزر مً غري عزر 

إلعارٗ اإلدابات  الفضص

 طأاشب

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

45 

ٓكزو الربىامر صعال٘ 

 باىتَاٛ زللنتعله تفٔ

 لإلداب٘ اّل٘احملفضص 

 طأاشب

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

46 

عذ٣ً  الربصبٔ٘ تْفض

لتكزو املتعله لٔفٔزِ 

           ٗ دزًانبري

           نبريٗ 

           متْعط٘
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مبغتْاِ يف ىَآ٘ 

 اليؾاط .

           قلٔل٘

           غري متْافض

47 

 ٔ٘هاىإمالربصبٔ٘  تْفض

 أراٛطبع ىتاٜر 

 املتعلنني

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

48 

داب٘ ّاسزٗ إ ْٓدز

 صشٔش٘ مً بني البزاٜل

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض
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 اللٌْ اعتدزاومياعب٘   -1                              

 ـــضاتالفكــ و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

1 

الربصبٔ٘  تغتدزو

 لْاٌالتعلٔنٔ٘ ا٤

 املتياعك٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

            متْافضغري

4 

التبآً علٙ  ذبافغ

للنهْىات اللْىٕ 

) مبعيٙ عزو املتطني٘ بَا

مع  بٔضاللٌْ ا٤ اعتدزاو

 (صفضا٤

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

4 

اللٌْ إلبضاط  تْظف

 يآًّالعّ اهلام٘ ياصضالع

 املَن٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

3 

الصزم اللْىٕ)مجل تضاعٕ 

للعؾب  ا٤خطض اعتدزاو

للناٛ ّا٤محض  ا٤طصمّ

 للتفاس٘(

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

5 

الربصبٔ٘  تغتدزو

 الصاصخ٘ لْاٌالتعلٔنٔ٘ ا٤

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

 

 اليصْص عضض طضٓك٘ مياعب٘   -2

 الفكـــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 ــــــــــــــــــــــزصّؼالــ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

6 

 حبذنُاليص  ٓتصف

 قضاٛتُ عَْل٘املياعب  ّ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

7 

افات مياعب٘ مغ تْدز

بني ا٤صقاو ّ غطْصبني ال

 يف التزصٓبات

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘
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           غري متْافض

8 

 العيآًّخط  ْٓسز

ٓهتب خبط أنرب ّ

 مً خط اليصْص

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

9 

 تعلٔنٕاليص ال ٓصنه

سضن٘ عني سغب 

الٔنني  مًالكاصٟ العضبٕ 

 للٔغاص ّمً أعلٙ ٤عفل

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

11 

ٔ٘ تهٌْ عباصات الربصب

صشٔش٘ التعلٔنٔ٘ 

 لغْٓاّ ام٣ٜٔا

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

11 

إطاص الربصبٔ٘  حيتْٖ

التعلٔنٔ٘ علٙ أقل قزص 

 مً اليصْص ّا٤صقاو

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

 

 الصْت اعتدزاو م٣ٛم٘   -3

 الفكـــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

14 

الصْت علٙ  ٓغاعز

 تعلهامل اىتباِدشب 

           دزًا نبريٗ

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

14 

 الصْت خيطع

املْعٔكٙ لتشهه ّ

املغتدزو) سضٓ٘ 

 ٓكافَا (إ أَّا اعتدزام

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           تْافضغري م

13 

أقل عزر  اعتدزاو ٓضاعٙ

يف الربصبٔ٘  مً ا٤صْات

 التعلٔنٔ٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

لتكزٓه الصْت  ٓغتدزو 15

           نبريٗ دزًا

           ريٗ نب
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تغشٓ٘ صادع٘ ميطْق٘ 

 للنتعله

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

16 

 ٓتغه الصْت بالْضْح

مؾِْ بعْٔب  غري)

