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 مقدمة:

م ومػف  اعديد   األساسييواجه معممو العمـو بالتعميـ  مف التحديات أثنػا  تػدريس العمػـو
ميػذ وبرػورةا ةارػة  يمػا يتعمػؽ بػال روؽ أبػرز ذػذا التحػديات وجػود ال ػروؽ ال رديػة بػيف التال

التالميػػذ يوجػػد التمميػػذ الموذػػوب والمت ػػوؽ والمتوسػػط ذػػء   بػػيف  بيػػن ـ  ػػي النػػواحي الع ميػػة  
وبطي  التعمـ. وتتمثؿ التحديات التي تواجه معممي العمـو  ي كي يػة التعػرؼ عمػذ ذػذا ال  ػات 

يب المناسػبة لتعمػيم ـ العمػـو مػع بع ػ ـ المةتم ة مػف التالميػذم وكي يػة اةتيػار وتن يػذ األسػال
.كذلؾ البعض  ي حجرة دراسية واحدةم و   كي ية ت ويـ تعمم ـ لمعمـو

( إلػذ أف توجػه السياسػات التعميميػة  ػي 21: 1002وأشػارت كػوثر كوجػؾ ووةػروف  
كثير مف دوؿ العػالـ إلػذ التعمػيـ الموحػد لمجميػعم بمعنػذ عػدـ عػزؿ ذوج ا حتياجػات الةارػة 

لموذػػوبيف أو المعػػافيف  ػػي  رػػوؿ أو مػػدارس ةارػػة ب ػػـم ودمج ػػـ مػػع أفػػران ـ مػػف سػػوا   ا
التالميذ  ي ال روؿ العاديةم  إف ذذا بػال شػؾ يتطمػب م ػارات جديػدة   بػد أف يتعمم ػا المعمػـ 
وأف يت ن ػػا. ولعػػؿ أذػػـ ذػػذا الم ػػارات ذػػي فدرتػػه عمػػذ تنويػػع التػػدريس  ػػي ال رػػؿ لمواج ػػة 

مسػػتويات النجػػاح والتميػػز  ػػي م وتمكػػيف كػػؿ تمميػػذ مػػف تح يػػؽ أعمػػذ ا ةتال ػػات بػػيف التالميػػذ
 حدود فدراتهم وو   ا لةرا ره واذتماماته.

ػػا  التػػي لػػـ تمػػؽ  ذوج ا حتياجػػات الةارػػة وتعػػد   ػػة بطي ػػي الػػتعمـ إحػػد    ػػات  اذتمام 
ورعايػػة  ةارػػة حتػػذ الف  بػػالروـ مػػف وجػػود ذػػذا ال  ػػة بنسػػبة كبيػػرة  ػػي مةتمػػؼ الرػػ وؼ 

( عمػذ 104: 1001. و ػي ذػذا الرػدد أكػد مجػدج عزيػز إبػراذيـ  اإلعداديػةية بالحم ة الدراس
% ت ريب ػػا مػػف مجمػػوع التالميػػذ  10 -% 10أف   ػػة بطي ػػي الػػتعمـ يمثػػؿ أ رادذػػا نسػػبة مػػف 

أو ػ  ت ريػر كمػا  بمعنذ أنه يوجد تمميػذ بطػي  تعمػـ مػف بػيف كػؿ ةمسػة تالميػذ  ػي ال رػؿ.
 NASP )National Association of لألةرػػا ييف الن سػػييف الرابطػػة ال وميػػة األمريكيػػة 

School Psychologists  مػػف إجمػػالي 24.2أف نسػػبة األط ػػاؿ بطي ػػي الػػتعمـ ترػػؿ إلػػذ %
التالميذم وذذا النسبة تزداد  ي المناطؽ ال  يرة. وذػذا يتطمػب ا ذتمػاـ ب ػذا ال  ػة الكبيػرة مػف 

  (McManus, 2005:5) تمؼ المواد الدراسيةالتالميذ وت ديـ الدعـ األكاديمي ل ـ  ي مة
تمميذ منة ض التحريؿ ذو نمو متأةرم يعػاني مػف فرػور "والتمميذ بطي  التعمـ ذو 

 "بسيط  ي الذكا م وي ع  ي المنط ة ال ارمة بيف األط ػاؿ متوسػطذ الػذكا  والمتةم ػيف ع مي ػا
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(Shaw & Gowen, 2002: 3). ؼ ال ػدرة عمػذ الت كيػر ويعاني التالميذ بطي ي الػتعمـ مػف  ػع
ا ستنتاجي وحؿ المشكالتم و عؼ الذاكرةم وعدـ فدرت ـ عمذ التركيز وا نتباا ل تػرات طويمػة 

: 1002ةارػػة  إذا كانػػت المػػادة التعميميػػة لمػػدرس تترػػؼ بالتجريػػد  عبػػد الػػرحمف سػػميمافم 
ديميػػػة (. كمػػػا يعػػػانوف مػػػف رػػػعوبة توظيػػػؼ بعػػػض الم ػػػارات الالزمػػػة لػػػتعمـ المػػػواد األكا122

المةتم ػػة مثػػؿ: إتبػػاع ةطػػوات متتاليػػةم وتن يػػذ تعميمػػات أو توجي ػػات جديػػدةم وترتيػػب الم ػػاـ 
المدرسػيةم واسػػتةداـ اسػتراتيجيات حػػؿ المشػكمةم وم ػػارات التحويػؿم والترجمػػة مػف رػػي ه إلػػي 
أةرجم والتعميـم باإل ا ة إلذ عدـ تمكن ـ مػف امػتالؾ الم ػاذيـ األساسػية والمتطمبػات ال بميػة 

 .(Balado, 2005: 4)الالزمة لتعمـ المو وعات الجديدة 
ويةتمػػؼ التالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ  ػػي أسػػموب ت كيػػرذـ عػػف أفػػران ـ العػػادييف  ػػي ن ػػس 
العمػػر الزمنػػي   الط ػػؿ بطػػي  الػػتعمـ ينحرػػر ت كيػػرا  ػػي الحا ػػرم و  يظ ػػر أج اذتمػػاـ أو 

. ويميػؿ التالميػذ بطي ػي (Lowenstein, 2005: online)اكتػراث بػالتةطيط عمػي المػد  البعيػد 
الػتعمـ  ػي العػػادة إلػي ا نسػػحاب مػف المشػػاركة  ػي األنشػػطة والم ػاـ التعميميػػة داةػؿ ال رػػؿم 
وكػػذلؾ تجنػػب الت اعػػؿ مػػع المعمػػـ أثنػػا  الػػدرسم ووالب ػػا مػػا يكػػوف مسػػتو  تحرػػيم ـ الدراسػػي 

 (.11: 1002م ج ػػعي  ا وأفػػؿ مػػف مسػػتوج بػػافي زمال  ػػـ داةػػؿ ال رػػؿ  زكريػػا جػػابر حنػػاو 
(عمذ أف عػدـ ا ذتمػاـ بالتالميػذ بطي ػي الػتعمـم 6: 1022ويءكد ةالد أحمد عبدالعاؿ إبراذيـ  

 وتمبية احتياجات ـ يعوؽ تح يؽ أذداؼ العممية التعميمية بوجه عاـ.
 ي  و  ذذا المشكالت والتحديات التي تواجه التالميذ بطي ي الػتعمـ  ػي تعمػيـ وتعمػـ 

لم ػػػررات الدراسػػػية داةػػػؿ ال رػػػوؿ  أرػػػب  عمػػػذ ةبػػػرا  التربيػػػة العمميػػػة العمػػػـو وويرذػػػا مػػػف ا
وتدريس العمـو البحث عف األساليب المناسبة لتعميـ ذء   التالميػذ وت ػويـ تعمم ػـم وذلػؾ مػف 
ةالؿ ا ست ادة مف تكنولوجيا الكمبيوتر  ي ترميـ بي ة مناسة لتعميـ وتعمـ العمـو ل ػذا ال  ػة 

دادات ـ وسرعت ـ الةارة  ي التعمـم و ػي  ػو  األسػاليب الم  ػمة لمػتعمـ و   ا ل درات ـ واستع
 أ  ؿ أسػاليب أف ( عف1021و ي ذذا الردد كش ت نتا ج دراسة حمد بميه العجمي   لدي ـ.

 ثػـ الػتعمـ ال ػردجم الم ظػيم ثػـ الػتعمـ التػالي: الػتعمـ بالترتيػب جػا ت الػتعمـ بطي ػي عنػد الػتعمـ

ا جتمػاعي.  السػمعيم وأةيػر ا الػتعمـ الػتعمـ جم ثػـر البرػ ثػـ الػتعمـ دنيمالبػ المنط ػيم ثػـ الػتعمـ
ويت ػػ  مػػف ذػػذا الدراسػػة أف الػػتعمـ ال ػػردج كػػاف مػػف أسػػاليب الػػتعمـ الم  ػػمة لػػد  التالميػػذ 

 بطي ي التعمـ حيث جا  ترتيبه الثاني بيف ذذا األساليب.
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التػػي يمكػف اسػػتةدام ا  وتعػد الوسػا ط المتعػػددة لمكمبيػوتر أحػد أسػػاليب الػتعمـ ال ػردج
روػػـ انة ػػاض مسػػتو   األوؿ اإلعػػدادج ػػي تعمػػيـ وتعمػػـ العمػػـو لمتالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ بالرػػؼ 

 ـ وفدرات ـ واستعدادات ـ لتعمـ العمػـو م ارنػة  بػزمال  ـ العػادييف  حيػث أكػدت محبػات أبػو ذكا 
عميـ والتعمـ أكثػر ( عمذ أف استةداـ الكمبيوتر برورة  ردية  ي الت41 – 41: 1000  اعمير 

 اعمية مف استةدامه عمذ ذي ة مجموعات مع التالميذ ذوج التحرػيؿ المػنة ض. كمػا أو ػ  
( أف اسػػتةداـ الكمبيػػوتر  ػػي العمميػػة التعميميػػة يسػػم  444: 1002محمػػد محمػػود الحيمػػة  

لممػػتعمـ أف يةطػػو  ػػي تعممػػه حسػػب ج ػػدا وسػػرعته الةارػػة و   ػػا ل دراتػػه واسػػتعداداته وسػػعة 
 مه.تعمي

ويسم  استةداـ الكمبيوتر بتكرار عرض المادة التعميميػة دوف ممػؿ أو تعػبم كمػا أنػه 
يح ػػز ويشػػجع الػػتعمـم ويسػػم  بدرجػػة كبيػػرة مػػف الحريػػة  ػػي الت ػػدـ والحرػػوؿ عمػػذ المعمومػػةم 
مكانية الت اعؿ والتحكـ  ي العرض برورة  رديةم باإل ػا ة إلػذ ذلػؾ   ػو يسػاعد المتعممػيف  وا 

 ,Eomo & Reiser)ب سػرعت ـ الةارػػة وحسػػب اذتمامػات ـ وت  ػػيالت ـ عمػذ الت ػػدـ حسػػ

وفد يساعد استةداـ الكمبيوتر  ي تعميـ العمػـو عمػذ زيػادة روبػة التمميػذ  .(248 – 247 :2000
 ي الػتعمـم وزيػادة دا عيتػهم وتركيػز انتباذػهم وتنميػة إحساسػه ب درتػه عمػذ الػتحكـ  ػي عػرض 

يسػاعدا عمػذ الػتعمـ حسػب فدراتػه واسػتعداداتهم باإل ػا ة إلػذ المعمومات التي أمامهم كما أنه 
أنػػه يمكػػف مػػف ةػػالؿ الكمبيػػوتر ت ػػديـ المحتػػو  العممػػي بطػػرؽ جذابػػةم وشػػي ةم وكػػذلؾ ت ػػديـ 
التعزيػػز ال ػػورج لمتمميػػذم والسػػماح لػػه بانت ػػاؿ مػػف نجػػاح إلػػذ نجػػاح  األمػػر الػػذج يترتػػب عميػػه 

اإلنجػػاز والت ػػدـ  ن مػػة عبػػد الػػرزاؽ عبػػد المجيػػدم زيػػادة إحسػػاس التمميػػذ بذاتػػهم وب درتػػه عمػػذ 
1006 :2.) 

تعد الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر أحػد التطػورات التػي أ رزت ػا ثػورة التكنولوجيػام ويعػد و 
اسػػتةدام ا  ػػي التعمػػيـ والػػتعمـ التطبيػػؽ الح ي ػػي لتكنولوجيػػا الكمبيػػوتر واإلنترنػػت  ػػي العمميػػة 

ـ الوسا ط المتعددة برورة  ردية  ػي تعممػه لمعمػـو  ولػذلؾ ويمكف أف يستةدـ المتعمالتعميمية. 
تعد الوسا ط المتعددة أحد أساليب التعمـ ال ردج التػي يمكػف لمتالميػذ بطي ػي الػتعمـ اسػتةدام ا 

ي ػػع اسػػتةداـ الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوتر  ػػي  ػػي تعمػػـ العمػػـو و   ػػا لسػػرعت ـ الذاتيػػة. كمػػا 
التػػدريس وذػػو: مػػدةؿ الوسػػا ط المتعػػددة أو المػػدةؿ متعػػدد التعمػػيـ والػػتعمـ  ػػمف أحػػد مػػداةؿ 



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يمػي ويةاطػب أكثػر مػف حاسػة المدةؿ الذج يستةدـ ةاللػه أكثػر مػف وسػيط تعمم وذو الحواس
   .لممتعمـ

التعميـ والتعمـ  ي مدةؿ الوسا ط المتعددة أو المدةؿ متعدد الحػواس مػف  وتتـ عمميتا
لتنظيـ لدمج ا وتوظي  ا  ي موافؼ التعميـ والػتعمـ ةالؿ عدد مف الوسا ط التي يتـ التةطيط وا

مف أجؿ تح يؽ أذداؼ التعمـ برورة  عالةم ول ذا المدةؿ أذمية كبيػرة  ػي جعػؿ عمميػة الػتعمـ 
أكثر إثارة وتشوي ا  واذتماما  لممتعمميفم كما أنه يس ـ  ي م ابمػة احتياجػات المتعممػيف ويراعػي 

عمـ يعتمػػد عمػػذ ذاتػػه  ػػي الػػتعمـم كمػػا أنػػه يحػػررا مػػف مػػا بيػػن ـ مػػف  ػػروؽ  رديػػةم ويجعػػؿ المػػت
 & Singh, Sharma)الواجبػػات الروتينيػػةم ويسػػ ـ  ػػي تعزيػػز الػػتعمـ ال ػػردج والجمػػاعي  

Upadhya, 2008: 40-47). 
والوسا ط المتعددة لمكمبيوتر أربحت  ي الوفت الحالي ذػي أحػدث التطػورات  ػي ذػذا 

 ػػي األذذػػاف بالوسػػا ط  ط المتعػػددة أرػػب  متعم  ػػام  الوسػػا المػػدةؿ التدريسػػيم حتػػذ أف مرػػط
 المتعددة لمكمبيوتر مثؿ تأثيرات الروت والحركة والنص والرسـو وال يديو وويرذا مف الوسػا ط.

الوسػا ط المتعػددة لمكمبيػوتر بأن ػا "اسػتةداـ ( 110 :1004كماؿ عبد الحميد زيتػوف   ؼ  ر  ع  و 
م والرػوت والرػورة بػروابط وأدوات تسػم  الكمبيوتر  ي عروض ودمػج النرػوصم والرسػومات

 لممستةدـ با ست را م والت اعؿم وا بتكارم وا تراؿ".
م حيػث أن ػا   فػدولموسا ط المتعددة لمكمبيوتر أذمية كبيرة  ي مجاؿ تعميـ وتعمـ العمػـو

تسػػ ـ  ػػي زيػػادة عمػػؽ   ػػـ التالميػػذ لممػػادة المتعممػػةم كمػػا تتػػي  لممػػتعمـ الػػتحكـ  ػػي تعممػػهم 
الت ػػػدـ  ػػػي الػػػتعمـ بسػػػرعته الةارػػػةم وذػػػي بػػػذلؾ تراعػػػي ال ػػػروؽ ال رديػػػة بػػػيف بلػػػه  وتسػػػم 

كمػا أف اسػتةداـ الوسػا ط المتعػددة لمكمبيػوتر  ػي تعمػيـ  .(Siddiqui, 2008: 147)المتعممػيف 
ثػػارة وت اعميػػة مػػف ةػػالؿ  العمػػـو يتػػي  لمتالميػػذ ةبػػرات حيػػةم ويجعػػؿ بي ػػة الػػتعمـ أكثػػر مرونػػة وا 

الرور والرسـو الثابتة واأل الـ المتحركة والروت ول طػات ال يػديو وويرذػام تأثيرات النروص و 
 ,Ward, Roden, Hewlett & Foreman)كما أنه يساعد التالميذ عمذ الت كيػر بشػكؿ أ  ػؿ 

الوسػػا ط المتعػػددة  ػػي إثػػارة اذتمػػاـ التالميػػذ وتسػػاعد عمػػذ تأكيػػد  وكػػذلؾ تسػػ ـ .(167 :2008
تح يػػز التالميػػذ عمػػذ ممارسػػة النشػػاط الػػذاتيم وتوسػػيع مجػػاؿ الػػذات لػػدي ـم كمػػا تسػػاعد  ػػي 

الةبرات العممية لدي ـم وتءكػد عمػذ الػتعمـ الػذاتيم وتسػاذـ  ػي إشػباع وتنميػة ميػوؿ التالميػذم 
 (.24-21 :1002وتراعي ما بين ـ مف  روؽ  ردية    يـ مرط ذم 
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م األمػر الػذج يت   مف ذذا أذمية الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر  ي تعميـ وتعمػـ  العمػـو
لكا ػة ي رض عمذ الم تميف بالتربية العممية ا ست ادة مف ذذا الوسا ط  ي تعميـ وتعمـ العمػـو 

 .بطي ي التعمـ من ـالتالميذ التالميذ وبرورة ةارة 
عمميات العمـ لد  التالميذ بالرػؼ األوؿ اإلعػدادج أحػد المعارؼ العممية و ويعد تنمية 

. ولممعارؼ العممية وعمميات العمـ أذمية كبيرة  ي حياة ذػء   س العمـواألذداؼ الر يسة لتدري
التالميػذ  حيػػث أن ػا تميػػز األ ػراد المث  ػػيف والمتنػوريف عممي ػػام كمػا أن ػػا تسػاعد المتعممػػيف  ػػي 
  ـ وت سػير الظػواذر العمميػة المحيطػة ب ػـم و ػي حػؿ المشػكالت البي يػة التػي تػواج  ـم كمػا 

م و  يمكػػف إنكػػار عالفت ػػا وارتباط ػػا بتنميػػة الميػػوؿ وا تجاذػػات لعممػػيالت كيػػر اأن ػػا أسػػاس 
ػػا. ( أف عمميػػات العمػػـ تسػػ ـ  ػػي 24: 1001وأو ػػ  كمػػاؿ عبدالحميػػد زيتػػوف   العمميػػة أي  

نمػا ذػي أسػموب ع وترنيؼ لمح ػا ؽ أو البيانػاتم وا  تطوير المعر ةم حيث إن ا ليست مجرد جم
الورػوؿ إلػذ ت سػيرات دفي ػة ورػادفة.  عمميػات العمػـ  ي الت كير لحؿ مشكالت مع ػدة ب ػدؼ 

تبػػدأ بوجػػود مشػػكمة و ػػي محاولػػة حم ػػا نرػػؿ إلػػذ الكشػػؼ عػػف جديػػد أو مجػػرد محاولػػة ل ػػذا 
الكشؼم وذذا ا ستكشا ات الجديدة والب ا ما تأتي بمشكالت جديدة ومف ةػالؿ تمػؾ المحػاو ت 

 تنمو المعر ة.
تنشػػط  ةبػػرات لممتعممػػيف مػػؾ التػػي تػػو رتطػػرؽ واسػػتراتيجيات التػػدريس  وتعػػد أ  ػػؿ

 أمػاـ ال ػرص بتػو ير الحديثػة التربيػة دوا ع ػـ وتسػتثيرذا نحػو الػتعمـ واإلنجػاز  ولػذلؾ اذتمػت

تحديػد  و ػي مو ػوعات الػتعمـ التػي تػرتبط بمشػكالت ـ الحياتيػةم اةتيػار  ػي ليشػاركوا التالميػذ
األذػداؼ التعميميػة   ػودذـ نحػو تح يػؽت التػي والدراسة العمؿ التعميمية وطرؽ واألنشطة الوسا ؿ

بمػا يتناسػب مػع فػدرات ـ واسػتعدادات ـ وسػرعت ـ الةارػة  ػي الػتعمـ وأسػاليب الػتعمـ الم  ػػمة 
 تساعد التي ال وة   ي المتعمـ وتح يؽ أذدا ه  لنجاح ر يس ا لإلنجاز شرط ا الدا عية وتعد لدي ـ.

