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 الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول هللا املبعوث رمحة للعاملني، ورضي هللا عن      

 :وبعد الصحابة والتابعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،
؛ التدريس وطرق املناهج سمة قالرتبي كلية يف ممثلة ،املدينة العاملية جامعة أشكر أن سعدينفي     

 مل يتال البحث، هذا على العلمي املشرف ،إميان حممد مربوك قطب /ةالدكتور إىل  لوالشكر موصو 
 . اجلزاء خري عين هللا افجزاه اشواغله رغم اوآرائه ابتوجيهاهت بخلت

 ،عميد الدراسات العليا إىل سعادة وعرفاين شكري أسدي أن املقام هذا يف يفوتين ال كما      
 العليا الدراسات برانمج على القائمني السعادةوألصحاب  العليا، للدراسات الرتبية كلية  وكيلوسعادة 

 طيب هلا انك وضاءة وإسهامات متواصلة جهود من هلم ملا؛ جامعة املدينة العاملية الرتبية كليةيف  

 واملشرفني الفضالء لألساتذة والتقدير ابلشكر أتوجه كما ،الدكتوراه برانمج خالل مسرييت يف األثر

 مبناقشة هذا البحث، كما نمو و قسوف يولألساتذة الفضالء الذين  البحث، أداة حكموا الذين

، ولزمالئي هلية ابلرايضقادة االمة اال، وملدير مدرسة الرايضمنطقة يف والتعليم الرتبية إدارة أشكر
  يه.توج أو ،إعارة أو ،برأي ساعدين من لكلو  طالب املاجستري،

 
 .خري لكل اجلميع هللا وفق    

 الباحث                                                                                
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 صخلامل
 

فـي  إستخدام اسرتاتيجية الصفوف املعكوسة يف تنمية التحصيل الدراسيتعرف هدف البحث إىل 
صمم  ، ولتحقيق ذلك أعد الباحث مقرر الفقه واالتـجاه نـحوه لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

التعلم الذايت " ابستخدام إسرتاتيجية الوضوء والطهارةلتعليم وتعلم وحدة" الباحث موقعا تعليميا 
ختبار ا حتصيلي ا لقياس مستوي التحصيل لدى عينة كما أعد الباحث إ  عكوسالصف املابستخدام 
وقد بلغ أفراد  لدى عينة البحث نفسها،اجتاهات التالميذ حنو مادة الفقه لقياس مقياس البحث، و 
،مت اختيارها هلية ابلرايضمة األقادة األ مبدرسةاإلبتدائي  رابعالالصف تالميذ من تلميذ ا  (60العينة)
درس  ( تلميذ ا30جتريبية) إحدامها جمموعتني متكافئتني؛يقة عمدية مقصودة بطر 

درس  تلميذ ا(30) ضابطة  ىواألخر  صف املعكوسالتعلم الذاين والابستخدام "الوضوءوالطهارة"وحدة
 دوات البحثأ توقد طُبقواستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب،  ،نفس الوحدة ابلطريقة املعتاده

فروق ذات داللة إحصائية عند  دو وجوأسفرت نتائج البحث عن  ،اي  على اجملموعتنيقبلي ا وبعد
اجملموعة الضابطة  تالميذاجملموعة التجريبية ودرجات  ميذالت( بني متوسطات درجات 05,0مستوى)

ويف  ،اجملموعة التجريبية تالميذلصاحل ومقياس االجتاهات  يالتحصيل الختبارليف التطبيق البعدى 
 صفضرورة استخدام اسرتاتيجية المنها  بعض التوصيات واملقرتحات ذه النتائج قدم الباحثضوء ه

يف تنمية  كبري    يف تدريس طالب املرحلة االبتدائية وطالب املراحل األخرى ملا هلا دور   عكوسامل
 يف اجلوانب املعرفية والعملية، وتنمية االجتاهات حنو مقرر الفقه، عقد دورات تدريبية للمعلمني

 يف تدريس الطالب. عكوسامل صفاستخدام اسرتاتيجية ال
 . االجتاه، الفقه ،الصف املعكوس،  التعلم الذايت :لكلمات املفتاحيةا



 ك

ABSTRACT 

 

The aim of the research is to identify the effectiveness of self-learning by using the inverted 

chapters in the development of academic achievement in the subject of jurisprudence and 

towards the material in the fourth grade pupils. To achieve this, the researcher designed a 

teaching site to teach and learn the unit of "ablutions and purity" using the self-learning 

strategy using the inverted classes The researcher studied the achievement level to measure 

the level of achievement in the research sample, and the measure of the students' attitudes 

towards the jurisprudence in the sample of the same research. The sample reached 60 students 

of the fourth grade primary school in Umm Al-Ahma National School in Riyadh, (30) 

students of the unit "Awadah and Tahtara" using self-learning and inverted and other classes 

control (30) students studied the same unit in the usual way, and the researcher used the 

semi-experimental method and the search tools applied tribal and Baadi on both groups, and 

the results of the search for the existence of differences Statistical significance at the level of 

(05.0) between the average scores of the students of the experimental group and the scores of 

the students in the control group in the remote application of the test of achievement and the 

measure of trends for the benefit of the experimental group. In light of these results, the 

researcher made some recommendations and suggestions. 

Keywords: self-learning, reverse class, direction, jurisprudence.. 
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 الفصل األول
 البحث قدمةم

 خلفية البحث:
ة اليالنقاط التتقدًن خلفية نظرية عن مشكلة البحث من خالؿ  ِفإيهدؼ ىذا الفصل 

ة أ٫تي،ك البحث أىداؼ،ك البحثفرضيات ،ك أسئلة البحث، ك ة البحثاليشكإ، ك بحثللقدمة م ،
 : تفصيل ذلك، كفيما يلي ىيكل البحث،ك مصطلحات البحثك  البحث،

 : مقدمة ال
يعد الفقو من العلـو الشرعية الذم لو من الشرؼ كالفضل كالرفعة ماال ٮتفي على ذم 
ليب، حيث يرتبط ارتباطان كثيقان باإلٯتاف باهلل سبحانو كتعاُف، كبأركاف العقيدة اإلسالمية، كما 

، كٕتعل ا١تكلف مرتبطان  التيممك كالوضوء كسنن الوضوء ثل: الصالة يرتبط بالعبادات م كالصـو
بربو من خالؿ أدائو العملي لتلك العبادات؛ ٦تا يولد لديو الشعور با٠توؼ من اهلل سبحانو 
كتعاُف سران كعالنية كمراقبة الضمَت ا١تستمرة ٦تا يدفعو إُف التمسك بأحكاـ الدين كتطبيقها 

اىتمت كزارة الًتبية كالتعليم يف ا١تملكة العربية السعودية  الذ؛ ترٚتة ٢تذا اإلٯتاف طواعيةن كاختياران 
بتدريس الفقو يف ٚتيع ا١تراحل التعليمية، كأفردت لو منهاجان خاصان بو، كلو أىدافو العامة 
كا٠تاصة؛ حيث تعد مادة الفقو من أىم ا١تواد ا١تقررة يف ا١تراحل التعليمية با١تملكة العربية 
السعودية؛ لصلتها ا١تباشرة بثوابت الدين كأحكامو، كلكي يتم تدريس مادة الفقو بصورة فاعلة 
كمؤثرة؛ فإنو البد من تفعيل مواقف التعليم كالتعلم، كىو األمر الذم يؤكد على ضركرة تفعيل 

 نشاط الطالب داخل اٟتجرة الدراسية كخارجها.
سهم يف تكوين ٣تموعة يم الفقهية أف  تدريس ا١تفاىي (3612،13)سليماف،لذلك يرل

من القيم يف نفوس ا١تتعلمُت، منها: ٤تبة اهلل سبحانو كتعاُف، ك٤تبة أكليائو، كحب ا٠تَت، 
كالرٛتة، كااليثار، كالعطف، كاالحساف، كالعدؿ، كالصرب، كا١توساة، الصدؽ، كاألمانة، 

بتعهد مثل ىذه القيم كالطهارة، كالصدؽ، كالوفاء، كغَت ذلك كما أف تدريس الفقو يسمح 
( إُف ضركرة إظهار 3611كما تشَت نتائج دراسة أبو زيد)؛  كالفضائل يف سلوؾ الطالب

السمات احملددة للمفهـو الفقهي أثناء تدريسو للطالب، حىت تتضح صورتو يف أذىاف 
 الطالب، كاختيار ا١تفاىيم الفقهية ا١تناسبة لكل مرحلة تعليمية.
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( إُف فاعلية 3613، أبا٪تي؛ 3613، العبادمراسات)كلقد أكضحت نتائج بعض الد
 اا١تتوسطة.الثانوية ك اسًتاتيجيات التدريس يف تنمية ا١تفاىيم الفقهية لطالب ا١ترحلة 

كما أف عملية التعليم كالتعلم ٖتتاج أف يكوف ا١تتعلم عنصران إ٬تابيان فيها حيث يتفاعل 
، لذلك كجب بناء االٕتاىات لديو معها كيؤثر فيها كيشارؾ بفاعلية كحرية داخل الصف

 كتنميتها من جهة كبناء إتاىات ا٬تابية كرغبة فيما يدرسو كيتحمس لو من جهة أخرل .
لذلك تعد تنمية االٕتاه ٨تو تعلم مادة الفقو من األىداؼ الوجدانية ا١تهمة يف ٣تاؿ 

كلكي تتحقق األىداؼ ال تقل أ٫تية عن اٞتوانب ا١تعرفية كا١تهارية،  كىيالعملية التعليمية، 
ا١تعرفية كا١تهارية البد كأف تتولد لدل الطالب إتاىات موجبة ٨تو دراسة الفقو كأف يقدر 

فقدكا اىتمامهم ٔتادة الفقو نظران قد أف كثَتان من الطالب  (3612)الزىراين،كيؤكد  ،أ٫تيتها
ؾ حاجة ماسة إُف الدراسات السابقة أف ىناعديد كما أكضحت ؛  للطرؽ التقليدية يف تدريسها

 الشهرم،   مثل دراسات كل من:) مادة الفقو استخداـ طرائق تدريس حديثة يف تدريس 
 ( 3612، الزىراين؛3616العنزم، ؛ 3616يوسف، ؛3616

االسًتاتيجيات اٟتديثة للتغلب علي تقليدية  محدإاسًتاتيجية الصف ا١تقلوب كتعد 
مكانيات ىائلة إيا بشكل فاعل ١تا تقدمو من دمج التكنولوج ِفإالتعليم العاـ عرب الوصوؿ 

 Bergmann &Sams, 3613: 35)ب كاسًتاتيجيات التعلم كالتعليم القائم علي االنًتنتاليلتغيَت أس

 كسر أف اسًتاتيجية الصف ا١تقلوب ٖتقق العديد من ا١تميزات منها:(Brame,  2600 ،كيشَت( 
 لطالبا ؿيحو م،لتربوكدكره ا ؿلمنزا تانامكإ يستثمرك ،لتقليديةا  ةلمحاضرا تابةكر دجمو

 لصفا في نيكلتعاا للتعلم بيئة يخلق، كما لديو لتعلما فعيةدا  من يزيدك ،عالمأك  باحث لىإ
، كٯتنح الطالب حافز ستيعابهما تنميةك لطلبةا تحصيل تحسين على يعمل، كسيرالدا

 من كثر" أرسلدا دةعا"إعلى رةلقدا لطلبةا يمنح، كللتحضَت كاالستعداد قبل كقت الدرس
 يةدلفرا كؽلفرا على ءبنا ،بها فيتعلمو لتيا لسرعةكا فلزماكا لوقتا رختياا في  لحريةكا ة،مر

  . بينهم
 سةدرا توصلتفقد  لمقلوبةا ؼلصفوا فاعليةالسابقة تسادراعديد ال لتكتناكلقد 

 يجابيإ قاتجا دجوكك ،سيرالدا لتحصيلا في فاعليتها لىإ ((Johnson,2602  فجونسو
 لىإ (Milman,2602)لورما سةدرا توصلت بينما تيجيةاالسترا ىذه  اـستخدا نحو للطالب
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 لتجريبيةا لمجموعةا  بين لتحصيليا رالختبااعلي تجارلدا في ةكبير كؽفر دجوك ـعد
،باسيلك رؾستوكك فتو توصلك ،بلطالالكن قل مستوم القلق لدم  لضابطةكا     

Basile,2600) &(Tune Sturek لىكألا لسنةا طلبة تحصيل في لمقلوبةا ؼلصفوا فاعلية لىإ 
 لمقلوبةا ؼلصفوا فاعلية (3614)لفهيدا سةدرا تظهركأ،  لحياتيةا ـلعلوا رلمقر لجامعيةا

 للغةا عداقو رمقر في لتحضيريةا مجالبرا تطالبا تتجاىاا تنمية فيك لتحصيلا في
 لصالح،  لجامعيةا لصفيةا لبيئةا نحو إلسالميةا دسعو بن محمد ـإلماا بجامعة إلنجليزيةا
 لتحضيريةا مجالبرا تطالبا تتجاىاا بين تباطيةار عالقة دجوك كذلك ،لتجريبيةا لمجموعةا

( 3615دراسة الكحيلي)  تظهرأ، كما سيرالدا لتحصيلكا لجامعيةا لصفيةا لبيئةا نحو
 لتفاعليةا تحقيقك ،يقيةلتطبكا لنظريةا ادللمو سيرالدا لتحصيلا في لمقلوبةا ؼلصفوا فاعلية
 لمتوسطةا لمرحلةا من لتاسعكا لثامنا لصفينا في نهااقركأ لطالبةا بينك لطالبةكا لمعلمةا بين

 سةدرا ماأ، ؿلمنزا في لفيديوا ةمشاىد بعد لعلميةا للمناقشة الجتماعيةا لوسائطا اـباستخد
يف ٖتصيل طالبات الصف أثر استخداـ اسًتاتيجية التعلم ا١تقلوب ثبتت  أفقد  (3616عثماف)

فاعلية ( 3616بينما أظهرت دراسة الزيود)،  السابع األساسي يف العلـو كإتاىاهتن ٨تو العلـو
الصف ا١تقلوب يف ٖتصيل طالبات الصف األكؿ الثانوم العلمي يف مادة الرياضيات  استخداـ

يجية الصف استخداـ اسًتات عن فاعلية (3616)سفرت دراسة العطيةأك ، كاالٕتاىات ٨توه
بينما اسفرت ،ا١تقلوب يف تنمية مهارات التفكَت الناقد لدل طالبات كلية الًتبية ّتامعة اجملمعة

تصميم  راتفاعلية الفصوؿ ا١تنعكسة كالفصوؿ ا١تد٣تة يف تنمية مها( عن 3616دراسة ٛتيد)
فرت دراسة سأبينما  صفحات الويب التعليمية لطالبات كلية الًتبية باٞتامعة اإلسالمية بغزة

 في ١تقلوبةا ؼلصفوا تيجيةاسًتا على قائم يسيرتد برنامج فاعلية (علي3617الشبلي، )
 دسعو بن محمد ـإلماا جامعة في ١تعلمة/ الطالبةا للد لعقلا داتعاك لتقويما تكفايا تنمية

 ،إلسالميةا
 لحاليا لبحثا تفقا لسابقةا تسارالدكا ملتربوا دبألا من ضواستعرا تم ما ؿخال من

متغَت ، لسابقةا تسارالدا لتكتنا فقد ؛لمقلوبةا ؼلصفوا متغَت في لسابقةا تسارادلا مع
 تم كما ،لطالبةكا لمعلمةا بين لتفاعليةا تحقيقك ة،عد تابعة اتمتغير في فاعليتهاالصفوؼ ك

فاعلية تناكؿ يتم لكن َف   اتلسنوا تطالباا تتجاىاكا لطلبةا قلق خفض في فاعليتها سةدرا
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مهذا ماسوؼ يقـو بو الفصوؿ ا١تقلوبة يف تنمية التحصيل الدراسي  باستخداـ التعلم الذايت
 .اِفالبحث اٟت

 البحث:مشكلة 
ا علي ا تربوين كمشرفن  (سنة13ألكثر من)الحظ الباحث من خالؿ عملو معلما ١تادة الفقو 

ا١تفاىيم  اكتسابيواجهوف صعوبة االبتدائية أف معظم طالب ا١ترحلة عدد من ا١تدارس 
( 3613)شيباينال دراسةكىذا ما أكدتو  ،كتطبيقها بالشكل الصحيح يف ىذه ا١ترحلة ،فقهيةال
ومية ا١تطلوبة الي٧تاز األعماؿ الدراسية إف معظم الطالب ليس لديهم الدافعية للتعلم ك ث إحي

( أف الكثَت من 3612) الناجمومية لبعض الدركس، كما أكد اليالواجبات  منهم كعمل
    .لطرؽ التقليدية يف تدريسهالىتمامهم ٔتادة الفقو نظرا الطالب فقدكا ا

كقد أكدت نتائج بعض البحوث كالدراسات السابقة أف من أسباب الضعف يف  
اكتساب ا١تفاىيم الفقهية  لدل الطالب طرؽ كاسًتاتيجيات التدريس ا١تتبعة؛ كىذا ما يثبتو 

يقة كاحدة يف التدريس، كاالعتماد على لتدريس مادة الفقو من االعتماد على طر  اِفالواقع اٟت
  (        3614؛السالمة،3614؛ الزغيب، 3611؛ الشهراين، 3616ا١تعلم بالدرجة األكُف)التو٬ترم، 

مواقف عملية متعددة إلكساب تالميذ ا١ترحلة االبتدائية  يفٟتاجة الفقو كتدريسو  كنظران  
طريقة حديثة للتدريس تعتمد على تطبيق مهارات إتقاف الوضوء كالطهارة يتطلب األمر 

تسجيل مقاطع للفيديو تبُت بصورة نظرية كعملية الطهارة كالوضوء مع تطبيق فعلي لكيفية 
٦تا دفع الباحث إُف تطبيق اسًتاتيجية  الفصوؿ ا١تقلوبة يف الوضوء، كيشاىدىا التالميذ 

للتعلم ا١تدمج كيتم ىذا  ان عيطبي ان كاليت تعد من األ٪تاط اٟتديثة للتعلم ، كتعترب تطور التدريس 
النمط عن طريق تدريس الطلبة خارج اٟتصة الصفية من خالؿ فيديوىات تعليمية توضع على 
اإلنًتنت ، يشاىدىا الطالب يف البيت ْتيث يفهم ا١تفاىيم كاألفكار من خال٢تا ، كيف 

الت اليت رٔتا الصفوؼ الدراسية يقـو ا١تعلم باإلجابة عن أسئلة الطلبة كالتعامل مع ا١تشك
كاجهت البعض منهم أثناء ٤تاكلتو للفهم خالؿ متابعة الفيديوىات، ذلك أنو مطلوب من 
الطالب أف يدكف مالحظات كأسئلة خالؿ متابعة الفيديوىات اليت رفعها ا١تعلم على اإلنًتنت 

  كيشرح من خال٢تا الدرس .
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مادة من :التحصيل يف  كل يف تدين   اِفاٟتمشكلة البحث كبناء علي ما تقدـ ٖتددت  
و نتائج بعض اليكنظران ١تا أشارت  االبتدائي، الرابعالصف  ميذالت للد ىاكاالٕتاه ٨تو  ،الفقو

ة إسًتاتيجية التدريس اٟتديثة يف عدد من ا١تتغَتات، فإف اليالبحوث كالدراسات السابقة من فع
يف تنمية  عكوسا١ت صفال باستخداـفاعلية التعلم الذايت  سعى إُف تعرؼ البحث اٟتإُف

  .االبتدائي الرابعالفقو كاالٕتاه ٨تو ا١تادة لدل تالميذ الصف  مقررالتحصيل الدراسي يف 
   أسئلة البحث:
 ة :اليعن األسئلة الت إلجابةاٟتاِف ا سعى البحث 

على  مادة الفقويف تدريس  عكوسا١ت صفالتعلم الذايت باستخداـ الاستخداـ فاعلية ما  -1
  االبتدائي؟ الرابعالصف تالميذ التحصيل  لدل 

يف تدريس مادة الفقو يف  عكوسا١ت صفالما فاعلية استخداـ التعلم الذايت باستخداـ  -3
 الصف الرابع االبتدائي؟ تالميذ لدل   ٨تو مادة الفقو تنمية االٕتاه

 فرضيات البحث:
 ُت:الية إختبارصحة الفرضُت التاليحاكؿ البحث اٟت

 ميذالت( بُت متوسطات درجات 65,6إحصائية عند مستول ) فركؽ ذات داللة توجد -1
 يالتحصيل الختبارلاجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدل  تالميذاجملموعة التجريبية كدرجات 

 اجملموعة التجريبية. تالميذلصاٌف 
 تالميذ(بُت متوسطات درجات 65,6فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ) توجد -3

 ١تقياس االٕتاىاتاجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدل  تالميذيبية كدرجات اجملموعة التجر 
 اجملموعة التجريبية.  تالميذلصاٌف 

 أىداف البحث :
 :ِفإ ىدؼ البحث      
 .عكوس ا١ت صفالباستخداـ  االبتدائي الرابعالصف  تالميذتنمية التحصيل  لدل  -1

 صفالباستخداـ باستخداـ ٨تو مادة الفقو  االبتدائيالرابع  الصف تالميذ إتاىاتتنمية -3
 .عكوسا١ت

 :اِفتتضح أ٫تية البحث يف ضوء أ٫تيتو العلمية كالنظرية على النحو الت   : أىمية البحث
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 أوال :األىمية النظرية
 صفالتتضح أ٫تية البحث يف جانبها النظرم من خالؿ معرفة ا١تعايَت ا٠تاصة باستخداـ -1
الذم ٯتكن استخدامو يف تفعيل تدريس الًتبية اإلسالمية  اٟتديثةيم كأحد أنواع التعل  عكوسا١ت

    كخاصة مادة الفقو .
يعد ىذا البحث على حد علم الباحث من أكُف  الدراسات يف البيئة السعودية اليت -3 

 يف تدريس الًتبية اإلسالمية كفركعها. عكوسا١ت صفالتتناكؿ استخداـ 
يف ٣تاؿ  عكوسا١ت صفاليفية التعلم الذايت باستخداـ يف إبراز ك اِفيسهم البحث اٟت-2

تدريس مادة الفقو إحدل أىم ا١تواد اليت تتكوف منها مادة الًتبية اإلسالمية يف ا١ترحلة 
 االبتدائية .

 ثانيا:األىمية التطبيقية
توظيف استخداـ  اجملاؿ أماـ الكثَت من الدراسات يف ٣تاؿة اليقد تتيح نتائج البحث اٟت-1
  يف ٣تاؿ تدريس مواد الًتبية اإلسالمية غَت مادة الفقو . عكوسا١ت صفال
يف تطوير تدريس مقرر الفقو كخاصة كحدة الوضوء -بإذف اهلل-قد يسهم ىذا البحث -3

كالطهارة، ١تساعدة تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف استيعاب الوحدة الدراسية بشكل أفضل، 
يرشدىم للطريق الصحيح يف عبادهتم للخالق عز كجل، كمن مث زيادة ٖتصيلهم كفهمهم ٔتا 

 كسعادهتم يف الدارين الدنيا كاآلخرة،ألف صحة الوضوء من صحة الصالة.
 صفالتسهم نتائج البحث يف تقدًن سبل حديثة كفعالة لالستفادة من استخداـ قد -2
ا١تواد يف التدريس ككيفية تفعيلها داخل الصف كخارجو،كخاصة يف ٣تاؿ تعلم  عكوسا١ت

اإلسالمية ٔتا يتيح للتالميذ مواقف عملية كأنشطة إلكًتكنية يتم كضعها على موقع إلكًتكين 
  يتم االستفادة منو يف أم كقت.

 ة:اليتضمنت مصطلحات البحث التعريفات الت مصطلحات البحث :
    : Effectiveness  الفاعلية 
مدل ٧تاح ا١تعلم يف ٦تارستو ١تهنتو كىو (بأهنا " 192 ، 3662عرفها ) اللقاين كاٞتمل ،      

 يقاس بأثر ا١تعلم يف الدارسُت الذين يشرؼ على تعلمهم كما تقيسو االختبارات كا١تقاييس "  
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بأهنا األثر الذم ٯتكن أف ٭تدثو التعليم  ويقصد بالفاعلية إجرائيًا في ىذا البحث : 
ع االبتدائي يف مادة الفقو ، كالذم ا١تقلوب يف تنمية التحصيل الدراسي لدل طلبة الصف الراب
 سيتم قياسو عن طريق اختبار ٖتصيلي من إعداد الباحث . 

  التعلم الذاتي : 
( التعلم الذايت أنو" عملية إجرائية مقصودة ٭تاكؿ فيها 67، ص 1987عرؼ داككد ) 

كالقيم ا١تتعلم أف يكتسب بنفسو القدر ا١تقنن من ا١تعارؼ كا١تفاىيم كا١تبادئ كاالٕتاىات 
،كا١تهارات مستخدما أك مستفيدان من التطبيقات التكنولوجية كما تتمثل يف الكتب ا١ترب٣تة 

  ،ككسائل كآالت التعليم كالتقنيات ا١تختلفة "
( التعلم الذايت أنو" عملية إجرائية مقصودة ٭تاكؿ 67، ص 3662) بدكم وعرفكما  

عارؼ كا١تفاىيم كا١تبادئ كاالٕتاىات كالقيم فيها ا١تتعلم أف يكتسب بنفسو القدر ا١تقنن من ا١ت
،كا١تهارات  مستخدما أك مستفيدان من التطبيقات التكنولوجية كما تتمثل يف الكتب ا١ترب٣تة 

 ،ككسائل كآالت التعليم كالتقنيات ا١تختلفة " . 
( بأنو " األسلوب الذم يعتمد على  11ـ . ص  3662)اٞتملاللقاين ك  وكما عرف 

ٔتجهوده الذايت الذم يتوافق مع سرعتو كقدراتو ا٠تاصة ،مستخدما يف ذلك ما  نشاط ا١تتعلم
أسفرت عنو التكنولوجيا من مواد مرب٣تة ، ككسائل تعليمية، كأشرطة فيديو ، كبرامج تلفزيونية ، 
كمسجالت ، كذلك لتحقيق مستويات أفضل من النماء كاالرتقاء ، لتحقيق أىداؼ تربوية 

 منشودة للفرد " .
من خالؿ  مبذاهت التالميذ: نشاط يقـو بو يقصد بالتعلم الذايت إجرائيان يف ىذا البحثك  

ا٠تاص ٔتادة الفقة أكثر ك  ا١توقع التعليمي كالفيديو ا١توجود بواالطالع على الدرس من خالؿ 
 من مره حىت يستطيع إستيعاب الدرس لوحده كتسجيل ملحوظاتو أك استفساراتو.

   :عكوسا١ت صفال
تدريس ٕتعل الطالبة تقـو بنمط التدريس  اسًتاتيجيةبأهنا ( (Feledichuk,3615هافعر ي  

التقليدم بنفسها، حيث يطلب منها أكال قراءة جزء من الكتاب ا١تدرسي بعد ا١تدرسة، كدراستو 
من خالؿ مصادر التعلم ا١تتاحة كدركس الفيديو ا١تعدة مسبقان من ا١تعلمة، مث بعد ذلك يتناقش 
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، كٯتارس عددا من األنشطة مع زمالئو، كييقيَّم على مدل اِفـو التاليصة الدراسية يف فيو يف اٟت
  ٘تكنو من ا١توضوع.

ا١تعلم بتقدًن ا١تادة التعليمية تدريس يتم فيها قياـ طريقة  الباحث إجرائيا بأنو : هاعرفوي 
، حيث للطالبنت ها عرب اإلنًت اليمن خالؿ مصادر التعلم اليت ٯتكن الوصوؿ الفقو مادة  يف
، باستخداـ ىذه ا١تصادر مث بعد ذلك يف مبدراسة ا١توضوع الدراسي بأنفسه ميذالتالقـو ي

بسلسلة من األنشطة كالتطبيقات، للمساعدة يف ٖتقيق  الطالبقـو يكقت اٟتصة الدراسية 
 التعليمية. األىداؼ
  :  Achievement  التحصيل
و الفرد يف ا١تدرسة من معلومات خالؿ بأنو " ما يتعلم ـ(1996) الشعوافيعرؼ  

دراسة مادة معينة كما يدركو ا١تتعلم من العالقات بُت ىذه ا١تعلومات كما يستنبطو منها من 
حقائق تنعكس يف أداء ا١تتعلم على اختبار يوضح كفق قواعد معينة ٘تكن من تقدير أداء 

  ا١تتعلم كميا ٔتا يسمى بدرجات التحصيل."
( بأنو:"ما يدركو الطالب كما ينالو من معارؼ كمهارات كقيم 1997ا٠تليلي) وعرفكما 

كإتاىات كميوؿ من خالؿ تفاعلو مع مواقف التعليم كالتعلم الىت تتم يف ا١تدرسة، فهو النتيجة 
 (.66الىت ينا٢تا الطالب يف كل ا١تباحث الدراسية ا١تختلفة ") ص 

رؼ كا١تهارات كالقيم من خالؿ اكتساب الطالب ا١تعا"(بأنو:3616كما عرفو الرباعي)
ما يتلقاه من مصادر ا١تعرفة ا١تختلفة، كيظهر ذلك يف اال٧تاز كالتفوؽ الذم يتميز بو اٟتاصل 

  (.16)ص .."عليو
(بأنو:"٣تموع درجات ا١تواد اليت ٭تصل عليها الطالب عند 3611كعرفو الرشيدم )

 (.9تطبيق اإلختبارات عليو يف هناية العاـ الدراسي" )ص.
( بأنو: "ما ٭تصل عليو الطالب من معلومات كعادات 3614عرفو عيسى)كما 

 (362كمواقف زيادة على ما عنده  كذلك نتيجة لعملية التعليم ك التعلم يف الوقت ذاتو" )ص.
الصف الرابع االبتدائي من  تلميذمقدار ما ٭تصل عليو ويعرِّفو الباحث إجرائيًا بأنو :   

 صفال)باستخداـ طريقة  الفقومن مادة ة " الوضوء كالطهارة"لوحدعند دراستو معلومات 
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ان عنو يف اجملموعة الضابطة ك بالطريقة ا١تعتادة يف التدريس يف اجملموعة التجريبية عكوسا١ت ( معربَّ
   الباحث. هبدرجات االختبار التحصيلي الذم أعد

 Attitude  االتجاه:
أك  م١تكتسبة كالثابتة نسبيا ١توقف أك رأ( االٕتاه بأنو:" االستجابة ا1997)عرؼ رزؽ 

 (.16")ص. مذىب، هبدؼ التعرؼ على مزاج الفرد كطبيعتو كٝتاتو الشخصية
تتضمن  اِفبأنو "استجابة عامة عند الفرد إزاء موضوع معُت، كبالت (3664)أبو عالـعرفو 

تردد إزاء  حالة تأىب كاستعداد لدل صاحبو ٕتعلو يستجيب بطريقة معينة سريعة دكف تفكَت،
 . ا١توضوع الذم يرتبط بشعوره الداخلي"

استجابات الفرد ٨تو قضية أك  " ( بأنو219، 3665 ) سليماف،ك كيعرفو كل من مراد 
 ."موضوع جدِف معُت أم استجابة الفرد كتصرفاتو ٨تو موضوع االٕتاه

بة ( بأنو:"تنظيم ا١تعارؼ ذات االرتباطات ا١توجبة أك السال3665عرفو ملحم )كما 
 (. 218باعتبار إتاه الشخص ٨تو موضوع معُت سواء كاف شيئان أك شخصان")ص. 

تالميذ الصف اليت يبديها االستجابات عبارة عن ٣تموعة : عرفو الباحث إجرائيان بأنوك   
التعلم باستخداـ  ،٨تو موضوعات مادة الفقو بعد دراستهابالقبوؿ أك الرفض الرابع االبتدائي 
عد ٢تذا أيف  ا١تقياس الذم  تلميذكيقاس بالدرجة اليت ٭تصل عليها ال ،١تقلوبةالذايت كالفصوؿ ا

 الغرض. 
  
 . 
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  الفصل الثاني

 والدراسات السابقة  دبيات البحثآ
  أواًل: االطار النظري:

               :                                                    وعملية التعلم  علم الذاتيالت األول:المحور 
 .  التعلم الذايتمفهـو  -

 خصائص التعلم الذايت. -

            .مربرات استخداـ التعلم الذايت -

 .  ب التعلم الذايتاليأس -

 .األسس اليت يقـو عليها التعلم الذايت -
 :      الفصول المقلوبةني:الثاالمحور 

   نشاة الفصل ا١تقلوب.-      
 مفهـو الفصل ا١تقلوب.-      
 اىداؼ الفصل ا١تقلوب -       

 أ٫تية الفصل ا١تقلوب. -        
 ٦تيزات الفصل ا١تقلوب. -       

 :                                                  التحصيل الدراسي :الثالثالمحور 
 التحصيل .مفهـو  -

 لطالب المرحلة اإلبتدائية .  مهام وفوائد التحصيل -

  أنواع التحصيل . -

 .  التحصيلي على ا١تؤثرة واملالع -

 معوقات التحصيل  ككيفية التغلب عليها.  -

 ب قياس التحصيل . اليأس -

 :االتجاىات:المحور الرابع 
 .مفهـو االٕتاه   
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 .أنواع االٕتاىات 
 .مكونات االٕتاه 
 .االٕتاه ٨تو ا١تادة 

 .لالتجاىاتالخصائص النفسية -     
 االٕتاه تعديل-     
 هقياس االٕتا-     
   .(طرؽ قياس االٕتاه -    
 التحصيل كتنمية االٕتاىات.-   

 ثانيا: الدراسات السابقة:
 دراسات تناكلت استخداـ التقنية يف تدريس الفقو. -
 .دراسات تاكلت استخداـ الفصوؿ ا١تقلوبة يف التدريس -
 كاالٕتاه يف تنمية التحصيل التعلم الذايتاكلت ندراسات ت-
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 والدراسات السابقة بحثدبيات الأ أواًل:
، كعملية التعلم بالتعلم الذايتتناكؿ ىذا الفصل اإلطار النظرم للبحث الذم يتعلق 

احملور ٤تاكر: أربعةعلي مل تشإ، حيث مادة الفقويف تدريس  الفصل ا١تقلوبكاستخداـ 
، تعلم الذايت مربرات استخداـ الك ، خصائصوك من حيث: مفهومو،  التعلم الذايتاألكؿ:يتعلق ب

بالفصوؿ يتعلق  كاحملور الثاين:،األسس اليت يقـو عليها التعلم الذايتك  ب التعلم الذايت،الياسك 
اىداؼ  ة الفصل ا١تقلوب، مفهـو الفصل ا١تقلوب،أنش،الفصوؿ ا١تقلوبة حيث:مفهـوا١تقلوبة

 بالتحصيل :يتعلقثالثالاحملور  ٦تيزات الفصل ا١تقلوب، كأ٫تية الفصل ا١تقلوب،، الفصل ا١تقلوب
التحصيل  التحصيل، مهاـ كفوائد التحصيل لطالب ا١ترحلة اإلبتدائية، كأنواعفهـو م من حيث:
ب قياس اليالتحصيلي،كمعوقات التحصيل  ككيفية التغلب عليها،كأس على ا١تؤثرة ،كالعوامل
مكونات  ،اىاتأنواع االٕت، مفهـو االٕتاهمن حيث:االٕتاىات:: يتعلق بكاحملور الرابعالتحصيل 
 ا٠تصائص النفسية لالٕتاىات كتتضمن تعديل االٕتاه، قياس االٕتاه،،االٕتاه ٨تو ا١تادة،االٕتاه

 كفيما يلي عرض مفصل ١تا سبق: كتنمية االٕتاىات،التحصيل كطرؽ قياس االٕتاه ، 
 أوالً االطار النظري:

  Self-Directed Learning :التعلم الذاتي :األولالمحور 
ب التعليمية اليت  ظهرت لتوظيف اإلسًتاتيجيات الًتبوية اليتعلم الذايت أحد األسيعد ال

ب الية على تفريد التعليم ، كىذه األساليالواعية يف تصميم برامج تعليمية ٤تددة ذات قدرة ع
ٗتتلف يف طرقها لتحقيق عملية التفريد ، إال أهنا تتفق ٚتيعان يف ا٢تدؼ الذم نسعى إُف ٖتقيقو 

توفَت تعليم يراعى الفركؽ الفردية بُت األفراد كيكوف أكثر كفاءن ْتاجات ا١تتعلم كمراعاة  ، كىو
لذا فقد باتت اٟتاجة ملحة ٢تذا التعليم يف العصر اٟتديث نظران لالنفجار ،٠تصائصو ك٦تيزاتو 

ثرة ا١تعرفػي كالتكنولوجي كالسكانػي، كالذم فرض الكثَت من األعباء سواء على مستول الفرد لك
كمن ىنا جاءت فكرة ،ما ٭تتاجو من معلومات، أك على مستول الدكلة لكثرة الراغبُت يف التعلم

لقى الضوء على مفهـو ىذا النوع من التعليم كخصائصو كمربرات نكأ٫تية إجراء ىذا البحث ل
بو كاألسس النفسية لربا٣تو كمزاياه كمهاراتو، خاصة بعد إدخاؿ اٟتاسب يف الياستخدامو كأس

  اؿ التعليم ٔتدارس الدكلة.٣ت
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 مفهوم التعلم الذاتي : 
لقد تعددت تعريفات التعلم الذايت بتعدد ا١تدارس الًتبوية، كالسيكولوجيو كنشأت 
تعريفات عديدة ١تفهـو التعلم الذايت، استند كل منها اُف ٣تموعة من اإلجراءات كا١تقومات ، 

يف التعلم، ٔتقدار ما كضعت اجتهادات لتعريفة  كَف ٬تمع العلماء على تعريف شامل ٢تذا االٕتاه
كٯتكن تصنيف ىذه  ،من قبل ا١تمارسُت من األساتذة كا١تربُت، اعتمدكا على خرباهتم كٕتارهبم

 :اِفالتعريفات على النحو الت
تناولت تعريفات التعلم الذاتي كعملية وطريقة للتدريس وتؤكد دور  :المجموعة األولى

 المتعلم: 
التعلم الذايت بأنو: تلك العملية الػيت  يقػـو الفػرد مػن خال٢تػا  (3664،32السيد)يعرؼ 

 ،p .0.90)بتعليم نفسو بنفسو باستخداـ الوسائط  ا١ترب٣تة لتحقيق أىداؼ معينػة،كما يعرفػو 

2662،Klaus) كبَتان من اٟتريػة يف اختيػار كاسػتخداـ  بأنو: العملية اليت يكوف فيها للمتعلم قدران
( "بأنػػػو ا١توقػػػف  45، 3662)فضػػػل كيعرفو،األدكات كاألنشػػػطة كالطػػػرؽ كاإلسػػػًتاتيجياتا١تػػػواد ك 

؛ الذم  يصمم فيو ا١تتعلم مقرره ا٠تاص ،كيتخذ القرارات بشأف الوقػت كالكيفيػة الػيت يقػـو هبػا "
( الػػػتعلم الػػػذايت بأنػػػو: األسػػػلوب الػػػذم ٯتػػػر بػػػو ا١تػػػتعلم علػػػى ا١تواقػػػف 135، 3665)٭تػػػيكيػػػرل 

نوعة بدافع من ذاتو كتبعان ١تيولو ليكتسب ا١تعلومات كا١تهارات كاالٕتاىات ٦تا يػؤدل التعليمية ا١تت
،  كػػػاظم؛   34، 3668، زىػػػرافكمػػػا يتفػػق) ؛  إُف انتقػػاؿ ٤تػػػور االىتمػػاـ مػػػن ا١تعلػػػم إُف ا١تػػتعلم 

أف الػػتعلم الػػذايت ىػػو : "أسػػلوب الػػتعلم الػػذم  (3665٭تػػي)و اليػػ( مػػع مػػا أشػػار 236، 3669
رد من تلقاء نفسو، الكتب أك اآلالت التعليمية أك غَتىا من الوسائط  ، كٮتتار يستخدـ فيو الف

 بنفسو نوع كمدل دراستو كيتقدـ فيها كفقان ١تقدرتو بدكف مساعدة مدرس" 
( مصػػػطلح الػػػتعلم ا١توجػػػو ذاتيػػػان علػػػى أنػػػو إسػػػًتاتيجية 156 ،3667) حسػػػُت كيسػػػتخدـ

نفسو يف ٖتقيق ٣تموعة مػن األىػداؼ السػلوكية الػيت  للتعليم كالتعػلم ، يعتمد ا١تتعلم خال٢تا على 
يوجػو إلدراكهػا، ككيفيػػة تطبيػق إجػراءات ٖتقيقهػا بدافعيػو كفهػم مرحليػان كٔتسػتول ٘تكػن ٤تػدكد ، 
طبقان الستعداده كقدراتو الشخصية ،كتقوًن قرارات كنواتج تعلمو يف ضوء ٤تك صػادؽ ) كمعػزز 

 داخلي الستجاباتو ( .
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 ة:التي تناولت تعريفات التعلم الذاتي من حيث طبيعتو ووظيفة وسائطو :المجموعة الثاني

( الػػػتعلم الػػػذايت  128،  3666كشػػػريف ،  ؛ 21، 3665يعػػػرؼ كػػػل مػػػن )الكنػػػاين ،
ة يف اليػبأنو: "العمل الواعي ا١تنظم ا١تقصود كالذم يقػـو بػو ا١تػتعلم ، مسػتخدمان خصائصػو االنفع

( بأنو:  "العملية اإلجرائية ا١تقصودة  3667،67) قابيل فوكما يعر ،إ٧تاز عملية التعلم بنفسو" 
اليت  ٭تاكؿ فيها ا١تتعلم أف يستخدـ أك يستفيد من التطبيقات التكنولوجية اليت  تتمثل يف كتب 

كػي   ...خاصة أك مرب٣تػو أك آالت تعليميػة كالتقنيػات ا١تختلفػة كاإلذاعػة كالتليفزيػوف كا١تسػجالت
مػػن ا١تعػػارؼ كا١تبػػادئ كالػػيت ٖتػػددىا الػػربامج ا١تطركحػػة مػػن خػػالؿ يكتسػػب بنفسػػو القػػدر ا١تقػػنن 

 تلك التقنيات" . 
المجموعة الثالثة: التي  تناولت تعريفات التعلم الذاتي كاتجاه وتركز على سمات 

 وخصائص ذوى المستويات المرتفعة في التعلم الذاتي . 
لػػتعلم الػػذايت بأنػػو: "الفػػرد الفػػرد ا١ترتفػػع يف ا ( p .،2662،Guglielmino 0407)يعػػرؼ 

الػػػػذم  لديػػػػو ا١تبػػػػادأة ،ا١تسػػػػتقل، ا١تثػػػػابر يف عمليػػػػػة الػػػػتعلم الػػػػذايت ، كيتحمػػػػل ا١تسػػػػئولية ،كيػػػػػرل 
ا١تشػػكالت علػػى أهنػػا ٖتػػديات كليسػػت عقبػػات ، الػػذم  يسػػتطيع تنظػػيم ا٠تػػربات ، كلديػػو درجػػو 

س ،يسػػتخدـ ا١تهػػارات ة مػػن حػػب االسػػتطالع كرغبػػة قويػػة يف الػػتعلم كالتغػػَت ، كالثقػػة بػػالنفاليػػع
األساسػػية يف الدراسػػة ، كيسػػتطيع تنظػػيم كقتػػو كٖتديػػد سػػرعة تعلمػػو ،كيضػػع خطػػة إلهنػػاء أعمالػػو 

-4، 3665)عػػػػالـيعػػػػرؼ ، كمػػػػا ،كيسػػػػتمتع بػػػػالتعلم كيهػػػػتم بأىػػػػداؼ العمػػػػل الػػػػذم يقػػػػـو بػػػػو"
سػاس (االٕتاه ٨تو التعلم الذايت بصورة إجرائية علػى أنػو : "القػدرة علػى حػل ا١تشػكالت كاإلح5

باألشياء ا٢تامة كا١تناسبة يف التعلم ، كاإل١تاـ ٔتصادر ا١تعرفة كالقدرة علػى اسػتخدامها ،كا١تهػارة يف 
تنظػػيم ا١توقػػف كاألنشػػطة التعليميػػة كاالعػػًتاؼ با١تسػػئولية كٖتملهػػا يف عمليػػة الػػتعلم ، كا١تهػػارة يف 

١تعلومػػػات اٞتديػػػدة ، إتبػػػاع التعليمػػػات كالقواعػػػد ٔتركنػػػة كحػػػب اسػػػتطالع كاالنفتػػػاح للخػػػربات كا
ا١تبادئة يف حل ا١تشكالت كإ٧تاز األعمػاؿ كبػذؿ اٞتهػد كا١تثػابرة لػتعلم األشػياء اٞتديػدة كا١تعقػدة 

  كالثقة بالنفس كفهم الذات، الدافعية الذاتية  كالعمل إلشباع الذات". 
مشلػػت كقػػد توصػػلت الدراسػػة ا١تيدانيػػة الػػيت قػػاـ هبػػا ا١تركػػز العػػرو للبحػػوث الًتبويػػػة كالػػيت 

تعريفػػان إجرائيػػا يػرم أف الػػتعلم الػػذايت ىو:"النشػاط التعليمػػي الػػذم يقػـو بػػو الفػػرد  اِفدكؿ ا٠تلػيج 
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مػػػن رغبتػػػػو الذاتيػػػػة كاقتناعػػػػو الػػػػداخلي هبػػػدؼ تنميػػػػة اسػػػػتعداداتو، كإمكاناتػػػػو، كقدراتػػػػو مسػػػػتجيبا 
سػػػهاـ مػػػع ٟتاجاتػػػو، كميولػػػو ، كاىتماماتػػػو ؛ ٔتػػػا ٭تقػػػق تنميػػػة شخصػػػيتو كتكاملهػػػا، كالتفاعػػػل كاإل

٣تتمعػػػػػػػو عػػػػػػػن طريػػػػػػػق االعتمػػػػػػػاد علػػػػػػػي نفسػػػػػػػو كالثقػػػػػػػة بقدراتػػػػػػػو يف الػػػػػػػتعلم ")فهػػػػػػػيم مصػػػػػػػطفي ، 
كيرم الباحث أف التعريف السابق للتعلم الذايت قد ٚتع بُت التصنيفات الثالث ،(3663،334

ٝتػػات كخصػػائص ا١تػػتعلم -طبيعػػة الػػتعلم الػػذايت-السػػابقة للػػتعلم الذايت)كعمليػػة كطريقػػة للتػػدريس
 .ذاتيان ( 

كيتضػح مػػن العػرض السػػابق تعػدد مصػػطلحات كتعريفػات الػػتعلم الػذايت كالػػيت قػد ٖتػػدث 
 عدة أسس ىي : علي معو إرباكان بُت الباحثُت يف ٣تاؿ التعلم الذايت إال أنو يستند 

ة كذلك عن طريق التقليل من االعتماد علػى ا١تعلػم إُف أقصػى ليأف ا١تتعلم ٯتيل إُف االستقال -1
 م الًتكيز على ا١تتعلم أكثر من ا١تعلم . ٦تكنة ، أ درجػة
 أف التعلم ال يتم إال من خالؿ الدافع الذايت كاجملهود الذايت حسب سرعتو الذاتية يف التعلم  -3
ب ا١تتاحػة كا١تعػدة خصيصػا" ٢تػذا اليأف التعلم الذايت يتم من خالؿ توظيف الوسائط  كاألسػ-2

لتليفزيػوف كالكمبيػوتر كغػَت ذلػك مػن الوسػائط  الغرض ،كٯتكػن أيضػا توظيػف اجملػالت كالكتػب كا
 التعليمية . 

أف الػػتعلم الػػذايت يػػوفر للمػػتعلم التغذيػػة ا١ترتػػدة الػػيت مػػن خال٢تػػا يتحسػػن أداؤه يف ظػػل معرفتػػو  -4
 ٔتدل تقدمو ما أحرزه من نتائج .  

تعػػػدل إف عمليػػة الػػػتعلم ال تػػػتم فقػػػط يف ا١تؤسسػػػات التعليميػػػة ا١تدرسػػػة أك اٞتامعػػػة كلكنهػػػا ت -5
 ذلك إُف التعلمغَت الرٝتي .

إف الػػػتعلم الػػػذايت ٬تعػػػل ا١تػػػتعلم أكثػػػر دقػػػة يف اختيػػػار كتوظيػػػف ا١تػػػواد التعليميػػػة حػػػىت يكػػػوف  -6
 .مالءمة كفائدة لو احملتول أكثر

 افتراضات التعلم الذاتي : 
ٔتا  ( Pintrich 3666 )يعتمد التعلم الذايت على عدد من اإلفًتاضات كقد حددىا بنًتيتش 

 يأيت : 
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فالطالب يندمج بنشاط يف بناء ا١تعرفة إعتمادان على معلوماتو السابقة أك  :نشطاللتعلم ا -
ة فا١تتعلم ٭تدد ك٭توؿ ا١تعلومات كيبٍت الفرضيات كيتخذ القرارات إعتمادا على البٌت الياٟت

 العقلية اليت لديو 
على األىداؼ اليت ٭تددىا  التحكم يف التعلم يعتمد على الطالب كليس على ا١تعلم كيعتمد -

 ا١تتعلم  
كجود ٤تكات كمعايَت للتقييم يعتمد عليها ا١تتعلم لإلستمرار يف ا٠تطوات أك إجراء  -

 التغيَتات الضركرية 
أنشطة التعلم الذايت تعمل كوسيط بُت خصائص ا١تتعلم كالسياؽ من جهة كاألداء ا١تتحقق  -

مع بُت خصائص ا١تتعلم الشخصية كالسلوؾ فعليان من جهة أخرل كاليت تتم من خالؿ اٞت
 كالبيئة اليت تؤثر على خطوات التعلم  . 

  التعليم الذاتي والتعلم الذاتي: 
 )يرل أبو حطب  و التفرقة بُت كل من التعلم الذايت كالتعليم الذايت:الي٦تا ٕتدر اإلشارة 

لذم  يقـو بو ا١تتعلم ، عملية داخلية ، تغَت يف السلوؾ ا Learning( أف التعلم 356- 1999
عملية خارجية عن ا١تتعلم يقـو هبا ا١تدرس من حيث تصميم بيئة   Instructionبينما التعليم 

     بينما يرل عبد ا١تنعم،التعلم ،إعداد األدكات، ٖتديد التوقيتات،ٖتديد إسًتاتيجيات التعلم
 ( Effectiveness )ا الفاعلية( أف عملية التعليم مرتبطة ٔتؤشرات غاية يف األ٫تية ٫ت3665،14)

كيشَت إُف مدل ما ٖتقق من أىداؼ ككم كنوع األىداؼ اليت  مت ٖتقيقها من خػالؿ عملية 
التعليم ، كما ٖتقق من أىداؼ من قبل نسبة معينة من ا١تتعلمُت ، فا١توقف التعليمي البد كأف 

التعليمية ، كترتبط عملية  يصمم ْتيث ٖتقق نسبو كبَتة من ا١تتعلمُت نسبو كبَتة من األىداؼ
كىو يشَت إُف معدؿ ٖتقق األىداؼ ( Efficiency)التعليم ٔتؤشر آخر يعرؼ باسم الكفاءة

 التعليمية ا١تنشودة ، كٯتكن القوؿ :أنو قد ٭تدث التعلم دكف أف يكوف كليد عملية التعليم .
لكػػي ٧تعػػل نسػػبة    إال أننػػا نسػػعىُتعلػػى الػػرغم أف التعلػػيم كالػػتعلم عمليتػػاف غػػَت متالزمتػػ

% أك  95% أك أكثػػر ( ٖتقػػق نسػبة كبػػَتة مػن األىػػداؼ التعليميػػة )  95كبػَتة مػػن ا١تتعلمػُت) 
أكثر ( كذلك ألف التعلم مقاسان ٔتقدار ما ٖتقػق مػن أىػداؼ مػن قبػل بنسػبة كبػَتة مػن ا١تتعلمػُت 
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ة التعلػػيم ىػػو ىػػدؼ عمليػػة التعلػػيم كمقيػػاس اٟتكػػم علػػى فاعليتهػػا ، كمػػن ىػػذا ا١تنظػػور فػػإف عمليػػ
  ٬تب أف ترتبط ارتباطان كثيقان بعملية التعلم ،كتصبح العمليتاف متكاملتُت كمتفاعلتُت .

  خصائص التعلم الذاتي:
الًتبوية   كمن خالؿ مراجعة األدبيات  التعريفات السابقة للتعلم الذايت، يف ضوء

إُف ص أمكن ا٠تلو ( 3667،126، ا١تغرو؛ 533، 3666، شقَت؛ 34، 3666،باجيَت)
 بعض ا٠تصائص ا١تميزة للتعلم الذايت كاليت تتمثل يف:

 كيعٌت هبا :  Self – Pacingمراعاة الخطو الذاتي للمتعلم -ٔ
اعتماد ا١تتعلم على نفسو لتحديد الزمن الالـز لتحقيق أىدافو طبقان الستعداداتو كقدراتو -أ 

 الشخصية  .  
 ة من خالؿ ا١تواقف التعليمية . ترؾ الفرصة للمتعلم لتحديد أىدافو السلوكي -ب
ة ، كالعقلية هبدؼ تغيَته لشخصيتو الي٭تدد ا١تتعلم أىدافو بنفسو يف ضوء متطلباتو االنفع -جػ

 ٨تو مستويات أفضل من النماء كاالرتقاء .
 :   Self – Directionمراعاة التوجو الذاتي للمتعلم  -3

ر ما يريد أف يتعلمو ،فال ٯتكن للمتعلم أف كيقصد بذلك ضركرة إعطاء اٟترية للمتعلم يف تقري
 يتعلم شيئان من غَت أف يكوف ىذا الشيء يرضى حاجتو أك فضولو أك رغبتو . 

 :  Self- Evaluationالتقويم الذاتي  -ٖ
حيث يعد التقوًن الذايت من أىم ا٠تصائص اليت  ٘تيز التعلم الذايت ، فيقـو ا١تتعلم أىدافو 

 ة . ليكبذلك ٭تقق لدل ا١تتعلمُت االستقالبنفسو يف ضوء ٤تك صادؽ 
 :  Learn How to Learnمراعاة رغبة المتعلم في معرفة كيفية التعلم  -ٗ

حيث ال يكفي من خالؿ التعلم أف تساعد على نقل ا١تعرفة للمتعلمُت دكف إدراؾ لرغبة ا١تتعلم 
كخصائص يكوف يف اكتشاؼ خصائصو كالتوصل إُف ما يوجد يف نفسو من إمكانات كخربات 

 من شأهنا العمل على ٖتقيق ذاتو كىذا ما يؤكد عليو التعلم الذايت . 
التعلم الذايت ٭تدث داخل الفصل الدراسي جو الود كالتعاكف كذلك ٔتساعدة التالميذ على -5

 أف يكتشفوا أنفسهم كىذا بدكره ينمى لديهم القدرة على أسلوب حل ا١تشكالت . 
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فرد متفتحان على العاَف من حولو ليحصل منو على ا١تعارؼ كا١تعلومات التعلم الذايت ٬تعل ال -6
 اليت  تتفق كأىدافو 

 مبررات استخدام التعلم الذاتي :  
من خالؿ العرض السابق لتعاريف التعلم الذايت كخصائصو، يتبُت لنا أف ىذا األسػلوب 

مػػربرات اقتصػػادية ، كىنػػاؾ  ،ب الػػتعلم كجعلػػو ضػػركرة ملحػػو يف ىػػذا العصػػرالييعػػد مػػن أىػػم أسػػ
ب الػػتعلم الػػذايت يف ا١تؤسسػػات التعليميػػة الياجتماعيػػة ، تربويػػة ٕتعػػل اٟتاجػػة ماسػػة إُف تبػػٌت أسػػ

 ( 3667،132،  حسُت؛ 39، 3662، فضل؛  35، 3668، زىرافنوجزىا فيما يلي:)
نمية تعاىن معظم الدكؿ النامية من قصور ا١توارد ١تواجهة متطلبات الت :أواًل:مبررات اقتصادية

ف للوفاء بذلك كبَتة الياالقتصادية كخاصة ما يتعلق با٠تدمات التعليمية حيث إف التك
ف ا٠تدمات التعليمية ٦تا يضعف من  اليكمتنامية، كذلك بالنظر إُف تزايد السكاف كارتفاع تك

كفاية ا١تخصصات التعليمية لذلك ٞتأت الدكؿ ا١تتقدمة إُف استحداث النظم التعليمية البديلة 
نظاـ الفصوؿ التقليدية كنظاـ التعلم باإلذاعة ا١تسموعة أك ا١ترئية كالتعلم با١تراسلة كغَتىا  عن

 من كسائل التعلم الذايت . 
كعلى مستول الفرد فقد أدت سرعة التطور كالتقدـ يف ٥تتلف مناحي اٟتياة إُف زيادة حاجيات 

طريػػق الػػتعلم كوسػػيلة قويػػة ،لػػذلك األفػػراد ؛ ٦تػػا دفػػع بعػػض األفػػراد إُف ٤تاكلػػة زيػػادة دخلهػػم عػػن 
فػػإف الػػتعلم الػػذايت ٯتكػػن الفػػرد مػػن مواصػػلة تعليمػػو أثنػػاء مزاكلتػػو عملػػو حيػػث ٯتكنػػو مػػن الػػػتعلم 

 با١تنزؿ كيف أكقات فراغو .
: قد ال تسمح ظركؼ الكبار من التحاقهم با١تػدارس ألهنػم تعػدكا السػن  ثانيان:مربرات اجتماعية

٘تكنهم من االلتحاؽ ٔتراكز تعلػيم الكبػار ، لػذلك فػإف الػتعلم  ا١تقررة، أك ألف ظركؼ عملهم ال
الػػذايت ىػػو خػػَت كسػػيلة ٘تكػػنهم مػػن التعلػػيم دكف تػػرؾ عملهػػم، ٦تػػا يسػػاعد علػػى اسػػتخداـ ىػػذه 

 الوسيلة ا٩تفاض ساعات العمل كزيادة أكقات الفراغ .
س كا٩تفػػػاض يف تشػػػكو معظػػم الػػبالد الناميػػػة مػػن نقػػص يف ىيئػػػات التػػدري ثالثػػان:مربرات تربويػػة :

الكفايػػػة الفنيػػػة لكثػػػَت مػػػن العػػػاملُت هبػػػا ،فضػػػالن عػػػن ازدحػػػاـ الفصػػػوؿ الدراسػػػية ، كيغلػػػب علػػػى 
ا١تناىج االٕتاه النظرم كالبعد عن نواحي اٟتياة كمتطلبات اجملتمع ّتانب عػدـ قػدرهتا علػى تلبيػة 

 احتياجات األفراد . 
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  : ب التعلم الذاتياليأس
امان كبَتان يف اآلكنة األخَتة ، حيث زاد اىتماـ الباحثُت بو لقد القى التعلم الذايت اىتم

،شقَت، 3667،32)قابيل، ب للتعلم الذايت ٯتكن إٚتاؿ بعضها كما يلي:اليكىناؾ عدة أس،
3666،512) 

  Programmed Instruction  التعليم ا١تربمج                              -1
  Learning Packages                    اٟتقائب التعليمية                -3
  Computer Assisted Instruction (C A I )التعليم ٔتساعدة الكمبيوتر    -2
  Instructional Televisionالتليفزيوف التعليمي                              -4
   Correspondence Learning                           التعليم با١تراسلة  -5 
                                                       Radioاإلذاعة التعليمية   -6
 Phone                                           Instructional التليفوف التعليمي-7 
       Cinema and Registration Audiovisualالسينما كالتسجيالت السمعية كا١ترئية -8
           Audiotape Work Bookتسجيالت ٝتعية مع كتاب أك دليل للعمل   -9
  Visual Material Guide Sheetsمواد مرئية مع أكراؽ إرشادية مصاحبو -16
   Text Book / Work Sheetsالكتاب ا١تدرسي مع أكراؽ عمل مصاحبو  -11
   Distance Instruction                              التعليم عن بعد .      -13
   Open University               اٞتامعة ا١تفتوحة .                          -12
    Modules                    الوحدات التعليمية الصغَتة .                   -14
                  Individually Prescribed Instructionالتعليم ا١تشخص للفرد .     -15
   Precision Learning                            نظاـ التعلم التشخيص .   -16
  Contracts Learningالتعلم بالتعاقد .                                       -17

 ة:اليب يف السطور التاليكسوؼ نتناكؿ بعض من تلك االس 
 :التعليم المبرمج  -ٔ

ب التعلم الذايت أك الفردم الذم يتم فيو التفاعل بُت اليج ىو أسلوب من أسالتعليم ا١تربم
التلميذ كالربنامج إُف أقصى درجة من درجات الكفاية باستثناء أف الذم يتفاعل مع التلميذ 
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ليس ا١تعلم االنساف بل الربنامج )ا١تادة التعليمية ا١ترب٣تة(كالذم يعد ٔتهارة كدقة من قبل 
ما يطبق الربنامج يف كتاب مربمج أك على فلم أك يوضع يف آلة تعليمية  ا١تتخصصُت كعادة

ها نكبواسطة الربنامج يستطيع التلميذ أف يتلقى ا١تادة العلمية كاألمثلة التوضيحية ك٬تيب ع
كيتلقى بعدىا التوجيهات اٞتديدة كيعرؼ فورا ىل كانت استجابتو صحيحو أـ ال كىكذا 

 (1986ؿ ا٠تليخ ك ) ا١تركز العرو لد يستمر التفاعل مع الربنامج 
أف التعليم ا١تربمج ىو ٤تاكلة للوصوؿ إُف ىدؼ أك أكثر من أىداؼ  (1996)اللقاني كيشَت 

التعليم عن طريق ٖتليل ا٠تربات اليت من شأهنا أف توصل إُف ىذا ا٢تدؼ ٖتليالن دقيقا مث 
ن استيعاهبا كاالستجابة ٢تا تقدٯتها إُف الدارس تدر٬تيان كعلى خطوات حىت يتمكن الدارس م

ٔتفردة مع العناية باستخداـ استجابتو يف تقوًن ىذه العملية كالتأكد من ٖتديد ا٢تدؼ أك 
يف عملية  Skinnerاألىداؼ ا١توضوعة كقد ظهر ىذا األسلوب معتمدا على مفاىيم سكينر 

علم ألف يسَت يف التعلم ك٭تتول ىذا اإلسلوب على بعض الربامج اليت تتيح الفرص أماـ كل مت
دراستو كفقا لسرعتو الذاتية مع توفَت أسلوب التغذية الراجعة كتقدًن التعزيز الالـز لزيادة 
الدافعية للتلميذ كيتألف الربنامج من ثالث مكونات ىي : ا١تعلومات أك السؤاؿ ا١تطركح 

كيعطى بشكل كيسمى عادة با١تثَت كاالجابة الصادرة عن ا١تتعلم كتسمى االستجابة كالتعزيز 
فورم بعد حدكث االستجابة كىو غالبان ما يكوف معرفة اٟتل الصحيح كيستند التعزيز على 
عملية التغذية الراجعة للمعلومات أم الرجوع فوران إُف اإلجابة الصحيحة لتعميم االستجابات 

ة كما ٬تب أف تقدـ ا١تاد   (1982جامع )كتشجيع النجاح فيها ٘تهيدان لتعلم برنامج جديد 
العلمية يف صورة أجزاء صغَتة تسمى إطارات كل منها يشتمل على فكرة كاحدة فقط كما 
٬تب أال ينتقل ا١تتعلم من اطار اُف اطار آخر إال إذا تأكد اتقانو لإلطار السابق كذلك 

  ( 1982)عمَتة ك الديب بالتعرؼ على صحة إجابتو 
 مل على ثالثة عناصر : كلكي يكوف للتعلم الربنا٣تي قوة التعلم البد أف يشت

ٖتديد األىداؼ كا١تهارات كا١تعلومات مقدمان كتقسم ا١تادة التعليمية إُف أجزاء صغَتة  -أ
مًتابطة كمرتبة ترتيبان منطقيان كنسبيان ْتيث يتدرج من البسيط إُف ا١تركب كمن ا١تعلـو إُف 

   .اجملهوؿ
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ود أك ا٠تطوات كتتطلب كل يعرض الربنامج ا١تعلومات يف خطوات صغَتة تعرؼ بالبن -ب
 خطوة من التلميذ استجابة يسجلها يف مكاف خاص . 