صزٚ  أّالتغذٔل 

 الصْت(

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

17 

ت بالزق٘ ٓتصف الصْ

 اللغْٓ٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

18 

باللغ٘  ٓهٌْ الصْت

 ٙالعضبٔ٘ الفصش

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

 

 

 

 

 .الجابت٘ الصْصّ املتشضن٘ الضعْمات م٣ٛم٘  -4

 الفكـــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ الضابع الجالح الجاىٕ لّا٤

19 

الصْص ّالضعْو  تغتدزو

ًا اعتدزامتشضن٘ امل

 ٍارفًا مربصًا

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

41 

الربصبٔ٘ مً  تهجض

اليت  الصْصّ الضعْو

 ذبنٔلَاّ بطٞ عضضَاُت

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

41 

البغاط٘ يف تضاعٕ 

 لضعْماتاّ اختٔاص الصْص

 دبيب التعكٔزّ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

44 

ميهً تهبري الصْص 

ٔغَل علٙ املتعله ل

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘
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           قلٔل٘ َاإرصان

           غري متْافض

44 

 ؽهالا٤ّ تلتظو الصْص

بالكٔه ا٤خ٣قٔ٘ 

 للنذتنع

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

43 

الضعْو  تغاعز

 ٔحاملتشضن٘ علٙ تْض

 ْٚ العلنٕ املعضّضاحملت

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

45 

الضعْو  تغتدزو

املتشضن٘ يف تعظٓظ 

دابات الصشٔش٘ إلا

 شبطأّتصْٓب ا

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           ٘قلٔل

           غري متْافض

46 

الضعْو يف ؽز  تغتدزو

املتعله عبْ  اىتباِ

 الربصبٔ٘مطنٌْ 

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

47 

تهٌْ مغاس٘ اليكض 

 ااسنل الصْصٗ علٙ 

اعتدزمت الصْصٗ 

 طنضاب

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض
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 الفكـــــضات و
رصد٘ 

 التْافض

 الــــــــــــــــــــــــزصّؼ

 العاؽض التاعع الجامً الغابع الغارؼ اشبامػ عالضاب الجالح الجاىٕ لّا٤

1 

ٓظّر املْقع بْعٔل٘ 

 للتْاصل بني املعله

 ط٣بُّ

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

4 

ٓغنح املْقع للنتعلنني 

مبغاس٘ متهيَه مً 

ىؾض ما ٓضٓزّىُ مً 

 مكرتساتّ أفهاص

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

4 

خيلْ املْقع مً أخطاٛ 

 الربصبّ٘ التصنٔه

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

3 

تْدز مصارص ميهً 

الضدْ  إلَٔا للتشكل مً 

 رق٘ ضبتْٚ املْقعّ صش٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

5 

تْضح أراٗ اإلرخال 

املغتدزم٘ يف التشهه 

بالربصبٔ٘ التعلٔنٔ٘ يف 

 بزآتَا

           ًانبريٗ دز

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

6 

ٓغَل  اشبضّز مً 

 الربصبٔ٘ التعلٔنٔ٘

العْرٗ للصفش٘ ّ

 الضٜٔغ٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

7 

ميهً إعارٗ تؾغٔل 

الربصبٔ٘ التعلٔنٔ٘ مً 

 دزٓز.

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

8 

تهٌْ مغاس٘ اليكض 

ّاعع٘ بؾهل ميِهً 

 الطفل اليكض بغَْل٘

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض
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9 

ٓعَض تغٔري ّاضح يف 

مت  ُإىؽهل الظص ٓبني 

 الطغط علُٔ عابكًا

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض

1

1 

ٓعَض ر٢ل٘ علٙ ؽهل 

 طص ُإىٓزل علٙ الفأصٗ 

 تعَض ؽهل الٔز ()

           نبريٗ دزًا

           نبريٗ 

           متْعط٘

           قلٔل٘

           غري متْافض
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 (7مَّحق )
 ( لَّوحدات التفاعََّة التي تم تحَََّّها.ILPتحََّل محتوى خاص ببرنامج )