 أذػداؼ و ػع  ػي العمػؿ والػتعمـم والت كيػروا نةػراط  ػي  الجيػدم التحرػيؿ نحػو وتد عػه المػتعمـ

 المػتعمـ سػعي النجػاح. ولمدا عيػة لإلنجػاز أذميػة بال ػة  ػي لمورػوؿ إلػذ لمتح ػؽ فابمػة تعميمية

مػا يحػيط  وت سػير و  ػـ الموافػؼ إدراؾ عمػذ ومسػاعدته وتوجيػه سػموكه م وتنشػيط ذاتهم لتح يؽ
 النجاح. لتح يؽ الجادة المحاو ت بذؿنحو  والميؿ الجيد األدا   ي كما أن ا أساس الروبة بهم

 األمر الػذج ما  نشاط لممارسة المتعمـ الالزمة حشد طافة لإلنجاز عمذ الدا عية وتعمؿ

ا تػزاف  والعػودة إلػذ حالػة التوتر إزالة أجؿ مف بعمؿ ما ال ياـ إلذ ود عه سموكه تنشيط يءدج إلذ
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ػػر ؼ   (.222 :1004 رػػال  حسػػيف الػػداذرجم  الدا عيػػة لإلنجػػاز  Woolfolk (1990: 96)وع 
 عميػه تمػ  كمػا وانتباذػهم ووعيػه وبنػا ا المعر ػي ومعار ه المتعمـ أ كار تحرؾ داةمية حالة بأن ا"

عبػدا ال نػاـ  معر يػة". كمػا ع ر    ػا محػرز حالػة تػوازف إلػذ لمورػوؿ األدا  اسػتمرارية لموارػمة
نجػاز النجػاح  ػي المسػتمرة الروبػةالمسػ ولية و  لتحمػؿ ال ػرد اسػتعداد بأن ػا" (404: 1001   وا 

 مػف مسػتو  وأ  ػؿ الج ػد مػف فػدر ممكػف وبأفػؿ بك ػا ة الع بػات عمػذ والت مػب رػعبة أعمػاؿ

 األدا ".
جوانػب بعػض يـ وتعمػـ العمػـو بتنميػة مػمجػاؿ تع ػي وفد اذتـ عدد فميػؿ مػف الدراسػات 

مرػػط ذ عبػػد ال ػػادر الػػتعمـ لػػد  التالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـم ومػػف ذػػذا الدراسػػات: دراسػػة محسػػف 
( التػػػي كشػػػ ت نتا ج ػػػا عػػػف  اعميػػػة أسػػػموب تحميػػػؿ الم مػػػة  ػػػي تنميػػػة التحرػػػيؿ 2224 

 Scruggs and ودراسػػةوا تجاذػػات العمميػػة لػػد  بطي ػػي الػػتعمـ بالرػػؼ الثالػػث اإلعػػدادج. 

Mastropiere (1995)  دراسػػة وPorter (2000)  التػػي تورػػمتا إلػػذ  اعميػػة التجػػارب المعمميػػة
ودراسػػة لتحرػػيؿ  ػػي العمػػـو لػػد  التالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ بالرػػؼ األوؿ اإلعػػدادج.  ػػي تنميػػة ا

( التػي تورػمت إلػذ  اعميػة الوسػا ط المتعػددة لمكمبيػوتر 1006ري اـ محمد أحمد عبػدالحميـ  
الػػتعمـ بالرػػؼ الثػػاني ـ لػػد  التالميػػذ بطي ػػي و  ػػي تنميػػة التحرػػيؿ وا تجػػاا نحػػو مػػادة العمػػ

 عاليػػة نمػػوذج الػػتعمـ ( التػػي أثبتػػت 1004  أبػػو زيػػد نارػػر منرػػور ذمنػػودراسػػة اإلعػػدادج. 
التالميػػذ بطي ػػػي الػػتعمـ  ػػػذ العمػػػـو   يػػة التحرػػػيؿ وبعػػض عمميػػػات العمػػـ لػػػدالبنػػا ي  ػػػذ تنم

إيجػابي ثػر ( التػي تورػمت إلػذ وجػود أ1002أحمػد   حمػد حسػف. ودراسػة أبالمرحمة اإلبتدا ية
كتسػػاب التحرػػيؿ وا  ػػي تنميػػةعػػداد  وؿ اإلبرنػػامج م تػػرح لمتالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ بالرػػؼ األ ل

( التػػي أثبتػػت 1022  نرػػر ودراسػػة ريحػػاب أحمػػد عبػػدالعزيز. ساسػػيةبعػػض عمميػػات العمػػـ األ
 اعمية استةداـ استراتيجيات التدريس و   ا لمذكا ات المتعددة  ي تنمية التحريؿ الدراسػي  ػي 

 العمـو والم ارات الحياتية لد  التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ الةامس ا بتدا ي.
 إف ذناؾ ندرة  ػي الدراسػات السػاب ة  ػي العػالـ   ي حدود عمـ الباحثو   ي  و  ذلؾ

اذتمػت بتنميػة جوانػب الػتعمـ برػ ة التػي و ي مجاؿ تػدريس العمػـو عمػذ وجػه التحديػد العربي 
عامػػة لػػد  التالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـم كمػػا أنػػه   توجػػد دراسػػة  ػػي مجػػاؿ تػػدريس العمػػـو اذتمػػت 

ت العمـ والدا عية لإلنجػاز لػد  التالميػذ بطي ػي الػتعمـ بالرػؼ بتنمية التحريؿ المعر ي وعمميا

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d9%86%d9%8a+%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%b2%d9%8a%d8%af+%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1+%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a8%d8%b7%d9%8a%d8%a6%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85++%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85++%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a8%d8%b7%d9%8a%d8%a6%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85++%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85++%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
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األوؿ اإلعػػدادج باسػػػتةداـ الوسػػا ط المتعػػػددة لمكمبيػػػوتر  ممػػا يءكػػػد الحاجػػة إلجػػػرا  الدراسػػػة 
 الحالية.

يت ػػ  مػػف العػػػرض السػػابؽ أذميػػػة ا ذتمػػاـ بالتالميػػػذ بطي ػػي الػػػتعمـ أثنػػا  تػػػدريس 
م وأذميػة اسػتةداـ أسػاليب التػدر  ت ـ وسػرعة تعمم ػـم يس التػي تناسػب احتياجػات ـ وفػدراالعمـو

ت ػػ  أذميػػة اسػػتةداـ الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوتر  ػػي تػػدريس العمػػـو لتالميػػذ الحم ػػة كمػػا ي
بطي ػي الػتعمـ مػن ـم وكػذلؾ أذميػة تنميػة المعػارؼ العمميػة التالميػذ اإلعدادية وبرػورة ةارػة 

لتالميذ  ولػذلؾ اذػتـ البحػث الحػالي بالكشػؼ عػف وعمميات العمـ والدا عية لإلنجاز لد  ذء   ا
أثػػر اسػػتةداـ الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوتر  ػػي تػػدريس العمػػـو  ػػي تنميػػة التحرػػيؿ المعر ػػي 

 .وعمميات العمـ والدا عية لإلنجاز لد  التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادج
 :وحتديدها مشكلة البحح

ثػػػؿ شػػػريحة   يسػػػت اف ب ػػػا بالنسػػػبة لمجتمػػػع تم بطي ػػػي الػػػتعمـعمػػػذ الػػػروـ مػػػف أف 
عمـ فميمػػةم  مػػـ تحػػظ التالميػػذم إ  أف اذتمامػػات التربػػوييف بالتالميػػذ الػػذيف يعػػانوف مػػف بػػط  الػػت

م وذػذا يعنػػي أف التالميػذمػف  العػادييف  ػة  ب ػا حظيػػتالتػي ن سػ ا ا ذتمػاـ درجػة ذػذا ال  ػة ب
س  ػي المػدارس األساسػية   يسػت يدوف يجمسوف عمذ م اعد الػدر  التالميذعشرات ال ؼ مف 

مف ةدمت ا كما ذو مأموؿم إذ أن ـ يواج وف مشكالت تعميميػة وسػموكية وتكي يػةم تػءثر سػمبا  
 ي تحريم ـ المدرسي وتكي  ـ الن سي وا جتماعيم وذذا يشكؿ ذدرا  تربويا  كبيػرا م وذلػؾ لعػدـ 

انذ التالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ مػػف انسػػجاـ مةرجػػات المنظومػػة التربويػػة مػػع مػػدةالت ا  حيػػث يعػػ
 ػػعؼ دا عيػػت ـ بشػػكؿ عػػاـم ودا عيػػة اإلنجػػاز بشػػكؿ ةػػاصم وتػػدني مسػػتو  ال ػػدرات الع ميػػة 
لدي ـم األمر الذج يجعم ـ أفؿ ث ة بأن س ـم   ال  عػف أدا  ػـ األكػاديمي المػنة ض الم ػروف 

ذػػات سػػمبية نحػػو بػػردود أ عػػاؿ د اعيػػة إزا  مشػػاعرذـ بعػػدـ الك ايػػةم حيػػث تتكػػوف لػػدي ـ اتجا
النػػاس واألشػػيا  المحيطػػة ب ػػـم يترتػػب عمي ػػا  ػػي الن ايػػة  شػػؿ تراكمػػيم فػػد يػػءد  إلػػذ تػػرؾ 
المدرسةم ومف ثـ يةسر المجتمع عػدد ا مػف أبنا ػه الػذيف لػـ يح  ػوا المسػتويات المناسػبة ل ػـ 

م ابيعمحمػد أحمػد الر ػوعم محمػد الس اسػ ة ر ماذرالػدر  ي التعمـ والتعمػيـ والحيػاة بشػكؿ عػاـ  
1004  :222-100.) 

عمػػػذ  ػػػعؼ التحرػػػيؿ الدراسػػػي وأدبيػػػات البحػػػث أكػػػدت عديػػػد مػػػف الدراسػػػات ل ػػػد و 
ومػف بين ػا   ػي أومػب المػواد الدراسػيةبوجه عاـ لػد  التالميػذ بطي ػي الػتعمـ والدا عية لإلنجاز 
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الػػرحمف  عبػػد  لػػدي ـ  ػػعؼ م ػػارات الت كيػػر بمػػا  ي ػػا عمميػػات العمػػـ وكػػذلؾم  مػػادة العمػػـو
لػػػػػوريس إميػػػػػؿ   144-144: 1001  مجػػػػػدج عزيػػػػػز إبػػػػػراذيـم 144: 1002يمافم سػػػػػم

ةالد أحمػد عبػدالعاؿ    22: 1022م ريحاب أحمد عبدالعزيز نرر  241: 1004عبدالممؾم 
ذػػذا وفػػد يكػػوف مػػف أسػػباب  (.120: 1021م حمػػد بميػػه العجمػػي  26-24: 1022م إبػػراذيـ

طػػرؽ تػػدريس العمػػـو  مالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـلػػد  الت  ػػي ذػػذا الجوانػػب المةتم ػػة لمػػتعمـ ػػعؼ ال
الت ميديػػة المتبعػػة التػػي تعتمػػد عمػػذ التم ػػيف مػػف جانػػب المعمػػـم وا سػػتماع والح ػػظ مػػف جانػػب 

م ذػذا إلػذ جانػب انة ػاض مسػتو  ذكػا  التالميذم والتي   تراعي ال روؽ ال ردية بػيف التالميػذ
 .ذذا ال  ة مف التالميذ

ي ي الػتعمـ بنسػبة كبيػرة داةػؿ ال رػوؿ الدراسػيةم وعػدـ وانطالف ا مف وجود التالميذ بط
    ػػد العمػػـو وويرذػػا مػػف المػػواد الدراسػػية فػػدرت ـ عمػػذ مسػػايرة بػػافي أفػػران ـ العػػادييف  ػػي تعمػػـ

 ػي وجػود  ػعؼ وا ػ   ػي التحرػيؿ المعر ػي وعمميػات العمػـ تحددت مشػكمة البحػث الحػالي 
 ونػدرةبطي ػي الػتعمـ بالرػؼ األوؿ اإلعػدادجم  لػد  التالميػذ ي مجاؿ العمػـو والدا عية لإلنجاز 

  األمػػر ذػػء   التالميػذتناسػػب احتياجػات التػي تعميميػة  ػػي مجػاؿ تعمػػيـ وتعمػـ العمػػـو البػرامج ال
 .لدي ـالذج يعوؽ تح يؽ أذداؼ تعميـ وتعمـ العمـو 

 :أهداف البحح

 ذدؼ البحث الحالي إلذ تنمية كؿ مف:
مػف ةػالؿ اسػتةداـ  اإلعػدادج األوؿالرػؼ  ي الػتعمـ ببطيتالميذ اللد   التحريؿ المعر ي -2

 .الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر  ي تدريس العمـو

مػػف ةػػالؿ اسػػتةداـ  اإلعػػدادج األوؿالرػػؼ بطي ػػي الػػتعمـ بتالميػػذ اللػػد   عمميػػات العمػػـ -1
 .الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر  ي تدريس العمـو

مػف ةػالؿ اسػػتةداـ  اإلعػدادج األوؿلرػؼ ابطي ػي الػػتعمـ بتالميػذ اللػد   الدا عيػة لإلنجػاز -7
 .الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر  ي تدريس العمـو
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 :أسئلة البحح

 حاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف األس مة التالية:
التحرػػيؿ  ػػي تػػدريس العمػػـو عمػػذ تنميػػة  الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوترمػػا أثػػر اسػػتةداـ  -2

 ؟اإلعدادج ألوؿاالرؼ بطي ي التعمـ بتالميذ اللد   المعر ي

 عمميػات العمػـ ػي تػدريس العمػـو عمػذ تنميػة  الوسا ط المتعددة لمكمبيػوترما أثر استةداـ  -1
 اإلعدادج؟ األوؿالرؼ بطي ي التعمـ بتالميذ اللد  

الدا عيػػة  ػػي تػػدريس العمػػـو عمػػذ تنميػػة  الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوترمػػا أثػػر اسػػتةداـ  -7
 اإلعدادج؟ األوؿالرؼ ي التعمـ ببطي تالميذ اللد   ي العمـو  لإلنجاز

 :فــسوض البحح

 حاوؿ البحث الحالي اةتبار رحة ال روض التالية:
تالميػذ المجمػوعتيف  رتب ي( بيف متوسط0.04يا  عند مستو     توجد  روؽ دالة إحرا  -2

 .التحريؿ المعر يالتجريبية وال ابطة  ي التطبيؽ البعدج  ةتبار 
تالميػذ المجمػوعتيف  رتب يمتوسط( بيف 0.04عند مستو     توجد  روؽ دالة إحرا يا   -1

 .عمميات العمـالتجريبية وال ابطة  ي التطبيؽ البعدج  ةتبار 
تالميػذ المجمػوعتيف  رتب يمتوسط( بيف 0.04  توجد  روؽ دالة إحرا يا  عند مستو    -7

 . ي العمـو الدا عية لإلنجازالتجريبية وال ابطة  ي التطبيؽ البعدج لم ياس 
 مصطلحات البحح:حتديد 

 :Computer Multimedia الوسائط املتعددة للكنبيوتس

تعػػرؼ الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوتر  ػػي البحػػث الحػػالي بأن ػػا "مػػزج أو دمػػج أو تكامػػؿ 
تػػأثيرات الرػػوت والحركػػة واأللػػواف والموسػػي ذ والرػػور والرسػػـو الثابتػػة والمتحركػػة والنرػػوص 

ة ول طػػػػات ال يػػػػديو باسػػػػتةداـ برنػػػػامج العػػػػروض الت ديميػػػػة ال ا  ػػػػة وا رتباطػػػػات التشػػػػعيبي
“Microsoft PowerPoint 2010”  يسػتةدم ا التالميػذ بطي ػي  وذلؾ لترميـ برمجية تعميمية

الػػتعمـ بالرػػؼ األوؿ اإلعػػدادج  ػػي تعمػػـ محتػػو  وحػػدة "الت ػػاعالت الكيميا يػػة" بم ػػرر العمػػـو 
ذلػؾ لتنميػة التحرػيؿ المعر ػي وعمميػات العمػـ بطري ة  ردية تحت إشراؼ وتوجيه معمـ العمـ  و 

 والدا عية لإلنجاز لدي ـ".
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 :Cognitive Acheivement التحصيل املعسيف

التالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ يعػػرؼ التحرػػيؿ المعر ػػي  ػػي البحػػث الحػػالي بأنػػه "مػػا يكتسػػبه 
محتػو  بالرؼ األوؿ اإلعػدادج مػف ح ػا ؽ وم ػاذيـ وتعميمػات وفػوانيف عمميػة أثنػا  تعمم ػـ 

 "وحدة "الت اعالت الكيميا ية" بم رر العمـو
 :Science Processes عنليات العله

تعػػرؼ عمميػػات العمػػـ  ػػي البحػػث الحػػالي بأن ػػا "مجموعػػة الم ػػارات الع ميػػة البسػػيطة 
( التػػي م والم ارنػػةم واسػػتةداـ األرفػػاـ المالحظػػةم وا سػػتنتاجم والترػػنيؼم وا ترػػاؿم والتنبػػء

بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادج أثنػا  تعمم ػـ محتػو  وحػدة "الت ػاعالت التالميذ يكتسب ا 
"  الكيميا ية" بم رر العمـو

 :Achievement Motivationالدافعية لإلجناش 

التالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ بالرػػؼ روبػػة " بأن ػػا تعػػرؼ الدا عيػػة لإلنجػػاز  ػػي البحػػث الحػػالي
دراسػػت ـ لمحتػػو  وحػػدة "الت ػػاعالت أثنػػا   اح ػػي األدا  الجيػػد وتح يػػؽ النجػػاألوؿ اإلعػػدادج 

"  .  الكيميا ية" بم رر العمـو
 :Slow Learnerبطيء التعله 

مػػنة ض  األوؿ اإلعػػدادجالػػتعمـ  ػػي البحػػث الحػػالي بأنػػه "تمميػػذ الرػػؼ بطػػي  يعػػرؼ 
م ارنػػة   والػػذج يسػػت رؽ وفت ػػا أطػػوؿ  ػػي الػػتعمـم األةػػر  المػػواد الدراسػػيةالعمػػـو و التحرػػيؿ  ػػي 

كمػػا  درجػػة 22: 40 ذكا ػػه مػػف درجػػة  حيػػث تتػػراوح ويكػػوف ذكػػاءا أفػػؿ مػػف المتوسػػطهم بأفرانػػ
 (40وحتػػذ أفػػؿ مػػف الم ينػػي   (14 ينػػي  الم عنػػد وأاةتبػػارات الػػذكا  ويػػر الم ظيػػةم  ت يسػػ ا

 ".(Ravenلممعايير الم ينية  ةتبار المر و ات المتتابعة لرا ف   و   ا
 :أهنيـــة البحــح

 الحالي  يما يمي:تت   أذمية البحث 
 ي تن يذ وت ويـ دروس  الوسا ط المتعددة لمكمبيوترمساعدة معممي العمـو  ي توظيؼ  -2

.  العمـو

ثارة اذتماـ ةبرا  التربية العممية وتدريس العموـ نحو ا ذتماـ بالتالميذ بطي ي التعمـ  ي إ -1
 مجاؿ تدريس العموـ.
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المعارؼ العممية وعمميات العمـ ة توجيه اذتماـ موج ي ومعممي العمـو نحو أذمية تنمي -7
وبرورة ةارة بطي ي  لد  المتعمميفكأذداؼ ر يسة لتعميـ العمـو  والدا عية لإلنجاز

 .التعمـ
توجيه ال ا ميف عمذ تةطيط وترميـ وبنا  مناذج العمـو نحو ترميـ وحدات تعميمية  ي  -4

باستةداـ برنامج  فا مة عمذ التعميـ ال ردج ومعززة بالوسا ط المتعددةمجاؿ العموـ 
 .شا ع ا ستةداـ PowerPointالعروض الت ديمية 

التحريؿ مساعدة الم تميف بت ويـ تعمـ العمـو  ي إعداد أدوات ال ياس المناسبة لكؿ مف  -5
 .التالميذ بطي ي التعمـلد   المعر ي وعمميات العمـ والدا عية لإلنجاز

را  بحوث يتـ ةالل ا توظيؼ توجيه الباحثيف  ي مجاؿ المناذج وطرؽ التدريس إلج -6
لمتالميذ بطي ي التعمـم بمراحؿ التعميـ العاـ  العموـ ي تدريس  الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر

 .المةتم ة لتعميـ العموـوالكشؼ عف مد   اعميت ا  ي تح يؽ األذداؼ 
 :حــدود البحح

 التـز البحث الحالي بالحدود التالية:
مف م رر العمـو لم رؿ الدراسي الثاني " الكيميا ية الت اعالت" األولذدروس الوحدة  -2

 . ـ1021/ 1021 اإلعدادج األوؿبالرؼ 

لمعاـ  الثانيتطبيؽ تجربة البحث و  ا  لةطة وزارة التربية والتعميـ ةالؿ ال رؿ الدراسي  -1
 ـ.1021/ 1021الدراسي 

ذ بطي ي التعمـ فياس التحريؿ المعر ي عند مستويات التذكر وال  ـ والتطبيؽ لد  التالمي -7
 .بالرؼ األوؿ اإلعدادج

تمثمت عمميات العمـ التي تـ فياس ا لد  التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادج  -4
 . ي: المالحظةم وا ستنتاجم والترنيؼم وا تراؿم والتنبءم والم ارنةم واستةداـ األرفاـ

العموـم تعمـ ة  ي النجاح  ي تمثمت مكونات م ياس الدا عية لإلنجاز  ي العموـ  ي: الث  -5
م تعمـ والةوؼ مف ال شؿ  ي  م والمثابرةوا ستمتاع بالعمـو  ي تعمـ العموـم  تعمـ العمـو

.  والشعور بأذمية تعمـ العمـو
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 :متغريات البحح

 شمؿ البحث الحالي المت يرات التالية:
 .الوسا ط المتعددة لمكمبيوترالمت ير المست ؿ وذو:  -2
 . ي العمـو التحريؿ المعر يم وعمميات العمـم والدا عية لإلنجازة وذي: المت يرات التابع -1

 مواد البحح وأدواته:

"مجموعات أم بم جػم دم ذػ". لجوف را ف  ب. تـ استةداـ اةتبار المر و ات المتتابعة 
كأحد  مت.( ترجمة: مرط ذ   مي و ءاد أبو حطب وحامد زذراف وعمي ة ر ويوسؼ محمود

 تالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادج.محكات تحديد ال
 أعد الباحث مواد البحث وأدوات ال ياس التية:كما 

" بال رػػؿ الدراسػػي الثػػاني مػػف الت ػػاعالت الكيميا يػػةبرمجيػػة الوسػػا ط المتعػػددة  ػػي وحػػدة " -2
 .األوؿ اإلعدادجم رر العمـو لتالميذ الرؼ 

ث( باسػتةداـ برمجيػة الوسػا ط المتعػددة لمعمـ لتدريس الوحدة الدراسػية  مجػاؿ البحػادليؿ  -1
 .األوؿ اإلعدادجالرؼ بطي ي التعمـ بتالميذ مل

 .األوؿ اإلعدادجلمتالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ اةتبار التحريؿ المعر ي  ي العمـو  -7
 .األوؿ اإلعدادجلمتالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ اةتبار عمميات العمـ  -4
 .األوؿ اإلعدادج ي التعمـ بالرؼ لمتالميذ بطيم ياس الدا عية لإلنجاز  -5

 اإلطاز اليظسي للبحح

عداد اإلطار إتـ  المتعم ة بالبحثمدراسة بعض األدبيات والبحوث والدراسات الساب ة بعد 
 :(* المحاور الر يسة التالية النظرج لمبحث حوؿ

 .تعميـ وتعمـ العموـ لمتالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادجأو  : 

أذمية استةداـ الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر  ي تعميـ وتعمـ العموـ لمتالميذ بطي ي التعمـ  ثاني ا:
 بالرؼ األوؿ اإلعدادج

 أذمية تنمية عمميات العمـ لد  التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادجثالث ا: 

 طي ي التعمـأذمية تنمية الدا عية لإلنجاز لد  تالميذ الرؼ األوؿ اإلعدادج برابع ا: 

                                                 
(* )

عرض
 

اإلطار
 

بحث بالتفصيل في أصل البحث.النظري لل
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 ميهج البحح وإجساءاته

 ميهج البحح 

استةدـ البحث الحالي المن ج التجريبي ترميـ ال ياس البعدج لمجموعتيف 
أثر استةداـ الوسا ط متكا  تيف إحداذما تجريبية واألةر   ابطة  لمناسبته  ي التعرؼ عمذ 
عمميات العمـ والدا عية المتعددة لمكمبيوتر  ي تدريس العمـو  ي تنمية التحريؿ المعر ي و 

 .جلإلنجاز لد  التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعداد
 إجساءات البحح:

أثر استةداـ الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر  ي تدريس العموـ  ي تنمية لمتعرؼ عمذ 
التحريؿ المعر ي وعمميات العمـ والدا عية لإلنجاز لد  التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ 

 م تـ إتباع اإلجرا ات التية:إلعدادجا
 لتعليه وتعله العلوو: بسجمية الوسائط املتعددة للكنبيوتس إعدادأواًل: 

لموحدة الثانية لمو وعات العمـو برمجية الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر تـ ترميـ 
 :(ADDIE)منموذج العاـ لمترميـ لالتية  لممراحؿو   ا  "الت اعالت الكيميا ية"

 Analysisسحلة األوىل: مسحلة التحليل امل

م وتحميؿ محتواذا: -2  اةتيار دروس العمـو
مف م رر العموـ الت اعالت الكيميا ية" " الوحدة األولذب دروس العمـوتـ اةتيار 

تحديد جوانب ب رض ـم وتحميؿ محتو  ذذا الدروسم 1022/1021اإلعدادج  األوؿبالرؼ 
دانية المت منة  ي ام ورياوة أذدا  ا السموكيةم وتحديد التعمـ المعر ية والم ارية والوج

 الةطة الزمنية المناسبة لدراست ا بما يت ؽ مع ةطة وزارة التربية والتعميـ.
تحميؿ ةارة  اتتـ إعداد استمار  المةتم ة المت منة بالوحدة جوانب التعمـولتحديد 

 مالح ا ؽ العممية كال  مف ةجوانب التعمـ المعر ي تحميؿمت استمارة شمم حيث ب ذا ال رض
جوانب تحميؿ شممت استمارة كما  .ال وانيف العمميةم و التعميمات العمميةم و الم اذيـ العمميةو 

. بينما الم ارات ا جتماعيةالعمميةم و الم ارات كال  مف عمميات العمـم و التعمـ الن سحركية 
وا ذتمامات  مالت دير العمميةأوجه  كال  مفجوانب التعمـ الوجدانية شممت استمارة تحميؿ 

 .ا تجاذات العمميةو  مالميوؿ العمميةو 
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وفد تـ حساب ثبات التحميؿ مف ةالؿ تحديد مد  ا ت اؽ بيف نتا ج تحميؿ الباحث 
 لحساب معامؿ الثبات Holstiم وذلؾ باستةداـ معادلة ذولستي رونتا ج تحميؿ الباحث الة

يمة معامؿ ثبات تحميؿ جوانب التعمـ المعر ية   حيث بم ت ف(202: 2224 رشدج طعيمةم 
(م وبم ت فيمة 0.22(م كما بم ت فيمة معامؿ ثبات تحميؿ جوانب التعمـ الن سحركية  0.24 

(م وبم ت فيمة معامؿ الثبات لنتا ج التحميؿ 0.21معامؿ ثبات تحميؿ جوانب التعمـ الوجدانية  
 وتعطي ث ة  ي نتا ج التحميؿ. مرت عةم ذذامعامالت الثبات  (. وجميع0.24ككؿ  

عمذ  لمتأكد مف ردؽ التحميؿم تـ عرض نتا ج التحميؿ مرحوبة باستطالع رأجو 
(م وبنا   عمذ المالحظات التي فدم ا السادة المحكموف أجريت 2 السادة المحكميف  ممحؽ

ه  ي رورت مو وعات العمـو  مجاؿ البحث(التعديالت المطموبةم وبذلؾ أرب  تحميؿ محتو  
 (.1 الن ا ية  ممحؽ

 تحديد مستو  تالميذ مجموعتي البحث  التجريبية وال ابطة(: -1
إلػذ التي تـ اةتيارذا بمحا ظة سػوذاج مدرسة الاإلعدادج ب األوؿينتمي تالميذ الرؼ 

بي ػػة واحػػدة ذات ظػػروؼ افترػػادية واجتماعيػػة مت اربػػةم بينمػػا كانػػت م ػػارات ـ  ػػذ اسػػتةداـ 
وسػػط  ولػػذلؾ فػػاـ الباحػػث بتػػدريب ـ لمػػدة أسػػبوع فبػػؿ بػػد  تن يػػذ تجربػػة أفػػؿ مػػف المت الكمبيػػوتر

 ػي تعمػـ  برمجيػة الوسػا ط المتعػددة سػتةداـ  الالزمػةالبحث عمذ م ارات اسػتةداـ الكمبيػوتر 
.  العمـو

 :لمو وعات العمـو مجاؿ البحثالتعمـ المناسبة  وتج يز وسا طتحديد  -1
مػف حتو  دروس العمـو  مجاؿ البحث(م وذلػؾ التعمـ وثي ة الرمة بم وسا طتـ تحديد 

ةالؿ تر   موافع الويب التعميميةم حيث تـ تحميؿ م ػاطع ال يػديو المناسػبة مػف ةػالؿ موفػع 
م وتػػػػـ تج يزذػػػػا ومعالجت ػػػػا لتناسػػػػب دروس العمػػػػـو باسػػػػتةداـ برنػػػػامج Youtubeاليوتيػػػػوب 

FormatFactory 3.3.2 م وبرنػامجWindows Movie Maker 2.6. تحميػؿ الرػور  كمػا تػـ
م وتمت معالجت ا باسػتةداـ برنػامج Googleالعممية الثابتة والمتحركة مف ةالؿ موفع جووجؿ 

Snagit 10.  تسػجيؿ الم ػاطع الرػوتية المناسػبة لممو ػوعات باسػتةداـ برنػامج وتػـSound 

Recorder كما تـ استةداـ برنامج سناجت مSnagit  لمعالجة وتنسيؽ الرورم وبرنامج مػو ي
وتػـ ا سػتعانة ببرنػامج كػويز كريتػور  لمعالجػة وتنسػيؽ م ػاطع ال يػديو. Move Makerكػر مي

Quize Creator .ي إعداد أسم ة ا ةتبارات اإللكترونية لمدروس  
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 التأكد مف مال مة إمكانات بي ة التعمـ وتج يزات ا: -4
 بػػػهر المدرسػػػة والمتػػػو الكمبيػػػوتر بمعمػػػؿ حيػػػث تػػػـ التأكػػػد مػػػف مناسػػػبة التج يػػػزات ب

ا لالسػػتةداـ ج ػػاز كمبيػػوتر عشػػروف والالزمػػة لتشػػ يؿ تػػـ تحميػػؿ البػػرامج المسػػاعدة و . رػػالح 
 PowerPoint العػروض الت ديميػةبرنػامج م والتػي تتمثػؿ  ػي: برمجية الوسا ط المتعددة بك ا ة

 Adobe Flashم وبرنػامج Windows Media Playerبرنػامج و م 1020أو  1004إرػدار 

Player م وبرنامجFLVPlayerSetup. 
 Designingاملسحلة الجاىية: مسحلة التصنيه 

 :ترميـ دروس الوحدة بعد تحميم ا و   ا لإلجرا ات التاليةو ي ذذا المرحمة تـ 
: تمػػت ا سػػت ادة مػػف نتػػا ج التحميػػؿ لجوانػػب الػػتعمـ المت ػػمنة األذػػداؼ السػػموكيةرػػياوة  -2

دةم وروعػػي  ػػي رػػياوت ا أف بمو ػػوعات الوحػػدة  ػػي رػػياوة األذػػداؼ السػػموكية لموحػػ
تكػػوف وا ػػحة ومحػػددة وفابمػػة لممالحظػػة وال يػػاس وويرذػػا مػػف معػػايير رػػياوة األذػػداؼ 

 السموكية.
"الت ػاعالت الكيميا يػة"  الوحدة األولذبت سيـ محتو  مو وعات العمـو : تـ دروس الوحدة -1

لتحميػؿ التػي وذلؾ  ي  ػو  نتػا ج اإلذ دروسم لكؿ درس األذداؼ السموكية الةارة بهم 
م الػذرة واأليػوف -2 :ذػيدروس سػتة إلػذ  الوحػدة حيث تـ  ت سيـ محتػو سبؽ عر  ا  

 -4م أنػػػػواع المركبػػػػات الكيما يػػػػة -4م الرػػػػيك الكيميا يػػػػة -1م الػػػػروابط الكيميا يػػػػة -1
 .ت اعالت اإلتحاد المباشر -6م الت اعؿ الكيميا ي

ال يػػديو وتسػػجيالت الرػػوت وويرذػػا  : حيػػث تػػـ اةتيػػار الرػػور وم ػػاطعالوسػػا ط التعميميػػة -1
 مف الوسا ط المناسبة لكؿ درسم والتي سبؽ تج يزذا  ي مرحمة التحميؿ.

: تػػـ ترػػميـ دروس العمػػـو المت ػػمنة  ػػي برمجيػػة الوسػػا ط المتعػػددة اسػػتراتيجية التػػدريس -4
لمكمبيػػوتر و   ػػا  سػػتراتيجية التػػدريس الشػػامؿ لمكمبيػػوترم والتػػي تت ػػمف كػػال  مػػف أسػػموب 

 .م وأسموب التدريب والمرافيالتدريس الةرور
: حيػػث تػػـ إعػػداد م دمػػة اسػػت اللية  ػػي بدايػػة كػػؿ درس كتم يػػد أو ت ي ػػة إلثػػارة م دمػػةال -4

وتح يػػزذـ لػػػتعمـ الػػدرسم وتػػػـ تػػدعيـ ذػػػذا الم دمػػػة اذتمامػػات التالميػػػذ وجػػذب انتبػػػاذ ـ 
الرػػوتية التػػي تجػػذب بالرػػور المثيػػرةم وم ػػاطع ال يػػديو ال رػػيرة الجذابػػةم والتسػػجيالت 

 .ا نتباام والنروص المتحركة والممونة
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: تػػـ تنظػػيـ محتػػو  كػػؿ درس برػػورة متكاممػػة مػػع أذػػداؼ ذػػذا الػػدرسم محتػػو التنظػػيـ  -6
وروعػػػي تدعيمػػػه بالنرػػػوص المدعمػػػة بتػػػأثيرات األلػػػواف والحركػػػةم والجػػػداوؿم واألشػػػكاؿ 

ـم والرور الجذابػة الةاليػة مػف التنظيميةم وم اطع ال يديوم والتسجيالت الروتيةم والرسو 
ا التكامؿ بيف الوسا ط المستةدمة  .األةطا  العمميةم وروعي أي  

: روعػػي  ػػي ترػػميـ كػػؿ درس أف يت ػػمف عػػدد ا مػػف التػػدريبات والتطبي ػػات بعػػد التػػدريبات -4
عػػرض المحتػػو  مباشػػرة   إلتاحػػة ال ررػػة لمتالميػػذ لتعزيػػز تعمم ػػـم والتأكػػد مػػف إت ػػان ـ 

 جوانب التعمـ المت منة  ي الدرس.وتمكن ـ مف 
ترميـ ا ةتبارات اإللكترونية  ي كػؿ درس لت ػويـ تعمػـ التالميػذ ل ػذا الػدرسم : تـ  ويـتال -2

م وروعػػػي  ػػػي ترػػػميم ا إمكانيػػػة QuizeCreatorوالتػػػي تػػػـ إعػػػدادذا باسػػػتةداـ برنػػػامج 
تعمػـ الػدرسم وأف ن ايػة  ي بداية أو أثنػا  أو  ػي  وروؿ المتعمـ إلي ا  ي أج وفت سوا   

 .بعد ا ستجابة عف كؿ سءاؿ مباشرة  ي دـ مف ةالل ا الت ذية الراجعة ال ورية 
 : روعػػي  ػػي ترػػميـ البرمجيػػة إمكانيػػة التن ػػؿ بػػيف دروسػػ ا ػػي البرمجيػػةوالتن ػػؿ التجػػوؿ  -2

م وبيف عنارر كؿ درس بشكؿ حر و   ا إلرادة التمميذ وروبته. أج أف الػتحكـ  ػي المةتم ة
.عرض ال  برمجية يتـ بواسطة المتعمـ وتحت إشراؼ وتوجيه معمـ العمـو

 Developmentاملسحلة الجالجة: مسحلة التطويس 

س العمػـو و   ػا لػدرو  برمجيػة الوسػا ط المتعػددة لمكمبيػوترو ي ذذا المرحمة تـ إنشا  
 Microsoft Officeبرنػػػامج العػػػروض الت ديميػػػة  باسػػػتةداـ السػػػابؽ لسػػػيناريو الترػػػميـ

PowerPoint 2010. 
لمػػػزج وتح يػػػؽ التكامػػػؿ بػػػيف  PowerPointوتػػػـ اةتيػػػار برنػػػامج العػػػروض الت ديميػػػة 

الوسػا ط المتعػػددة التػػي تػػـ تج يزذػػا وتو يرذػػا  ػػي مرحمػػة التحميػػؿ  نظػػر ا لسػػ ولة اسػػتةداـ ذػػذا 
م ودعمػػه بمعظػـ الم ػات بمػا  ي ػػا Microsoft Officeالبرنػامجم وشػيوعه  ػمف حزمػة بػػرامج 

بيػػةم وامتالكػػه إلمكانػػات مب ػػرة مػػف تػػأثيرات األلػػواف والحركػػة لمنرػػوص المكتوبػػةم الم ػػة العر 
مكانيػػة الػػتحكـ  ػػي عػػرض الوسػػا ط المةتم ػػة بسػػ ولةم وسػػ  لة التجػػوؿ بػػيف رػػ حاته مػػف و وا 

 .HyperTextوالنروص ال ا  ة  HyperLinksةالؿ ا رتباطات التشعيبية 
 ػػي  دة وعنػػاويف جميػػع الػػدروسيظ ػػر عنػػواف الوحػػأف  عنػػد إنشػػا  البرمجيػػةوروعػػي 

الةػػاص  ا رتبػػاطكػػؿ درس بمجػػرد الن ػػر عمػػذ لمبرمجيػػةم وأف تظ ػػر عنارػػر  الر يسػػيةالشاشػػة 
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كمػا  .م والت ػويـم والتػدريباتوالمحتػو م والم دمػةم األذػداؼ ػي:  عنارػر كػؿ درس. وتتمثؿ به
ة لمكمبيػوتر والتػي برمجيػات الوسػا ط المتعػددروعي عند ترميـ الموفع المعايير ال نية إلنشا  

 سبؽ عر  ا  ي اإلطار النظرج لمبحث.
 Implementationاملسحلة السابعة: مسحلة التطبيق 

لمتالميػذ عمػذ فػرص مػدمج  حة  متات برمجية الوسا ط المتعددة  ذ ذذا المرحمة أربح
CD كمػػا تػػـ تػػدريب كػػؿ مػػف معمػػـمجػػاؿ البحػػثالعمػػـو دروس تعمػػـ و    سػػتةدامه  ػػي تعمػػيـ . 