معرفة الطالب الفورية لنتائج استجابتو باالطالع على اٞتواب الصحيح بعد انتهاء  -ج
استجابتو لكل خطوة أكال بأكؿ كىذه ا١تعرفة ىي العامل ا١تعزز أك ا١تدعم ٢تذه االستجابة أم 

      ( 1977فراج )لعملية التعلم 
كما أف التعليم ا١تربمج ليس بديالن عن ا١تعلم فهو ٮتفف عن ا١تعلم عبء تلقينو للمعرفة كيوفر 
اٞتهد كالوقت الالزمُت لإلىتماـ بإ٪تاء أسلوب التفكَت كالعناية بالفركؽ الفردية بُت التالميذ 

من  اِف الوقت اٟتكغَت ذلك من النواحي األخرل يف عملية التدريس كيعترب التعليم ا١تربمج يف
أحدث طرؽ التدريس ا١تعاصرة كىو مؤسس على ذلك اإلٕتاه ا١تبٍت على التحكم كالضبط 

)القال الذايت للسلوؾ الذم يتم يف ضوء التغذية الراجعة النإتة عما يقـو بو الفرد من نشاط 
1976 .) 

ج أف ٭تدد كاحدان منها كىناؾ عدة أ٪تاط لصياغة ا١تادة العلمية يف الربنامج كعلى معد الربنام 
كىناؾ ثالثة أنظمة تعترب من أشهر األنظمة ا١تعموؿ هبا كىى : أسلوب الرب٣تة كأسلوب الرب٣تة 

  ( 1977)بركزنار التفريعية كأسلوب التخطي يف الرب٣تة 
ب متعددة للرب٣تة منها إسلوب التعلم عن طريق ا١تواد اليأف ىناؾ أس (1996)اللقاين كيشَت

كتوبة حيث تقسم الوحدات الدراسية إُف دركس كتقسم الدركس إُف فقرات مع التعليمية ا١ت
 أنشطة تقوٯتية لكل فقرة . 

 المزايا: 
ك٦تا الشك فيو أف للتعليم ا١تربمج العديد من ا١تيزات كاإلنعكاسات اإل٬تابية على التعلم الذايت 

 كمن تلك ا١تزايا  :
ا مع كل قدراتو فهو ٬تعل التعليم متكيفن تقدـ الطالب يف الدراسة حسب سرعتو ا٠تاصة ك -

 طالب ذلك بأف يتعلم أم قدر من الربنامج مهما كانت قدراتو كاستعداداتو . 
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يعترب أكؿ طريقة يقابل الفركؽ الفردية بُت التالميذ بأسلوب أكثر كفاية فا١توقف التعليمي -
يمي ا١تكوف من مدرس ا١تكوف من مدرس كتلميذ كبرنامج ىو أقرب ما يكوف إُف ا١توقف التعل

 كتلميذ 
٭تقق كثَتان من ا١تبادئ الًتبوية اٟتديثة كتفريد التعليم كجعلو قائمان على نشاط ا١تتعلم كما -

يعترب أكؿ طريقة ٯتكن أف تؤدم إُف تعليم فعلى كتعديل يف السلوؾ ٔتا يتفق مع األىداؼ 
 (1996)اٟتمد ة ا١توضوعة فعال ألنو يؤكد نتيجة التعلم كيعطي األدلة على ٧تاح

 العيوب : 
قد أخذ على أسلوب التعليم ا١تربمج مآخذ ٯتكن إ٬تازىا يف : سيطرة األلفاظ على ل 

صعوبة فهمها من قبل التالميذ كعدـ إعطاء الفرصة لظهور اإلبتكارية  اِفا١تادة التعليمية كبالت
مُت كذلك بسبب طابع لدل التالميذ كما أف التعلم ا١تربمج ينتزع الركح اإلنسانية عن ا١تتعل

كال يفتح اجملاؿ كثَتا إلداء العواطف كاألحاسيس  كاآلالتالنسق الرتيب يف الكتب 
  ( 1969)فراج يف غاية الصعوبة ةالياالنفع٦تا ٬تعل ٖتقيق األىداؼ  كاالنفعاالت

 الحقائب التعليمية  -ٕ
هنا نظاـ تعليمي ذك ب التعلم الذايت كٯتكن تعريف اٟتقيبة التعليمية على أاليىي إحدل أس

احملتول يساعد ا١تتعلمُت على ٖتقيق األىداؼ الًتبوية ذاتيا كفق قدراهتم كحاجاهتم كاىتماماهتم 
كأهنا عبارة عن ٣تموعة من التوجيهات كاالرشادات اليت ينبغي السَت هبا خطوة ٓتطوة من أجل 

يت تؤدم إُف ٖتقيق إتاحة الفرصة للطالب لكي ٮتتار ما يناسبو من النشاطات العديدة ال
  ( Hansen , 1975)أىداؼ تربوية ٤تددة ٖتديدان دقيقان 

اٟتقائب التعليمية بأهنا الربامج احملكمة التنظيم كاليت تقًتح  Smith (1969 )كيعرؼ ٝتيث 
٣تموعة من األنشطة كالبدائل اليت يكوف من شأهنا مساعدة ا١تتعلم على ٖتقيق أىداؼ معينة 

يمية من أىم ا١تواد التعليمية فائدة يف إثراء ا١تواقف الًتبوية با١تثَتات ا١تتعددة كتعد اٟتقائب التعل
 .كذلك بعد أف تطورت كتعددت أىدافها 

مثاؿ ذلك : عندما ٧تد طالبا  استخدامهاكتفيد اٟتقائب التعليمية كثَتا يف اٟتاالت اليت نريد 
دة أك أنو يستطيع أف يسبق زمالءه متفوقان يستطيع ٔتفرده التعامل مع مفاىيم أك مهارات جدي
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التعليمي أك عندما ٧تد طالبان مهتمان ٔتوضوع ما أك ٔتفهـو  األسلوبىذا  استخداـاألخرين يف 
معُت أك ٔتهارة ٤تددة كيستطيع أف ٭تقق ما يريد عن طريق اٟتقيبة كىف  الوقت الذم يريد أك 

مل مع موضوع أك مفهـو أك مهارة معينة عندما ٧تد طالبان بطيئان يف التعلم كلكنو يستطيع التعا
سبقة فيها الطالب من زمالئو األخرين أك عندما ٧تد طالبان عاديان ٭ترص على تعلم شيء 
جديد كبطريقة متميزة ألنو يستخدـ يف اٟتقيبة التعليمية أسلوبا يدفعو للعمل ٔتفردة كحسب 

 طاقتو كٔتوجب النشاطات اليت ٖتويها تلك اٟتقيبة 
/ الرـز التعليمية أ٫تية كربل يف العملية التعليمية فهى تفسح اجملاؿ أماـ الطالب كللحقيبة 

الختيار ما يناسبهم من النشاطات كتعمل على تنمية صفات ٖتمل ا١تسئولية كصنع القرارات 
كإ٬تاد تفاعل نشيط بينهم كبُت معلميهم كإمكانية تطبيقها يف ٥تتلف ميادين ا١تنهج ا١تدرسي 

 ميم حقيبة تعليمية جيدة البد من السَت ٓتطوات مهمة : كحىت ٯتكن تص
أك  االختبارتصميم الغالؼ ا٠تارجي ككتابة ا١تقدمة أك التربير كصياغة األىداؼ السلوكية كبناء 

التقوًن القبلي ككتابة جسم اٟتقيبة أك ٤تتواىا كبناء االختبار أك التقوًن  البعدم ككتابة 
 ئمة ٔتصادر اٟتقيبة كموادىا ا١تطبوعة .نشاطات متعمقة كأخَتا كتابة قا

 الكمبيوتر : بمساعدة التعليم  -ٖ
 Geraldin) ب التعلم الذايت كيعرؼ " جردلُت جيج " الييعد التعليم بالكمبيوتر أحد أس

Geg  ) الكمبيوتر بأنو : آلة ٘تنح ا١تتعلم الفردية يف التعلم كتساعده على أف يتحكم يف
عمق يف الدراسة كيساعد ا١تتعلم يف إكتساب استجابة مستقلة يف اإلنتقاؿ من خطوة كىف الت

أف التعلم بالكمبيوتر أصبح يسهم يف العملية  (1996،اللقاين كأخركف)تعلمة ا٠تاص  كيشَت 
التعليمية كخاصة يف التعليم الفردم كيؤدم دكرا ىاما ىف تعلم ا١تواد الدراسية بطريقة فردية أك 

ا١تواد كبواسطة الكمبيوتر يستطيع الطالب دراسة ا١تواد ا١تقررة  ٚتاعية كذلك عن طريق بر٣تة
كفقا لقدراتو كامكاناتو كالوقت ا١تتاح لو كٯتكن عن طريق ٖتددم مستول الطالب الدراسي 
كخاصة يف تعليم اللغات األجنبية حيث يعمل على ٖتديد ا١تستول الدراسي يف كل مرحلة من 

 ة . اليرحلة التمراحل التعليم قبل االنتقاؿ إُف ا١ت
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كتشَت الدراسات اٟتديثة إُف أف استخداـ الكمبيوتر يف التعليم يؤثر على رفع التحصيل لدل 
الدارسُت كخصوصا الدارسُت يف ا١تدارس األكُف باإلضافة إُف أنو يعمل على إختزاؿ كقت 

 الدارسُت الالـز لتعلمهم . 
التعليم من خالؿ األيت : الكمبيوتر   إستخدامات الكمبيوتر يف (1988،قالدة كآخركف)كيبُت 

كمعلم خصوصي  حيث نادل ا١تربوف بأف أفضل كسائل التعلم ىو التعلم الفردم ا١توجو لكل 
تلميذ حسب قدرتو كسرعتو يف التعلم كالكمبيوتر يستطيع أف يعمل بطريقة شخصية كفردية 

س اٟتساب كاللغة كالعلـو كبصورة فائقة يف الدقة من خالؿ الربامج التعليمية ا١توجودة لتدري
كا١توسيقى كالكمبيوتر يتمتع ٓتصائص ٕتعل عمل ا١تدرس أيسر كذلك أف  كاالجتماعيات

الكمبيوتر ٬تعل الطالب مواظبا على أداء الدرس حىت يتقنو إُف مستول التمكن ال يتوقف عن 
اسة ٔتا يقدمو من العمل إال أف يوقفو التلميذ كما أنو يقدـ ا١تعلومات بصورة شيقة  ك٤تفزة للدر 
التكلفة  اقتصادمتدعيم ا١تادة اجملردة برسـو توضيحية كرسـو متحركة إُف جانب أف الكمبيوتر 

حيث أف الربنامج الواحد يعلم أالؼ التالميذ على جانب السرعة يف تقدًن ا١تعلومات كتعلمها 
 و فردم .يف كقت أقل كقيامو بتقوًن أعماؿ الطلبة كيعاًف نواحي الضعف فيهم على ٨ت

الب معامل ٣تهزة بأجهزة الكمبيوتر كالربامج ا١تختلفة اليت طكما تقدـ ا١تدارس كاٞتامعات لل
تقـو بإعداد ا١تقاالت كٖتليل البيانات إحصائيان كحل ا١تشكالت الرياضية كاستخدامو كآلة 
 حاسبة إلجراء العمليات اٟتسابية الطويلة كما يستخدـ كمساعد للمعلم فيقـو ا١تدرسوف

 ,Pilot  بإعداد الربامج التعليمية يف ا١تواد الدراسية ا١تختلفة بعد اتقاف لغات الرب٣تة مثل

Gogo, Basic  ىذه الربامج تساعد ا١تدرسُت يف أداء عملهم كيعطي فرصة لتقدًن تعليم ذم
ة حيث تعجز الطريقة التقليدية عن اليجودة مرتفعة يف األماكن ذات الكثافة السكانية الع

ـ بدكرىا كبالرغم من ا١تزايا اليت تؤكد عليها الدراسات الًتبوية إال أنو ٯتكن القوؿ بأف القيا
 ( 1983)رتش  الكمبيوتر ٭تد من ابتكارية اإلنساف كيغفل العنصر البشرم

 التلفزيون التعليمي:-ٗ
 لقد أصبح استخداـ التليفزيوف يف ٣تػاؿ التعلػيم متاحػان لػيس فقػط مػن خػالؿ اإلذاعػة ا١تباشػرة

 Openedأك الػػدكائر ا١تفتوحػػة  Closed- Circuit. TVكلكػػن أيضػػان مػػن خػػالؿ الػػدكائر ا١تغلقػػة 
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Circuit T.V   أك مػػن خػػالؿ االشػػًتاؾ ىف بػػث احملطػػات التجاريػػة كٯتكػػن ربػػط كػػل ىػػذا بواسػػطة
 كبذلك أصبح التليفزيوف مصدران إلثراء العملية التعليمية .   Satelliteاألقمار الصناعية 

شػػػر اسػػػتخداـ التليفزيػػػوف التعليمػػػي يف أكركبػػػا كأمريكػػػا يف السػػػتينات كمت إعػػػداد ٤تطػػػة لقػػػد انت
للتليفزيػػػػػوف التعليمػػػػػي ٔتدينػػػػػة جالسػػػػػنجو باسػػػػػكتلندا إلعػػػػػداد الػػػػػربامج التعليميػػػػػة كلقػػػػػد اسػػػػػتعُت 
بالتليفزيوف ىف تدريس عديد من ا١تواد التعليمية كالربامج اليت يعرضها التلفزيوف التعليمي ٬تب أف 

 ة : اليبا٠تصائص الت تتميز
 أف تكوف مرتبطة ارتباطان كثيقان بأىداؼ الدرس .  -
 أف تقدـ خربات كمهارات ٤تددة لألفراد .  -
اٞتمهور ا١تستهدؼ  Learning Centersتعرض داخل قاعات الدراسة أك ىف مراكز التعليم-

 ( 3666،32،بدكم) لو خصائص ٘تيزه عن اٞتمهور العادم .
 التعليمي:   أنظمة بث التليفزيون

 البث عن طريق الدائرة التلفزيونية المفتوحة :  -ٔ
كفيها يتم بث الربامج من احملطة الرئيسي لإلرساؿ التلفزيوين حيث ترسل عرب األثَت ليتم 

استقبا٢تا باستخداـ ا٢توائيات أك األطباؽ ا٠تاصة باالتصاؿ لتتحوؿ ىف أجهزة التليفزيوف إُف 
ربامج عامان كمفتوحان ليستقبلو كل من ٯتلك جهاز تليفزيوف صوت كصورة كىنا يكوف بث ال

 كيوجد ىف ٤تيط تأثَت ا١توجات اليت يتم بثها
 البث عن طريق الدائرة التليفزيونية المغلقة :  -

ىػي تركيبػة مكونػة مػن أربعػػة عناصػر رئيسػية ٘تكننػا مػن تسػػجيل الصػوت كالصػورة معػان كإعػػادة 
كىػػػذه العناصػػػر ىػػػى : آلػػػة تصػػػوير تليفزيونيػػػة ، ميكركفػػػوف ،  إرسػػػا٢تا بغػػػَت الطريقػػػة الالسػػػلكية ،

جهػػاز تسػػجيل تليفزيػػوين ، جهػػاز االسػػتقباؿ التليفزيػػوين كذلػػك عػػن طريػػق سػػلك خػػاص يسػػمى 
سلك ٤تورم . كٮتتلػف جهػاز التليفزيػوف )السػلكي( عػن جهػاز التليفزيػوف الصػويت يف أف جهػاز 

جل الصػػوت ( كىف البػػث عػػن طريػػق الػػدائرة التليفزيػػوف السػػلكي )جهػػاز التسػػجيل التليفزيػػوين يسػػ
ا١تغلقػػػة يػػػتم إعػػػداد شػػػبكة إرسػػػاؿ خاصػػػة يسػػػتخدـ فيهػػػا اسػػػتديو إلرسػػػاؿ البػػػث كقػػػد ٮتصػػػص 
١تؤسسة كاحدة مثػل مػدارس أك جامعػة أك لعػدة مؤسسػات مثػل ربػط عػدد مػن ا١تػدارس أك عػدد 

بالت االتصػػاؿ مػػن اٞتامعػػات أك يكػػوف جهػػاز التليفزيػػوف مرتبطػػان بػػأجهزة اإلرسػػاؿ مػػن خػػالؿ كػػا
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كبذلك ال يكػوف اسػتقباؿ اإلرسػاؿ متاحػان أمػاـ ٚتيػع مػن ٯتتلػك اٞتهػاز كلكنػو مقصػور علػى فئػة 
 ٤تددة كىم ا١تستفيدكف منو أك ا١تشًتكوف ىف برا٣تو . 

   البث عن طريق األقمار الصناعية -ٖ
دكؿ مت إنشاء العديد من شبكات االستقباؿ عن طريق األقمار الصناعية يف كثَت من ال 

العربية كيطلق عليها أحيانان الشبكة الفضائية العربية كالىت يطلق عليها عرب سات ، كالقمر 
الصناعي باختصار شديد ما ىو إال ٤تطة إرساؿ كاستقباؿ يدكر ىف مدار ٤تدد فوؽ عدد 

 –من البالد حسب اتفاقيات خاصة ، كتقـو ٤تطة التليفزيوف ىف الدكلة بتوجيو إرسا٢تا 
إُف ىذا القمر الصناعي الذم يقـو بدكره بتوجيهو إُف دائرة أكسع بإمكاهنا   -دبرنامج ٤تد

تغطية مساحة كبَتة جدان من ىذه الدكؿ  كىف ىذه اللحظة تقـو ٤تطات االستقباؿ ىف ىذه 
الدكؿ بالتقاط ىذا الربنامج كبثو إُف اجهزة االستقباؿ ا١توجودة داخل ىذه الدكلة كما 

 يوضحو ىذا الشكل . 
 ذا النوع ٦تيزات منها : ك٢ت
 تسمح ىذه الطريقة باستقباؿ الربامج العا١تية كاختيار ما يتناسب كالبيئة احمللية . -

 ٯتكن ربط كثَت من اٞتامعات كمعاىد العلم يف العاَف العرو ببعضها   -
زيػػػػػادة التعػػػػػاكف الثقػػػػػايف بػػػػػُت ا١تؤسسػػػػػات الثقافيػػػػػة ا١تختلفػػػػػة يف أقطػػػػػار متباعػػػػػدة ) خػػػػػدمات  -

 كا١تكتبات ( .  ا١تعلومات
معاٞتة مشكلة نقص األساتذة ا١تتخصصُت ىف بعض ا١تواد إذ ٯتكن استقباؿ بعض ا١تقػررات  -

 الدراسية عن طريق القمر الصناعي . 
   شبكة الميكروويف :  -ٗ

حيػث أنشػئت قنػوات ٢تػا  1962بدأ انتشار ىذا النظاـ يف الواليػات ا١تتحػدة األمريكيػة عػاـ 
كقػد اسػتخدمت للبػث التعليمػي بنظػاـ  اِفردد أعلػى بكثػَت مػن الػًتدد العػكقنوات ٢تػا تػ ؿو تردد عا

كالعيػػب األساسػػي ٢تػػذا النظػػاـ ىػػو أف إشػػارات  Mttz 2906 – 2.66غػػَت ٕتػػارل علػػى تػػرددات 
البػػث تكػػوف متحركػػة يف شػػكل خطػػى كبالتبعيػػة تكػػوف التغطيػػة التليفزيونيػػة ىف منطقػػة تقػػع علػػى 

يػػػب َف ٯتنػػػع اسػػػتخداـ ا١تيكرككيػػػف ىف ٣تػػػاؿ اإلرسػػػاؿ نفػػػس خػػػط بػػػرج اإلرسػػػاؿ إال أف ىػػػذا الع
 التليفزيوين للمدارس كاٞتامعات،كيتميز ىذا البث باآليت : 
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 ال ٭تتاج إُف توصيالت سلكية . -1
 يعطى اٟترية للمشاىد ليختار ما يريد مشاىدتو . -3
 قلة التكلفة كسهولة التشغيل . -2

 استخدام أجهزة الفيديو في بث البرامج التعليمية :  -٘
ىػػذا النظػػاـ ال يلتػػـز بػػأل نػػوع مػػن الشػػبكات حيػػث ٭تتػػاج فقػػط لوجػػود جهػػاز فيػػديو للعػػرض 
متصل ّتهاز تليفزيوف كالبد أف تكوف الربامج مسجلة مسبقان على شرائط فيديو كمن ىنا كانت 
حريػػػة ا١تعلػػػم يف اختيػػػار الربنػػػامج الػػػذم يػػػراه مناسػػػبا للػػػدرس كا١تتعلمػػػُت ؛ كيسػػػتخدـ ىف تسػػػجيل 

 ة : اليرائط التالربامج الش
بوصػػػة ككانػػػت منتشػػػرة ىف السػػػبعينات     4/2كىػػػى عػػػادة   U-Maticشػػػرائط مغناطيسػػػية منػػػوع  -

كاألجهػزة VHS (Video Homme system) ان كا١تعركفة باسم اليبوصة كىى ا١تستخدمة ح 3/1
 بوصة .    3/1بوصة ال تستخدـ شرائط   4/2الىت تستخدـ  شرائط

ن البالسػتيك تسػتخدـ لتسػجيل كػم ىائػل مػن ا١تػادة الفلميػة مػ  Videodiscشػرائط قرصػية   -
 إطار لكل  درجة .  54666حيت تبلغ سعتو 

ملليمػًت مػن نػوع كػوداؾ  8ملليمػًت كيسػتخدـ لتسػجيل كػامَتات  8شرائط كاسيت مقاسها  -
 .    1984كقد بدء ىف إنتاجها عاـ 

 البث من خالل محطات غير تجارية : – ٙ
ع لػدل الػدكؿ الػيت تريػد نشػر التعلػيم كرفػع مسػتول شػعوهبا كتعمػيم كىذا النوع من البػث شػائ

التعلػػيم مػػن خػػالؿ ٤تطػػات تليفزيػػوف غػػَت ٕتاريػػة مثػػل الػػيت توجػػد ىف الواليػػات ا١تتحػػدة األمريكيػػة 
 46 اِف٤تطػة تليفزيػوف غػَت ٕتاريػة تبػث بػرامج تعليميػة ككػل ٤تطػة تبػث ىف ا١تتوسػط حػو  96كهبا 

( برنامج للمرحلػة الثانويػة ، كتلخػص دكر ىػذه الػربامج ىف 36)اِفبرنامج للمرحلة األساسية كحو 
 ة: اليالعملية التعليمية ىف النقاط الت

مساعدة ا١تعلم ىف تدريس ا١توضوعات الىت ٬تد صػعوبة ىف تدريسػها مثػل العلػـو كالرياضػيات  -
 اٟتديثة كالفنوف . 

ت تارٮتيػػػة كأحػػػداث مسػػػاعدة كإمػػػداد الدارسػػػُت ىف الفصػػػل ٔتػػػا ٭تتاجونػػػو لدراسػػػة موضػػػوعا  -
 دكلية ىامة . 
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 عرض مسرحيات للنصوص األدبية حيث ٬تد ا١تعلم صعوبة ىف عرضها ىف الفصل ا١تدرسي   -
كنظران للمساحات الشاسعة للواليات ا١تتحدة األمريكيػة فػإف ا١تسػافات بػُت مسػاكن الطػالب 

حػػػة كبػػػَتة ٢تػػػؤالء كاٞتامعػػػات تطػػػوؿ لػػػذلك يكػػػوف بػػػث ا١تقػػػررات عػػػرب احملطػػػات التليفزيونيػػػة فيػػػو را
 الطالب . 

 نظام االشتراك الستقبال البث التلفزيوني )التليفزيون الخطى(:   -ٚ
كفيو يستطيع ا١تشًتؾ أف يستقبل اإلرساؿ التليفزيػوين نظػَت أجػر يػدفع شػهريا حملطػة التليفزيػوف 

 صاحب اإلرساؿ كىذا النظاـ يتيح للمتعلمُت مايلي : 
أكقػػػات ٥تتلفػػػة تتناسػػػب مػػػع ظػػػركؼ كجػػػداكؿ الفصػػػوؿ  إعػػػادة كبػػػث العديػػػد مػػػن الػػػربامج يف -

 ا١تدرسية .
 بث برامج لتعليم اللغات األجنبية . -
إمكانية استخداـ الربامج التعليمية ا١تسجلة على شرائط فيديو كا١توجودة با١تكتبات ا١تدرسية  -

 كاٞتامعية . 
 جوانب استخدام التليفزيون فى التعليم :

 ة : اليف التليفزيوف التعليمي ىف أحد اجملاالت الثالثة التٯتكنك عزيزم الطالب ا١تعلم توظي
   التدريس الشامل بالتليفزيون  -ٔ

حيػػػث يقػػػـو ا١تعلػػػم ا١توجػػػود باألسػػػتوديو بعػػػرض ا١توضػػػوع كالتطبيقػػػات ا٠تاصػػػة ىف خػػػالؿ فػػػًتة 
– Selfدقيقػػػػة كىػػػػذا النػػػػوع مػػػػن التػػػػدريس تصػػػػلح لػػػػربامج الػػػػتعلم الػػػػذاتى  45زمنيػػػػة ال تتعػػػػدل 

Instruction   . كحاالت التعلم عن بعد حيث ال يتوفر كجود ا١تعلم كا١تتعلم 
 التليفزيون مصدر مكمل لعملية التدريس :   -ٕ

 حيث يكوف دكر الربنامج ىو عرض ا١توضوع أما دكر ا١تعلم فيتحدد فيما يلى:
 تقدًن الربنامج كإثارة اىتماـ الدارسُت .  -
 إجراء التطبيقات الالزمة ١توضوع الدرس . -
 ابعة أداء ا١تتعلمُت لتحقيق األىداؼ .مت -
 إعطاء ا١تتعلمُت تغذية راجعة فورية . -
 التليفزيون كمصدر إلثراء العملية التعليمية :  -ٖ
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كذلك من خالؿ عرض بػرامج تصػنيف كحصػيلة ا١تػتعلم الفكريػة كا١تهاريػة كالوجدانيػة ، كمػا  
وت كالصػورة ، فعػرض برنػامج تنقل للمتعلم أراء أك اجتهادات حوؿ موضوع معُت مػدعما بالصػ

عػػن " هنػػر النيػػل" تنقػػل ا١تػػتعلم إُف منػػابع هنػػر النيػػل ككيفيػػة تكػػوف ىػػذا النهػػر العظػػيم كالتعػػديات 
 ا٠تطَتة على ٣تراه كأثار ذلك على حياتو كعطائو . 

 خطوات استخدام التليفزيون فى التدريس
 *اإلعداد قبل العرض :التأكد من مناسبة البرنامج ألىداف الدرس 

 إعداد مكان االستقبال لتركيز االنتباه .  -
 هتيئة الدارسُت قبل ا١تشاىدة من خالؿ توضيح بعض ا١تفاىيم أك إثارة بعض األسئلة . -

 :  *أثناء العرض
 توجيو انتباه الدارسُت ١تا ٬تب أف يالحظوه . -
 مالحظة ردكد أفعاؿ الدارسُت .  -
 دفع الدارسُت لتسجيل بعض األفكار كا١تالحظات .  -
 عد العرض :*ب
 مناقشة إجابات األسئلة الىت أثَتت قبل العرض .  -
 إعداد تقارير عما شاىده الدارسوف لبعض األنشطة تطبيقان ١تا شاىدكه أثناء العرض .    -
 *شروط البرنامج التليفزيوني التعليمي الجيد:  
 كضوح ا٢تدؼ من الربنامج التعليمي .  -
 صحة ا١تادة العلمية ا١تعركضة كدقتها . -
 ناسبة ا١تادة العلمية لعرضها تليفزيونيا . م -
 ا١تهارة ىف معاٞتة ا١تادة العلمية بشكل بسيط كجذاب يؤدل إُف سهولة فهم الطالب ٢تا .  -
 أف يبتعد الربنامج بقدر اإلمكاف عن طريقة السرد ) احملاضرة(  -
 أف يشجع الربنامج ا١تتعلمُت على ا١تشاركة كالتفكَت االبتكارل .  -
 انتقاء الوسائل التعليمية ا١تناسبة للموضوع ا١تعركض ككيفية عرضها .ا١تهارة ىف  -
 ب كطرائق العرض . اليأف ينوع الربنامج ىف أس -
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هػػػا كٔتػػػا ٮتػػػدـ الياالعتػػػداؿ ىف اسػػػتخداـ اللقطػػػات ا١تقربػػػة كا١تتوسػػػطة كالطويلػػػة عنػػػد اٟتاجػػػة  -
 ا٢تدؼ . 

 استخداـ ا١تؤثرات الصوتية كا١توسيقى بشكل كظيفي كفعاؿ . -
هاء الربنامج بتلخيص للموضػوع كٖتديػد النقػاط الرئيسػية فيػو كٖتديػد األنشػطة كالواجبػات انت -

 للمتعلمُت .
توفَت ا١تهارات الالزمة الستقباؿ الربامج التعليمية لدل أخصػائى الوسػائل كتكنولوجيػا الػتعلم  -

 كمن ىذه ا١تهارات .
 التعرؼ على ا١توضوع قبل البث . -
 هتيئة ا١تكاف قبل العرض . -
 هتيئة الطالب الستقباؿ الربنامج .  -

ة البػػد مػػن كجػػود أربػػع فػػرؽ اليػػكلكػػي يصػػبح الربنػػامج التليفزيػػوين  التعليمػػي ذك كفػػاءة ع 
 عمل يكمل عمل كل منهما اآلخر من أجل ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ.

 مميزات التليفزيون التعليمي في المجال التربوي :
ا١تػؤىلُت تربويػان مػن حيػث الكفػاءة الفنيػة  ا١تساعدة يف التغلب على مشكلة قلػة ا١تعلمػُت -1

 كالعدد .
 التغلب على مشكلة زيادة أعداد الطالب كضعف كقلة إمكانيات بعض ا١تدارس . -3
 التغلب على مشكلة البعد ا١تكاين كالزماين .  -2
ب التعلػػيم الفػػردم بصػػوره ا١تختلفػػة عػػالكة علػػى اسػػتخدامو يف التعلػػيم الييسػتخدـ ىف أسػػ -4

 اٞتامعي .
ليفزيوف التعليمي التصوير ىف األماكن ا٠تطػرة الػىت يتعػذر أف يقػـو األفػراد بزيارهتػا يتيح الت -5

مثػػػل ا١تصػػػانع الكيماكيػػػة كالفضػػػاء ا٠تػػػارجي ككلنػػػا يتػػػذكر ٟتظػػػة ىبػػػوط أكؿ إنسػػػاف علػػػى 
سػػطح القمػػر عنػػدما مت نقلهػػا مػػن خػػالؿ األقمػػار الصػػناعية مث التليفزيػػوف إُف ٚتيػػع أ٨تػػاء 

 العاَف . 
يػػوف التعليمػػي كوسػػيلة تعليميػػة قائمػػة بػػذاهتا تنقػػل مػػا ٭تػػدث خػػارج قاعػػة يسػػتخدـ التليفز  -6

 الدرس على عدد كبَت من ا١تتعلمُت ىف نفس ٟتظة حدكث اٟتدث .
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توصػػل أراء ا٠تػػرباء ككبػػار األسػػاتذة كا١تتخصصػػُت كأككػػارىم إُف عػػدد كبػػَت مػػن ا١تتعلمػػُت  -7
 يونية ا١تغلقة . عرب جهاز التليفزيوف ىف كقت كاحد باستخداـ الدكائر التليفز 

ة التعليم نتيجة لتسلسل ا١توضوع ىف العرض كمصاحبة ا١تؤثرات الصوتية كاٟتركية اليفع
   .للعرض
استخداـ التليفزيوف التعليمي ىف العملية التعليمية ٬تعلها أكثر جاذبُت كتشويقان للمػتعلم   -8

 . Concreteمفاىيم ملموسة   Abstractكما ٬تعل ا١تفاىيم الرمزية 
اسػػػًتاتيجيات التػػػدريس احملتملػػػة ىف احملاضػػػرة ، ا١تناقشػػػة كاالسػػػتنباط كاالسػػػتقراء  تطبيػػػق -9

 كحل ا١تشكالت كإجراء التجارب . 
إمكانية إعادة التسجيل على الشرائط مرة أخرل كإدخاؿ بعض التعديالت عليها ٦تا يقلل -16

 من التكلفة كيعمل على زيادة اإلفادة من العدد احملدد من الشرائط .
 الستعانة بعديد من الوسائل يف آف كاحد . ا-11

 جوانب القصور فى التليفزيون التعليمي : 
 عدد ا١تشاىدين لكل جهاز استقباؿ ٤تدد نظران لصغر مساحة شاشة العرض. -1
ارتفػػاع أسػػعار معػػدات التليفزيػػوف كقطػػع الغيػػار قػػد ٖتػػد كثػػَتان مػػن إنتػػاج بػػرامج تليفزيونيػػة  -3

 تعليمية .
ة اٞتػػودة يكػػوف مرتفعػػان مػػع ضػػركرة تػػوفر اليػػالتليفزيونيػػة التعليميػػة ع ف إنتػػاج األفػػالـاليتكػػ -2

 فريق من الفنيُت ا١تدربُت .
 صغر مساحة الشاشة ٭تد كثَتان من الكتابة على الرسـو التوضيحية  -4

 يعترب التليفزيوف التعليمي كسيلة اتصاؿ ىف إتاه كاحد حيث ال يستطيع أف يناقش
يعتقػػػد ا١تػػػتعلم إُف  اِفج كال يسػػػتطيع توجيػػػو أسػػػئلة كبالتػػػا١تػػػتعلم شػػػيئاى مػػػع مقػػػدـ الربنػػػام -1

 التغذية الراجعة الىت ٭تتاجها ا١تتعلم 
ال يراعػػى التليفزيػػوف التعليمػػي الفػػركؽ بػػُت ا١تتعلمػػُت كبالتػػاُف يكػػوف للمعلػػم دكران ىف هتيئػػة  -3

 األفراد جيدان قبل عرض الربنامج التليفزيوين حىت ٭تق أىدافو .
الػػػربامج التليفزيونيػػػة مػػػع مواعيػػػد اٟتصػػػص الدراسػػػية كأكقػػػات قػػػد تتعػػػارض مواعيػػػد بػػػث  -2

 الطالب . 
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ضػػياع كقػػت كبػػَت مػػن الطػػالب أثنػػاء جلوسػػهم أمػػاـ التليفزيػػوف ١تشػػاىدهتم للعديػػد مػػػن  -4
 ومية . اليعركض الربامج التليفزيونية ٦تا يؤثر على مذاكرهتم لدركسهم 

 قد ال يكوف مناسبان لتدريس كل ا١تقررات كا١توضوعات .  -5
َت ا١تدرس دكف توقف كبسرعة ثابتػة ٦تػا ٬تهػد ا١تتعلمػُت ىف ا١تتابعػة كٗتػزين ا١تعلومػات س -6

هػػا مػػرة أخػػرل كالكتػػػاب اليالػػيت يشػػاىدكهنا ىف ذاكػػرهتم ألهنػػم لػػن يتمكنػػػوا مػػن الرجػػوع 
 (45، 3666)بدكم، ا١تدرسي كما ال يستطيعوف التوقف لالستفسارات.

 التعلم باالكتشاف : – ٘
عامة بأنو الوسيلة اليت عن طريقها يكتسب الفرد ا١تعرفة  االكتشاؼ"  Bellيعرؼ " بل " " 

بنفسة مستخدمان يف ذلك مصادره كطاقتو ا٠تاصة فيزيائية كانت أـ ذىنية كيرل " ىنداـ 
كأخركف " أف الشرط األساسي للتعلم باالكتشاؼ ىو أال تعرض ا١تادة على التلميذ يف شكلها 

د تنظيمها أك أف يقـو بتحويلها على ٨تو أخر قبل أف يتمثلها يف النهائي إذ ينبغي عليو أف يعي
  ( 1989)ىنداـ كعبداٟتميد بنيتو ا١تعرفية 
" من أكثر الدعاة يف علم النفس الًتبوم ا١تعاصر ١تا يسمى بالتعلم  Brunnerكيعد " بركنر 
التعلم كيرل أنو مطلب تربوم ىاـ يف عنصرنا ٭تل ٤تل  Discovery Learningاإلكتشايف 

  ( 1976)ابوحطب ك صادؽ باٟتفظ كالصم كطرؽ التفكَت ا١تقيدة 
التعليم باالكتشاؼ بأنو " أسلوب خاص للتعلم على ا١تستول  ( 1996)كيعرؼ اللقاين

ا١تدرسي ال يعطي فيو التالميذ خربات التعلم كاملة بل هتيأ فيو الفرصة أمامهم للتعامل مع 
يت ٘تكنهم من ا١تالحظة كٚتع ا١تعلومات كرصد اٟتقائق مواد التعلم ا١تتاحة كمصادرىا كال

بأنفسهم كربط النتائج بأسباهبا بقصد التوصل إُف األدلة كمقارنتها بعضها ببعض كصوالن إُف 
ا١تفاىيم كالتعميمات كا١تبادئ العامة كمن أ٫تم أسس طريقة التعلم باالكتشاؼ الًتكيز على 

أفكار رئيسية ( كاكتساب التالميذ مهارات التفكَت  –بنية ا١تادة الدراسية ) خصائص مفاىيم 
على أنفسهم يف ٖتصيل ا١تعرفة من مصادرىا ىو  االعتمادب البحث اليت ٘تكنهم من اليكأس

ما يعرب عنو ٔتفهـو التعلم الذايت كيساعد على ٖتقيق ىذا ا١تفهـو بأحسن صورة من خالؿ 
تنتاج كالتحليل كالتعليل كالتفسَت كغَتىا من تزكيد التالميذ ٔتهارات ا١تالحظة كا١تقارنة كاالس
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على أنفسهم كٕتعلهم قادرين على أف يفكركا تفكَتان ذاتيان  االعتمادا١تهارات اليت ٘تكنهم من 
 حياهتم ا١تدرسية .  انتهاءبقدر اإلمكاف حىت بعد 

و الي ا١توجو كالذم مت تقدًن التوجيو للطالب عند اٟتاجة االكتشاؼ :أنواع منها لالكتشافو 
فإف مقدار التوجيو كاإلرشادات  االكتشاؼكإذا كاف لدل التلميذ خربة يف التعلم عن طريق 

: ٭تدث  االستقرائي كاالكتشاؼ،  االستنباطيكاالكتشاؼ  االستقرائي االكتشاؼيقل كىناؾ 
ات عندما يقـو ا١تتعلم بدراسة اٞتزئيات كإدراؾ العالقات كالركابط بينها للوصوؿ منها إُف الكلي

 االكتشاؼمن ا١تعركؼ إُف غَت ا١تعركؼ كمن اٞتزء إُف الكل أما  االنتقاؿكالتعميمات ٔتعٌت 
: فهو عكس ذلك أم أنو يبدأ من الكليات كالتعميمات ليفسر يف ضوئها  االستنباطي
 اٞتزئيات . 

كز : كيتيح استخداـ أسلوب التعلم باكتشاؼ العديد من ا١تزايا منها جعل ا١تتعلم مر  المزايا
العملية التعليمية كذلك من خالؿ إتاحة الفرصة الالزمة ٞتعل التلميذ يكتشف ا١تعلومات 
بنفسو بدال من أف يستخدمها جاىزة من كتاب أك يتلقاىا من معلم فا١تتعلم منتج للمعرفة ال 
مستهلك ٢تا كما أنو ٬تعل التعلم ذا معٌت ألف من أىم خصائصو مساعدة التالميذ على 

ى أنفسهم يف كثَت من ا١تواقف التعليمية كاٟتصوؿ على ا١تادة من مصادرىا عل االعتماد
 ا١تتعددة 

كما أف طريقة التعلم باالكتشاؼ كطريقة ال تؤكد على ا١تادة التعليمية يف حد ذاهتا بقدر ما 
ب ْتث من خالؿ ما تتيحو من اليتركز على العمليات العقلية العليا من مهارات تفكَت كأس

ثَته من مشكالت تتحدل تفكَت التالميذ كما تتطلبو طبيعتها من عمليات مواقف كما ت
كالتصنيف  كاالستنتاجمتعددة كمتنوعة مثل البحث كا١تالحظة كتدكين ا١تذكرات كا١تقارنة 

كالتنظيم كالتفسَت كغَت ذلك من عمليات عقلية عليا ىي ٔتثابة أىداؼ أساسية تسعى طريقة 
 كتنميتها لدل التالميذ .  التعلم باالكتشاؼ إُف إكساهبا

 استخداـ: كعلى الرغم من ىذه ا١تزايا كما يرل الباحث إال اف ىناؾ صعوبات تواجو  العيوب
اُف كقت طويل كافتقاد ا١تعلم ا١تدرب كالكتب  احتياجوأسلوب التعلم باالكتشاؼ منها: 

البعض تعلم عن  الدراسية كما أهنا ال تستخدـ يف كل ا١تواقف كىو يف حقيقة األمر كما يرل
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 كاقًتاحطريق حل ا١تشكالت ٓتطواهتا ا١تعركفة ابتداء من الشعور با١تشكلة اليت مت ٖتديدىا 
اٟتلوؿ كٚتع البيانات كالتأكد من سالمة أحد اٟتلوؿ كىو يف األخَت يعد مطلبان عصريان كذلك 

إ٬تابية  إتاىاتفرد من مزايا تعليمية على ا١تدل القصَت كالبعيد كما أنو ينمي يف ال ٭تققو١تا 
   .مدة اٟتياة كاستمراره٨تو التعلم كأ٫تيتو كىذا ما تنادم بو اآلراء الًتبوية اٟتديثة يف أ٫تية التعلم 

 األسس التي يقوم عليها التعلم الذاتي :
يسػػتند الػػتعلم الػػذايت إُف ٣تموعػػة مػػن األسػػس النفسػػية كاالجتماعيػػة كالفلسػػفية ا١تسػػتمدة 

ة كنظريػػػػات التعلم،كنتػػػػائج البحػػػػوث الًتبويػػػػة كالنفسػػػػية كمتطلبػػػػات اٟتيػػػػاة مػػػػن الطبيعػػػػة اإلنسػػػػاني
 ا١تعاصرة كمن أىم ىذه األسس ما يلي : 

 التعلم الذاتي يراعى الفروق الفردية :    -ٔ
فهػػو يتعامػػل مػػع التلميػػذ بطػػيء الػػتعلم ،فيعطػػى لػػو اٟتريػػة الكاملػػة كالوقػػت الكػػايف حػػىت 

مع التلميذ سريع التعلم فيتيح لو فرصة االنتقاؿ من كحدة يصل إُف درجة اإلتقاف ، كم أيتعامل 
تعليميػػة إُف أخػػػرل كفقػػان ١تعػػػدؿ تعلمػػػو ، كمػػا ٭تػػػدد لػػػو نقطػػة االنطػػػالؽ آلػػػيت يبػػدأ منهػػػا فيحػػػدد 
مسػتواه بدقػة كيوجهػو إُف الوحػدة الػيت تناسػبو حػىت ال يبػدأ مػن كحػدة تعليميػة أعلػى مػن مسػتواه 

ه الوحػػػدة غػػػَت جذابػػػة أك غػػػَت مثػػػَتة الىتمامػػػو كتفكػػػَته فتػػػؤدل بػػػو إُف ا١تلػػػل إلحساسػػػو بػػػأف ىػػػذ
 .  (3663،37،فهيم)
 التعلم الذاتي يستثير دافعة المتعلم نحو التعلم :  -ٕ

يساىم التعلم الذايت يف إشباع اٟتاجات النفسية كاالجتماعية لإلنساف عن طريق إتاحة 
دائو كتزكده من ثقتو بنفسو الفرصة للمتعلم بالعمل بإ٬تابية كفاعلية أكثر لتحسُت مستول أ

كٗتفض حاجاتو ٨تو احًتاـ الذات كتقديرىا ككذلك حاجاتو ٨تو تأكيد الذات كٖتقيقها ، 
فالتعلم الذايت يعتمد على مبدأ التعزيز لزيادة الدافعة ، كيوفر التعلم الذايت ما يسمى التعزيز 

خداـ الكتب ا١ترب٣تة يعد الفورم لالستجابة ا١تطلوبة ، فمعرفة النتائج بسرعة عن طريق است
 (166، 3667.)ا١تغرو،تعزيزان موجبان يدفع الفرد إُف مزيد من التعليم الناجح 

 التعلم الذاتي يثــير الرغبة لدى المتعلم إلى المعرفة والتعلم المستمر :  -ٖ
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االستشػػػػارة أىػػػػم مبػػػػادئ يف عمليػػػػة التعلػػػػيم عامػػػػة كيف الػػػػتعلم الػػػػذايت خاصػػػػة ، فػػػػاجملتمع 
ة ىػػذا الوسػػط بزيػػادة ٪تػػو الفػػرد كزيػػادة ارتباطاتػػو باٟتيػػاة ، اليػػمشػػحوف بػػا١تثَتات كتػػزداد فعا١تعاصػػر 

كيف ضػػوء األدكار االجتماعيػػة الػػيت  ٯتارسػػها ىػػذا اجملتمػػع ،ك٧تػػد أف الفػػرد غػػَت ا١تنخػػرط يف تعلػػيم 
 نظامي؛ يػجد نفسو ٤تاصران ٔتثَتات كمطالب تستدعى منو أف يتعلم لسببُت ٫تا : 

 بتحسُت مركزه االجتماعي كتعديػل األدكار اليت يؤديها   يف التوافق االجتماعي كالنفسيالرغبة -أ
حريػػة االختيػػار: فمػػن خػػالؿ الػػتعلم الػػذايت ٮتتػػار مػػا يشػػاء إلشػػباع مثػػَتات لديػػو كبا١تسػػتول -ب

 ( .3666،139،باجيَت).و اليالذم يطمح 
 التعلم : التعلم الذاتي يقلل من توتر وقلق المتعلم أثناء عملية  -ٗ

إف ا١تمارسػػػػات السػػػػلبية الػػػػيت  يسػػػػود اسػػػػتخدامها يف حجػػػػرات الدراسػػػػة كالػػػػيت أصػػػػبحت 
مصدر هتديد للمتعلم يف كثَت من األحيػاف ٕتعلػو يف حالػة دائمػة مػن القلػق كالتػوتر ٦تػا يقلػل مػن 
 اِفدافعاتو للتعلم . فا١تعلم يطلب مػن التلميػذ الػذم  ليسػتطيع القػراءة اٞتيػدة أف يقػرأ بصػوت عػ

كسػػػط زمالئػػػو ، ككػػػذلك التلميػػػذ الػػػذم  ألتقػػػن عمليػػػات اٞتمػػػع كالطػػػرح يطلػػػب منػػػو ا١تعلػػػم أف 
يذىب إُف السبورة داخل الفصل ليحل بعض ا١تسائل ، ٦تا يسبب لو هتديدان كقلقان كسط زمالئو 

ة مػػن التػػوتر كالقلػق الػػذم  يػػؤدل بػدكره إُف العػػزكؼ عػػن الػػتعلم اليػػ، كىػذا قػػد يػػؤدل إُف حالػة ع
حيػث يتعامػل مػع ،من ا١تدرسة ؛ بينما يعمل التعلم الذايت على التقليل من حػدة التوتركالتسرب 

 ( .1999،163 ،بو حطبأا١تواقف التعليمية كفقا" إلمكاناتو ا٠تاصة كسرعتو الذاتية )
 :  المعلم والتعلم الذاتي

ال ب تقػدٯتها للطػالب خػالؿ الػتعلم الػذايت إاليعلى الرغم مػن تعػدد مصػادر ا١تعرفػة كأسػ
أف للمعلم دكره اإل٬تاو فيما يتعلق بالتنسيق بػُت مصػادر ا١تعرفػة ا١تختلفػة ، مثػل اسػتخداـ نظػاـ 
الرب٣تػػػػة ،حيػػػػث اآلالت كاألجهػػػػزة ، أك الكتػػػػاب ا١تدرسػػػػي ، كمػػػػا يصػػػػبح دكره ا١تهػػػػم يف توجيػػػػو 
البعض إُف استخداـ تلك ا١تصادر ، كما أف لو دكره يف شػرح الغػامض أك ا١تعقػد للطػالب سػواء 

 . (3665،138،الكناينفرادا أك ٚتاعات يف حالة حاجة الطالب إُف ذلك)

؛ 3667،128،حسُت؛23 ،3662،فضلكمن خالؿ اإلطالع على األدبيات كالبحوث)
( ٯتكن ٖتديد األدكار اٞتديدة للمعلم يف ظل التعلم الذايت على النحو 3668،336،زىراف
 :  اِفالت



 

07 

 

 تشخيص قدرات ا١تتعلم بدقة. -1
 ج مواد التعلم كالتخطيط للموقف التعليمي . إنتا  -3
 العمل على هتيئة الظركؼ ا١تناسبة أماـ ا١تتعلم لكي يتعلم .  -2
 إثارة اىتماـ كدافعيو ا١تتعلم ١تمارسة التعلم الذايت . -4
 العمل على تنمية القدرات االبتكارية كاإلبداعية لدل ا١تتعلم .  -5
 ا١تهارات األساسية يف عملية التعلم .مساعدة ا١تتعلم على اكتساب بعض  -6
 تكليف الطالب ٔتهاـ تعلم فردية. -7
 ب التعلم الذايت لدم الطالب.اليتعزيز أس-8

٦تا سبق يتضح لنا أف للمعلم دكران أساسػيان كمهمػان يف عمليػة الػتعلم الػذايت ، كىػذا الػدكر 
حيد للمادة الدراسػية كالناقػل ٮتتلف ٘تامان عن الدكر التقليدم الذم يقتصر على كونو ا١تصدر الو 

 ٢تا . أما أدكاره يف ظل التعلم الذايت تتعاظم كتكوف أكثر صعوبة كتعقيد من الدكر التقليدم . 
 خصائص المتعلم ذاتياً وسماتو الشخصية  :

على الرغم من أ٫تية الػتعلم الػذايت إال أف تػوافر بعػض السػمات الشخصػية للمػتعلم بػات 
اكلت كثػَت مػن الدراسػات ٖتديػد بعػض أىػم ىػذه السػمات كا٠تصػائص أمرا" أكثر أ٫تية ،كقد ح

( الػػيت  تشػػَت إُف 3666،531؛ شػػقَت، 3667،96،  قابيػػلمػػن بػػُت ىػػذه الدراسػػات دراسػػة ) 
 بعض السمات الشخصية ا١ترتبطة بنجاح التعلم الذايت من أ٫تها : 

   Dominance:      السيطرة -1
فاع عن كجهة نظره كيكوف قائدان للجماعة كيتخذ القرارات يعد الفرد ذا سيطرة عندما ٭تاكؿ الد

ك٭تسم ا٠تالفات كا١تناقشات ، كيكوف ذا تأثَت على اآلخرين ، كالتعلم الذايت يتطلب درجة 
ة من السيطرة حىت ٯتكن ا١تتعلم من العوامل كالظركؼ احمليطة بو كيدافع عن أىدافو ك٭تاكؿ اليع

 لية . ٖتقيقها حىت يصبح التعلم أكثر فاع
  Autonomy :     ةلياالستقال -3

ة الفرد من الصور اإل٬تابية للصحة النفسية، إذ تتيح لو اإلحساس بالثقة بالنفس ، ليتعد استقال
 كتتحقق عندما يشعر الفرد باٟترية يف كل ما يريده كاستقاللو عن اآلخرين يف قراراتو.
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لثقػػة بػػالنفس كسػػيطرة ا١تػػتعلم علػػى ظػػركؼ ة كالية مػػن االسػػتقالاليػػكالػػتعلم الػػذايت يقتضػػي درجػػة ع
 ا١توقف التعليمي حىت يكوف التعلم أكثر فاعلية . 

  Endurance:    قوة التحمل -2
يتمتع الفرد بقوة التحمل عندما يستمر يف عملو حىت يتمو كيكمل آم عمل يكلف بو ، 

٭تتاج إُف جهد كبَت  كيعمل ّتد كيستمر يف حل ا١تشكلة أك ا١تسألة حىت يتمها ، كالتعلم الذايت
ألف مسئولية التعلم تقع على عاتق ا١تتعلم نفسو ، ٦تا جعلو ٭تس با١تسئولية عن تعلمو ، لذا 

 ب التقليدية .اليفإنو ٭تتاج إُف قوة ٖتمل أكثر ٦تا ٭تتاج ا١تتعلم باألس
  Extraversion :     االنطوائية -4 

الن كمغرمان بالكتب كٯتيل للتخطيط مقدمان ، فالفرد ا١تنطوم يكوف عادة ىادئان كمًتكيان كمتأم
كيتشكك يف التصرؼ ا١تندفع السريع ، كيفضل اٞتديد كالتنظيم ، كٮتضع مشاعره للضبط 

 الدقيق ، كيفضل العمل منفردا" بعيدا" عن اآلخرين . 
  Academic Self Concept :     مفهـو الذات عن القدرة األكادٯتية -5

ن ذاتو يف اجملاؿ األكادٯتي ، كيعتمد على مقارنة قدراتو كإمكاناتو يشَت إُف مفهـو الفرد ع
األكادٯتية بقدرات كإمكانات رفاقو يف الصف أك التخصص ، كاألفراد الذين يكوف مفهومهم 
لذكاهتم عاؿ يتميزكف بالثقة يف أنفسهم عن نظائر ىم ٦تن يفقدكف ىذه الثقة يف أنفسهم ، 

العبء على ا١تتعلم يف التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ ، لذلك إذا َف  كنظران ألف التعلم الذايت يلقى
 يكن لدل ا١تتعلم مفهـو عاؿ عن ذاتو فقد يفشل يف استمرارية تعلمو الذايت كٖتمل مسئولياتو

  Achievement Motivation  :    الدافعية لإل٧تاز -6
ر عما يتحقق لو أك ٭ترزه كىى العملية اليت  تتعلق بإتاىات الفرد ٨تو النجاح بصرؼ النظ

بالفعل ، كىو إحساس داخلي لدل الفرد يرتبط ببذؿ أقصى جهد من أجل النجاح يف ٖتقيق 
مستول إ٧تاز معُت ، كىى ال يعٌت هبا  بالضركرة ٖتقيق اإل٧تاز نفسو إ٪تا يعٌت هبا العمل اٞتاد 

ؿ على الفرد من أجل ٖتقيقو بصرؼ النظر عن ٖتققو أك عدـ ٖتققو  كتعود ىذه األعما
ة لإل٧تاز اليبالشعور بالرضا عن الذات كمزيد من الثقة بنفسو ،ككلما كاف لدل ا١تتعلم دافعيو ع

 أمكنو ٖتقيق مستول دراسي مرتفع . 
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 التعليم الذاتي المستقل :
 learner autonomyكاستقالؿ الدارس ذاتيا  autonomyستقالؿ الذايت لقيت مفاىيم اإل

اىتماما كبَتا من   Independenceكاالستقالؿ  teacher autonomyا كاستقالؿ ا١تدرس ذاتي
   little (1991)  كيذكر ليتل  ،قبل العديد من الًتبوين كا١تتخصصُت يف ٣تاؿ الًتبية كالتعليم

االٕتاه ٨تو استقالؿ الدارس الذايت ركز على الدكر ا١تتميز الذم يقـو بو الدارس يف عملية  أف 
  .دكر ا١تدرس يف ىذه العمليةالتعلم دكف إ٫تاؿ 

التحوؿ يف توِف ا١تسؤكلية من ا١تدرس اُف الدارس أصبح ٯتثل أساسا ١تركزية الدارس فإف ذلك لك 
learner centredness  يف التعليم عالكة على ذلك فاف مثل ىذه اإلعادة يف عملية تشكيل

 يف مبدأم النفوذ أدكار كل من ا١تدرس كالدارس قد ٘تخضت عن إحداث ا١تزيد من التغيَت
كالسلطة اللذين كانت تتحلى هبما ا١تؤسسات التعليمية التقليدية كاللذين كانا يسيطراف على 
عملية التعلم داخل الفصوؿ كلذا كاف البد من تعزيز االستقالؿ الذايت للدارس يف ا١تدارس من 

تلك اليت ٯتكن أجل مساعدتو يف أف يصبح كاعيا بتحديد االسًتاتيجيات اليت يستخدمها أك 
و بعض الدكؿ العربية مؤخرا مثل السعودية الياف ٭تددىا باالعتماد على ذاتو كىذا ما تنبهت 

البحرين كالكويت كاالمارات كقطر ككاف أيضا البد من تعزيز االستقالؿ الذايت للدارسُت ك 
فعيتهم كما كذلك ألهنم _ كأفراد _ ٮتتلفوف يف عاداهتم يف التعلم كحاجاهتم كاىتماماهتم كدا
 ,(1983 أهنم يظهركف درجات متفاكتو من االستقالؿ خالؿ خرباهتم يف تلك العملية

tomposky) 
 تعريف التعلم الذاتي المستقل : 

 ىناؾ نعريفات كمصطلحات عديدة تناكؿ تعرؼ التعلم الذايت ا١تستقل فقد عرؼ فينربغ
Feinberg 1998 ))  االستقالؿ الذايتautonomy وناين اليشتق من األصل مصطلح م وإن

كيعٍت ذلك حرفيا : إمتالؾ الفرد قوانينة  ruleأك حكم  lawككلمة قانوف   selfلكلمة الذات 
ٯتكن فهم معناه من خالؿ تشبيهو على األقل أك نسبيا  اِفأك أحكامو ا٠تاصة كبالت

 self-governmentكالتصميم الذايت كاٟتكم الذايت  self-ruleٔتصطلحات التحكم الذايت 

       self-independenceكاالستقالؿ الذايت 
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اف "  االستقالؿ الذايت ىو مبدئيا قدرة أك   (sankowski 1998  :7ساف كويسكي) كيذكر 
ميل الفرد إُف تنظيم حالة ذلك الفرد لنفسية للعمل ْترية على أساس من ا١تربرات ا١تقنعة كهبذا 

كمع  ،خل إطار ٤تدد كىو حالة الدارس النفسيةا١تعٌت يضع سانكاكسكي االستقالؿ الذايت دا
ا٪تا ىو احد أ٪تاط االستقالؿ  self-governmentذلك فانو يقرر بأف التحكم الذايت 

ينبغي أف ينظر إُف التحكم الذايت على أنو أحد مظاىر ا١تفهـو األكثر ك الذايت إذ يقوؿ :" 
(  1: 1997ر يف بنسوف كفوللر أما ىوليك ) مذكو   self-educationمشوال للًتبية الذاتية 

فيعرؼ االستقالؿ الذايت على أنو " قدرة الفرد على توِف مسئولية عملية التعلم " 
(Holec,1991 : 2  ) 

 autonomyاالستقالؿ الذايت  ستخدـ مصطلحف إأ((benson,366301كينسوف  كيذكر

و كمن كجهة نظرم أف  كثَتا اك قليال كمرادفُت يف تدريس اللغ   Independenceكاالستقالؿ 
كليهما يتضمناف ٘تتع الطالب بدرجة اكرب من التحكم يف ٤تتول كطرؽ التعلم أكثر ٦تا 

كما يتضمن أيضا التحكم يف عملية التعلم أنو ،اعتادكا يف سياؽ فصوؿ التعلم اللغة التقليدية 
ح ٢تم كأف يسم independentlyا ليينبغي على الطالب تطوير قدرهتم على التعلم استقال

    .السياؽ ا١تؤسسي الذم يتعاملوف معو بذلك
أيضا أف كل تعلم إ٪تا يتم باالستقالؿ ((benson,366301كينسوف  يشَتكما  

الذايت كما أف التعلم ٔتعٌت االعتماد على جهود الدارسُت كعلى ذاهتم ٔتا يسمح ٔتساحة اكرب 
 ،استيعاب االستقالؿ الذايت يف عملية التعلم كٔتا يساعد على ادراكهم لقدرهتم على ٢تم
ٯتكن أف يعزز الدافعية لديهم كما يعزز جودة التعلم كمع ذلك فانو يفرؽ بينو كبُت التدارس ك 

كبينة كبُت التدارس الذايت   learning on one’s ownالذايت كالتعلم باالعتماد على الذات 
self study ؿ الذايت . كال يعترب ىاتُت االسًتاتيجيتُت كمرادفُت لالستقال 
  individualizationاالستقالؿ الذايت كاف يرتبط عند الكثَتين ٔتفهـو التفريد  كرغم أف

كخاصة يف أكائل الثمانينات من القرف ا١تاضي إال أف العديد من ا٠ترباء كا١تتخصصُت يف الوقت 
عتماد ا١تتبادؿ ذلك الرأم بل يذىبوف إُف اعتبار التفريد يف التعليم كاال اِفالراىن ال ٯتيلوف 

interdependence  بعدين أساسُت من أبعاد االستقالؿ الذايت كيتضمن ذلك إسًتاتيجية



 

40 

 

اف مصطلحي التوجيو الذايت  benson  ((3663فيذكر كينسوف  self-directionالتوجيو الذايت 
لذايت غالبا ما يستخدماف بالتالـز مع االستقالؿ ا self-directed   learningكالتعلم الذايت 

فالتوجيو الذايت يتضمن دراسة الدارس ٖتت إشرافة كتوجيهو ذاتيا كليس ٖتت إشراؼ كتوجيو 
-selfخالؿ التعلم الذايت  –األخرين كىذا ال يعٍت بالضركرة التعلم بدكف مدرس كلكن 

directed   learning ا أك مستشارا أم أف دكر ديصبح دكر ا١تدرس أكثر من كونو مساع
مساحة أكرب يف التعلم الذايت من تلك اليت يستوعبها يف اسًتاتيجية التوجيو  ا١تدرس يستوعب

 الذايت 
 detachmentىو "  القدرة على االنفصاؿ  ((Little,19950371 ليتل كاالستقالؿ الذايت عند

كالعمل ا١تستقل   decision makingكاٗتاذ القرار   ciritical reflectionكالتأمل النقدم 
independent action   كمثل ىذا ا١تفهـو لالستقالؿ الذايت ٭تد كثَتا من دكر ا١تدرس كىذا

 ب كاسًتاتيجيات التعلم الييتضمن مسؤكلية الدارس عن إختيار أس
حيث   self-directionفيشبة االستقالؿ الذايت بالتوجيو الذات  (  (candy,19910371أما   

  Damيعوالف على اٗتاذ الدارس للقرار " كتعرؼ  يزعم أف " االستقالؿ الذايت كالتوجيو الذايت

االستقالؿ الذايت بانو : استعداد كقدرة الدارس (  Gathercole 1996  :16مذكور يف  1996) 
على التحكم يف عملية التعلم ا٠تاصة بو " كما تؤكد أف الفرد ٯتكن إعتبارة دارسا مستقال ذاتيا 

autonomous learner  األىداؼ العامة كاألىداؼ ا٠تاصة كيقـو  عندما يقـو باختيار
بتحديد أىداؼ جديدة كباختيار ا١تواد الدراسية كطرؽ التعلم كمهاـ التعلم كيقـو باختبار 

 األىداؼ كبتنظيم كتنفيذ مهاـ التعلم كأيضا اختيار معايَت للتقييم كالتقوًن 
الذايت يتمثل يف التعلم فيوضح أف االستقالؿ  Jeffries    ( 1996 : 76 )أما تعريف جيفريز 
يدرس الفرد أك ٣تموعة من األفراد باالعتماد على ذاهتم جزءا أك أجزاء من  والذم من خالل

منهج دراسي دكف تدخل من جانب ا١تدرس كىذا ٯتكن أف يشغل الدارسُت يف توِف جزءا  
دم ذلك كبَتا من مسؤكلية اختيار ما يدرسونة ككيف يتعلموف كمىت يتعلموف كما ٯتكن أف يؤ 

ضطالع بعملية التقييم الذايت إف التعلم ا١تستقل ٯتكن أف يكوف أكثر فاعلية بالدارسُت إُف اإل
  عندما يتاح كلو قدر ضئيل من دعمو كتعزيزة 
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اُف أف مصطلح التعلم الذايت ا١تستقل ٯتكن إستخدامو من (  12:  1997) يشَت بنسوف كفوللر ك 
 خالؿ ٜتس طرؽ : 

 الدارسوف خال٢تا باالعتماد على ذاهتم يف مواقف يتعلم  -1
 عند تعلم كاستخداـ ٣تموعة من ا١تهارات اثناء التعلم الذايت  -3
 اللجوء إُف القدرات الذاتيو عند بركز صعوبات يف مواقف التعلم  -2
 ٦تارسة الدارسُت ١تسؤكلية التعلم باالعتماد على الذات  -4
 لذايت ٖتديد الدارسُت لعملية توجيو التعلم ا -5

من الواضح أف كجهة نظر بنسوف كفوللر تشَت اُف أف البند األكؿ يشمل اعتماد االدارسُت 
اهتم يف تلقي عملية التعلم دكف اإلشارة اُف مساعدة االخرين كذلك يعزز ابتكار ك على ذ

مواقف ٯتارس خال٢تا الدارسوف عملية التعلم دكف انتظار ا١تساعده كأما البند الثاين فيتضمن 
بُت االستقالؿ الذايت كالتوجيو الذايت حيث يتمتع الدارسوف  ( (candy,1991بط كاندم را

بفرصة إٗتاذ القرار كٔتعٌت أخر يؤكد ىذا البند اف كال من االستقالؿ الذايت كالتوجيو الذايت ا٪تا 
  ) (٫little,1991تا اسًتاتيجيتاف متداخلتاف اُف حد كبَت كيشَت البند الثالث اُف تعريف 

لالستقالؿ الذايت فهو يؤكد قدرة الدارسُت على االنفصاؿ عن ا١تدرس كعلى التأمل النقدم 
كاٗتاذ القرار كالعمل ا١تستقل كيركز البند الرابع على ٦تارسة ا١تسؤكلية من جانب الدارسُت  

حيث (   (lier,1996011-12كعنصر أساسي لالستقالؿ الذايت كىو ما يتفق أيضا مع تعريف 
االختيار كا١تسؤكلية ٫تا مظهراف اساسياف لالستقالؿ الذايت اذ يذكر : "اف يفًتض أف 

لالستقالؿ الذايت االختيار كا١تسؤكلية فلو كاف الدارس ٣ترد متلق سليب لعملية التعليم 
instruction   فإف اىتمامو سيصبح ضعيفا كغَت مركز "كيظهر البند ا٠تامس ٖتديد

 قهم يف االختيار . الدارسُت لعملية التعلم مفًتضا ح
على  بُت ا١تسؤكلية كاالستقالؿ الذايت  Nunan   ( 1988 : 2 ) يربط نيوناف السياؽكيف ىذا 

مثلة مثل ا١تصطلحات األخرل كالتعلم الفردم كالتعلم ا١تستقل  –إف االستقالؿ الذايت 
كزية الدارس ككل قد احتل مكانا يف اطار مر  –كالتوجيو الذايت كالتعلم الذايت كالتعليم الذايت 

 مصطلح من تلك ا١تصطلحات يشَت اُف اف الدارس ٯتتلك القدرة على توِف مسؤكلية التعلم   
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بأنو :  autonomousلتعلم الذايت ا١تستقل اجرائيا كبناء على ما سبق فإف الباحث يعرؼ ا
تاحة من اٟترية قدرة الدارس على تنظيم كالتحكم يف العالقة التفاعلية كا١تتناغمة بُت األ٪تاط ا١ت

كاالستقالؿ كاالختيار كا١تسؤكلية كالتنظيم الذايت كالتحكم الذايت كاإلرشاد الذايت كاٗتاذ القرار 
 يف سياؽ عملية التعلم ما يؤدم إُف التفاعل مع ا٠تربات اٞتديدة . 