 

        

 

 لواألانًبدح : انزَبضُبد                                          انفصم        انصف : انثبنث االثتذائٍ                                                                  

 انظهىكُخ دهذا أثزس األ انذرص انىحذح
 انًحتــــــــــــــــــــــىي

 مُى واالتدبدهبدان انحمبئك انًهبراد/ انخىارسيُبد انتؼًًُبد انًفبدهُى

 

 انزاثؼخ

 

حمبئك 

انضزة 

 وانمظًخ

 

 لواأل

 

يزاخؼخ 

 انضزة  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  انثبٍَ

 

يزاخؼخ 

 انمظًخ 

 

َتؼز  يفهىو انضزة انؼذدٌ يٍ  .1

 خالل شجه انًحظىص. 

َؼجِّز ػٍ اندًغ انًتكزر ثًؼبدنخ  .2

 ضزة. 

ػًهُخ انضزة ػًهُخ  إٌَظتُتح  .3

 انضزة ػًهُخ تجذَهُخ. 

فٍ يؼبدالد َكًم انزلى انُبلص  .4

 ضزة يؼطبح. 

َؼجِّز ػٍ يؼبدنخ انضزة ثًؼبدنخ  .5

 خًغ يتكزر. 

َىظِّف يفهىو انضزة انؼذد فٍ حم  .6

 يظبئم نفظُخ يٍ والغ انتهًُذ. 
 

 

َتؼز  يفهىو انمظًخ يٍ خالل شجه  .1

 انًحظىص. 

َحذد أطزا  يؼبدنخ انمظًخ  .2

"انًمظىو، انًمظىو ػهُه، خبرج 

 انمظًخ". 

حم يظبئم  َىظِّف يفهىو انمظًخ فٍ .3

 نفظُخ يٍ والغ انتهًُذ. 

َشتك يؼبدنتٍ لظًخ يٍ يؼبدنخ  .4

 ضزة يؼطبح. 

َكًم انزلى انُبلص فٍ يؼبدالد  .5

 لظًخ يؼطبح. 

َتحمك يٍ صحخ خبرج انمظًخ  .6

 انضزة. بطتخذاوث

 

 يفهىو انضزة انؼذددٌ.  -

 

 يفهىو  اندًغ انًتكزر.  -

 

 يفهىو خبصُخ انتجذَم.   -

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خ. يفهىو انمظً -

 

انًمظىو، انًمظىو ػهُه،  -

 خبرج انمظًخ.  

 

 يفهىو انمظًخ 

 

 

انضزة انؼذدٌ دهى  -

ػجبرح ػٍ ضى يدًىػبد 

 يتكبفئخ. 

× ػذد يزاد انتكزار  -

انؼذد انًتكزر = يدًىع 

 انؼذد انًتكزر. 

 

 

 
 

انضزة انؼذدٌ دهى  -

 يؼبدنخ خًغ يتكزر. 

 
 

ػُذ انتؼجُز ثًؼبدنخ  -

لظًخ َضغ ػذد خًُغ 

ػذد ÷ بصز انؼُ

انًدًىػبد = ػذد 

 ػُبصز كم يدًىػخ. 

  

 

 

 

ػًهُخ انضزة ػكض  -

 ػًهُخ انمظًخ. 

 

َبتح ضزة ػذد يٍ  إَدبد -

 رلى فٍ رلى آخز.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتمبق يؼبدنتٍ لظًخ يٍ  -

 يؼبدنخ ضزة يحذدح. 

 

ٌ أوَبتح انضزة َظ -

ػذد انؼُبصز فٍ خًُغ 

 انًدًىػبد. 

 

 

 

 

 

 

دهى ضى انضزة  -

 انًدًىػبد انًتكبفئخ.    

 

× َبتح انمظًخ   -

انًمظىو ػهُه = 

 انًمظىو. 

 

 

 

 

 

ػًهُخ انمظًخ دهٍ  -

انؼًهُخ انؼكظُخ نؼًهُخ 

 انضزة. 