 ػي  ذػذا البرمجيػةالرؼ الثاني اإلعػدادج عمػذ كي يػة اسػتةداـ بطي ي التعمـ بتالميذ الو العمـو 
ل ػػء    اومناسػػبت  البرمجيػػةتعمػػيـ وتعمػػـ دروس العمػػـو  مجػػاؿ البحػػث(. ولمتأكػػد مػػف سػػالمة 

/ 1/ 11 – 21 ػػي ال تػػرة مػػف  البرمجيػػة االتالميػػذ تػػـ تن يػػذ تجربػػة البحػػث ا سػػتطالعية ل ػػذ
مػػف التالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ ( تمميػػذ ا وتمميػػذة  10اسػػتطالعية بمػػك عػػددذا  ـ عمػػذ عينػػة 1021
م وفػد تبػيف مػف بمحا ظػة سػوذاجاإلعدادية المشتركة  إحد  المدارساإلعدادج ب األوؿبالرؼ 
 مناسبة ذذا البرمجية لمتالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادج. ا ستطالعي التطبيؽ

 Evaluationتقويه املسحلة اخلامسة: مسحلة ال

عمػػذ مجموعػػة مػػف السػػادة  برمجيػػة الوسػػا ط المتعػػددة ػػذ ذػػذا المرحمػػة تػػـ عػػرض 
وعمػػـ الػػن س  تػػدريس وتكنولوجيػػا التعمػػيـالالمحكمػػيف المتةررػػيف  ػػي مجػػاؿ المنػػاذج وطػػرؽ 

لمتالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ لتعمػػيـ وتعمػػـ العمػػـو  البرمجيػػة(  لمتأكػػد مػػف مناسػػبة 2 ممحػػؽ التربػػوج
برمجيػة الوسػا ط المتعػددة وفد أجمع السادة المحكموف عمػذ مناسػبة  وؿ اإلعدادج.بالرؼ األ 

اإلعػدادج. كمػا تػـ التأكػد  األوؿالرػؼ لمتالميذ بطي ي الػتعمـ بتعميـ وتعمـ العمـو لمكمبيوتر  ي 
 مف أية مشكالت  نيػة وعػدـ وجػود شػكاو  مػف التالميػذ البرمجيةأثنا  تن يذ الدروس مف ةمو 

 ا ػػػي رػػػورت  بيػػػوترمبرمجيػػػة الوسػػػا ط المتعػػػددة لمك ت  وبػػػذلؾ أرػػػبحام ـ ل ػػػاأثنػػػا  اسػػػتةد
 اإلعدادج. األوؿالرؼ بطي ي التعمـ ب تالميذاللمتطبيؽ عمذ  ة  ( رالح1الن ا ية  ممحؽ 

ــه لتــدزي   اإعــداد دليــل   ثاىيــًا: بسجميــة باســتاداو  وحــدة لالتعــاعلت الكينيائيــةل ملعل

 :الوسائط املتعددة للكنبيوتس

وحػػػدة الباحػػػث بإعػػػداد دليػػػؿ لمعمػػػـ العمػػػـو  لكػػػي يسػػػاعدا  ػػػي تػػػدريس دروس فػػػاـ 
اإلعػدادج باسػتةداـ  األوؿالرػؼ بطي ي الػتعمـ بتالميذ مل "الت اعالت الكيميا ية"  مجاؿ البحث(
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باسػػػتةداـ  العمػػػـو لتػػػدريسلمعمػػػـ اولمتأكػػػد مػػػف مناسػػػبة دليػػػؿ  .الوسػػػا ط المتعػػػددة لمكمبيػػػوتر
تـ عر ه عمذ مجموعة مف السػادة المحكمػيف المتةررػيف  ػي   ترالوسا ط المتعددة لمكمبيو 

(م الػذيف أجمعػوا عمػذ مناسػبة 2مجاؿ المناذج وطرؽ تدريس العمـو وتكنولوجيا التعميـ  ممحؽ
لػدليؿ عمػذ . كمػا تػـ عػرض االوسػا ط المتعػددة لمكمبيػوترلتدريس العمـو باستةداـ لمعمـ ادليؿ 
 العمػػـو تػػدريس مو ػػوعات ػػي لػػه مػػذ أذميػػة ذػػذا الػػدليؿ ع أكػػد والػػذجم بالمدرسػػة العمػػـو معمػػـ

لمعمػـ  ػي رػورته ام وبػذلؾ أرػب  دليػؿ الوسػا ط المتعػددة لمكمبيػوترباسػتةداـ   مجاؿ البحث(
 (.4الن ا ية  ممحؽ

 ثالًجا: إعداد أدوات البحح:

اةتبػار م و اةتبػار التحرػيؿ المعر ػيلتح يؽ أذداؼ البحث الحالي فػاـ الباحػث بإعػداد 
 و يما يمي تو ي  لةطوات إعداد ذذا األدوات: م ياس الدا عية لإلنجازم و العمـ عمميات

 اإلعدادي: األولالصف بطيئي التعله بتلمير لل اختباز التحصيل املعسيفإعداد  -1

 : اةتبار التحريؿ المعر يتحديد ال دؼ مف  -2-2
طي ػػي الػػتعمـ بتالميػػذ لالػػد   المعػػارؼ العمميػػةتحػػدد ال ػػدؼ مػػف ا ةتبػػار  ػػي فيػػاس 

عنػػد مسػػتويات التػػذكر وال  ػػـ والتطبيػػؽ مػػف ت سػػيـ بمػػـو لممسػػتويات  اإلعػػدادج األوؿالرػػؼ ب
 المعر ية.

 : اةتبار التحريؿ المعر يإعداد جدوؿ موار ات  -2-1
الوحػػدة الدراسػػية تعػػد ذػػذا الةطػػوة م مػػة ل ػػماف تمثيػػؿ م ػػردات ا ةتبػػار لمحتػػو  

ػا وكي  ػام وذػي إحػد   مجاؿ البحث( اإلجػرا ات التػي تءكػد رػدؽ ا ةتبػار  أج أف ا ةتبػار  كم 
 اةتبػار التحرػيؿ المعر ػيي يس بال عػؿ مػا و ػع ل ياسػه(  ولػذلؾ تػـ إعػداد جػدوؿ موارػ ات 

 ( التالي:2المو   بجدوؿ 
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 (2جدوؿ  
 اةتبار التحريؿ المعر يجدوؿ موار ات 

 المو وعات
عدد 

ساعات 
 التدريس

 تحريؿال  ةتبارالمستويات المعر ية 
 المجموع

 التطبيؽ ال  ـ التذكر 

 61 2 21 42 عدد األذداؼ

 %80.56 الوزف النسبي
35.82

% 

92.31
% 

955% 

 4 4 1م 1 2 %26.64 1 الذرة واأليوف -2

 4 - 2 4م 6م 4 %26.64 1 الروابط الكيميا ية -1

 4 21 - 22م 20م 2 %26.64 1 الريك الكيميا ية -1

 4 26 24 24م 21 %26.64 1 الكيما ية أنواع المركبات-4

 %26.64 1 الت اعؿ الكيميا ي -4
م 22م 24

22 
- 10 4 

 %26.64 1 ت اعالت اإلتحاد المباشر -6
م 11م 12

11 
14 - 4 

 14 4 4 24 %200 21 المجموع

 : اةتبار التحريؿ المعر يرياوة م ردات  -2-1
يػث تكػوف ا ةتبػار  ػي رػورته تمت رياوة الم ردات مف نوع ا ةتيار مف متعػددم ح

 ( بدا ؿ تمثؿ ا ستجابات.4( م ردةم يمي كؿ م ردة  14األولية مف  
 : اةتبار التحريؿ المعر يرياوة تعميمات  -2-4

روعػػػي  ػػػي رػػػياوة التعميمػػػات الدفػػػةم والو ػػػوحم واإليجػػػازم وسػػػالمة الرػػػياوة مػػػف 
 الناحيتيف الم وية والعممية.

 : حريؿ المعر ياةتبار التطري ة ترحي   -2-4
  ستجابة الرحيحة ور ر لالستجابة الةطأ. ي حالة اكؿ سءاؿ لتـ ت دير درجة واحدة 

 عمذ السادة المحكميف:  اةتبار التحريؿ المعر يعرض  -2-6
باسػػتطالع رأج عمػػذ مجموعػػة مػػف  ا ةتبػػار  ػػي رػػورته األوليػػة مرػػحوب  تػػـ عػػرض ا

التالميػذ بطي ػي ةتبار ومال مته لمتطبيؽ عمذ (  لمتأكد مف ردؽ ا 2السادة المحكميف  ممحؽ
اةتبػػار التحرػػيؿ . وفػد أظ ػػرت ورا  السػػادة المحكمػيف مال مػػة الػتعمـ بالرػػؼ األوؿ اإلعػػدادج
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بعػػػد إجػػػرا  بعػػػض التالميػػػذ بطي ػػػي الػػػتعمـ بالرػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادج لمتطبيػػػؽ عمػػػذ  المعر ػػػي
 افترح ا السادة المحكموف. التعديالت الم ترحة. وفد أجر  الباحث جميع التعديالت التي

 : ةتبار التحريؿ المعر يإجرا  التجربة ا ستطالعية   -2-4
( تمميػػذ ا 10تػـ إجػرا  التجربػػة ا سػتطالعية لالةتبػػار عمػذ عينػػة عشػوا ية بمػػك عػددذا  

 .التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادجمف وتمميذة  
 لالةتبار ما يمي : وكاف ال دؼ مف إجرا  التجربة ا ستطالعية

التالمٌررب بطٌ ررً الررتعل  للتطبٌررق ىلررى  اختبررار التيلررٌم المعر ررًالتعرررع ىلررى مرردب مناسرربة  -أ-1-7
 :باللع األوم اإلىدادي

و  مف التالميذ أثنػا  تطبيػؽ اظ ر مف التطبيؽ ا ستطالعي لالةتبار أنه   توجد شك
 ا ةتبار   وبذلؾ يكوف ا ةتبار مناسب ا ل ـ.

 من خالم ما ٌلً: ختبار التيلٌم المعر ًلضبط اإليلا ً الا -ب-1-7
 :اختبار التيلٌم المعر ًيساب الزمن المناسب لتطبٌق  -1-ب-1-7

%( 44تـ حساب الزمف المناسب لتطبيؽ ا ةتبار عف طريؽ حساب الػزمف الػذج اسػت رفه  
 ( دفي ة.40الزمف  تمميذ ا(  ي إجابة جميع أس مة ا ةتبارم وفد بمك ذلؾ  24مف التالميذ  

 :اختبار التيلٌم المعر ًيساب معامالت السهولة واللعوبة لمفردات  -2-ب-1-7

تػػـ حسػػاب معػػامالت السػػ ولة والرػػعوبة ألسػػ مة ا ةتبػػار باسػػتةداـ معادلػػة حسػػاب 
(. وتراوحػػت معػػامالت السػػ ولة 611 :2242معامػػؿ السػػ ولة والرػػعوبة   ػػءاد الب ػػي السػػيدم 

م وذذا يدؿ عمذ مال مػة م ػردات ا ةتبػار 0.41و  0.14ةتبار ما بيف والرعوبة لم ردات ا 
 مف حيث الس ولة والرعوبة.

 :ختبار التيلٌم المعر ًمعامالت التمٌٌز ال -3-ب-1-7

تـ حساب معامالت التمييز ألس مة ا ةتبار بعد ترتيب درجػات التالميػذ تنازليػا   ػي كػؿ 
% مػف درجػات التالميػذ. وباسػتةداـ 14ذم وأفػؿ % مف درجػات التالميػ14سءاؿ واةتيار أعمذ 

(. 144 :2241معادلة حساب معامؿ التمييز  جابر عبد الحميد جػابر ر أحمػد ةيػرج كػاظـم 
. وذػذا المعػامالت 0.24و  0.16وفد تراوحػت معػامالت التمييػز لجميػع أسػ مة ا ةتبػار  بػيف 

يػػػز بػػػيف التالميػػػذ األفويػػػا  تػػػدؿ عمػػػذ أف أسػػػ مة ا ةتبػػػار ذات معػػػامالت تمييػػػز مناسػػػبة لمتمي
 وال عاؼ.

 :اختبار التيلٌم المعر ًيساب معامم ثبات  -4-ب-1-7
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تػػـ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات ا ةتبػػار ككػػؿ عػػف طريػػؽ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات أل ػػا كرونبػػاخ 
( وذػو معامػؿ ثبػات مرت ػع ويػدؿ 0.26م حيث بمػك  (SPSS 16)باستةداـ البرنامج اإلحرا ي 

 جة عالية مف الثبات.عمذ أف ا ةتبار يتميز بدر 
 :ةتبار التحريؿ المعر يالوروؿ إلذ الرورة الن ا ية   -2-2

( 4بعػػد  ػػبط ا ةتبػػار إحرػػا ي ا أرػػب  ا ةتبػػار  ػػي رػػورته الن ا يػػة  انظػػر ممحػػؽ
الوحػدة ككػؿ كمػا ذػو  ودروسسءا   موزعػة عمػذ مسػتويات ا ةتبػار المةتم ػة  14يتكوف مف 

 ( السابؽ.2مو   بجدوؿ  
 :اةتبار التحريؿ المعر يعداد م تاح ترحي  إ -2-2

تػػػـ إعػػػداد م تػػػاح  ةتبػػػار التحرػػػيؿ المعر ػػػيبعػػػد الورػػػوؿ إلػػػذ الرػػػورة الن ا يػػػة  
 ( لالست ادة به  ي ترحي  أس مة ا ةتبار.6الترحي  الةاص به  ممحؽ

 اإلعدادي: األولالصف بطيئي التعله بتلمير لل اختباز عنليات العلهإعداد  -2

 : عمميات العمـد ال دؼ مف اةتبار تحدي -1-2
التالميػذ بطي ػي الػتعمـ بالرػؼ لد   عمميات العمـتحدد ال دؼ مف ا ةتبار  ي فياس 

 .األوؿ اإلعدادج
 : اةتبار عمميات العمـإعداد جدوؿ موار ات  -1-1

 ( التالي:1المو   بجدوؿ  اةتبار عمميات العمـتـ إعداد جدوؿ موار ات 
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 (1جدوؿ  
 اةتبار عمميات العمـ ات جدوؿ موار

 المو وعات

عمـ
ت ال

مميا
 ع
عدد

 

 عمميات العمـ

موع
مج
ال

 التنبء الترنيؼ ا ستنتاج المالحظة  
ا ترا
 ؿ

استةداـ 
 األرفاـ

 44 4 21 1 6 20 2 العدد

الوزف 
 النسبي

35 % 33.33% 92.22% 2.22% 36.61% 99.99% 955% 

 4 - 4م 4 - 1م 1 - 2 %33.33 20 الذرة واأليوف -2

 1 - 4م 6 - - - - %99.99 4 الروابط الكيميا ية -1

 1 20 2 - - 2 - %92.22 6 الريك الكيميا ية -1

أنواع المركبات -4
 1 - - - 21 21 22 %90.08 4 الكيما ية

 4  24 - 26  - 24 24 %33.33 20 الت اعؿ الكيميا ي -4

ت اعالت اإلتحاد  -6
 المباشر

4 90.08% 22 22 - - 10  - 1 

 10 1 6 2 1 4 4 %955 44 المجموع

 : اةتبار عمميات العمـرياوة م ردات  -1-1
تمت رياوة الم ردات مف نوع ا ةتيار مف متعػددم حيػث تكػوف ا ةتبػار  ػي رػورته 

 ( بدا ؿ تمثؿ ا ستجابات.4( م ردةم يمي كؿ م ردة  10األولية مف  
 : مـاةتبار عمميات العرياوة تعميمات  -1-4

روعػػػي  ػػػي رػػػياوة التعميمػػػات الدفػػػةم والو ػػػوحم واإليجػػػازم وسػػػالمة الرػػػياوة مػػػف 
 الناحيتيف الم وية والعممية.

 : اةتبار عمميات العمـطري ة ترحي   -1-4
  ستجابة الرحيحة ور ر لالستجابة الةطأ. ي حالة اكؿ سءاؿ لدرجة واحدة تـ ت دير 
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 ة المحكميف: عمذ الساد اةتبار عمميات العمـعرض  -1-6
تػػـ عػػرض ا ةتبػػار  ػػي رػػورته األوليػػة مرػػحوبا  باسػػتطالع رأج عمػػذ مجموعػػة مػػف 

التالميػذ بطي ػي (  لمتأكد مف ردؽ ا ةتبار ومال مته لمتطبيؽ عمذ 2السادة المحكميف  ممحؽ
اةتبػػار عمميػػات . وفػػد أظ ػػرت ورا  السػػادة المحكمػػيف مال مػػة الػػتعمـ بالرػػؼ األوؿ اإلعػػدادج

بعػػد إجػػرا  بعػػض التعػػديالت الم ترحػػة. وفػػد أجػػر  الباحػػث جميػػع  التالميػػذبيػػؽ عمػػذ لمتط العمػػـ
 التعديالت التي افترح ا السادة المحكموف.

 : ةتبار عمميات العمـإجرا  التجربة ا ستطالعية   -1-4
( تمميػذ ا 10حيث تـ إجرا  التجربة ا سػتطالعية لالةتبػار عمػذ عينػة عشػوا ية بمػك عػددذا  

 .التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادجمف  وتمميذة  
 وكاف ال دؼ مف إجرا  التجربة ا ستطالعية لالةتبار ما يمي :

التالمٌرب بطٌ رً الرتعل  باللرع للتطبٌرق ىلرى  اختبرار ىملٌرات العلر التعرع ىلى مدب مناسبة  -أ-2-7
 :األوم اإلىدادي

و  مػػف التالميػػذ أثنػػا  اجػػد شػػكوظ ػػر مػػف التطبيػػؽ ا سػػتطالعي لالةتبػػار أنػػه   تو 
 تطبيؽ ا ةتبار عمي ـ  وبذلؾ يكوف ا ةتبار مناسب ا ل ـ.

 من خالم ما ٌلً: ىملٌات العل ختبار الضبط اإليلا ً ال -ب-2-7
 :ىملٌات العل اختبار يساب الزمن المناسب لتطبٌق  -1-ب-2-7

%( 44ذج اسػت رفه  تـ حساب الزمف المناسب لتطبيؽ ا ةتبار عف طريؽ حساب الػزمف الػ
 ( دفي ة.44تمميذ ا(  ي إجابة جميع أس مة ا ةتبارم وفد بمك ذلؾ الزمف   24مف التالميذ  

 :اختبار ىملٌات العل يساب معامالت السهولة واللعوبة لمفردات  -2-ب-2-7

م وذػذا 0.46و  0.14تراوحت معامالت الس ولة والرعوبة لم ردات ا ةتبار ما بػيف 
 مة م ردات ا ةتبار مف حيث الس ولة والرعوبة.يدؿ عمذ مال 

 :ختبار ىملٌات العل معامالت التمٌٌز ال -3-ب-2-7

. وذػذا المعػامالت 0.46و  0.12تراوحت معػامالت التمييػز لجميػع أسػ مة ا ةتبػار  بػيف 
 .تدؿ عمذ أف أس مة ا ةتبار ذات معامالت تمييز مناسبة لمتمييز بيف التالميذ األفويا  وال عاؼ

 :اختبار ىملٌات العل يساب معامم ثبات  -4-ب-2-7

تػػـ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات ا ةتبػػار ككػػؿ عػػف طريػػؽ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات أل ػػا كرونبػػاخ 
( وذػو معامػؿ ثبػات مرت ػع ويػدؿ 0.24م حيػث بمػك  (SPSS16)باستةداـ البرنامج اإلحرػا ي 

 عمذ أف ا ةتبار يتميز بدرجة عالية مف الثبات.
 :ةتبار عمميات العمـالرورة الن ا ية  الوروؿ إلذ  -1-2
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( 4بعػػد  ػػبط ا ةتبػػار إحرػػا ي ا أرػػب  ا ةتبػػار  ػػي رػػورته الن ا يػػة  انظػػر ممحػػؽ
الوحػدة ككػؿ كمػا ذػو  ودروسسءا   موزعػة عمػذ مسػتويات ا ةتبػار المةتم ػة  10يتكوف مف 

 ( السابؽ.1مو   بجدوؿ  
 :اةتبار عمميات العمـإعداد م تاح ترحي   -1-2

تػـ إعػػداد م تػاح الترػػحي   عمميػات العمػػـةتبػػار عػد الورػػوؿ إلػذ الرػػورة الن ا يػة  ب
 ( لالست ادة به  ي ترحي  أس مة ا ةتبار.2الةاص به  ممحؽ

 :للتلمير بطيئي التعله بالصف األول اإلعدادي مقياس الدافعية لإلجناشإعداد  -3

 تـ إعداد ذذا الم ياس و  ا  لإلجرا ات التية:
 : م ياس الدا عية لإلنجازحديد ال دؼ مف ت -1-2

التالميذ بطي ي التعمـ لد   الدا عية لإلنجازتحدد ال دؼ مف الم ياس  ي فياس 
 .بالرؼ األوؿ اإلعدادج

 : م ياس الدا عية لإلنجازإعداد جدوؿ موار ات  -1-1
 :م ياس الدا عية لإلنجاز( التي موار ات 1يو   جدوؿ  
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 (1جدوؿ  
 لمتالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادج م ياس الدا عية لإلنجازت موار اجدوؿ 

 أبعاد الم ياس
عدد 
 الم ردات

الوزف 
 النسبي

 توزيع م ردات الم ياس

 %40 السالبة %40 الموجبة

 ػ 16 -12 -22 -21 -22 -4 %10 6 العمـو ي تعمـ  ي النجاح الث ة 

 -14 -11 -2 ػ %10 6 العمـوتعمـ  الةوؼ مف ال شؿ  ي
12- 12- 10 

 10 -26 -1 14 -1 -2 %10 6 ا ستمتاع بتعمـ العمـو
 14 -6 -4 11 -24 -4 %10 6 العمـوتعمـ المثابرة  ي 
 24 -24 -21 22 -20 -2 %10 6 تعمـ العمـوأذمية الشعور ب

 24 24 %200 10 المجموع
 : م ياس الدا عية لإلنجازرياوة م ردات  -1-1

ردات الم ياس بما يت ؽ مع طري ة "ليكرت"م و ي ا تراغ الم ردات تمت رياوة م 
م وتتدرج مف الموا  ة إلذ عدـ الموا  ة  حيث يوجد أماـ كؿ ةبرية إلبدا  الرأج  ي ابرورة 

عبارة ثالث استجابات مت اوتة ذي: "موا ؽ"م و"وير متأكد"م و"وير موا ؽ". وذلؾ ألن ا أكثر 
م و  تست رؽ وفت ا طويال   ي ا ستجابة عمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادجلمتالميذ بطي ي التمال مة  

 ( م ردة.10ل ا. وتكوف الم ياس  ي رورته األولية مف  
 : م ياس الدا عية لإلنجازرياوة تعميمات  -1-4

روعي  ي رياوة التعميمات الدفةم والو وحم واإليجازم وسالمة الرياوة مف 
 الناحيتيف الم وية والعممية.