ب مركزية اليالتعلم الذايت ا١تستقل كأحد أسف أالبحث ٮتلص  فإف  بناء على ما تقدـ ك  
 :  ةاليس يشمل العناصر التالدار 
: حيث ٯتارس الدارس عملية التعلم ْترية تامة كبدكف مساعدة ا١تدرس   freedomاٟترية  -1

 (  1998_سانكاكسكي 1998كىي ا٠تاصية الرئيسية للتعلم الذايت ا١تستقل ) دكركُت 
مية :كىو انفصاؿ الدارس عن ا١تدرس كعن ا١تؤسسة التعلي  Independenceاالستقالؿ -3

 3663بنسوف)التقليدية كالبحث عن مصادر جديدة كمتنوعة للتعلم كىو مبدأ قائم على اٟترية

 ) 
)   : حيث يتوُف الدارس مسؤكلية ما يتعلم ككيف كميت يتعلم  responsibilityا١تسؤكلية  -2

 ( .  1997_ بنسوف كفوللر  1996_ الير  1991_ ٫تليك  1996جيفريز 
أم أف يقـو الدارس عند توِف مسؤكلية التعلم باختيار كٖتديد ا١تواد  :  choiceختيار اإل -4

 1996كاالسًتاتيجيات اليت تناسب قدراتو كحاجاتو كاىتماماتو كميولة كمستول دافعيتو ) الير 

 (  1988سانكاكسكي  –
: حيث أف التعلم الذايت ا١تستقل يشمل التعلم الذايت   self-directionالتوجو الذايت  -5

self-directed learning   فاف التعلم الذايت ا١تستقل يتضمن سيطرة الدارس على عملية
 التعلم بتوجيو ذايت كليس بتوجيو من ا١تدرس . 

:كيشمل ذلك ا١تراقبة كالتقييم كالتقوًن كالتقدير الذايت self-reflectionالتأمل الذايت  -6
self-esteem  (  1991) ليتل 

: كيشمل ٖتديد استهالؿ عملية التعلم كاالنفصاؿ عن decision making اٗتاذ القرار -7
 (  1991_ ليتل  1991مساعة األخرين ) كاندم 
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: كىو سيطرة الدارس على ٚتيع ٣تريات عملية التعلم   self- governingالتحكم الذايت -8
 (  1998_ فينبَتج  1998سا٪تاكسكي )

٦تا ال شك فيو أف الدارس ا١تستقل لمستقل : دور الدارس في تنمية مهارات التعلم الذاتي ا
ذاتيا ىو الركيزة األساسية يف عملية تطوير مهارات التعلم الذايت ا١تستقل كىو صاحب الدكر 
األكؿ كاألساسي كالفعاؿ يف ىذه العملية كالدارس ا١تاىر ينبغي عليو أف يتقدـ يف عملية التعلم 

الستفادة من الفرص ا١تتاحو لو يف ٣تاؿ دكف اإلعتماد على "األخر" كما ينبغي عليو ا
االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة بقدر اإلمكاف داخل كخارج حدكد حجرة الدراسة أك 

 .(  robbins 3663) ا١تؤسسة التعليمية 
استعداد الطالب للتوسع  الؿٯتكن أف نلمس ا١تؤشر ا٢تاـ على التقدـ يف عملية التعلم من خك 

فالتعليم الرٝتي ىو  ،٨تو التفاعل مع اآلخرين خارج حدكد ىذه اٟتجرة  ٓتربة حجرة الدراسة
٣ترد بداية لتعامل الدارسُت مع اللغة اٞتديدة كنتيجة لذلك فقياس النجاح البد أف يكوف أمرا 
طويل األمد كال ٯتكن ٖتديدة بدقة خالؿ الوقت احملدد بفصلُت دراسيُت من فصوؿ التعليم 

فإف دكر الدارس َف يعد ٤تدكدان بتوقيت ا١تناىج كا١تؤسسات التقليدية  بناءن على ذلك، ك الرٝتي
اإللزامي أك بيئة التعلم داخل حدكد حجرة الدراسة كإ٪تا بلغ ذلك الدكر ذركتو بتجاكز كل من 
حدكد حجرة الدراسة كحدكد التوقيت ك٢تذا فإف الدارس ا١تستقل ذاتيا يتأقلم مع دكر " 

كاللغة األجنبية مثال ٔتهارهتا كىى اإلستماع   –ارسة خربات التعلما١تمارس اٟتر"حيث يقـو ٔتم
باإلضافة إُف فهم ىذه ا٠تربات كاستيعاهبا كمزاكلتها داخل  –كالتحدث كالقراءة كالكتابة 

كخارج حجرة الدراسة كهبذا اتسع دكر الدارس ا١تستقل ذاتيا ليشمل أدكارا أساسية كانت 
ـو هبا ا١تدرس خالؿ طرؽ التدريس التقليدية ا١تتبعة يف مصر أك قل ما زاؿ يق –منوطة با١تدرس 

فأسندت أدكار كمهارات كخربات جديدة اُف الدارس أملتها  –كبعض الدكؿ العربية حىت اآلف 
ة كالتطورات اٟتثيثة فلم يعد ا١تدرس ىو " اٟتاكم بأمرة " الذم يسيطر اليعليو التجديدات اٟت

د إسًتاتيجيات التعلم كَف يعد ىو الذم يفرض خطوات على العملية التعليمية كالذم ٭تد
التدريس أك التعلم على الدارس بل األكثر من ذلك أف الدارس ا١تستقل ذاتيا أصبح ىو 
ا١تسؤكؿ عن ٖتديد ا١تواد الدراسية اليت تناسب حاجاتو طبقا للمواقف اٟتياتية اليت يتعرض ٢تا 
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العمل ليلعب بذلك دكرا كاف منوطا كطبقا لثقافة ٣تتمعو كأيضا حسب متطلبات سوؽ 
با١تؤسسات التعليمية التقليدية كما ساعد على ذلك بشدة ىو إنتشار اٞتامعات ا١تفتوحة 
كابتكار مواقع تعليمية على شبكة اإلنًتنت تتيح للدارس تلقي عملية التعلم يف الوقت الذم 

  .٭تدده كباإلسلوب الذم ٮتتاره
اتيا يف عملية التعلم قد شجع العديد من ا٠ترباء إف إتساع دكر الدارس ا١تستقل ذ 

كىذا ما  ،كا١تتخصصُت كالباحثُت على إضفاء ا١تزيد من ا١تهارات على ىذا النوع من الدارسُت
الدارس ا١تستقل ذاتيا بقدرات فائقة مثل  اف يتحلىإُف Tompson  (1994  )ك  Rubinدفع 

َف يتمكن من الوصوؿ إُف فهمو ك٢تذا  ام ،اإلستعداد للمخاطرة كالقدرة على إعادة صياغة
يتم  Self-access centerإنشاء مركز لالتصاؿ الذايت  Jones  (1995  :338-339 )يقًتح 

ٗتصيصو لتحديد الفركؽ يف حاجات الدارسُت الذين نتوقع منهم إٗتاذ خطوات ٨تو توِف 
س كالوفاء بتلك اٟتاجات  ا١تسؤكلية النشطة عن التعلم إما ٔتبادرة ذاتية أ، بتشجيع من ا١تدر 

من ٖتديد العمل  –كمركز متقدـ كمسؤكؿ   –كما ينبغي أف يتمكن مركز اإلتصاؿ الذايت 
 ا١تنشود كإ٬تاد ا١تواد ا١تناسبة كإدراج ا١تهاـ بًتتيب منطقي مع القدرة على توفَت التقييم الذايت .

م كخربات اآلخرين ٢تم الدارسُت ٭تتاجوف إُف نقل خرباهتاف " Kelly  (1996  :94  )يذكر ك 
كالتعرؼ إُف أدكراىم كدارسُت حىت ٯتكنهم التكيف مع التعلم الذايت اإلستقالُف بكفاءة " ىذ 
) باإلضافة إُف تغيَت األدكار الكامن يف القدرة على توِف مسؤكلية التعلم باإلعتماد على الذات 

Holec 1986  :26  ) لية تعلم االسًتاتيجيات يف ىذه اٟتالة يفًتض أف يتوُف الدارس مسؤك
الالزمة لنوجيو عملية التعلم على أساس مبدأ"تعلم كيف تتعلم كأساس لإلىتماـ 

على ا١تستول األعلى  –باسًتاتيجيات التعلم الذايت ا١تستقل كتشمل مثل ىذه االسًتاتيجيات 
ا١تفًتض أف ككراء معرفية كالتفكَت كالتخطيط كالتقييم الذايت لذا فمن  ،اسًتاتيجيات معرفية –

يتم تدريس تلك االسًتاتيجيات للدارسُت كىى إسًتاتيجيات ٯتكن ٢تم تطبيقها أثناء عملية 
 ,53661:التعلم ، فمثل ىذه التطبيقات تتمخض عن ٥ترجات ذات أ٫تية يف عملية التعلم )

Rodgers. ) 
 ا١تستقل كما دكر الدارسُت ا١تستقلُت ذاتيا يف تطوير مهارات التعلم الذايت Dickinson٭تدد ك 

 يلي : 
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فهم ما يدرسوف أم انو ال بد ٢تم من فهم كاع بتعلم اللغة ) مثال ( كذلك لفهم ا٢تدؼ  -1
 من ا٠تيارات الًتبوية ا١تطركحة .

 القدرة على تشكيل كٖتديد األىداؼ ا٠تاصة من التعلم  -3
 القدرة على اختيار كاستخداـ اسًتاتيجيات التعلم ا١تالئمة  -2
 على مراقبة استخدامهم لتلك اإلسًتاتيجيات  القدرة -4
 القدرة على االتصاؿ الذايت كمراقبة عملية التعلم .  -5

لقد خلف دكر الدارس ا١تستقل ذاتيا مفهوما جديدا مفاده أف تدريب الدارس كلو لفًتة كجيزة 
) م ىو أمر ٤تتـو إذا أراد الدارس أف يصبح دارسا مستقال ذاتيا عند بدء عملية التعل –

Tudor 1996  :36  ) كأثناء عملية التدريب البد من منح الدارس الفرصة للمحاكلة كا٠تطأ
ك٢تذا  ،كإعادة احملاكلة لتقييم عملية التعلم، كىذا ٯتثل جزءا ىاما من مفهـو " التعلم بالعمل

يضع إسًتاتيجية البد للدارس ا١تستقل ذاتيا من اتباعها  Race (1994 : 43 ) ريس فإف 
يها " طريقة مركزية التعلم " موضحا من خال٢تا أف جوىر التعلم ا١تفتوح يتمثل يف مفهـو يسم

التعلم بالعمل، فيذكر: ال يتعلم الفرد من قراءة كلمات ا٠ترباء ا١تؤثرة ، بل يتعلم الفرد من 
خالؿ العمل باإلعتماد على الذات، فيتعلم بالعمل ، كيتعلم أيضا باإلسلوب الصحيح بل إف 

 لم يبلغ ذركتو عندما ٮتطئ الفرد . التع
إذا فلكي يكوف الدارس مستقال ذاتيا ، ينبغي أف يبادر بتوِف ا١تسؤكلية كأف يكوف " إنتهازيا " 
ٔتعٍت أف ٯتتلك القدرة على انتهاز أية فرصة قد تعن لو ليمارس عملية التعلم كيقـو بتحديد 

ك٤تتمل من مواقف التعلم كعلى  األىداؼ كاالسًتاتيجيات ا١تالئمة حسب كل موقف جديد
أساس كجهات النظر السالفة ، أصبح من الواضح ٘تاما أف الدارس ا١تستقل ذاتيا ٯتكنو تطوير 

 مهارات االستقالؿ الذايت من خالؿ القياـ باالدكار اآلتية : 
حيث يعتمد الدارس توسيع خربات الفصل كالتجاكز هبا إُف :ٕتاكز حدكد حجرة الدراسة  -1

 .حدكده للتفاعل مع اآلخرين با٠تارج ، أم أف يلعب دكر " ا١تمارس با٠تارج خارج 
ٕتاكز حدكد التوقيت : ٔتا أف مهاـ كأنشطة عملية التعلم تتحدد بتوقيت زمٍت تتم خاللو  -3

داخل حجرة الدراسة، فإف ذلك التوقيت رٔتا ال يكوف كافيا لتوسيع مدل ىذه ا١تهاـ 
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ا١تستقل ذاتيا أف يتجاكز حدكد ىذا التوقيت الزمٍت ، بل  لذلك فعلى الدارس ،كاألنشطة
كليس بُت جدراف ، كيسعى إُف التوسع يف خرباتو إما خارج أك داخل حدكد ا١تؤسسة التعليمية

 أك تقليل الوقت ا١تخصص ألداء نشاط معُت .  –حجرة الدراسة 
أف يقـو بتحديد مدخال ا ا١تشاركة يف ٖتديد ا١تدخالت: بل إف على الدارس ا١تستقل ذاتين  -2

اليت تناسب قدراتو كمهاراتو كميولو كحاجاتو  –كخاصة ٤تتول ا١تواد الدراسية  –عملية التعلم 
كاىتماماتو معتمدا على ذاتو كدكف اللجوء إُف اآلخرين إال يف حالة اٟتاجة إُف االستشارة . 

حملتول كىف ٖتديد طرؽ كىف ىذه اٟتالة تلعب شبكة اإلنًتنت دكرا ىاما كرئيسيا يف ٖتديد ا
ب القياس كالتقييم كالتقوًن كالتغذية الراجعة ا١تتزامنة كغَت اليالتدريس كاسًتاتيجية التعلم كأس

ا١تتزامنة ليستمتع الدارس ا١تستقل ذاتيا ببيئة تعلم إلكًتكنية ٗتتلف ٘تاما من قريب كمن بعيد 
 .والت ا١تتقلبةعن تلك البيئات التقليدية اليت َف تعد ٕتدم كسط تلك التح

توُف ا١تسؤكلية : كمعٌت توِف الدارس ا١تستقل ذاتيا للمسؤكلية أف يأخذ على عاتقو  -4
مسؤكلية عملية التعلم بالكامل ، فهو الذم ٭تدد األىداؼ العامة كاألىداؼ ا٠تاصة اليت يبٌت 

٭تد طريقة عليها ٤تتول ا١تنهج الدراسي كىو بناء على ذلك ا١تسؤكؿ عن ٖتديد ىذ احملتول مث 
التعلم أك اسًتاتيجية التعلم اليت سينتهجها على أف تتناسب تلك االسًتاتيجية ك٤تتول ا١تنهج 
من ناحية قدراتو كمهاراتو من ناحية أخرل، مث يقـو بعملية التقييم التكويٍت أثناء عملية التعلم 

تيجية التعلم أك ة من تقدـ كلتعديل جزء من احملتول أك تعديل اسًتااليلتقييم مدل ما كصل 
غَتىا ٦تا يبدك خالؿ ىذا النوع من التقييم أنو ٭تتاج إُف التغيَت أك التعديل، كغَت ذلك من 

 ا١تهاـ األساسية باإلضافة إُف مسؤكليتو عن ترتيب مهاـ التعلم ترتيبا منطقيا . 
ساسية ٖتديد االسًتاتيجيات ا١تناسبة: فمن مسؤكليات الدارس ا١تستقل ذاتيا ا٢تامة كاأل -5

ب كخطوات التعلم كربط األىداؼ العامة كا٠تاصة اليٖتديد أك اختيار اسًتاتيجية التعلم كأس
باالسًتاتيجية اليت سيتبعها كلذا البد أف يكوف حذرا عند إختياره أك ٖتديده إلسًتاتيجية 
ر التعلم على أف ٮتطط مستقبال إلمكانية تعديل أك تغيَت تلك اإلسًتاتيجية إذا تطلب أألم
 اِفذلك كمن مسؤكلياتو أيضا تعلم ا١تزيد من االسًتاتيجيات حىت يتوفر لو عدد كافر منها كبالت
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يستطيع انتقاء األفضل كذلك لتوجيو عملية التعلم كضبطها على أساس مفهـو " تعلم كيف 
 تتعلم " 

ف يفهم فهم ما يقـو بتعلمو: كليس معٌت أف يفهم الدارس ا١تستقل ذاتيا ما يقـو بتعلمو أ -6
ا١تادة الدراسية اليت يتعلمها فقط كإ٪تا يدرؾ كيعي أسس ٖتدد أىداؼ عملية التعلم ، كربط 
احملتول الدراسي بتلك األىداؼ كالوعي ٓتطوات التعلم كبًتتيبها الصحيح . كاألكثر أ٫تية من  
كل ذلك أف يفهم ماذا ك١تاذا ككيف يتعلم فالدارس ا١تاىر ىو ذلك الذم يربط بُت حاجة 
السوؽ أك اجملتمع كبُت احملتول الذم ينتقيو أك يقـو ببنائو من ناحية كبُت ذلك احملتول 

فإف اتفق احملتول ؛ كاإلسًتاتيجيات اليت يتبعها كبُت مهاراتو كقدراتو من ناحية أخرل
كاإلسًتاتيجية كحاجة السوؽ أك اجملتمع كمهارة الدارس توفرت بذلك العوامل اٞتوىرية لنجاح 

تعلم كال ننس أف فهم الدارس لكل ذلك يؤدم إُف فهمو للهدؼ من توفَت ا٠تيارات عملية ال
 ا٠تاصة بطرؽ التدريس كالتعلم . 

على  تشكيل األىداؼ ا٠تاصة : بناء على ماسبق فاف الدارس ا١تستقل ذاتيا يصبح قداران  -7
مع كحىت ٖتديد األىداؼ العامة كا٠تاصة حسب حاجاتو كاىتماماتو كحاجات السوؽ كاجملت

 ٖتديد مواقف التعلم . 
القدرة على االتصاؿ الذايت : كذلك كامتالؾ الدارس للقدرة على مراقبة عملية التعلم مث  -8

القياـ بعملية التقييم الذايت كاالستعداد الدائم لإلستفادة من مركز اإلتصاؿ الذايت الذم يتدرب 
 على طرؽ تطوير تلك ا١تهارات . من خاللو الدارس على مهارات التعلم الذايت ا١تستقل ك 

: فالبد للدارس ا١تستقل ذاتيا من انتهاز أية فرصة تعن لو ١تمارسة "االنتهازملعب دكر" -9
ب ا١تالئمة مثال عند ٝتاعو لقائمة من ا١تفردات ككجد جهاز اليعملية التعلم كلتحديد األس

صة لعمل مقارنة بُت مسجل فإنو يقـو بنطق نفس القائمة مث يسجل نطقو لكي ينتهز الفر 
 نطقو لتلك القائمة كبُت نطق صاحب اللغة بدكف اٟتاجة إُف مساعدة من اآلخرين . 

با١تسؤكلية فكال٫تا يتطلباف  مباشران  ارتباطان :كاالختيار هبذا ا١تعٍت يرتبط رباالختياالتمتع  -16
ب الياج طرؽ كأسنتقاء عوامل الدافعية ا٠تارجية ا١تالئمة كانتهإمن الدارس ا١تستقل ذاتيا 

 مناسبة .
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التمتع بالقدرات ا١تتميزة كالعمل على تطويرىا: كذلك كقدرات التحقق الذايت كالتوجيو  -11
الذايت كالتأمل الذايت كغَتىا من القدرات اليت ٘تيز الدارس ا١تستقل ذاتيا عن غَته من الدارسُت 

 كالعمل على ٖتسُت كتطوير تلك القدرات . 
وعة أخرل من األعماؿ كا١تشاعر اليت ٬تب أف ٯتارسها الدارس ا١تستقل ٣تم Yingىذا كيضيف 

 ذاتيا من أجل تطوير مهارات التعلم الذايت ا١تستقل اليت يتحلى هبا كىى : 
التمتع با١تزيد من ا٠تيارات خاصة ١تناقشة ا١تشكالت كالصعوبات اليت قد تطرأ أثناء  -1

 التعامل مع النظراء. 
 مشاركتو يف أداء ا١تهاـ بأسلوبو ا٠تاص .  ٖتديد طريقة إكماؿ -3
ٖتديد كيف يستخدـ ا١تكتبات العامة كا١تراجع كمعامل الكمبيوتر للبحث عن ا١تواد  -2

 الدراسية ا١تناسبة كالتعامل مع ا١تعارؼ كا٠تربات اٞتديدة . 
 االستمتاع ٔتركنة أنشطة التعلم اٟترة .  -4
 نشاطا كفاعلية خالؿ ا١تناقشات مع النظراء .  الشعور بالسعادة عند لعبو دكرا أكثر -5
 .الشعور بفائدة التقوًن الفردم كاٞتماعي كا١تشارؾ اليت تعود على أسلوبو يف عملية التعلم -6

ىكذا يتضح لنا أف الدارس ا١تستقل ذاتيا يلعب الدكر األكرب يف تطوير مهارات التعلم الذايت 
عملية التعلم دكف أدىن شك كرغم ذلك فإف ىناؾ  ا١تستقل كما يتضح لنا أف الدارس ىو ٤تور

أدكارا ال تقل أ٫تية عن دكر الدارس يف تطوير تلكم ا١تهارات كىى دكر ا١تدرس كدكر 
التكنولوجيا اٟتديثة كا١تتطورة اليت تتجسد يف شبكة اإلنًتنت بوسائلها ا١تتعددة كا١توىوبة . كىو 

 ُت . اليما سأقـو ٔتناقشتو يف القسمُت الت
 ر المدرس في تطوير مهارات التعلم الذاتي المستقل: دو 

مث إٚتاع بُت خرباء التعليم على أف عملية التعلم ىي عملية تتم بدكف مدرس كال هتتم  
كىو إٕتاه عا١تي جديد ال ٭تتاج  –على سبيل ا١تثاؿ  –بوجوده زاعمُت أف التعلم مدل اٟتياة 

(" بينما ال بد من  5:  1985كزمالؤه )  Brown فيقوؿface to – face–إُف التعليم ا١تباشر 
كجود دارس حىت تتم عملية التعلم فإنو من غَت الضركرم كجود مدرس ليقـو بتعليم الدارس 
فجميع الناس غالبا ما يقوموف ٔتمارسة التعلم باالعتماد على الذات كدكف أدىن مساعدة من 
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ذاتيا ينبغي أف يستغٍت عن ا١تدرس ٘تاما  ا١تدرس : كال يعٍت ىذا بالضركرة أف الدارس ا١تستقل
أثناء ٦تارسة عملية التعلم أك أف دكر ا١تدرس قد مت إلغاؤه فلم يعد لو دكر أك َف يعد للمدرس 

فإف اٟتاجة  –من كجهة نظرم على األقل  –كجود يف عملية التعليم بل العكس من ذلك 
دكر ا١تدرس التقليدم القائم على الدائمة إُف ا١تدرس لن تلغي دكره بل كل ما يف األمر أ، 

السيطرة على عملية التعليم سيعتوره الكثَت من التغيَت أك التحوؿ كنتيجة لذلك سينحصر ىذا 
الدكر يف مهمة دقيقة كبارزة تتمثل يف عمل ا١تدرس كميسر لعملية التعلم أك كمستشار 

يؤكد "الير"  السياؽ(كىف ىذا   Reinders, H.2666ك   boud,0988للدارس ا١تستقل ذاتيا) 
على أف ا١تدرس ينبغي أف يكوف " مرشدا على الطريق كليس " حكيما على خشبة ا١تسرح " 

ىناؾ العديد من اإلصطالحات اليت تعكس رؤية الكثَت من الًتبويُت لدكر اف إذ يقوؿ : 
كالباحث فهو ٯتثل ا١تمارس ا١تتأمل كا١تدرس ا١تفكر  ،ا١تدرس يف عملية التعلم الذايت ا١تستقل 

كا١تشارؾ يف االىتماـ بتشجيع زمالئو من ا١تدرسُت على أف يكونوا ٦تارسُت مستقلُت ذاتيا يف 
أنشطتهم ا١تهنية كما البد للمدرس من أف يفهم كيسخر ٚتيع اإلمكانات اليت تسود مكاف 

   (.5lier, 0990 : 2., loc. Cit)العمل كخاصة اإلمكانات اإلدارية كاألكادٯتية 
ساس ٕتاكز الدارس ٟتدكد حجرة الدراسة التقليدية إ٪تا ينبٍت على قدرة ا١تدرس إف أ 

على أساس أف التعليم داخل حجرة الدراسة التقليدية ذك تأثَت متواضع على كل من 
كعلى الكفاءة اليت تعترب ىدفا ينبغي أف يصل  –سواء للدارس أك ا١تدرس  –اإلستقالؿ الذايت 

ىو أف ٬تذب اىتماـ الدارس إُف إستخداـ اللغة األجنبية خارج و الدارس كدكر ا١تدرس الي
حدكد الفصل كأف يستفيد من الوسائط ا١تختلفة مثل الكمبيوتر كحجرة الدراسة التقليدية 
ليست ا١تكاف األفضل لتعلم اللغة اٞتديدة بل إهنا تعرقل تعزيز استقالؿ الدارس الذايت أما يف 

يدية اليت تتمثل يف سيطرتو على الفصل كعلى عملية التعليم حاؿ ٗتلى ا١تدرس عن الفكرة التقل
ا أيضا اليا يضم ٚتاعة تتعامل مع عملية التعلم بطالقة كمكانا مثاليفسيصبح الفصل مكانا مث

حملاكاة العاَف الواقعي  (Di Pietro, 0987, loc. Cit إف تطوير مهارات التعلم الذايت ا١تستقل (
ية اليت يتمتع هبا ا١تدرس مسبقا كما تتضمن اعتناؽ الدارس تتضمن توِف الدارس ا١تسؤكل

 ,carver 0982لوجهات نظر ا١تدرس كا١ترشد التعليمي باإلضافة إُف مصادر التعلم البديلة ) 
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littlejohn 098., Dickinson 0980)  يضيف ديكنسوف خصائص جديدة للمدرس ا١تستقل
 ما يلي : ذاتيا أك من ٗتوؿ لو مد يد ا١تساعدة للدارس ك

ا١تدرس أك ا١ترشد أف يكوف حنونا ك٤تبا فهو يتقبل الدارس كيهتم بو كٔتشكالتو  ينبغي علي 
كثَتا كىو على استعداد لقضاء كل الوقت يف مد يد ا١تساعدة لو كىو أيضا متسامح كداعم 
كمشجع ككدكد كما أنو ينظر إُف الدارس كند لو كنتيجة لكل تلك ا٠تصائص فإف الدارس 

و ْترية كببساطة فج يسوده اٟتناف كا٢تدكء  الياٟترية يف االقًتاب منو كأنو ٯتكنو التحدث يشعر ب
(Dickinson, 0987 : 022, loc. Cit) . 

ىكذا يتضح أف دكر ا١تدرس أعيد تشكيلو ليتناسب مع اإلٕتاىات اٟتديثة اليت تؤكد  
التعلم الذايت ا١تستقل كليواكب مركزية الدارس يف عملية التعلم كاليت تركز على إسًتاتيجية 

التطورات اٟتديثة يف التكنولوجيا كاالتصاالت كيتطلب ذلك الثوب اٞتديد لدكر ا١تدرس 
ا١تستقل ذاتيا بدكره معرفيو مهنية كمهارات ٤تددة يف كل ٪تط من أ٪تاط التعلم كىف عملية 

)  Carverرفر التدريس كىذا ما يوضحو ديكنسوف يف قائمة قاـ باقتباسها من مؤلف لكا
  ( كتلك ا١تهارات ٖتدد يف إدراؾ ما يلي :  32:  1983

اللغة القومية للدارس: حىت يكوف قادرا على االتصاؿ بالدارسُت دكف مواجهة أية صعوبة  -1 
 كحىت يقل احتماؿ حدكث سوء للفهم إُف أدىن حد . 

لدارسُت إذا تطلب األمر اللغة األجنبية ) ا١تستهدفة( : حىت يتمكن من مد يد ا١تساعدة ل -3
 ذلك ٔتهارة كدقة . 

ٖتليل اٟتاجات: كىذه إحدل ا١تهارات ا٢تامة اليت تتيح للمدرس الفرصة ١تساعدة  -2
  .الدارسُت على كصف حاجاهتم يف التعلم كصفا دقيقان 

ا١تواد الدراسية : كذلك ١تعاكنة الدارسُت الستكشاؼ ا١تواد ا١تناسبة كانتقائها من خالؿ  -4
در عديدة كخالؿ مواقف ٥تتلفة ٔتا يف ذلك ا١تواد ا١تنشورة سواء تلك اليت مت نشرىا يف مصا

 كسائل اإلعالـ احمللية أك تلك ا١تنشورة يف كسائل اإلعالـ العا١تية . 
ٖتديد األىداؼ : ليتمكن من مساعدة الدارسُت على ٖتويل حاجاهتم إُف أىداؼ  -5

 إسًتاتيجية يسهل ٖتقيقها . 
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ب التقييم : كذلك ١تساعدة الدارسُت على تقييم عملية التعلم اليت اليات كأسإجراء -6
 ب مالئمة للتقييم الذايت .الييقوموف هبا كمراقبة تقدمهم كابتكار أس

اسًتاتيجيات التعلم : حيث يقـو بعمل ا١ترشد للدارسُت كالتعاكف يف استكشاؼ أفضل  -7
التعلم كحىت ٯتكنهم ٖتديد البدائل كخاصة من  الطرؽ اليت تساعدىم يف السَت قدما يف عملية

 ٭تالفو التوفيق منهم . 
 قوائم اإلعداد : أف يقـو بعمل قوائم تضم متحدثي اللغة األجنبية ا١تستهدفة .  -8
 ا١تهارات ا١تكتبية : كتلك ا١تهارات تساىم يف تأسيس كإدارة مركز افتصاؿ الذايت .  -9

خرل من األ٫تية ٔتكاف ينبغي على ا١تدرس ا١تستقل ذاتيا أما ىانت كبارنز فيضيفاف مهارات أ
يف تعزيز التعلم  اِفامتالكها كاليت ٕتعل منو مصدرا موثوقا ينهل منو الدارسوف فيسهم بالت

 الذايت ا١تستقل كتلك ا١تهارات تتمثل يف اآليت : 
 تشجيع الطالب على ٖتديد األىداؼ العامة كاألىداؼ ا٠تاصة   -1
عملية التعلم عند الضركرة فقط)كىذا يتوقف بالطبع على دراية ا١تدرس التدخل يف  -3

 باسًتاتيجية التعلم الذايت ا١تستقل كإىتمامو هبا ( 
 كضع القواعد العامة كاألسس الضركرية كٖتديد الوقت ا١تناسب لتطبيقها .  -2
ملية تشجيع الطالب على توِف ا١تسؤكلية خاصة يف ا١تواقف اليت تتطلي ذلك عند ع -4

  .التعلم
 تعزيز الدافعية عن طريق :  -5

 .أ ( انتقاء موضوعات تعزز االىتماـ الداخلي 
 .ب ( خفض اإلثابة ا٠تارجية 

 ت ( التأكيد على ا١تشاركة الفعالة 
 اختبار صدؽ العالقات بُت األنشطة كا١تهاـ كبُت ا١تواقف التعليمية .  -6
 ,Hunt, G. & Barnes) ات معرفية عند الضركرة  توفَت راجعة كاضحة قائمة على اسًتاتيجي -7

1989 : 313  ) 
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أف سلوؾ ا١تدرس ا١تستقل ذاتيا ينبغي أف يتميز  سابقا أصبح جليان  ذكربناء على ما ك 
 ة : اليبا٠تصائص الت

فهم استقالؿ الدارس الذايت: كذلك يؤدم إُف تبٍت مبدأ ىاـ يتلخص يف أف الدارسُت  -1
عملية التعلم على أساس ذايت كدكف مساعدة من ا١تدرس باستثناء يف لديهم اٟتق يف ٦تارسة 

 حالة ظهور مشكلة يصعب عليهم إ٬تاد حل ٢تا 
ا١تمارسة التأملية: كىذا ما يؤىل ا١تدرس للوصوؿ إُف نقاط الضعف لدل الدارسُت  -3

 كٖتديد العوائق اليت قد تواجههم حىت يتمكن من التدخل يف الوقت ا١تناسب . 
 حث العلمي الدائم: كذلك إلرشاد الدارسُت أثناء قيامهم بعملية التعلم . الب -2
أ٪تاط تدريس ذات عالقات شخصية متبادلة: ٠تلق عالقة على مستول جيد مع  -4

 الدارسُت ٦تا يعمل على تشجيعهم ١تواصلة عملية التعلم . 
كمبادئ  تبٍت عوامل إجتماعية كسيكولوجية: كيتمثل ذلك يف فهم إتاىات كقيم-5

 كشخصيات الدارسُت كأفراد كال على حدة . 
إجادة ا١تهاـ اإلدارية ا١تالئمة: كذلك للتحكم يف اٞتانب االجتماعي لعملية التعليم ك  -6

 التعلم . 
ا١تعرفة ا١تهنية كامتالؾ قدرات خاصة: كذلك لإلتصاؿ بالدارسُت بسهولة كمساعدهتم  -7

إُف أىداؼ خاصة ٯتكن ٖتقيقها كمساعدهتم  على ٖتديد حاجاهتم كٖتويل تلك اٟتاجات
 أيضا يف تقييم عملية التعلم كمدل التقدـ الذم توصلوا إُف إحرازه . 

    التمكن من العمليات ا١تكتبية: كذلك لتأسيس كإدارة مركز اإلتصاؿ الذايت .  -8
 التعلم الذاتي المعتمد على اإلنترنت :  -

ف عن بيئة التعلم التقليدية يف الفصل فهى تعد من بيئة التعلم عرب شبكة اإلنًتنت ٗتتل 
كقد جعلت  ،(  McMahon & Oliver 3661) البيئات األساسية يف توليد التعلم الذايت 

 Barker & Wendel (تو ليأنشطة التعلم تتمحور بشكل أكرب حوؿ ا١تتعلم كزادت من إستقال

رتبط مع النجاح يف التعلم ا١تعتمد كيؤكد الباحثوف أف العديد من ا٠تصائص النفسية ت ( 3661
 (ة يف التعلم الذايت كالتحكم كمهارات الثقة بالنفساليعلى اإلنًتنت مثل ا١تهارات الع
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Watson , kalman, & kalmon, 3664 ; Nimi nevgi & Virtanen 3662 )  كىف ذلك
نصح كالرؾ إشارة كاضحة إُف أنو يلقى ّتزء كبَت من ا١تسئولية على ا١تتعلم نفسو لذلك ي

Clark  بتقدًن أنشطة توجيو إضاقية للطالب اٞتدد يف التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت (Clark 
3661  ) 

 خصائص التعلم الذاتي المعتمد على اإلنترنت :  -
أف خصائص التعلم الذايت ا١تعتمد على اإلنًتنت  Lynch & Demboيرل لينش كدٯتبو  

 :  يتألف من العناصر اآليت
يعد اٟتافز أك الدافع من العناصر ا١تهمة يف التعلم الذايت كمن أىم ما يثَت الدافعية  ز:الحاف -

 الكفاءة الذاتية كٖتديد األىداؼ . 
ا٠تربة كالكفاءة الذاتية يف اإلنًتنت من العوامل األساسية  الكفاءة الذاتية في اإلنترنت : -

 يف النجاح يف التعلم الشبكي 
رة الوقت من العوامل األساسية يف ٧تاح التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت تعد إدا إدارة الوقت: -

فالتعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت يستهلك كقتا أكرب منو عن التعلم يف الفصوؿ التقليدية 
كا١تتعلموف الذين ٯتتلكوف مهارات إدارة الوقت يكوف لديهم قابلية أكرب للتعلم من أكلئك 

  .الذين ال ٯتتلكوف ىذه ا١تهارة
: ا١تتعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت يلقي عليو جزء كبَت من ا١تسؤلية يف إدارة  إدارة بيئة التعلم -

بيئة التعلم ففي التعلم التقليدم يقـو ا١تعلم بتهيئة كتصميم كتنفيذ بيئات التعليم كالتعلم اليت 
ٟتاسب أك كسيط تتم كجها لوجو بينما على ا١تتعلم ذاتيا عرب شبكة اإلنًتنت أف يهيئ حهاز ا

توفر البيئة اإلفًتاضية يف  اإلتصاؿ الرقمي ككصلة اإلتصاؿ بالشبكة كمكاف اٞتلوس كذلك
فضاء اإلنًتنت مساحة شاسعة ٯتكن للمتعلم أف يتنقل فيها لذا تقع على عاتق ا١تتعلم 

 ة يف تصميم البيئة الفيزيائية الطبيعية . اليا١تسئولية كبدرجة ع
عرب شبكة اإلنًتنت أف  ان على ا١تتعلم ذاتي البحث عن المساعدة:إدارة دعم التعلم "  -

يبحث عن مصادر ا١تساعدة يف إ٘تاـ أنشطة التعلم كٖتقيق أىدافة من خالؿ اإلستعانة بكل 
من األفراد سواء ا٠ترباء أك ا١تعلمُت أك األقراف كأكعية ا١تعلومات كا١تكتبات الرقمية فاإلنًتنت 
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الوصوؿ إُف ا١تساعدة بإستخداـ أدكات متعددة مثل الربيد  توفر خدمات كاسعة ٘تكن من
اإللكًتكين كساحات النقاش كالقوائم اإللكًتكنية كقواعد البيانات كغرؼ احملادثة يضاؼ إُف 

ذلك ا١تصارد ا١تادية األخرل اليت يتوصل ٢تا ا١تتعلم خارج البيئة اإللكًتكنية  (Lynch & 

Dembok, 2664)

 تربوية في التعلم الذاتي :  أدوات اإلنترنت ال
بيئة التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت تعزز من التعلم الذايت نظرا لكوف أنشطة التعلم تعتمد  

بشكل رئيس على ا١تتعلم نفسو كلنجاح الطالب يف ىذه ا١تهمة فإف ذلك يستدعي توافر 
كىى الوسيلة اليت  شركط ٤تددة يف ثالثة عناصر رئيسة ىي : ا١تتعلم كا١تعلم كتقنية اإلتصاؿ

يتم عربىا تنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم كترتكز بشكل أساسي على أدكات التعليم كالتعلم عرب 
ككذلك ٬تب أف يبٍت احملتول يف  ( Mcloughlin & Hollongworth , 2660)شبكة اإلنًتنت

م كاىدافهم بيئات التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت على إحتياجات ا١تتعلمُت كيتوافق مع قدراهت
كخصائصهم كما ٬تب أف تتسم إسًتاتيجيات التعليم بتعزيز الدافعية لدل ا١تتعلمُت ١تساعدهتم 

يف التعلم الذايت (Cennamo & Ross , 2666)  كيتطلب ٧تاح التعلم الذايت ا١تعتمد على
لذايت من اإلنًتنت توافر أدكات ربط تربوية توائم بُت تقنية اإلنًتنت من جهة كأنشطة التعلم ا

يف ىذا الصدد اف التعلم الذايت  Hartely & Bendixenنجهة أخرل كقد أكرد ىاتلي كبندكس
ا١تعتمد على اإلنًتنت ٬تب أف يستخدـ األدكات الًتبوية ا١تعتمدة على اإلنًتنت كاليت تشتمل 
دة على تشكيلة كاسعة تضمن أدكات اإلتصاؿ ا١تتزامن كغَت ا١تتزامن كأدكات الوسائط ا١تتعد

كالفائقة كأدكات إدارة نظم التعلم كاليت تعزز من التفاعل الًتبوم بُت ا١تتعلمُت مثل ا١تشاركة 
كتعمل أدكات (Hartely & Bendixen 2660)كا١تقارنو بُت ا١تعلومات كبناء ا١تعرفة ذات ا١تعٍت

 شبكة اإلنًتنت الًتبوية على دعم ا١تتعلم يف تعزيز مهاراتو كاليت تعد ضركرية للتعلم عرب
 ,Dabbagh & Kistanas; 3665اإلنًتنت ا١تعتمد بشكل كبَت على ا١تتعلم نفسة )عبداٟتميد 

كتربز أ٫تية ذلك يف كوف بيئة التعلم عرب شبكة اإلنًتنت توجب على ا١تتعلم أف ٭تقق  ( 2664
 Kistanas & Chowة من الكفاية كا١تهارة يف التعلم الذايت لتحقيق أىداؼ التعلم)اليدرجة ع

أدكات اإلنًتنت الًتبوية يف التعلم Dabbagh & Kistanasكقد صنف دباغ ككستانس  (2662
 الذايت على النحو اآليت : 



 

.0 

 

أدكات الوسائط الفائقة ا١تعتمدة على اإلنًتنت: يشتمل اإلستخداـ الًتبوم لتطبيقات  -
مواقع اإلنًتنت الوسائط الفائقة على ا١تتصفحات ك٤تركات البحث كتصفح ا١تعلومات كٖتديد 

كٖتميل كحفظ ا١تلفات كتقييم ٤تتول ا١تواقع اإللكًتكنية كمواد الوسائط الفائقة كتقدًن دعم 
 قول للتعلم الذايت كتعزيز الدافعية عن طريق تنوع ا١تصادر كاٟتصوؿ على ا١تساعدة . 

ا١تتصفح أدكات الوسائط ا١تتعددة ا١تعتمدة على اإلنًتنت: كتشتمل على األدكات ا١تلحقة ب -
مثل الرسـو كاٟتركة HTMLكاليت ٘تكن من عرض ا١تواد بغَت صيغ إتش . يت . إـ . إؿ 

كغَتىا من ا١تلفات اليت يتم تطويرىا بنظم PDFكملفات العرض كملفات الػ و دم إؼ 
ف الوسائط ا١تتعددة يف التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت إُف تدعيم التعلم ذم ا١تعٌت اليكبرامج ت
بدأ الًتميز الثنائي للمعلومات كفيو يتم ٥تاطبة العقل من خالؿ أكثر من قناة إستقباؿ كدعم م

 حسي من أجل تعزيز التعلم . 
أدكات تكوين كنقل احملتول: كتشتمل على برامج ٖترير النصوص إتش . يت . إـ . إؿ  -

HTML ف صفحات اإلنًتنت)مثل برامج فركنتبيج اليأك برامج تFrontpage  يفر كدرًن ك
Dreamweaver)  كىى تبدأ من برامج لتطوير صفحت كيب بسيطة إُف صفحات مركبة

ف احملتول عرب شبكة اإلنًتنت كيستخدمها اليكيستخدـ ا١تصمم التعليمي كا١تعلم برامج ت
الطالب كذلك يف إرساؿ ا١تشاركات كىف ا١تشاركة مع فريق العمل كىف تطوير ا١تشاريع التعليمية 

 نًتنت . ا١تعتمدة على اإل
أدكات التعاكف كاإلتصاؿ: تشتمل أدكات اإلتصاؿ على الربيد اإللكًتكين كساحات النقاش  -

كاجملموعات اإلخبارية كبرامج احملادثة كأدكات مؤ٘ترات الصوت كالفيديو كأدكات التشارؾ يف 
كىى تدعم التعلم عرب الشبكات كىذه األدكات تدعم  ( MUD )الوثائق كشبكات ا١تعلومات 

 & Dabbagh) لتعلم التعاكين كالتعلم ا١توزع كىو التعلم الذم يتم مستقال عن ا١تكاف كالزماف ا

Kistanas 2664 إُف أف التعلم الذايت ا١تعتمد  Terry & Doolittleكقد توصل تَتم كدكلتل (
 على اإلنًتنت يعتمد بشكل رئيس على نظاـ إدارة التعلم كاقًتحا أف تشتمل إدارة نظاـ التعلم

LMS  األيتعلى  : 
 توضيح ا١تواعيد بشكل دقيق كتواريخ اإلستحقاؽ كذلك من خالؿ إدراج التاريخ كا١تهاـ . -
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 ٖتديد األىداؼ عن طريق كضع قائمة تدقيق رئيسية كفرعية باألىداؼ -
 التزكيد بتغذية راجعة لتعزيز التقوًن الذايت كا١تراقبة الذاتية بإستخداـ أدكات اإلتصاؿ التزامٍت-

 كغَت التزامٍت 
تعزيز عمليات اإلتصاؿ اليت ٬تريها ا١تتعلم مع نظاـ إدارة التعلم من خالؿ  تقدًن التغذية -

الراجعة كتوفَت قوائم التدقيق كا١تنظمات كا١تساعدة يف ٖتديد األىداؼ كتنظيم احملتول كتزكيد 
كالتعليمي كاإلدارم كا١تصادر أدكات التقوًن الذايت بالتغذية الراجعة الفورية كتوافر الدعم التقٍت 

   (Terry & Doolittle 2660)يف البيئة اإلفًتاضية  

التعلم الذايت عرب شبكة اإلنًتنت لدل طالب  فأا سبق مكٮتلص الباحث بناء على  
أف تنفيذ أنشطة التعلم الذايت كالذم يشتمل على اإلسًتاتيجيات ك  تؤكد ;التعليم قبل اٞتامعي
زيز كالدافعية كالتنظيم كالتوجيو تشًتط توافر خصائص أخرل يف بيئة اإلنًتنت دعم ا١تتعلم كالتع

 :كمن أ٫تها 
 األدكات األساسية كتشتمل على التقنية كتصميم الواجهة كالتصفح -
احملتول التعليمي اإللكًتكين مثل:ا١تقررات كالدركس كالوحدات التعليمية كالتعلمية -

 .كا١تستودعات الرقمية 
لًتبوية ا١تعتمدة على اإلنًتنت مثل : أدكات نظاـ إدارة التعلم كأدكات اإلتصاؿ األدكات ا-

التزامٍت كغَت التزامٍت .

 معوقات التعلم الذاتي المعتمدة على اإلنترنت في التعليم قبل الجامعي :  -
كما ىو اٟتاؿ يف التعلم التقليدم يف الفصوؿ ا١تدرسية كاليت يوجد هبا عدد من  

تعلم كنسبة من اإلخفاؽ لدل ا١تتعلمُت يف ٖتقيق اىداؼ التعلم فإف اٟتاؿ كذلك إشكاالت ال
يرافق بعض ٕتارب التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت كالنإتة عن إنعزاؿ الطالب يف بيئة افًتاضية ال 
ترقى إُف مستول التفاعل اٟتقيقي ككذلك قلق أكلياء األمور حياؿ تطوير أبنائهم لقدراهتم 

يضاؼ إُف ذلك القلق على ٤تدكدية التدريب على الطالقة يف النطق لدم الطالب  االجتماعية
يف التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت كالذم يعتمد بشكل كبَت على الكتابة النصية كما يواجو 
التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت صعوبات يف ا١تقررات اليت تتطلب مهارات حركية أك ا١تقررات اليت 
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 Cavanaugh Gillan Kromrey)تقدمة كما ىو اٟتاؿ يف العلـو كالرياضيات تتطلب مهارات م

Hess & Blomeyer 2664)  يضاؼ إُف ذلك أف بيئات اإلنًتنت ٔتا تشتمل عليو من كسائط
فائقة تعطي الطالب منفذان كاسع النطاؽ على ا١تعلومات كاليت تشتمل على النصوص كالرسـو 

بطريقة غَت منظمةكالصور كالصوت كالفيديو كتقدـ  (Jonassen Howland Moore & Marra 

كيلقي التعلم يف ىذه البيئة على الطالب ا١تسئولية يف إٗتاذ قرارات حوؿ تنظيم تعلمو  (2660
ككيف يتعلم ؟ ككم ٬تب عليو أف يتعلم ؟ ككم ٯتضي من الوقت يف التعلم ؟ ككيف يتوصل إُف 

همو للمواد اليت درسها ؟ كمىت يوقف أك يغَت من مصادر التعلم السليمة ؟ ككيف يقرر مدل ف
كقد أشار (  Hill Wiley , Nelson & Han , 3664) إسًتاتيجياتو ؟ كمىت يزيد من جهدة ؟

عدد من الدراسات إُف نقص كفاءة ا١تتعلم يف تنظيم تعلمو ذاتيا يف بيئات التعلم ا١تعتمد على 
(  Azevedo & Hadwin, 3665; Kozma , Elaine , Russell & Marx 3666) اإلنًتنت 

كللتغلب على ىذه ا١تعوقات فإنو ٬تب أف تتوافر بعض ا٠تصائص يف التعلم ا١تعتمد على 
 اإلنًتنت لدل طالب التعليم قبل اٞتامعي . 

 خصائص التعلم المعتمد على اإلنترنت لدى طالب مراحل التعليم قبل الجامعي :  -
ة التعلم الذايت على أداء ا١تتعلم يف التعليم قبل اٞتامعيعلى الرغم من كجود أدلة على إ٬تابي

(Zimmerman 0994) إال أف إضافة تقنية اإلنًتنت ٘تثل عامال إ٬تابيا أك سلبيا إلحداث التعلم
الذايت لدل طالب التعليم قبل اٞتامعي كللحصوؿ على أكرب قدر من الفائدة فإف ىناؾ 

عليم كالتعلم يف بيئات التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت معايَت خاصة إضافية يتطلبها ٧تاح الت
 السياؽكزمالؤه يف ىذا  Cavanaughكا١توجهة لطالب التعليم قبل اٞتامعي فقد أكرد كافنوؼ 

أنو ٬تب أف يصمم التعلم ا١تعتمد على اإلنًتنت بعناية يف مراحل التعليم قبل اٞتامعي ألنو 
من اإلشراؼ على تعلمهم كأف تقدـ أنشطة كجد أف الطالب الصغار ٭تتاجوف إُف مزيد 

التعليم بصورة ميسرة كٕتزئة ا١تهاـ التعليمية ا١تركبة إُف أجزاء مبسطة كأف يقدـ نظاـ تغذية 
راجعة مكثفا كىذا يوجب أف يكوف اتصاؿ ا١تعلم با١تتعلم ككِف األمر بشكل دكرم كما 

ء صغَتة حىت تتم مالحظة تقدـ ة التعلم أف يتم تقسيم الدركس إُف أجزااليتتطلب زيادة فع
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ا١تتعلم بشكل ملحوظ كذلك ٬تب أف يراعي يف تصميم التعلم متطلبات مراحل النمو 
 .(Cavanaugh & Others 2664) اإلدراكي لدل ا١تتعلم 

 نماذج التعلم الذاتي : 
ٮتتلف التعلم الذايت يف ٪تاذجو تبعان ١تدخل التعلم الذم يتبناه مطورك النموذج كمن  

كالذم أشار لو  Corno & Mandinachلنماذج ا١تبكرة يف التعلم الذايت ٪توذج كورنو كمنديناتش ا
  كيتألف النموذج من عمليتُت رئيسيتُت :  ( Puzziferro , 3666) بزفَتك 
ىي عملية اكتساب ا١تعلومات، كالثانية؛ عمليات نقل ا١تعلومات كتتألف  :األولى العملية

 راقبة كحضور البديهةالعملية األكُف من ا١ت
كاإلختبار كيتم إجراء ىذه العمليات الفرعية  ،كاإلتصاؿ ،تتألف من التخطيط :العملية الثانية 

 بناءن على ٤تكات لألداء . 
 أف التعلم الذايت يتألف من ثالثة مكونات كىى :  (Bandura 0990)كيرل باندكرا  

   ا١تالحظة الذاتية . -1
 خطوات التقييم  -3
 التفاعل الذايت  -2

يف ٪توذجهما أف التعلم الذايت ٯتر من خالؿ  Butler & Winneبينما يرل بتلر ك كين  
 أربع مراحل : 

 كىي إعتقاد الطالب بإمكانيتو يف إ٧تاز ا١تهاـ .  :الكفاءة الذاتية  -1
 قدرة الطالب على كضع كإختيار األىداؼ ا١تناسبة .  -3
رؽ ا١تناسبة يف أثناء عملية التعلم كاليت يتم تغيَتىا كتكييفها قدرة الطالب على إختيار الط -2

 بناء على التغذية الراجعة من األقراف كا٠ترباء . 
ا١تراقبة كتتم يف صورتُت : خارجية كداخلية فا١تراقبة ا٠تارجية تشتمل على التغذية الراجعة  -4

الداخلية تشتمل على تطوير  كاإلقًتاحات اليت يتلقاىا ا١تتعلم من مصادر خارجية كا١تراقبة
 & Butlerإسًتاتيجيات إدراكية ٘تييزية كاليت يستخدمها ا١تتعلم إل٘تاـ عملية التعلم بنجاح ) 

Winne 099.)
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 التعلم الذايت يف مراحل ثالث ىي :  Ertmer & Newbyك٭تدد ٪توذج أر٘تر كنيوو  -
تعلم كمدل معرفتو با١تهاـ مرحلى التخطيط كتشتمل على ٖتديد األىداؼ من قبل ا١ت -1

 كتطوير إسًتاتيجيات التعلم كمتطلبات إ٧تاز ا١تهاـ كٗتطيط كقت كشركط التعلم . 
مرحلة ا١تراقبة كتشتمل على ٖتقق ا١تتعلم من مدل مناسبة إسًتاتيجيات التعلم اليت  -3

 إختارىا ٕتاه إ٧تاز ا١تهاـ كاليت تعكس مدل الكفاية يف ٖتقيق أىداؼ التعلم . 
مرحلة التقوًن كتشتمل على تقوًن الطالب ١تدل النجاح يف ٖتقيق أىداؼ التعلم كمعرفة  -2

 & Ertmerما إذا كاف من ا١تستحسن اإلستمرار يف إسًتاتيجيات التعلم نفسها أك تغيَتىا ) 

Newby 0990)

 ٪توذجو يف التعلم الذايت كا١تؤلف من ستة عناصر كىى :  Boekartsكقد طور بوكرتس 
 ا١تعرفة السابقة  -1
 اسًتاتيجيات التعلم اإلدراكية  -3
 اسًتاتيجيات التعلم فيما كراء اإلدراؾ ) تقييم إدراؾ موضوع التعلم (  -2
 توجيو الدافعية  -4
 موقع اٟتالة للدافعية  -5
خصائص اإلرادة يف التحكم يف األداء  -6 (Boekaerts 0999)  كمن ركاد التعلم الذايت

  :الذم يرل يف ٪توذجو أف التعلم الذايت يتألف من ثالث مراحل كىىZimmermanزمرماف 
مرحلة التدبر: يؤسس فيها الطالب األىداؼ كاإلسًتاتيجيات كإمتالؾ االىتماـ الداخلي 

 .ة الذاتية الئتوضوع التعلم كالفع
ا١تراقبة الذاتية مرحلة اٟتكم اإلرادم أك األداء : يطبق فيها ا١تتعلم اسًتاتيجيات التعليم الذايت ك 
 مع الًتكيز على تقييم اإلسًتاتيجيات كإختيار افضل البدائل يف ٖتقيق األىداؼ . 

مرحلة اإلنعكاس الذايت : يستخدـ فيها الطالب اسًتاتيجيات التقوًن كاسًتاتيجيات  -2
التفاعل ك٤تددات النجاح كالفشل كالعمل على تكييف اسًتاتيجيات النعلم كلما دعت 

  (Zimmerman 2666)الضركرة 
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كٔتالحظة النماذج الواردة يف أدبيات التعلم الذايت يتضح أهنا ٗتتلف يف التفاصيل كلكنها  -
 ة يف ا١تفهـو كىو أف التعلم الذايت يتم يف ثالث مراحل كىى : اليتتوافق بدرجة ع

 مرحلة اإلعداد:  -ٔ
اتيجيات كٮتطط لوقت كاٞتهد كفيها ٭تدد ا١تتعلم ك٭تلل ا١تهاـ كيضع ا٢تداؼ كٮتتار اإلسًت 

  .الالـز لتطبيق اسًتاتيجيات التعلم
 مرحلة األداء:  -ٕ

كىى تطبيق ا١تتعلم لإلسًتاتيجيات كمراقبة اإل٧تاز يف ٖتقيق األىداؼ كتكييف اإلسًتاتيجيات 
 ١تواءمة الظركؼ اليت ٭تصل عليها ا١تتعلم من ا١تراقبة 

 مرحلة التقييم: -ٖ
اإلنعكاس الذم ٖتصل عليو يف األداء كىف ٥ترجات التعلم اليت حققتها كفيها يراقب ا١تتعلم 

كيراجع ٔتوجبها شركط التعلم ليطبقها يف مراحل التخطيط الالحقة كاليت سيتبعها إلستكماؿ 
 Puustinen & Pulkkinen 2660 ; Boekaerts & Niemivirta 2666; Pintrichخطوات التعلم)

2666; Zimmerman 2666; Nesbit Winne 2660 )  كيالحظ كذلك أف مداخل التعلم 
السلوكي كاإلدراكي كالبنائي ٚتيعها متوفرة يف ٪تاذج التعلم الذايت ففي ا١تدخل السلوكي للتعلم 
الذايت مت التأكيد على ا١تثَتات ا٠تارجية كالتعزيز من خالؿ التغذية الراجعة مع ٖتديد قائمة 

الذايت يؤكد على اسًتاتيجيات ما كراء اإلدراؾ مثل األىداؼ كا١تدخل اإلدراكي يف التعلم 
ا١تراقبة الذاتية كالتقوًن الذايت يف تأدية مهاـ التعلم ا١تركبة كىف ا١تدخل البنائي يف ٪تاذج التعلم 
الذايت مت التأكيد على ا١تدخل االجتماعي كالذم إعتمد على مفاىيم التعلم لدل فيجوتسكي 

التأكيد على البعد ا٠تارجي يف التعلم كا١تتمثل يف تأثَت اجملتمع يف البناية االجتماعية حيث مت 
على ا١تتعلم يف إ٘تاـ أنشطة تعلمو من خالؿ إستفادتو من خربات ا١تعلمُت كا٠ترباء كتبادؿ 

 ا١تعلومات مع األقراف .