َشتك يؼبدنتٍ لظًخ  -

 يٍ كم يؼبدنخ ضزة. 

 

انذلخ وانُظبو  -

 . تؼبوٌانو
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 لواألانًبدح : انزَبضُبد                                          انفصم        : انثبنث االثتذائٍ                               انصف                                    

 انظهىكُخ دهذا أثزس األ انذرص انىحذح
 انًحتــــــــــــــــــــــىي

 تدبدهبدانمُى واال انحمبئك انًهبراد/ انخىارسيُبد انتؼًًُبد انًفبدهُى

 

 انزاثؼخ 

 

حمبئك 

انضزة 

 وانمظًخ

 

 انثبنث 

 

حمبئك 

انضزة 

وانمظًخ 

 (2نهؼذد )

 

 

 

 

  

 

َظتمزئ يؼبدالد انضزة فٍ  .1

 ( يٍ خالل شجه انًحظىص. 2انؼذد )

َشتك يؼبدالد انمظًخ ػهً  .2

 (. 2انؼذد )

( 2َدذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .3

 أفمُبً. 

( 2َدذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .4

 رأطُبً. 

( 2َبتح انضزة فٍ انؼذد )َدذ  .5

 أفمُبً. 

 ( أفمُبً. 2َدذ َبتح انمظًخ ػهً ) .6

( 2َدذ َبتح انمظًخ ػهً ) .7

 رأطُبً. 

َتحمك يٍ صحخ خبرج انمظًخ  .8

 انضزة.  بطتخذاو( ث2ػهً )

َدذ َبتح ضزة يؼبدنخ تتضًٍ  .9

 أكثز يٍ ػًهُخ. 

( فٍ حم 2َىظِّف انضزة فٍ ) .10

 يظبئم نفظُخ يٍ والغ انتهًُذ. 

( فٍ حم 2مظًخ ػهً )َىظِّف ان .11

 يظبئم نفظُخ يٍ والغ انتهًُذ. 

 

 

 (2انضزة فٍ انؼذد )

 

 

 

 

 

 

 

 يفهىو انضزة األفمٍ 

 

 

 يفهىو انمظًخ األطُخ

 

كم حمُمخ فٍ حمبئك انضزة فٍ  -

 (. 2( تشَذ ػٍ طبثمتهب ثًمذار )2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َبتح × انًمظىو = انًمظىو ػهُه  -

 انمظًخ. 

 

 

ػًهُخ انضزة ػكض ػًهُخ 

 انمظًخ.  

 

 (. 2يضبػفبد انؼذد ) إَدبد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َبتح انمظًخ أفمُبً.  إَدبد -

 َبتح انمظًخ ػًىدَبً.  إَدبد -

 

 

  

 

حمبئك انضزة فٍ  -

( تكىٌ 2انؼذد )

يتتبنُخ تشَذ فٍ كم 

 (. 2خطىح )

 

 

 

 

 

 

 

ػًهُخ انضزة  -

ػكض ػًهُخ 

 انمظًخ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 انذلخ وانتزتُت.  -

 تىظُف حمبئك -

انضزة فٍ انحُبح 

 انؼًهُخ.   

 

 

 

 

دلخ انًالحظخ  -

 وانتزتُت وانظزػخ .
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 لواألانًبدح : انزَبضُبد                                          انفصم        انصف : انثبنث االثتذائٍ                                      

 انظهىكُخ دهذا أثزس األ انذرص انىحذح

 ــــــــــــــــــىيانًحتــــ

 انتؼًًُبد انًفبدهُى
انًهبراد/ 

 انخىارسيُبد
 انمُى واالتدبدهبد انحمبئك

 

 انزاثؼخ

 

حمبئك 

انضزة 

 وانمظًخ 

 

 انزاثغ 

 

حمبئك 

انضزة 

وانمظًخ 

 ( 3نهؼذد )

 

 

 

 

 

َظتمزئ يؼبدالد انضزة فٍ  .1

 ( يٍ خالل شجه انًحظىص. 3انؼذد )

َشتك يؼبدالد انمظًخ ػهً  .2

 (. 3انؼذد )

( 3َدذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .3

 يٍ خالل اندًغ انًتكزر. 