 : م ياس الدا عية لإلنجازطري ة ترحي   -1-4
تـ ت دير درجات العبارات الموجبة لتكوف ثالث درجات لمموا ؽم ودرجتاف ل ير المتأكدم 
ودرجة واحدة ل ير الموا ؽ. كما تـ ت دير درجات العبارات السالبة لتكوف ثالث درجات ل ير 

( 10وحيث أف عدد م ردات الم ياس  الموا ؽم ودرجتاف ل ير المتأكدم ودرجة واحدة لمموا ؽ. 
 ( درجة.20م ردة   تكوف الدرجة الن ا ية لجميع م ردات الم ياس  
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 عمذ السادة المحكميف:  م ياس الدا عية لإلنجازعرض  -1-6
تـ عرض الم ياس  ي رورته األولية مرحوبا  باستطالع رأج عمذ مجموعة مف 

التالميذ م ياس ومال مته لمتطبيؽ عمذ (  لمتأكد مف ردؽ ال2السادة المحكميف  ممحؽ
. وفد أظ رت ورا  السادة المحكميف مال مة م ياس بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادج

ا تجاا لمتطبيؽ عمذ ذء   التالميذ. وفد تـ إجرا  جميع التعديالت التي افترح ا السادة 
 المحكموف.

 : لإلنجازم ياس الدا عية إجرا  التجربة ا ستطالعية ل -1-4
( تمميذ ا 10بمك عددذا  تـ إجرا  التجربة ا ستطالعية لمم ياس عمذ عينة عشوا ية 

 .مف التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادجوتمميذة  
 وكاف ال دؼ مف إجرا  التجربة ا ستطالعية لمم ياس ما يأتي :

طبٌررق ىلررى تالمٌررب اللررع الثررانً للت مقٌرراس الدا عٌررة لزنجررازالتعرررع ىلررى مرردب مناسرربة  -أ-3-7
 اإلىدادي:

و  مػف التالميػذ أثنػا  تطبيػؽ اوظ ر مف التطبيؽ ا سػتطالعي لمم يػاس أنػه   توجػد شػك
الم يػػاس عمػػي ـ مػػف الناحيػػة الم ويػػة أو مػػف الناحيػػة العمميػػة. وبػػذلؾ يكػػوف الم يػػاس مناسػػب ا 

 ل ـ.
 ما ٌأتً: من خالم مقٌاس الدا عٌة لزنجازالضبط اإليلا ً ل -ب-3-7
 :مقٌاس الدا عٌة لزنجازيساب الزمن المناسب لتطبٌق  -1-ب-3-7

تػػـػ حسػػػاب الػػػزمف المناسػػػب لتطبيػػػؽ الم يػػػاس عػػػف طريػػػؽ حسػػػاب الػػػزمف الػػػذج اسػػػت رفه 
( 44(  ي ا ستجابة لجميع م ػردات الم يػاسم وفػد بمػك ذلػؾ الػزمف  تمميذ ا 24%( مف التالميذ  44 

 دفي ة.
 :مقٌاس الدا عٌة لزنجازساق الداخلً ليساب لدق االت -2-ب-3-7

تـ تحديد ا تساؽ الداةمي لمم ياس عف طريؽ حساب معامالت ا رتباط بيف كػؿ م ػردة 
  حيػث (SPSS 16)والدرجة الكمية لمبعد الذج تنتمي إليهم وذلؾ باستةداـ البرنامج اإلحرػا ي 

ذات د لػة إحرػا ية عنػد وجميع ذػذا ال ػيـ م (0.22( و  0.46تراوحت ذذا المعامالت بيف  
وذػػذا يشػػير إلػػذ أف كػػؿ م ػػردة ت ػػيس بال عػػؿ ن ػػس الوظي ػػة التػػي ت يسػػ ا  (.0.02مسػػتو   

كمػػا تػػـ حسػػاب معػػامالت ا رتبػػاط بػػيف  الم ػػردات األةػػر   ػػي ن ػػس البعػػد الػػذج تنتمػػي إليػػه.
وحػت ا وبيف الدرجة الكمية لمم يػاسم وتراوبع  ا البعض وبين الةمسة الم ياس  أبعاددرجات 

(م وذػػػذا ال ػػػيـ ذات د لػػػة إحرػػػا ية عنػػػد مسػػػتو  0.24( و  0.44ذػػػذا المعػػػامالت بػػػيف  
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 يسػػ ا تالم يػػاس ي ػػيس ن ػػس الوظي ػػة التػػي  أبعػػاديػػدؿ عمػػذ أف كػػؿ بعػػد مػػف  (. وذػػذا0.02 
 ككؿ. الدا عية لإلنجازوالتي ي يس ا م ياس   ةر األ اداألبع

 :ازمقٌاس الدا عٌة لزنجيساب معامم ثبات  -3-ب-3-7

 أل ػػا كرونبػػاختػػـ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات الم يػػاس ككػػؿ عػػف طريػػؽ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات 
( وذػو معامػؿ ثبػات مرت ػع ويػدؿ 0.21  حيث بمػك  (SPSS 16)باستةداـ البرنامج اإلحرا ي 

 عمذ أف الم ياس يتميز بدرجة عالية مف الثبات.
 :م ياس الدا عية لإلنجازالوروؿ إلذ الرورة الن ا ية ل -1-2

( يتكػػوف 2 ػػبط الم يػػاس إحرػا يا  أرػػب  الم يػػاس  ػػي رػورته الن ا يػػة  ممحػػؽبعػد 
نرػػؼ ذػػذا العبػػارات موجػػب والنرػػؼ الةػػر  مالم يػػاس أبعػػاد( م ػػردة موزعػػة عمػػذ 10مػػف  
 ( السابؽ.1كما ذو مو   بجدوؿ  سالب 

 زابًعا: اإلعداد لتجسبة البحح اليهائية وتيعيرها:

 وت مف ذلؾ اإلجرا ات التية:

 ديد اهلدف مً جتسبة البحح:حت -1

 ي  الوسا ط المتعددة لمكمبيوترذد ت تجربة البحث إلذ التعرؼ عمذ أثر استةداـ  
تالميذ اللد   التحريؿ المعر ي وعمميات العمـ والدا عية لإلنجازتدريس العمـو عمذ تنمية 

 اإلعدادج. األوؿالرؼ بطي ي التعمـ ب

 حتديد التصنيه التجسييب للبحح: -2

 يؽ ال دؼ مف تجربػة البحػث تػـ إتبػاع المػن ج التجريبػي ترػميـ ال يػاس البعػدج لتح
العمػػـو مجػػاؿ البحػػث باسػػتةداـ  دروس وحػػدةلمجمػػوعتيف متكػػا  تيف إحػػداذما تجريبيػػة تػػدرس 

باسػػػتةداـ الطري ػػػة  الػػػدروسواألةػػػر   ػػػابطة تػػػدرس ن ػػػس الوسػػػا ط المتعػػػددة لمكمبيػػػوتر 
 الت ميدية.

 : عيية البححاختياز  -3

( تمميذا  وتمميذة مف تالميذ الرؼ األوؿ اإلعػدادج 111بمك عدد أ راد العينة األولية  
وتـ تحديد التالميػذ بطي ػي الػتعمـ مػن ـ بمحا ظة سوذاجم إحد  المدارس اإلعدادية المشتركة ب

  ي  و  المعايير التية:
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دراسػػية األةػػر  ةػػالؿ نتػػا ج التحرػػيؿ الدراسػػي ل ػػء   التالميػػذ  ػػي مػػادة العمػػـو والمػػواد ال -أ
 ال رؿ الدراسي األوؿ.

ورا  معمػػـ العمػػـو  ػػي المدرسػػة حػػوؿ مػػد  سػػرعة ذػػء   التالميػػذ  ػػي تعمػػـ العمػػـو أثنػػا   -ب
 الشرح.

نتا ج تطبيؽ اةتبػار الػذكا  لػرا ف عمػذ التالميػذ منة  ػي التحرػيؿ مػن ـم والػذيف لػدي ـ  -ج
  ـ  ي ن س الرؼ.انة اض ممحوظ  ي سرعة تعمـ العمـو م ارنة  بزمال 

مف تالميذ الرػؼ األوؿ  ( تمميذا  وتمميذة  24  التأكد مف أفتـ  ي  و  ذذا المعايير 
% مػف العػدد الكمػي لمعينػة  حيػػث 16.41تعمـ بنسػبة الػػبػط   يعػانوف مػف اإلعػدادج بالمدرسػة

األةػػر  معظػػـ المػػواد الدراسػػية العمػػـو و مػػف انة ػػاض التحرػػيؿ الدراسػػي  ػػي يعػػانوف أن ػػـ  
كما أف معمـ العمػـو أكػد عمػذ أف ذػء   التالميػذ يعػانوف مػف انة ػاض رؿ الدراسي األوؿم بال 

أفػؿ مػف المتوسػط  ػي  ـ ذكػا وكانػت درجػات ممحػوظ  ػي سػرعة الػتعمـ م ارنػة  بب يػة التالميػذم 
وذػػذا المػػد  مػػف الػػدرجات لػػرا ف  المرػػ و ات المتتابعػةاةتبػػار عمػػذ ( درجػػة 40 -12المػد   
 21.6مػػف لعينػة البحػث و ػي المسػتو  العمػرج  (40مػف الم ينػي  أفػؿ و ( 14الم ينػي  ي ابػؿ 
( تمميػذا  10  ذػابمك عدد أ رادالعينة إلذ عينة استطالعية تـ ت سيـ ذذا وفد  .سنة 21.4إلذ 

با سػػت ادة مػػف ذػػذا العينػػة  ػػي التأكػػد مػػف مناسػػبة مػػواد البحػػث حيػػث فػػاـ الباحػػث  أو تمميػػذةم
ميػػذ بطي ػػػي الػػػتعمـ بالرػػؼ األوؿ اإلعػػػدادجم وكػػػذلؾ  ػػػبط أدوات وأدواتػػه لمتطبيػػػؽ عمػػػذ التال

أمػا ب يػة العينػة  .البحث إحرا ي ا كما سبؽ تو ي  ذلؾ  ي إجرا ات إعداد مواد البحث وأدواته
ـ ت سيم ا إلػذ مجمػوعتيف إحػداذما تجريبيػة بمػك عػددذا   حيث تاألساسية مثمت عينة البحث 

 ( تمميذ ا وتمميذة م واألةر   ابطة مساوية ل ا  ي العدد.11 
 حتديد متغريات البحح وأساليب ضبطها:  -4

لمجموعػػة البحػػث التجريبيػػة الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوتر  تمثػػؿ المت يػػر المسػػت ؿ  ػػي 
ل ابطةم وتمثمت المت يرات التابعػة لكمتػا المجمػوعتيف  ػي والطري ة الت ميدية لمجموعة البحث ا

وفػػد تػػـ  ػػبط مجموعػػة مػػف  .التحرػػيؿ المعر ػػي وعمميػػات العمػػـ والدا عيػػة لإلنجػػاز  ػػي العمػػـو
المت يرات لمجموعتي البحث  المت يرات ال ابطة( من ػا مػا يتعمػؽ بالتالميػذ مثػؿ العمػر الزمنػي 

ػا(م والجػنس  حيػث  21إلػذ  21مػوعتيف بػيف عمػر التالميػذ  ػي المجمتوسط  حيث تراوح  عام 
كػػػاف عػػػدد الػػػذكور واإلنػػػاث متسػػػاوي ا  ػػػي المجمػػػوعتيف(م والمسػػػتو  ا جتمػػػاعي وا فترػػػادج 
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والث ا ي  حيث أف تالميذ المجموعتيف مف بي ة ج را ية واجتماعية واحػدة(. كمػا تػـ التأكػد مػف 
مسػػتو  الػػذكا  البحػػث  ػػي كػػؿ مػػف  تكػػا ء المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطة فبػػؿ تن يػػذ تجربػػة

اةتبػار م وذلؾ مػف ةػالؿ تطبيػؽ والتحريؿ المعر ي وعمميات العمـ والدا عية لإلنجاز  ي العمـو
 م وررد الدرجات ومعالجت ػا إحرػا ي ا باسػتةداـأدوات البحث فبمي ارا ف و المر و ات المتتابعة ل
م سػميماف  أسػامة ربيػع أمػيف (SPSS 16)البرنػامج اإلحرػا ي مػف ةػالؿ  اةتبػار "مػاف ويتنػي"

 ( التالي:4م وكانت النتا ج كما ذو مو   بجدوؿ  (244-264 :1004
 (4جدوؿ  

رتب تالميذ مجموعتي البحث التجريبية وال ابطة متوسطات " لد لة ال روؽ بيف ماف ويتنياةتبار "
الدا عية م ياس العمـ و  عممياتاةتبار التحريؿ المعر ي و اةتبار الذكا  و  ي التطبيؽ ال بمي  ةتبار 

 لإلنجاز  ي العموـ

 / الم ياسا ةتبار

 متوسط الرتب

 (z)فيمة 

 ا حتماؿ

Sig. (P. 

Value) 

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 ال ابطة

 0.412 0.114- 11.24 12.26 اةتبار الذكا 

 0.220 0.140- 11.24 11.24 اةتبار التحريؿ المعر ي

 0.214 0.112- 11.22 11.02 اةتبار عمميات العمـ

 0.224 0.212- 11.14 11.44 م ياس الدا عية لإلنجاز  ي العمـو

مسػػتو  الػػذكا  لكػػؿ مػػف  P-Valueيت ػػ  مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف فيمػػة ا حتمػػاؿ 
م  0.412بم ػت عمػذ الترتيػب   والتحريؿ المعر ي وعمميات العمـ والدا عية لإلنجػاز  ػي العمػـو

(. ويعنػي 0.04(م وجميع ذذا ال يـ أكبػر مػف مسػتو  الد لػة  0.224م  0.214م  0.220
تالميذ مجموعتي البحث التجريبيػة وال ػابطة  ػي رتب ذذا عدـ وجود  روؽ دالة إحرا ي ا بيف 

الػػذكا  والتحرػػيؿ ذػػذا المت يػػراتم وعمػػذ ذلػػؾ  ػػإف مجمػػوعتي البحػػث متكا  تػػاف  ػػي مسػػتو  
 فبؿ تن يذ تجربة البحث.  ي العمـوالمعر ي وعمميات العمـ والدا عية لإلنجاز 

وكػػذلؾ تػػـ  ػػبط مجموعػػة مػػف المت يػػرات التػػي تتعمػػؽ بػػإجرا ات تجربػػة البحػػث مثػػؿ: 
طبيعػػة المحتػػو   حيػػث تػػـ ا لتػػزاـ بتػػدريس ن ػػس المحتػػو  لممجمػػوعتيف(م وال ػػا ـ بالتػػدريس 

لتػػػزاـ بالتػػػدريس لممجمػػػوعتيف(م كمػػػا تػػػـ ا   فػػػاـ الػػػذج وأف معمػػػـ العمػػػـو بالمدرسػػػة ذػػػ  حيػػػث
 بالتدريس لممجموعتيف  ي ن س ال ترة الزمنية و ي ن س الظروؼ ت ريب ا.
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 تيعير جتسبة البحح اليهائية: وذلك مً خلل ما يلي: -5

 تدريس دروس العمـو مجاؿ البحث لممجموعتيف التجريبية وال ابطة: -أ
 الوسػػػا ط المتعػػػددة لمكمبيػػػوترتػػػـ تػػػدريس دروس العمػػػـو  مجػػػاؿ البحػػػث( باسػػػتةداـ 

 ػي ن ػس الوفػت الػذج يػدرس  يػه تالميػذ مجموعػة البحػث  ملتالميذ مجموعة البحػث التجريبيػة
( التػي ةطػة تػدريس 4ال ابطة ن س الدروس باستةداـ الطري ػة الت ميديػة. ويو ػ  جػدوؿ  

 دروس العمـو  مجاؿ البحث( لكمتا المجموعتيف:
 (4جدوؿ  

 وال ابطة ةطة تدريس دروس العموـ لمجموعتي البحث التجريبية

زمف التدريس  المو وعات
 بالساعات

مجموعة  مجموعة تجريبية اليـو والتاريخ
  ابطة 

 الثالثا  1 الذرة واأليوف -2
 ـ12/1/1021

 الثالثةال ترة 
 لرابعةوا

 ال ترة األولذ
 والثانية

الةميس  1 الروابط الكيميا ية -1
 ـ2/1/1021

 ال ترة األولذ
 والثانية

 ال ترة الثالثة
 ابعةوالر 

الثالثا   1 الريك الكيميا ية -1
 ـ6/1/1021

الثالثة ال ترة 
 والرابعة

 ال ترة األولذ
 والثانية

أنواع المركبات  -4
 الكيما ية

الةميس  1
 ـ2/1/1021

 ال ترة األولذ
 والثانية

 ال ترة الثالثة
 والرابعة

اإلثنيف  1 الت اعؿ الكيميا ي -4
 ـ21/1/1021

الثالثة ال ترة 
 والرابعة

 ال ترة األولذ
 والثانية

ت اعالت اإلتحاد  -6
 المباشر

األربعا   1
 ـ24/1/1021

 ال ترة األولذ
 والثانية

 ال ترة الثالثة
 والرابعة

 التطبيؽ البعدج ألدوات البحث عمذ مجموعتي البحث التجريبية وال ابطة:-ب
ت البحػث عمػذ بعد ا نت ا  مف تن يذ تجربة البحث الن ا يةم تـ التطبيػؽ البعػدج ألدوا

م كما تػـ ترػحي  اسػتجابات التالميػذ عمػذ ذػذا األدواتم جموعتي البحث التجريبية وال ابطةم
ثػػـ ررػػد درجػػات تالميػػذ مجمػػوعتي البحػػث تم يػػد ا لمعالجػػة ذػػذا الػػدرجات إحرػػا ي ا باسػػتةداـ 

 .والوروؿ إلذ النتا ج وتحميم ا وت سيرذا (SPSS 16)البرنامج اإلحرا ي 



 م1024 وليو( ي73ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سريهاىتائج البحح وتع

اةتبػػار وال ػػابطة  ػػذ كػػؿ مػػف:  التجريبيػػة مجمػػوعتي البحػػثبعػد ررػػد درجػػات تالميػػذ 
تمت اإلجابػة عػف  التحريؿ المعر ي واةتبار عمميات العمـ وم ياس الدا عية لإلنجاز  ي العمـو

 أس مة البحث كما يمي:
  العلوو على تينية يف تدزي الوسائط املتعددة للكنبيوتسما أثس استاداو إجابة السؤال األول:  -1

 اإلعدادي؟ األولالصف بطيئي التعله بتلمير اللدى  التحصيل املعسيف

 ولإلجابة عف ذذا السءاؿ ريك ال رض التي:
تالميذ المجموعتيف  رتب ي( بيف متوسط0.04ستو     توجد  روؽ دالة إحرا يا  عند م

 .عر يالتحريؿ المالتجريبية وال ابطة  ي التطبيؽ البعدج  ةتبار 
 نػػي"ت"مػػاف ويو ةتبػػار رػػحة ذػػذا ال ػػرض تمػػت المعالجػػة اإلحرػػا ية باسػػتةداـ اةتبار

( التػالي د لػة 6. ويو   جػدوؿ (SPSS 16)لعينتيف مست متيف مف ةالؿ البرنامج اإلحرا ي 
التطبيػػؽ المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة ال ػػابطة  ػػذ  رتػػب تالميػػذال ػػروؽ بػػيف متوسػػطي 

 :ريؿ المعر يالتحالبعدج  ةتبار 
 (6جدوؿ 

رتب تالميذ مجموعتي البحث التجريبية وال ابطة  توسطيم" لد لة ال روؽ بيف ماف ويتنياةتبار "
  ي التطبيؽ البعدج  ةتبار التحريؿ المعر ي

 متوسط الرتب
 (z)فيمة 

 ا حتماؿ

Sig. (P. Value) المجموعة ال ابطة المجموعة التجريبية 

12.14 21.44 -4.464 0 

تساوج ر رم وذػذا ال يمػة  (P. Value)يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف فيمة ا حتماؿ 
(م وبالتالي  إف ذذا يدؿ عمذ وجود  روؽ ذات د لػة إحرػا ية 0.04أفؿ مف مستو  الد لة  