 

02 

 

 :  مهارات التعلم الذاتي
( كسػػوؼ اِفكجػػداين انفعػػ-أدائػػي سػػلوكي -للمهػػارة ثالثػػة جوانػػب للػػتعلم )عقلػػي معػػريف

-االسػػػتنباط -االسػػػتنتاج -يقتصػػر البحػػػث علػػػي اٞتانػػػب العقلػػػي ا١تعػػريف للمهػػػارة مثػػػل) التفسػػػَت
 اٍف(. ----االستدالؿ

إف ٧تػػاح ا١تػػتعلم الػػذم يعتمػػد يف تعلمػػو علػػى نفسػػو يتطلػػب تػػوافر عػػدد مػػن ا١تهػػارات األساسػػية 
ايت كسػوؼ نعػرض فيمػا لديو ، كلقػد حػاكؿ العديػد مػن البػاحثُت ٖتديػد أىػم مهػارات الػتعلم الػذ

 يلي بعض منها . 
 مهارات للتعلم الذايت كىى :  ةتسع  ( 367، 1987ك٭تدد )عبد العزيز السنبل ، 

 * مهارة القدرة على التفكَت كالعمل ا١تستقل . 
 * مهارة القراءة الذاتية ا١تعتمدة على االستيعاب ، تلخيص كاستنباط األفكار التعليمية . 

 اٗتاذ القرارات ا١تتعلقة بالعملية التعليمية .  * مهارة القدرة على
 * مهارة اٟتصوؿ على ا١تعرفة من مصادرىا ا١تختلفة . 

 * مهارة استخالص النتائج . 
 * مهارة فهم ا١تعلومات . 

 * مهارة االستمتاع بالدراسة . 
 * مهارة استغالؿ الوقت . 

 * مهارة ٖتقيق الذات كالثقة بالنفس . 
 مهارات التعلم الذايت كىى :   (  1988،39صالح،  )كحدد

 * مهارة العمل ا١تستقل . 
 * مهارة اٗتاذ القرارات . 
 * ا١تهارات العلمية . 

 * مهارة القراءة كالكتابة . 
 * مهارة تلخيص األفكار . 

 * مهارة ٦تارسة التقوًن الذايت . 
 * مهارة ٖتصيل ا١تعرفة من مصادرىا . 
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 الصعوبات يف ا١تواقف التعليمية . * مهارة ٖتديد ا١تشكالت ك 
  مهارات التعلم الذايت كما يلي :  , P.  ( Wood , 1974   283-488كما حدد )

 * مهارة العمل ا١تستقل عن توجيو ا١تعلم .  
 * مهارة البحث عن إجابات لألسئلة دكف مساعدة . 

 * مهارة استغالؿ كقت الفصل بفاعلية . 
 * مهارة التخطيط للعمل . 

 مهارة استخداـ مهارات الدراسة ا١تتعلمة .  *
 * مهارة استخداـ األنشطة ا١تتعلمة . 

 * مهارة استخداـ مواد كأدكات ا١تنهج دكف مساعدة . 
 * مهارة تلخيص األفكار . 

 :  اِف( على النحو الت13-62، 1978كما ٭تددىا) بدكم ، 
 * مهارة استخالص ا١تعٌت من ا١تقركء . 

 مع ا١تعلومات اليت  يتم اٟتصوؿ عليها .  * مهارة التفاعل
 * مهارة القراءة الصامتة السريعة . 

 * مهارة اٟتصوؿ على الكتاب من القوائم كالفهارس با١تكتبات . 
 * مهارة ا١تالحظة كتسجيلها . 

 *مهارة االقتباس . 
( أف مهػػارات الػػتعلم الػػذايت ٗتتلػػف بػػاختالؼ النظػػرة  34-1986،35كيشػػَت) عػػالـ ، 

فهـو التعلم الذايت ، حيػث يػرل الػبعض أف الػتعلم الػذايت يركػز علػى الناحيػة ا١تعرفيػة لػدل الفػرد ١ت
مػػػن خػػػالؿ جهػػػده الػػػذايت ، كيتعلػػػق بػػػذلك مهػػػارات منهػػػا اسػػػتخدـ مصػػػادر الػػػتعلم ، اسػػػتخداـ 
ا١تكتبة ) مهارة الوصوؿ للكتب كاستخدامها ( ، كمهارة التلخيص ، كمهػارة اسػتخداـ اٟتاسػب 

ا١تكتبة ؛ بينما يرل البعض األخر أف التعلم الذايت نظاـ متكامل للًتبيػة الذاتيػة ٯتتػد إُف اآلُف يف 
الشخصػػية اإلنسػػػانية يف تكاملهػػا ، فَتكػػػزكف علػػػى ٖتمػػل ا١تسػػػئولية، كٖتديػػد األىػػػداؼ، كاختيػػػار 
مػػادة الػػتعلم، كاألسػػلوب ا١تالئػػم لتعلمهػػا كمهػػارات اسػػتخداـ ا١تكتبػػة ، كمصػػادر الػػتعلم ، كمهػػارة 

 اٗتاذ القرار، كمتابعة التعلم 
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كعشرين خاصية من  ان ثالث (, P.   Mouton , 1975  3169 كلقد افًتضت ) 
ا٠تصػػػػػائص الضػػػػػركرية للنجػػػػػاح يف التعلػػػػػيم بطريقػػػػػة اجملموعػػػػػة الكبػػػػػَتة كطريقػػػػػة اجملموعػػػػػة الصػػػػػغَتة 

 كالدراسة ا١تستقلة كىى :  
 أف يضع أىدافان ذاتية .  -1
 أف يعمل بدكف إشراؼ .  -3
 يتبع التوجيهات .  -2
 يتعلم من خالؿ اإلنصات .  -4
 القدرة على أف يتصل بعضهم ببعض شفهيان ) أك لغويان ( .  -5
 أف يشارؾ با١تعلومات .  -6
 يدبر أك يستغل الوقت .  -7
 يستخدـ ا١تصادر ا١تالئمة .  -8
 يعمل بدكف مساعدة أك عوف .  -9
 أف يستخلص النتائج .  -16
 ا١تشركع . أف يكمل  -11
 يتنبأ بالوقت ا١تتطلب إل٘تاـ ا١تشركع .  -13
 أف يكوف قادران على أف يعمل مع اآلخرين .  -12
 أف يتمثل ا١تعلومات .  -14
 أف يعتٍت باآلخرين .  -15
 أف يتوافق مع ا١تواقف اٞتديدة .  -16
 يتنافس على الصفوؼ الدراسية األعلى .  -17
 الئم لو . أف يطلع على مستول الصف ا١ت -18
 ٭تث الذات على أف تكوف الدراسة ٦تتعة .  -19
 أف يتقبل أفكار اآلخرين .  -36
 أف يؤكد الذات مع اجملموعة .  -31
 أف ٯتتلك تصوران جيدان عن الذات .  -33
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 أف يكوف مهتمان بتعلم ا١توضوعات .  -32
فػػق مػػع ا١تواقػػف اٞتديػػدة  كقػػد كجػػدت أف طػػالب الدراسػػة ا١تسػػتقلة ٯتتلكػػوف قػػدران أكػػرب علػػى التوا

كمػػػا أف طػػػالب طريقػػػة اجملموعػػػة الصػػػغَتة ٘تتلػػػك القػػػدرة علػػػى الػػػتعلم مػػػن خػػػالؿ اإلنصػػػات أك 
( ا١تهػػػارات السػػػابقة علػػػي ثالثػػػة أسػػػس أك 291-287، 3662كقػػػد طػػػور ٜتػػػيس )،اإلصػػػغاء 

 مصادر ىي :
 مفهـو تكنولوجيا التعليم ك٣تاالتو . -1
 صو.مفهـو التعلم الفردم الذايت كخصائ -3
 ا١تمارسة.-2

كيف ضػػػوء ا١تصػػػادر الثالثػػػة ، فػػػإف مهػػػارات الػػػتعلم الػػػذايت ، ىػػػي مهػػػارات إدارة التعلػػػيم كتوجيهػػػو 
بشػػػكل فػػػردم كمسػػػتقل كقػػػد أمكػػػن ٖتديػػػدىا يف ا١تهػػػارات السػػػت الرئيسػػػية كالػػػيت تشػػػتمل علػػػي 

  .( مهارة فرعية66)
 المحور الثاني الفصول المقلوبة: 

 المقلوب: نشأة الصف-ٔ
الصفوؼ   يملتع ىلع تؤثر اليت يمىا١تفا تطوير يف  اماى دكار  Eric Mazurزكر ييرؾ مكاف إل 
يف كتاب عاـ  Maurz نشر اف.ر األق يملتع اُف دؼهت  يميةلتع اتيجيةاسًت  كضع خالؿ منا١تقلوبة 
ف هنج الصفوؼ ا١تقلوبة يف نقل أـ ٖتدد االسًتاتيجية بعنواف تعلم االقراف ككجد 1997

   خارج الصفوؼ ا١تقلوبة كمن مث االندماج يف الصفوؼ الدراسية كتدريب الطالب.ا١تعلومات 

(Wikipedia,2600)  
    مفهوم الفصل المقلوب: -ٕ
ف ا١تعٌت اللغوم يقرب ا١تفهـو إُف األذىاف قبل ا١تعٌت االصطالحي .فالًتٚتة اٟترفية إ  

تأيت ترٚتتها ٔتعٌت  ١flippedتعكوسة ، تعٍت الفصوؿ ا١تقلوبة أك ا  (flipped classrooms)١تصطلح
 يفاؿ قلب الشئ يقلبو قلبان  ،كالقلب يف اللغة ىو:ٖتويل الشئ عن كجهو  ،القلب أك العكس 

 كيف ا١تعجم الوسيط قلب الشئ قلبان: جعل أعاله أسفلو ، أك ٯتينو مشالو ، أك باطنو ظاىره .
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د يف لساف العرب ٔتا يناسب التعليم كقلبت القـو ، أم رجعت ، كالطريف ا١تناسب للمعٌت كر 
 كالدرس قو٢تم قلب ا١تعلم الصبياف : أم أرسلهم ، كرجعهم اُف بيوهتم . 

كتًتجم أيضان ٔتعٍت العكس : عكس الشئ يعكسة عكسان فأنعكاس : رد آخره على أكلو 
 : و لًتجع إُف كرائها القهقرم كمنو قوؿ الشاعر ا١تتلمس اليكعكس الدابة إذا جذب رأسها 

 جاكزهتا بأموف ذات معجمة    تنجو بكلكلها كالرأس معكوس 
 المعنى االصطالحي : 

بأهنا :استخداـ تكنولوجيا اإلنًتنت لألستقادة من التعلم يف  .Rozinah, J. (2604)عرفها 
الفصوؿ الدراسية ا٠تاصة با١تعلم، حىت يتمكن من قضاء مزيد من الوقت يف التفاعل مع 

 Bergmannكيعرؼ ايضان ، ستخداـ ا١تعلم اشرطة الفيديوكا ،اء احملاضراتالطالب بدال من إلق

الفصل الدراسي عكس الفصوؿ التقليدية حيث يكتسب الطالب ا١تواد اٞتديدة من ( (3613,
خارج الصف/ عادة عن طريق القراءة أك ٤تاضرة الفيديو ، كمن مث يستخدـ كقت الصف 

بينما ، يات مثل حل ا١تشكالت ك ا١تناقشة كاٞتدؿألستيعاب تلك ا١تعرفة من خالؿ اسًتاتيج
رات فيديو لتعليم ا١تعرفة االجرائية ا١تعقدة، كما ٤تاض عنباهنا عبارة (Milman,3613 )يعرفها

 اليت تشمل الوقائعية كا١تفاىيمية كما كراء ا١تعرفة كأف ىناؾ تفاعالن يناقش أنواع اخرم من ا١تعرفة 
 كجها لوجو.  يف الصف الدراسي عند عند اللقاء

 ٯتيز الفصل ا١تقلوب :  3614مارس يف  13كشبكة الفصوؿ )انقلبت (كضعت ٢تا مفهومان يف 
 )ىو النهج الذم يسمح للمعلمُت تنفيذ منهجية ٥تتلفة يف صفوفهم . ( 

 ٘تيزه عن غَته ىي : -The Four Pillars of F-L-I-P_ككضعت ٢تا أربعة أركاف 
  Flexible environmentالبيئة ا١ترنة  -1
  Learning cultureثقافة التعلم  -3
  International contentاحملتول ا١تقصود  -2
  Professional educatoreمهنية ا١تعلم  -4
  :   Felxible enviroment(  البيئة المرنة ٔ)



 

07 

 

يسمح ٔتجموعة متنوعة من طرؽ التعلم ، كيعمد ا١تربوف يف كثَت من األحياف إُف إعادة ترتيب 
مهم اٞتسدية الستيعاب درس أك كحدة ، لدعم عمل ٚتاعي أك دراسة مستقلة مساحات تعل

 ، ألف ا١تساحات ٗتلق الطالب ك ا٠تاصة يف تقيمهم كأركاهنا ثالثة ىي : 
تؤسس ا١تساحات ك األطر الزمنية اليت تسمح للطالب بالتفاعل ك التفكَت يف تعلمهم  -1

  .حسب اٟتاجة
 جراء تعديالت حسب االقتضاء .هتتم بأستمرار مراقبة كرصد الطالب إل -3
 تزكيد الطالب بالطرؽ ا١تختلفة لتعلم احملتول كإظهار اإلتقاف .  -2
  : Learning culture ( ثقافة التعلمٕ)

يف النموذج التقليدم ا١تعلم ىو ٤تور العملية التعليمية ، ىو األساسي يف مصدر ا١تعلومات . 
مدان ٤تورىا للمتعلم ، حيث يكرس الوقت كالفصوؿ ا١تقلوبة على النقيض من ذلك ، ينقل ع

كنتيجة لذلك الطالب  ،يف استكشاؼ ا١تواضيع ٔتزيد من التعمق يف خلق فرص تعليمية غنية
ىم يقوموف بنشاط ا١تشاركة يف بناء ا١تعرفة كما يشاركوف يف تقييم تعلمهم بطريقة ذات معٌت . 

 كأركاهنا : 
 أنشطة ذات مغزل . الفصل العكسي يعطي الطالب فرص لأل٩تراط يف -
 تكوف ىذه األنشطة يف متناكؿ ٚتيع الطلبة من خالؿ خلق التمايز كردركد الفعل .  -
 : International content ( المحتوى المقصودٖ)

مربوف التعلم ا١تقلوب يوظفوف بأستمرار التفكَت حوؿ الكيفية اليت ٯتكن أستخدامها يف التعلم 
 ر فهم ا١تفاىيم ، فضالن عن الطالقة اإلجرائية . العكسي ١تساعدة الطالب على تطوي

ب ٤تورىا اليكيستخدـ ا١تربوف احملتول ا١تعتمد لتنظيم كقت التدريس من أجل إعتماد أس
الطالب، كأسًتاتيجيات التعلم النشط، كىذا يتوقف على مستول الصف ك ا١توضوع ، كأركاهنا 

 ثالثة ىي : 
 .إف ا١تتعلمُت يصلوف بأنفسهم للمفاىيم  -1
 ا١تعلم يصنع أشرطة الفيديو ك احملتويات ذات الصلة أك يتوُف اإلشراؼ عليها لطالبو .  -3
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كمالحظة الطالب ،للوصوؿ لكل الطالب، كيتسم بالتفريد جعل احملتول قابالن  -2
 كتزكيدىم بردكد الفعل ا١تناسبة مباشرة كتقييم عملهم . 

  Professional educator( مهنية ا١تعلم 4)
لتعليم العكسي ٭ترصوف على التواصل مع بعضهم البعض لتحسُت تعليمهم ، ا١تربوف يف ا

 كيتقبلوف النقد البناء ، كال يسمحوف للفوضى تسيطر على صفوفهم . 
كيف اٞتانب ا١تهٍت معلمو الفصوؿ ا١تعكوسة ٭تصلوف على أدكار أقل بركزان يف الفصوؿ التقليدية 

 م العكسي من اٟتدكث ، أركاهنا : كىذه من ا١تقومات األساسية اليت ٘تكن التعل
 ا١تعلم ٬تعل نفسو متاحان ٞتميع الطالب ، للفرد ، كللمجموعات الصغَتة . -1
 تقدًن ردكد الفعل يف الوقت اٟتقيقي حسب اٟتاجة .  -3
إجراء التقييمات التكوينية اٞتارية خالؿ فًتة القلب من خالؿ ا١تالحظة ك تسجيل  -2

 . البيانات إلبالغ تعليمات ا١تستقبل 
 كيعكس التعاكف مع غَتىم من ا١تربُت كٖتمل ا١تسؤكلية لتحويل ا١تمارسة للجودة كاإلتقاف .-4

لزيادة التفاعل ككقت االتصاؿ  ةلكسي٦تا سبق يرم الباحث اف الفصل ا١تقلوب عبارة عن: 
ٖتمل من خالؿ توفَت بيئة فيها نشاطات لالمنهجية ْتيث  ،مُتلكا١تع الطالب بُت الشخصي  
  . لمهمتع  مسؤكلية  البالط  

 اىداف الفصل المقلوب:-ٖ
؛ معدم، 3615الركس،بو أ)كالدراسات من خالؿ اطالع الباحث علي االدبيات        
 اِفمكن ا٠تلوص أ( ذات الصلة بالصفوؼ ا١تقلوبة 3616ٛتزة،؛ .Abeysekera,260؛ 3615

 ة:اليىداؼ الفصوؿ ا١تقلوبة يف النقاط التأ
لتقريرية كاإلجرائية)بناء ا١تعٌت ، تنظيم ا١تعلومات ، ٕتربتها ، تكوين ا١تهارات اكتساب ا١تعرفة ا-
 ملية ، تشكيل ا١تهارات العلمية ، ٦تارسة مهارات التفكَت العليا كما كراء التفكَت ( .عال
اكتساب السلوؾ العقلي ا١تنتج عن طريق )الوعي بالذات، كالوعي بالتفكَت كطبيعتو ، -

 ءة ( .كضبط األداء بكفا
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ثنُت التعلم السابق )ا٠تربة( بواسطة التقانة السمع بصرية كبُت ٦تارسة ا٠تربة ا٬تمع بُت -
 اإلجرائية داخل الصف فيحقق التوازف ا١تطلوب لتحقيق التعلم النوعي ، التعلم ذك ا١تعٌت .

ان يشرؾ العقل ك القلب ك اٞتسم بالتعلم ، كيكوف الوسيلة اليت ٬تد فيها ا١تتعلم أىداف -
قل تقدير أخارج اجملاؿ ا١تباشر اُف االبتكار ك اإلبداع كأف يؤد فهو على  اِفجديدة تنطلق بو 

 ٭تقق التوازف الذايت ك الفكرم الذم ينشده التعلم .
فيكوف  ،كنسب األْتاث الًتبوية بالدراساتيوظف التعلم باٟتواس اليت أثبتت فاعليتها -

 الصف ببناء ا١تهمات الثرية .  التعلم نشطان خارج ا١تدرسة كنشطا داخل
معلم الصف العكسي ىو ا١تعلم الذم يهتم بثالث جوانب مهمة يف خلق التعلم كىي -

 كاٟتركة .  ،السمع كالبصر
دمج بُت التكنولوجيا ك التعليم ، بتقدًن ٪توذج ا١تزج بُت التعلم يف ا١تنزؿ بعيدان عن ا١تعلم ك ي-

 جو مع ا١تعلم يف اٟتصة . ا١تمارسة التطبيقية ١تا تعلم كجها لو 
 توفَت كقت اٟتصة أك الدرس لألنشطة بدال من استهالكو يف الشرح الذم قد ينسى .  -
 تو ، كل متعلم يتعلم بالطريقة ك الوقت الذم يناسبو.ليتفريد التعلم ك استقال-
 ٬تعل ٤تور التعلم الطالب ٔتساعدة ا١تعلم . -
قشات، احملاكاة، دراسات اٟتالة، ٣تموعات العمل يفعل اسًتاتيجيات العصف الذىٍت، ا١تنا-

 ، التجارب ا١تعملية ، ا١تهمات اٟتقيقية. 
لألىداؼ الًتبوية يف ٗتطيط األىداؼ ك  Bloomيهدؼ اُف ٖتقيق التوازف يف تصنيف بلـو -

التخطيط للخربات التعليمية ا١تدرسية، فكثَت من االدبيات الًتبوية ٖتصر ٖتقيقها يف ا١تستويات 
كُف دكف أف تصل با١تتعلم اُف مستويات التفكَت العليا اليت ٭تققها مستول التحليل ك األ

الًتكيب ك التقوًن، الفصل ا١تقلوب ٔتراحلو الثالث "قبل الدرس كأثناء الدرس كبعد الدرس " 
 ٭تقق مستويات ا٠تربة ك التعلم الكامل .

 :أىمية الفصل المقلوب-ٗ
 علي طالع الباحثإمن خالؿ ك العملية التعليمية كبَتة يف ٫تية  أللفصوؿ العكوسة 

؛ ىاركف،3615؛معدم،Miller,2604 ؛Fulton ,2602 دبيات اليت تناكلت الفصوؿ ا١تقلوبة)األ

 ة:الي٫تية الفصوؿ ا١تقلوبة يف النقاط التأ ِفإمكن ا٠تلوص أ( 3615،
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 .ْترية الطالب تنقل اك بتحرؾ تسمح-1
  ملالتع  باليسأك  الطالبية الصعوبات ادارؾ للمعلمُت يتيح الصفية الغرفة اخلد الواجبات عمل -3
  اعطاء من بدال  بةلالط مع بالعمل  الصفية  اٟتصة  كقت  من  باالستفادة مُتللمعل  تسمح-2

 .راتاحملاض
 . الوقت طواؿ بةلالط بايدم  ا١تادة توفَت-4
 .  افر األق من ملالتع فرص إنشاء-5
  . فردم بشكل بالتدريس رصةالف إتاحة-6
 .   ١تطالب اهكتقدٯت الدارسية جىا١تنا كٖتديث ٗتصيص ىلع مُتلا١تع قدرة-7 
 .مُت للمعل  ا١تتعدده تاا٠ترب  اُف الطالب كصوؿ-8
 .البعض مهبعض من ملكالتع اتىفيديو    دةىٔتشا للمعلمُت   يفااالحًت  التطوير-9
 .ابداعية كبطريقة اكثر ةاليبفع الصفية  الغرفة استخداـ-16
 .الدارسية ا١تادة ىلع االباء اطالع -11
  الدراسية.  ادةا١ت يف ىلاع مستول ىلع كا١تشاركة تماـىاال اِفكبالت  الطالب ٖتصيل يف الزيادة-13
 .  اٞتديدة جىا١تنا اك طرؽ ملتع  نظرية  تدعم-12 

 مكاف. كأم كقت أم يف الطالب يدم بُت متوفرة  يميةلالتع ا١تادة  -14
 الطالب. لدل الدارسية تاار ها١ت ٖتسن -15
 . الصفية اٟتصة عن هبم غيا حالة يف يميةلالتع ا١تادة ب الطالب تزكد-16
 . الطالب لدل عرفية ا١ت ستوياتا١ت  ١تعرفة بديل-17
  ملا١تع مع الطالب تفاعل تزيد-18
 ٕتعل الصف أكثر كضوحان.-19
 ٖتسن ادارة الصف.-36
 :المقلوبمميزات الفصل  -٘

 Educause,2602اديوكيس،من خالؿ اطالع الباحث علي االدبيات كالدراسات السابقة )

(يف ٣تاؿ التعلم 3616ية،أ ؛3616ٛتيد،؛3615،ابو الركسق؛1426خلود،؛3615حناف،؛
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٦تيزات الفصوؿ ا١تقلوبة يف النقاط  اِفااللكًتكين عامة كالفصوؿ ا١تقلوبة خاصة امكن ا٠تلوص 
 :ةاليالت
نمية ا١تتعلمُت مدل اٟتياة :فالطالب يتعلموف احملتويات قبل الدرس ٔتساعدة ا١تعلم ك ت-1

 جهاز الكمبيوتر الذم يطور مهارة التفاعل مع اجملتمع . 
زيادة ا١تشاركة يف ا١تواد : من خالؿ ا١تمارسة الكاملة لتمارين التعلم النشط اليت توضح -3

 يساعد الطالب على التعلق با١توضوع .الدراسية ٦تا  ا١ترتبطة با١تادةكا١تناقشات التطبيقات، 
عن طريق احملادثات بُت الطالب كىم يؤدكف  ا١تعلموفزيادة التفاعل بُت الطالب ك -2

 األنشطة كبُت ا١تعلم . 
لطالب مراجعة ا١تواد الدراسية أكثر من مرة خارج الفصوؿ الدراسية ، يف أكقات اٯتكن -4

 .كية ك أجهزة الكمبيوتر احملمولة ، اٍف ( ا٢تواتف الذ من خالؿ الراحة، 
التمكن من التعلم، يشجع الطالب على ٖتمل ا١تزيد من ا١تسؤكلية عن العملية التعليمية -5

  .ا٠تاصة هبم
 احملتول عرب أشرطة الفيديو .  عناب من ا١تتعلمُت ألم سبب عن ا١تدرسة غ تساعد من-6
رة بكثرة ك٣تانية على االنًتنت كا١تعلموف األقل أدكات تصميم ٤تتول الفصوؿ ا١تقلوبة متواف-7

يقدـ اإلنًتنت أكثر من كمابسهولة ،  منهاتعامل مع التكنولوجيا ٯتكنهم االستفادة مهارة يف ال
 ٙتانُت اختيار للفصل الذكي ك الفيديو التفاعلي للمعلمُت . 

ي ْتفظها يف القناة إمكانية ٗتزين الفيديو ، كتكوين مستودعات افًتاضية للفيديو التعليم-8
  .التعليمية 

تساعد الفصوؿ ا١تقلوبة على توافر ا١تعلومات اليت يف ٤تتول الفيديو حيت كقت االختبارات -9
 ٔتراعاة الفركؽ لفردية.تليب احتياجات كل طالب ،-16
تساعد أصحاب االحتياجات ا٠تاصة ، كضعاؼ السمع ، كمن يعانوف من ضعف يف -11

 اىدة اكثر من مرة .اللغات ، بتكرار ا١تش
فردية : حيث ٯتكن عض ا١تعلومات بطريقة كاحدة يف كل مرة ٦تا يضمن أف كل متعلم -13

يتعرؼ على ا١تستول نفسو من ا١تعلومات كباٞتودة ذاهتا . غَت أف التعلم ٔتساعدة تكنولوجيا 
متعلم معُت ا١تعلومات ٯتكنو أيضان أف يكوف فرديان ، أم ٯتكن تفصيل ا١تعلومات لتليب حاجات 
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بناء على ٖتديده لتلك اٟتاجات، كتقدًن ا١تساعدة ك الدعم ٢تذا ا١تتعلم بطريقة ٗتتلف عن 
 تقدٯتها ١تتعلم آخر، كمن مث فإف التغذية الراجعة ا١تقدمة للمتعلم تكوف فردية كفورية . 

دكر تفاعلية: فا١تتعلم ٔتساعدة تكنولوجيا ا١تعلومات يوفر بيئة تفاعلية ٗتتلف عن ال-12
السليب الذم ٬تد ا١تتعلم نفسو يف موقف احملاضر مثالن، كما توفر ىذه االسًتاتيجية مزيدان من 
ا١تشاركة اليت قد ال تتوافر أثناء التعلم مع األقراف ، حيث ٬ترم ا١تتعلم مع الكمبيوتر حواران 

 م .يتبادؿ فية الطرفاف السؤاؿ ك اإلجابة مع التغذية الراجعة من الكمبيوتر للمتعل
ذاتية ا١تسار: فا١تتعلم يستطيع التحكم يف طريقة عرض ا١تعلومات اليت تقدمها إسًتاتيجية -14

التعلم ٔتساعدة تكنولوجيا ا١تعلومات ، كبإمكانو أف يعيد أجزاء معينة من احملتول كمراجعهتا 
ر الكراـ بقدر ما يريد أك ٭تتاج ، كيف الوقت ذاتو ٯتكنو ٗتطي بعض األجزاء أك ا١تركر عليها م

 ألنو يرغب يف الًتكيز على ما ال يعرفو أك ال يتقنو . 
آمنة : حيث ٭تدث التعلم يف بيئة آمنة مقارنة ببيئة الفصل اليت يظهر فيها التنافس كيقع -15

ا١تتعلم أحيانان ٖتت ضغوط غرفة الدراسة ، كلكنو بأستخداـ الكمبيوتر يف التعلم يستطيع 
 دد سرعة سَتة ؟ػ كطريقة تعلمو .التخلص من ىذه ا١تشاعر ، ك٭ت

مناىج ثرية : ٯتكن النظر اُف التعلم ٔتساعدة تكنولوجيا ا١تعلومات على أنو كسيلة إلثراء -16
ا١تناىج كذلك بإتاحة الفرص للتعرض إُف نشاطات تعلم متنوعة إُف حد كبَت ، كىذا ما تتيحو 

 التقنيات اليت كفرهتا تكنولوجيا ا١تعلومات . 
ب التعلم: ٢تذه اإلسًتاتيجية "تكتيكات" متعددة، فيمكن بإستخداـ اليتنوع أس-17

 تكنولوجيا ا١تعلومات استخداـ ما يلي :
التعلم عن بعد : فإينما يتواجد ا١تتعلم يستطيع اٟتصوؿ على ا١تواد التعليمية اليت يريدىا  -أ

ى أف تتضمن ىذه عن بعد، كىذا يعٍت أف القائمُت على تصميم ا١تواقع التعليمية ٭ترصوف عل
ا١تواقع ا١تواد التدريسية ك التدريبية ا١تمكنة ، مع إمكانية تغيَتىا كتطويرىا ٔتا يتواكب مع 

 ا١تتغَتات احمليطة باجملاؿ ا١تعريف .
التعلم ا١تفتوح ا١ترف : يستطيع ا١تتعلم الدخوؿ إُف ا١تواقع التعليمية أك التدريبية ذات ا١تواد -ب

 مية ك ٮتتار منها ما يتعلمو كقن ما يشاء . ا١تناسبة للمناىج التعلي
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التعلم اٞتماعي : ففي حُت ٯتكن للمتعلم أف يتعامل مع ا١تواقع التعليمية ٔتفردة فإنو ٯتكن -ج
 جملموعة من ا١تتعلمُت استخداـ ا١تواد التعليمية ا١تتاحة معان ٖتت إشراؼ ا١تعلم .

ك التدريبية للمعلم أف يستخدـ ما فيها من العركض التعليمية : حيث تتيح ا١تواقع التعليمية -د
 مواد لتقدًن عركض تعليمية لتدريس نقاط معينة من ا١تنهج . 

كٚتيع تلك السمات تنطبق على الفصوؿ ا١تقلوبة فضالن كوهنا تستخدـ التعلم النشط كفق 
  النظرية البنائية .

 

  :توظيف الفيديو في التعلم المنعكس
لب الفصل الدارسي استخداـ الفيديو السمعي ك البصرم من االشًتاطات األساسية لق 

   3615. )الكحيلي،كثر نفعان أف ذا توافرت صفة التفاعلية يف الفيديو يكو اصوت  كصورة ، ك 
.(  كيعترب الفيديو أداة فعالة جدا إذا مت استخدامو بعناية ك حكمة يف العملية التعليمية.  96

ة لكي ال يؤثر على اليو التعليمي أف يكوف ذا جودة عكمن القضايا ا١تهمة يف اختيار الفيدي
جودة احملتول التعليمي كأصبحت عملية انتاج كٖترير الفيديو سهلة كمتاحة بسبب توفر 
التكنولوجيا اليت تساعد على ذلك إال أف انتاج فيديو تعليمي يشرح مادة تعليمية بشكل ك 

لم، لذلك ينبغي على ا١تعلم قبل انتاج اضح  كمناسب  كيف  كقت قصَت يشكل ٖتديا أماـ ا١تع
فيديو تعليمي أف يفكر إذا ما كاف الفيديو ىو أداة التدريس ا١تثلى لتدريس ا١تادة العلمية من 

 أجل اٟتصوؿ على ٥ترجات التعليم ا١تطلوبة .
 خطوات إنتاج فيديو تعليمي للتعلم المنعكس : 

عملية ٥تطط ٢تا بدقة ، كعناية  إ٪تا ةاليإف عملية انتاج فيديو تعليمي ليست عملية ارٕت 
احل ٘تر  هبا ر كىناؾ عدة م ،لم ٔتا ٮتدـ الدرسيفائقة ْتيث يتم االستفادة من كل ثانية يف الف

 :(3615)الشرماف،مرحلة إنتاج فيديو تعليمي
الفيديو عبارة عن كسيلة تعليمية لذلك ينبغي أف يقرر ا١تعلم ما إذا  التخطيط للدرس: -ٔ

كما ينبغي التخطيط ا١تسبق كالدقيق حملتو ل   ،سيلة مناسبة ١توضوع الدرس أـ الكانت ىذه الو 
ينبغي على ا١تعلم أف يركز  اِفالفيديو النهائي، فالفيديو  كسيلة ٗتتلف عن التدريس ا١تباشر، بالت

 على  كضوح ٤تتول الدرس ك أف ال يكوف ىناؾ الكثَت من اٟتشو حىت ال ٯتل الطالب. 
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اد استخدامها يف التسجيل )ٔتا ر بعد ٕتهيز األدكات ك التكنولوجيا اليت ي :تسجيل الفيديو-3
 يقـو ا١تعلم بشح الدرس كيف ذىنو طلبتو. ف كالكمَتا كغَتىا(يف ذلك اٟتاسوب ك ا١تيكرفو 

يف أم كقت كمتابعتو فيما بعد.   يقاؼ التسجيل إمن إ٬تابيات ىذه الطريقة أنو باإلمكاف ك 
ثَت من األحياف ٭تتاج الفيديو الذم مت تسجيلو إُف ٖترير لوجود : يف كتحرير الفيديو-ٖ

قتا ك لم يكعادة تأخذ عملية ٖترير الف ،بعض  ا١تشكالت أك اٟتاجة إُف إضافة عناصر جديدة
 لم قد يكوف جوىريا  كضركريا.يطويال   نسبيا إال أف ما تضيفو للف

 للنشر بُت الطلبة. ان و جاىز بعد تسجيل الفيديو كٖتريره يصبح الفيدي نشر الفيديو:-ٗ
 ات ا١تتاحة للمعلم لنشر الفيديو:ر كمن ا٠تيا 
 كضع الفيديو على مدكنات شخصية.-
 وتيوب.الياستخداـ مواقع مثل -
 ا١تواقع االلكًت كنية. -
   CD مضغوطة   اصتوزيع الفيديو عن طريق أقر -
  :يمة التربوية للفصول المعكوسة قال

اف  الًتبوية يف ا٠تليج العرو، مكتب الًتبية ا٠تليجي ( )التجارب يؤكد أٛتد عطية 
العلـو عليها . ك ا١تتعلم َف يعد ٔتثابة الصفحة البيضاء ك على ا١تعلم رسم خطوط ا١تعارؼ 

كإكساب ا١تتعلم مهارات عقلية ك بدنية كسلوكية ففي منتصف القرف العشرين تنوعت 
ث الدماغ كتضافرت لتشكيل تغَتات يف البحوث الًتبوية ك الدراسات النفسية كظهرت أْتا

مفاىيم التعلم ك تنصب ا١تتعلم احملور الرئيس يف العملية التعليمية ، فتحوؿ مفهـو الفركؽ 
ذكاءات متعددة كأ٪تاط تعلم، كٖتوؿ التعلم من اكساب ا١تعلومات اُف اكساب  اِفالفردية 

كح التعاكف بدال من ركح دعم ر  اِفا١تتعلم مهارات البحث كتوظيفها كإنتاجها، كإتهت 
البحث عن االسًتاتيجيات ا١تناسبة ٟتدكث  اِفا١تنافسة ، كٖتوؿ البحث عن طريق التدريس 

التعلم ، كاضحت التقنية ضركرة كليس ثراء ١تتعلمي القرف اٟتادم ك العشرين " إف الشباب 
سائل النصية كالتغريد ، عُت الذين كلدكا يف عاَف اٟتواسيب احملمولة ك ا٢تواتف ا١تتنقلة كالر فاالي

ـو يتعرضوف خال٢تا للتقنية الرقمية الييصرفوف من الوقت ما يتجاكز معدلو ٙتاف ساعات يف 
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 التواصلكنتيجة لذلك رٔتا ٯتر ىؤالء ٔترحلة ٖتوؿ جوىرم يف ٪تو أدمغتهم ، ٖتوؿ يفضل 
 ا١تستمر ك العمل على مهاـ متعددة " .

ضمنت معايَتىا ٜتس عمليات مهمة  (ISTE)لتعليم ف اٞتمعية الدكلية للتقنية يف اإبل 
 للمعلم ك١تدير ا١تدرسة كللطالب كىي : 

 كتتمثل معايَت ا١تعلم : 
 تيسَت ا١تعلم لتعلم الطالب كإبداعو ك يتمثل يف : 

 ٘تثيل ا١تعلم ٪تاذج التفكَت اإلبداعي  -1
 قضايا العاَف الواقعية  الستكشاؼحفز الطالب  -3
 اكنية تشجيع أدكات التعلم التع -2
 التشارؾ يف بناء ا١تعرفة  -4

 تصميم ٦تارسات تعليم تواكب العصر الرقمي : 
مساعدة الطالب على تعلم احملتوم يف سياؽ كاقعي لتحسُت ا١تعرفة ك ا١تهارات ك  -1

 االٕتاىات 
تصدير بيئات تعلم ثرية بالتقنية ٖتفز التعلم الفردم ، ك٘تكن الطالب من ٖتديد  -3

 هتا كتقييمها ذاتيان . أىدافهم التعليمية ك إدار 
التقييم ا١تستمر ا١تتنوع ٔتا يناسب معايَت التقنية ك احملتوم ك توظيف النتائج يف ٖتسُت  -2

 التعلم .
 تشكيل أنشطة التعلم ٔتا يناسب أ٪تاط التعلم .  -4

 تقدًن أ٪توذج للعمل ك التعليم يف العصر الرقمي . 
 التقنية .  استخداـ التشارؾ مع الطالب ك االقراف لدعم ٧تاح الطالب يف -1
 ة يف توظيف أكضاع جديدة . اليإظهار الطالقة يف نظم التقنية ك نقل ا١تعرفة اٟت -3

 تشجيع أل٪توذج ا١تواطنة الرقمية :
 دعم االستخداـ اآلمن القانوين لتقنية ا١تعلومات .  -1
 تشجيع اآلداب السلوكية يف البيئة الرقمية .  -3
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 لثقايف ك العا١تي الرقمي . أف ٯتثل ا١تعلم القدكة بتطوير الوعي ا -2
 ا١تشاركة يف النمو ك القيادة ا١تهنية : 

 ا١تشاركة يف اجملتمعات التعليمية ا١تهنية كالعا١تية  -1
 اإلسهاـ يف فاعلية حيوية مهنة التدريس يف ا١تدرسة كيف اجملتمع ا١تهٍت . -3
 التأمل يف البحوث ك الدراسات ك تقييمها ك ا١تشاركة فيها .  -2

ُف حق التعليم ا١تتميز للجميع كما نصت على ذلك ىيئة إليم للجميع متحوال كأصبح حق التع
اباف يرتفع األداء يف اليالعا١تية أف فنلندا ككوريا ك  البحوث كالدراساتأظهرت ونيسف، فقد الي

ا ك الياجملاالت التدريسية، بالرغم من اعتمادىا على ساعات التعليم الرٝتي، ٓتالؼ إيط
ساعات دراسية أكثر من الرٝتية ، كال يؤمن الًتبويوف يف فنلندا بأف تأدية  الربتغاؿ اليت تقدـ

عدد أكرب من الواجبات ا١تدرسية يؤدم بالضركرة اُف ٖتسُت عملية التعلم، كخاصة اذا كانت 
ككفقان للدراسات الدكلية يؤدم طالب االبتدائية ك  ،ركتينية كمللة كتتطلب ٣تهودا ذىنيان 

ن الواجبات ا١تنزلية على االطالؽ ك الفصل العكسي يرجئ أداء اإلعدادية أبسط كم م
 الواجب يف ا١تدرسة بدال من ا١تنزؿ . 

ـو اف بتوافر ٢تم يف ىذا الوقت االتصاؿ ا١تعريف ك القدرة على اليفمع كل ىذا ٭تق ١تتعلمي 
 إنتاج ا١تعرفة يف عصر الفوضى ا٠تالقة ٔتا يتفق مع أ٪تاطهم ا١تختلفة يف التعلم .

 الفصل ا١تقلوب شكل من أشكاؿ التعلم على  لفصل المقلوب و التعلم لإلتقان :ا
ٖتقيق التعلم ٟتد اإلتقاف فالًتبويوف على ٥تتلف مشارهبم ك مدارسهم النظرية الًتبوية ٬تمعوف 
على مبدأ كاحد  كىدؼ كاحد كىو الوصوؿ بالطالب ١ترحلة التعلم ا١تنشودة ، فاقتصاد ندرة 

 انتهي. الفرصة التعليمية
كالفصل ا١تقلوب ٔتا يتيح من استخداـ بيداغوفيا اٟتوسبة يتيح إمكانية التعلم الذايت خارج 
ا١تدرسة كىو التعلم القائم على هتيئة كإعداد ا١توقف التعليمي ك تنظيمو بأسلوب يستثَت دكافع 

 ا١تتاحة .  التعلم عند الطالب ، كيزيد من قدرتو يف االعتماد على النفس بالتفاعل مع ا٠تربة
التعلم لإلتقاف ىي نفسها ما ٬تب ٦تارستو يف  اسًتاتيجيةالباحث أف ٤تكات ك معايَت  يرلك 

 الفصل ا١تقلوب كأىم ىذه ا١تعايَت ما يلي : 
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 ( بأف إتاحة كقت كاؼ للتعلم ٞتميع 1962إتاحة الوقت الكايف للتعلم : يعتقد كاركؿ )
العركض السمع  بإتاحتويوفره الفصل ا١تقلوب الطالب يؤدم اُف ٘تكنهم من التعلم كىذا ما 

بصرية ك الركابط اإلثرائية )ا٠تاصة باحملتول الدراسي ( قبل كقت اٟتصة كيف ا١تنزؿ للمتعلم 
بالتعامل معها كيف كمىت يشاء ك بالوقت الكايف الذم ٯتكنو من الفهم ك بناء مفهومو ا٠تاص 

 ا١تناقشة ( كفق ٪تطو ك قدراهتا . ة )التكرار ، التوقف ، ا١تراجعة ، الي باستخداـ
  : التنويع يف أسلوب التدريس 

كآخر ،مشاىدة ٤تسوسة  اِف، فهناؾ من ٭تتاج  االستيعابٮتتلف ا١تتعلموف يف طرؽ الفهم 
ك االستعارات ، كمنهم من يفهم بالتكرار ، كىذا ما يوظفو ا١تعلم يف عركضو  باألمثلةيفهم 

 ا١تنزلية . 
 مو ككيف يتعلمو : فهم ما عليو أف يتعل 

ة التعلم اليالفصل ا١تقلوب بُت فهم احملتول كفقو  اسًتاتيجيةالتعلم لإلتقاف ك  اسًتاتيجيةٕتمع 
، ك يتمثل ذلك يف طريقة التدريس لتحقيق القدرة على فهم التدريس للمعلم كالتنويع يف ا١تادة 

الوسائل  باستخداـبط متعددة العلمية ، ٖتديد الصعوبات ا١تتوقعة ، تزكيد الطالب ٔتصادر كركا
 التقنية اٟتسية ، ا١تناقشة ، كطرح األسئلة من ا١تتعلم اليت تتيح للمعلم التقوًن ١تادتو . 

  : ا١تثابرة 
كتعمي الوقت الذم يكوف الطالب راغب أف يقضيو يف التعلم ، كيفرؽ كاركؿ بُت إنفاؽ 

ب يف التعلم النشط كفاعليتو ، الوقت يف التعلم ك بُت كمية الوقت الذم ينهمك فيها الطال
كىذا ما ٭تققو الفصل ا١تقلوب خارج الفصل كداخلو ، كىناؾ عدة عوامل لزيادة ا١تثابرة يف 
الفصل ا١تقلوب كالتغذية الراجعة، ا١تناقشة، ا١تكافأة،الًتكيز ، ا١تتعو الذاتية ، فلذا االستكشاؼ 

 عند الطالب ٢تا دكر يف زيادة ا١تثابرة . 
 : الفرصة 
لتعلم لإلتقاف يعترب الوقت مفتاح التمكن من التعلم ، كالفصل ا١تقلوب يتيح الوقت الكايف ا

للفصل أك أثناء  ةالفيزيقيللتمكن سواء عرب العركض يف ا١تنزؿ بعيدا عن الضغوطات النفسية ك 
 ا١تمارسة الفعلية للخربة داخل الصف . 

 :الفارق بين التعلم لإلتقان وبين الفصل المقلوب 
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أف التعلم لإلتقاف نظرية ، كالفصل ا١تقلوب أسلوب لتحقيق النظرية الًتبوية ىذه  رل الباحثكي
 أك تلك ، كيرتكز التعلم لإلتقاف يف خطواتو على ثالث مراحل أساسية :

 )مراحل اإلعداد ، مرحلة التعليم الفعلي ، مرحلة التحقيق من إتقاف التعلم (
 الفصل ا١تقلوب، غَت أف ا١تعلم غَت ملـز بتقسيم كىذه متطلبات أساسية ٞتودة التعلم يف

صغَتة ذات أىداؼ سلوكية ، كال ٭تتم عليو عدـ ٕتاكز الوحدة إال  جزئيةاحملتول إُف كحدات 
بإتقاهنا ، فمن ا١تمكن أف ٭تدد نواحي القصور يف التعلم أثناء كبعد التعلم كيضع ٠تا برنا٣تان 

، فمعايَت التقوًن ٗتتلف  عنا  اِفاُف الوحدة أك الدرس الت فوريان أك الحقان ، كينتقل با١تتعلمُت
فحد ، صلو ا١تقلوبفف يلتـز ٔتعايَت اإلتقاف كما ىي يف أيف الفصل ا١تقلوب، كلو إف أراد 

 اإلتقاف يف الفصل ا١تقلوب ىي ٥ترجات التعلم ك منجزات ا١تشاريع ك نسبة التحصيل . 
يف ا١تخرج النهائي ك الفصل ا١تقلوب ٭تقق ذلك اذا أراد يركز على نسبة التقوًن  باإلتقافالتعلم 

 ا١تعلم أف يطبق معايَت التعلم لإلتقاف .
 :تحديات التعلم المنعكس

ت العديدة للتعلم ا١تنعكس  إال أف بعض ا١تعلمُت يركف أف من ، سلبياتو ام من ا١تميز غعلى الر 
لدل كثَت من ا١تعلمُت، كما أف أنو يتطلب إعداد ن كاعيا كمكثفا كخربة كبَتة قد ال تتوفر 

 كما أف اٟتصوؿ  ،كبَت  ةكمهار  اِفت أك ا١تقاطع أك إنتاجها يتطلب جهدا عاتسجيل احملاضر 
فاستخداـ   مور الصعبةمن األ تعليمية جيدة من مقاطع الفيديو من اإلنًتنت علي نوعية

ت تدريسية اهار ا إضافيا على ا١تعلم، كما أنو يتطلب مئالتعلم ا١تنعكس ٯتكن أف يكوف عب
قد  ٬تيةباإلضافة إُف أف الطالب جديدكف على ىذه االسًت  ،جديدة ٦تا َف يعهدىا من قبل

)مطاكع، .٬تعلهم يرفضوهنا ١تا تتطلب من عمل يف ا١تنزؿ كالتحضَت للدرس قبل كقت الفصل
3615) 

فبعض  فالتحدم األصعب الذم يواجو أعضاء ىيئة التدريس ىو الوقت اإلضايف كاٞتهد
  يف أماكن عدة ، كقد يكوف لديهم أعباء مهنية إضافية علمُت يدرسوف أكثر من مقرر كأحيان ا١ت

فال يتوفر ٢تم كقت كاؼ الستخداـ التعلم ا١تنعكس كالتحضَت لو يف تدريسهم. فقد أكد 
كرغبة يف ٕترية يتطلب جهد مسبق  ا١تنعكس على أنو ا١تعلموف الذين استخدموا التعلم

  خرم.االسًتاتيجيات اال
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أما بالنسبة لصعوبة اٟتصوؿ على مقاطع تعليمية جيدة على اإلنًتنت كاٞتهد الذم يتطلبو 
ئدة يف التعليم اتسجيل احملاضارت أك إنتاجها، فقد صرح سلماف خاف مؤسس األكادٯتية الر 

مع  يدمقطع فيديو تعليمي ٣تاين يف ٥تتلف العلـو كالذم تزا3666من كاليت ٖتتوم على أكثر 
أكثر شوىد تقريبا من مت ترٚتتو إُف لغات متعددة منها اللغة العربية كالذم  شهرتو

 دقيقة. 36اؿ  مرة من ٥تتلف العاَف، يف مقطع مشهور لو َف يتجاكز 166666
كأشاد  تأثَت قوم على العملية ،٢تا  ا١ت الصالح التعليم  الفيديونستخدـ مقاطع  ونا عد

١تعلمُت بضركرة قلب الفصوؿ التقليدية ك على تزكيد بدكرىا يف إصالح التعليم كأكد على ا
 ,Bolligerالفصل ) الطالب ٔتقاطع فيديو ليطالعوىا يف ا١تنزؿ كٟتل التمارين كاألنشطة يف كقت

Supankorn & Boggs, 3616, p.719ا) 

 اتيجية التعليم ا١تنعكس يف العملية التعليمية،كبالرغم من الفائدة اليت ٧تنيها من توظيف اسًت 
اتيجية التعليم كاٞتانب السليب، كفيما يلي بعض سلبيات اسًت  صإال أهنا ال ٗتلو من النق

 (3614)ةشا١تنعكس كما ذكرىا موقع درد
 ٖتتاج من ا١تعلم جهد ككقت بعد الدكاـ الدارسي.-
 َف توفر ا١تدرسة اإلمكانات كا١تصادر كا١تساعدة للمعلم لتسجيل الفيديو.-
 ات الصفية.اليألنشطة كالفعجهد ككقت أكرب لتحضَت ا-
 ا١تشكلة التقنية على موقع دردسة حدت من فائدة التجربة.-
 على ا١تعلم أف يبذؿ جهد إضايف أثناء تنفيذ اٟتصة. -
 .مدة التحضَت للتجربة ٬تب أف تكوف أطوؿ-
أماـ  ان الباحث أف التعلم ا١تنعكس كغَته من أ٪تاط كبيئات التعلم ا١تتعددة يبقى خيار  رمىك 
َته  غعلمُت، كلذلك ال ٯتكن أف يتم الًتكيج ٢تذا النمط على أنو النمط األفضل ىو أك ا١ت

ذلك أف بيئات التعلم ٥تتلفة بشكل كبَت كال ٯتكن اعتماد ٪تط كاحد ليناسبها ،من األ٪تاط 
ر من قبل ا١تعلم أك ا١تؤسسة التعليمية بتبٍت ىذا النمط فال بد من اٚتيعا. أما إ ذا ما اٗتذ قر 

 ذ العديد من األمور بعُت االعتبار لضماف ٧تاحو.أخ
  الفصل المقلوب والنظرية البنائية 
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ة ا١تتعلم يف االدبيات التقليدية ا١توركثة ليف ا١تمارسات ا١تهيمنة البعيدة على استقالإ 
حقو يف التعلم ، فالعطاء ا١تهٍت عند ا١تعلم مازاؿ يرسخ ٖتت قواعد  تسلبوللمعلمُت ىي اليت 

د التاـ لو يف عملية اإليداع ا١تعلوماتية ك الصب يف ذىن الطالب ، كاحملصلة متعلموف اإلجها
فاقدم األىلية للممارسات اٟتياتية، فما كيسب بال جهد كتفكَت قلما يوظف يف حل 
مشكالت اٟتياة كيف الكسب ك ا١تعامالت، فضال عن استمرارية صموده يف ذىن ا١تتعلم ، 

زيل ظالؿ الفهم القدًن لعملية التعليم كالتدريس، فأعلنت أف التعلم فأتت النظرية البنائية لت
ا١تستمر الفعاؿ ا١تؤثر ىو التعلم ذك ا١تعٌت، ك٭تدث عندما يستكشف ا١تتعلم العاَف احمليط بو 
بًتشيح كتقنية ا١تعلومات اٞتديدة داخل منظومتو ا١تعرفية اليت صنعها بنفسو ، فيبٍت ٤تتواه 

 معتقداتو ٓترباتو الشخصية . ا١تعريف ك مفاىيمة ك 
فمهمة ا١تعلم اٟتقيقة الفاعلة ىو إفهاـ ا١تتعلم األدكار األدكار ا١تنوطة بو كمساعدتو ْتذر 
لتحقيقها، كىذا ما ينشده ا١تعلم عند قلب فصلو ، بتحويل التعلم ك معرفة ا١تفاىيم خربات 

ارسات الفاعلة ك ٘تكنو من سابقة لدل الطالب ٘تكنو من ا١تمارسة الفاعلة ك ٘تكنو من ا١تم
الذم يعتربه  –توظيفها يف حل مشكالت التعلم ك أنشطتو داخل الصف ، كيفًتض بياجيو 

أف ا١تعارؼ عبارة عن أبنية عقلية منظمة داخليان ، تتوُف  –البنائيوف ىو كاضع أسس نظريتهم 
صورة أكلية . قواعد للتعامل مع ا١تعلومات كاالحداث ، كيتم عن طريقها تنظيم األحداث ب

النظرية البنائية حيث تعٌت  كالنمو ا١تعريف ىو تغَت ىذه األبنية باالعتماد على ا٠تربة .
 التكيفات الناتج عن ا١تنظومات ا١تعرفية الوظيفية للفرد . ب

  تعددت نماذج البنائية فأي منها يوافق الفصل المقلوب ؟ 
  Learning Cycle Modelتعلم وذج دكرة ال٪ت عتطابق الفصل ا١تقلوب م يرل الباحث 

عنو غَت أف مرحلة االستكشاؼ ك   Constructive Learning Modelك٪توذج التعلم البنائي
 الدعوة ٖتدث يف ا١تنزؿ بأستقالؿ ا١تتعلم . 

كترتكز مهمة ا١تعلم يف البنائية على أمرين جوىرين ك٫تا )هتيئة بيئية التعلم( ك )ا١تساعدة يف 
لومات كيعد ىذا الدكر األكرب ١تعلم الفصل ا١تعكوس ك ٨تاكؿ اآلف الربط الوصوؿ ١تصادر ا١تع
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( كما خلصت بو 34-32 –ـ 3664بُت مفاىيم البنائية ا٠تمسة : )نادية بكار ، كمنَتة البساـ )
 من ٕتربة الفصوؿ ا١تقلوبة .

 
 
 
 

 مقارنة بين الفصول األفتراضية و الفصول المقلوبة 
 الفصول االفتراضية : 

  يديو كالتفاعل الصويت كاحملادثات النصية فعة من األدكات اليت تشمل بث ال٣تمو
ب مشاهبة اليكالسبورة اإللكًتكنية كاإلدارة التعليمية اليت ٘تكن من تقدًن مباشر كتفاعلي، كبأس

 للتعلم التقليدم . 
  . يستطيع الطلبة التجمع عرب الشبكة للمشاركة يف حاالت تعلم ٚتاعية 
 مع بُت الفصل االفًتاضي كا١تعكوس اال إذا قصد العكس . ال يستطيع اٞت 
  . ال يوجد اجتماع مكاين مباشرة مع الطالب 
  . حديث كيليب احتياج العصر 
  . كال يشًتط موافقة أ٪تاط التعلم 

 الفصول المقلوبة : 
  ، إجراءات متعددة ٬تمع فيها ا١تعلم بُت التواجد ا١تباشر مع الطالب يف كقت اٟتصة

 ١تباشرة قبل اٟتصة بتلقي الدركس ك الكحاضرات من خالؿ الفيديو . كعدـ ا
  يستطيع ا١تعلم اٞتمع بُت الفصل االفًتاضي كالفصل ا١تعكوس بتبديل الفيديو التقليدم

 إُف فصل ذكي . 
  . يوجد اجتماع مكاين يف الفصل مباشر 
  . حديث يليب احتياجات الطالب كيوظف األ٪تاط 

 الفصول االفتراضية : 



 

82 

 

  يستهدؼ غالبان كبار ا١تتعلمُت 
  . االتصاؿ باالنًتنت أساسي ٟتصولو 
  . ىدفو نقل احملتول ا١تعريف بدرجة كبَتة 
  اال٩تفاض الكبَت يف التكلفة كتغطية عدد كبَت من التالميذ ك الطالب يف مناطق

يف التعامل ة اليجغرافية ٥تتلفة كيف توقيتات ٥تتلفة، مع إمكانية التوسع دكف قيود ك السرعة الع
 كاالستجابة . 

 عملية التعلم َف تعد ٤تصورة يف توقيت أك مكاف ٤تددين أك مضبوط يف جدكؿ ثابت. 
  . اٟتصوؿ على ا١تعلومات ا١ترتدة كٖتليلها 
  . يتطلب االشًتاؾ يف الغرفة كمتابعة من الدعم الفٍت 

 الفصول المقلوبة : 
  ٯتكن تطبيقو على ٚتيع الفئات العمرية 
  باإلنًتنتاتصاؿ ال يتطلب  
  . يفعل التعلم النشط ك التعلم با١تشاريع 
  . مازالت التكلفة قائمة لوجود الفصوؿ ك اٟتصص الدراسية يف الفصوؿ العكسية 
  . عملية التعلم ٤تصورة بوقت اٟتصة من جهة كبوقت خارج اٟتصة من جهة أخرل 
 ة ك الرغبة يف التعلم . ليينمي االستقال 
 ستجابات فورية من األقراف أك ا١تعلم . ٭تصل ا١تتعلم على ا 
  ال يتطلب نظاـ إدارة أك اشًتاؾ بغرفة أك متابعة دعم فٍت . للمعلم حرية توفَت فصل

 ذكي . 
 الغرض من التعلم اإللكتروني : 

على ا١تدير أك ا١تشرؼ أف ٭تدد الغرض من تطبيق التعلم اإللكًتكين يف ا١تدرسة فهناؾ أغراض 
 قو التعلم اإللكًتكين منها ما يأيت : متعددة ٯتكن أف ٭تق

  مقابلة نقص ا١تعلمُت األكفاء)يف بعض ا١تناطق البعيدة قد يصعب إ٬تاد معلمُت أكفاء
النفاذ  اِفمع توافر بث ىاتفي يف تلك ا١تناطق ٯتكن من توصيل خدمة اإلنًتنت كبالت
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كادٯتي كىف إُف مقررات دراسية تقدـ عرب اإلنًتنت يقدمها معلم خبَت يف ٗتصصو األ
 التعلم اإللكًتكين (  اسًتاتيجيات

  . جسر فجوات يف ا١تنهج 
  . بياف اٟتاجة إُف مقرر يتوافر بو مستول عاؿو من اٞتودة يف التصميم كاحملتول 
  الطالب ا١تعرضُت للخطر .  احتياجاتمقابلة 
 لم القائم على تنمية مهارات التعلم لدل ا١تتعلم ) التعلم الذايت ، التعلم التعاكين ، التع

حل ا١تشكالت ، التعلم ا١تعتمد على ا١تشاريع ، مهارات جدكلة كإ٘تاـ ا١تهاـ ذاتيا ، 
اٟتصوؿ على الدعم من مصادر اإلنًتنت ا١تختلفة ، القياـ بأنشطة التعلم غَت الرٝتي 

كغَتىا من أنشطة التعلم ا١تعتمد على  Blogsكا١تدكنات  Wikisمثل إستخداـ الويكيز 
 الجتماعي يف اإلنًتنت ( النشاط ا

  ) ٖتسُت الدرجات ) مقررات إلكًتكنية عبارة عن برامج عالجية للمتأخرين دراسيا 
  مقابلة تعارض اٞتداكؿ لدل الطالب 
  مقابلة زيادة أعداد الطالب مع نقص األماكن ا١تتاحة 
  لتكوين فرصة للطالب للدراسة عرب اإلنًتنت 
  لوجو تبديل أك إضافة إُف التعليم كجهان 
   مقابلة متطلبات مشاريع كطنية يف التعليم 

  التخطيط للتعلم اإللكتروني : 
يف أعماؿ اإلدارة كاإلشراؼ كأحد مداخل التخطيط يف  ارتكازيعترب التخطيط ٤تور  

تبٍت مشاريع التعلم اإللكًتكين الذم يشتمل على ا١تبادرة كتأسيس ٞتنة التعلم اإللكًتكين 
 كالرؤية كالرسالة كا٠تطة الزمنية . كٖتديد اإلطار العاـ 

 المبادرة 
يعد ا١تدير كا١تشرؼ الًتبوم عنصرم التغيَت األكثر أ٫تية يف تصميم كتنفيذ كتقوًن مشاريع 
التطوير الًتبوم ك٘تكُت تنفيذىا بشكل عملي كد٣تها يف ا١تمارسات الًتبوية ك٘تيز شخصيتهما 

ل كبَت كعلى كل من ا١تدير كا١تشرؼ أف يبادرا إُف با١تبادرة ييسر تفعيل التعلم اإللكًتكين بشك
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ة كالسعي إُف ٖتقيق معايَت اٞتودة كذلك من اليتيسَت العمل اإللكًتكين من النواحي اإلدارية كا١ت
 خالؿ التحقق ٦تا يأيت : 

 التنظيمات ا١تتعلقة بالعمل على اإلنًتنت  أك الشبكات   -
 اإللكًتكين  التمويل الذم يشتمل عليو قرارات التعلم -
اٞتودة يف التعلم اإللكًتكين من حيث احملتول كالتقدًن كالتصميم التعليمي كالتدريب كالتعليم  -

 كالدعم كا١تصادر 
ا١تبادرة لدل ا١تدير كا١تشرؼ الًتبوم تسهم يف إيضاح الرؤية حوؿ التعلم اإللكًتكين من  -

 خالؿ : 
من اإلدارة كا١تعلمُت كالطالب كأفراد  Stakeholdersإيضاح الفكرة كنشرىا لدل ا١تعنيُت  -1

 اجملتمع 
 نشر الوعي الكايف  -3
 ٖتقيق فرص ٧تاح أكرب لتطبيق ا٠تطة التقنية  -2

  ، تعديل ا٠تطة التقنية بناء على مشاركات ا١تعنيُت يف النقاش ) ا١تنتدل ، ا١تخاطبة
لتعلم اإللكًتكين ا١تقابالت .... إٍف ( كذلك لكي يشعر ا١تعنيوف أهنم صناع مشركع ا

 كأنو يفي ٔتتطلباهتم ٦تا يؤدم إُف زيادة فرص النجاح يف تطبيق كتبٍت ا١تشركع 
 دور المعلم في التعلم اإللكتروني :  

كما أف الدخوؿ يف التعليم يغَت االسًتاتيجيات كالطرؽ فإنو كذلك يغَت أدكار الطالب كا١تعلم 
عم كموجو إُف داعم كموجو للطالب يف بيئة . دكر ا١تعلم ٖتوؿ من مرسل للمعلومات إُف دا

التعلم اإللكًتكين كفيما يأيت بعض ا١تهاـ اليت يقـو هبا ا١تعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين اٟتديثة 
 كىى على النحو اآليت : 

 إعداد الدرس :  -
اليت سيستخدمها ا١تعلم كخصائص ا١تتعلمُت  االسًتاتيجيةإعداد الدرس ٮتتلف باختالؼ 

ا١تصادر كىف اإلطار العاـ فإف ا١تعلم يف مرحلة اإلعداد للتدريس يف بيئات التعلم  كتوافر
 اإللكًتكين ٬ترم ا١تهاـ اآلتية : 
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  . ٖتديد خصائص ا١تتعلمُت كطبيعة ا١توضوع كا١تصادر كأدكات االتصاؿ كبيئة التعلم 
  . ٖتديد كصياغة األىداؼ 
  ل جاىز . إعداد احملتول التعليمي أك إعادة استخداـ ٤تتو 
  . ٖتديد اسًتاتيجية التدريس 
 ب التقوًن للواجبات أك ا١تهاـ . اليٖتديد أس 
ٗتتلف أدكار ا١تعلم يف تنفيذه للتعلم اإللكًتكين تبعا السًتاتيجية التدريس  التنفيذ :  -

ج كىف اإلطار العاـ ٬ترم ا١تعلم ا١تهاـ الرئيسية كاليت تشتمل على التوجيو كاإلدارة كالتنظيم كالدم
 :  اِفكالدعم كالتقييم كتفصيل ذلك على النحو الت

 تشتمل مهاـ التوجيو على اآليت : التوجيو :  -
  . توجيو ا١تناقشة 
  . اقًتاح اسًتاتيجيات تساعد الطالب يف عملية التعلم 
  . اإلجابة عن أسئلة الطالب 
 إُف الطالب .  االستماع 
  إعطاء التغذية الراجعة ز 
  . طرح األسئلة 
  االٕتاىات اإل٬تابية عند الطالب . تعزيز 
 إدارة ما يلي :  تشتمل مهاـ اإلدارةاإلدارة :  -
  البيئة التعليمية -                    التفاعل -          ا١تناقشة 
 تشتمل مهاـ التنظيم اآليت :  التنظيم :  -
 . تنظيم تعليم الطالب يف مهاـ فردية كٚتاعية . -    تنظيم عرض احملتول 
 تشتمل مهاـ الدمج اآليت :     مج : الد -
  . تشجيع الطالب على ٖتمل مسؤكلية التعلم 
  . ا١تساعدة يف دمج الطالب يف ا١تناقشة 
  . التفاعل مع الطالب 
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  . التعامل مع الطالب السليب يف بيئة التعلم اإللكًتكين 
  . دمج الطالب يف بيئة التعلم اإللكًتكين 
  . تعزيز التفاعل االجتماعي 
 ناء العالقات . ب 
  . زيادة دافعية الطالب 

 
 تشتمل مهاـ الدعم اآليت :      الدعم : -
  . التوجيو 
  . مساعدة الطالب على الربط بُت ا١تعلومات القدٯتة كاٞتديدة 
  . دعم ا١تناقشة كإدارهتا 
  . تقدًن الدعم الفٍت يف بعض اٟتاالت 
  . تسهيل مهاـ الطالب يف بيئة التعلم اإللكًتكين 
 حملتويات ا١تادة .  احتياطيةخذ نسخة أ 
 تشتمل مهاـ التقييم تقييم ما يأيت :       التقييم :  -
  . األعماؿ 
  . تفاعل الطالب 
  . األداء كعدـ االقتصار على تقييم النتائج 
  االمتحاناتالًتكيز على العمليات يف أثناء عملية التعلم كتقليل كزف  . 