( 3َدذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .4

 أفمُبً،. 

( 3َدذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .5

 رأطُبً. 

( 3َدذ َبتح انمظًخ ػهً انؼذد ) .6

 أفمُبً. 

( 3َدذ َبتح انمظًخ ػهً انؼذد ) .7

 رأطُبً. 

َتحمك صحخ َبتح انمظًخ   .8

 انضزة.  بطتخذاوث

تح يؼبدالد تتضًٍ أكثز َدذ َب .9

 يٍ ػًهُخ. 

انًُبطجخ انتٍ  شبرحَضغ اإل .10

 تحمك صحخ انًؼبدنخ. 

( 3َىظِّف انضزة فٍ فٍ انؼذد ) .11

 فٍ حم يظبئم نفظُخ. 

( 3َىظِّف انمظًخ ػهً انؼذد ) .12

 فٍ حم يظبئم نفظُخ. 

 

 

 (. 3حمبئك انضزة نهؼذد ) -

 

 

 

 اندًغ انًتكزر -

 

 انضزة األفمٍ -

 

 انضزة انزأطٍ -

 

  

 

 

 

 يفهىو انضزة  -

 يفهىو انمظًخ  -

 

( 3كم حمُمخ فٍ انضزة نهؼذد ) -

 (. 3تشَذ ػٍ طبثمتهب ثًمذار )

 

 

ػًهُخ انضزة دهٍ ػًهُخ خًغ  -

 يتكزر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

َبتح  إَدبدانظزػخ  فٍ  -

 انضزة. 

 َبتح انمظًخ.  إَدبد -

 

حمبئك انضزة فٍ  -

( يتتبنُخ ػذدٍَ 3)

 ثالثُخ تجذأ ثبنصفز.   

 

ػًهُخ انضزة  -

ػكض ػًهُخ 

 انتمظُى. 

 

 

 

 

 

 

 انذلخ.   -

 

 

 

انذلخ وانتزتُت  -

 وانظزػخ. 

 إنًَمم أثز انتؼهى  -

 انحُبح انؼًهُخ. 

دلخ انًالحظخ  -

 وحظٍ انتمذَز. 

حمبئك  اطتخذاو -

 يىرانضزة فٍ األ

 انحُبتُخ.  
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 لواألانًبدح : انزَبضُبد                                          انفصم        ئٍ                               انصف : انثبنث االثتذا                                   

 انظهىكُخ دهذا أثزس األ انذرص انىحذح
 انًحتــــــــــــــــــــــىي

 انمُى واالتدبدهبد انحمبئك انًهبراد/ انخىارسيُبد انتؼًًُبد انًفبدهُى

 

 انزاثؼخ

 

حمبئك 

انضزة 

 وانمظًخ

 

 انخبيض

 

حمبئك 

انضزة 

وانمظًخ 

 (4نهؼذد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

( 4َظتمزئ يؼبدالد انضزة فٍ انؼذد ) .1

 يٍ خالل شجه انًحظىص. 

 (. 4َشتك يؼبدالد انمظًخ ػهً انؼذد ) .2

( يٍ 4َدذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .3

 خالل اندًغ انًتكزر. 

 بً. ( أفم4َُحذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .4

 ( رأطُبً. 4َدذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .5

 ( أفمُبً.4َدذ َبتح انمظًخ ػهً انؼذد ) .6

( 4َدذ َبتح  انمظًخ ػهً انؼذد ) .7

 رأطُبً. 

َدذ َبتح يؼبدنخ تتضًٍ أكثز يٍ  .8

 ػًهُخ. 