لد  مجموعتي البحػث التجريبيػة وال ػابطة  ػي التطبيػؽ  التحريؿ المعر ي رتببيف متوسطي 
جػػاا ذػػذا ال ػػروؽ نالحػػظ أن ػػا لرػػال  المجموعػػة التجريبيػػة  ألف متوسػػط البعػػدجم ولتحديػػد ات

المجموعػة ال ػابطة الػذج  رتػب(م وذذا ال يمة أكبر مػف فيمػة متوسػط 12.14بمك   الرتب ل ا
 (. وتءكد ذذا النتيجة ر ض ال رض األوؿ مف  روض البحث.21.44بمك  
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 ي( بػيف متوسػط0.04 ي ا عنػد مسػتو  ويتبيف مف ذلػؾ أنػه توجػد  ػروؽ دالػة إحرػا 
  ةتبػار التحرػيؿ المعر ػيتالميػذ المجمػوعتيف التجريبيػة وال ػابطة  ػي التطبيػؽ البعػدج  رتب

الوسػا ط المتعػددة لرال  مجموعة البحث التجريبية. وذذا يػدؿ عمػذ األثػر اإليجػابي  سػتةداـ 
الػتعمـ بالرػؼ التالميػذ بطي ػي لػد   التحريؿ المعر ػي ي تدريس العمـو عمذ تنمية لمكمبيوتر 

وات  ػت ذػػذا النتيجػة مػػع نتػا ج الدراسػػات السػػاب ة  م ارنػػة  بالطري ػة الت ميديػػة. األوؿ اإلعػدادج
التي أكدت عمذ وجود تأثير إيجػابي لموسػا ط المتعػددة لمكمبيػوتر  ػي تنميػة التحرػيؿ المعر ػي 

فرنػػي ودراسػػة زبيػػدة محمػػد ( 1006 ػػي العمػػـو مثػػؿ دراسػػة ري ػػاـ محمػػد أحمػػد عبػػدالحميـ  
( ودراسػػػة أحمػػػد إبػػػراذيـ فنػػػديؿ 1001ودراسػػػة مػػػدحت محمػػػد حسػػػف رػػػال   ( 1006محمػػػد 

ودراسػتا عػادؿ السػيد سػرايا ( 2222نػاجذ   أبػو سػيد محمػود سػيد ودراسػة محمػود( 1002 
 Bradودراسػػة  Michael (1997)ودراسػػة  Callaway (1997)( ودراسػػة 1002  2222 

موسػػػا ط المتعػػػددة لمكمبيػػػوتر  ػػػي تنميػػػة التحرػػػيؿ . ويمكػػػف ت سػػػير األثػػػر اإليجػػػابي ل(1997)
 إلذ األسباب التالية:لد  التالميذ بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادج المعر ي  ي العمـو 

مػػا تحتويػػه برمجيػػات الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوتر مػػف مثيػػرات متعػػددة تةاطػػب أكثػػر مػػف  -2
بتػػة والمتحركػػة وم ػػاطع حاسػػة  ػػي ن ػػس الوفػػتم مثػػؿ الرػػور والرسػػومات والنرػػوص الثا

مناسػبة لػتعمـ بي ػة يرذا  األمر الذج أتػاح لواف وا رتباطات التشعيبية ووال يديو وتأثيرات األ 
جػذب انتبػاا المتعممػيف ومشػاركت ـ اإليجابيػة  ػي و  و ا مف المتعة والتشويؽلعمـو يسودذا جا

.  تعمـ محتو  العمـو

 ـ الػتعمـ برػورة  رديػة وذاتيػة و   ػا عدـ وجود   وط ةارجية عمذ المتعممػيفم حيػث يمكػن -1
مكانػػػات ـ باسػػػتةداـ برمجيػػػة الوسػػػا ط المتعػػػددة  لسػػػرعت ـ الةارػػػة و ػػػي حػػػدود فػػػدرات ـ وا 

 .لمكمبيوتر

تحكػػـ المػػتعمـ  ػػي عػػرض برمجيػػة الوسػػا ط المتعػػددة وت اعمػػه النشػػط مع ػػا وت ػػديـ الت ذيػػة  -1
 مـ.الراجعة ال ورية المستمرة التي توجه تعممه طواؿ عممية التع

ةػػػالؿ برمجيػػػة الوسػػػا ط إمكانيػػػة تكػػػرار عػػػرض محتػػػو  دروس العمػػػـو دوف كمػػػؿ أو ممػػػؿ  -4
 ساعد  ي تثبيت المعارؼ العممية  ي ذذف التالميذ. المتعددة لمكمبيوتر
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نمػػاذج المحاكػػاة وم ػػاطع ال يػػديو لمتجػػارب واألنشػػطة المعمميػػة سػػاعد  ػػي ت ريػػب الم ػػاذيـ  -4
مف   ـ التالميذ ل ػذا الم ػاذيـ ذػو التطبيػؽ العممػي  المجردة إلذ أذذاف المتعمميفم وما زاد

.  ل ذا التجارب واألنشطة العممية داةؿ معمؿ العمـو

ما تت منه برمجية الوسا ط المتعددة مف تدريبات واةتبػارات إلكترونيػة  ػي ن ايػة كػؿ درس  -6
وما راحب ا مف ت ذية راجعة  ورية ساعد  ي ت ويـ تعمـ التالميػذ وتوجي ػه بشػكؿ رػحي  

 وزاد مف تحريم ـ المعر ي.

فػػد يكػػوف لزيػػادة دا عيػػة التالميػػذ تػػأثير إيجػػابي  ػػي زيػػادة تحرػػيم ـ المعر ػػيم حيػػث أثبتػػت نتػػا ج  -4
 & Paul) بعض الدراسات وجود عالفة ارتباطية إيجابيػة بػيف الدا عيػة لإلنجػاز والتحرػيؿ الدراسػي

Elisabeth, 1990;Dahourou, Kone & Mullet, 1995; Tyler & Vasu, 1995; Fan & 

Zhang, 2009; Alberecht, Haapanen, Hall & Mantony, 2009). 

يف تدزي  العلوو على تينية  الوسائط املتعددة للكنبيوتسما أثس استاداو إجابة السؤال الجاىي:  -2

 اإلعدادي؟ األولالصف بطيئي التعله بتلمير اللدى  عنليات العله

 ض التي:ولإلجابة عف ذذا السءاؿ ريك ال ر 
تالميذ المجموعتيف  رتب يمتوسط( بيف 0.04  توجد  روؽ دالة إحرا يا  عند مستو   "

 .عمميات العمـ"التجريبية وال ابطة  ي التطبيؽ البعدج  ةتبار 
 نػػي"ت"مػػاف ويو ةتبػػار رػػحة ذػػذا ال ػػرض تمػػت المعالجػػة اإلحرػػا ية باسػػتةداـ اةتبار

( التػالي د لػة 4ويو   جػدوؿ . (SPSS 16)حرا ي لعينتيف مست متيف مف ةالؿ البرنامج اإل
التطبيػػؽ المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة ال ػػابطة  ػػذ  رتػػب تالميػػذال ػػروؽ بػػيف متوسػػطي 

 :البعدج  ةتبار عمميات العمـ
 (4جدوؿ 

رتب تالميذ مجموعتي البحث التجريبية وال ابطة  توسطيم" لد لة ال روؽ بيف ماف ويتنياةتبار "
 ؽ البعدج  ةتبار عمميات العمـ ي التطبي

 متوسط الرتب
 (z)فيمة 

 ا حتماؿ

Sig. (P. Value) المجموعة ال ابطة المجموعة التجريبية 

12.14 21.44 -4.464 0 

تساوج ر رم وذػذا ال يمػة أفػؿ  (P. Value)يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف فيمة ا حتماؿ 
ا يػػدؿ عمػػذ وجػػود  ػػروؽ ذات د لػػة إحرػػا ية بػػيف (. وبالتػػالي  ػػإف ذػػذ0.04مػػف مسػػتو  الد لػػة  
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لػػد  مجمػػوعتي البحػػث التجريبيػػة وال ػػابطة  ػػي التطبيػػؽ البعػػدج.  عمميػػات العمػـػ رتػػبمتوسػػطي 
بمػػك  الرتػػب ل ػػاولتحديػػد اتجػػاا ذػػذا ال ػػروؽ نالحػػظ أن ػػا لرػػال  المجموعػػة التجريبيػػة  ألف متوسػػط 

(. 21.44موعػػة ال ػػابطة الػػذج بمػػك  المج رتػػب(م وذػػذا ال يمػػة أكبػػر مػػف فيمػػة متوسػػط 12.14 
 وتءكد ذذا النتيجة ر ض ال رض الثاني مف  روض البحث.
 ي( بػيف متوسػط0.04ي ا عنػد مسػتو   ويتبيف مف ذلػؾ أنػه توجػد  ػروؽ دالػة إحرػا 

  ةتبػػػار عمميػػػات العمػػػـتالميػػػذ المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة وال ػػػابطة  ػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدج  رتػػػب
الوسػا ط المتعػددة بية. وذذا يػدؿ عمػذ األثػر اإليجػابي  سػتةداـ لرال  مجموعة البحث التجري

التالميػػذ بطي ػػي الػػتعمـ بالرػػؼ لػػد   عمميػػات العمػػـ ػػي تػػدريس العمػػـو عمػػذ تنميػػة لمكمبيػػوتر 
وات  ػت ذػػذا النتيجػة مػػع نتػا ج الدراسػػات السػػاب ة  م ارنػػة  بالطري ػة الت ميديػػة. األوؿ اإلعػدادج

 :مثػؿ عمميػات العمػـابي لموسا ط المتعددة لمكمبيوتر  ي تنميػة التي أكدت عمذ وجود تأثير إيج
( 1006  دعػػا  عمػػذ عبدربػػه ونػػيـ(  و دراسػػة 1020دراسػػة أحمػػد تو يػػؽ محمػػد الحسػػيني  

 مرػػػط ذ محمػػػد الشػػػيخ عبػػػد الػػػر وؼودراسػػػة  (1006دراسػػػة زبيػػػدة محمػػػد فرنػػػي محمػػػد و 
مػػػد عبػػػدال تاح سػػػميـ ( ودراسػػػة رحػػػاب أح1002ودراسػػػة ومػػػاؿ ربيػػػع كامػػػؿ محمػػػد   (1004 
. ويمكػف ت سػير األثػر اإليجػابي لموسػا ط (2222محمد أحمد أحمد نارػؼ  ( ودراسة 1002 

المتعددة لمكمبيوتر  ي تنمية عمميات العمـ لد  التالميذ بطي ي الػتعمـ بالرػؼ األوؿ اإلعػدادج 
 إلذ األسباب التالية:

باإلثػارة  متتسػالمتعػددة والتػي ا بي ة تعمـ العمـو التي أتيحت باستةداـ برمجيات الوسػا ط -2
والتشويؽ وجذب انتباا التالميذ ووناذا بالمثيرات التي تةاطػب أكثػر مػف حاسػة  ػي ن ػس 

الرػوت والحركػة والرػور والرسػـو وال يػديو وويرذػا و  األلػواف الوفت  نتيجة وجود تػأثيرات
 .انتباا التالميذ وتح يز العمميات الع مية لدي ـ ي استثارة  أس ـفد 

حكػػػـ التالميػػػذ  ػػػي عػػػرض محتػػػو  دروس العمػػػـو ةػػػالؿ برمجيػػػات الوسػػػا ط المتعػػػددةم ت -1
ػ ل ػـ و ػرالع مي مع المػادة العمميػة المعرو ػة  ـوت اعم  ممارسػة العمميػات كا يػة ل ا رر 

 .ومف بين ا عمميات العمـ الع مية المةتم ة

ذج المحاكػاة ما ت منته برمجيػة الوسػا ط المتعػددة لمكمبيػوتر مػف تػدريبات وأنشػطة ونمػا -1
ػ كا يػة لمتػدريب عمػذ عمميػات العمػـ المةتم ػة وتكػرار  المتجارب العممية أتاح لمتالميػذ  رر 

 .األمر الذج أس ـ  ي تنمية ذذا العمميات لدي ـدوف كمؿ أو ممؿ  التدريب
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وما راحب ا مف ممارسػات لعمميػات تطبيؽ األنشطة والتجارب العممية داةؿ معمؿ العمـو  -4
ةػػالؿ برمجيػػة الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوتر بعػػد أف تػػدرب التالميػػذ عمي ػػا العمػػـ المةتم ػػة 

 عمميات لد  ذء   التالميذ.ذذا الكاف له دور كبير  ي تنمية 

    ت ا برمجيػػة الوسػػا ط المتعػػددة سػػػواالتػػي ت ػػمنمرػػادر الػػتعمـ تنػػوع األنشػػطة وتنػػوع  -4
بمػػا يتناسػػب مػػع مسػػتو  والتػػي تػػـ اةتيارذػػا بعنايػػة الم ػػرو ة أو المسػػموعة أو المر يػػة 

وعمميػات ا ستكشػاؼ وا ست رػا  له أثر كبيػر  ػي تنميػة حػب ا سػتطالع  كافالتالميذ  
 .عمميات العمـ لدي ـوتنمية 

الوسػػا ط المتعػػددة جعػػؿ المػػتعمـ  العمػػـو باسػػتةداـ برمجيػػة أسػػموب عػػرض محتػػو  دروس -6
 ا نت ػا حتػذ و مف بدايػة الػدرس  ونشاط ع مي مستمر ي حالة بحث مستمر واست را  

 مف تح يؽ أذداؼ تعممه.

التعزيػػز ال ػػورج المسػػتمر لمالحظػػات التالميػػذ واسػػتنتاجات ـ الرػػحيحة وفيػػام ـ بمةتمػػؼ  -4
عمميػػات العمػػـ بشػػكؿ سػػميـ أثنػػا  ت ػػاعم ـ مػػع برمجيػػات الوسػػا ط المتعػػددة فػػد يكػػوف لػػه 

 تأثير كبير  ي تنمية ذذا العمميات لد  ذء   التالميذ.

ات الوسػػا ط المتعػػددة مػػف أسػموب مثػػالي لترػػحي  أةطػػا  التالميػػذ  يمػػا برمجيػػ همػا تتيحػػ -2
ي ومػػوف بػػه مػػف عمميػػات ع ميػػة دوف تعر ػػ ـ لمشػػاعر الةجػػؿ مػػف زمال  ػػـ أو مشػػاعر 

 الةوؼ مف المعمـ فد يكوف له أثر إيجابي  ي تنمية عمميات العمـ لدي ـ.

لكترونيػة وت ػديـ الت ذيػة ت ويـ عمميات العمـ  ي ن ايػة كػؿ درس باسػتةداـ ا ةتبػارات اإل  -2
 .كاف له دور  ي تنمية ذذا العمميات لد  ذء   التالميذ المستمرةالراجعة ال ورية 

يف تدزي  العلوو على تينية  الوسائط املتعددة للكنبيوتسما أثس استاداو إجابة السؤال الجالح:  -3

 اإلعدادي؟ ولاألالصف بطيئي التعله بتلمير اللدى  يف العلووالدافعية لإلجناش 

 ولإلجابة عف ذذا السءاؿ ريك ال رض التي:
تالميذ المجموعتيف  رتب ي( بيف متوسط0.04يا  عند مستو     توجد  روؽ دالة إحرا "

 ."الدا عية لإلنجاز  ي العمـو لم ياسالتجريبية وال ابطة  ي التطبيؽ البعدج 
 "مػػاف ويتنػػي"داـ اةتبارو ةتبػػار رػػحة ذػػذا ال ػػرض تمػػت المعالجػػة اإلحرػػا ية باسػػتة

( د لػػػة 2ويو ػػ  جػػدوؿ . (SPSS 16)لعينتػػيف مسػػت متيف مػػف ةػػالؿ البرنػػامج اإلحرػػػا ي 
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التطبيػػؽ المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة ال ػػابطة  ػػذ  رتػػب تالميػػذال ػػروؽ بػػيف متوسػػطي 
 :البعدج لم ياس الدا عية لإلنجاز  ي العمـو

 (2جدوؿ 
رتب تالميذ مجموعتي البحث التجريبية وال ابطة  توسطيمبيف " لد لة ال روؽ ماف ويتنياةتبار "

 لم ياس الدا عية لإلنجاز  ي العموـ ي التطبيؽ البعدج 

 متوسط الرتب
 (z)فيمة 

 ا حتماؿ

Sig. (P. Value) المجموعة ال ابطة المجموعة التجريبية 

11.22 21.21 -4.020 0 

تساوج ر رم وذػذا ال يمػة أفػؿ  (P. Value)يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف فيمة ا حتماؿ 
(. وبالتػػالي  ػػإف ذػػذا يػػدؿ عمػػذ وجػػود  ػػروؽ ذات د لػػة إحرػػا ية بػػيف 0.04مػػف مسػػتو  الد لػػة  

لػػػد  مجمػػػوعتي البحػػػث التجريبيػػػة وال ػػػابطة  ػػػي  الدا عيػػػة لإلنجػػػاز  ػػػي العمػػػـو رتػػػبمتوسػػػطي 
لمجموعػة التجريبيػة  ألف متوسػط التطبيؽ البعدج. ولتحديد اتجاا ذذا ال روؽ نالحػظ أن ػا لرػال  ا

المجموعػة ال ػابطة الػذج بمػك  رتػب(م وذذا ال يمة أكبػر مػف فيمػة متوسػط 11.22بمك   الرتب ل ا
 (. وتءكد ذذا النتيجة ر ض ال رض الثاني مف  روض البحث.21.21 

 ي( بػػيف متوسػػط0.04ي ا عنػػد مسػػتو   يتبػػيف مػػف ذلػػؾ أنػػه توجػػد  ػػروؽ دالػػة إحرػػا 
لم ياس الدا عية لإلنجػاز  ػي موعتيف التجريبية وال ابطة  ي التطبيؽ البعدج تالميذ المج رتب
الوسػػا ط لرػػال  مجموعػػة البحػػث التجريبيػػة. وذػػذا يػػدؿ عمػػذ األثػػر اإليجػػابي  سػػتةداـ  العمػػـو

التالميػػذ لػػد   الدا عيػػة لإلنجػػاز  ػػي العمػػـو ػػي تػػدريس العمػػـو عمػػذ تنميػػة المتعػػددة لمكمبيػػوتر 
وات  ػػت ذػػذا النتيجػػة مػػع  م ارنػػة  بالطري ػػة الت ميديػػة. األوؿ اإلعػػدادج بطي ػػي الػػتعمـ بالرػػؼ

نتا ج الدراسات الساب ة التي أكػدت عمػذ وجػود تػأثير إيجػابي لموسػا ط المتعػددة لمكمبيػوتر  ػي 
ودراسػة ومػاؿ ( 1022دراسة  اطمة محمد عبدالوذاب   :العمـو مثؿ الدا عية لإلنجاز  يتنمية 

ودراسػة مجػدج رجػب ( 1002دراسػة ر ػا جػرجس حكػيـ شػنودة  و  (1020سعد سػيد أحمػد  
( ودراسػػة زبيػػدة محمػػد فرنػػي 1004( ودراسػػة مو ػػؽ عبػػدالعزيز الحسػػناوج  1002إسػػماعيؿ  

ودراسػػة محػػرز عبػػدا يوسػػؼ ( 1004دراسػػة حمػػدج محمػػد محمػػد البيطػػار  ( و 1006محمػػد  
. ويمكػف ت سػير Mayer (2004)ودراسة  Sultan and Jones (1995)( ودراسة 1001ال ناـ  

لػد  التالميػذ  الدا عية لإلنجاز  ػي العمػـواألثر اإليجابي لموسا ط المتعددة لمكمبيوتر  ي تنمية 
 بطي ي التعمـ بالرؼ األوؿ اإلعدادج إلذ األسباب التالية:
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الت اعؿ اإليجػابي لمتالميػذ مػع محتػو  العمػـو الػذج يعػرض مػف ةػالؿ برمجيػات الوسػا ط  -2
 .الدا عية لإلنجاز لدي ـزاد مف  المتعددة

جعم ػػػـ  تحكػػػـ التالميػػػذ  ػػػي عػػػرض محتػػػو  العمػػػـو ةػػػالؿ برمجيػػػات الوسػػػا ط المتعػػػددة -1
 .وزاد مف الدا عية لإلنجاز لدي ـ الث ة  ي أن س ـ وأعطاذـيتحمموف مس ولية تعمم ـم 