لكًتكين ٗتتلف عن البيئة التقليدية كذلك يوجب بيئات التعلم اإلكيرل الباحث اف  
٦تارسات مهنية من ا١تعلم كا١تتعلم كاإلدارة ك تتوافر بعض اإلرشادات ا١توجهة للمعلم لزيادة 

، التوازف بُت اٟترية كالتقييدمن حيث احملافظة على فرص النجاح يف بيئات التعلم اإللكًتكين 
اف حىت يسهل تطبيق ا١تهارات اليت مت تعلمها يف استخدـ مهاـ كمشاريع كاقعية قدر اإلمكك 

قدـ ا١تساعدة كالدعم اضافة اُف تع بناء مهارات التعلم الذايت لدل ا١تتعلم يج، كتشالواقع 
  فقط . االنتهاءللطالب أثناء أدائو للمهاـ كليس عند 
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 أدوار المتعلم في التعلم اإللكتروني : 
الصف ا١تدرسي التقليدية ٦تا أكجد تغيَتان يف أدكار  بيئة التعلم اإللكًتكين عن بيئةٗتتلف  

  ا١تتعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين كمن أبرزىا ما يأيت : 
  . النشاط يف بناء ا١تعرفة 
  . الكفاءة يف التفاعل مع األدكات كا١توارد كاألقراف كا٠ترباء 
  . العمل يف بيئة تتمركز حوؿ ا١تتعلم 
  . ا١تهارة يف التعلم الذايت 
  . كفاية التعلم يف بيئات ثرية تعاكنية 
  . الكفاءة يف توظيف مستجدات التقنية يف أنشطة التعلم 
  . توظيف التقنية يف تبادؿ ا٠تربة مع األقراف كا٠ترباء 
  . التفكَت اإلبتكارم 
  . األخذ بعُت اإلعتبار االختالؼ يف كجهات النظر ا١تتعدة يف القضايا كحل ا١تشكالت 
 ات ١تا تعلمو . تقدًن إنعكاس 
  . الكفاءة يف إدارة تدفق ا١تعلومات 
  . مهارة التعامل مع ا١تناىج اليت تتصف بالتجديد كالتغَت ا١تستمر 
  Technology Literacyثقافة التقنية  -

 عيرفت ثقافة التقنية بأهنا ا١تقدرة كا١تسئولية كاإلبداع كالكفاءة إلستخداـ التقنية ا١تناسبة يف : 
  . اإلتصاؿ 
 لوصوؿ للمعلومات كٚتعها كإدارهتا كد٣تها كتقييمها . ا 
  . حل ا١تشكالت كإبتكار اٟتلوؿ 
  . البناء كا١تشاركة يف ا١تعرفة 
  ٖتسُت كتعزيز التعلم يف ٚتيع حقوؿ ا١تواد كا٠تربات (SETDA, 3663  ) 

يعرؼ بأنو الطالب الذم يوظف  Technology Literate Studentكالطالب ا١تثقف تقنيان 
 ومية . اليهاراتو التقنية يف التعلم كاإلنتاجية الشخصية كإٗتاذ القرار كاٟتياة م
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 معوقات التعلم اإللكتروني :
على الرغم من الدكر ا١تميز للشبكة العا١تية للمعلومات كأداة تربوية ، إال أف استخداـ 

  :من أ٫تهاالشبكة العا١تية للمعلومات ألغراض التعليم كالتعلم يواجو بعض ا١تعوقات ، 
صػػعوبة تػػأقلم ا١تعلمػػُت كالطػػالب مػػع ىػػذا النػػوع مػػن التعلػػيم بسػػبب تعػػودىم علػػى التعلػػيم  -

 التقليدم كا٠توؼ من التغيَت. 
 عدـ توافر التدريب الكايف للمعلمُت على استخداـ الوسائل التكنولوجية اٟتديثة .  -
يػة ىػذه التقنيػة عزكؼ بعض أعضاء ىيئة التػدريس عػن اسػتخداـ التقنيػة لعػدـ الػوعي بأ٫ت -

 أك عدـ القدرة على االستخداـ . 
ضعف اللغة اإل٧تليزية حيث أف معظم ا١تعلومػات كقواعػد البيانػات ا١تتػوفرة علػى االنًتنػت  -

مكتوبػػػة باللغػػػة اإل٧تليزيػػػة ، ٢تػػػذا فػػػاف االسػػػتفادة الكاملػػػة مػػػن ىػػػذه الشػػػبكة سػػػتكوف مػػػن 
 نصيب من يتقن اللغة اإل٧تليزية فقط . 

فا١تشاكل الفنية اليت يواجههػا الطالػب أثنػاء البحػث كالتصػفح كإرسػاؿ  دعم فٍت،غياب ال -
الرسائل ٕتعلو يفقد البيانات الػيت كتبهػا أك الػيت حصػل عليها،٢تػذا فػاف اسػتخداـ الشػبكة 
العا١تيػػػة يف التعلػػػيم ٭تتػػػاج إُف كجػػػود فنيػػػُت كدعػػػم مسػػػتمر ٟتػػػل ا١تشػػػكالت الػػػيت يواجههػػػا 

 الطالب كا١تعلمُت. 
ة من أىم ا١تعوقات اليت تقػف أمػاـ أم تطػور اليف ا١تاليحيث تعترب التك :ة التكلفة ا١تادي -

يف الدكؿ النامية ، حيث أف تنفيذ ا١تنػاىج الدراسػية علػى االنًتنػت ٭تتػاج ٠تطػوط ىػاتف 
معينة، كحاسبات معينة ، كنظران لتطور الربامج كاألجهزة فاف ىذا يضيف عبئػا  ٔتواصفات

   آخر على ا١تؤسسات التعليمية .
كتتمثػػل بصػػعوبة الوصػػوؿ للمعلومػػات كانقطػػاع الشػػبكة ا١تفػػاجئ نتيجػػة :ا١تشػػاكل التقنيػػة  -

 لضعف شبكة االنًتنت. 
عدـ توافر األجهزة الكافية للطالب يف ا١تدارس ، حيػث يعتػرب اسػتخداـ اٟتاسػب مكلفػا   -

 كما أف التعليم اٟتديث يتطلب أجهزة ذات مستول عاؿ لتالءـ الربامج ا١تتطورة. 
 ا٠تػربة لػػدل األشػخاص القػائمُت علػػى الػربامج التعليميػة كعػػدـ التحػاقهم بالػػدكرات نقػص  -

 كا١تؤ٘ترات يف الدكؿ العا١تية كا١تتطورة .  
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اآلثار النفسية كاالجتماعيػة السػلبية السػتخداـ االنًتنػت ، فكلمػا زاد اسػتخداـ االنًتنػت  -
 كاالكتئاب . ا٩تفض مستول النشاط االجتماعي كازداد مستول الشعور بالعزلة 

ا١تشػػػػكالت الصػػػػحية يف العيػػػػوف كالظهػػػػر النإتػػػػة مػػػػن اإلسػػػػراؼ يف اٞتلػػػػوس أمػػػػاـ شاشػػػػة  -
الكمبيوتر الستعراض الشبكة ، لذلك البد من االعتداؿ يف اسػتخداـ شػبكة االنًتنػت ، 

 لضماف االستمرار يف االستفادة من خدمات الشبكة مستقبال كعدـ النفور منها . 
 
 
 
 قوم عليها برامج التعلم اإللكتروني : النظريات التي ت -ٕ

إُف أنو علي ا١تصمم الًتبوم قبل البدء يف تصميم مقرره Rick Ells سالييشَت" ريك 
علي ا٠تط ا١تباشر من تبٍت نظرية تربوية توضح لو اإلسًتاتيجية التعليمية اليت يقـو هبا ك٪تط 

 الفردية . التفاعل بُت ا١تتعلمُت كمناسبة األ٪تاط التعليمية للفركؽ 
كتتعدد النظريات اليت تقـو عليها برامج التعلم القائم على اإلنًتنت من سلوكية كمعرفية 

 تصميم الربنامج، كصياغة الفركض، كبنائية، كاليت تشكل إطاران نظريان فلسفيان يساعد الباحث يف 
 ، كمن ىذه النظريات ما يلي : اِفتفسَت نتائج البحث اٟتك 
 : Cognitive Load Theoryالمعرفي  نظرية الحمل  - ٔ/ٕ

 Working " على حدكد سعة الذاكرة العاملةي تركز نظرية اٟتمل ا١تعريف بشكل رئيس

Memory  " تقدـ أك تعرض على  اليتكعامل يف التصميم التعليمي، فهي تقًتح أف ا١تعلومات
ض أف الفرد لديو سعة ْتيث تقلل أم ٛتل على الذاكرة العاملة، كتفًت  تبٍتا١تتعلمُت ينبغي أف 

ا١تعرفية، كأف أم زيادة  الوسائلتقدًن قدر مناسب من  ينبغي٤تدكدة، كمن مث  ()معاٞتةة ٕتهيزي
م ، يتتطلب العديد من العمليات اليت قد تكوف غَت مرتبطة بشكل مباشر بالتعل الوسائليف 

  .ة التعليماليلفعاألمر الذم يؤدل إُف تقلص ٤تتـو 
معاٞتات منفصلة من معلومات مرئية أف نقدـ  ،" Mayer ل " مايركيف ىذا اإلطار ير 

ا١تعلومات تستخدـ كل من القنوات السمعية كالبصرية اليت ٯتكن أف كأف ىذه   ،أك ٝتعية
كمن مث فإف ٤تدكدية الذاكرة العاملة رٔتا تتسع  ،تتجاكز سعة التجهيز ا٠تاصة بالقناة الواحدة
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، شكل أك صورة حسية كاحدة لصنع تعلم أفضل كأيسر بشكل فعاؿ عند استخداـ أكثر من
  بشرط أف تتكامل ىذه ا١تعاٞتات ١تا ٢تا من فائدة يف تقليص اٟتمل ا١تعريف . 

أننا نالحظ الشكل  ، "Mousavi & et.al فعلى سبيل ا١تثاؿ يذكر " ماكساىف كأخركف
بالتعليم التقليدم الذم يقدـ عزز التعلم مقارنة عرض ٝتعي ي ا٢تندسي ا١تقدـ بصريان كمتحدان مع

مثاؿ آخر ،  ،"  Tindall-Foed & et. al" تنداؿ فود كآخركف  كيقدـ،  يف شكل بصرم فقط
يكوف أكثر ٘تيزان للمعلومات ا١ترتكزة  البصرمالسمعي مند٣تان مع ا١تخطط  التعليقتقدًن  نو عندأ

 .  فقطعلى التعلم البصرم 
قد تستخدـ بعض ا١تواد التعليمية أنو  "،    Kalyuga وجاالي" ككىف ىذا اإلطار يشَت 

معركض السمعي  نصالا١تتعددة العركض السمعية بشكل متزامن مع نفس  الوسائلذات 
مدركاتنا عن نظرية اٟتمل ا١تعريف ، فإف مثل ىذا التزامن ا١تزدكج  خالؿ، كمن بشكل مكتوب

 بعضاطرة زيادة اٟتمل على الستخداـ ا١تعلومات ذات أ٪تاط العرض ا١تختلفة يزيد من ٥ت
القنوات اٟتسية ، كتعطى تأثَتان سالبان على التعلم ، كما أف ارتباط العناصر ا١تالئمة للمحتول 

النص اٟتالة ينبغي تقليص  ىذه البصرم كالسمعي يزيد من استهالؾ الذاكرة العاملة، كىف
يمية ٖتت شركط نظرية العركض التعلأنو عند تقدًن وجا " اليكينصح " ك ا١تعركض بصريان ،
 ما يلي :مراعاة ينبغي علينا  واٟتمل ا١تعريف فإن

 تقدـ كحدات العرض النصية يف صيغة ٝتعية أكثر منها يف شكل مكتوب .    -
 إذا(، ك ٝتعية كمكتوبة)٬تب أال تقدـ نفس الوحدات النصية بشكل متزامن يف صيغتُت  -

ينبغي تأخَت ا١تواد ا١تكتوبة كتعرض بعد فمتطلبان ،  ةكا١تكتوب يةالسمع الصيغةكل من   تكان
 العركض السمعية . 

، خاصة إذا  ف العركض النصية ٬تب إيقافها أك ٕتاىلها االسمعية ، ف الصيغةعندما نقدـ   -
  .  ١تتعلمُتلدم ا ٠تربة مرتفعةكانت ا

الذم كتطويره ك  النظرية عند تصميم ا١توقع التعليمي فرضيات ىذهكيستفيد الباحث من 
 .  اِفلبحث اٟتموضوع ا ؿ الوحدات ا١تقًتحةيتناك 

 : Information Processing Theoryنظرية معالجة المعلومات  -ٕ/ٕ



 

90 

 

لتقدـ علـو الكمبيوتر كاللغة كاالتصاالت أثره كصداه يف علم نفس ٕتهيز أف الشك 
بتخزينها قـو ليا١تعلومات من البيئة ا٠تارجية  يتلقىلذلك فإف عقل اإلنساف  كطبقان  ،ا١تعلومات

ك٘تثيل ا١تعلومات، أك معاٞتة استجابات تتضمن  مولدةها اليكاستعادهتا مرة أخرل عند اٟتاجة 
 .  هااليتشفَتىا، ككذلك ٗتزين كاسًتجاع ا١تعلومات مرة أخرل كقت اٟتاجة 

عملية  يصف مصطلح معاٞتة ا١تعلوماتأ ف  اِف ،كيف ىذا اإلطار يشَت"أرنوؼ كيتنج" 
، كما قد يطرأ عليها من تعديالت، أك ما قد ٭تدث من فقد للمادة ا١تتعلمة ، اختزاف ا١تعلومات

كٙتة مصطلحات تربط بُت نظرية معاٞتة ا١تعلومات كبُت الكمبيوتر، من بينها استكشاؼ 
ب استدعاء ا١تعلومات ا١تختزنة يف الذاكرة يف كل من الكمبيوتر اليالذاكرة الذم يعد من أس
إشارات إُف ٥تزف الذاكرة الستدعاء ا١تعلومات ا١تطلوبة عند اٟتاجة كاإلنساف حيث يرسل ا١تخ 

ها، كٗتزف ا١تعلومات يف كل من الذاكرة البشرية كذاكرة الكمبيوتر يف صورة تنظيم ىرمي يهتم الي
 ىذه ا١تعلومات .  بالركابط بُت ا١تعلومات كحجم

كٕتهيزىا ككذلك كتتوقف فاعلية التعلم على أسلوب ا١تتعلم يف معاٞتة ا١تعلومات 
بوجو عاـ ا١تعلومات أسلوب إدخاؿ ىذه ا١تعلومات يف البناء ا١تعريف لو ، كتعتمد عملية معاٞتة 

  :على 
 قدرة ا١تتعلم على فك رموز الرسالة كٖتويلها إُف معٌت أك صورة عقلية .    -
   داخل البناء  بُت ا١تعلومات اٞتديدة كا١تعلومات السابقة ارتباطاتقدرة ا١تتعلم على إحداث  -

 ا١تعريف ا٠تاص بو . 
 قابلية ا١تعلومات للتنظيم كالًتابط كالتكامل داخل البناء ا١تعريف للمتعلم .   -
    قدرة ا١ترسل للمعلومات كا١تستقبل ٢تا على إكساب ا١تعلومات اٞتديدة كاشتقاؽ ا١تعاين -

 كالدالالت منها . 
ا١تعلومات ، لعل من أ٫تها معاٞتة ت كقد بذلت عديد من اٞتهود لوضع تصور لعمليا

حيث توصل إُف قائمة مكونة من عشر عمليات  ،"Carroll ذلك التصور الذم قدمو " كاركؿ
 : ىيك  ٘تثل يف ٣تموعها عمليات التعلم ا١تعريف ، ا١تعلومات ١تعاٞتة
عمل  يوجوكيقصد هبا عملية هتيؤ أك ميل ٤تدد يقـو بو، أك  :Monitoring المراقبة -

 عمليات األخرل خالؿ األداء على ا١تهمة . ال
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ا١تثَتات ا١تطلوبة ، أم  Selectionكىى عملية تظهر توقع الفرد النتقاء  :Attention االنتباه -
 ( انتقائيا١تطلوب ٕتهيزىا لألداء )انتباه 

 قصَتة ذاكرةال: كىى عملية القدرة على استيعاب ا١تثَت كٗتزينو يف  Comprehension الفهم  -
 .   Short- Term Memory (S. T. M)ا١تدل 

كيقصد هبا عملية إغالؽ إدراكي للمثَت ا١تقدـ  :Perceptual Integration اإلدراكي التكامل  -
 -Longا١تدل  طويلةذاكرة ال، كتتم بواسطة ا١تزاكجة أك الربط بينو كبُت ما سبق ٘تثيلو يف 

Term Memory (L. T. M)   ا هبا .  من مثَتات ٯتكن ربطه 
التمثيل العقلي للمثَت كتفسَتاتو ،  تشفَتكىى عملية إعادة صياغة أك  :Coding الترميز  -

 كىذا يتوقف على طبيعة ا١تهمة أك ا١توقف ا١تشكل ك٤تدداتو . 
 أم عملية ٖتديد التشابو كاالختالؼ كالتماثل بُت ا١تثَتات . :  Comparison المقارنة  -
: كىى عملية تكوين إنشاء Co-Representation Formation احبالمص التمثيل تشكيل  -

 ا١تدل.  طويلة  ذاكرةيف ال٘تثيل معريف للمعلومات اٞتديدة عند ارتباطها بالبناء ا١تعريف ا١تاثل 
: كىى عملية البحث عن  Co- Representation Retrieval المصاحب التمثيل استرجاع  -

تباطها بصيغة أخرل اعتمادان على قاعدة معينة أك بعض إ٬تاد صيغة خاصة أك ٤تددة يف ار 
 القواعد اليت يقـو عليها ىذا االرتباط . 

كىى عملية ٖتويل أك تغيَت التمثيل العقلي لبعض األسس أك  :Transformation التحويل  -
 القواعد اليت سبق ٖتديدىا .  

العقلية  تية ٕتهيز التمثيالكىى عمل :Response Execution االستجابة إصدار أو تنفيذ  -
 ا١تعرفية إلنتاج أك إصدار استجابة صر٭تة أك ضمنية . 

،  التعليمي كإنتاجو من تلك النظرية عند تصميم ا١توقع اِفالبحث اٟتكقد استفاد 
ا٠تارجية ٖتدث اتصاالن بينها كبُت أعضاء  البيئةا١تتعددة كمثَتات من  الوسائلحيث إف تقدًن 

ا١تدل ليتم اسًتجاعها حُت  طويلة ذاكرةال اِف اليت تنتقل بعد عدة مراحلاٟتس لدل الطالب 
، حيث أف ا١تراقبة تؤدل  اِفالبحث اٟت تفيد ها ، كما أف عمليات ٕتهيز ا١تعلوماتالياٟتاجة 
، كالتكامل  الربنامجحملتول  ا١تتعلم، كالفهم يؤدل إُف استيعاب  الربنامجلدراسة  ا١تتعلمإُف هتيؤ 
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كبُت ما يقدـ لو ، كىذا بدكره قد  ا١تتعلميؤدل إُف تزاكج ما مت تعلمو بالفعل لدل  اإلدراكي
 كفاءة التحصيل كتنمية ا١تهارات بالوحدات ا١تقًتحة . يؤدل إُف التأثَت بإ٬تابية على  

 :  Cues Summation Theoryنظرية تجميع المثيرات  -ٖ/ٕ
كذلك برامج التعلم اإللكًتكين ،  كنولوجيابت كثيقان  ترتبط نظرية ٕتميع ا١تثَتات ارتباطان 

 ،كالرسـو  ،كالنصوص ، الصوت،مثل الربامجكتنوع ا١تثَتات اليت تشتمل عليها ىذه  لتعدد
تساعد ك الصور الثابتة ، كالصور ا١تتحركة، كاليت هتدؼ إُف إكساب ا١تتعلم ا١تعارؼ كا١تهارات، 

كىذه ا١تثَتات ٦تا يساعد على االحتفاظ ب ا١تعرفية للمتعلم اليعلى حدكث التفاعل بُت األس
هبذه ا١تعلومات يف الذاكرة طويلة ا١تدل للمتعلم ، كيسهل استدعاءىا يف مواقف التعلم الالحقة 

 : يكيتضح ذلك فيما يل، 
على تركيز انتباه ا١تتعلم كتنشيط حواسو  الرسوماتالصور ك  :ا١تثَتات مثل يساعد تعدد -

، حيث تثَت انتباىو كٕتذبو من خالؿ استثارة العديد من ا١تختلفة لتعاملو ا١تباشر معها
  Dual Coding" العمليات النفسية الداخلية، كىذا بدكره يساعد على عملية الًتميز ا١تزدكج

للمادة ا١تعركضة يف ذاكرة ا١تتعلم ٦تا يسهل استدعاء كتذكر ىذه ا١تعلومات بعد فًتة من  "
 .   يف الذاكرة طويلة ا١تدل كذلك لبقائها كاالحتفاظ هبا ،مشاىدهتا

ا١تثَتات يف برامج الوسائل ا١تتعددة تنشط ذاكرة ا١تتعلم كتنمى مهارات التفكَت  يساعد تعدد -
، كذلك من خالؿ التفاعل اٟتادث بُت اٟتواس ا١تختلفة للمتعلم كا١تثَتات ا١تتنوعة ا١تعركضة 

 أمامو على شاشة الكمبيوتر . 
ف ا١تتعلم ١تادة التعلم ، كذلك الشًتاؾ أكثر من حاسة يف ا١تثَتات على إتقا يساعد تعدد -

 استقباؿ الرسالة التعليمية كعدـ الًتكيز على حاسة كاحدة فقط .  
يف تعليم كتنمية  للمتعلمُتا١تثَتات اليت تستخدـ يف تقدًن احملتول العلمي  يساعد تعدد -

العقلية العليا مثل التفكَت جوانب عديدة منها اكتساب ا١تفاىيم كتعلم ا١تهارات كالعمليات 
برامج الوسائل ا١تتعددة  تزكيداالبتكارم كمهارات حل ا١تشكلة ، كلذلك فإنو من ا١تفيد 

 بتمرينات كثَتة يعقبها تغذية راجعة فورية ٦تا يساعد على إتقاف عملية التعلم . 
١تعركضة تعدد ا١تثَتات كتنوعها يؤدل إُف استخداـ أكثر من حاسة عند استقباؿ ا١تادة ا -

من خالؿ حواسو كىذا  ا١تتعلمكالذم يؤدل إُف عملية اإلدراؾ ، كإعطاء ا١تعٌت ١تا استقبلو 
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ما يطلق عليو تكوين ا١تدركات ، كٮتتلف اإلدراؾ من متعلم إُف آخر كفق خرباتو السابقة ، 
 كطريقة عرض ا١تثَتات أمامو كتفاعل أعضاء اإلحساس لديو معها . 

٦تا يساعد ا١تتعلم على  كالربنامجعددة يتيح فرص التفاعل بُت ا١تتعلم استخداـ ا١تثَتات ا١تت -
٦تا يساعد علي سهولة  كاستعداداتو للتعلم من خاللو ، ا١تعرفية انتقاء ا١تثَت ا١تناسب لقدراتو

ك ٦تا يؤدل إُف تطوير أدائو ، كيرفع من كفاءة  ، تشفَت ا١تعرفة اٞتديدة يف ذاكرتوكدقة 
 م . عملية التعل ةاليفع

قد علي شاشة الكمبيوتر  ا١تثَتات كخاصة البصريةأف زيادة عدد  اِفكيرم البحث اٟت
كلذلك راعى الباحث ، يؤدل إُف تشتيت االنتباه ، األمر الذم قد يكوف معوقان لعملية التعلم 

كاليت تكفى  ،عند تصميم ا١توقع أف ٖتتول الشاشة على العدد كالنوع ا١تناسب من ا١تثَتات 
 . ا١توضوع األساسي  لتمثيل

 التعلم اإللكًتكين متعددة برامجطريقة تنظيم ٤تتوم أف  اِفيرل البحث اٟتكما 
 توجو انتباه ا١تتعلم كإدراكو أثناء التعلم ، كتعمل على تبسيطكمثَتات  تعملالوسائل ٯتكن أف 

  . العملية التحصيل كتنمية ا١تهارات احملتوم التعليمي الذم يقدمو الربنامج ٦تا يساعد علي 
 : Motivation’s Theory نظرية الدافعية    - ٗ/ٕ

" من الشركط األساسية اليت تتوقف عليها ٖتقيق ا٢تدؼ من  Motivationتعد الدافعية" 
ب كطرؽ التفكَت، أك تكوين اليعملية التعلم يف أم ٣تاؿ من ٣تاالتو ا١تتعددة، سواء يف تعلم أس

، أك ٖتصيل ا١تعلومات كا١تعارؼ ، أك يف حل ا١تشكالت، االٕتاىات، كالقيم أك تعديا بعضها
كالدافع كتكوين نفسي ىي حالة تغَت ناشئة يف نشاط الكائن اٟتي تتميز باالستثارة كبالسلوؾ 

 .ا١توجو ٨تو ٖتقيق ىدؼ معُت 
 :كتؤدل الدكافع ثالث كظائف أساسية يف اإلنساف ، كىى 

 من االستقرار أك االتزاف النسيب .  ٖتريك كتنشيط السلوؾ بعد أف يكوف يف مرحلة  -
توجيو السلوؾ ٨تو كجهة معينة دكف أخرل ، فالدكافع هبذا ا١تعٌت انتقائية ، أم أهنا تساعد  -

الفرد على انتقاء الوسائل لتحقيق اٟتاجات عن طريق كضعو على اتصاؿ مع بعض ا١تثَتات 
 ا١تهمة ألجل بقائو ، أك ٖتقيق منفعة لو . 
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مدفوعان أك طا١تا بقيت اٟتاجة قائمة  الفردتدامة تنشيط السلوؾ طا١تا بقى احملافظة على اس  -
 ، فكما أف الدكافع ٖترؾ السلوؾ فإهنا كذلك ٖتافظ عليو نشطان ، حىت يتم إشباع اٟتاجة. 

 
 : Constructivism Theoryالنظرية البنائية   - ٘/ٕ

على ما يعرفو  يان بشكل رئيسأف ا١تتعلم يبٌت معارفو اعتماد،  تقًتح النظرية البنائية
ال يستطيع التعمق  ا١تتعلماجملاالت الدراسية اليت يبدك فيها أف كتستخدـ ىذه النظرية  بالفعل ،

يف أم موضوع من موضوعاهتا إال إذا عرؼ شيئا عن كل ا١توضوعات األخرل من خالؿ ا١تركر 
نفس األفكار  مث يتم تناكؿ ،Crucial Ideas" "  على العالمات الفكرية األساسية يف ا١توضوع

 .  النظريةة ، كا١تنطق األساسي كراء ىذا اليبشكل موسع كأكثر صعوبة يف ا١تراحل التعليمية الت
كينمو من مرحلة  ، ، أف النمو العقلي للمتعلم ينضج يومان بعد يـو"  بركنر " كما يرل  

  ا ارتقى من صف إُف آخر .ىو أقدر على استيعاب التفاصيل كلم اِفتعليمية إُف أخرل ، كبالت
يف ٣تاؿ تصميم الرب٣تيات  ف عديد من الباحثُتأ "Jonssen " جوناسُتكيشَت 

اليت تتخذ النظرة البنائية منحى ٢تا، حيث يبٌت  الرب٣تيات أكدكا علي أ٫تية التعليمية كتطويرىا ،
 . ا١تتعلموف من خال٢تا معارؼ ذات معٌت 

إُف أف القضية يف أغلب أدلة تطوير الرب٣تيات "  Squiersز"سكوير كيف ىذا اإلطار يشَت
، كيقًتح  "Authentic" كاقعيان ك اليت تعتمد على البنائية ىي أف التعلم ٬تب أف يكوف أصيالن 

Cognitive " رب٣تيات البنائية ينبغي أف تسمح ٔتا يسمى بالواقعية ا١تعرفيةالأف ز " سكوير "

Authenticity" للمتعلمُت كي يعربكا عن أفكارىم الشخصية، كاألفكار  لتعزيز كتقدًن الفرص
"الذاتية  كإتاحة الفرص للتغذية الراجعة الدافعية، ٦تا يزيد من٘تثيالن لالىتماـ  تعداليت ، ا١تتمايزة

Intrinsic Feedback "كيقًتح أيضا أف الرب٣تيات البنائية ينبغي أف تسمح بالواقعية السياقية ، " 
Contextual authenticity " كذلك من خالؿ ارتباط ا١تهاـ بالعاَف الواقعي اٟتقيقي، كتشجيع ،
  .  التعلم اٞتماعي كالتعاكين
من تلك النظرية عند تصميم ا١توقع التعليمي القائم على استخداـ  الباحثكقد استفاد 

او ا٬ت من خالؿ الربنامج ٬تعلو يف موقف تعليمي ا١تتعلمالفائقة، فوضع  الوسائلتكنولوجيا 
أف طريقة التنظيم  اِف، باإلضافة  نشط ، ٦تا قد يكوف لو األثر يف تنمية ا١تهارات لدل ا١تتعلمك 
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البنائية تتفق مع عملية ٗتزين ا١تعلومات يف ذاكرة ا١تتعلم بطريقة ىرمية، كما تضمنو من عمليات 
علم أف يتذكر  الًتميز كالتصنيف يف فئات كلما زادت ا١تعلومات كتراكمت، عندىا يستطيع ا١تت
 .  كثَتان من التفاصيل عن طريق تذكره الرمز الذم اندرجت يف إطاره ىذه التفاصيل

 : Communication Theoriesنظريـات االتصال    - ٙ/ٕ
يربط بُت العمليات النفسية للمتعلم ، كبُت عمليات االتصاؿ ،  حديثىناؾ إتاه 

- Human "لكمبيوتر، كالكمبيوتر إُف اإلنسافكيعرب عن ذلك بعملية االتصاؿ من اإلنساف إُف ا

to- Computer & Computer - to - Human Communication  ،" كيرتبط ىذا بالضركرة ببعض
تصميم كاجهة التفاعل مع  مثل التعلم االلكًتكينأسس تصميم االتصاؿ التعليمي لربامج 

 " .  User Interface Designا١تستخدـ "
بتبسيط  أك مصمم ا١تادة التعليمية ملية يقـو فيها ا١تعلمعملية االتصاؿ ىي عك 

تعينو على ذلك ،  اليتا١تعلومات كا١تهارات كا٠تربات لطالبو مستخدما كافة الوسائل ا١تتاحة 
ما  اِف اِفاٟت كٮتلص البحثكمن خالؿ مراجعة األدب الًتبوم ، كالكتابات ذات الصلة . 

 : يلي
ربة "بُت شخصُت أك أكثر حىت تعم ىذه ا٠تربة كتصبح االتصاؿ ىو"عملية مشاركة يف ا٠ت -

مشاعان بينهم ، يًتتب عليو حتمان إعادة تشكيل كتعديل ا١تفاىيم كالتصورات السابقة لكل 
 طرؼ من األطراؼ ا١تشًتكة يف ىذه العملية . 

، قناة االتصاؿ، ك الرسالة، ك ا١ترسل تتطلب عملية االتصاؿ توافر ٣تموعة عناصر ىي -
 .  ، كالرجعا١تستقبلك 
اآللة(  –االتصاؿ عملية ديناميكية دائمة اٟتركة تتم بُت طرفُت ٫تا : ا١ترسل )اإلنساف  -

 .   كا١تستقبل مرسالن  كمستقبل )ا١تتعلم( ، كقد يتبادؿ الطرفاف األدكار فيصبح ا١ترسل مستقبالن 
نهاية إُف ال ٯتكن أف تتم عملية اتصاؿ بُت طرفُت إال إذا حدث تفاعل بينهما يؤدل يف ال -

مشاركتهما يف خربة أك مهارة أك مفهـو أك عمل معُت، أم أف االتصاؿ للتأثَت عن قصد 
 للحصوؿ على استجابة معينة من شخص أك ٣تموعة أشخاص .  

ية االتصاؿ دائرية كليست خطية فهي ال تبدأ من ا١ترسل كتنتهي عند ا١تستقبل، كلكنها لعم -
اليت تنهى حلقة،  الرجعىذه اٟتلقات عن طريق  تتم على ىيئة حلقات، كيتم الربط بُت
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يقرر ما "   Feedbackتغذية راجعة " كتفتح حلقة أخرل، ففي ضوء ما يتلقاه ا١تصدر من 
إذا كاف ىدفو ٖتقق فيبدأ نشاطان جديدان لتحقيق ىدؼ آخر، أك يستمر يف عملية االتصاؿ 

 .  يف رسالتو أك كسيلتو حىت يتحقق ا٢تدؼ  اليت بدأىا معدالن 
عملية االتصاؿ عملية منظمة فهي باعتبارىا عملية تعليم تعترب بالضركرة عملية مقصودة  -

يتم ٗتطيطها كتصميمها كتنفيذىا كإدارهتا بصورة منظمة إلحداث التعلم كىذا يوضح أف 
لكل طرؼ من طرفيها أدكاران ٤تددة ، فا١ترسل يقـو بعملية ترميز الرسالة كا١تستقبل عليو 

 لرسالة أم ترٚتتها كتفسَتىا .  ارموز القياـ بفك 
كبرامج التعلم االتصاؿ  اتنظريأف ىناؾ ارتباطان كثيقان بُت  اِفكيرم البحث اٟت

من ا١تثَتات اللفظية كالنصوص كغَت  ة٣تموع تعليمية تتكوف من اليت ٖتمل رسالةاإللكًتكين ، ك 
  صيغت بغرض إحداث أثر يفكاليت الثابتة كا١تتحركة،الصور كالصوت ، كالرسـو ، ك   اللفظية
كيستطيع ا١تتعلم عن طريق تفاعلو  ، (تصاؿاالقناة برنامج الكمبيوتر )عرب  (ا١تستقبلا١تتعلم )

شكل عملية قياس كتقوًن مستمرة لفاعلية عناصر عملية الرجع كالذم يمع الربنامج أف يتلقى 
 االتصاؿ كما يقدمو كل عنصر لنجاح عملية االتصاؿ . 

سبق يتضح أف النظريات السلوكية كا١تعرفية كالبنائية كالنظريات ا١تنبثقة  كعلى ضوء ما
منها ٧تد أف لكل نظرية نواحي تفوؽ كقصور يف مداخلها للتصميم التعليمي ففي حُت تنادم 

فهي ٖتدد  اِفالسلوكية بالتعلم ا١تتمركز حوؿ ا١تعلم كىو الذم يتحكم يف كل شيء ، كبالت
ان مسبقان ، كما تقدـ للمتعلمُت كل ا١تعلومات كاألنشطة احملددة سلفان األىداؼ التعليمية ٖتديد

مث يأيت التقوًن لقياس ىذه األىداؼ فنجد من عيوهبا أهنا ذات مدخل خطي كتتجاىل مشاركة 
  ا١تتعلمُت ٨تو نشاط معُت كتتجاىل عقلية ا١تتعلم كالعمليات اليت يقـو هبا 

 ا١تدرسة ا١تعرفية كنموذج للتصميم التعليمي ككثَت من البحوث كالدراسات اليت تتبٍت
فإف ىذه النظرية ترم أف عملية التعلم تتضمن استخداـ الذاكرة،  ، علي ا٠تط ا١تباشر

كالدافعية، كالتفكَت حيث يلعب ذلك دكران ىاما يف تعلم الفرد، كيتحدد التعلم بناء علي أفكار 
بناءه لعمليات جديدة، كبالرغم من إشارهتم ىذه النظرية بسعة العمليات اليت يقـو هبا الفرد ك 

لالٕتاىات التفاعلية كالتعليم ا١تتمركز حوؿ ا١تتعلم إال أهنا هبا بعض أكجو القصور بالرغم من 
٦تيزاهتا اليت تنص علي التمركز حوؿ ا١تتعلم كاالىتماـ با١تشاركة النشطة كالفعالة لو فنجد أهنا 
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كأهنا أقل ٖتديدا لألىداؼ كاحملتوم كال تتضمن معايَت اقل ٖتكمان يف عملية التعليم كالتعلم 
  دقيقة ٦تا يصعب بو اٟتكم علي نتائج التعليم .

أما ا١تدرسة البنائية فًتم ٔتركزية ا١تتعلم يف العملية التعليمية كدكر ا١تعلم ال يتعدل النصح 
كترم ، الدراسة  كالتوجيو ، فالطالب يعتمدكف علي بناء معارفهم أكثر ٦تا يتلقونو داخل حجرة

ىذه النظرية بضركرة األنشطة التعليمية اليت تقدـ للفرد ا١تتعلم كتتيح لو إمكانيات االكتشاؼ 
يف التعلم ْتيث أنك ال تعطي ا١تتعلم كل ا١تعلومات ا١تخصصة لدرس ما بل ٕتعل بعض من 

اليت يتعلمها  ىذه البيانات مبهم لدم الطالب يف ٤تاكلة اكتشافو ، فا١تتعلم يًتجم ا١تعلومات
من كجهتو الشخصية تبعا ٠ترباتو يف ذلك النوع من التعلم ، كيتم التعلم با١تالحظة ، كا١تعاٞتة ، 

كذلك هتتم  كالًتٚتة كبعد ذلك تطبيع تلك ا١تعلومات كإسداؿ ا١تعٌت الشخصي للفرد عليها،
، التعاكف، التشارؾ، طرؽ ىذه النظرية بعمليات )الدافعية ، االحًتاـ ا١تتبادؿ بُت ا١تعلم كا١تتعلم

مناسبة للمتعلمُت، الواقعية، ا١تباشرة مع أىداؼ ا١تتعلمُت، التغذية ا١ترٕتعة يف األداء، التفكَت 
كلكن يعيب أيضان علي تلك النظرية عدـ ٖتديد األىداؼ  ،النقدم، التوجيو الذايت يف التعلم

يعٍت صعوبة يف قياس العملية التعليمية مفصلة للمتعلم بل إعطاء الفرصة لالكتشاؼ ىو ما 
 التعليمية . 

أف إسًتاتيجيات التعلم ا١تبٍت علي الكمبيوتر مستمدة بطبيعتها من  ، "كيرم" جودت
نظم التدريس ا١تربمج ا١تبنية علي النظريات السلوكية، كأف التعلم من خالؿ الشبكة ٮتتلف من 

و نظريات أخرل كالنظريات حيث تكوين بيئة التعلم كطبيعتو كأنشطتو ٦تا أكجد توجها ٨ت
 .  Constructivist Theoryا١تتعلقة ببناء ا١تعرفة كتنظيمها كمن أمثلتها نظرية البنائية 

علي أ٫تية تبٍت نظريات تربوية "، Greg Kearsley & et.al كآخركف كيؤكد " جرؾ كريسلي 
يف تصميم نظم  خاصة بتصميم التدريس علي ا٠تط ا١تباشر، فمن النظريات اليت استفيد منها

، كمن النظريات األخرل اليت طورت من أجل  التعليم علي ا٠تط ا١تباشر النظرية البنائية
، كنظرية مركنة ا١تعرفة  Component Display Theoryالتكنولوجيا اٟتديثة نظرية عرض احملتوم 

Flexibility Theory، النظريات  كاليت طورت من النظرية البنائية حىت أف البعض يصنفها ضمن
 التابعة للنظرية البنائية ألهنا تركز علي تصميم التتابعات عند عرض ا١تعرفة .  
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كيتفق مع ىذا االٕتاه " ٜتيس" ، حيث يشَت إُف أف ا٠تصائص الفنية للمدخل البنائي 
يف التصميم التعليمي يتوافق ٘تامان مع ا٠تصائص الفنية لتصميم نظم الوسائل ا١تتعددة التفاعلية 

 اصة الكمبيوترية ، لذلك فهو ا١تدخل األكثر مناسبة لتصميم ىذه النظم . ، خ
نو ٯتكن الدمج بُت اسًتاتيجيات النظريات الثالث السابقة أكيرل الكثَت من الباحثُت 

أف ىذه  "  Ertmer & Newbyعند تصميم ا١تقررات علي ا٠تط ا١تباشر، فَتل " إر٘تر كنيوبام 
الواقع لتصنيف التعليم ، فالسلوكية تستخدـ يف تدريس ما ا١تدارس الثالث استخدمت يف 

"للحقائق" ، كا١تعرفية تستخدـ يف تدريس كيف ؟ "للمعاٞتات كا١تبادئ"، كالبنائية تستخدـ يف 
 & ,Janickiتدريس ماذا ؟ "١تستويات التفكَت العليا"، كلقد حلل كل من "جنكي كليجيل 

Liegle "لتعليمي لتحديد العناصر اليت تدعم تصميم ا١تقررات ، عدد ٥تتلف من ٪تاذج التصميم ا
ا١تستندة إُف االنًتنت كلقد حددت تلك العناصر يف الثالث نظريات سالفة الذكر: السلوكية، 

 ا١تعرفية، البنائية . 
 Sanjayaو"سا٧تاياالي"إطارالعمل" الذم أشار اِفكبناءن علي ما سبق فقد تبٌت البحث اٟت

بعنواف " تصميم إطار عمل لبيئات التعلم علي ا٠تط ا١تباشر" فقد استفاد يف دراسة لو  " مشَتان 
يف تصميم إطار عملو من الثالثة مدارس الًتبوية سالفة الذكر، فقد استفاد من السلوكية يف بناء 
احملتوم من خالؿ أىداؼ تستند لوحدات ا١تقرر نظم للتقييم الذايت علي ا٠تط ا١تباشر من 

لم كنظاـ مساعدة ككذلك كجود مكتبة الكًتكنية ككذلك كجود نظاـ خالؿ كجود مرشد للمع
للتفاعل االجتماعي مثل غرؼ اٟتوار ا١تباشر، كأخَتان استفاد من النظرية البنائية من خالؿ كضع 
أنشطة التعلم ا١تتمثلة يف ا١تشاركة يف لوحة النقاش كالتواصل عرب الربيد االلكًتكين كقراءة الدركس 

أنو من العوامل أيضان اليت جعلتو يستعُت بإسًتاتيجيات الثالث نظريات  اِفٟت. كيرل البحث ا
كال يتبٌت نظرية كاحدة فقط أف موضوع البحث نفسو يتعامل مع أكثر من عنصر ألكثر من 
نظرية فالتعلم ا١تتزامن كالالمتزامن القائم على ا١تؤ٘ترات ا١تتزامنة كالالمتزامنة تستند يف مفهومها 

بالتعاكف بُت الطالب كتفاعلهم بعضهم مع بعض ىو من أىم أسس ا١تدرسة  علي التعلم
البنائية، كاٞتزء الثاين ا٠تاص بنمط االستعداد لدل األفراد كىو يف ىذا البحث األسلوب ا١تعريف 
)االندفاع يف مقابل الًتكم(كيندرج ىذا ٖتت مظلة الفركؽ الفردية بُت األفراد ا١تتعلمُت كالذم 

 الركائز األساسية اليت هتتم هبا ا١تدرسة ا١تعرفية يف التعلم، باإلضافة إُف تبٌت يعترب من أىم
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موديوالت كنظاـ الذايت للطالب كٖتديد األىداؼ التعليمية ا١تراد  ميم احملتو السلوكية يف تصم
 ٖتقيقها للمزيد من التحكم يف العملية التعليمية . 

 :  tandardsTechnology Literacy Sمعايير ثقافة التقنية  -
العاَف العاصر يتطلب اإل١تاـ بالثقافة التقنية كىناؾ عدد من ا١تؤسسات ا١تهنية اليت حددت 
ا١تعايَت التقنية ١تتطلبات العمل يف القول العاملة كيتوجب ١تن غادر ا١تدرسة كَف ٭تقق ا١تعايَت 

تدريب ا١تختلفة التقنية ١تتطلبات العمل أف يلتحق بدكرات يف كليات اجملتمع أك مؤسسات ال
 لتحقيق ىذه ا١تعايَت . 

من أشهر ا١تعايَت العا١تية يف ىذا اجملاؿ معايَت الرخصة الدكلية لقيادة اٟتاسب كىى معايَت 
ة كالبعض يعتقد أهنا دكرات اليلكفايات اٟتاسب األساسية كاليت طورهتا ٚتعية اٟتاسب االسًت 

١تعلومات كللحصوؿ على ىذه الرخصة ٬تب يف اٟتاسب بينما ىي يف الواقع معايَت يف تقنية ا
 على ا١تتقدـ إجتياز إختبار نظرم كعملي من احد ا١تراكز ا١تعتمدة يف سبعة معايَت كىى : 

  ا١تفاىيم األساسية يف تقنية ا١تعلومات 
  إستخداـ اٟتاسب كإدارة ا١تلفات 
  معاٞتة النصوص 
  اٞتداكؿ البيانية. 
  قواعد البيانات. 
  العركض التقدٯتية. 
  ا١تعلومات كاإلتصاؿ.  

 كلكن ماذا عن الطالب يف التعليم قبل اٞتامعي ؟ 
ىناؾ ٚتعيات مهنية حددت ا١تعايَت التقنية الواجب توافرىا لدل ا١تتعلم كقد إنبثق عنها قوائم 
بالكفايات لكل سنة دراسية بدءان من رياض األطفاؿ كصوالن إُف الصف الثاين عشر فعلى 

قائمة با١تعايَت التقنية الواجب  ISTEمعية الدكلية للتقنية يف الًتبية سبيل ا١تثاؿ حددت اٞت
توافرىا لدل كل من ) الطالب كا١تعلم كاإلدارم كالًتبوم ( كهتدؼ ٚتيعها أف ٭تقق الطالب 
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ثقافة تقنية ا١تعلومات كمن السبل إُف ذلك أف ٭تقق كل من ا١تعلم كاإلدارم الًتبوم عددان من 
 لدل الطالب . الكفايات التقنية 

قبوالن على نطاؽ كاسع داخل  ISTEكقد القت ا١تعايَت التقنية لدل الطالب كالصادرة عن 
) ونسكو إُف عدد من اللغات اليالواليات ا١تتحدة كعلى النطاؽ العا١تي حيث ترٚتتها 

UNESCO, 3663 )  : كتتلخص معايَت التقنية لدل الطالب فيما يأيت 
 :  مفاىيم التشغيل األساسية -
  . أف يبدم ا١تتعلم فهمان كاضحان لطبيعة نظم تشغيل التقنية 
  . أف يكوف الطالب ٤تًتفان يف إستخداـ التقنية 
 النواحي اإلنسانية واإلجتماعية واألخالقية :  -
  . أف يفهم الطالب الواجب األخالقي كالثقايف كاإلجتماعي ا١ترتبط بالتقنية 
 ـ نظم التقنية كا١تعلومات كالربامج . أف ٯتارس الطالب ا١تسؤكلية يف إستخدا 
  أف يطور الطالب إٕتاىا إ٬تابيا ٨تو إستخدامات التقنية اليت تدعم مهارات التعلم مدل

 اٟتياة كالتعاكف كا١تبادرة الشخصية كاإلنتاجية . 
 أدوات اإلنتاج التقني :  -
 ة اإلبداع . أف يستخدـ الطالب أدكات التقنية لتعزيز التعلم كزيادة اإلنتاجية كترقي 
  . أف يستخدـ الطالب أدكات التقنية للتعاكف من أجل بناء مشاريع تقنية 
 أدوات اإلتصال التقنية :  -
  أف يستخدـ الطالب أدكات اإلتصاؿ للتعاكف كالنشر كالتفاعل مع األقراف كا٠ترباء

 كاآلخرين . 
 فكار بكفاءة مع أف يستخدـ الطالب أ٪تاطان متعددة من الوسائط لتبادؿ ا١تعلومات كاأل

 العديد من ا١تشاركُت . 
 أدوات البحث التقنية :  -
  . أف يستخدـ ا١تتعلم التقنية لتحديد كتقييم كٚتع ا١تعلومات من مصادر ٥تتلفة 
  . أف يستخدـ ا١تتعلم التقنية لنقل البيانات كتقارير النتائج 
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 قنية باإلعتماد على أف ٮتتار ا١تتعلم كيقيم مصادر ا١تعلومات اٞتديدة كاإلخًتاعات الت
 مالءمتها للمهاـ احملددة . 

 أدوات إستخدام التقنية لحل المشكالت وإتخاذ القرارات :  -
  . أف يستخدـ الطالب مصادر التقنية ٟتل ا١تشكالت كلصنع قرارات 
  أف يوظف ا١تتعلم التقنية يف تطوير اإلسًتاتيجيات يف حل ا١تشكالت يف العاَف اٟتقيقي
 (ISTE, 3663 . ) 

 ويالحظ في المعايير ما يأتي : 
أهنا ال تقدـ قائمة باألدكات كالربامج الواجب توافرىا لدل الطالب بل تقد خطوطان  .1

إرشادية عريضة يستدؿ منها على نوعية ا١تهارات كالكفايات الواجب توافرىا لدل الطالب يف 
 التقنية . 

 أهنا مؤلفة من ستة معايَت :  .3
 % (  22) اكال تقنية اٟتاسب ك٫تا ٯتثالف ثلث ا١تعايَت ، أم ما نسبتو ا١تعياراف األكؿ كالثالث تن

كىذا يدؿ على % (  22) كيرتبط ا١تعياراف الرابع كا٠تامس بتقنية اإلتصاؿ كٯتثالف ثلث ا١تعايَت 
 دكر اإلتصاؿ كالتعلم التعاكين يف ا١تعايَت . 
١تعايَت فهو مرتبط بالنواحي الثقافية من ا% (  17 اِفأما ا١تعيار الثاين كالذم ٘تثل نسبتو ) حو 

 كاألخالقية كاإلجتماعية يف ثقافة التقنية لدل ا١تتعلم . 
فهو مرتبط % (  17) كيرتبط ا١تعيار السادس كالذم ٯتثل ما نسبتو السدس من ا١تعايَت 

بالقدرات العقلية لدل ا١تتعلم يف اإلستفادة من ثقافة التقنية للتعلم ٔتستويات عليا ترتبط 
 بإسلوب حل ا١تشكالت كإٗتاذ القرارات . 

يوجد مؤشر يف ا١تعايَت يدؿ على أف ثقافة التقنية ال تقتصر على مهارات يف التقنية لكنها 
 تتجاكز ذلك إُف النواحي االجتماعية األخالقية كا١تهارات العقلية . 

 أنماط التعلم اإللكتروني .  
د كا١تستند إُف االنًتنت كظهور نظم مع تطور برامج كمؤسسات تقدًن التعليم عن بع

لتقدًن ا١تقررات على شبكة اإلنًتنت مت تضمُت أدكات جديدة تعتمد على االتصاالت ا١تتزامنة 
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كالالمتزامنة كا١تستندة إُف االنًتنت كتفعيل تلك األدكات كتطبيقها بكثافة يف ىذه ا١تقررات 
شبكة اإلنًتنت ، كأصبح يطلق على كتلك النظم ، كبناءن على ذلك ظهرت أ٪تاط للتعلم عرب 

التعلم ا١تستند إُف كسائل اتصاؿ متزامنة اسم "التعلم ا١تتزامن" كاألخر ا١تستند إُف كسائل اتصاؿ 
 ال متزامنة يسمى" التعلم الالمتزامن" كفيما يلي عرض تفصيلي ٢تذين النمطُت :

 :Synchronous Learningالتعلم المتزامن عبر شبكة اإلنترنت  – ٔ/ٖ
 مفهوم التعلم المتزامن : – ٔ/ٔ/ٖ

ظهر ىذا ا١تصطلح يف ٣تاؿ علـو االتصاالت حيث يشَت مصطلح " متزامن 
Synchronous"  إُف إشارات التواصل عن بعد داخل الشبكة أك بُت الشبكات كبعضها فإف

 اإلشارات ا١تتزامنة ىي تلك اليت تقـو بإرساؿ النبضات يف نفس توقيت نبضات إرساؿ إشارة
، فإف " العملية ا١تتزامنة " تعٌت تلك العملية اليت تعمل  ِفأخرل . كىف ٣تاؿ برامج اٟتاسب اال
 مت إ٧تازىا   فقط كناتج للعمليات األخرل اليت

"  Sihn-kro-Nuhsوناين القدًن "الي" مأخوذ عن اللفظ  Synchronousكلفظ " متزامن 
 كىى بذلك مكونة من مقطعُت رئيسيُت : 

 أم "مع"  "With "كتعٌت "Syn"مقطع -
أم "الوقػػت" كىػى ٣تمعػة تعػػٌت "نفػس الوقػت"ىي صػػفة  "Time"كتعػٌت  "Chronous "مقطػع -

تصػػف الشػػئ أك اٟتػػدث يف نسػػق ذات الوقػػت كمػػا أهنػػا ٖتػػدث يف نفػػس ا١تعػػدؿ كبالضػػبط مػػع 
 مركر الزمن .  
٧تد أنو يعرب عن الًتبوم ك٣تاؿ التعليم عن بعد ا١تستند إُف شبكة اإلنًتنت  اجملاؿكيف 

كتعرؼ "نظم اإلتاحة ا١تتزامنة   ،أدكات االتصاؿ بأهنا طرؽ لإلتاحة على ا٠تط ا١تباشر
Synchronous Delivery"  بأهنا عملية نقل ا١تعلومات دكف أدىن تأجيل، ففي النظم التقليدية

اخل الفصل من التعليم تعتمد بصفة أساسية على التزامن يف االتصاؿ بُت ا١تعلم كا١تتعلمُت د
الدراسي، أما يف التعليم عن بعد تعٌت التواصل بُت ا١تعلم كا١تتعلمُت بصورة حية من خالؿ 
الراديو أك التلفزيوف أك اإلنًتنت، كىى تصف بذلك بعض من مستويات التواصل ا١تتزامن بُت 

لة دكف ا١تتعلم كا١تعلم كاليت ٖتدث التفاعل التلقائي ، كىي بذلك تساعد على الرد على األسئ
 أدىن تأجيل للطرفُت كىى بذلك تعرض أربعة أفضليات للتفاعل : 
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    الدافعية للتعليم   -
 اٟتضور كاإلحساس بالتالحم داخل الفصل التخيلي .  -
 التغذية ا١ترٕتعة الفورية بُت ٣تموعات العمل  -
 اٟتداثة : أم مساعدة ا١تتعلمُت على الوقوؼ على كل ما ىو جديد يف ا١تقرر الدراسي   -

كيعرؼ التعلم ا١تتزامن بأنو " التعلم الذم يتضمن اٟتوار كاحملادثة يف الوقت الفعلي بُت 
، Haefner " ىانفركيعرفو ا١تعلم كطالبو سواء أكاف ذلك يف الفصل التقليدم أك التخيلي ". 

بأنو " ذلك التعلم الذم يعتمد على االتصاؿ ا١تتزامن الذم ٭تدث يف ذات الوقت من أمثلتها 
" AQL "America On Lineديث ا١تباشر أك غرؼ اٟتوار ا١تباشر مثل الدردشة على برنامج اٟت

بأنو " عبارة عن  Live E-Learningالتعلم اإللكًتكين ا١تباشر أك كما يعرؼ التعلم التزامن 
التواصل يف ذات الوقت بُت األفراد كاالنتقاؿ اللحظي للمعلومات كمن األمثلة على ذلك غرؼ 

 ا١تباشر كاالجتماعات الصوتية كا١ترئية على ا٠تط ا١تباشر ".  اٟتوار
 ىذا النوع من التعلم يعرب عنو بأكثر من مصطلح منها: إُف أف، كيشَت" هباء خَتم" 

 Real – Time E-Learningالتعلم يف الوقت اٟتقيقي  -
 Synchronous Based Trainingنظاـ التدريب ا١تتزامن  -
   Synchronous Deliveryنظاـ اإلتاحة ا١تتزامن  -
 نظاـ ا١تؤ٘ترات عن بعد ا١تبنية على االنًتنت  -
Instant – Interaction – E-Learning "التعلم اإللكًتكين القائم على التفاعل األيت  -

  Virtual Synchronous Communicationاالتصاؿ االفًتاضي ا١تتزامن  -
من إجرائيان بأنو " ذلك التعلم الذم التعلم ا١تتزا اِفسبق يعرؼ البحث اٟت ماكعلى ضوء 

يستند إُف كسائل إتاحة تعتمد على التواصل يف ذات الوقت عرب شبكة اإلنًتنت ٦تا يتيح 
التفاعل كالتحاكر ا١تباشر بُت ا١تعلم كطالبو كتلقى االستجابات كالرد على األسئلة يف نفس 

 الوقت كحدكث التغذية ا١ترٕتعة الفورية . 
 : لتعلم المتزامن محددات ا – ٕ/ٔ/ٖ
ب تعليمية سلبية اليا١تصممة للتعلم الفردم أك ا١تتضمنة ألس الربامجالمحددات التعليمية : -

ال تتوافق مع التعلم ا١تتزامن ، كما أف ٕتميع ا١تتعلمُت للعمل معان يصبح قليل القيمة إذا كانا 
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اتيجيات التعليم اليت سيعملوف بصورة فردية، أف فاعلية ىذه التكنولوجيا مقصورة على اسًت 
 تعتمد على مشاركة التفاعالت اٞتماعية ا١تباشرة . 