لظًخ  أوَمبرٌ ثٍُ يؼبدالد ضزة  .9

 )<،>،=(. إشبرحثىضغ 

َكًم انزلى انُبلص فٍ يؼبدالد انضزة  .10

 (. 4فٍ )

انزلى انُبلص فٍ يؼبدالد انمظًخ  َكًم .11

 (. 4ػهً )

( فٍ حم يظبئم 4َىظِّف انضزة فٍ ) .12

 نفظُخ. 

( فٍ حم يظبئم 4َىظِّف انمظًخ ػهً ) .13

 نفظُخ. 

  

 

يفهىو انضزة  -

 (.  4نهؼذد)

 

 

 

 

كم حمُمخ يٍ حمبئك  -

( تشَذ ػٍ 4انضزة فٍ )

 (. 4طبثمتهب ثًمذار )

 

 

 

 

  

 

حمبئك انضزة  إَدبد -

 (. 4نهؼذد)

َبتح ضزة أٌ ػذد  إَدبد -

 (.   4يٍ رلى فٍ انؼذد )

 

 

 

 

 

  

 

حمبئك انضزة فٍ  -

( ػجبرح ػٍ 4انؼذد )

يتتبنُخ ػذدَخ تشَذ فٍ 

 (.  4كم خطىح ثًمذار)

 

 

 

 

 

 

  

 

انذلخ وانظزػخ  -

 وانتزتُت وانُظبو.  
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 لواألانًبدح : انزَبضُبد                                          انفصم                 انصف : انثبنث االثتذائٍ                              

 انظهىكُخ دهذا أثزس األ انذرص انىحذح
 انًحتــــــــــــــــــــــىي

 انمُى واالتدبدهبد انحمبئك انًهبراد/ انخىارسيُبد انتؼًًُبد انًفبدهُى

 

 انزاثؼخ

 

حمبئك 

انضزة 

 وانمظًخ

 

 نظبدص ا

 

حمبئك 

انضزة 

وانمظًخ 

 (5نهؼذد )

 

 

 

  

 

َظتمزئ يؼبدالد انضزة فٍ  .1

 ( يٍ خالل شجه انًحظىص. 5انؼذد )

َشتك يؼبدالد انمظًخ ػهً   .2

( يٍ يؼبدالد انضزة فٍ 5انؼذد )

(5 .) 

( 5َدذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .3

 اندًغ انًتكزر.  بطتخذاوث

( 5َدذ َبتح انضزة فٍ انؼذد ) .4

 أفمُبً. 

( 5بتح انضزة فٍ انؼذد )َدذ َ .5

 رأطُبً. 

( 5َدذ خبرج  انمظًخ ػهً ) .6

 أفمُبً. 

( 5َدذ خبرج انمظًخ ػهً ) .7

 رأطُبً. 

َتحمك يٍ صحخ خبرج انمظًخ  .8

 ثبنضزة. 

َدذ َبتح يؼبدالد تتضًٍ أكثز  .9

 يٍ ػًهُخ. 

َكًم انزلى انُبلص فٍ يؼبدالد  .10

 (. 5انضزة وانمظًخ نهؼذد )

( فٍ حم 5َىظِّف انضزة فٍ  ) .11

 بئم نفظُخ. يظ

( فٍ حم 5َىظِّف انمظًخ ػهً ) .12

 يظبئم نفظُخ. 

 

 (2انضزة فٍ انؼذد )

 

 (2انمظًخ ػهً انؼذد )

 

 

 

 

 انضزة األفمٍ

 

 انضزة انزأطٍ 

 

 انمظًخ األفمُخ

  

 انمظًخ انزأطُخ

 

 يفهىو انضزة

  

 يفهىو انمظًخ 

 

كم حمُمخ يٍ حمبئك انضزة فٍ  -

 (.  5( تشَذ ػٍ طبثمتهب ثًمذار )5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػًهُخ انضزة ػكض ػًهُخ  -

 انمظًخ.  