التعمـ الذاتي وال ردج الذج تو را برمجيات الوسا ط المتعددة تحت إشػراؼ وتوجيػه المعمػـ  -1
العمػػـو و   ػػا  سػػتعدادات ـ وفػػدرات ـ وسػػرعات ـ الذاتيػػة  ػػي دروس تعمـ لػػمتالميػػذ سػػم  ل
 .وبالتالي جعؿ مشاعر النجاح تتممك ـ وزاد مف دا عيت ـ لإلنجاز  ي العمـو التعمـ

والتػي  لمكمبيػوترالوسػا ط المتعػددة  بي ة تعمـ العمـو ال نية بالمثيرات التي أتاحت ا برمجية -4
لػػواف األ أكثػػر مػػف حاسػػة  ػػي ن ػػس الوفػػت  نتيجػػة وجػػود تػػأثيرات اطبػػة يػػتـ ةالل ػػا مة

م كػاف ل ػذا البي ػة دور كبيػر  ػي إثػارة الروت والحركة والرور والرسـو وال يديو وويرذاو 
.  اذتماـ التالميذ وزيادة دا عيت ـ لإلنجاز  ي العمـو

ز باإلثػػارة تميػػبرمجيػػات الوسػػا ط المتعػػددة الػػذج  أسػػموب عػػرض محتػػو  العمػػـو باسػػتةداـ -4
وتنميػػة الدا عيػػة تعمـ الػػالشػػعور بمتعػػة أسػػ ـ  ػػي إثػػارة والتشػػويؽ وجػػذب انتبػػاا التالميػػذ 

.لإلنجاز  ي   العمـو

 ػػرص التعزيػػز ال ػػورج المسػػتمر  سػػتجابات التالميػػذ بالوسػػا ط المتعػػددة  سػػمحت برمجيػػة -6
 ػي ا تجػاا  أس ـ  ي طمأنة التالميذ بأف تعمم ـ يسير م والذج بدوراأثنا  ت اعم ـ مع ا

 .الرحي  وبالتالي زاد مف إررارذـ ودا عيت ـ لإلنجاز  ي العمـو

 ػػي ت ػػويـ تعمػػـ مػػف أسػػموب مثػػالي لمكمبيػػوتر الوسػػا ط المتعػػددة  مػػا تتميػػز بػػه برمجيػػة -4
دوف تعر ػػػ ـ لمشػػػاعر الةجػػػؿ مػػػف زمال  ػػػـ أو مشػػػاعر التالميػػػذ وترػػػحي  أةطػػػا  ـ 

 .معمم ـالةوؼ مف 
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 توصيات البحح ومقرتحاته

 أواًل: توصيات البحح:

  ي  و  النتا ج التي تـ التورؿ إلي ا يوري البحث الحالي بما يمي:
م واسػتةدام ا برمجيػات الوسػا ط المتعػددة لمكمبيػوتر التوسع  ي إنشػا   -2  ػي مجػاؿ العمػـو

أف  مػع مراعػاةم لمتالميػذ بطي ػي الػتعمـ بمةتمػؼ المراحػؿ التعميميػة ي تعميـ وتعمـ العمػـو 
 وثي ة الرمة بأذداؼ تعميـ وتعمـ العمـو ب ذا المراحؿ التعميمية. برمجياتالتكوف ذذا 

تػػػدريب معممػػػي العمػػػـو عمػػػذ تةطػػػيط وترػػػميـ برمجيػػػات الوسػػػا ط المتعػػػددة لمكمبيػػػوتر  -1
وعمػػذ كي يػػة اسػػتةدام ا  ػػي تعمػػيـ  PowerPointباسػػتةداـ برنػػامج العػػروض الت ديميػػة 

 وتعمـ العمـو  لمتالميذ بطي ي التعمـ.
ب معممي العمـو عمذ أساليب تحديد وتشةيص التالميذ بطي ي الػتعمـ والتعامػؿ مع ػـ تدري -1

 بشكؿ مناسب.
 رورة ا ذتماـ بتنمية التحريؿ المعر ي وعمميات العمـ والدا عيػة لإلنجػاز لػد  التالميػذ  -4

 بطي ي التعمـ بالمراحؿ التعميمية المةتم ة.

التحرػػػيؿ المعر ػػػي تنميػػػة ناسػػػبة لالمةتم ػػػة المسػػػاليب األتػػػدريب معممػػػي العمػػػـو عمػػػذ  -4
 .وعمميات العمـ والدا عية لإلنجاز لد  التالميذ بطي ي التعمـ بالمراحؿ التعميمية المةتم ة

ا ست ادة مف أدوات البحث الحالي  ي فياس التحريؿ المعر ػي وعمميػات العمػـ والدا عيػة  -6
 لإلنجاز لد  التالميذ بطي ي التعمـ. 

م مػػػف ةػػػالؿ اسػػػتةداـ لػػػد  التالميػػػذ بطي ػػػي الػػػتعمـ العمػػػـوتطػػػوير أسػػػاليب ت ػػػويـ تعمػػػـ  -4
 .ا ةتبارات اإللكترونية الت اعمية  ي ت ويـ تعمـ العمـو

 ثاىًيا: مقرتحات البحح:

ا ست ادة مف البحث الحالي  العمـو يمكف لمباحثيف  ي مجاؿ مناذج وطرؽ تدريس
  ي إجرا  البحوث والدراسات الم ترحة التية :

المعػػػززة بالوسػػػا ط المتعػػػددة  األنشػػػطة المتدرجػػػة واألنشػػػطة التثبيتيػػػةاـ  اعميػػػة اسػػػتةد -2
لػػػد   والدا عيػػػة لػػػتعمـ العمػػػـو وعمميػػػات العمػػػـعمػػػذ تنميػػػة التحرػػػيؿ المعر ػػػي لمكمبيػػػوتر 

 التالميذ بطي ي التعمـ.
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 ػذ  استراتيجية مجموعات التعمـ المرنة المعززة بالوسا ط المتعددة لمكمبيوترأثر استةداـ  -1
م ػارت الت كيػر العممػي والميػوؿ العمميػة لػد  ب ػا  أثػر الػتعمـ و لعمـو عمذ تنمية تدريس ا

 .بطي ي التعمـتالميذ ال
اسػػتةداـ الوسػػا ط المتعػػددة لمكمبيػػوتر  ػػي تنميػػة التحرػػيؿ الدراسػػي  ػػي العمػػـو   اعميػػة -1

 وب ا  أثر التعمـ لد  التالميذ المعافيف ع مي ا بمدارس التربية ال كرية.
اـ الوسا ط المتعددة لمكمبيوتر  ي تنمية التحرػيؿ الدراسػي والدا عيػة لػتعمـ استةد  اعمية -4

 العمـو لد  التالميذ ذوج رعوبات التعمـ.
م ػػاذيـ ال ػػذ تػػدريس األحيػػا  عمػػذ تنميػػة  برمجيػػات المحاكػػاة بػػالكمبيوترأثػػر اسػػتةداـ  -4

 .بطي ي التعمـلد  طالب المرحمة الثانوية  والتةيؿ العممي ةالبيولوجي

بمراحػؿ التعمػيـ العػاـ  دراسػة  التربيػة العمميػة وتػدريس العمػـو لمتالميػذ بطي ػي الػتعمـ وافع -6
 ت ويمية(.
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 ـــساجع البـــحــــحم

 أواًل: املساجع العسبية

 تدريس  ي التعميمية الوسا ط تكنولوجيا استةداـ (.  اعمية1002وماؿ ربيع كامؿ محمد.   -2
 العممي الت كير م ارات وتنمية التحريؿ عمذ" بي تنا  ي والنبات الحيواف" وحدة

. تردرذا الجمعية المررية لم را ة والمعر ة. مجمة ال را ة والمعر ةا بتدا ية. بالمرحمة
 .106-242(. يونيو. 4العدد  

(. أثر استةداـ المعمؿ ا  ترا ي  ي تحريؿ الم اذيـ ال يزيا ية 1020وماؿ سعد سيد أحمد.   -1
العميا والدا عية نحو تعمـ العمـو لد  طالبات الرؼ الثالث  واكتساب م ارات الت كير

. تردرذا الجمعية المررية لمتربية العممية. المجمد مجمة التربية العممية اإلعدادج.
 .46-2(. نو مبر. 6(. العدد  21 

(. المعاممة الوالدية وعالفت ا بدا عية اإلنجاز لد  األبنا  مف 2224وماؿ سيد عبدا.   -1
(. رسالة ماجستير. مع د الدراسات العميا 24-24 ي المرحمة العمرية مف  الجنسيف 

 لمط ولة. جامعة عيف شمس.

. ال اذرة. دار فبا  تكنولوجيا التعميـ بيف ال كر والوافع(.  1001إبراذيـ عبدال تاح يونس.   -4
 لمطباعة والنشر والتوزيع.

. ديات مطمع ال رف الحادج والعشريفتربويات الحاسوب وتح(. 2222إبراذيـ عبدالوكيؿ ال ار.   -4
 ال اذرة: دار ال كر العربي.

(. تأثير التدريس بالوسا ط المتعددة  ي تحريؿ العمـو وال درات 1002أحمد إبراذيـ فنديؿ.   -6
دراسات ا بتكارية والوعي بتكنولوجيا المعمومات لد  تالميذ الرؼ الثالث اإلعدادج. 

الجمعية المررية لممناذج وطرؽ التدريس. . تردرذا  ي المناذج وطرؽ التدريس
 .42-24(. أوسطس. 41العدد 

 . ال اذرة: عالـ الكتب.التدريس بالتكنولوجيا الحديثة(. 1006أحمد إبراذيـ فنديؿ.   -4

: تدريس العموـ  ي العالـ المعارر( . 2222ر منذ عبد ال ادج .   مأحمد النجدجم عمي راشد -2
 : دار ال كر العربي. . ال اذرةالمدةؿ  ي تدريس العمـو

(.  اعمية برنامج فا ـ عمذ المحاكاة الحاسوبية  ي تنمية 1020أحمد تو يؽ محمد الحسيني.   -2
الةياؿ العممي وبعض عمميات العمـ األساسية لد  تالميذ المرحمة ا بتدا ية  ي مادة 

 . مجمد . تردرذا الجمعية المررية لمتربية العممية. المجمة التربية العمميةالعمـو
 .224-264(. سبتمبر. 4(. العدد  21 
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التعمـ باستةداـ (. 1006ر ومراد عمي عيسذ   مأحمد جمعة أحمدم وليد السيد ةمي ة -20
 دار الو ا  لدنيا الطباعة والنشر. . اإلسكندرية:الكمبيوتر   ي ظؿ عالـ مت ير(

ي التعمـ بالرؼ ثر برنامج م ترح لتدريس العمـو لمتالميذ بطي (. أ1002أحمد.   حمد حسفأ -22
. رسالة ساسيةعداد  عمذ التحريؿ واكتساب بعض عمميات العمـ األوؿ اإلاأل 

 ماجستير. كمية التربية. جامعة أسيوط.

(. الدا عية لإلنجاز وعالفت ا ببعض 2221ر مايسة أحمد النياؿ.   مأحمد محمد عبد الةالؽ -21
 –تمميذات ا بدولة فطر مت يرات الشةرية لد  عينة مف تالميذ المدارس ا بتدا ية و 

(. يوليو. 1. جامعة فطر. العدد مجمة مركز البحوث التربويةدراسة عاممية م ارنة . 
262 – 101. 

الجز  األوؿ  SPSSالتحميؿ اإلحرا ي باستةداـ برنامج (. 1004.  فربيع أميف سميما أسامة -21
. ال اذرة: 1ط .الالمعممية( –ال روض اإلحرا ية  المعممية  ةتباراتم ارات أساسية ا

 .ديميةالمكتبة األكا
. ال اذرة: دار طرؽ تدريس الريا يات: نظريات وتطبي ات(. 1002إسماعيؿ محمد األميف.   -24

 ال كر العربي.

(. تطوير مناذج العمـو لتنمية الت كير لد  المتعمميف  رءية 1022السيد عمي السيد ش دا.   -24
. ة العممية:  كر جديد لوافع جديدالمءتمر العممي الةامس عشرم التربيمست بمية(. 

(. نظمته الجمعية المررية لمتربية العممية. المركز الكش ي 221 -201 ص ص
 سبتمبر. 4-6العربي الدولي بال اذرة. 

 . ال اذرة: عالـ الكتب.تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميـ .(1002  .ال ريب زاذر إسماعيؿ -26

. ال اذرة: مكتبة ا نجمو 1. طنظريات وتطبي ات التعمـ(. 2222أنور محمد الشرفاوج.   -24
 المررية.

 .مرم  عبدال تاح النجارر محمد ذيباف وزاو  م عايد حمداف ال رشم النجار حعبد ال تاإياد  -22
 مركز النجار الث ا ي.: .األردف الحاسوب وتطبي اته التربوية . (1001 

اف ات عمذ تنمية الت كير العممي (. أثر استةداـ استراتيجية المتن2222أيمف حبيب سعيد.   -22
 . وبعض عمميات العمـ لد  تالميذ الرؼ الةامس ا بتدا ي مف ةالؿ مادة العمـو

.  ص ةالمءتمر العممي الثالثم مناذج العمـو لم رف الحادج والعشريف رءية مست بمي
(. نظمته الجمعية المررية لمتربية العممية بالتعاوف مع مركز تطوير 164-111ص

. المجمد األوؿ.  ندؽ بالمام أبو سمطاف.  ي ال ترة  تدريس  يوليو. 12 -14العمـو
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وزارة التربية والتعميـ بالتعاوف مع  :. ال اذرةمبادئ التدريس ال عاؿ(. 1000باوؿ برون وير.   -10
 المركز ال ومي لمبحوث التربوية والتنمية.

 لمنشر المسيرة دار فم عماف:. األردوالتطبيؽ الدا عية: النظرية (.1002وبارج   أحمد ثا ر -12

 والتوزيع.

مناذج البحث  ي التربية وعمـ (. 2241ر أحمد ةيرج كاظـ.   مجابر عبد الحميد جابر -11
 . ال اذرة: دار الن  ة العربية.الن س

. الجز  الثاني. ال اذرة: معجـ عمـ الن س والطب الن سي(. 2222.  جابرجابر عبد الحميد  -11
 دار الن  ة العربية.

. ترجمة: اةتبار المر و ات المتتابعة "مجموعات أم بم جػم دم ذػ"ا ف.  ب. ت(. جوف ر  -14
مرط ذ   ميم  ءاد أبو حطبم حامد زذرافم عمي ة رم ر يوسؼ محمود. ال اذرة: 

 مءسسة مكة لمطباعة واإلعالـ.

ت ويـ بعض برامج الوسا ط المتعددة  ي المرحمة . (1004  شمبي.جي اف عبد الباسط محمد  -14
مع د الدراسات والبحوث . تدا ية بجم ورية مرر العربية. رسالة ماجستيرا ب

 جامعة ال اذرة.م التربوية

 . ال اذرة: مكتبة الن  ة المررية.الث ا ة العممية وعموـ ال واة(. 1002حساـ محمد مازف.   -16

. ال اذرة: دار ال جر اتجاذات حديثة  ذ تعميـ وتعمـ العمـو(. 1002حساـ محمد مازف.   -14
 لمنشر والتوزيع.

المعمموف والمتعمموف: أنماط ـ وسموك ـ (. 2224ر محبات أبو عميرا.   محسف شحاتة -12
 . ال اذرة: الدار العربية لمكتاب.وأدوارذـ

(. أساليب التعمـ الم  مة لد  طمبة بط  التعمـ  ي المدارس 1021حمد بميه العجمي.   -12
عض المت يرات الديموجرا ية(. المتوسطة بدولة الكويت  دراسة ور ية م ارنة  ي ب

 .114-104(. 4(. العدد  24. المجمد مجمة العموـ التربوية والن سية

( .  عالية برنامج لمتعمـ الذاتي باستةداـ الكمبيوتر 1004حمدج محمد محمد البيطار .   -10
لتدريس م رر حساب اإلنشا ات  ي تنمية التحريؿ الدراسي والدا عية لإلنجاز وال درة 

ية لد  تالميذ المرحمة الثانوية الرناعية . رسالة دكتوراا .كمية التربية . المكان
 جامعة أسيوط.

(. برنامج م ترح  ي التربية الرحية طب ا  لبنا ية المعر ة 1001حناف مرط ذ أحمد.   -12
باستةداـ الوسا ط المتعددة وأثرا عمذ التحريؿ المعر ي وتنمية بعض عمميات العمـ 
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رسالة دكتوراا. كمية التربية بسوذاجم ب كمية التربية بسوذاج. والوعي الرحي لطال
 جامعة جنوب الوادج.

(.  عالية إستراتيجيتي تحكـ المتعمـ وتحكـ البرنامج  ي 1022ةالد أحمد عبدالعاؿ إبراذيـ.   -11
تنمية الت كير الريا ي والدا عية لإلنجاز باستةداـ الحاسوب لمتالميذ بطي ي التعمـ 

 رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة سوذاج.  ي الريا يات.

 اعمية برنامج كمبيوتر  فا ـ عمذ ا كتشاؼ الموجه  ذ  (.1006.  دعا  عمذ عبدربه ونيـ -11
تنمية بعض م ارات عمميات العمـ والتحريؿ  ذ مادة العمـو لد  تالميذ الرؼ الثانذ 

 .. رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة اإلسكندريةاإلعداد 
(.  عالية برنامج كمبيوتر بالوسا ط المتعددة  ي تدريس العموـ 1000دينا طوسوف أحمد.   -14

البيولوجية مف ةالؿ مدةؿ المعر ة المنظمة لطالب المرحمة الثانوية. رسالة 
 ماجستير. مع د الدراسات والبحوث التربوية. جامعة ال اذرة.

لمحاكاة بعض التجارب الكيميا ية   اعمية برنامج(. 1002رحاب أحمد عبدال تاح سميـ.   -14
باستةداـ الكمبيوتر  ذ تنمية التحريؿ وبعض م ارات عمميات العمـ واإلتجاا نحو 

. رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة البرنامج لد  طالب الرؼ األوؿ الثانو 
 اإلسكندرية.

. سه واستةداماتهتحميؿ المحتو   ي العمـو اإلنسانية: م  ومه وأس(. 2224رشدج طعيمة.   -16
 ال اذرة: دار ال كر العربي.

تأثير اساليب التحكـ  ذ برامج الكمبيوتر التعميمية عمذ  (.1002.  ر ا جرجس حكيـ شنودة -14
 رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة حمواف. .تنمية دا عية ا نجاز

  ا لمذكا ات (. أثر تدريس العمـو باستراتيجيات و 1022ريحاب أحمد عبدالعزيز نرر.   -12
المتعددة  ي تنمية التحريؿ وبعض الم ارات الحياتية لد  تالميذ الرؼ الةامس 

. تردرذا الجمعية المررية لمتربية مجمة التربية العمميةا بتدا ي بطي ي التعمـ. 
 .62-2(. أبريؿ. 1(. العدد  24العممية. المجمد  

بيوتر متعدد الوسا ط  ي تنمية (. أثر برنامج كم1006ري اـ محمد أحمد عبدالحميـ.   -12
التحريؿ وا تجاا نحو مادة العمـو لد  طالب الرؼ الثاني اإلعدادج بطي ي التعمـ. 

 رسالة ماجستير. كمية التربية باإلسماعيمية. جامعة فناة السويس.
(.  اعمية برنامج م ترح متعدد الوسا ط فا ـ عمذ نظرية 1006زبيدة محمد فرني محمد.   -40

لمتعددة عمذ التحريؿ وتنمية بعض م ارات الت كير والدا عية لإلنجاز لد  الذكا ات ا

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85+%d9%81%d9%89+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85+%d9%81%d9%89+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85+%d9%81%d9%89+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2+%2f&criteria1=0.
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 . مجمة كمية التربية تالميذ الرؼ األوؿ اإلعدادج ذوج رعوبات التعمـ  ي مادة العمـو
 .244 -24(. سبتمبر. 1(. الجز   61. العدد  بالمنرورة

 ي التعمـ  ي الريا يات (.  عالية برنامج م ترح لمتالميذ بطي1002زكريا جابر حناوج.   -42
بالمرحمة ا عداديه  ي تنمية التحريؿ والت كير والدا عية لإلنجاز. رسالة دكتوراا. 

 كمية التربية. جامعة أسيوط.
 نظـ تأليؼ الوسا ط المتعددة باستةداـ(. 1002ر نبيؿ جاد عزمي.   مزينب محمد أميف -41

Author ware5 .المنيا: دار ال د  لمنشر والتوزيع. 

(. أثر استةداـ بعض المعايير ال نية لعنارر ترميـ شاشات 1001مكي.   طر عبد الباسسم -41
برامج الوسا ط المتعددة عمذ اكتساب م اذيـ الدراسات ا جتماعية لد  تالميذ الحم ة 
األولذ مف التعميـ األساسي. رسالة ماجستير. مع د الدراسات والبحوث التربويةم 

 جامعة ال اذرة.