إف تقدًن الربامج التعليمية للمتعلمُت ا١تقيمُت يف أماكن متفرقة ٮتتلف  : الزمنية المحددات -
فيها التوقيت، األمر الذم قد ٯتثل مشكلة كبَتة خاصة للمتعلمُت ا١تشاركُت يف بلد ما اليت 

 لتوقيت من بلد ألخر.  ٮتتلف فيها ا
تتطلب برامج التعليم ا١تتزامن شبكات ككحدات خادمة قوية، كأجهزة   : الفنية المحددات -

ا١تستول، كما أف  اِفكمبيوتر مزكدة بالوسائط ا١تتعددة كطبقات من الرب٣تيات كدعم فٍت ع
رددم العديد من أدكات الرب٣تيات تتطلب كحدات خادمة قوية لتشغيل الربامج كنطاؽ ت

 فائق لتشغيل الفيديو كالصوت كالتطبيقات ا١تشًتكة . 
 خصائص برامج التعلم المتزامن عبر شبكة اإلنترنت: – ٖ/ٔ/ٖ

، كٖتكم  برامج التعلم ا١تتزامن يف أهنا " اال٬تابية كليست السلبية خصائص حددت
عبة بُت العناصر كليس ، كالركابط ا١تتش ، كبناء التعليم كليس تلقينو ا١تتعلم كليس ٖتكم الربنامج

 ، كٯتكن ٖتديد ىذه ا٠تصائص فيما يلي :  ا٠تطية
ٯتكن استنتاج ذلك من خالؿ بعض  : وتحفيز المتعلمين على توجيو النقد تشجيع -

ب التعليمية مثل توجيو النقد ألعماؿ اآلخرين كالتفكَت يف بدائل اٟتلوؿ الياألس
الشبكة على توجيو النقد للخربات للمشكالت ا١تطركحة، ككذلك تشجيع ا١تتعلمُت على 

 اليت تعلموىا كإعادة التفكَت يف افًتاضاهتم . 
اليت يشارؾ فيها ا١تتعلموف كالسيطرة على  توفير إمكانيات التحكم في خبرات التعلم: -

 ، كمدل التفصيل يف ا١تعلومات كاحملتول التعليمي للربنامج . التعلممسار 
من خالؿ التصميم اٞتيد للربامج اليت هتتم بتلبية كيتم ذلك  تركيز انتباه المتعلمين: -

التعليمية الفعلية للمتعلمُت، كٕتنب الًتكيز على احملتول نفسو الذم قد ال  االحتياجات
بالفعل، كاٟترص على استخداـ األدكات ا١تتطورة اليت توفر  مطلوبيتوافق مع ما ىو 

مثل الربيد اإللكًتكين كقاعات  التفاعالت ا١تتوافقة مع احتياجات كاىتمامات ا١تتعلمُت
 . Forumsالتحاكر ا١تباشر، كمنتديات التحاكر عن طريق النصوص ا١تتبادلة 
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عن طريق  االستفادة من الشبكات في إضافة أبعاد جديدة للمحتوى التعليمي: -
استخداـ األفالـ كا١تواقف التعليمية ا١تسجلة على شرائط الفيديو، كاستضافة ا٠ترباء، 

ض الزيارات ا١تيدانية ا١تفيدة، كسنجد ىذه السمة متوافرة بدرجة أكثر عمقان كٗتطيط بع
كتأثَتان  يف برامج التعليم باستخداـ الشبكات، األمر الذم يشجعنا على االستفادة منها 
كمن اإلمكانيات ا٢تائلة اليت ٯتكن أف توفرىا لنا الشبكات من تفاعالت كتطبيقات 

 ب. اليكأس
كاليت ٗتتلف عن التحكم التعليمي فالتحكم ىو االختيار  في التعليم: المشاركة االيجابية -

كالتنظيم يف عرض عناصر الربنامج ك٤تتوياتو، أما ا١تشاركة اال٬تابية فهي أف يقـو  كالًتتيب
ا١تتعلم باستكشاؼ ا١تعلومات كبنائها، كتسجيل ا١تالحظات، ككتابة ا١تلخصات كعمل 

، كحل التدريبات .   الرسـو
 يتوفر لدل الربنامج القدرة على التكييف كا١تواءمة مع ٥تتلف حاجات والمواءمة: التكيف -

 ا١تتعلمُت، كتلبية رغباهتم . 
كىذا االتصاؿ يعٌت أف ىناؾ متعلمان مستخدمان يبدأ بالتفاعل مع برنامج   الحوار التواصلي: -

أفعاؿ ا١تتعلمُت كمبيوتر يستجيب ٢تذا الفعل، كيتمثل دكر برنامج الكمبيوتر ىنا يف تفسَت 
 كاالستجابة ٢تا، كلذلك تتولد صيغة ٟتوار تواصلي بُت ا١تتعلم كالربنامج.  

إحساس ا١تتعلم بكونو جزءان من ٣تتمع  إعطاء الدافعية للمتعلمين ليتقاربوا مع أقرانهم: -
التعلم، مع تقدًن تغذية راجعة سريعة تدعم نشاط ا١تتعلم، كالسرعة يف األحداث ا١تتزامنة 

 د ا١تتعلمُت على إتقاف دراستهم . تساع
 :   مميزات التعلم المتزامن – ٗ/ٔ/ٖ

  :التعلم ا١تتزامن عرب شبكة االنًتنت بالعديد من ا١تميزات ىي  يتصف
فالقدرة على جذب ٣تموعة من ا١تتعلمُت  التعلم الجماعي المباشر وإرجاع األثر الفوري: -

، كٖتليل اٟتاالت العملية، كالتفكَت كالعمل للمناقشة كالعمل معان، كالعصف الذىٍت لألفكار
اٞتماعي يف ا١تشركعات يف الوقت اٟتقيقي، ال ٯتكن إحداثو إال يف مثل ىذا النوع من 
التعلم الذم يسمح بإرجاع األثر الفورم عن األفكار، كتوسيع نطاؽ ا١تناقشات كالوصوؿ 

ت اٟتقيقي تكشف عن إُف ا١توافقة اٞتماعية، كما أف التفاعالت اليت ٖتدث يف الوق
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أسلوب كشخصيات ا١تتعلمُت كٗتلق إحساسان أكرب بالتواجد كاٟتضور الفعلي ، حيث 
 يصبح ا١تتعلموف جزءان من ٣تموعة تتكامل بالقيم كقواعد السلوؾ . 

كذلك لتوفَت ا١تهارات كا١تعرفة للمتعلمُت الذين  توافر إمكانيات التطوير الفوري للبرامج: -
، فباستخداـ أدكات مثل ا١تؤ٘ترات الصوتية كا١ترئية عن طريق ال ٯتكنهم االنتظار

الشبكة،كتبادؿ التطبيقات تستطيع ا١تنشآت تقدًن الربامج بدكف اٟتاجة إُف قضاء كقت 
 طويل يف اإلعداد كالتطوير 

كذلك ييسر إدارة ا١توضوعات ا١تعقدة ، حيث ٯتكن شرحها  التصميم: أدوات تعدد -
كالتطبيقات  White boardsل اللوحات اإللكًتكنية البيضاء مباشرة باستخداـ أدكات مث

Real Time audioكالصوت ا١تباشر  Text chatا١تشًتؾ كاٟتوار عن طريق كتابة النصوص 

، إف ىذه األدكات ٯتكن مزجها مع أدكات التعليم  Videoconferencingكا١تؤ٘ترات ا١ترئية 
شرح أفكارىم كا٠تركج باجملموعة يف إتاىات غَت ا١تتزامن، كما ٯتكن أف يقـو ا١تتعلموف ب

غَت متوقعة، فإذا اكتشف ا١تعلم افتقاد اجملموعة إُف ا١تهارات األساسية ٯتكنو ا٠تركج عن 
ا١توضوع كمراجعة األساسيات عن طريق اللوحات االلكًتكنية أك زيارة أحد مواقع الشبكة 

 ١توضوع الرئيسي . اليت يتوافر فيها تلك ا١تهارات مث بعد ذلك يعود إُف ا
فالتعليم باستخداـ الشبكات يشبو ٘تامان برامج  تمثيل الواقع الفعلي لقاعات الفصل: -

 التعليم التقليدم الفعلي حيث ٬تتمع ا١تتعلمُت كا١تعلم يف الوقت نفسو لتبادؿ خربة التعلم . 
 بُت ٤تتويات ا١تقرر كبُت ا١تتعلمُت فيما بينهم .  التواصل الفعال: -
فيما بينهم أكثر من تواصلهم  المشترك خالل العملية التعليمية بين المتعلمين:التعاون  -

مع ا١تعلم ، من خالؿ ا١تشاركة يف استخداـ ا١تصادر بُت ا١تتعلمُت، كالدعم كالتشجيع 
ا١تتبادؿ بُت ا١تتعلمُت ذلك عند تقييم أعما٢تم فيما بينهم، كإنشاء بنية اجتماعية فورية 

 صلبة كمتماسكة . 
 أنواع االتصاالت المتزامنة : -2/1/5
 أدكات التفاعل ا١تتزامن على شبكة اإلنًتنت فيما يلي :  "  Terryتَتلٖتدد "  -
  Internet Voice Telephoneالصويت على اإلنًتنت  التليفوف -
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 Video Teleconferencingالفيديو على اإلنًتنت  مؤ٘ترات -
 ىو ما أعتمد عليو الباحث . ك   Text –Based Chat Systemsنظم اٟتوار النصي  -
 Text-Based Virtual Learning Environmentsالتعلم االفًتاضية النصية  بيئات -

 Graphical Virtual Reality Environmentsالرسومية للواقع االفًتاضي  البيئة -

 Net Based Virtual Auditorium Or Lecture Room قاعات االستماع االفًتاضية نظم -

Systems 5 
 Internet Relay Chat ( IRC)نظام الحوار المباشر عبر اإلنترنت  - ٔ/٘/ٔ/ٖ

كًتكين عرب شبكة اإلنًتنت كقدـ لياٟتوار ا١تباشرة أداة من أدكات االتصاؿ اال غرؼتعترب 
اتصاؿ يف ذات الوقت بُت  ،٢تا العديد من التعريفات ا١تختلفة، منها: "٤تادثة غَت رٝتية 

 شبكات الكمبيوتر كبعد الدخوؿ إُف غرفة اٟتوار ا١تباشر فبإمكاف أم شخصُت أك أكثر عرب
طريقة مبنية على النص  ،مستخدـ من كتابة رسالة كاليت تظهر على الشاشة للمستخدـ األخر

تستخدـ لالتصاؿ بُت األفراد يف الوقت اٟتقيقي كذلك بدالن من التحدث، فيمكن لألطراؼ  
طريقة لالتصاؿ باآلخرين عن طريق اإلنًتنت عن  ،١تفاتيح" كتابة الرسائل لبعضهم من لوحة ا

  //:www.ircneginner.com/ircinfo/ircglossary.htmlhttp .طريق كتابة رسائل بُت الطرفُت
كتشَت الدردشة أك غرؼ اٟتوار ا١تباشر إُف ا١تناقشات اٟتية ا١تبنية على اإلنًتنت عادة تتم 

١تفاتيح لالتصاؿ، كالدردشة على اإلنًتنت تتطلب بُت شخصُت أك أكثر مستخدمُت لوحة ا
إل٘تاـ عملية االتصاؿ عرب الويب كيقدـ ىذا  ٥تصصُتخادـ كطرفيو )الشخص ا١تتصل( 

كيطلق على الدردشة بغرؼ اٟتوار ا١تتبادؿ  (ISP)الشكل من خالؿ مقدمي خدمة اإلنًتنت 
إُف عدد من الكلمات  Chatكٗتتصر لفظ  ، IRC (Internet Relay Chat)على اإلنًتنت 
، أم تكنولوجيا التحادث " "Conversational Hypertext Access Technologyا١تختلفة كىى 

عرب النص الفائق كيصف ىذا ا١تصطلح أشهر أنواع التفاعالت على اإلنًتنت باستخداـ 
 بر٣تيات خاصة من خال٢تا يستطيع األفراد الدخوؿ معان للتواصل يف نفس الوقت . 

 الدردشة مثاؿ لالتصاؿ ا١تتزامن )يف ذات الوقت( كتعترب كسيلة اتصاؿ نصية مبنية كتعترب 
 ١تؤ٘ترات النصية على الكمبيوتر .على الكمبيوتر كيطلق عليها يف بعض األكقات ا

  استخدامات غرف الحوار المباشر : –ٔ/ٔ/٘/ٔ/ٖ
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١تناظرات ، القراءات ، تستخدـ لعمل ا١تناقشات الرٝتية كغَت الرٝتية لألحداث اٞتارية ، ا -
 ا١تشًتكة . . .  اٍف .   التجارب

 لتقدًن التغذية ا١ترٕتعة الفورية الستجابات ا١تتعلمُت على ا٠تط ا١تباشر .  تستخدـ -
من جانب الطالب لتقدًن ككصف أعما٢تم لزمالئهم ، من أجل اٟتصوؿ على  تستخدـ -

 التغذية ا١ترٕتعة كاٟتصوؿ على النصيحة منهم . 
بناء االجتماعيات بُت اجملموعات كاليت ٯتكن أف تتواصل بشكل رٝتي أك غَت  من تعزز -

 رٝتي.  
 االستراتيجيات التعليمية الستخدام الحوار المباشر على اإلنترنت :   - ٕ/ٔ/٘/ٔ/ٖ

 غرؼ اٟتوار ا١تباشر يف العملية التعليمية من خالؿ إسًتاتيجيتُت استخداـٯتكن 
 ٫تا:  أساسيتُت

 اشـر عامـة غرفة حوار مبGeneral Open Chat  حيػث تقػدـ الغرفػة للطػالب للنقػاش العػاـ :
ا١تفتوح كالعمل داخل مشركعات مع رفقاء الدراسة ، ك٢تذا السػبب يقػرر الطػالب مػىت يكػوف 

 النقاش على ا٠تط ا١تباشر كيكوف برنامج الدردشة متاحان على مدار الوقت . 
 غــرف حــوار مباشــرة مــدارة Hosted , Moderated Chats  كالػػيت ٖتػػدد أنشػػطة اٟتػػوار :

ا١تخطط ٢تا من قبل ا١تعلم كالذم يبٌت ا٠تطة ك٭تدد كقت اٟتوار بشكل ٤تدد ك٤تسػن للحػوار 
كا١تناقشة يف ظل مهاـ تعليمية ٤تددة ، ىذا النوع من اٟتوار يتطلب مديران كالذم يكػوف دكره 

رؼ الشات ا١تتقدمػة تعطػى منسق كمرشد ك٤تدد لتغطية جوانب اٟتوار ا١تختلفة ، يف بعض غ
ا١تدرس ىػذه اإلمكانيػات مػن خػالؿ الربنػامج ا١تخصػص لغرفػة اٟتػوار مػن إمكانيػات الػتحكم 

 يف عدد دخوؿ األفراد إُف الغرؼ كمن خالؿ طرد أم فرد ال يرغب ا١تعلم فيو كىكذا . 
 الخصائص الفنية لغرفة الحوار المباشر :  – ٖ/ٔ/٘/ٔ/ٖ

على  ،ُف اٟتوار الغَت رٝتي، كما يعرفها قاموس كيبسًت" يشَت إChat" دردشةإف لفظ 
أهنا " التحدث بطريقة عائلية كغَت رٝتية "، كٯتكن تصور أف الدردشة ىي مشاهبة ٘تامان 

 عدد من ا٠تصائص كىى :  خالؿللحديث كجهان لوجو من 
 ىي جزء أساسي من طقوس أم مقابلة .  التحية -
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ٔتعٌت أف األفراد يبدأكا يف الرد ٔتتابعة اٟتديث دكف  األفراد دكف مراعاة االٕتاىات، يتحدث -
 انتظار أف يكمل الطرؼ األخر حديثو . 

 يبدأ األفراد يف نقطة حوار جديدة دكف االنتهاء من النقطة السابقة .  -
 ال يكوف معتدالن يف اٟتوار فبعض األفراد يتحدثوف أكثر من غَتىم .  التوزيع -
 ط للحوار دكف أم مشاركة . األفراد يفضلوف االستماع فق بعض -
 حدكث أكثر من نقاش يف أكثر من نقطة يف كقت كاحد بُت األفراد ا١تشاركُت .  ٯتكن -
للشخص الواحد الدخوؿ ألكثر من غرفة حوار مباشر كيتابعهم ٚتيعان يف كقت كاحد  ٯتكن -

 كيرجع ذلك لقدرتو على الًتكيز كا١تتابعة لكل حوار . 
ؾ خاصية ىامة جدان يف غرؼ اٟتوار ا١تباشر كىى خاصية ٧تد أف ىنا أخرلكمن ناحية 

كىى خاصية ٘تهد إل٘تاـ عملية الفهم حيث انو  Transcriptحفظ نص اٟتوار فيما يطلق عليو 
يف أثناء اٟتوار قد ٭تدث أم أنواع من أنواع التشتت ا١تختلفة داخل غرفة اٟتوار كأحيانا كثَتة 

يرسل أكثر من شخص متصل رسالتو يف نفس ىذا عند توجو ا١تستخدـ لكتابة رسالتو قد 
الوقت ٦تا يًتتب عليو فقد تتابع عرض ىذه الرسائل فيكوف من األفضل اٟتصوؿ على صورة 

  . Transcriptمطبوعة بعد انتهاء اٟتوار ٔتا يتمثل يف 
اٟتوار ا١تباشر بقصر عدد كلمات الرسائل ا١ترسلة با١تقارنة با١تنتديات  غرؼكذلك تتميز 

إُف أف نظم اٟتوار ا١تباشر ا١تبٌت على  "Oikarinenا٠تط ا١تباشر، حيث يشَت" اككارينُت  على
 ( حرؼ تبعان لربكتوكوؿ513ال تزيد عدد حركؼ الرسالة يف ا١ترة الواحدة عن ) IRCاالنًتنت 

CR-LF ( Carriage Return – Line Feed) 
 شر : األنشطة التعليمية عبر غرفة الحوار المبا – ٗ/ٔ/٘/ٔ/ٖ

 ا١تختلفة كاليت ٯتكن للمعلم استخدامها على ا٠تط ا١تباشر كمنها  األنشطةيوجد عدد من 
  المناقشــــاتDiscussing  حيػػػػث ٯتكػػػػن ٞتميػػػػع ا١تشػػػػاركُت مػػػػن أف يقػػػػرؤا أحػػػػد الكتػػػػب أك :

يستمعوا إُف أحػد الشػرائط العلميػة يف موضػوع النقػاش حػوؿ ىػذه ا١تعلومػات يف غػرؼ اٟتػوار 
علم يعطيهم مسػبقان موضػوع النقػاش لكػي ٭تضػركا عنػو بػالطرؽ سػالفة الػذكر ا١تباشر أم أف ا١ت

مث بعد ذلك يتم النقاش كتبادؿ األفكار داخل حلقة النقاش لكي ٭تضركا عنو بالطرؽ سالفة 
الػػذكر مث بعػػد ذلػػك يػػتم النقػػاش كتبػػادؿ األفكػػار داخػػل حلقػػة النقػػاش، كتكػػوف غرفػػة الشػػات 
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ؼ ا١تواعيد الرٝتية للنقاش كذلك إلتاحػة الفرصػة أمػامهم ساعة أماـ الطالب ٓتال 34متاحة 
 للنقاش كالتحاكر يف أم كقت لتقييم مشاريعهم كأعما٢تم . 

  لعـب األدوارRole Playing  يف ىػذا ا١تنحػى لكػل فػرد دكران ٤تػددان يف موضػوع النقػاش كمػا :
 ِفاٟتاسػب اال ٭تدث يف ٘تثيل األدكار ، فعلى سبيل ا١تثاؿ إذا كاف موضػوع النقػاش مكونػات

 ، فيمكن أف تقسم ا١تكونات على الطالب ككل طالب يتكلم ٓتصائص ىذا ا١تكوف . 
  النصح واإلرشادMentoring  فيمكن للطالب التواصل مػع ا٠تػرباء يف نفػس اجملػاؿ لتوجيػو :

األسػػػئلة أك اٟتصػػػوؿ علػػػي التغذيػػػة ا١ترٕتعػػػة ، كػػػذلك اإلرشػػػاد كالتوجيػػػو مػػػن جانػػػب الطػػػالب 
 كن ٥تتلفة لكن يف نفس التخصص لتبادؿ األفكار كبناء ا١تهارات . بعضهم يف أما 

  التفكير النقديCriticize  كتعٌت بناء التفكَت النقدم لدل الطالب ، ٔتعػٌت أخػر أف تقػـو :
٣تموعػػة مػػن الطػػالب بتقػػدًن كرقػػة عمػػل ١تػػا مت إ٧تػػازه مػػن مشػػركعاهتم ، كتقػػـو ٣تموعػػة أخػػرل 

١تزايػػا كالعيػػوب كاالقًتاحػػات، مثلمػػا يػػتم يف اجملػػالس العلميػػة بػػاإلطالع عليػػو ، مث يػػتم مناقشػػة ا
 ٘تامان . 

أنو ٯتكن استخداـ أسلوب العصف الذىٍت مع الطالب كالوصوؿ  ، " Keller كيرل"كيلر
إُف مستويات تفكَت عليا داخل ساحات اٟتوار ا١تباشر " الدردشة " علي ا٠تط ا١تباشر كذلك 

سئلة ا١تختلفة ا٠تاصة ٔتوضوع الدرس قبل إجراء اٟتوار من خالؿ تقدًن ا١تعلم لعدد من األ
 Pre-Draftا١تباشر علي االنًتنت كيطلب من طالبو كضع إجابات أكلية حوؿ تلك األسئلة 

Messages  كاإل١تاـ با١تعلومات كإعداد ا١تالحظات كتكوين أسئلة أخرل متقدمة عن نفس
يكوف ا١تدرس ٔتثابة ا١توجو ا١ترشد ا١تدير ا١توضوع قبل الدخوؿ لساحة اٟتوار، كأثناء اٟتوار 

 Printed Transcriptلساحة النقاش كيف النهاية يقـو ا١تعلم بتوزيع نسخة مطبوعة اٟتوار

كالوصوؿ من خال٢تا لألفكار، كانبثاؽ أسئلة جدية تثرل  كٖتليلهاكتوزيعها على طالبو ١تراجعتها 
 موضوع الدرس . 

 ار ا١تباشر إُف عدة أنواع كىى : ، غرؼ اٟتو   Martaكتصنف " مارتا
  غرفة النقاش الحرةFree Topic Chat  . كيعترب ذلك النوع من األنواع غَت ا١تدارة : 
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  غــرف التعــاون فــي المهمــات Collaborative Task Oriented Chat  كىف ىػػذا النػػوع :
النػوع ال داعػػي ٬تتمػع أفػراد اجملموعػة الواحػػة للنقػاش حػوؿ ا١تشػركع ا١تكلفػػُت بإنتاجػو كىف ىػذا 

 لوجود مدير، اٟتلقات العلمية . 
  حلقــات العــروضAcademic Seminars – Academic Presentation Chat كىف ىػػذا :

ٔتعػػٌت أف يقػػـو مػػدير الغرفػػة  Workshopالنػػوع ٯتكػػن أف تكػػوف اٟتػػوار عبػػارة عػػن كرشػػة عمػػل 
أف يقـو احػد أفػراد حيث يعرض مدير الغرفة ا١تعلومات كيتوقع   Presentationبعرض عركض 

حيػث أف كػل  Swap Shopو أك قد يكوف ىذا العرض كرشػة مقايضػة اليالغرفة بتوجيو األسئلة 
 مشارؾ يشًتؾ ٔتا عنده ليتم تبادؿ ا٠تربات . 

   غرف ممارساتPractice Chat  .  كتشبو لعب األدكار : 
 التقويم غرف  Evaluation Chat  كتستخدـ لتقوًن التعلم لدل الطالب :  . 
 :  Synchronous Virtual Conferencesالمؤتمرات المتزامنة عبر اإلنترنت  – ٕ/٘/ٔ/ٖ

ىي عبارة عن أدكات لالتصاؿ بُت ٣تموعة من األفراد يف نفس اللحظة مثل التفاعل بُت 
ا١تعلم كا١تتعلمُت أك بُت ا١تتعلمُت كبعضهم ، كتستخدـ ا١تؤ٘ترات ا١تتزامنة بشكل كبَت كعلى 

 من نظم تقدًن ا١تقررات على ا٠تط ا١تباشر . نطاؽ اسع 
أنواع ا١تؤ٘ترات ا١تتزامنة  ،"  Schlosser & Simonson ك٭تدد كل من " شلوسر كسيمونس

 عرب اإلنًتنت فيما يلي :
 نظام المؤتمرات عبر الكمبيوترComputer Conferencing    : 

أك ا١توجات الدقيقة ، اتصاؿ ثالثة كمبيوترات أك أكثر عرب خطوط التليفونات  كتعٌت
كيتعامل ا١تتعلموف مع بعضهم البعض عن طريق لوحة ا١تفاتيح ، كما ٯتكن أيضا استخداـ 

 لقطات الفيديو، كاالتصاالت التليفونية ، كرسائل الفاكس عن طريق ىذه الشبكة . 
  المؤتمرات عن بعدTeleconferencing  : 

، كتعٌت ربط ا١تشاركُت معا عن طريق الوسائط االل كًتكنية )الصور، كالصوت مع الرسـو
الفيديو الرب٣تيات(، كيكوف ذلك إما عن طريق ا١تؤ٘ترات الصوتية عن بعد، أك عن طريق 
ا١تؤ٘ترات ا١ترئية عن بعد أحادية الصورة كثنائية الصوت، أك ثنائية الصورة كثنائية الصوت، أك 

 عن 
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ع بعضها البعض كمع الكمبيوتر ا١تضيف يف طريق ا١تؤ٘ترات الكمبيوترية اليت تربط الكمبيوترات م
 اتصاؿ متزامن . 

 
  المؤتمرات الصوتيةAudio Conferencing : 

استخداـ الرسائل التليفونية عرب االنًتنت لربط ٣تموعة من ا١تشاركُت معان يف نفس  كتعٌت
ًتكنية اللحظة أك ىي نظاـ لالتصاالت الصوتية ، كتعرؼ أيضا بأهنا اجتماع عرب الوسائط االلك

يرتبط فيو ا١تشاركوف عرب مواقع متباعدة باستخداـ التليفونات أك معدات ا١تؤ٘ترات الصوتية 
 كذلك لالتصاؿ التفاعلي بُت األفراد يف نفس الوقت . 

 المؤتمرات المرئيةVideo Conferencing   : 
نفس  كتعٌت استخداـ تقنية الفيديو التناظرم أك الرقمي لربط ٣تموعة من ا١تشاركُت يف

كتستخدـ ا١تؤ٘ترات الوقت يف مؤ٘تر أك لقاء ٯتكن للماركُت أف يركا كيسمعوا بعضهم البعض ، 
" ، اليت يطلق عليها نظاـ   Video Conferenceا١تتزامنة ا١تلحقة بنظاـ " مؤ٘ترات الفيديو 

فقاء كىف ذلك النوع من التواصل يكوف ٚتيع ا١تشاركوف كر  F2f Seminarsا١تؤ٘ترات كجهان لوجو 
 الدراسة على ا٠تط ا١تباشر يف ذات الوقت . 

  المؤتمرات بالصوت والرسومAudio graphic Conferencing : 
،  نظاـ للمؤ٘ترات الصوتية مدعم بنظاـ للعرض البصرم ٯتكنو أف يعرض الشرائح ىو

، كلقطات الفيديو الثابتة كغَتىا . أك ىي استخداـ كسائل لالتصاالت للربط بُت  كالرسـو
موعة من الطالب يف مواقع متعددة، ككل الطالب يف ىذه اٟتالة يستطيعوف ٝتاع كمتابعة ٣ت

ا١تعلم كإجراء ا١تناقشات معو من خالؿ أم موقع من ا١تواقع ا١تشًتكة يف الربط، كما ٯتكن 
استخداـ السماعات كا١تيكركفونات يف موقع معُت للسماح لعدد من الطالب بالتحدث معان 

 . كىف نفس الوقت 
يف ضوء ما تقدـ ٯتكن توصيف ا١تؤ٘ترات ا١تتزامنة بأهنا " تلك احملاضرات للطالب على 

، كيبدك خطيان تبعان للًتتيب الزمٍت يف إرساؿ الرسالة  ا٠تط ا١تباشر، كترسل الرسائل السريعة
 كليس ىناؾ تتابعان موضوعيان كما يف ا١تؤ٘ترات غَت ا١تتزامنة " .  
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لمؤتمرات المتزامنة في المقررات على الخط المباشر تطبيقات ا – ٕ/ ٕ/٘/ٔ/2
Implications For Online Course Design  

ىناؾ عدد من الشركط كا١تقًتحات اليت يقًتحها الباحثُت يف تصميم ا١تؤ٘ترات ا١تتزامنة يف 
 ا١تقررات على ا٠تط ا١تباشر كىى :

وار لكي يتمكن أف يكوف ىناؾ نقطة ٤تددة كموضوع أساسي كاضح يتم حولو اٟت -
 ا١تشاركُت من تكوين ا١تفهـو بصورة كاضحة حوؿ ىذا ا١توضوع . 

أف يكوف ىناؾ اٟتافز كالدافع للتشارؾ باألفكار كىو تقسيم جزء من الدرجة الكلية للمقرر  -
  على التشارؾ كإبداء الرأم . 

ر كسرد يراعى البدء يف ا١تقرر ٔتقدمة شخصية للمعلم داخل اٟتجرة االفًتاضية للمؤ٘ت -
 اٟتكايات الشخصية النادرة للمعلم . 

إتاحة الفرصة للطالب للمشاركات االجتماعية كالتفاعل مع اجملموعة يف ا١تراحل األكُف يف  -
 ا١تقررات على ا٠تط ا١تباشر  

توفَت بيئة للدعم ا١تعنوم للطالب يف ا١تؤ٘ترات على ا٠تط ا١تباشر، فهذا الطالب مطلوب منو  -
كيدُف برأيو كيتأثر بالرأم األخر كيعدؿ بذلك من مفاىيمو كأفكاره،  أف يدخل إُف اٟتوار

كبذلك فا١تؤ٘ترات على ا٠تط ا١تباشر تصبح أكثر أمانان من خالؿ مالزمة العناصر 
 االجتماعية الداعمة داخل اٟتوار. 

تأمُت حجرات االجتماعات على ا٠تط ا١تباشر من خالؿ ضركرة توافر األدكات اليت ٘تكن   -
من التحدث إُف زمالئو داخل اٟتجرة العامة باإلضافة إُف ضركرة توافر مسارات  الطالب

فرعية لتحدث الطالب مع زميل بصورة فردية أك ٣تموعة إُف ٣تموعة أخرل دكف تواجد 
  ا١تعلم .

قياـ ا١تعلم بطرح سؤاؿ معُت من نوع النهايات ا١تفتوحة كيًتؾ فرصة التحدم كالعصف  -
ات التفكَت العليا لطالبو لإل١تاـ با١تعلومات حوؿ نفس النقطة ، الذىٍت كاستخداـ مستوي

ٯتكن أف يقـو بدكر ا١تنسق العاـ  Moderatorككل من ا١تعلم أك الطالب ا١تدير للنقاش 
 ١تلخصات النقاش كبذلك يكوف التعليم معززان . 
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قررات علي كتأسيسان على ما سبق فإف ا١تؤ٘ترات الالمتزامنة تعترب العصب األساسي يف ا١ت
ا٠تط ا١تباشر، كا١تؤ٘ترات ا١تتزامنة ىي أداة ىامة للنقاش ا١تتفاعل كإجراء مهمات التعلم كالعصف 
الذىٍت للوصوؿ السريع ٟتل ا١تشكالت كذلك بتحضَت األسئلة كاإلجابات لتسهيل عمل 

علي  ٣تموعات النقاش. كتعترب ا١تعلمات كاألدكات اليت قاـ ا١تصمم بوضعها يف مقررات التعلم
ا٠تط ا١تباشر من الوسائل ا٢تامة كالفعالة يف دعم ا١تؤ٘ترات ا١تتزامنة كالالمتزامنة مثل الربيد 

كًتكين ا١تلحق كا١تكتبات كمصادر ا١تعلومات لتسهيل البحث من جانب الطالب، باإلضافة لياال
 إُف كيفية تبٍت سياسة إسًتاتيجية تربوية ٖتقق ىذا الغرض . 

 التعلم اإللكتروني : دمج الطالب في بيئة  -
من أكثر أدكار ا١تعلم أ٫تية يف التعلم اإللكًتكين دمج الطالب يف بيئة التعلم اإللكًتكين كفيما 

 يأيت بعض اإلسًتاتيجيات اليت تساعد ا١تعلم يف أداء ىذا الدكر : 
  . اخًت أنشطة أكثر جاذبية 
  . شجع عملية التفاعل بُت الطالب 
 ألشكاؿ . إستخدـ الفيديو كالصور كا 
  . اطلب من بعض الطالب تلخيص ا١تناقشات كل إسبوع 
  . اجعل ا١تشاركة متطلبان كليس خياران 
  حاكؿ إشعار الطالب بأ٫تيتو يف ا١تادة من خالؿ إتاحة الفرصة لو بتقدًن ما لديو لبقية

٧تاح الطالب كىذا يف الواقع يعزز الدافعية الداخلية لدل الطالب كاليت تعترب من أىم عوامل 
 التعلم اإللكًتكين . 

  . استخدـ التقييم اإل٬تاو ْتيث يتم الًتكيز على اٞتوانب اإل٬تابية 
  . أدخل عنصر التحدم كالتشويق يف ا١تهاـ اليت تقدـ للطالب 
  . استخدـ األٝتاء يف أثناء ا١تناقشة أك الرد على الطالب 
  . أطلب من الطالب اإلنتاج كليس اإلكتفاء با١تناقشة فقط 

دخوؿ التقنية يف التعليم غَت بيئة التعلم ٦تا غَت يف أدكار كيف ضوء ما سبق يرل الباحث اف 
الطالب كا١تعلم فانتقل دكر ا١تعلم من مرسل للمعلومات إُف داعم كموجو لتعلم الطالب 
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كيتطلب ذلك من ا١تعلم ا١تهارة يف إعداد الدرس مراعيان خصائص ا١تتعلمُت كتوجيو ا١تتعلم من 
ا١تناقشة كإعطاء التغذية الراجعة كتعزيز اإلٕتاىات اإل٬تابية مع ا١تهارة يف تنظيم كعرض  خالؿ

ب تقوًن تعلم الطالب مع مالحظة متطلبات بيئات التعلم اإللكًتكنية مثل الياحملتول كتنويع أس
: تقدًن تعليمات كاضحة كالتوازف بُت اٟترية كالتقييد كإستخداـ مهاـ كمشاريع كاقعية قدر 
اإلمكاف كتشجيع بناء مهارات التعلم الذايت كالتعاكين لدل ا١تتعلم كتوزيع كقت تسليم ا١تهاـ 
كمساعدة الطالب يف إحراز مهارات التعلم ، كتتألف طرؽ التدريس من إجراءات ٢تا صفة 
ذ العملية كالتشويق كاليت يتبعها ا١تعلم لتنفيذ عملية التدريس ك٣ترد كجود التقنية غَت كاؼو لتنفي

التدريس بل ٬تب أف تكوف ىناؾ إسًتاتيجيات كاضحة لكيفية توظيف ىذه التقنية بشكل 
فعاؿ يف أنشطة التعليم كىناؾ العديد من اإلسًتاتيجيات ا١تستخدمة يف التعلم اإللكًتكين كاليت 
تركز على بناء ا١تعرفة كتطبيق ا١تهارات اليت مت تعلمها كمهارات التعليم التعاكين كىذه 

اتيجيات مبنية على فلسفة أف الطالب ٤تور العملية كاختيار اسًتاتيجية التدريس اإلسًت 
ا١تناسبة يف بيئة التعلم اإللكًتكين من األمور ا١تهمة اليت تساعد على النجاح كىناؾ عوامل 
٬تب مراعاهتا عند إختيار االسًتاتيجية ا١تناسبة منها : طبيعة التقنية ا١تستخدمة كطبيعة 

ليمية كاحتياجات الطالب كيوجد عدد كبَت من اإلسًتاتيجيات اليت ٯتكن أف األنشطة التع
يوظفها ا١تعلم يف التعلم اإللكًتكين كمن أبرزىا : ا١تشاريع كحل ا١تشكالت كدراسة اٟتالة 

 كالبحث كا٠ترائط الذىنية كالعركض كا١تناقشة كا١تدكنات كا١تشاريع اٞتماعية " الويكي " 
 :ى الطالبالتعلم اإللكتروني لد 

الطالب ٤تور العملية التعليمية كىو العنصر ا١تستهدؼ يف العملية الًتبوية كيالحظ يف ا١تدرسة 
ـو الدراسي بينما ٬تلس اليالتقليدية أف ا١تعلم يكوف احملور الذم تركز حولو أنشطة العمل يف 

اؾ بينما توفر الطالب على الكرسي معظم الوقت طواؿ اثٍت عشر عامان يقضيهما يف التعليم الع
بيئة التعلم اإللكًتكين أدكاران أكرب يف تلبية احتياجات الطالب ا١تتعددة كاليت ٘تكنو من القياـ 
باألدكار ا١تنوطة بو كٯتكن أف يقـو التعلم اإللكًتكين بتلبية حاجات الطالب كذلك على النحو 

  :اآليت
  . مراعاة تنوع أ٪تاط التعلم بُت الطالب 
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  القياـ بدكر أكثر إ٬تابية . ٘تكُت الطالب من 
  . إتاحة اجملاؿ للتعليم النشط كالفعاؿ 
  . تسهيل عملية تفاعل الطالب مع بعضهم البعض كمع ا١تصادر األخرل 
 ب كاسًتاتيجيات التعليم . اليا١تركنة يف الزماف كا١تكاف كا١تصادر كأس 
 كالتعلم .  إتاحة الفرصة للطالب لتوظيف العديد من ا١تصادر يف أنشطة التعليم 
  . تطوير مهارات الطالب يف التعامل مع التقنية 
  . تشجيع كدعم الطالب لتحمل مسؤكلية التعلم 
 النجاح في التعلم اإللكتروني :  -

 يتطلب النجاح يف التعلم اإللكًتكين بعض ا١تهاـ من ا١تتعلم من أ٫تها ما يأيت : 
 التحقق من توافر متطلبات التشغيل مثل :  -
  نظاـ التشغيل كدقة العرض كنوع كإصدار ا١تتصفح . نوع كإصدار 
  خصائص األجهزةHardware  ا١تاسح الضوئي  –سرعة ا١تعاًف  -)مثل سعة الذاكرة
 ميكرفوف .... (  –ٝتاعات  –
  الربامج كركابط التحميل ) ٣تاين أك ٕتارم ( كاليت تدعو ٢تا اٟتاجة مثل أدكو ريدر

Adobe Reader  
 وبة . سرعة اإلتصاؿ ا١تطل -
 ا٠تربة يف اإلنًتنت .  -
 ة للتعلم .اليالدافعية الع -
 إدارة الوقت .  -
و مثل : اليا١تبادرة فالتعلم اإللكًتكين يرتكز على ا١تبادرة من ا١تتعلم يف ٚتيع ا١تهاـ ا١توكلة  -

 الواجبات كالنقاش ك إدارة الوقت كهتيئة ا١تكاف كغَتىا من متطلبات التعلم اإللكًتكين . 
ئب لقراءة النص فقد يكوف ىناؾ بعض التداخل يف الكتابات اإللكًتكنية بُت الفهم الصا -

مداخالت الزمالء يف ساحات النقاش أك يف غرؼ الدردشة أك ا١تدكنات أك الويكي أك غَتىا 
من كسائل اإلتصاؿ اإللكًتكين ككجود ىذه التداخالت قد يستنتج منها ا١تتعلم معاين غَت 
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ذ اٟتيطة كاٟتذر يف قراءة النص بطريقة توصل إُف ٖتقيق فهم صائبة لذلك على ا١تتعلم أخ
 صائب . 

 االىتماـ الشخصي ٔتوضوع التعلم .  -
التحكم يف بيئة التعلم كيدخل فيها التحكم الداخلي لدل ا١تتعلم كىف ا١تؤثرات ا٠تارجية فقد 

لب يتعلم الطالب من خالؿ جهاز اٟتاسب من أم مكاف فمن ا١تهم أف يبقى يف ذىن الطا
أنو يتعلم لذلك عليو التأكد من عدـ كجود مصدر إزعاج ككجود هتوية كإضاءة كافية كغَتىا 
من الشركط اليت يراعي ا١تتعلم توافرىا يف أثناء دراستو داخل الصف ك٬تب عليو هتيئتها 

   إلحداث التعلم يف البيئة اإللكًتكنية .
 (    ٖٕٓٓ Jonassen and Others) التدريس في بيئة التعلم اإللكتروني :  استراتيجيات

الذم يقدـ بو ا١تدرس ا١تعلومات كاٟتقائق  األسلوباسًتاتيجيات أك طرؽ التدريس:ىي  
للتالميذ كعرفت كذلك بأهنا األسلوب الذم ينظم بو ا١تعلم ا١تواقف كا٢تربات اليت يريد أف 

تألف من إجراءات يضع تالميذه فيها حىت تتحقق لديهم األىداؼ ا١تطلوبة فطرؽ التدريس ت
٢تا صفة العلية كالتشويق كاليت يتبعها ا١تعلم لتنفيذ عملية التدريس، ك٣ترد كجود التقنية غَت  
كاؼ لتنفيذ التدريس بل ٬تب أف يكوف ىناؾ اسًتاتيجيات كاضحة لكيفية توظيف ىذه 

التعلم  ا١تستخدمة يف االسًتاتيجياتالتقنية بشكل فعاؿ يف أنشطة التعليم كىناؾ العديد من 
اإللكًتكين كاليت تركز على بناء ا١تعرفة كتطبيق ا١تهارات اليت مت تعلمها كمهارات التعلم التعاكين 

مبنية على فلسفة أف الطالب ىو ٤تور العملية التعليمية كا١تعلم ىو  االسًتاتيجياتكىذه 
يف بيئة التعلم  اسًتاتيجية التدريس ا١تناسبة اختيارالعملية كتعترب عملية  ٢تذهمساعد كداعم 

 اختيارعند  امراعاهتاإللكًتكين من األمور ا١تهمة اليت تساعد على النجاح كىناؾ عوامل ٬تب 
ا١تناسبة منها:طبيعة التقنية ا١تستخدمة كطبيعة األنشطة التعليمية كاحتياجات  االسًتاتيجية

التعلم اإللكًتكين  الطالب كيوجد عدد كبَت من االسًتاتيجيات اليت ٯتكن أف يوظفها ا١تعلم يف
 منها : 

 المشاريع :  -
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التعليم من خالؿ ا١تشاريع : ىو أحد أ٪تاط التعليم اٟتديثة كاليت تركز على تعلم الطالب من 
العلمي يف مهاـ فردية أك ٚتاعية كبإشراؼ  األسلوبخالؿ القياـ بنشاط ٤تدد كىادؼ يطبق 

 ا١تعلم . 
 لماذا المشاريع ؟  -

 :السًتاتيجية ا١تشاريع كمنها ما يأيت اختيارهاليت يراعيها ا١تعلم عند  االعتباراتيوجد عدد من 
  مساعدة الطالب يف تطبيق ا١تهارات اليت اكتسبها باإلضافة إُف تطوير مهارات جديدة 
  . إكساب الطالب مهارات عملية 
 يف بيئة التعلم  االندماجيساعده على  اِفمنح ا١تتعلم الشعور باإل٧تاز كالنجاح كبالت

 اإللكًتكين . 
 . ٘تركز التعلم حوؿ الطالب 
  تزكيد الطالب ٔتهارات التعليم التعاكين مثل التخطيط كالعمل ضمن الفريق كتوزيع ا١تهاـ

 كا١تسؤكليات 
  االتصاؿتعزيز مهارات  . 
  . مراعاة ميوؿ كحاجات كخصائص التالميذ 
  توزيع األدكار ٔتا ٭تقق مراعاة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت . 
  يف طريقة  كاالستظهارتوظيف ا١تصادر يف سياقات تطبيقية إجرائية بدال من اٟتفظ

 التعليم التقليدية . 
  . تنمية مهارات اٗتاذ القرار كا١تسؤكلية لدل ا١تتعلم 
 توظيف استراتيجية المشاريع :  -

 عند تطبيق اسًتاتيجية ا١تشاريع يف التعلم اإللكًتكين يتحقق ا١تعلم من اآليت : 
 مشركع من ضمن عدة مشاريع متاحة .  اختيارتاحة الفرصة للطالب يف إ 
  ة يف التعلم . اليا١تشركع بالواقعية كاف أكثر فع اتسمالواقعية فكلما 
  . العمليات اليت يقـو هبا الطالب أثناء تنفيذ ا١تشركع أكثر أ٫تية من النتيجة 
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 صادر كا١تراجع كاإلجابة عن دكر ا١تعلم يرتكز على تقدًن الدعم كالتوجيو كتوفَت ا١ت
 األسئلة .

 خطوات تساعد في تنفيذ المشروع : -
 يوجد عدد من ا٠تطوات اليت ٯتكن اتباعها يف تنفيذ ا١تشركع كمنها ما يأيت : 

  . التخطيط 
  . ٖتديد ا١توضوع 
  . إجراء عملية التحليل 
  . ٖتديد كصياغة األغراض العامة كاألىداؼ اإلجرائية 
 يات ا١تشركع ك تشتمل على ما يأيت : ٖتديد مصادر كعمل 
 تقسيم ٣تموعة الطالب إُف فرؽ العمل .  -1
 كصف ا١تتطلبات .  -3
 ٖتديد ا١تهاـ كتقسيمها بُت األعضاء .  -2
 جدكلة الوقت .  -4
 ٖتديد الدعم كا١تصادر .  -5
  . تقييم ا١تخطط مث إعادة تكوينو 
  . تطبيق ا١تشركع 
  . تقييم تطبيق ا١تشركع 
  ع بناء على نتائج تقييم التطبيق . تنقيح كتعديل ا١تشرك 
  . تبادؿ اآلراء كاألفكار بُت أعضاء الفريق الواحد 
  . عرض ا١تشركع 
  . التقييم النهائي للمشركع 
  . إصدار حكم حوؿ ا١تشركع 
 حل المشكالت :  -
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تعليم ٭تل فيها الطالب مشكلة معينة حيث يقـو الطالب أك ٣تموعة من  اسًتاتيجيةىي 
موضوع معُت أك قطعة أك موقع أك تصميم كمناقشة كدراسة اإل٬تابيات الطالب بتقييم 
 ٟتل ا١تشكلة .  اقًتاحاتكالسلبيات كتقدًن 

 لماذا حل المشكالت ؟  -
 ما يأيت :   االسًتاتيجيةمن األسباب اليت تشجع على استخداـ ىذه 

  .توفَت فرص التعلم اٟتقيقي كالتعلم ذم ا١تعٌت 
 هارات ا١تتعلقة ْتل ا١تشكالت كخربات تعلم مرتبطة إكساب الطالب العديد من ا١ت

 ٔتوضوع ا١تشكلة. 
  . تنمية مهارات التفكَت العليا مثل التفكَت االبتكارم كالناقد 
  . تنمية مهارات متقدمة يف التقييم لدل ا١تتعلم 
 توظيف حل المشكالت : -

 لم من اآليت : حل ا١تشكالت يف التعلم اإللكًتكين يتحقق ا١تع اسًتاتيجيةعند تطبيق 
  . إشراؾ الطالب يف ٖتديد ا١تشكلة 
  .إتباع طرؽ توليد األفكار يف ٖتديد ا١تشكالت مثل العصف الذىٍت 
  إعطاء الطالب بعض التفاصيل حوؿ ا١تشكلة كبعض األسئلة اليت تثَت دافعيتو كتساعده

 يف حل ا١تشكلة . 
 التأكيد على ا١تشكالت الواقعية إلحداث تعلم أكثر فاعلية  . 
  . مناسبة ا١تشكلة ١تستول كخربة الطالب 
  . تزكيد الطالب بالدعم يف أثناء حل ا١تشكلة من معلم ا١تادة أك األقراف 
  ٚتاعيتوزيع ا١تهاـ الفرعية يف حل ا١تشكالت بشكل فردم أك  . 
  ٖتديد جدكلة زمنية دقيقة توضح للطالب أك فريق الطالب مدل اإل٧تاز يف أثناء حل

 ا١تشكلة . 
 راسة الحالة :  د -

 ىي كصف مكتوب ١تشكلة أك كضع ال يشتمل على ٖتليل أك خا٘تة كلكن حقائق مرتبة . 
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 لماذا دراسة الحالة ؟  -
  تكسب الطالب خربات كاقعية ٟتل ا١تشكلة كمقارنة اٟتل الذم قدمو مع اٟتل الذم

 لقرار . ا كاٗتاذ٘تت بو معاٞتة اٟتالة بنجاح كىى تكسب الطالب مهارات حل ا١تشكالت 
 توظيف دراسة الحالة :  -

 عند تطبيق اسًتاتيجية دراسة اٟتالة يف التعلم اإللكًتكين يتحقق ا١تعلم من اآليت : 
  . تقدًن سيناريو ٟتالة كاقعية ٟتل مشكلة كاٗتاذ قرار ٟتلها 
  . اختيار حاالت مناسبة ١تستول كخربات الطالب 
  ل حل ا١تشكالت أك ا١تشاريع . أخرل مث اسًتاتيجياتقد تدمج دراسة اٟتالة مع 
 البحث :  -

يتم فيها التعليم باستخداـ مناىج البحث الكمي أك النوعي  كالوصل إُف  اسًتاتيجيةكىو 
نتائج ٟتل مشكلة كيتعلم فيها الطالب بشكل أساسي من خالؿ البحث كليس من النتيجة 

 بشكل رئيسي . 
 لماذا البحث ؟  -

البحث يف التدريس كمنها أف الطالب  اسًتاتيجيةيوجد عدد من ا١تزايا ٕتعل ا١تعلم يستخدـ 
 يقـو بأعماؿ ٢تا نفع ، منها : 

  اٟتل .  كاسًتاتيجياتالعصف الذىٍت يف ٖتديد ا١تشكلة 
  . كصف ا١تشكالت 
  . اشتقاؽ كصياغة الفركض 
  . اتباع ا٠تطوات العلمية يف اختبار الفركض 
  كاالستنتاجمات كالتحليل ٚتع ا١تعلو  . 
  . فرز كتقييم البيانات 
  . التوصل إُف نتائج 
  . تقدًن توصيات بناء على النتائج 
  . اٗتاذ القرار 
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 البحث :  استراتيجيةتوظيف  -
 يفضل أف يتحقق ا١تعلم ٦تا يأيت :  اإللكًتكينعند تطبيق اسًتاتيجية البحث يف التعلم 

 يكوف : كيف ؟ ١تاذا ؟ أين ؟  البدء بطرح سؤاؿ البحث كعادة ما 
  . كصف ا١تشكلة موضوع البحث بدقة كبَتة كٖتديد إطارىا العاـ 
  . ٖتديد خطة للبحث مع توضيح ا١تهاـ كالزمن بدقة 
  . صياغة الفركض كاختبارىا لدل الطالب 
 عن األسئلة كالفركض عن طريق ْتث الطالب  ةإجاب ٚتع ا١تعلومات اليت تساعد على

  يف اإلنًتنت.
  . ٖتليل ا١تعلومات كالتوصل إُف حل مبدئي 
  . مناقشة نتائج التحليل مع بقية الطالب يف منتدل اٟتوار 
  قرار بالتوصل على حل أك إعادة دكرة البحث  اٗتاذمساعدة الطالب يف الوصوؿ إُف

كيوظف يف ذلك منتديات اٟتوار كالربيج اإللكًتكين كأدكات االتصاؿ التزامٍت مثل غرؼ 
 ة ا١تضمنة يف بوابة التعلم اإللكًتكين حسب خطة التدريس ا١تعتمدة .         الدردش

  يقدـ الطالب تقريرا حوؿ البحث كالنتائج يوضح طريقة الوصوؿ إُف النتائج كيوفر ا١تعلم
  .تغذية راجعو لتقارير الطالب الفردية كاٞتماعية حسب خطة البحث ا١تعتمدة 

 الخرائط الذىنية :  -
ٗتطيط ينطلق  باستخداـنية عملية ٗتطيط التفكَت لتيسَت أحداث التعليم كالتعلم ا٠تريطة الذى

من فكرة أساسية يتفرع منها أفكار أخرل ترتبط فيها بركابط كىى أدكات تساعدنا يف تنظيم 
أحداث التعلم كالتفكَت كيقـو الطالب من خالؿ ىذه ا٠ترائط ببناء مفاىيم أك التفكَت 

ك حل مشكلة معينة كىى من األدكات ا١تهمة كٯتكن للمعلم أف كالتخطيط ١توضع معُت أ
 الطالب أك فهمة .  استيعابيستخدمها يف النهاية لتقييم مدل 

 لماذا الخرائط الذىنية ؟  -
ا٠ترائط الذىنية من اإلسًتاتيجيات اليت ٢تا مزايا ٖتفز ا١تعلم كا١تتعلم لتطبيقها يف التعلم 

 اإللكًتكين كمنها ما يأيت : 
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 رب أدكات فعالة لتنظيم كعرض معرفة كمفاىيم الطالب . تعت 
  . تنتج أفكاران إبداعية جديدة كتستخدـ يف عمليات العصف الذىٍت 
  . توظف يف التخطيط للمشاريع كحل ا١تشكالت 
 . تسهم يف تبسيط ا١تفاىيم ا١تعقدة 
  . تعزز من ا١تناقشة اٞتماعية 
  . ٖتدد العالقات بُت ا١تفاىيم ا١تختلفة 
 تخدـ ربط األفكار كتصوير العالقات بُت ا١تواضيع ا١تختلفة . تس 
  . فهم الصورة الكلية قبل الدخوؿ يف تفاصيل 

 
 الخرائط الذىنية .  استراتيجيةتوظيف  -

 ا٠ترائط الذىنية يف التعلم اإللكًتكين يفضل أف يتحقق ا١تعلم من اآليت :  اسًتاتيجيةعند تطبيق 
  سط مث ربطها بصريان بأفكار كموضوعات مرتبطة بالفكرة كتابة الفكرة األساسية يف الو

 الرئيسية على شكل فركع . 
 يف عملية توليد األفكار ا١ترتبطة بالفكرة الرئيسية كاألفكار الفرعية .  االستمرار 
 األلواف كالصور كالرموز للمساعدة على الفهم .  استخداـ 
  . تدكين العالقات بُت اإلشكاؿ 
 ية أفكار جديدة . ترؾ مساحات فارغة أل 

  :  Blogsالمدونات 
ا١تدكنة صفحة إنًتنت شخصية تتولد عن طريق ا١تستخدـ كاليت يتم فيها إضافة احملتول  
اجمللة كيعرض فيها احملتول بًتتيب التحديث أم أف اإلضافة أك ا١تشاركة األحدث  أسلوبيف 

ند إضافة أم مشاركة يف تكوف ىي األعلى يف الًتتيب كذلك خالؼ الًتتيب يف ا١تنتدل فع
ا١تنتدل فإهنا تكوف يف ذيل الصفحة بينما تكوف يف ذيل الصفحة كا١تدكنة صفحة شخصية 

كأفكاره بشكل دكرم ك٭تصل على  كانطباعاتوعلى اإلنًتنت يقدـ الطالب من خال٢تا رؤيتو 
 تعليقات بقية الطالب .
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 مفهوم المدونات االلكترونية:
مباشرة،  blogsأم مدكنات الويب، ككثَت ما تسمي Web logsىي اختصار لكلمة     

كىي إحدل أنظمة إدارة احملتول اإللكًتكين على شبكة الويب تسمح لصاحبها بنشر احملتول 
)نص كلقطات فيديو كصور( يف قوالب جاىزة كيقـو النظاـ بنشر ىذا احملتول بشكل دكرم 

ضافة إُف التعليق على احملتول ْتيث كيرتبط النظاـ بأدكات للبحث كاالسًتجاع للمحتول باإل
 Collen يدكر نقاش حوؿ ما ييعرض يف ا١تدكنة من ٤تتول كليس ٣ترد صفحات للقراءة.

M.Caemean,2668) )

(Andrea Reupert,2600 كيرل   أف ا١تدكنة كاجهة استخداـ ٕتعل من السهل بنائها (
حيث تتميز بالتفاعلية بُت ا١تصمم  ها ،اليكإضافة الصور، كا١تلفات الصوتية، كلقطات الفيديو 

 كالقارئ من خالؿ إضافة التعليقات على ا١توضوعات.    
ا١تدكنة أهنا موقع على االنًتنت سهل اإلنشاء كالتحديث  (Vogle.3665)بينما يرل   

 يسمح ١تؤلفو القياـ بالنشر يف أم موضوع ٟتظة بلحظة.
عن نتاج لعملية دمج التكنولوجيا با١تنهج ٦تا سبق ٧تد أف ا١تدكنات اإللكًتكنية ىي عبارة 

الدراسي داخل الغرفة الصفية كىو أسلوب بسيط يعطي ا١تساحة الالزمة للتعبَت كاإلبداع 
للمتعلم، خاصةن كأف ىناؾ الكثَت من ا١تواقع اإللكًتكنية اليت تتيح إمكانية اٟتصوؿ على 

جدراف الغرفة الصفية يف أم مدكنات خاصة للمتعلمُت؛ ليتمكنوا من مواصلة التعلم خارج 
 كقت كيف أم مكاف ٦تا ٭تسن من نتاجات تعلمهم.

 لماذا المدونات ؟   
من مزايا ا١تدكنات يف التعليم اإللكًتكين كمن ذلك ٖتقيقها  االستفادةٯتكن للمعلم كالطالب 

 ما يأيت : 
 ؼ الطالب تعترب أداة تقييم مستمر لتعلم الطالب فا١تعلم يستطيع أف يقيم ٚتيع ما أضا

 إُف ا١تدكنة من بداية تدريس ا١تقرر إُف هنايتو . 
  تعد أداة تفاعلية حديثة يف ٣تاؿ التقييم ا١تعتمد على إنًتنت اٞتيل الثاينWeb3.6  . 
  كالكتابة كالتعبَت لدل الطالب .  االتصاؿتنمي مهارات 
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  ١تشركع توضح تفاصيل عمليات تفكَت الطالب كمراحل حلو ١تشكلة معينة أك تصميمو
 معُت . 

  . ٘تكن الطالب من تقدًن ا١تهاـ اليت تطلب منو 
 المدونات :  استراتيجيةتوظيف  -

التعلم اإللكًتكين اليت تولدت يف بيئات كعند تطبيق اسًتاتيجية  اسًتاتيجياتتعد ا١تدكنات من 
 ا١تدكنات يف التعلم اإللكًتكين يفضل أف يتحقق ا١تعلم ٦تا يأيت : 

 طالب لكيفية تطوير كإدارة ا١تدكنة ا٠تاصة بو . تقدًن تعليمات لل 
  إتاحة الفرصة للطالب لتغيَت ٪تط عرض الصفحة كاأللواف ٔتا يتناسب مع تفضيالتو

 الشخصية . 
  . ٖتديد معايَت التقييم 
  . ٖتديد اٟتد األدىن من ا١تشاركات يف اإلسبوع 
  . إقتصر ا١تشاركات يف موضوع الدرس 
 العركض . إمكانية ربط ا١تدكنات ب 
 سلوب رٝتي يف الكتابة . أترؾ ٣تاؿ للطالب بعدـ اإللتزاـ ب 
 . تشجيع تفاعل الطالب بكتابة التعليقات على مدكنات بعضهم البعض 

 :خصائص المدونة االلكترونية 
  يرل(Vogle,266.) :أف ا١تدكنة اإللكًتكنية ٬تب أف يتوافر فيها 
 -  ابط فائقة متاحة للمستفيدين ٤تتول منظم كمدخل مستقل، يشتمل على نص كرك

 يف ترتيب زمٍت عكسي.
 -  تاريخ زمٍت لكل مدخل،ْتيث يعرؼ ا١تستفيد مىت مت تدكين ىذا ا١تدخل على كجو

 التحديد.
 - ها بسهولة من قبل اليسجل أرشيفي ٞتميع ا١تداخل السابقة ْتيث ٯتكن الوصوؿ

 ا١تستفيدين.
  ب أف يتوافر فيها ما يلي:أف كل مدكنة ٬ت اِفجانب ذلك يرم البحث اٟت اِفك 
 .عنواف ا١تدكنة 
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 . احملتول األساسي للمدكنة 
 .التعليقات ا١ترسلة للمدكنة 
 .الوقت الذم مت فيو نشر ا١تدكنة بالساعة كالدقيقة 
  .قائمة ببعض الركابط اإللكًتكنية لواقع أخرل ذات صلة 

 استخدام المدونات اإللكترونية في التعليم: - 
ى األدبيات ذات الصلة بأدكات اٞتيل الثاين للتعلم االلكًتكين) ا١تدكنات من خالؿ االطالع عل

 (      49-49) NICHOLAS HOOKWAY,6002 ،(Duffy,Bruns,6002)،(االلكًتكنية
 ة:اليٯتكن توضيح استخداـ ا١تدكنات اإللكًتكنية يف التعليم يف النقاط الت

 مكاف شرط االتصاؿ باالنًتنت.٘تكن الطالب من ٦تارسة التعليم يف أم كقت كيف أم -
 تعترب طرؽ تكنولوجية للتعليم. -
 تتيح الفرصة للطالب من مراجعة احملتول أكثر من مرة.-
 توفر بيئة لإلبداع كاالبتكار كالتعبَت عن النفس. -
 تنمي مهارات االتصاؿ كالكتابة كالتعبَت لدل الطالب. -
يستطيع تقييم ٚتيع أداءات الطالب من بداية  تعترب أداة تقييم مستمرة لتعلم الطالب فا١تعلم-

 تدريس ا١تقرر إُف هنايتو. 
توفر بيئة تعلم تفاعلية من خالؿ ما توفره من إمكانية التنقل بُت مصادر التعلم ا١تتنوعة  - 

مركز الصور  -مكتبات رقمية-عرب شبكة االنًتنت)مقاطع فيديو حسب حاجة الطالب
 ٣تالت علمية(. -التعليمية
يف االعتماد على  تكنولوجيا اٞتيل الثاين من الويب  (Martin Belton,2668)كقد ٧تح      

Web256 (كتأثَتىا يف تعلم األفراد داخل اٞتامعة، كأشارت دراسةAndergassen, Monika, 

يف تعلم طالب اٞتامعة حيث ساعدهتم على: بناء  Blog( إُف التأثَتات اإل٬تابية للمدكنة2669
  فة لديهم ، كحرية التعبَت عن أفكارىم، مراجعة ا١تادة العلمية أكثر من مرة .ا١تعر 
ا١تدكنة اإللكًتكنية يف إدارة ٤تتول بعض ا١تواد الدراسية  Al-Khalifa, 2668))كما استخداـ     

ىذه التقنية  ـيف قسم تقنيات التعلم كأظهرت نتائج االستبانة مدل رضا الطالبات عن استخدا
 التواصل مع أستاذات ا١تادة. يف تفعيل

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Andergassen+Monika%22
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( إُف فاعلية ا١تدكنات على تنمية 3669كما أشارت نتائج دراسة )أمُت،٤تمد؛كالسيد      
 مهارات التفاعل االجتماعي لدل طالب الدراسات العليا.