 

َبتح ضزة أٌ ػذد  إَدبد -

 (. 5يٍ رلى واحذ فٍ انؼذد)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتحمك يٍ صحخ انمظًخ  -

 ػًهُخ انضزة.  إخزاءث

 

حمبئك انضزة فٍ  -

( ػجبرح ػٍ 5)

يتتبنُخ ػذدَخ تشَذ 

فٍ كم خطىح 

 (. 5ثًمذار)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ػًهُخ انضزة  -

ػًهُخ ػكض 

 انمظًخ. 

 

انذلخ وانظزػخ   -

 ودلخ انًالحظخ. 

تمبل أثز انتؼهى إَ -

 نهحُبح انؼبيخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َطجك يب تؼهًه فٍ  -

 انحُبح انؼًهُخ. 
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 انظهىكُخ دهذا أثزس األ انذرص انىحذح
 انًحتــــــــــــــــــــــىي

 انمُى واالتدبدهبد انحمبئك انًهبراد/ انخىارسيُبد انتؼًًُبد انًفبدهُى

 

 انزاثؼخ

 

حمبئك 

انضزة 

 وانمظًخ

 

 انظبثغ 

 

يظبئم 

 أَشطخو

 

 

 

 

 

يٍ  ػذادفٍ اإل َدذ َبتح انضزة .1

(2-5 .) 

 ػذادَدذ َبتح انمظًخ ػهً اإل .2

 (. 5-2يٍ )

َكًم انزلى انُبلص فٍ يؼبدالد  .3

 (. 5-2يٍ ) ػذادانضزة فٍ اإل

َكًم انزلى انُبلص فٍ يؼبدالد  .4

 (. 5-2يٍ ) ػذادانمظًخ ػهً اإل

َكًم اندذول يٍ خالل تحذَذ  .5

 انؼًهُخ. 

يٍ  ػذادَىظِّف انمظًخ ػهً اإل .6

 ظبئم نفظُخ. ( فٍ حم ي2-5)

يٍ  ػذادَىظِّف انضزة فٍ اإل .7

 ( فٍ حم يظبئم نفظُخ. 2-5)

َكًم انًزثغ انظحزٌ يٍ خالل  .8

تىظُف ػًهُتٍ انضزة وانمظًخ 

 (. 5-2يٍ ) ػذادنإل

 

خًغ انًفبدهُى انىاردح فٍ  -

 (. 6،5،4،3،2،1انذرص )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 5-2حمبئك انضزة يٍ ) -

 

خًُغ انتؼًًُبد انظبثمخ فٍ  -

 (. 6،5،4،3،2،1)انذرص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتحمك يٍ صحخ انمظًخ   -

 ػًهُخ انضزة.  إخزاءث

 

 

 

 

 

 

 

َبتح ضزة أٌ رلى فٍ  إَدبد -

 (. 5-2يٍ ) ػذاداإل

 

ػًهُخ انضزة  -

ػكض ػًهُخ 

 انمظًخ. 

 

 

 

 

 

 

َطجك يب تؼهًه فٍ  -

 انحُبح انؼًهُخ. 

انذلخ وانظزػخ  -

 ودلخ انًالحظخ. 

 تمبل أثز انتؼهى. إَ -

انتفكُز انًُطمٍ  -

 انظهُى. 

 

 

انذلخ وانتزتُت  -

 وانُظبو. 
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 امل٣سل

 

 (8مَّحق )
 الدراسي لَّفصل االمرونة التفاعََّة لَّوحدات ْاْات
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 امل٣سل

 

 

 لَّوحدة المرونة التفاعََّة لَّدروس ْاْات
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 امل٣سل

 

 

 لَّدرس المرونة لَّبرمجَات ْاْات
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 امل٣سل

 

  
 تفاعََّة لبرمجَات ْاْات 
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 امل٣سل

 
 

تفاعلية لربجميات شاشات  
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ABSTRACT 

for the main interface and student's section and the educational control and 

interactivity standards were achieved respectively. 