 لمنشر. وا ؿ دار . األردفم عماف:الن سية`الرحة مبادئ (.1004لداذرج.  ا حسيف رال  -44

. تعميـ وتعمـ م ارات التدريس  ي عرر المعمومات(. 1004رالح الديف عر ة محمود.   -44
 ال اذرة. عالـ الكتب.

(.  اعمية استةداـ الكمبيوتر وبعض استراتيجيات التعميـ الم رد  ي 2222عادؿ السيد سرايا.   -46
التحريؿ ا بتكارج وا تجاا نحو مادة العمـو  ي  و  األسموب المعر ي لد  تنمية 

 تالميذ المرحمة اإلعدادية. رسالة دكتوراا. كمية التربية. جامعة طنطا.

(.  عالية استةداـ الموديو ت التعميمية المرورة ومتعددة الوسا ط 1002عادؿ السيد سرايا.   -44
مجمة البحوث نحو الكمبيوتر لد  التالميذ الرـ.   ي تنمية التحريؿ الدراسي وا تجاا

-11(. 22(. السنة  1. تردرذا كمية التربية بالمنو ية. العدد  الن سية والتربوية
42. 

. تدريس العمـو  ي التعميـ العاـ(. 2224ر سعيد محمد السعيد.   معامر عبد اهلل الش راني -42
 جامعة الممؾ سعود. -المممكة العربية السعودية: النشر العممي والمطابع

عم اف: دار الشروؽ لمنشر  -. األردفأساليب تدريس العمـو(. 2224عايش محمود زيتوف.   -42
 والتوزيع.

(. برنامج م ترح  ي الكتابة اإلبداعية باستةداـ الوسا ط 1002عبد الحي السيد محمد.   -40
ذوبيف بالجامعة. المتعددة وأثرا  ي الكتابة الشعرية والوعي بعمميات ا لد  الطالب المو 

 رسالة دكتوراا. كمية التربية. جامعة سوذاج.
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سيكولوجية ذوج الحاجات الةارة: الجز  الثالث: ذوو (. 1002عبد الرحمف سميماف.   -42
 . ال اذرة: مكتبة زذرا  الشرؽ.الحاجات الةارة: الةرا ص والسمات

الةارة وتأذيؿ وير فاموس التربية (. 2221ر عبد ال  ار الدماطي.   معبد العزيز الشةص -41
 . ال اذرة: مكتبة األنجمو المررية.العادييف

(. الترميـ التعميمي لبي ة التعمـ لتوظيؼ تكنولوجيا 1004الر ي الجزار.   ؼعبد المطي -41
(. 42. العدد  مجمة كمية التربية جامعة المنرورة  رع دمياط  عدد ةاص(التعميـ. 
 .141-112يناير. 

(. دراسة ث ا ية م ارنة بيف طالب الجامعة المررييف 2224عبد المطيؼ محمد ةمي ة.    -44
.  العدد مجمة عمـ الن سوالسودانييف  ي الدا عية لإلنجاز وعالفت ا ببعض المت يرات. 

 .14 – 6( . ديسمبر. 44 

. ال اذرة: دار وريب لمطباعة م ياس الدا عية لإلنجاز(. 1006عبد المطيؼ محمد ةمي ة.   -44
 والنشر.

. ال اذرة: دار ا تجاذات الحديثة  ي تدريس العمـو(. 1002رط ذ عبدالسالـ.  عبدالسالـ م -46
 ال كر العربي.

. 1. ط تعميـ التمميذ بطي  التعمـ(. 2222ر سمير عبد اهلل أبو م مي.   معزا مةتار الدعدع -44
 الكويت: دار ال كر لمنشر والتوزيع.

  ية والمكتوبة عمذ الدا ع لإلنجاز (. أثر الت ذية الراجعة الش1000عال  محمود الشعراوج.   -42
(. 41. جامعة المنرورة. العدد مجمة كمية التربيةلد  طالب الرؼ األوؿ الثانو . 

 .142 -102مايو. 

(. العزو وبنية الرؼ وعالفت ا ببعض الدوا ع الن سية لد  1001عال  محمود الشعراوج.   -42
. حوث الن سية والتربويةمجمة البطالب الرؼ السادس مف مرحمة التعميـ األساسي. 

 .110 – 261(. 24تردرذا كمية التربية جامعة المنو ية. السنة 
. كمية التربية: جامعة تكنولوجيا التعميـ والوسا ؿ التعميمية(. 2222.  ـعمي محمد عبد المنع -60

 األزذر.

 تجاذاتإ و تحريؿ عمذ بالحاسوب المعزز الج را يا تعميـ (.  اعمية1000الم بؿ.   سعيد ودنانة -62

. العربية الجزيرة و الةميج دراسات مجمةفطر.  بدولة الثانوج وؿاأل  الرؼ طالبات
 -(. نو مبر16  (م السنة22  الكويت. العدد بجامعة النشر العممي مجمس م الكويت

 ديسمبر.
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كراسة التعميمات  ةتبار الدا ع لإلنجاز لألط اؿ (. 2222 اروؽ عبد ال تاح موسذ.   -61
 ال اذرة: مكتبة الن  ة المررية. .4. طوالراشديف

(. برنامج م ترح لمن ايات اإللكترونية باستةداـ الوسا ط 1022 اطمة محمد عبدالوذاب.   -61
ال ا  ة الت اعمية لتنمية المعر ة ب ا واتةاذ ال رار حيال ا والدا عية الذاتية لمتعمـ لد  

جمعية المررية لمتربية . تردرذا المجمة التربية العمميةطالب الرؼ األوؿ الثانوج. 
 .220-61(. أبريؿ. 1(. العدد  24العممية. المجمد  

سيكولوجية التعمـ بيف المنظور ا رتباطي والمنظور (. 2226 تحي مرط ي الزيات.   -64
 . ال اذرة : دار النشر لمجامعات.المعر ي

عمـ  ريط. (. دا عية اإلنجاز وا نتما  لد  ذوج اإل راط والت1002 تحي مرط ي الزيات.   -64
 . ال اذرة : دار النشر لمجامعات.الن س المعر ي: دراسات وبحوث. الجز  األوؿ

. الكويت: دار سعاد موسوعة عمـ الن س والتحميؿ الن سي(. 1004 رج عبد ال ادر طه.   -66
 الرباح.

الط ؿ وم ارات الت كير العممي مدةؿ إلذ التجريب وتعمـ التكنولوجيا (. 1002  يـ مرط ذ.   -64
 . ال اذرة: دار ال كر العربي.رحمة التعميـ األساسي ي م

. ال اذرة: دار 1. طعمـ الن س اإلحرا ذ وفياس الع ؿ البشر (. 2242 ءاد الب ي السيد.   -62
 ال كر العربذ.

. ال اذرة: دار ال جر لمنشر األساسيات  ي تدريس العمـو(. 2222 ءاد سميماف فالدة.   -62
 والتوزيع.

 . ال اذرة: عالـ الكتب.تدريس العموـ لم  ـ: رءية بنا ية(. 1001 كماؿ عبدالحميد زيتوف.  -40

. 1ط.  ترا تاو  المعمومات عرر  ي التعميـ تكنولوجيا(. 1004زيتوف.   الحميد عبد كماؿ -42
 . الكتب عالـ : ال اذرة

. ال اذرة: مكتبة التربية العممية وتدريس العمـو(. 1002كوثر عبدالرحيـ ش اب الشريؼ.   -41
 المررية.الن  ة 

تنويع التدريس  ي ال رؿ: دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ التعميـ (. 1002كوثر كوجؾم ووةروف.   -41
. بيروت: مكتب اليونسكو اإلفميمي لمتربية  ي الدوؿ والتعمـ  ي مدارس الوطف العربي

 العربية.

لمتعددة (.  اعمية استةداـ استراتيجيات تدريس و   ا لمذكا ات ا1004لوريس إميؿ عبدالممؾ.   -44
مجمة لتنمية الدا ع لإلنجاز المرتبط بدراسة مادة العموـ لد  تالميذ المرحمة اإلعدادية. 

 .222-264(. أبريؿ. 2. العدد كمية التربية باإلسماعيمية
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(.  عالية أساليب التعمـ اإللكتروني  ي تحريؿ الرؼ السادس 1002مجدج رجب إسماعيؿ.   -44
. ا بتدا ي ودا عيت ـ نحو تعمـ الع  . تردرذا الجمعية المرريةمجمة التربية العمميةمـو

 .240-42(. 2(. العدد  21العممية. المجمد   لمتربية

مناذج تعميـ ذوج ا حتياجات الةارة:  ي  و  متطمبات ـ (. 1001مجدج عزيز إبراذيـ.   -46
 . ال اذرة : مكتبة ا نجمو المررية.اإلنسانية وا جتماعية والمعر ية

. ال اذرة: مكتبة الدار تعميـ الريا يات لألط اؿ بطي ي التعمـ(. 1000يرا.   محبات أبو عم -44
 العربية لمكتاب.

 التحريؿ  ي الحاسوب بمساعدة الكيميا  تدريس (.  عالية1001محرز عبدا يوسؼ ال ناـ   -42

 الثانوج. األوؿ الرؼ طالب لد  لإلنجاز والدا ع الذاتي التعميـ نحو وتنمية ا تجاا

(. 460-122.  ص ص المجتمع وث ا ة العممية السادسم التربية لعمميا المءتمر
(. 1يوليو(. المجمد   12-12اإلسماعيمية   العممية. لمتربية نظمته الجمعية المررية

 أبوسمطاف.

(. استراتيجية م ترحة لتدريس العمـو لد  بعض التالميذ 2224محسف مرط ذ عبدال ادر.   -42
عدادج وأثر ذلؾ عمذ تحريم ـ واتجاذات ـ العممية. بطي ي التعمـ بالرؼ الثالث اإل
 .211-24. أكتوبر. مجمة كمية التربية جامعة المنيا

 ذ  ة(.  اعميه استةداـ بعض الوسا ط المتعددا المستةدم2222محمد أحمد أحمد نارؼ.   -20
التعميـ ا ن راد  والتعميـ الجماعذ  ذ تنميه التحريؿ وعمميات العمـ وا تجاذات نحو 

لد  تالميذ الرؼ الثانذ ا عداد .  لمادا   ذ وحدتذ العمـو والمجاؿ الرناعذ(ا
 رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة طنطا.

( . أثر برنامج  ي تنمية دا عية 1004ر ماذرالدرابيع .   ممحمد أحمد الر وعم محمد الس اس ة -22
مجمة ساسية باألردف. اإلنجاز والتحريؿ الدراسي لد  بطي ي التعمـ  ي المدارس األ

(. 4(. العدد  4. كمية التربية. جامعة البحريف. المجمد  العمـو الن سية والتربوية
 .112 – 224ديسمبر. 

. المنرورة: عامر 1. طمرطمحات  ي المناذج وطرؽ التدريس(. 1000محمد السيد عمي.   -21
 لمطباعة والنشر.

 . ال اذر: دار ال كر العربي.ا ؿ التعميميةتكنولوجيا التعميـ والوس(. 1001محمد السيد عمي.   -21

(. برنامج م ترح  ي التربية الوفا ية 2224ر رءوؼ عزمي تو يؽ.   ممحمد أميف حسف عمي -24
باستةداـ الوسا ط المتعددة رءية مست بمية لتطوير تدريس العمـو  ي المرحمة 

التربية العممية  األوؿالمءتمر العممي ا بتدا ية. الجمعية المررية لمتربية العممية. 
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(. المجمد األوؿ. األكاديمية العربية 244-241.  ص صلم رف الحادج والعشريف
 أوسطس. 21-20لمعمـو والتكنولوجيام أبوفيرم اإلسكندرية.  ي ال ترة مف 

(.  بنا  وت نيف م ياس الدا عية لإلنجاز المدرسي  ي البي ة 2226محمد بف معجب الحامد.   -24
. يردرذا مكتب التربية العربي لدوؿ الةميج . ة الةميج العربيمجمة رسالالسعودية. 

 .211 – 211(. 26(. السنة 42العدد 

(. دا عية اإلنجاز وارتباط ا ببعض المت يرات لد  طالب 2224محمد جع ر جمؿ الديف.   -26
مجمة كمية وطالبات المرحمتيف الثانوية والجامعية  ي المممكة العربية السعودية. 

 .20 – 42(. 14معة المنرورة. العدد . جاالتربية

 .عطية نبيؿ محمودم ر مرط ي محمد م راميأيمف شاكر نرر اهللم محمد حسيف بربوص -24
 دار البازورد . .عماف. الوسا ط المتعددة ترميـ وتطبي ات. (1004 

. سوذاج: المع د العالي ا نترنت وتطبي ات الوسا ط المتعددة(. 1001محمد ر عت.   -22
 تكنولوجيا إدارة األعماؿ.لمكمبيوتر و 

 مكتبة دار الكممة.: .ال اذرة عمميات تكنولوجيا التعميـ .(1001  .محمد عطية ةميس -22

المتحدةم  العربية . اإلماراتوالمعموماتية التعميمية التكنولوجيا(. 1002 . الحيمة محمود محمد -20
 الجامعي. الكتاب العيف: دار

مـ وتدريبه  ي  و  الثورة المعر ية والتكنولوجية (. إعداد المع1002محمد نبيؿ العطروزج.   -22
المءتمر العممي الثالث عشر مناذج التعميـ والثورة المعر ية والتكنولوجية المعاررة. 
. الجمعية المررية لممناذج وطرؽ التدريس. جامعة عيف شمس.  ي ال ترة المعاررة

 يوليو. المجمد األوؿ. 14-14مف 

 بالوسا ط المنتج البرنامجذ التعميـ استةداـ ( أثر2222جذ.  نا أبو سيد محمود سيد محمود -21

ا بتدا ية. كمية  بالمرحمة العمـو تدريس  ي التحريؿ عمذ النوا ذية لمكمبيوتر المتعددة
 الجز  (. 24  تردرذا كمية التربية بسوذاج. العدد .التربوية المجمةالتربية بسوذاجم 

 .162-114(. يوليو. 1 

(.  اعمية وحدة  ي ال يزيا  باستةداـ الوسا ط المتعددة  ي 1001اذيـ.  محمود محسوب إبر  -21
تحريؿ طالب الرؼ األوؿ الثانوج. رسالة ماجستير. مع د الدراسات والبحوث 

 التربوية. جامعة ال اذرة.

(. ا فتدار كعامؿ وسيط ألبعاد الدا عية لإلنجاز وت دير الذات 1001محمود محمد وندور.   -24
. تردرذا كمية التربية جامعة األزذر. مجمة كمية التربيةالةارجي.  –ي وال بط الداةم

 .224 – 261(.  براير. 206العدد  
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(. أثر برنامج كمبيوتر متعدد الوسا ؿ  ي تنمية م ارات 1001مدحت محمد حسف رال .   -24
فرا ة الرور والت كير ا بتكارج لد  تالميذ المرحمة ا عدادية وتحريم ـ  ي مادة 

. رسالة العم  دكتوراا. كمية التربية با سماعيمية. جامعة فناة السويس.ـو

 اعميه استةداـ تكنولوجيا الوسا ط المتعددا  ذ (. 1004.  مرط ذ محمد الشيخ عبد الر وؼ -26
الت ير الم اذيمذ والتحريؿ الدراسذ  ذ ال يزيا  وعمميات العمـ لد  طالب المرحمه 

 كمية التربية. جامعة طنطا.ة. رسالة دكتوراا. الثانوي

(. برنامج م ترح  ي التربية العممية لمعممات رياض األط اؿ 1001مناؿ عمي حسف محمد.   -24
فبؿ الةدمة وأثرا عمذ تنمية بعض عمميات العمـ والتحريؿ المعر ي والعادات الرحية 

 لدي ف. رسالة دكتوراا. كمية التربية بسوذاجم جامعة جنوب الوادج.

الكمبيوتر والوسا ط (. 1004ر رالح عبدالسميع عبد الرزاؽ.   معبدالمنعـمنرور أحمد  -22
 . ال اذرة: مكتبة الزذرا .المتعددة  ي المدارس

 . ال اذرة: مكتبة زذرا  الشرؽ.رعوبات ال را ة و الكتابة(. 1004منذ إبراذيـ المبودج   -22
تنمية التحريؿ (.  عالية نموذج التعمـ البنا ي  ذ 1004أبوزيد نارر منرور.   ذمن -200

التالميذ بطي ي التعمـ  ذ العمـو بالمرحمة اإلبتدا ية. رسالة   وبعض عمميات العمـ لد
 ماجستير. كمية البنات. جامعة عيف شمس.

(. أثر استةداـ كؿ مف اإلنترنت والحاسوب  ي تدريس 1004مو ؽ عبدالعزيز الحسناوج.   -202
مجمة العمـو تعمـ واتجاذات ـ نحوذما. إلكترونيات ال درة الك ربية  ي دا عية الطمبة لم

 .42-14(. 11(. العدد  1. المجمد اإلنسانية
(. 4. ط التعمـ والتعميـ الرحي(. 2222  .دياب ال ندج رال ر  منادر   مي الزيود -201

 عماف:  دار ال كر لمطباعة والنشر و التوزيع. ماألردف
. المنيا : دار ال د  عددةالترميـ التعميمي لموسا ط المت( . 1002نبيؿ جاد عزمي.   -201

 لمنشر والتوزيع.
(. العالفة بيف م  ـو الذات ال را ي ودا عية اإلنجاز لد  1002نرميف محمود أحمد.   -204

أط اؿ ذوج رعوبات التعمـ بالحم ة األولذ مف مرحمة التعميـ األساسي. رسالة 
 ماجستير. مع د الدراسات والبحوث التربوية. جامعة ال اذرة.

 . عماف: مكتبة المجتمع العربي.رعوبات التعمـ (.1004لمطيؼ برذـ.   ن اؿ عبد ا -204

(.  عالية استةداـ الحاسوب و ؽ إستراتيجيتا تحكـ 1006ن مة عبد الرزاؽ عبد المجيد.   -206
المتعمـ وتحكـ البرنامج  ي عالج ذوج رعوبات تعمـ الريا يات. رسالة ماجستير. 

 كمية التربية. جامعة أسيوط.

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a1%d9%88%d9%81&criteria1=2.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae+%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a1%d9%88%d9%81&criteria1=2.
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(.  اعمية التعمـ بمساعدة األفراف  ي تنمية م ارات حؿ 1004بد العزيز.  ذاني  اروؽ ع -204
المشكالت ودا عية اإلنجاز لد  تالميذ المرحمة ا بتدا ية. رسالة ماجستير. مع د 

 الدراسات والبحوث التربوية. جامعة ال اذرة. 

ج لمعمـ (.  دراسة العالفة بيف األسموب ال ياد2221ذشاـ عبد الرحمف عبد الرادؽ.   -202
. مجمة كمية التربيةالحم ة األولذ مف التعميـ األساسي ودا عية اإلنجاز لد  التالميذ. 

 .41 -2جامعة بن ا. يناير. 
برنامج وسا ط  ا  ة لتنمية بعض ال يـ البي ية لد  . (1004  .ذنا  محمد جماؿ الديف -202

مع د  .مـو التربويةمجمة الع تمميذات المرحمة ا بتدا ية بالمممكة العربية السعودية.
 يناير. .(2 عدد الجامعة ال اذرة.. التربوية بحوثالدراسات وال

(.  عالية استةداـ ح يبة تعميمية  ي تنمية عمميات العمـ 1002وا ؿ عبداهلل محمد عمي.   -220
. تردرذا الجمعية مجمة ال را ة والمعر ةاألساسية  ي مرحمة رياض األط اؿ. 

 .262-214(. يونيو. 4العدد  المررية لم را ة والمعر ة. 

 (Web Quest)(. أثر توظيؼ الرحالت المعر ية عبر الويب 1002وجدج شكرج جودة.   -222
 ي تدريس العمـو عمذ تنمية التنور العممي لطالب الرؼ التاسع األساسي 

 وزة. -بمحا ظات وزة. رسالة ماجستير. كمية التربية. الجامعة اإلسالمية

(.  عالية الوسا ط المتعددة الت اعمية  ي تنمية م ارة 1004يحيذ محمد أبو جحجوح.   -221
التةطيط لمبحث العممي لد  طمبة جامعة األفرذ ب مسطيف. الجمعية المررية لمتربية 

المءتمر العممي التاسع معوفات التربية العممية  ي الوطف العربي " العممية. 
رجافم  ايدم ( المجمد الثاني.  ندؽ الم420-442. ص صالتشةيص والحموؿ"

 أوسطس. 1يوليو إلذ  12اإلسماعيمية.  ي ال ترة مف 

. عماف: دار الحاسوب التعميمي وتطبي اته التربوية(. 1004يوسؼ أحمد عيادات.   -221
 المسيرة.
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