يف  تأف ا١تدكنات اإللكًتكنية قد سا٫ت( Burnett& Lingam,3667)كتؤكد نتائج دراسة      
لناقد لدم ا١تتعلمُت كما ساعدهتم يف إعادة تشكيل معلوماهتم  لتلبية التفكَت اتنمية 

ة ا١تدكنة الي( على فع3611كما أكدت نتائج دراسة )بدكم،؛احتياجاهتم من ا١تادة ا١تتعلمة
استخداـ ا١تصادر الرقمية لدل أمناء مراكز مصادر التعلم  تاإللكًتكنية يف تنمية مهارا
 لثاين للويب.كإتاىاهتم ٨تو أدكات اٞتيل ا

تعترب ا١تدكنات اإللكًتكنية من األدكات :استخدام المدونات اإللكترونية في التعليم فوائد
التكنولوجية التفاعلية القوية كا١تفيدة لكل من ا١تعلمُت كالطالب على حد سواء داخل غرفة 
الصف، من خالؿ االطالع على األدبيات ذات الصلة با١تدكنات اإللكًتكنية 

(Ferdig,Trammell,2004، )(Downes,2002,p2)   
 ة:اليكٯتكن توضيح فوائد ا١تدكنات اإللكًتكنية يف التعليم يف النقاط الت 
 تعترب أكثر ٧تاحا يف تعزيز التفاعل بُت الطالب عندما يتم التخاطب بينهم. - 
 تسهم بشكل فعاؿ يف التعلم النشط. -
 تسهم يف تنمية مهارات التفكَت العليا. -
 م إُف مركنة أكرب يف التعليم كالتعلم.تؤد -

 أف ا١تدكنات اإللكًتكنية ٢تا فوائد أخرل : اِفكإُف جانب ذلك يضيف البحث اٟت
 احملتول بسهولة كيسر. اِفتعطي فرصة للطالب للوصوؿ  - 
 تعطي فرصة للطالب ا٠تجولُت يف التعبَت عن أنفسهم.-
 الصوت.تنوع أشكاؿ احملتول العلمي بُت النص كالصورة ك -
إُف دكر ا١تدكنة اإللكًتكنية يف  (Tekinarslan,2668)و دراسةاليكيدعم ذلك ما قد أشارت     

 تنمية القدرات البحثية لطالب اٞتامعة ككذالك ا١تهارات ا١تعرفية لديهم. 
 :المدونات اإللكترونية والمفاىيم الفقهية-ٚ

دراسية عرب ا١تدكنات اإللكًتكنية لقد تنوعت التجارب اليت قدمت أنواعا ٥تتلفة حملتويات  
فنجد ٕتربة استخداـ ا١تدكنات يف إحدل ا١تدارس التعليم االبتدائي حيث اعتمدت على تقدًن 
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احملتول الدراسي يف شكل قصة لطالب ا١تدرسة، كأخرل قدمت مدكنة تعليمية يف صورة مشركع 
ال٧تليزية ْتيث يتشارؾ هبا جريدة على ا١تدكنة ككذلك تقدًن مدكنة ٖتتوم على مقررات اللغة ا

الطالب كىي ترل أف ا١تدكنات ٣تاال يسمح بتشارؾ اآلراء لكل طالب كال تقتصر على 
الطالب األكثر انتشارا يف الصف كبذلك تصبح أكثر تعميقان للنقاشات الصفية كتبادؿ اآلراء 

 ((Borja,3665:3حوؿ ا١تفاىيم كا١تعاين اٞتديدة من ا١تناقشات الصفية التقليدية . 
كلقد أكضحت العديد من الدراسات استخداـ ا١تدكنة اإللكًتكنية يف تعلم ا١تفاىيم كمنها  

ة مدكنة الكًتكنية يف تعديل الي( كاليت ىدفت إُف: التعرؼ على فع3616دراسة مطر )
التصورات ا٠تطأ للمفاىيم العلمية لدل عينة من طالب الصف التاسع األساسي، كدراسة 

استخداـ مدكنة تعليمية يف زيادة ٖتصيل  ليت ىدفت إُف: ْتث فاعلية(كا3616ا١تصرم )
 طالب ا١ترحلة اإلعدادية للمفاىيم اجملردة ٔتادة الكمبيوتر كاالٕتاه ٨تو ا١تادة، لدل عينة من

(كاليت ىدفت إُف: برنامج تعليمي 3613ؿ اإلعدادم، كدراسة األٛترم)طالب الصف األك 
 لتصحيح ا١تفاىيم البديلة يف مادة األحياء. 3مقًتح قائم على بعض  تطبيقات الويب 

ك٦تا سبق ٧تد أف ٕتربة استخداـ ا١تدكنة اإللكًتكنية يف تعلم ا١تفاىيم الفقهية يف حدكد علم  
 ث إُف القياـ هبذه الدراسة.الباحث َف ٕترل ٦تا حدل بالباح

 :  Wikiالويكي  -
٘تكن الويكي أم مستخدـ لإلنًتنت من إنتاج أك ٖترير صفحة إنًتنت من خالؿ برنامج 
ا١تتصفح يف جهاز ا١تستخدـ ْترية كبذلك ٯتكن توظيف الويكي كإسًتاتيجية تعليم تتيح 

اٟتذؼ كاإلضافة مع اإلحتفاظ  التعليم التعاكين عن طريق ا١تشاركة يف التحرير كيتم التعديل أك
 بالنسخ السابقة كاليت ٘تكن ا١تعلم من متابعة التغيَتات اليت أحدثها كل طالب يف احملتول . 

 لماذا الويكي ؟  -
فتحت تقنية الويكي أدكات مكنت من تطبيق التعليم التعاكين بطريقة ميسرة كفعالة يف بيئة َف 

انية تتبع عمل كل طالب على حدة كإمكانية تكن متاحة بالطرؽ التقليدية مع توافر إمك
 الًتاجع عن أم تعديل . كمن مزايا الويكي ما يأيت : 

  . سهولة إنشاء الصفحات 

http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188741
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188741
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  . سهولة إنشاء ركابط لصفحات أخرل 
  . إمكانية ٖترير احملتويات 
  . بساطة أكامر تنسيق احملتول 
  . إمكانية حفظ سجل الصفحات 
 تيسَت العمل التعاكين اٞتماعي  . 
 توظيف إستراتيجية الويكي :  -

إستخدمت الويكي كا١تدكنات بكثرة يف تطبيقات التعلم اإللكًتكين اٟتديثة فيما أطلق عليو 
كىى  E-Learning 3.6أك اٞتيل الثاين من التعلم اإللكًتكين  School3.6مدارس اٞتيل الثاين 

اتيجية الويكي يف التعلم تعد من أدكات اإلتصاؿ االجتماعي يف اإلنًتنت كعند تطبيق إسًت 
 اإللكًتكين يفضل أف يتحقق ا١تعلم ٦تا يأيت : 

  . ٖتديد معايَت إستخداـ الويكي يف التعليم كالتعلم 
  ٖتديد معايَت كاضحة لعملية التقييم فيعرؼ الطالب من بداية التدريس كيفية تقييم أعمالو
 . 
 ٖتديد ا١توضوع أك ا١تشركع كا١تشكلة اليت سيتم تدريسها  . 
  . تقسيم الطالب إُف ٣تموعات 
  . ٖتديد طريقة كتعليمات ا١تشاركة 
  . ٖتديد خطة زمنية للمشاركة 
  يدرج يف قسم النقاشDiscussion  التحاكر بُت ا١تعلم كالطالب لتقييم التقدـ يف ا١توضوع

 ) كالذم يكوف عبارة عن مشاركات يف صفحة الويكي ( 
 كيف أبحث في اإلنترنت :  -

حث من مهارات التعلم ا١تهمة يف بيئة التعلم اإللكًتكين فلم تعد ا١تشكلة يف توفر يعترب الب
ا١تعلومة كلكن يف تدفق كمية ىائلة من ا١تعلومات أضافت إُف ا١تتعلم عبء الوصوؿ إُف 
ا١تعلومة ا١تناسبة يف الوقت ا١تناسب . لذلك على ا١تتعلم أف يتعرؼ على مهارات البحث يف 

كقواعد البيانات ا١تتاحة على اإلنًتنت أك اليت  Googleاإلنًتنت مثل ٤تركات البحث على 
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تشًتؾ فيها ا١تؤسسة التعليمية اليت تتبع ٢تا . كذلك على ا١تتعلم تقييم ا١تواقع ا١تختلفة ك٘تييز 
 درجة ا١تصداقية للمعلومات اليت ٭تص عليها 

 كيف أستخدم البريد اإللكتروني :  -
٠تدمات ا١تهمة اليت سا٫تت يف إنطالقة شبكة اإلنًتنت يف مراحل يعد الربيد اإللكًتكين من ا

مبكرة كىو من األدكات ا١تهمة اليت يعتمد عليها يف إ٘تاـ أنشطة التعلم اإللكًتكين كمن مهاـ 
 ا١تتعلم يف إستخدامو للربيد اإللكًتكين ما يأيت : 

  ( افتح بريدؾ اإللكًتكين بشكل متكرر ) مرة كاحدة يوميان كحد أدين 
  . عنوف رسائلك بعنواف كاضح يدؿ على ٤تتول الرسالة 
  . استخدـ إٝتك اٟتقيقي كالكامل يف إعدادت الربيد 
  . ٕتنب ا١تبالغة يف ا٠تطوط كاأللواف يف ٪تط ا٠تط ا١تستخدـ يف الرسالة 
  . تأكد من عدـ كجود أخطاء يف الرسالة 
 رسالة األصلية . قبل إعادة إرساؿ أم رسالة تأكد من أخذ موافقة صاحب ال 
  . إختصر يف الرسالة قدر اإلمكاف 
  . إقرأ الرسالة أكثر من مرة قبل اإلرساؿ 
  يف حالة إستالـ رسالة مرسلة إُف ٣تموعة عند الرد على الرسالة تكوف العناكين مرسلة

 إُف اجملموعة كاملة . 
  : ٖتقق من اآليت عند إرفاؽ ملفات بالرسالة 
 . صغر حجم ا١تلفات ا١ترفقة  -1
 توافر برامج فتح كتشغيل ا١تلفات ا١ترفقة يف أجهزة اٟتاسب القياسية .  -3
  إستخدـ الربيد اإللكًتكين يف الرسائل ا٠تاصة ) ال تستخدـ منتديات النقاش يف

 ا١تواضيع ا٠تاصة ( 
  . بلغ ا١تعلم ) أك اإلدارة ( يف حالة تغيَت عنواف الربيد 
  . إحتفظ بنسخة إحتياطية من الرسائل 
 أشارك ؟ كيف -
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تعترب القدرة على التواصل بفاعلية مع مدرس ا١تادة كالزمالء يف ا١تادة من ا١تهارات اليت ٭تتاجها 
الطالب للنجاح يف بيئة التعلم اإللكًتكين كال تقتصر ا١تشاركة الفعالة على ا١تشاركة باإلطالع 

ا كا١تبادرة كالتفاعل على ٤تتول ا١توقع كلكن با١تشاركة اإل٬تابية كبدء النقاشات كالرد عليه
بشكل إ٬تاو مع ٚتيع أعضاء بيئة التعلم اإللكًتكين كمن مبادئ مشاركة ا١تتعلم يف التعلم 

 اإللكًتكين ما يأيت : 
  . إتبع تعليمات ا١تشاركة 
  . خطط ١تا ترغب يف إضافتو قبل ا١تشاركة أك الرد 
  . نظم أفكارؾ قبل البدء يف الكتابة 
 لنقاش ) ال ٗترج عن ا١توضوع ( إبق مشاركتك يف موضوع ا 
  إستخدـ ٚتالن قصَتة كاضحة كمباشرة يف الكتابة ) القراءة من الشاشة ٗتتلف عنها يف

 الواد ا١تطبوعة ( 
  . راجع مشاركتك بشكل جيد قبل إرسا٢تا 
  : إتبع طرقا ٥تتلفة يف ا١تناقشة مثل 
 طرح تساؤؿ .  -1
 ا١تشاركة يف اإلجابة عن األسئلة ا١تطركحة .  -3
 لتعليق على ا١تشاركات ا١تطركحة . ا -2
  . عزز مشاركتك ٔتصدر إف كجد 
  . أشر للمصدر عند اإلعتماد على مصادر يف ا١تشاركة 
  . إعرؼ عدد ا١تشاركات ا١تطلوبة منك 
  . حافظ على سرية معلومات الدخوؿ ا٠تاصة بك كال تسمح ألحد بالدخوؿ بإٝتك 
 د الرد على ا١تشاركات . إقتبس الكالـ الذم ترغب يف التعليق عليو عن 
  . إنتظر بعض الوقت للحصوؿ على اإلجابة 
  ٕتنب ٣ترد ا١توافقة أك الثناء عند الرد على مشاركات الزمالء بل إذكر سبب ا١توافقة

 كإطرح كجهة نظرؾ بشكل كاضح 
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 ة . اليتأكد من متابعة الناقشات اٟت 
  . تابع الردكد على مشاركاتك بشكل مستمر 
 ى التعليق على مشاركتك كذلك بطرح أسئلة مفتوحة يف هناية شجع اآلخرين عل

 ا١تشاركة مثل طلب الرأم يف موضوع تغطية معينة . 
 المساعدة :  -

من الصفات ا١تهمة القدرة على اٟتصوؿ على ا١تساعدة أك طلبها عند مواجهة مشكلة معينة 
 اعدة ما يأيت : كاٟتصوؿ عليها بأسهل كأسرع الطرؽ ا١تتاحة كمن طرؽ اٟتصوؿ على ا١تس

  إْتث عن حل ا١تشكلة ذاتيا من خالؿ البحث يف اإلنًتنت أك قراءة تعليمات ا١تادة أك
 الرجوع إُف األسئلة ا١تتكررة يف ا١تادة . 

  . إطلب ا١تساعدة عند مواجهة مشكلة َف تتمكن من حلها ذاتيان 
 وف منتدل إطرح طلب ا١تساعدة يف ا١تكاف ا١تخصص لذلك يف موقع ا١تادة كعادة يك

األسئلة كا١تشكالت كىف حالة َف ٕتد إجابة ارسل رسالة مباشرة ١تدرس ا١تادة عن طريق الربيد 
 اإللكًتكين . 

  إطرح تفاصيل شاملة كدقيقة با١تشكلة اليت تواجهك ) مثاؿ عندما تصادفك مشكلة يف
ة اإلتصاؿ إنزاؿ ملف من ا١توقع حاكؿ ذكر بعض التفاصيل ا١تتعلقة باٞتهاز ا١تستخدـ كسرع

 باإلنًتنت ( . 
 إدارة الوقت :  -

إدارة الوقت من ا١تهارات ا١تساعدة يف تنفيذ ا١تهاـ ا١تطلوبة يف الوقت ا١تناسب ك٬تب ترتيب 
األكلويات كٖتديد كقت يومي لدراسة ا١تادة كمتابعة األنشطة كإهناء ا١تهاـ ا١تطلوبة كمن 

 ا١تهارات اليت تساعد يف إدارة الوقت ما يأيت : 
 ظم الوقت يف جدكؿ شامل ٞتميع ا١تهاـ كقابل للتطبيق . ن 
  . حدد ا١تهاـ الرئيسة كالفرعية 
  . رتب ا١تهاـ حسب األ٫تية 
  . إبدأ با١تهاـ اليت تتطلب جهدا ككقتا أكرب 
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  قيم تنفيذ ا١تهاـ بناء على ا٠تطة الزمنية بشكل يومي كإٗتذ اإلجراءات ا١تناسبة لتفادم
 أم تأخَت . 

 ة . اليلتقيد بتنفيذ ا١تهاـ كفق ا٠تطة الزمنية بدقة عإحرص على ا 
  . ال تؤجل الواجبات إُف آخر ٟتظة 
  تابع ا١تناقشات بإستمرار تفاديان لًتاكم ا١تشاركات كما قد ينتج عنها من إعاقة متابعتها 
  . إفتح بريدؾ اإللكًتكين بشكل يومي 
  . إكتشف أفضل كقت يناسبك للتعلم 
 ش . قلل من أسباب التشوي 

أف الطالب ٤تور العملية التعليمية كىو العنصر ا١تستهدؼ يف كمن خالؿ ما سبق ذكره نالحظ 
العملية الًتبوية كىو ما توفره بيئة التعلم اإللكًتكين من خالؿ مراعاة تنوع أ٪تاط التعلم بُت 

مهارات الطالب كتوفَت بيئة التعلم النشط مع ٖتقيق ا١تركنة يف الزماف كا١تكاف كرفع مستول 
الطالب يف التعامل مع التقنية كمهارة التعلم الذايت كالتعاكين كالتفكَت اإلبتكارم كحل 
ا١تشكالت مع توظيف مستجدات التقنية يف أنشطة التعلم . كالطالب ا١تثقف تقنيان ىو 

ة ومياليالطالب الذم يوظف مهارتو التقنية يف التعلم كاإلنتاجية الشخصية كإٗتاذ القرار كاٟتياة 
( ISTEكمت إيراد تفصيل للمعايَت التقنية لدل الطالب من اٞتمعية الدكلية لتقنيات الًتبية )

كملخصػها : مفاىيم التشغيل األساسية كالنواحي اإلنسانية كاإلجتماعية كاألخالقية كأدكات 
ل اإلنتاج التقٍت كأدكات اإلتصاؿ التقنية كأدكات البحث التقنية كأدكات إستخداـ التقنية ٟت

ا١تشكالت كإٗتاذ القرارات . كللنجاح يف التعلم اإللكًتكين ، فإف ذلك يتطلب بعض ا١تهاـ 
من ا١تتعلم ، كمن أ٫تها التحقق من توافر متطلبات من أدكات كبرامج كا٠تربة يف اإلنًتنت 

 كالدافعية للتعلم كإدارة الوقت كا١تبادرة كالتحكم يف بيئة التعلم . 
  ي الدراسي:المحور الثالث: التحصيل

تشكيل عملية التعلم كٖتديدىا، كلكن ليس ىو ا١تتغَت الوحيد  يف كبَته  ره لتحصيل دك ل
تعلم ثر بعوامل كقول ٥تتلفة بعضها يتعلق با١تأذ أف ا٢تدؼ من ىذه العملية يتإعملية التعلم،  يف

طريقة تعلمها كبعضها يتعلق با٠تربة ا١تتعلمة ك  ،كقدراتو كاستعداداتو كصفاتو ا١تزاجية كالصحية
 مكانيات.إكما ٭تيط بالفرد من 



 

00. 

 

( أف مفهـو التحصيل يرتبط ٔتفهـو التعلم ا١تدرسى ارتباطان 3668كترل الدكيك )
األداء ٖتت ظركؼ  يفالتغَتات إُف ال أف مفهـو التعلم ا١تدرسى أكثر مشوال فهو يشَت إكثيقنا، 

علومات كا١تهارات كطرؽ التفكَت اكتساب ا١ت يفا١تدرسة، كما تتمثل  يفالتدريب كا١تمارسة 
ب التوافق كيشمل ىذا النواتج ا١ترغوبة كغَت ا١ترغوبة، أما اليكتغَت االٕتاىات كالقيم كتعديل اس

 كثر اتصاالن بالنواتج ا١ترغوبة للتعلم أك األىداؼ التعليمية .أالتحصيل الدراسى فهو 
باٞتوانب الدافعية كالظركؼ  كيعترب التحصيل ٔتثابة احملصلة لعدد من العوامل ا١ترتبطة

خر بالقدرات العقلية كا١تعرفية، فهو عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثَتة، البيئية كالبعض األ
كبعضها  ،منو النفسىأبعضها يتعلق با١تتعلم كقدراتو كاستعداداتو كصفاتو ا١تزاجية كالصحية ك 

، عبد الفتاحمن ظركؼ كامكانيات ) يتعلق با٠تربة التعليمية كطريقة تعلمها كما ٭تيط با١تتعلم
اٟتصوؿ على معلومات إُف أف التحصيل يهدؼ إُف ( 3615 )ُتحسأشار ، كما (3666

كصفية تبُت مدل ما حصلو التلميذ من خربات معينة بطريقة مباشرة من ٤تتويات دراسية معينة 
سبة ١تعايَت ٢تا ككذلك معرفة مستول التلميذ التعليمى أك التحصيلى كذلك ١تعرفة مركزه بالن

ك فرقتو الدراسية، كال يقتصر ىدؼ أصفو الدراسى  يفصفة العمومية أل بالنسبة للتلميذ 
٤تاكلة رسم صورة نفسية لقدرات التلميذ العقلية كا١تعرفية إُف التحصيل على ذلك كلكن ٯتتد 

 ٥تتلف ا١تواد الدراسية. يفكٖتصيلو 
 تعوؽ اليت ا١تشكالت أىم من ادٯتىالتحصيل األك تدين مشكلة كعلى جانب أخر تعد

 تناؿ لكي األكاف آف كقد ، األكمل الوجو على أداء رسالتها كبُت بينها كٖتوؿ ، اٟتديثة ا١تدرسة

 كيستطيع ، كاجملتمع با١تدرسة خطَتة تضر سلبية آثار من ٢تا ١تا االىتماـ من حظها ا١تشكلة ىذه

 توجد حيث دراسي تقريبا، فصل كل يف ا١تشكلة ىذه بوجود يقر   أف التدريس مارس من كل

 ا١تقرر كاستيعابو، ا١تنهج ٖتصيل يف الزمالء بقية مسايرة عن يعجزكف الذين التالميذ من ٣تموعة

العملية  اضطراب يف تتسبب قد ٦تا كإزعاج، شغب مصدرإُف  اجملموعة تلك تتحوؿ ما ككثَتا
؛ 3615، حسُت)ا١تدرسة  داخل عامة بصفة الدراسة اضطراب أك الصف داخل التعليمية
  (.3616،  الرباعي؛ 3616،اٟتنايا

بعاد، أف مستول التحصيل للطالب يرتبط ٔتنظومة ثالثة األإُف (3616)اٞتهورية تشَتك 
نهم مفالبعد األكؿ  الطالب ذاتو، كالبعد الثاىن ىو ا١تدرسة،كالبعد الثالث فهو األسرة كعلى كل 
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 النهاية ٖتقيق األىداؼ الًتبوية كالتعليمية على يفنو أف يقـو بدكره على ا١تستول الذل من شا
الًتبية يشكل للطالب ا١تتعلمُت امران  يفف التحصيل أ(  3615)األسطلكما يشَت   ؛حد سواء
 ة:اليسباب الت٫تية لألبالغ األ

خرل للطالب اال على حساب عمره ، أألنو فرصة لن تعوض كلن تكرر ال تعود مرة -1
ك ضعيفان أسنة ما أك مادة دراسية يبقى رأسبان  يفك يضعف ٖتصيلو فالطالب الذل يرسب أ

سجلو ال  يفك التحصيل فاف ذلك يكوف نقصان من عمره ، كعالمة أعاد الدراسة أذا إك 
 ٘تحى غالبان.

 يفينسى مع الزمن، بل ٭تاسب عليو الفرد أك سجل دائم للطالب اليذىب إُف ألنو يؤدل -3
 ١تستقبل. ا يفية مناسبة تستدعى ذلك أ

اٟتياة العملية الوظيفية، فاذا كاف  يفنوع ا١تستقبل الذل ينتظره الفرد  يفألنو يتحكم -2
ف إف كاف غَت ذلك فإما أمزدىران كاعدان كمثمران، ك ما يكوف مستقبلو متفوقان غالبان  الطالب

 رجح متعمدان كصعبان.ا١تستقبل يبدك على األ
ٔتكاف أف نتعرؼ على مفهـو  األ٫تية منالباحث أنو  يرمماسبق،إُف كاستنادان 

التحصيل  أنواعإُف مهاـ كفوائد التحصيل،  كذلك من الضركرة التطرؽ  ٫تيتو ،كأالتحصيل، ك 
ب قياس اليمن ا١تهم معرفة أس أيضان  ،،مث معوقاتو ككيفية التغلب عليهافيو ا١تؤثرة ،ك العوامل

، كىذا ما اإلبتدائيةبا١ترحلة  الفقو مقررالتحصيل يف بالتعلم الذايت التحصيل ، كمعرفة عالقة 
 .سوؼ نستعرضو خالؿ ىذا احملور

    :التحصيل لغةن -ا التحصيل :مفهوم  -ٔ
معجم لساف العرب مادة "حصل" بسكوف اٟتاء ىو الشىء اٟتاصل من كل  يفكرد 

صوالن، كالتحصيل ما ٭تصل أل ٖتصيل شىء ما بقى كذىب ما سواه، كحصل الشىء ٭تصل حي 
، ص 1976شياء )ابن منظور، ، كالتحصيل يقصد بو اٞتمع كالتمييز بُت األالشىء
ف يكتسبو كٯتتلكو ) أالتحصيل لغة يأتى من حصل الشىء أل ٚتعو كنالو كاستطاع (ك 654

 (.16، ص 3616الرباعى، 
  التحصيل اصطالحان:  -3
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كالقيم ( بأنو: "اكتساب الطالب ا١تعارؼ كا١تهارات 16. ص ،3616عرفو الرباعي )  
من خالؿ ما يتلقاه من مصادر ا١تعرفة ا١تختلفة، كيظهر ذلك يف اال٧تاز كالتفوؽ الذم يتميز بو 

( بأنو: "ما ٭تصل عليو الطالب من 362ص. ، 3614كما عرفو عيسى )،كاٟتاصل عليو" 
الوقت  يفمعلومات كعادات كمواقف زيادة على ما عنده كذلك نتيجة لعملية التعليم ك التعلم 

(بأنو:مدل استيعاب التالميذ)ٔتدارس الغوث الدكلية 9 .ص ،3615)األسطلكما عرفو ،و"ذات
لالجئُت الفلسطينُت بقطاع غزة( ١تا اكتسبوه من خالؿ مقررات الرياضيات كالىت تقاس بالدرجة 

كعرفو  ،هناية الفصل الدراسى يفات التحصيلية اإلختبار  يفالىت حصل عليها الطالب 
( بأنو: "٣تموع درجات ا١تواد اليت ٭تصل عليها الطالب عند 169 .ص ،3616السويط)
 ات عليو يف هناية العاـ الدراسي"  .اإلختبار تطبيق 

 ا١تعرفة العلمية من الطالب اكتسبو ما مقدار :بأنوالتحصيل الباحث  يعرؼ، ك٦تا سبق  

ٖتصيل  سقيا يتم كحدة علمية با١تقرر الدراسى، فضال على أنو سوؼ ٔتوضوعات ا١تتعلقة
التحصيل ا١تعد لذلك، ك  اختبار يف عليها ٭تصل اليت بالدرجة ا١توضوعات ىذه يف الطالب

، لتصنيف ا١تعريف اٞتانب من الستة ستوياتا١ت من الذم يتكوف التذكر،  كىي: )مستول بلـو
 .(، التحليل، الًتكيب، التقوًنك مستول التطبيق الفهم، مستول

 :اإلبتدائيةالمرحلة مهام وفوائد التحصيل لطالب  -ٕ
تنشئة  يفحياة الفرد، كتتمثل أ٫تيتها  يفمرحلة التعليم االبتدائى مرحلة مهمة تيعد 

كتكوين شخصية الطفل ليكوف صاٟتان قى ٣تتمعو، لذا فاف ا١تعلم بصفتو يقـو بعملية التعليم، 
عارؼ كا١تهارات عملية التعليم كتبليغ ا١ت يفب الًتبوية الىت تساعده اليفاف عليو اتباع االس

  للتالميذ ٔتا يرفع عندىم معدؿ أك مستول التحصيل.
( أنو لكى يكوف التحصيل ىادفان ك٣تديان لطالب ا١ترحلة 3615) األسطلىذا كيسرد 

اعتباره حىت يستطبع أف يوجو  يف، فأف ىناؾ عدة أمور ٬تب على ا١تعلم أف يضعها اإلبتدائية
 تى: ىى على النحو اآل تالميذه التوجيو السيلم.. تلك االمور

الفركؽ الفردية بُت التالميذ تعد أمر طبيعى، فهى تشتمل على الصفات اٞتسمية كالعقلية  -
صفاهتم اٞتسمية كالطوؿ كالوزف  يفف النالميذ ٮتتلفوف أكالشخصية كاالجتماعية، فكما 
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حى الشخصية النوا يفالصفات العقلية كالذكاء كاالستعدادات ك  يفهنم ٮتتلفوف إكا١تالمح، ف
 السمات ا١تزاجية مثل االنطواء كاالنبساط. يفمثل ا١تيوؿ كاالٕتاىات ك 

يعتمد مفهـو الفركؽ الفردية على مفهومى التشابو كاالختالؼ بُت الصفات ا١تختلفة ٔتعٌت  -
درجة تواجد  يفال اهنم ٮتتلفوف إأف ٢تم صفات معينة،  يفأف األفراد )التالميذ( يتشاهبوف 

ينهم،  كىذا يعٌت أف الفركؽ الفردية بُت التالميذ ال تدؿ على أف بعضهم ىذه الصفة ب
ٯتتلك صفات معينة كالبعض االخر الٯتتلكها كىذا يعٌت أف الصفات ٣تودة لديهم كلكن 

 بدرجات ٥تتلفة.
هتم العقلية ، ٦تا قد داذكائهم كاستعدا يفاالختالؼ إُف اف االختالؼ بُت التالميذ قد يرجع  -

كجود نوابغ كمبتكرين، كلذا فاف فهم ا١تعلم للفركؽ الفردية بُت تالميذه يساعده  إُفيؤدل 
سلوب الذل ٯتكنو من استخداـ ىذا الفهم  لصاٌف تالميو ٚتيعان كمن مث توجيو عملو باأل يف

 لصاٌف ٣تتمعو.
ف أنو ٬تب على ا١تعلم أف يتعرؼ على تلك الفركؽ بُت التالميذ ك إأل٫تية الفركؽ الفردية ف -

اقصى حد ٦تكن كبذلك إُف ٭تاكؿ الكشف عن مواىبهم كاستعدادىم، كيعمل على تنميتها 
 يكشف اٞتوانب الىت ٯتكن أف يبدع فيها التالميذ كينميها.

يكوف بشكل كبَت  اإلبتدائيةستيعاب الطفل أك تلميذ ا١ترحلة إف أىذا كيرل الباحث 
ياسا بالطالب الكبَت، اعماال با١تقولة كاف ما يغرس فيو كىو صغَتا يظل داخلو لفًتة أطوؿ ق

الكرب كالنقش على ا١تاء"  يفف التعليم أك  ،الصغر كالنقش على اٟتجر يفالشهَتة "اف التعليم 
على زيادة ٖتصيلهم الدراسى بتوفَت ٚتيع  اإلبتدائيةكعليو فانو ٬تب مساعدة طالب ا١ترحلة 

 السبل الىت هتِتء التلميذ لذلك.
( أف 3616، اٞتهورية، أشارت)اإلبتدائيةلتحصيل لطالب ا١ترحلة كحوؿ مهاـ كفوائد ا

  تلك ا١تهاـ كالفوائد للتحصيل ىى كاألتى:
 أف يضع  لنفسو أىدافان كاضحة ك٤تددة كٮتطط ٗتطيطان سليمان لتحقيقها. يفيفيد الطالب  -1

 ية.يفيد الطالب كيساعده بأف يكوف قادران على ادارة ذاتو كمنظمأ ألموره الدراس -3

 يفيد الطالب بأف ٬تعلو يطور عادات مذاكرتة  كبطريقة سليمة. -2

 أف يتخلص من العادات كا١تمارسات ا١تضيعة للجهد كالوقت. يفيساعد الطالب -4



 

009 

 

حفظ ا١تعلومات كاسًتاجعها  تنمية ذاكرتو باستمرار ْتيث تعينو على يفيفيد الطالب -5
 كاالستفادة منها.

 جوانب احًتاـ النفس كتقدير الذات كالشعور باال٬تابية. يساعد الطالب على  تنمية-6

 يساعد الطالب على تنمية الشعور بتحديات اٟتياة كتوقعات ا١تستقبل. -7

 ينمى لدل الطالب القدرة على حل ا١تشكالت كالتعامل مع الفشل. -8

     (أف ىذه ا١تهاـ أك الفوائد تعترب ٔتثابة أسس كمبادلء 3616،اٞتهوريةذكر أيضا)ك  
استطرد  كما،الطالبلدل  كالىت بدكرىا تساعد على رفع مستول التحصيل األكادٯتى

( أف ىناؾ فوائد كمهاـ اخرل للتحصيل ، كىذه بدكرىا أك من شأهنا ٯتكن أف 3616ا١تقرشي)
 :يفتساعد على النهوض ٔتستول التحصيل االكادٯتى للطالب كىى تتمثل 

 كالبحث ٢تا عن اٟتل ا١تناسب.تعويد الطالب على االحساس ٔتشكلتو -1

ا١تنزؿ من خالؿ تطوير التفكَت كتنظيم  يفتعويد الطالب على طرائق تنظيم برامج ا١تذاكرة -3
 الوقت.

ابعاد الطالب عن دائرة الفشل أك ٖتسيسو بالعجز بل توجيهو ٨تو البدء ٓتطوات عملية -2
 تساعده على ٗتطى ىذا الفشل أك الضعف.

شىء ما يوميان حىت  كلو كاف ىذا الشىء قليالن ا١تهم اف تكوف ا١تتابعة دفع الطالب ال٧تاز -4
 مستمرة. 

نشاط إُف توضيح ا٢تدؼ من الربنامج ا١تقدـ للطالب ك٤تاكلة دفع الطالب لتحويلو -5 
 ملموس .

 قساـ ىى:أثالثة إُف سم التحصيل قين :أنواع التحصيل-ٖ
ل العمليات العقلية للمتعلم ٔتختلف ىو التحصيل الذل يشمك : يفأكالن: التحصيل ا١تعر 

ٖتليل إُف فهم كتطبيق ما تعنيو إُف مستوياهتا، من ٣ترد اسًتجاع ا١تعلومات الىت قراىا أك ٝتعها، 
ما بينهما من عالقات متداخلة، كمن مث اٟتكم على مضموهنا من حيث الدقة كا١توضوعية 

ستة مستويات متفاكتو إُف لى بتقسيمو أك العق يفأف بلـو قاـ بتصنيف اجملاؿ ا١تعر ك  ،كاٟتداثة
مستول  -مستول التطبيق -مستول الفهم كاالستيعاب -:مستول التذكر أك اٟتفظيف٘تثلت 
 مستول التقوًن. -مستول الًتكيب -التحليل
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ثانيان: التحصيل ا١تهارل: كىو التحصيل ا١تمثل للمهارات اٟتركية الطراؼ اٞتسم االنساىن مثل 
سم كلو. كمن الضركرل اف يتوفر ا١تعيار أك احملك الذل يتم بو قياس أداء دين أك اٞتاليحركة 

  االداء. يفا١تهارة بالزمن أك بالنسبة ا١تؤية 
(  3615) األسطلسبعة مستويات، ىو كفقان ١تا  ذكرىا إُف نف اجملاؿ ا١تهارل كقد صي 

 كاألتى:
مستول  -ابة ا١توجهةمستول االستج -مستول ا١تيل أك االستعداد -مستول االدراؾ اٟتسى

مستول  -مستول التكيف أك التعديل -ة أك التعويد_ مستول االستجابة الظاىرية ا١تعقدةلياال
 االصالة أك االبداع.

قضايا عاطفية تثَت ا١تشاعر. كيتعامل إُف ثالثان: التحصيل الوجداىن: كىو التحصيل الذل يتطرؽ 
مظاىر سلوكو كانشتطو  يف، تؤثر  القلب من إتاىات كمشاعر كاحاسيس كقيم يفمع ما 
( ىى 3615، األسطل)ٜتس مستويات إُف اجملاؿ الوجداىن ( Crathol)كراثوؿ   قسما١تتنوعة.ك 

 تى:على النحو األ
مستول  -مستول التقييم كاعطاء القيمة -مستول االستجابة -ك التقبلأمستول االستقباؿ 

 مستول تشكيل الذات أك بالقيمة. -التنظيم
 .  التحصيل على المؤثرة لالعوام -ٗ

الذكاء  يفالتحصيل منها ما ىو ذاتى كيتمثل  يفال شك أف ىناؾ عوامل عديدة تؤثر 
كاالجتماعى للطالب كاألخر موضوعى إُف كالدافعية كمستول النضج اٞتسمى كالعقلى كاالنفع

كطرائق كيتضمن البيئة الدراسية بكل ما يتوفر فيها من تفاعالت اجتماعية كمواد تعليمية 
البيئة االسرية كقدرهتا على توفَت األمن النفسى إُف تدريس كامكانيات مادية، ىذا باالضافة 

  (.1994، صواٟتةكاالستقرار االجتماعى للطالب )
سرة التحصيل، فاأل يف( أف األسرة تلعب دكران ىامان كبارزان 3668شَت الدكيك )كتي 

ا٠تالفات بُت األبوين كالشجارا١تستمر بُت هنيار بسبب الىت تعاىن من حاالت التصدع كاإل
الكراىية كالنبذ  يف٫تاؿ من جانب الوالدين كا١تتمثلة األفراد،ككذلك ا١تعاملة السيئة كاإل

تدىن  يفحد كبَت إُف كالتهديد كالعقاب كااليذاء اٞتسدل تعد من العوامل الىت تسهم 
 ا١تستول التحصيلى.
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جتماعى ا١تنخفض لألسرة، فَتل صواٟتة كاال يفكعن ا١تستول االقتصادل كالثقا
أسرة فقَتة إُف ( أنو يؤثر سلبان على التحصيل للطالب، فالطالب الذل ينتمى 1994)

ة تنعكس على ٖتصيلو الدراسى اليمفككة اجتماعيان ٧تده يعاىن من اضطرابات نفسية كانفع
التحصيل  يفئجو أما الطالب الذل ينحدر من اسرة مًتابطة كمستواه ا١تادل جيد تكوف نتا

  .غالبان مرضية كمشجعة لتحصيل أفضل 
ىتماـ األباء بأبنائهم من حيث الرعاية كالصداقة ٢تم إ( أف 3668الدكيك، )كتؤكد 

ٚتيع ا١تيادين ا١تختلفة ، كما كيذكى قدراهتم  يفٖتصيلهم كتفوقهم العلمى كالعملى  يفيؤثر 
  يفتاج للتفكَت كما ىو اٟتاؿ العقلية من اجل فهم اكسع  كاعمق  للمسائل الىت ٖت

 الرياضيات. 
التحصيل للطالب  يف( أف من العوامل األخرل ا١تؤثرة 3668كما أشار )الدكيك، 

زيادة دافعية الطالب ٨تو  يفىى كفاءة ا١تعلم العلمية كا١تهنية كالىت ينبغى أف تكوف فعالة 
ة كاٟتماسة ، كاطراءه التحصيل ، كمن أىم سلوكيات ا١تعلم حرصو على االرشاد كالنمذج

ا١تخلص كتعزيزه كاىتمامو كمساعدتو غَت ا١تلحة كالىت تقود الطالب لعمل استالالت عن 
  قدراهتم كجهودىم ٦تا يدعم ٖتصيلهم الدراسى.

( أف ىناؾ ثالثة مكونات للعالقة بُت ا١تعلم 3667شَت جلجل )ىذا النسق، يي  يفك 
اـ من جانب الطالب، دؼء ا١تعلم كالذل يقابل كالطالب ىى: كفاءة ا١تعلم الىت تقابل باحًت 

تلك  ،بالعاطفة من جانب الطالب، كعدالة ا١تعلم كالىت تقابل بالتعاكف من قبل الطالب
مرحلة التعليم  يفثَت على عملية ٖتصيل الطالب خاصة من ىم أا١تكونات الثالثة يكوف ٢تا ت

تو بطالبو لزيادة معدؿ ٖتصيلهم األساسى، األمر الذل ٭تتم على ا١تعلم أف يقول من عالق
( أف التحصيل يؤثر على الطالب كفقان لنوعية ا١تبٌت 3668كما تضيف الدكيك )،  الدراسى

ا١تدرسى كما يوفره للطالب من مرافق كقاعات كصاالت كساحات أنشطة ك٥تتربات كمكتبات 
اٞتو الدراسى كمساجد ْتيث تكوف مالئمة لسيكولوجية التعلم، فاذا كانت ا١تدرسة ال توفر 

كما   ،ا١تالئم للطالب، فاف ىذا يساعد على تدىن مستول التحصيل االكادٯتى لدل الطالب 
أف ىناؾ بعض إُف ( 3668(؛ ٧تاح الدكيك )3616) السويطأشارت دراسة كل من 

العوامل األخرل قد يكوف ٢تا تاثَت على التحصيل الدراسى منها استخداـ التكنولوجيا 



 

042 

 

العملية الًتبوية، كذلك مساعدة كٖتفيز  يفاختصار الوقت كاٞتهد  يفمن أثر التعليمية كما لو 
 كتشويق الطالب للتعلم ٦تا يؤثر ا٬تابيان على التحصيل الدراسى. 

كما أف الفركؽ الفردية بُت الطالب من حيث العمر الزمٌت كالعقلى كاٟتاالت 
أيضا أف التدريب كالتأىيل التحصيل الدراسى كٕتد  يفدكرأ ىامان ٢تا الصحية كاٞتسمية 

زيادة  يفمسا٫تاهتم الفعالة  يفا١تستمرين للمعلمُت يزيد من كفائتهم ا١تهنية ٦تا ينعكس 
أما نظم التقوًن كاالمتحانات فيجب أف تكوف متطورة كمالئمة لركح  ،التحصيل لدل الطالب

التحصيل  يفاى العصر كاحتياجاتو بأبعادىا كأىدافها كفاعلياهتا حىت يكوف ٢تا مردكد ا٬ت
ثَت أ( أف األخذ ٔتبدأ الثواب كالعقاب لو ت3667) قطيطكمايضيف ،(3668)الدكيك، 

عملية  يفاالستمرار إُف ٖتصيلو يعد ثوابان لو كأدعى  يفعلى عملية التحصيل، فنجاح الفرد 
 التحصيل كالعكس.

ف أكيرل الباحث أف تلك العوامل حتمان سوؼ تقلل من مستول التحصيل خاصة، ك 
كفيل بأف يرفع من مستول التحصيل لدل الطالب عموما كلدل لدل   همبدأ التعزيز كحد
 من التعليم األساسى بشكل خاص. اإلبتدائيةطالب ا١ترحلة 

 معوقات التحصيل وكيفية التغلب عليها. -٘
منها ما يتعلق با١تتعلم نفسو ، كمنها ما ،مور كثَتة تؤثر على التحصيل كتعيقو أىناؾ 

(؛ك 3616( ؛الرباعى )3669بالبيئة احمليطة بو تلك العوامل كفقا ١تا ذكرىا ابو ا١تكاـر )يتعلق 
 ( كمن مث كيفية التغلب عليها ىى على النحو االتى:3611ٛتد )أ

 :يفأكال: فيما يتعلق با١تتعلم )الطالب(: كىى تتمثل 
 مالئو كفهم دركسو.ا٩تفاض مستول الذكاء عند الطالب، ٦تا ٬تعلو غَت قادر على مسايرة ز  -

الظركؼ الصحية للطالب كاصابتو ببعض االمراض مثل ضعف البصر أك السمع أك االنيميا  -
 كغَتىا.

 دراسة نوعية معينة من ا١تواد كلكنو يدرس بضغط من كالديو. يفعدـ رغبة الطالب  -

 ظاىرة ىركب الطالب من ا١تدرسة نتيجة كجود عامل جذب خارج ا١تدرسة. -

 عامل ا٠تاطئة من الوالدين ٕتاه ابنائهم كالىت تقتل الطموح لديهم.طريقة الت-

 قلة الدافعية عند الطالب للدراسة السباب اجتماعية كاقتصادية ٖتيط بالطالب. -
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 يفمعاناة الطالب إُف أساسيات ا١تواد للصفوؼ األكُف ٦تا يؤدل  يفضعف الطالب  -
 الصفوؼ العليا.

 لى تلك النقاط السابقة، فهى كاالتى:كمن اٟتلوؿ ا١تقًتحة للتغلب ع 
البد من مساعدة الطالب لتنمية ذكائو بالقراءة الىت تطلق العناف ٠تيالو ككذلك العاب الذكاء -

 ك٦تارسة االلعاب الىت ٭تبها.
 ا١تتابعة ا١تستمرة ١تصلحة الطالب ككضع العالج ا١تناسب ١تا يعانيو من أمراض. -
  لدراسة نوعية معينة من ا١تواد كلكن يًتؾ ٢تم حرية االختيار عدـ ضغط الوالدين على ابنائهم -

 كفقان لقدراهتم  مع مراعاة التوجيو كنصائح. 
حسن معاملة الوالدين البنائهم ،اف يسود االسرة اٞتو الدٯتقراطى الذل ٮتلق جوان من العودة  -

 كالتفاىم كاالستقرار االسرل.
اسة، كيكوف من قبل ا١تدرسة كاالسرة كا١تؤسسات بث ركح الدافعيو عند الطالب ٕتاه الدر  -

 اجملتمع. يفاالخرل 
 :يفثانيان: فيما يتعلق بالعوامل البيئية كىى تتمثل 

ا١تشكالت االسرية كا٠تالفات ا١تستمرة بُت الوالدين، ٦تا يؤدل النعداـ ا١تناخ ا١تالئم  -
 للمذاكرة كالتفوؽ.

 ا يولد ضغوط نفسية عند األكالد .معاملة اكالدىم ٦ت يفعدـ مساكاة الوالدين  -

 عدـ قرب ا١تعلم من طالبو لتلمس مشاكلهم كىواجسهم . -

عدـ توفر القدكة للطالب من قبل ا١تعلم ٔتا يبعث لديهم الدافعية كحب ا١تدرسة كالتطلع  -
 للنجاح كالتفوؽ.

٩تفاض دخل االسرة ٦تا ٬تعل بعض االباء توجيو ابنائهم للعمل على حساب كقت إ -
 مذكراهتم كٖتصيلهم 

التقليد إُف ثر السِتء على ٖتصيل الطالب، ٦تا يؤدل رفاؽ السوء، حيث يكوف ٢تم األ -
 كعدـ االىتماـ بالدراسة.

 بناء كعدـ متابعة دراستهم كعدـ التواصل مع ا١تدرسة.التدليل لأل يفا١تبالغة  -
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القدكة ٬تعل الطالب يكره  بعض االحياف كتالشى دكر يففتور العالقة بُت الطالب كا١تعلم  -
 ا١تدرسة كمن مث اليهتم بدركسو.

 :يفكىناؾ بعض اٟتلوؿ ا١تًتحة  للتغلب على النقاط سابقة الذكر، كىى تتمثل 
 توفَت مناخ أسرل مناسب مشجع على مذاكرة الطالب كٖتصيلو لدركسو.-
 ٤تاكلة حل ا١تشاكل االسرية بعيدان عن االبناء. -
 نثى.أهم سواسية كعدـ التفريق بُت صغَت  ككبَت أك ذكر ك كالد ٚتيعمعاملة األ -
 ا٫تاؿ دركسهم.إُف عدـ توجيو االبناء ألل عمل يؤدل هبم  -
 تدليلهم. يفالضركرة منها كعدـ ا١تبالغة  يفال إبناء عدـ تلبية ٚتيع رغبات األ -
 بناء.ضركرة تواصل كُف األمر مع ا١تدرسة ٔتا فيو مصلحة اال -
 س التحصيل:ب قيااليأس-ٙ

هنا تطورت عرب تطور أب قياس التحصيل للطالب فهى متعددة السيما ك اليفيما ٮتص أس
ب قياس اليسأمر الذل دعى معو تطور العلـو الًتبوية كظهور عديد من الباحثُت ا١تختصُت األ

ٖتصيل الطالب كمعرفة حصيلة ا١تادة العلمية الىت مت تدريهم عليها خالؿ الفصل أك العاـ 
 اسى.الدر 
الىت تقيس التحصيل لدل  باليدكات أك األس( أىم األ3616ىذا كقد ٠تص الزىراىن ) 

 تى:  األ يفتتمثل ك الطالب ،
الصف الدراسى كلدل طالب  يفب ا١تستخدمة اليستعد ا١تالحظة أىم األ ا١تالحظة:-1

 لم.ا١تواقف الىت ترتبط ٔتخرجات ىامة للتع يف، كما اهنا تستخدـ اإلبتدائيةا١ترحلة 
تصاؿ ا١تقابلة: كىى طريقة ىامة ٞتمع البيانات اك ا١تعلومات بشكل مباشر عن طريق اإل -3

 الشخصى بالطالب كمقابلة شخصية أك لعدة طالب كمقابلة ٚتاعية.
نشطة الصفية: كىى عبارة عن اعماؿ اك مهاـ ٯتارسها الطالب داخل الصف أك الفصل األ -2

مقرر العلـو ١تا فيها من ربط اٞتانب  يف٫تية خاصة بتوجيو من ا١تعلم، كىى تكوف ذات ا
 النظرل باٞتانب العملى التطبيقى.
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الواجبات ا١تنزلية: كىى أنشطة أكتكليفات من قبل ا١تعلم ٕتاه الطالب ليقـو الطالب  -4
، حسُتالصف الدراسى با١تدرسة ) يفا١تنزؿ ككنوع من التطبيق ١تا يتم دراستو  يف٧تازىا إب

3615.) 
٧تاز: كتسمى حقيبة ا٧تاز كىى عبارة عن سجل لتجميع عينات اك اعماؿ منتقاه  اإل ملف-5

للطالب، كيتم ذلك ٔتعاكنة ا١تعلم للطالب لتعكس ا٧تازات الطالب كتقدمو خالؿ فًتة 
 (.3613، البدرمزمنية معينة )

 ،دكات ا١تستخدمة لقياس ٖتصيل كتقوًن الطالب، السيماات: كىى من أىم األاإلختبار -6
التحصيلى عينة  اإلختبارعد كيي  ،ك ٚتاعيةأك كتابية فردية أشكاالن متعددة شفهية أهنا تأخذ كأ

بنية على ا١تادة الدراسية ا١تأك القواعد  ،كفق ٣تموعة من األسس اإلختبار٥تتارة يقررىا كاضع 
أساسها كخطوطها العريضة كتتضمن ٣تموعة من األسئلة أك ا١تثَتات الىت يتعرض ٢تا  يف

يعتمد عليو كمعيار لقياس ٖتصيل الطالب كفقا ١تا ٭تصل عليو  اإلختبارالطالب كىذا 
 .اإلختبار يفالطالب من درجات 

قياس  يفُف االبحث اٟت يفأك األسلوب ىو الذل اعتمد عليو الباحث  ةداكىذه األ      
  .يان ٖتصيل  ان ختبار إستخدامو  إٖتصيل الطالب  من خالؿ 

 تجاىات:المحور الرابع: اال
االٕتاىات تعترب من أىم نواتج عملية التنشئة االجتماعية، ك٘تثل دراسة االٕتاىػات مكانػان 
بارزان يف الكثَت من دراسات الشخصية، كاجملاالت التطبيقية، ١تا ٢تا من أ٫تية كبَتة يف حيػاة الفػرد 

تلعػػب دكران كتوجيػػو سػػلوكو، فهػػى تعمػػل علػػى إشػػباع حاجػػات الفػػرد النفسػػية كاالجتماعيػػة، كمػػا 
أساسػيان يف ا١تيػداف الًتبػوم للتعػرؼ علػى إتاىػات ا١تتعلمػُت كا١تتػدربُت ٨تػو ا١تػواد الدراسػية، ك٨تػو 
زمالئهم، ك٨تو نظم تعليمهم كتدريبيهم، كما تعد عملية تكوين االٕتاىات من العمليات ا١تهمة 

األكُف مػن حيػاة الفػرد،  ا١تؤثرة على مدركات الفرد كأفعالو، كيبػدأ تكػوين االٕتاىػات يف السػنوات
 كٔتركر الزمن كتقدـ العمر تتطور االٕتاىات كتزداد رسوخان.

( االٕتاىات بأهنا: " استجابة األفراد ٨تو 3662،576يعرؼ زيتوف )  :مفهوم االتجاه-ٔ
كما يعرؼ ،موضوع معُت، أك قضية معينة؛ من حيث القبوؿ أك الرفض أك التأييد أك ا١تعارضة" 
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االٕتاه بأنو "شعور أك حالة استعداد ذىٍت، إ٬تابية أك سلبية، مكتسبة ( 3664،89حرًن)
كمنظمة من خالؿ ا٠تربة كالتجربة، الذم ٭تدث تأثَتان ٤تددان يف استجابة الفرد ٨تو الناس 

(بأهنا "تكوينات ثابتة نسبيان من ا١تعتقدات 3663،193،سلطاف )ويعرَّفك  ،كاألشياء كا١تواقف"
 سلوكية ٨تو أشياء موجودة يف البيئة" كا١تشاعر كالنوايا ال

 وفي ضوء التعريفات السابقة لالتجاىات وغيرىا نستنتج ما يلي: 
 االٕتاه عملية معرفية ذىنية معقدة. -0
 االٕتاه ىو ميل أك نزكع مكتسب ٨تو شيء أك شخص. -2
 ىذا ا١تيل أك النزكع ٯتكن أف يكوف ٤تببان كإ٬تابيان أك غَت ٤تبب كسلبيان. -0
 النزكع يوجو اإلنساف للتصرؼ بطريقة معيَّنة ٕتاه الشيء أك الشخص.ىذا ا١تيل ك  -4
 النزكع أك ا١تيل يتصف بالثبات كاالستمرارية النسبية.  -.

  أنواع االتجاىات:-ٕ
 :ةاليإُف األنواع الت (3666،325تصنف االٕتاىات النفسية كما يراىا زىراف ) 
القول الفعلي الذم يعرب عن العـز  االٕتاه القوم: كىو االٕتاه الذم يتضح يف السلوؾ -1

 كالتصميم، كاالٕتاه القوم أكثر ثباتا كاستمرارا كيصعب تغيَته نسبيا.
االٕتاه الضعيف:كىو االٕتاه الذم يكمن كراء السلوؾ ا١تًتاخي ا١تًتدد كاالٕتاه الضعيف  -3 

 سهل التغيَت كالتعديل.
 شيء ما، كالذم يعرب عن اٟتب كاالٕتاه  االٕتاه ا١توجب:ىو االٕتاه الذم ينحو بالفرد ٨تو -2
 الذم يعرب عن التأييد)أم إ٬تاو(.    
 االٕتاه السالب:ىو االٕتاه الذم ٬تنح بالفرد بعيدان عن شيء آخر كاالٕتاه الذم يعرب عن  -4
 الكره كاالٕتاه الذم يعرب عن ا١تعارضة )أم سليب(.    
 لفرد حرجان يف إظهاره كالتحدث عنو أماـ اآلخرين.االٕتاه العلٍت:ىو االٕتاه الذم ال ٬تد ا -5
االٕتاه السرم:ىو االٕتاه الذم ٭تاكؿ الفرد إخفائو عن اآلخرين ك٭تتفظ بو يف قرارة نفسو  -6

 أحيانان حُت يسأؿ عنو. بل ينكره
االٕتاه اٞتماعي:ىو االٕتاه ا١تشًتؾ بُت عدد كبَت من الناس، فإعجاب الناس باألبطاؿ  -7

 اعي.إتاه  ٚت



 

047 

 

االٕتاه الفردم:ىو االٕتاه الذم ٯتيز فردان عن آخر، فإعجاب اإلنساف بصديق لو إتاه -8
 فردم.

 االٕتاه العاـ:ىو االٕتاه الذم ينصب على الكليات كقد دلت األْتاث التجريبية على -9
  ،  كجود االٕتاىات العامة، فأثبتت أف االٕتاىات اٟتزبية السياسية تتسم بصفة العمـو
 الحظ أف االٕتاه العاـ ىو أكثر شيوعان كاستقراران من االٕتاه النوعي.كي
 االٕتاه النوعي:ىو االٕتاه الذم ينصب على النواحي الذاتية، كتسلك االٕتاىات -16

 النوعية مسلكان ٮتضع يف جوىره إلطار االٕتاىات العامة، كبذلك تعتمد االٕتاىات 
 .ها النوعية على العامة كتشتق دكافعها من 
 مكونات االتجاه:-ٖ
 :(لالٕتاه مكونات ثالث، ىي326، 3664يقوؿ حرًن)  
يعػػػػػرب عػػػػػن اسػػػػػتجابة الفػػػػػرد الوجدانيػػػػػة ٨تػػػػػو شػػػػػيء أك موضػػػػػوع مػػػػػا    المكـــــون الوجـــــداني:-1

و، أك النفػػػور منػػو، كمػػا أف نػػػوع االٕتػػاه مػػػرتبط ارتباطػػان كثيقػػان با١تػػػدة الدراسػػية الػػػيت اليػػباال٧تػػذاب 
تعترب حصيلة ما اكتساهبا الفرد من ا٠تربات كاآلراء كا١تعتقدات من خالؿ  يتعلمها ، فاالٕتاىات

 تفاعلو مع بيئتو ا١تادية كاالجتماعية.
كيتمثػل يف معلومػات الفػرد عػن موضػوع االٕتػاه أك معتقداتػو عنػو، كىػو  المكون المعرفـي: -ٕ

يتعلػػق بالشػػيء شػعور عػػاـ يػػؤثر يف اسػتجابة القبػػوؿ أك الػػرفض ١توضػوع االٕتػػاه كيشػػَت إُف مػا 
ة( ، أك كجدانيػػة تظهػػر يف سػػلوؾ ا١تػػتعلم، ٔتعػػٌت كيػػف اليػػأك ا١توضػػوع مػػن نػػواحو عاطفيػػة )انفع

يشػػعر الفػػرد إذا تعامػػل مػػع ىػػذا ا١توضػػوع ىػػل يشػػعر بالسػػعادة أـ ال ؟ كطبيعػػة ىػػذا الشػػعور 
 يتوقف على طبيعة العالقة بُت ا١توضوع كاألىداؼ األخرل اليت يراىا الفرد مهمة.

كيعرب عن سلوؾ الفرد الصريح ٨تو ىذا الشيء أك ا١توضوع، كيتضمن     ون السلوكي:المك-2
ىػػػذا ا١تكػػػوف ٚتيػػػع االسػػػتعدادات السػػػلوكية الػػػيت تػػػرتبط باالٕتػػػاه فعنػػػدما ٯتتلػػػك الفػػػرد إتاىػػػان 
إ٬تابيػػان ٨تػػو شػػيء مػػا أك موضػػوع مػػا فإنػػو يسػػعى إُف مسػػاندة كتػػدعيم ىػػذا االٕتػػاه، أمػػا إذا 

ىان سػلبيان ٨تػو موضػوع أك شػيء مػا فإنػو ييظهػر سػلوكان معاديػان ٢تػذا الشػيء أك امتلك الفرد إتا
 .ا١توضوع 

  االتجاه نحو المادة:-ٗ
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 ( أف تعلم االٕتاه ٯتر بثالث مراحل أساسية ىي:3662،63يرل غنيم كآخركف)
 اإلدراؾ مث النمو كأخَتان الثبات.-

يػػػد كمكوناتػػػو ا١تختلفػػػة، كذلػػػك بتكػػػرار يبػػػدأ الفػػػرد يػػػدرؾ عناصػػػر االٕتػػػاه اٞتد المرحلـــة األولـــى:
التجارب ا١تتعددة اليت يعيشها الفرد كيتفاعل من خال٢تا مع بيئتػو االجتماعيػة،مثل العطػف علػى 
اٟتيػػواف كالرفػػق بػػو، حيػػث يتعلمػػو الطفػػل مػػن أسػػرتو كجَتانػػو كىنػػا يػػدرؾ الفػػرد قيمػػة ىػػذا االٕتػػاه 

 و.اليكيعرؼ مدل حاجة اإلنساف 
االٕتػاه يف النمو،كيتسػػع مػداه ، حيػػث يوجػػو الطفػل عطفػػو لػيس فقػػط ٨تػػو  يبػػدأالمرحلـة الثانيــة:

فػػة األخػػرل ككػػذلك ليالقػػط الػػذم يربيػػو يف البيػػت كإ٪تػػا يوجػػو ىػػذا العطػػف إُف كػػل اٟتيوانػػات اال
 اإلنساف.

يأخػذ ىػػذا االٕتػاه شػػكالن ثابتػان يف تفكػػَت كسػلوؾ الفرد،كقػػد تتميػز بػػو شخصػػيتو المرحلـة الثالثــة:
عالقاتػو بػاآلخرين كلكػن ىػذا الثبػات لػيس مطلقػان، كإ٪تػا ىػو ثبػات نسػ  ألنػو قػد كيشتهر بػو يف 

 تطرأ عليو بعض العوامل كالظركؼ اليت تؤثر يف االٕتاه كتغَته إُف إتاىات أخرل جديدة. 
( إُف أنو يقصد باالٕتاه ٨تو موضوع ما االعتقاد أك 3666،283كما يشَت أبو عالـ )
تقد الفرد أف شيئان ما على صواب، كأف شيئان آخر على خطأ، عدـ االعتقاد فيو ، فقد يع

ىدؼ:ىو موضوع االٕتاه ،كىذا ا١توضوع يرتبط بعوامل -كيتضمن االٕتاه ثالثة جوانب رئيسة:
 معرفية ىي ما يفهمو الفرد أك يعرفو عن ا١توضوع.