*There were no statistically significant differences at the level of 

significance (α ≤0.05   ) between the mean estimations of the study sample 

on the availability of standards from the teachers' point of view  according 

to the study variables (sex, teaching experience, the educational zone). 

On the basis of the study findings, the researcher presented a set of 

recommendations for those in charge of the computerized interactive 

learning program and for its users. These recommendation could help in  

developing the educational process in various stages of education; the most 

important of which were:  

-Producing and using special interactive software for teaching  mathematics 

for the upper elementary grade as one of the methods of effective learning. 

-Making efforts to develop the interactive software, and making the (ILP) 

teachers familiar with the results of the current research. 

  -Paying attention to the process of an ongoing evaluation for the effective 

and directed computerized interactive learning program, designed 

especially for the students in the elementary  stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 266 
 

ABSTRACT 

main interface and student's section, and educational control and 

interactivity).In addition, this list was converted into the following: 

-Firstly : The evaluation card for the computerized interactive learning 

program was applied to 100 male and female(ILP) teachers who were 

selected randomly from the educational zones in the Gaza Strip. 

-Secondly: the researcher applied the analysis card for the interactive 

learning software on six computerized interactive learning modules 

consisting of forty four interactive lessons where 475 interactive 

educational software was deliberately selected from the software of 

different grades (the first, second and third) primary grade. 

The researcher presented the study tools to a group of referees, 

specialists and experts in the field of educational software and the 

evaluation of the educational software in order to  check the validity and 

the reliability of the tools.  After applying the tools of the study, the 

collected data was analyzed and treated statistically through the use of 

SPSS. In addition, the appropriate statistical methods were used as  

frequencies, standard deviation, percentages, one-sample T-test,  

 

The findings of the study revealed the following:  

*The standards for evaluating the computerized interactive learning 

program in mathematics software were available in accordance with the 

teachers' point of view in the following order: 

-The technical standards were achieved with a very good level and with a 

relative weight (83.70%) so they occupied the first rank.Then, the 

educational standards, the general standards for the site, the educational 

control and  interactivity standards  and the standards for  the main 

interface and the student's section were achieved respectively. 

*The standards for evaluating the computerized interactive learning 

program in mathematics software were available according to the 

researcher's analysis in the following order: 

- The technical standards were achieved with a very good level and with a 

relative weight (85.09%) so they occupied the first rank. Then,  the 

educational standards and general standards for the site, and the standards  
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ABSTRACT 

ABSTRACT 
 

The study aims at evaluating a computerized interactive learning 

Program for the lower, To achieve the purpose of the study, the researcher 

proposed the following main question: 

What are the evaluative estimations for the computerized interactive 

learning program for the lower elementary grade in  UNRWA schools in 

Gaza Strip? 

The following sub-questions were emanated from the above mentioned 

main question: 

1-What are the standards that should be available in the computerized 

interactive learning program in mathematics subject for the lower 

elementary grade in UNRWA schools in Gaza Strip? 

  

2- To What extent are the standards available in the computerized 

interactive learning program in the mathematics subject for the lower 

elementary grade in UNRWA schools from the teachers' point of view?   

 

3-To what extent are the standards available in the computerized interactive 

learning program in the mathematics subject for the lower elementary 

grade in UNRWA  schools according to  the researcher's analysis? 

 

4-Are there any statistical significant differences at the level ( α ≤0.05 ) 

between the mean estimations of the study sample about the availability of 

the standards in  the computerized interactive learning  program in  the 

mathematics subject  for the lower elementary grade in UNRWA   schools 

from the teachers' point of view according to the study variables(sex, 

teaching experience, the educational zone)? 

 

        The researcher used the descriptive analytical method to answer the 

research questions, and prepared a list of standards for evaluating  the 

computerized interactive learning program. This list consists of (94) 

standards, distributed in five major domains (educational standards, 

technical standards, and general standards for the site, standards for the
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