 ك سالبان.ة كجدانية:ىي الشعور ٨تو ا١توضوع بشعور معُت سواء كاف موجبان أاليحالة انفع-
ة لدل الفرد ٨تو موضوع االٕتاه ينزع إُف القياـ اليتوجيو السلوؾ: فبناء على اٟتالة االنفع-

 .بسلوؾ معُت مؤيد أك معارض للموضوع
كيعػػػرؼ االٕتػػػاه ٨تػػػو مػػػادة الفقػػػو بأنػػػو:"موقف يعػػػرب عػػػن ٤تصػػػلة اسػػػتجابات الفػػػرد ٨تػػػو 

 لرفض كا١تعارضة ٢تذه ا١توضوعات".موضوعات ا١تادة ا١تتعلمة إما بالقبوؿ أك ا١توافقة أك ا
 الخصائص النفسية لالتجاىات: -٘

    أف خصائص االٕتاىات النفسية تتضح فيما يلي: (3663،536عالـ)يرى 
 مكتسبة كمتعلمة كليست كراثية أك فطرية. -1
 تتعدد كٗتتلف حسب ا١تثَتات اليت ترتبط هبا .  -3
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 وؾ اٟتاضر، كتشَت إُف السلوؾ يف ا١تستقبل.تعترب نتاجا للخربة السابقة كترتبط بالسل -2
 االٕتاه يتضمن عنصرا عقليا معرفيا يعرب عن معتقدات الفرد أك معرفتو العقلية  -4
 كخرباتو عن موضوع االٕتاه.    
 ة الياي يعرب عن تقييم الفرد كمدل حبو أك استجابتو االنفعالياالٕتاه يتضمن عنصران انفع -5

 ١توضوع االٕتاه.     
 االٕتاه يتضمن عنصراي سلوكيان يعرب عن سلوؾ الفرد الظاىر ا١توجو ٨تو موضوع  -6

 االٕتاه.     
 االٕتاه تغلب عليو الذاتية أكثر من ا١توضوعية من حيث ٤تتواه.   -7
 االٕتاىات ٢تا صفة الثبات كاالستمرار النسيب كلكن من ا١تمكن تعديلها كتغيَتىا  -8

 ٖتت ظركؼ معينة. 
 ٕتاه ٯتثل عالقة مستقرة بُت الذات كموضوعات ٤تددة لالٕتاه، كليس ىناؾ إتاه اال -9
 يتكوف من فراغ ألنو يتم تعلم االٕتاه كتكوينو إزاء موضوعات متجسدة يف أشخاص أك     
 أشياء أك نظم معينة.    
  خصائصإف موضوعات االٕتاه ليست ٢تا قيمة يف ذاهتا كإ٪تا فيما يضفيو عليها الفرد من -16
 عليو كجهةاالتصاؼ بدرجات من اإل٬تاب أك السلب، ا١توافقة أك ا١تعارضة كىو ما يطلق     
االٕتاه لكن عند دراسة االٕتاه ال يتم االىتماـ ٔتجرد الوجهة تأييدان أك معارضة ،كلكن    

 .االىتماـ كذلك بدرجة أك شدة التأييد أك ا١تعارضة
  تعديل االتجاه: - أ

( أف االٕتػػاه تنظػػيم ثابػػت نسػػبيان، كلكنػػو قابػػل للتعػػديل 3662،64)يػػرل غنػػيم، كآخػػركف
كالتغيَت،كتتوقف عمليػة تعػديل االٕتػاه علػى بعػض التغػَتات الػيت تتعلػق بػالفرد أك صػاحب االٕتػاه 
أك ا١توضوع الذم ينصب عليو االٕتاه، كتتعدد الوسائل اليت تتبع يف تعػديل إتاىػات األفػراد مثػل 

مػػػػالت اإلعالميػػػػة مػػػػن أجهػػػػزة اإلذاعػػػػة كالتليفزيػػػػوف كالصػػػػحف كالسػػػػينما احملاضػػػػرات النظريػػػػة كاٟت
 .  كا١تناقشات اٞتمعية كىناؾ االتصاالت ا١تباشرة ٔتوضوع االٕتاه
 ىناؾ طرؽ ككسائل عديدة ٯتكن تغيَت االٕتاىات هبا كمنها:

 االتصاؿ ا١تباشر ٔتوضوع االٕتاه: -1
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 اه للفرد بأف يعرؼ ا١توضوع من  حيث يسمح ىذا االتصاؿ ا١تباشر ٔتوضوع االٕت    
 جوانب جديدة كعديدة ٦تا يؤدل إُف تغيَت إتاه الفرد ٨توه.    
 كسائل اإلعالـ كا١تعلومات اليت تقدمها: -3
 ٣تالت..إٍف(     -صحف –تليفزيوف  –تقـو كسائل اإلعالـ على اختالؼ أنواعها )إذاعة    
 فكار كاآلراء كالصور حوؿ موضوع االٕتاه، بتقدًن ا١تعلومات كاٟتقائق كاألخبار كاأل   
 كىذا شأنو أف يلقى ضوء أكثر يساعد بطريقة مباشرة على تغيَت االٕتاه .   
التغيػػَت القسػػرم يف السػػلوؾ: فػػإذا حػػدث تغيػػَت قسػػرم يف السػػلوؾ نتيجػػة لظػػركؼ اضػػطرارية  -2

 ا.فإف ذلك يصاحبو عادة تغَت مصاحب يف االٕتاىات إما إ٬تابيا كإما سلبي
األلفػػػة كا٠تػػػربة ا١تباشػػػرة:  مػػػن ا١تبػػػادئ العامػػػة ا١تعركفػػػة أف ا٠تػػػربة ا١تتزايػػػدة مػػػع موضػػػوع يكػػػوف  -4

االٕتاه ٨تػوه ضػعيف نسػبيا تسػهل عمليػة تغيػَت االٕتػاه ٨تػوه ،كىػذا صػحيح بشػرط أف تكػوف 
إُف ا٠تربة مع موضوع االٕتاه إما سػارة، فيتغػَت االٕتػاه إُف أفضػل أك غػَت سػارة فيتغػَت االٕتػاه 

 أسوأ. 
تػػػأثَت رأم األغلبيػػػة كرأل ا٠تػػػرباء: تتػػػأثر االٕتاىػػػات كٯتكػػػن تغيَتىػػػا باإلقنػػػاع باسػػػتخداـ رأل  -5

كا١تشػػػػهورين كىػػػػذا ىػػػػو أحػػػػد ا١تبػػػػادئ األساسػػػػية الػػػػيت يعتمػػػػد عليهػػػػا  األغلبيػػػة، كرأل ا٠تػػػػرباء 
 الداعية الذم يعترب مغَتا ٤تًتفا باالٕتاىات.

تكليػػػف األفػػػراد الػػػذين يػػػراد إكسػػػاهبم االٕتػػػاه ا١تطلػػػوب  تتضػػػمن ىػػػذه الطريقػػػة:لعػػػب األدكار -6
 .تغيَته بلعب  أدكار معينة

  قياس االتجاه: -ب 
  يهػػدؼ إُف قيػػػاس آراء كانطباعػػات أفػػػراد( أف قيػػاس االٕتػػػاه 94، 3669الطيػػػب)يػػرل 

اجملتمػػع مػػن خػػالؿ إبػػداء ردكد أفعػػا٢تم بالنسػػبة ١توضػػوع مػػا، كإُف معرفػػة ا١توافقػػة،أك ا١تعارضػػة 
ك٭تقػػػق قيػػػاس االٕتػػػاه فوائػػػد ، وص موضػػػوع االٕتػػػاه، كمعرفػػػة شػػػدة االٕتػػػاه كمعرفػػػة ثباتػػػوٓتصػػػ

 عديدة منها:
 ييسر التنبؤ بالسلوؾ. -1
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يسػػػاعد يف إلقػػػاء الضػػػوء علػػػى صػػػحة أك خطػػػأ الدراسػػػات النظريػػػة القائمػػػة، كيػػػزكد البػػػاحثُت  -3
نشػػػأة االٕتػػػاه كتكوينػػػػو  ٔتيػػػادين ٕتريبيػػػة ٥تتلفػػػة كبػػػػذلك تػػػزداد ا١تعرفػػػة بالعوامػػػل الػػػػيت تػػػؤثر يف

 كاستقراره كٖتولو كتغَته.
 عند تعديل أك تغيَت إتاىات ٚتاعة ٨تو موضوع ما فالبد من قياس إتاىاهتم. -2
كنظرا الفًتاض علماء النفس االجتماعي أف االٕتاىات تؤثر تأثَتا كاضحا يف السلوؾ     

ها فعملوا على تطوير الطرؽ اليت االجتماعي للفرد كاٞتماعة زاد اىتمامهم باالٕتاىات كقياس
تساعد يف قياس االٕتاىات كخطوة لدراستها كتعديلها أك تغيَتىا كمن ىنا كجدت طرؽ عديدة 

 .لقياس االٕتاىات
 طرق قياس االتجاه: -جـ

 عديدة طرؽ كجود ( إُف3666،345النفسية،كما يقوؿ زىراف) كالدراسات البحوث تشَت
 :منها النفسية االٕتاىات لقياس

 فيو لالعتماد نظران  تقدمان  الطرؽ أكثر من كيعترب: للفرد التعبير اللفظي على تعتمد طرق -أ
 .كجيز كقت يف األفراد من كبَت لعدد اإلجابات على كاٟتصوؿ االستفتاءات على
 عملية فإف :للفرد الحركي للسلوك البصرية أو المراقبة ، المالحظة على تعتمد طرق -ب

 ظركؼ يف ا١تالحظة تكرار كتستدعي طويالن، كقتان  تتطلب للفرد اٟتركي السلوؾ مالحظة
 أك اٞتامعة إُف ذىابو مالحظة طريق عن للفرد النفسي االٕتاه على ذلك،اٟتكم أمثلة من.٥تتلفة
 الذم ا١توضوع ا١تكتبات، من معُت نوع على يًتدد الذم الشخص الصالة،أكمالحظ لتأدية
 .ائمان،كىكذاد للصحف قراءتو عند ما شخص بو يهتم

 الشخص ردكد دراسة يف تتمثل فهي:للفرد ةالياالنفع التعبيرات قياس على تعتمد طرق -ج
 ٣تموعة عند النفسية لالٕتاىات يصلح ال األسلوب كىذا ا١تؤثرات، من ٣تموعة على ةالياالنفع
 ا٢تذ خاص أك مقياس اختبار خاص بناء يتطلب االٕتاه قياس أف األفراد، كيالحظ من كبَتة
 .الغرض

لقد أثبتت العديد من الدراسات أف ىناؾ عالقة موجبة بُت وتنمية االتجاىات:التحصيل -ٙ
إتاه التالميذ ٨تو ا١تادة اليت تدرس، كبُت ٖتصيل التالميذ ، فمن خالؿ ٖتسن التالميذ يف 

 ٖتصيل ا١تادة، تتعدؿ إتاىاهتم كتصبح ا٬تابية.
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أ٫تيػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػتعلم باسػػػػػػػػػػػػتخداـ كقػػػػػػػػػػػد اتفقػػػػػػػػػػػػت معظػػػػػػػػػػػم الدراسػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة علػػػػػػػػػػػػى  
االسػػػػػػػًتاتيجيات اٟتديثػػػػػػػة ؛ لتعػػػػػػػديل إتػػػػػػػاه التالميػػػػػػػذ كٕتعلػػػػػػػو إ٬تابيػػػػػػػا،كمن ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػات: 

( كالػػػػػػػيت ىػػػػػػػدفت إُف :تنميػػػػػػػة مهػػػػػػػػػارات اسػػػػػػػتخداـ ا١تصػػػػػػػادر الرقميػػػػػػػة 3611دراسػػػػػػػة  بػػػػػػػدكم)
لػػػػػػػػدم أمنػػػػػػػػاء مراكػػػػػػػػز مصػػػػػػػػادر الػػػػػػػػتعلم باسػػػػػػػػتخداـ أدكات اٞتيػػػػػػػػل الثػػػػػػػػاين للويػػػػػػػػب كإتاىػػػػػػػػاهتم 

( كالػػػػػػيت ىػػػػػػدفت إُف : تعػػػػػػرؼ فاعليػػػػػػة ا١تػػػػػػدكنات التعليميػػػػػػة 3611دراسػػػػػػة ا١تػػػػػػدىوين )٨توىػػػػػػا، ك 
يف تنميػػػػػػة التحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػي كاالٕتػػػػػػاه ٨تػػػػػػوه لػػػػػػدل عينػػػػػػة مػػػػػػن طالبػػػػػػات جامعػػػػػػة القصػػػػػػيم يف 

( دراسػػػػػػػة ىػػػػػػػدفت إُف: ْتػػػػػػػػث 3616مقػػػػػػػرر الوسػػػػػػػائل كتقنيػػػػػػػػات التعلػػػػػػػيم، كدراسػػػػػػػة ا١تصػػػػػػػػرم)
اسػػػػػػػتخداـ مدكنػػػػػػػة تعليميػػػػػػػة يف زيػػػػػػػادة ٖتصػػػػػػػيل طػػػػػػػالب ا١ترحلػػػػػػػة اإلعداديػػػػػػػة للمفػػػػػػػاىيم  فاعليػػػػػػػة

طػػػػػػػػالب الصػػػػػػػػف األكؿ  اجملػػػػػػػػردة ٔتػػػػػػػػادة الكمبيػػػػػػػػوتر كاالٕتػػػػػػػػاه ٨تػػػػػػػػو ا١تػػػػػػػػادة، لػػػػػػػػدل عينػػػػػػػػة مػػػػػػػػن
 اإلعدادم.

ة بتقػػػػػدًن مقيػػػػػاس إتػػػػػاه ٨تػػػػػو مػػػػػادة اليػػػػػكىف ضػػػػػوء علػػػػػم الباحػػػػػث قػػػػػد انفػػػػػردت الدراسػػػػػة اٟت     
 الفقو  لقياس إتاه تالميذ الصف الرابع االبتدئي قبل ا١تعاٞتة كبعدىا.

 أىمية الفقو واستخدام التقنيات الحديثة بتدريسو لتالميذ المرحلة اإلبتدائية:
لو من الشرؼ كالفضل كالرفعة ماال ٮتفي علي ذم ليب،  ذميعد الفقو من العلـو الشرعية ال

كما يرتبط  كبأركاف العقيدة اإلسالمية، ،ث يرتبط ارتباطان كثيقان باإلٯتاف باهلل سبحانو كتعاُفحي
ٕتعل ا١تكلف مرتبطان بربو من خالؿ أدائو ، ك بالعبادات مثل: الصالة كالزكاة كاٟتج كالصـو

نية سران كعال ٦تا يولد لديو الشعور با٠توؼ من اهلل سبحانو كتعاُف؛ العملي لتلك العبادات
عيةن كاختياران ترٚتة االتمسك بأحكاـ الدين كتطبيقها طو  كمراقبة الضمَت ا١تستمرة ٦تا يدفعو إُف

 ٢تذا اإلٯتاف. 
ف للفقو أ٫تية كمكانة يف الدين يبينها قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم " كإف العلماء كما أ

كيف  (2641البخارم برقم ىم كرثة األنبياء، كرثوا العلم، من أخذه أخذ ْتظ كافر " )ركاه 
من ما يدؿ على أ٫تية اليقصة بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم معاذ بن جبل إُف 

االجتهاد كالتفقو يف الدين كيؤكد لنا أف الفقو من أىم العلـو اإلسالمية حيث قاؿ عليو 
قاؿ  من: " كيف تصنع إذا عرض لك قضاء"اليالصالة كالسالـ ١تعاذ بن جبل حُت بعثو إُف 

http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188741
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188741
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أقضي ٔتا يف كتاب اهلل، قاؿ:" فإف َف يكن يف كتاب اهلل " ؟ قاؿ: فبسنة رسوؿ اهلل، قاؿ:" 
فضرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ؟ قاؿ: أجتهد رأيي كال آلو، فإف َف يكن يف سنة رسوؿ اهلل"

كسلم على صدر معاذ مث قاؿ:" اٟتمد هلل الذم كفق رسوؿ رسوؿ اهلل ١تا يرضي رسوؿ 
 ، كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم (2593كأبو داكد برقم  ؛1237ركاه الًتمذم برقماهلل")

 (.  2116ق برقم 1466 ) أخرجو البخارم ) من يرد اهلل بو خَتان يفقهو يف الدين (
أف أ٫تية دراسة  (263: 3661 ؛ رجب،24-39: 1996)شحاتو،دراسات كتشَت      

 الفقو  تتضح يف أهنا: 
 الب باألحكاـ الفقهية ا١تتعلقة بصحة العبادة كحسن أدائها.تزكد الط -
 توضح موقف الدين من القضايا الفقهية ا١تعاصرة. -
 ها ا١تمارسة الدينية.اليتساعد الطالب علي فهم ا١تفاىيم كا١تصطلحات الدينية اليت ٖتتاج  -
 تدريب الطالب علي إستنتاج األحكاـ من القرآف كالسنة. -
لي تقوم اهلل كطاعتو من خالؿ تكوين إتاه عقلي كعاطفي ٨تو اهلل كرسولو ترو الطالب ع-

  .ا١تفركضة كأداء العبادات
لذلك اىتمت كزارة الًتبية كالتعليم يف ا١تملكة العربية السعودية بتدريس الفقو يف ٚتيع ا١تراحل 

عد مادة الفقو من التعليمية، كأفردت لو منهاجان خاصان بو، كلو أىدافو العامة كا٠تاصة؛ حيث ت
أىم ا١تواد ا١تقررة يف ا١تراحل التعليمية با١تملكة العربية السعودية؛ لصلتها ا١تباشرة بثوابت الدين 
كأحكامو، كلكي يتم تدريس مادة الفقو بصورة فاعلة كمؤثرة؛ فإنو البد من تفعيل مواقف 

ب داخل اٟتجرة التعليم كالتعلم، كىو األمر الذم يؤكد علي ضركرة تفعيل نشاط الطال
 الدراسية كخارجها. 

كما أف ما نشهده من تطورات معرفية متسارعة ٖتتاج إلنساف قادر على أف يكيف ظركفو 
٘تاشيان مع ىذا ا١تتغَتات، فا١تتعلم ليس ٔتقدكره اكتساب كل ا١تعارؼ لذلك كجب علينا أف 

مفاىيم يتم الًتكيز نضع أسلوبان أك طريقة ْتيث ٨تدد ماىو ضركرم كمهم للمتعلم على شكل 
 عليها حىت يتمكن من استيعاهبا ك استخدامها يف مواقف جديدة.

تدريس ا١تفاىيم الفقهية تسهم يف تكوين ٣تموعة من  )أف (312: 3662) سعد لير لذلك 
كالرٛتة،  كحب ا٠تَت، ، ك٤تبة أكليائو،القيم يف نفوس ا١تتعلمُت، منها: ٤تبة اهلل سبحانو كتعاُف
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 كالطهارة، كاألمانة، الصدؽ، كا١توساة، كالصرب، كاالحساف، كالعدؿ، عطف،كااليثار، كال
كغَت ذلك كما أف تدريس الفقو يسمح بتعهد مثل ىذه القيم كالفضائل يف  كالوفاء، كالصدؽ،

 .   (سلوؾ الطالب
( بضركرة تدريس 3662؛ بكرم، 3666كقد أكصت نتائج بعض الدراسات )إبراىيم، 

ظهار إضركرة  إُف( 3667) نتائج دراسة أبو زيد تشَتكما ،  البطلا١تفاىيم الفقهية ل
تتضح صورتو يف اذىاف  حىت ،السمات احملددة للمفهـو الفقهي أثناء تدريسو للطالب

 الطالب، كاختيار ا١تفاىيم الفقهية ا١تناسبة لكل مرحلة تعليمية.
للمناىج  و نظران من الطالب فقدكا اىتمامهم ٔتادة الفق أف كثَت (3665) ا١تفدم كيؤكد

 كالطرؽ التقليدية يف تدريسها.  
كقد أكضحت الدراسات السابقة أف ىناؾ حاجة ماسة إُف استخداـ طرائق تدريس حديثة  

 ،شحاتو (3663) عبد الكرًن من: يف تدريس الًتبية اإلسالمية عامة مثل دراسة كل
من:  دراسة كلكتدريس مادة الفقو خاصة مثل، ، (3613) كالقضاة ىمصطف ، (3666)

 (. 3616)  كيوسف (3665) ، ا١تفدم (3666)  البشر
دمج التقنية يف عملية التعليم كمن أىم الوسائل اٟتديثة اليت تسهم يف ٕتويد التعليم ىي 

مطلبان حيويان؛ ١تا تقدمة التقنية من نقلة نوعية يف إعادة  تعد ترفان بل أصبحت هنا َفكالتعلم أل
لشامل كالرفع من مستول ا١تخرج الًتبوم كذلك ّتهد أقل كنوعية صياغة ا١تنهج ٔتفهومو ا

باستخداـ األدكات ا١تتاحة كا١تتوفرة لو على  أفضل، ْتيث يساىم ا١تتعلم باحملتول التعليمي
 شبكة اإلنًتنت.   

كقد ٘تيزت تلك التقنيات بالفاعلية كا١تركنة، مع إمكانية استثمار تلك الفاعلية من خالؿ "     
 كالبودكست  (Rss)ا١تواقع كخالصات (Wiki) برامج الويكي ت اليت تقدمها مثل:ا٠تدما

((podcast ، كا١تفضلة االجتماعية ((Social bookmarking، كا١تدكنات" (weblogs) ا٠تليفة 
(3668 :4 .) 
دكنة اإل  

ي
 Learning Contentلإحدل أنواع نظم إدارة احملتو  لكًتكنيةكتعد ا١ت

Management System (LCMS)  ا١تقرر الدراسي كالنقاش  لاليت ٯتكن توظيفها يف نشر ٤تتو
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مع الطلبة، كمن جهة أخرل تعترب ا١تدكنات تقنيات سهلة الًتكيب كاالستخداـ ْتيث ٯتكن 
 بناء كتصميم ا١تدكنة بسهولة بفضل كجود مواقع استضافة كبناء ا١تدكنة ٣تانان. 

 ثانيا: الدراسات السابقة:
باحث على البحوث كالدراسات السابقة مت صياغتها يف إطار بعد اطالع ال 

كالثاين دراسات تناكلت استخداـ الفصوؿ ا١تقلوبة يف التدريس ثالثة ٤تاكر، األكؿ يتضمن 
دراسات كالثالث يتضمن دراسات تناكلت استخداـ التعلم الذايت يف تدريس الفقو يشمل 

دراسة، كمنهج من الدؼ كل دراسة ا٢تتضمن  ت  ،كعليوتناكلت تنمية االٕتاه ٨تو مادة الفقو
ها الدراسة، مث التعليق على اليالدراسة، كعينة الدراسة، كأدكاهتا، كأىم النتائج اليت خلصت 

 :   اِف، كعليو مت سرد تلك البحوث كالدراسات السابقة  على النحو التالدراسات السابقة 
    :التدريساولت استخدام الفصول المقلوبة في نأواًل: دراسات ت

التحصيل العلمي  عليتأثَت الفصوؿ ا١تنعكسة دراسة بعنواف "(CARA,2602)كار   اجرم-1
تكونت ، كاستخدـ الباحث ا١تنهج التجرييب، ك "للطالب كمستويات التوتر كاإلجهاد لديهم

 مت ات العربية ا١تتحدةر ا كطالبة من أكادٯتية دو األمريكية يف االماطالبن (19عينة الدراسة من)
تدريسهم بالطريقة التقليدية يف الصف اٟتادم عشر كاستخداـ نظاـ التعلم ا١تنعكس يف 
الصف الثاين عشر، كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة للدارسة، كتشَت النتائج إُف أف 
 ،مستويات التوتر عند الطالب أقل يف ىذا النوع من البيئة الصفية مقارنة مع الفئات  األخرل

كعرض الطالب مشاعر إ٬تابية ٨تو الفصل ا هر درجات االمتحاف ٖتسنا كبَت يف حُت َف تظ
ا١تنعكس كمدل التمتع بالفوائد ا١ترتبطة هبا من حيث اختيار ا١تهاـ ا٠تاصة كاستكشاؼ 

  ا١تفاىيم.
ب التقليدية كا١تقلوبة الية األساليفع بعنواف" دراسة (Johnson, 2602) اجرل جونسوفكما -ٕ 

فحص الفوائد، كأكجو القصور، كالتصورات، كالنتائج األكادٯتية ك التعليمية،  لتقدًن ا١تقررات
فحص  اِفىدفت "ك لنموذج الفصوؿ الدراسية ا١تقلوبة أثناء استخداـ التكنولوجيا كأداة للدعم

فحص الفوائد، كأكجو القصور، ك ب التقليدية كا١تقلوبة لتقدًن ا١تقررات التعليمية، الية األساليفع
كالنتائج األكادٯتية لنموذج الفصوؿ الدراسية ا١تقلوبة أثناء استخداـ التكنولوجيا   كالتصورات،
يف ا١ترحلة  ِفالطريقة التقليدية لتدريس مقرر تطبيقات اٟتاسب اال« قلب»مت  ،كأداة للدعم
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 ٔتثابةالدراسية. كاف التدريس الصف ي  ةا١تباشر قبل اٟتص التعليم تلق ى الطالبالثانوية؛ حيث 
فكاف  األكادٯتي للطالبا١تستويُت التقليدم كا١تقلوب. أما التحصيل  على كال غَت ا١تستقلا١تت

يف  مشاركتهمتقدمنا أكرب من الناحية النظرية عند  فيو من شأنو أف ٭تقق الطالب ،متغَت تابع
ة. ككاف ا١تستول ا١تعريف لألسئلة اليت طرحها الطالب كا١تعلموف أثناء اليأكثر النموذجُت فع

من شأنو قياس ا١تستول ا١تعريف للطالب كفقنا ١تستويات التصنيف اليت  ،ٟتصة ٔتثابة متغَت تابعا
إلقاء الضوء من شأهنا  ،ككانت تصورات تنسيق ا١تقرر التعليمي ٔتثابة متغَت تابع ،كضعها بلـو

الطالب يف  أف يستفادأفضليات كل من ا١تعلم كالطالب لطريقة التعلم. من ا١تفًتض  على
من أسلوب الفصل ا١تقلوب؛ بسبب ٖتويل كقت اٟتصة  ِفة تطبيقات اٟتاسب االحص

، كاستخدمت الدراسة الدراسية من أداء أنشطة منخفضة ا١تستول إُف عمل ٚتاعي تعاكين
الفرضية، إال أف ىذه الدراسة  تلكعلى الرغم من أف النتائج َف تدعم لكن  ا١تنهج التجرييب

بحوث حوؿ ىذا ا١توضوع، ككذلك مالحظات ذات صلة بنتائج ا١تزيد من الألقت الضوء على 
 الدراسة.

علي التحصيل  أثر الفصل ا١تقلوب بعنواف "دراسة  (Marlowe, 2602) مارلوماجرم كما -ٖ
علي التحصيل كالتوتر الدراسي،  أثر الفصل ا١تقلوبتعرؼ  اِفىدفت كالتوتر الدراسي" 

كقد  Montanة يب ا١تدارس الدكلية يف كالا من طال( طالبن 19كتكونت عينة الدراسة من)
 اِفاستخدمت الدراسة ا١تنهج التجرييب،كتكونت ادات الدراسة ٤تاضرات فيديو كتشَت النتائج 

أف استخداـ الفصل ا١تقلوب يزيد من ٖتصيل التالميذ كيزيد من دافعيتهم للتعلم كيقلل من 
 .التوتر الدراسي

إُف معرفة كاقع استخداـ تقنيات التعليم يف ىدفت دراسة  (ٖٕٔٓ) الرفاعيكاجرل -4
التدريس ١تادة الًتبية اإلسالمية،ٖتديد الصعوبات اليت تعوؽ استخداـ الوسائل بتدريس مادة 

 الًتبية اإلسالمية ٔتحافظة دمشق.
كلتحقيق أىداؼ البحث أعد الباحث ثالث استبانات،استبانة ا١تعلمُت حوؿ آرائهم  

س مادة الًتبية اإلسالمية،استبانة ا١تعلمُت حوؿ استخداـ بعض ٨تو كاقع استخداـ يف تدري
األجهزة التعليمية ككسائل اإليضاح،استبانة ا١تعلمُت حوؿ الصعوبات اليت تعوؽ استخداـ 
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( مدرسان 26كقد تكونت عينة الدراسة من )،  الوسائل التعليم لتدريس مادة الًتبية اإلسالمية
 درسي الًتبية اإلسالمية يف ٤تافظة دمشق.اختَتكا بالطريقة العشوائية من م

كقد أشارت نتائج الدراسة إُف عدـ كجود استخداـ دائم ألم تقنية من تقنيات التعليم  
(،عدـ جداريوا١تذكورة كأحيانان يوجد استخداـ لبعضها )لوحات توضيحية،سبورة ضوئية،لوحة 

االبيسكوب كالفيديو كالدياسكوب كاٟتاسوب كالتلفاز ك كجود كسائل خدمة بشكل دائم  
 كالنافرة كاللوحة الكهربائية.

كما أشارت نتائج الدراسة من حيث الصعوبات اليت تتعلق با١تدرسة كمنها ا١تدرس أف من 
الصعوبات اليت ٬تدىا ا١تدرس يف ٤تاكلة استخداـ التقنيات التعليمية كىو عدـ امتالؾ مهارة يف 

ريبية ١تدرسي الًتبية اإلسالمية من قبل الوزارة استخداـ تقنيات التعليم،عدـ إقامة دكرات تد
حوؿ استخداـ تقنيات التعليم،كما أف بعض ا١تدرسُت ليس لديهم الوقت الكايف لتحضَت 

 دركسو كفق تقنيات التعليم.
أما فيما يتعلق با١تدرسة فقد بينت النتائج أف ا١تدرسة ال توفر التقنيات التعليمية ا٠تاصة بالًتبية 

ا يشَت إُف أف مدرسي الًتبية اإلسالمية يظنوف أف تقنيات التعليم ا١تتوافرة ال تصلح اإلسالمية ٦ت
لتدريس مادة الًتبية اإلسالمية،كأف تقنيات التعليم ال ٗتدـ مادة الًتبية اإلسالمية،أف ا١تدرسة 
 ال توفر ميزانية إلنتاج كسائل تعليمية،أف ا١تدرسة ال توفر حوافز مادية أك معنوية،للمدرسُت
الذين يستخدموف تقنيات تعليم.أما فيما يتعلق بالوسائل فقد أكضحت النتائج إُف أف أغلب 
ا١تدرسُت يقتصركف يف تدريسهم على السبورة العادية دكف استخداـ كسائل تعليمية،أف 
الرب٣تيات اإلذاعية ال ٗتدـ تقنيات التعليم ٦تا يدؿ على أف اإلذاعة ا١تدرسية غَت مستخدمة يف 

اإليضاح،أف البيئة احمللية ال ٗتدـ تقنيات التعليم ١تادة الًتبية اإلسالمية،كما أف الوسائل كسائل 
غَت كافية لتدريس مادة الًتبية اإلسالمية كىذا يؤكد بأف معظم مدرسي الًتبية  ةالتعليمي

ما فيما اإلسالمية يعتقدكف بأفَّ الوسائل ا١تتوافرة يف ا١تدارس ال ٗتدـ مادة الًتبية اإلسالمية.أ
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يتعلق باإلدارة أهنم َف ٮتضعوا لدكرات تدريبية الستخداـ تقنيات تعليم ٦تا يشَت إُف أف أغلب 
مدرسي الًتبية اإلسالمية ٭تتاجوف إُف التأىيل الًتبوم،كما بينت النتائج أف ا١تدارس غَت ٣تهزة 

درسُت ليس بتقنيات التعليم كىناؾ مدارس قدٯتة ٣تهزة الستخداـ كسائل إيضاح،أف بعض ا١ت
 لديهم حوافز مادية أك معنوية على استخداـ كسائل التعليم يف تدريس مادة الًتبية اإلسالمية.

ىدفت تعرؼ تأثَت تدريس الًتبية اإلسالمية دراسة  (ٕٗٔٓ) الحراحشةجرل أكما -5
باستخداـ التقنيات التعليمية على تنمية بعض القيم الدينية لدل تالميذ الصف ا٠تامس 

( طالبة كزعت على قسمُت من أقساـ 66ي باألردف.كقد تكونت عينة الدراسة من )األساس
 الصف ا٠تامس.

كقد استخدـ الباحث ا١تنهجُت الوصفي التحليلي كا١تنهج التجرييب،كقد مت اختيار عينة  
عشوائية من تالميذ الصف ا٠تامس من ا١ترحلة األساسية من مدرسة أبو بكر الصديق بقصبة 

ية كالتعليم حملافظة ا١تفرؽ كتقسيمها إُف ٣تموعتُت إحدا٫تا اجملموعة الضابطة كالبالغ مديرية الًتب
كبعد استخداـ ،( تلميذ26( تلميذ،كالثانية اجملموعة التجريبية كاليت يبلغ عددىا )26عددىم )

ر ب اليت ٕتعل التالميذ يتعلموف تعلمان ٬تمع بُت أكثاليالتقنيات التعليمية يف التدريس من األس
من حاسة يف كقت كاحد ألف التالميذ بطبعهم ٯتيلوف إُف التنويع كخاصة استخداـ اٟتاسوب 
التعليمي.كقد أشارت نتائج الدراسة إُف تفوؽ تالميذ اجملموعة التجريبية اليت درست باستخداـ 
 التقنيات التعليمية )اٟتاسوب( يف مقياس القيم الدينية اإلسالمية يف التطبيق البعدم عنو يف
التطبيق القبلي.كأيضان تفوؽ تالميذ اجملموعة التجريبية اليت درست باستخداـ التقنيات التعليمية 
)اٟتاسوب( على تالميذ اجملمعة الضابطة اليت درست يف نفس الدركس بالطرؽ التقليدية يف 

 مقياس القيم الدينية اإلسالمية يف التطبيق البعدم عنو يف التطبيق القبلي.
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بُت متوسطي  (65.6)لنتائج إُف كجود فرؽ داؿ إحصائيان عند مستول كما أشارت ا 
درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي كالبعدم ففي مقياس القيم الدينية لصاٌف 

 التطبيق البعدم.

ىدفت الدراسة إُف قائمة با١تعايَت بدراسة  م(ٕٗٔٓ)فالتو ،ك العمرمكما قاـ كل من  -6
فنية ا٠تاصة ٔتواقع تعلم القرآف الكرًن على اإلنًتنت،ٖتديد درجة توافر ا١تعايَت الًتبوية كال

ة كا١تتخصصة يف تعلم القرآف الكرًن،بناء كتصميم ا١توقع اليالًتبوية كالفنية ببعض ا١تواقع اٟت
ليم ا١ترجعي ١تواقع تعلم القرآف الكرًن كفق ا١تعايَت الًتبوية كالفنية،ليكوف مرجعان يستنار بو لتع

 كتعلم القرآف الكرًن.
كقد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي،كما أعد استبانة للتعرؼ على ا١تعايَت الًتبوية  

يف ٣تاؿ تقنيات  ا١تختصُتكالفنية ١تواقع تعلم القرآف الكرًن من خالؿ اإلنًتنت من كجهة نظر 
 ذكم ا٠تربة يف تقوًن التعلم كطرؽ التدريس كا١تعلوماتية كالدراسات اإلسالمية كالقرآف الكرًن

ا١تواقع التعليمة،استمارة تقوًن مواقع تعلم القرآف الكرًن من خالؿ اإلنًتنت يف ضوء ا١تعايَت 
الًتبوية كالفنية اليت مت االتفاؽ عليها من خالؿ االستبانة السابقة،ا١توقع ا١ترجعي ١تواقع تعلم 

 عان يستنار بو لتعلم القرآف الكرًن.القرآف الكرًن كفق ا١تعايَت الًتبوية كالفنية،ليكوف مرج
كقد مت اختيار عينة عمدية من مواقع اٞتمعيات ا٠تَتية الرئيسية لتحفيظ القرآف  

الكرًن.كقد أشارت نتائج الدراسة إُف غياب األىداؼ التعليمية عن مواقع اٞتمعيات ا٠تَتية 
نشاء  إؼ عاـ يفلتحفيظ القرآف الكرًن،بشكل كبَت،أف األىداؼ اإلجرائية موضوعة كهد

عدـ توافر ىذه ا١تعايَت ا٠تاصة بتنظيم ك ا١توقع كلكنها غَت معلنة،أك كأىداؼ اٞتمعية فقط،
احملتول يف بعض ا١تواقع ا١تختارة،إُف أف ىذه ا١تواقع ال يوجد هبا مقرأة إلكًتكنية،كأهنا أنشئت 

 ٠تدمة القرآف الكرًن كحفظتو كليس لتعلم القرآف الكرًن.
أف معظم ىذه ا١تواقع أنشئت ٠تدمة القرآف الكرًن إُف ائج الدراسة كما أشارت نت 

كعليو َف يراع القائموف على تصميم ىذه ا١تواقع ضركرة ،كحفظتو،كليس لتعلم القرآف الكرًن
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كما بينت النتائج عدـ توافر األنشطة يف ا١تواقع ا١تختارة،ك احتوائها على االختبارات ا١تختلفة،
توافر ا١تعيار ا٠تاص بتحكم ا١تتعلم يف طلب أمثلة أك ٘تارين إضافية  اتفاؽ الفاحصُت على عدـ

أنو البد من كجود إشراؼ تربوم ك ا١تتعلم يف معرفة أدائو يف أم كقت يطلب ذلك، كبتحكم
  على ىذه ا١تواقع،كمراعاة ذلك عند إنشاء كتصميم مثل ىذا النوع من ا١تواقع.

ىدفت تطبيق أسلوب التعليم ا١تقلوب سة درا(Heo, Choi, 2604)ىيو كتشومكما اجرم -ٚ
( طالب يف حصص الرياضيات بالصف السابع ١تدة شهر. أيتيحت 26على عينة مكونة من)

للطالب مقاطع فيديو تعليمية عامة كمواد تعليمية ميسبقة، ك٤تاضرات مصغرة، كاختبارات، 
، ؿ اٟتصة الدراسيةخال التدريباتكمناقشات ٚتاعية، كمت تقدًن األنشطة الفردية مثل أكراؽ 

أظهرت النتائج أف عدد مقاطع الفيديو اليت شوىدت لو  كاستخدمت الدراسة ا١تنهج التجرييب
  .عالقة إ٬تابية بالتحصيل الدراسي

استخداـ الفصوؿ ا١تنعكسة لتعزيز ا١تشاركة " دراسة بعنواف (Rozinah, 2604)كاجرم ركزانا -8
زية كىي جامعة العلـو الييف إحدل اٞتامعات ا١ت، أجريت الدارسة "كتعزيز التعليم النشط

طالب من ( 34من )ا١تنهج الوصفي كتكونت عينة الدارسة  زية، كاستخدـ البحث اليا١ت
طالب البكالوريوس يف التصميم التعليمي، كمت استخداـ االستبياف لقياس ا١تشاركة من خالؿ 

، باإلضافة إُف فوائد استخداـ الصفوؼ ا١تشاركة ا١تعرفية كا١تهارية كالوجدانية كالتعلم الذايت
لالستبيانات لقياس ٚتيع  3612ا١تنعكسة يف تعزيز التعلم كقدمت الدارسة ٪توذج ريف  

، كتوصلت الدارسة إُف أ٫تية كفاعلية استخداـ الفصوؿ جوانب ا١تشاركة يف التصميم التعليمي 
صاٌف ا١تشاركة الوجدانية ا١تنعكسة كتأثَتىا على التعلم الذايت، ككانت أعلى الدرجات ل

للطالب، تليها ا١تشاركة السلوكية مث ا١تعرفية، ككاف من أىم توصيات البحث ىو اعتماد 
كاٞتامعات يف التصميم التعليمي ٔتا تتميز بو االستارتيجية من التعلم  اِفالطريقة يف التعليم الع

 النشط كالتفاعلي بُت الطلبة.   
ل التعليم العاـ الذين  حار معلمي م راتتصو  " راسة بعنوافد( Arcos, 2604) اركوس كاجرم-ٜ

يطبقوف نظاـ التعلم ا١تعكوس أك الفصوؿ ا١تقلوبة من خالؿ ا١تصادر التعليمية ا١تفتوحة على 
كضع تصور ١تعلمي التعليم  اِف" كىدفت أداء ا١تتعلمُت يف  بعض مدارس الواليات ا١تتحدة

٦تن  ( معلم 266تكونت عينة الدراسة من )ك  العاـ الذين يطبقوف الفصوؿ ا١تعكوسة
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أعد  يستخدموف كيطبقوف نظاـ التعلم ا١تعكوس أك الفصوؿ ا١تقلوبة، كطبق عليهم استبياف
، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج خصيصا ٢تذا الغرض للتعرؼ على تصوارت عينة الدارسة

ترل أف توظيف  ها الدارسة أف عينة الدارسة اليكمن أىم النتائج اليت توصلت الوصفي، 
ا١تصادر التعليمية ا١تفتوحة يف التعلم ا١تعكوس أدل إُف زيادة رضا ا١تتعلمُت عن عملية التعلم 

  كمشاركتهم فيها ككذلك زيادة معدؿ  تعاكف الزمالء يف إدارة عملية التعلم.،
ىدفت ىذه الدارسة إُف ٖتديد دكر ( دراسة بعنواف 3615كما اجرم عقل كبرغوث)-ٓٔ

ا الفصوؿ ا١تنعكسة يف التخفيف من ا١تشكالت الًتبوية اليت نتجت ٔتدارس قطاع  تكنولوجي
زة، اتبع الباحثاف ا١تنهج  الوصفي التحليلي، كتكونت عينة الدارسة من غزة بعد اٟترب على غ
حيث قاـ  ،مدارس مديرية الًتبية كالتعليمت كمعلمة من معلمي كمعلما( معلمنا 166)

زة  غا١تشكالت الًتبوية اليت ظهرت بعد اٟترب على  –ة لتحديد الباحثاف بتصميم استبان
شكل كمالمح تكنولوجيا الفصل ا١تنعكس اليت  اِفكذلك قدـ الباحثاف من خالؿ البحث اٟت

ككاف من أىم النتائج اليت توصلت ٢تا الدارسة: ٖتديد  ،قد تقلل من تلك ا١تشكالت
زة من كجهة نظر ا١تعلمُت. كالكشف غع  ا١تشكالت الًتبوية اليت نتجت بعد اٟترب على قطا 

عن دكر تكنولوجيا الفصوؿ ا١تنعكسة يف التخفيف من ىذه ا١تشكالت ك اليت كاف أبرزىا :قلة 
توفر مصادر تعليمية متنوعة كاتاحتها للطلبة، انتشار حاالت الشركد الذىٍت للطلبة داخل 

ين الزماين للمنهاج، كزيادة الفصل، صعوبة التغلب على ا١تشكالت النإتة عن البعد ا١تكا
 حاالت الغياب للطلبة عن ا١تدرسة.

  وب يف التحصيللم ا١تقلاتيجية التعثر استخداـ اسًت بعنواف"أ  دارسة(3615الزين) واجري-ٔٔ
النموذج أثر دفت تعرؼ "كىعبد الرٛتن   ّتامعة األمَتة نورة بنت  ية الًتبية لاألكادٯتي لطالبات ك

م لاتيجية التعاسًت استخداـ أثر  ىلوب، كعلم ا١تقلاتيجية التعاسًت  تطبيقا١تستخدـ يف  التصميمي
الًتبية  يةلك طالبات (من77تكونت من )    ى عينةلالتحصيل األكادٯتي كقد أجريت ع وب يفلا١تق

يف ٗتصص   طالبة من طالبات الكمية  السعودية يف ّتامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن
، كتكنت اداة الدراسة من اختبار ٖتصيلي، كاستخدمت الدراسة  لة ا١تبكرة ا٠تاصة كالطفو  الًتبية
التجرييب، كاظهرت النتائج فاعلية التعلم ا١تقلوب يف التحصيل االكادٯتي للطالبات شبو ا١تنهج 

   كٖتقيق اعلي النتائج.
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 أثر ٪توذج التصميم  التحفيزم للمقرر ا١تقلوب( دراسة بعنواف 3615كما اجرم علي)-ٕٔ
كأثره على نواتج التعلم  كمستول ٕتهيز ا١تعلومات كتقبل مستحدثات التكنولوجيا ا١تساندة  

يف الًتبية ا٠تاصة ّتامعة ا١تلك عبد  اِفلذكم االحتياجات ا٠تاصة لدل طالب الدبلـو الع
مت  ( 26لباحث ا١تنهج شبو التجرييب، كتكونت عينة الدارسة من )االعزيز، كقد استخدـ 

طالبا ٣تموعتُت: اجملموعة األكُف باستخداـ ا١تقرر ا١تقلوب كاجملموعة الثانية  اِفتقسيمهم 
باستخداـ ا١تقرر ا١تدمج، كاشتملت أدكات الدارسة على اختبار التحصيل ا١تعريف كمقياس تقبل 

فرؽ داؿ احصائيا بُت متوسطي   دمستحدثات التكنولوجيا، كتوصلت نتائج الدارسة إُف كجو 
وعة التجريبية األكُف )ا١تقرر ا١تقلوب( كاجملموعة التجريبية الثانية )ا١تقرر اجملمات رتب درج

ا١تدمج( يف اختبار التحصيل ا١تعريف البعدم كمقياس تقبل مستحدثات  التكنولوجيا ا١تساندة 
لذكم االحتياجات ا٠تاصة يف مقرر اٟتاسوب يف الًتبية لدل طالب الًتبية ا٠تاصة كذلك 

   م التحفيزم بأسلوب ا١تقرر ا١تقلوب.لصاٌف ٣تموعة التصمي
أثر استخداـ الفصوؿ ا١تنعكسة يف جامعة   دراسة بعنواف" (.Juhary, 260)كاجرم جهرم-12

NDUMزية اليىدفت إُف التعرؼ على أثر استخداـ الفصوؿ ا١تنعكسة يف جامعة  ا١ت" زيةاليا١ت
ة، استخدمت الباحثة ا١تنهج كدارسة تصوارت الطلبة الذين مت اختيارىم عن الفصوؿ ا١تنعكس

طالبا من ٗتصصُت ٥تتلفُت ٫تا التكنولوجيا البحرية  (46من)التجرييب، كتكونت عينة الدارسة 
ستبانة مكونة من ثالثة ٤تاكر، حيث قامت الباحثة بتوزيع االستبيانات كالطب، استخدمت ا

متأكدين من أف الفصوؿ  النتائج األكلية إُف أف الطالب َف يكونوا ارتشأك  ،على أفارد العينة
َت غ زاؿال ت  NDUM ا١تنعكسة من ا١تمكن أف تساعدىم يف التعلم ككذلك أف جامعة

نظر ٟتاجتها لفًتة كافية من الزمن لتعزيز  ة،مستعدة العتماد الفصوؿ ا١تنعكسة يف ىذه ا١ترحل
مفهومان  فالفصوؿ ا١تنعكسة ٯتكن أف  تكوف ،الفصل ا١تنعكس كٖتسُت الوصوؿ إُف اإلنًتنت 

  NDUM5مفيدان لتعزيز التعليم كالتعلم يف جامعة 
أثر استخداـ الصف ا١تقلوب يف ٖتصيل طالبات  "بعنواف ( دراسة3616جرم، الزيود)أك  -14

أثر استخداـ  ىدفت تعرؼ "الصف األكؿ الثانوم العلمي يف مادة الرياضيات كاالٕتاىات ٨توه
الثانوم العلمي يف مادة الرياضيات الصف ا١تقلوب يف ٖتصيل طالبات الصف األكؿ 

( طالبة من طالبات الصف االكؿ الثانوم مت 26،كتكونت عينة الدراسة من )كاالٕتاىات ٨توه
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( طالبة ٘تثل اجملموعة الضابطة، 15( طالبة ٘تثل اجملموعة التجريبية،ك)15)ِفإتقسيمهم 
دراسة ا١تنهج التجرييب، كتكونت ادات الدراسة من اختبار ٖتصيلي قبلي كبعدم، كاستخدمت ال

     التجريبية.  لصاٌف اجملموعة   لطريقة التدريس تعزم  إحصائياكجود فرؽ دالة   كاظهرت النتائج 
أثػػػػػر توظيػػػػػف اسػػػػػًتاتيجية الػػػػػتعلم ا١تػػػػػنعكس يف  (دراسػػػػػة بعنػػػػػواف3616يػػػػػة)آكمػػػػػا اجػػػػػرم -15

لبػػػػػػات الصػػػػػػف تنميػػػػػػة ا١تفػػػػػػاىيم كمهػػػػػػارات التفكػػػػػػَت التػػػػػػأملي ٔتبحػػػػػػث العلػػػػػػـو اٟتياتيػػػػػػة لػػػػػػدل طا
( طالبػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن طالبػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػف 86كتكونػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن ) ،العاشػػػػػػػػػر األساسػػػػػػػػػي

( طالبػػػػػػػػػة ٘تثػػػػػػػػػل اجملموعػػػػػػػػػة 28)اِفالعاشرٔتدرسػػػػػػػػػة امنػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػت كىػػػػػػػػػب الثانويػػػػػػػػػة مت تقسػػػػػػػػػيمهم 
( طالبػػػػػػػػة ٘تثػػػػػػػػل اجملموعػػػػػػػػة الضػػػػػػػػابطة، كتكونػػػػػػػػت ادات الدراسػػػػػػػػة مػػػػػػػػن اختبػػػػػػػػار 43التجريبيػػػػػػػػة،ك)

ات التفكػػػػػػػَت التػػػػػػػاملي، كاسػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػة ا١تنهجػػػػػػػُت للفػػػػػػػاىيم العلميػػػػػػػة ،كاختبػػػػػػػار يف مهػػػػػػػار 
كجػػػػػػود فػػػػػػركؽ ذات إُف   إحصػػػػػػائياكجػػػػػػود فػػػػػػرؽ دالػػػػػػة   التجػػػػػػرييب كالوصػػػػػػفي، كاظهػػػػػػرت النتػػػػػػائج 

( لصػػػػػػاٌف اجملموعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة يف التطبيػػػػػػق البعػػػػػػدم يف 65,6داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتول )
 اختبار التفكَت التاملي، كاختبار ا١تفاىيم العلمية .

ىدفت إُف الكشف عن فاعلية استارتيجية الفصوؿ كاليت : (ٕٙٔٓارسة أبو جلبة )د  -16
إدمودك يف تنمية التفكَت االبداعي كاالٕتاه ٨تو مادة األحياء Edmodoا١تقلوبة باستخداـ موقع 

لدل طالبات الصف ) اد العينة  كبلغ عدد أفر ، كقد استخدمت الباحثة ا١تنهج التجرييب ، 
طالبة مت توزيعهن على ٣تموعة  (53كقد بلغ عدد افراعرالعينة) مدينة الرياض األكؿ الثانوم يف

ضابطة ك٣تموعة ٕتريبية، كاستخدمت اختبار توارنس  للتفكَت اإلبداعي كأعدت مقياس االٕتاه 
٨تو مادة األحياء، كقد توصلت نتائج الدارسة إُف  كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت 

أبرز التفكَت اإلبداعي يف القياس البعدم  اتجملموعة الضابطة يف مهار اجملموعة التجريبية كا
لصاٌف اجملموعة التجريبية، ككذلك كجود  فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية 

 كاجملموعة الضابطة يف االٕتاه ٨تو مادة األحياء لصاٌف اجملموعة التجريبية. 
ُف ٖتديد دكر تكنولوجيا الفصوؿ ا١تنعكسة يف ىدفت إ ( كاليتٕٙٔٓ)محموددارسة  -ٚٔ

زة، اتبع غزة بعد اٟترب على غالتخفيف من ا١تشكالت الًتبوية اليت نتجت ٔتدارس قطاع  
معلم من معلمي (366)الباحثاف ا١تنهج الوصفي التحليلي، كتكونت عينة الدارسة من

–اف بتصميم استبانة لتحديد حيث قاـ الباحث؛ زةبغكمعلمات ن مدارس مديرية الًتبية كالتعليم 
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زة كذلك قدـ الباحثاف من خالؿ البحث غا١تشكالت الًتبوية اليت ظهرت بعد اٟترب على  
ككاف من  ؛شكل كمالمح تكنولوجيا الفصل ا١تنعكس اليت قد تقلل من تلك ا١تشكالت اِفاٟت

عد اٟترب على أىم النتائج اليت توصلت ٢تا الدارسة: ٖتديد ا١تشكالت الًتبوية اليت نتجت ب
زة من كجهة نظر ا١تعلمُت. كالكشف عن دكر تكنولوجيا الفصوؿ ا١تنعكسة يف غقطاع  

التخفيف من ىذه ا١تشكالت ك اليت كاف أبرزىا :قلة توفر مصادر تعليمية متنوعة كاتاحتها 
للطلبة، انتشار حاالت الشركد الذىٍت للطلبة داخل الفصل، صعوبة التغلب على ا١تشكالت 

 .ة عن البعد ا١تكاين الزماين للمنهاج، كزيادة حاالت الغياب للطلبة عن ا١تدرسةالنإت
 
 :ثانياً:دراسات تناولت استخدام التعلم الذاتي في تدريس الفقو 
أثر استخداـ اسًتاتيجية خرائط ا١تفاىيم يف تدريس الفقو ( دراسة بعنواف 3665راشد) مأجر -1

كقد  ،العبادات لدل طالبات الصف األكؿ كالثانومعلى التحصيل كتنمية االٕتاه ٨تو أداء 
( طالبة مت تقسيمهم إُف 76) اتبعت الباحثة ا١تنهج التجرييب حيث تكونت عينة الدراسة من

كقد توصلت ، كمقياس إتاىات، أعدت الباحثة:اختبار ٖتصيلي٣تموعتُت ضابطة كٕتريبية، ك 
( لصاٌف اجملموعة التجريبية يف 61,6) كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستولالدراسة إُف 

 التطبيق البعدم يف االختبار التحصيلي كمقياس االٕتاىات لصاٌف اجملموعة التجريبية. 
ة ٪توذج مقًتح يف تنمية بعض ا١تفاىيم اليفع ( دراسة بعنواف3667)كما أجرت أبو زيد-3

كقد اتبعت الباحثة ، باداتالفقهية كيف أداء تالميذ الصف الثاين اإلعدادم األزىرم لبعض الع
( 86التجرييب حيث تكونت عينة الدراسة من)الوصفي التحليلي إُف جانب ا١تنهج ا١تنهج 
تفوؽ تلميذات  كقد توصلت الدراسة يف ا١تفاىيم الفقهية، ان أعدت الباحثة: اختبار  طالبة،

اجملموعة الضابطة ك  اجملموعة التجريبية الاليت درسن باستخداـ النموذج ا١تقًتح على أقراهنن يف 
( لصاٌف اجملموعة التجريبية يف التطبيق 61,6كانت نسبة الداللة اإلحصائية عند مستول )

 البعدم يف اختبار ا١تفاىيم الفقهية. 
أثر استخداـ ا١تدخل ا١تنظومي يف تدريس الفقو ( دراسة بعنواف 3669أجرل الغامدم )ك  -2

، كقد اتبع الباحث توسطة ٔتدارس مكة ا١تكرمةعلى التحصيل الدراسي لدل طالب ا١ترحلة ا١ت
( تلميذان من الصف الثاين ا١تتوسط مت 46ا١تنهج التجرييب حيث تكونت عينة البحث من )
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كقد تقسيمهم إُف ٣تموعتُت ٕتريبية كضابطة، كأعد الباحث اختباران ٖتصيليان يف مادة الفقو، 
( لصاٌف اجملموعة 65,6مستول ) كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عندتوصلت الدراسة إُف 

 التجريبية يف التطبيق البعدم يف االختبار التحصيلي ١تادة الفقو.
فاعليػػػػػػة بر٣تيػػػػػػة كسػػػػػػائط متعػػػػػػددة مقًتحػػػػػػة ( دراسػػػػػػة بعنػػػػػػواف 3616أجرل التػػػػػػو٬ترم )كمػػػػػػا-4
ريس بعػػػػػػػض موضػػػػػػػوعات فقػػػػػػػو العبػػػػػػػادات لتالميػػػػػػػذ ا١ترحلػػػػػػػة ا١تتوسػػػػػػػطة يف منطقػػػػػػػة القصػػػػػػػيم لتػػػػػػػد

، كقػػػػػػػد اتبػػػػػػػع الباحػػػػػػػث التعليميػػػػػػػة كأثرىػػػػػػػا علػػػػػػػى التحصػػػػػػػيل العلمػػػػػػػي كا١تمارسػػػػػػػة العمليػػػػػػػة لػػػػػػػديهم
( تلميػػػػػػػػػذان مػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػف األكؿ 64ا١تػػػػػػػػنهج التجػػػػػػػػرييب حيػػػػػػػػػث تكونػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػث مػػػػػػػػن )

كضػػػػػػػابطة، كأعػػػػػػػد الباحػػػػػػػث اختبػػػػػػػار ٖتصػػػػػػػيلي ٣تمػػػػػػػوعتُت ٕتريبيػػػػػػػة  اِفا١تتوسػػػػػػػط، مت تقسػػػػػػػيمهم 
يف مػػػػػػػادة الفقػػػػػػػو، كقػػػػػػػد توصػػػػػػػلت الدراسػػػػػػػة إُف فاعليػػػػػػػة الرب٣تيػػػػػػػة التعليميػػػػػػػة يف زيػػػػػػػادة التحصػػػػػػػيل 

 العلمي يف بعض موضوعات فقو العبادات.  
(دراسػػػػػػػػػة بعنػػػػػػػػػواف أثػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػتخداـ اٟتقيبػػػػػػػػػة الًتاكميػػػػػػػػػة للتقػػػػػػػػػوًن 3616ا٠تر٬تػػػػػػػػػي) مأجػػػػػػػػػر ك -5

ظػػػػػػرم كاٞتانػػػػػػب التطبيقػػػػػػي ١تػػػػػػادة الفقػػػػػػو كقػػػػػػد اتبػػػػػػع الباحػػػػػػث )البورتفليػػػػػػو( يف تنميػػػػػػة اٞتانػػػػػػب الن
( طالبػػػػػػة مػػػػػػن الصػػػػػػف األكؿ 56ا١تػػػػػػنهج شػػػػػػبو التجػػػػػػرييب حيػػػػػػث تكونػػػػػػت عينػػػػػػة البحػػػػػػث مػػػػػػن )

الثػػػػػػػانوم، مت تقسػػػػػػػيمهم إُف ٣تمػػػػػػػوعتُت ٕتريبيػػػػػػػة كضػػػػػػػابطة، كأعػػػػػػػد الباحػػػػػػػث اختبػػػػػػػار ٖتصػػػػػػػيلي 
لًتاكميػػػػػػػػة للتقػػػػػػػػػوًن يف مػػػػػػػػادة الفقػػػػػػػػو، كقػػػػػػػػد توصػػػػػػػػلت الدراسػػػػػػػػة إُف التػػػػػػػػأثَت اإل٬تػػػػػػػػاو اٟتقيبػػػػػػػػة ا

 )البورتفليو( يف تنمية اٞتانب النظرم كاٞتانب التطبيقي ١تادة الفقو. 
فاعلية برنامج حاسوو مقًتح قائم على دراسة بعنواف  (3611الشهراين ) مأجر كما -6

الوسائط ا١تتعددة لتنمية بعض مفاىيم الفقو كالتحصيل الدراسي لدل طالبات الصف الثاين 
كقد اتبعت الباحثة ا١تنهج التجرييب حيث تكونت عينة الدراسة  ة عسَت،ا١تتوسط يف منطق

( طالبة، كأعدت الباحثة:اختبار ٖتصيلي يف ا١تفاىيم الفقهية يف كحدة)اٟتج كالعمرة(، 96من)
( لصاٌف 61,6كقد توصلت الدراسة إُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )

   عدم يف اختبار ا١تفاىيم الفقهية.اجملموعة التجريبية يف التطبيق الب
(دراسػػػػػػػة بعنػػػػػػػواف فاعليػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ ا٠تػػػػػػػرائط الذىنيػػػػػػػة يف تنميػػػػػػػة 3615جػػػػػػػرم ا١تطػػػػػػػَتم)أك -7

كتكونػػػػػػػت عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػن ،ا١تفػػػػػػػاىيم الفقهيػػػػػػػة لػػػػػػػدل طالبػػػػػػػات الصػػػػػػػف الثالػػػػػػػث الثػػػػػػػانوم 
( طالبػػػػػػػة ٣تموعػػػػػػة ضػػػػػػػابطة، 38( طالبػػػػػػة، )٣26تمػػػػػػػوعتُت ٕتريبيػػػػػػة ) اِف( طالبػػػػػػة مقسػػػػػػمة 58)
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اعػػػػػدت الدراسػػػػػة اختبػػػػػار ٖتصػػػػػيلي يف ا١تفػػػػػاىيم الفقهيػػػػػة، كاسػػػػػتخدمت الدراسػػػػػة ا١تػػػػػنهج شػػػػػبو ك 
( 65,6كجػػػػػػػود فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتول ) ،التجػػػػػػػرييب، كاظهػػػػػػػرت النتػػػػػػػائج

بػػػػػُت متوسػػػػػطي درجػػػػػات اجملموعػػػػػة التجريبيػػػػػة كالضػػػػػابطة لصػػػػػاٌف اجملموعػػػػػة التجريبيػػػػػة يف التطبيػػػػػق 
 ١تادة الفقو.البعدم يف االختبار التحصيلي 

أثر استخداـ اسًتاتيجية التعلم ا١تتمركز حوؿ (دراسة بعنواف 3616جرم الغامدم)أكما -8
ا١تشكلة ا١تنظم ذاتيان يف تنمية التحصيل كالتنظيم الذايت ٔتادة الفقو لدل طالب ا١ترحلة الثانوية، 

من طلبة ا١ترحلة ( طالبا 66كقد استخدـ الباحث ا١تنهج التجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )
، كتكونت ادكات ( طالبا ٕتريبية كضابطة٣26تموعتُت كل ٣تموعة ) اِفالثانوية، مت تقسيمهم 

ا اعداد البحث من اختبار ٖتصيلي يف مادة الفقو، كمقياس اسًتاتيجية التعلم ا١تنظم ذاتي
ؿ ا١تشكلة استخداـ اسًتاتيجية التعلم ا١تتمركز حو  (كاظهرت النتائج فاعلية 3616الغرابية،

 ا١تنظم ذاتيان يف تنمية التحصيل كالتنظيم الذايت ٔتادة الفقو.
معرفة فعالية استخداـ التعليم ا١تدمج يف ٖتصيل دراسة ىدفت ( 3617جرم ٤تمد )أكما -9

طالبات الصف الثالث ا١تتوسط يف مادة الفقو ٔتحافظة ا٠ترج، كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ سعى 
التالية: ما فعالية استخدـ التعليم ا١تدمج يف ٖتصيل طالبات البحث إُف اإلجابة عن األسئلة 

الصف الثالث ا١تتوسط يف مادة الفقو ٔتحافظة ا٠ترج؟ كيتفرع منو السؤاؿ التاِف: ىل توجد 
بُت متوسط درجات طالبات الصف  )6.65فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )
درست باستخداـ التعليم ا١تدمج ك بُت متوسط الثالث ا١تتوسط يف اجملموعة التجريبية اليت 

درجات اجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدم؟، كقد استخدمت الباحثة ا١تنهج شبو 
التجرييب، كتكوف ٣تتمع البحث من ٚتيع طالبات الصف الثالث ا١تتوسط يف العاـ الدراسي 

طة يف ٤تافظة ا٠ترج بطريقة ، كمت اختيار عينة البحث من ا١تدارس ا١تتوسق1426-1427
( 34( طالبة يف اجملموعة التجريبية )34طالبة، بواقع ) 49قصدية، كبذلك تكونت العينة من 

ككانت األداة اختبار ٖتصيلي يف كحدة )اللباس كالزينة كسنن  ،طالبة يف اجملموعة الضابطة
ستول الداللة الفطرة(. كأسفرت نتائج البحث عن كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند م

(بُت متوسط درجات طالبات الصف الثالث ا١تتوسط يف اجملموعة التجريبية اليت درست 6.66)
باستخداـ التعليم ا١تدمج كبُت متوسط درجات اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية 
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ا البحث يف االختبار التحصيلي البعدم لصاٌف اجملموعة التجريبية. ككاف من أىم توصيات ىذ
العمل على توظيف التعليم ا١تدمج يف مناىج العلـو الشرعية كبقية ا١تقررات الدراسية األخرل 
 .لكافة ا١تراحل الدراسية، كضركرة توفَت ا١تتطلبات الالزمة اليت تساعد على تطبيق التعليم ا١تدمج

  .تنمية االتجاه نحو مادة الفقو:دراسات تناولت ثالثاً 
أثر استخداـ التعليم ا١تتمازج)ا٠تليط( يف  ىدفت تعرؼدراسة  (3616كأجرل علي) -1

كقد اتبع الباحث  ٖتصيل طالب ا١ترحلة الثانوية ٔتنطقة تبوؾ يف مادة الفقو كإتاىهم ٨توىا،
( طالب،أعد الباحث: اختبار ٖتصيلي ، 66ا١تنهج التجرييب حيث تكونت عينة الدراسة من)

مادة  زيادة التحصيل يفُف فاعلية ا١تعاٞتة التجريبية يف كقد توصلت الدراسة إكمقياس إتاىات 
 .، كاالٕتاه اال٬تاو ٨تو مادة الفقوالفقو 
( دراسة ىدفت تعرؼ أثر استخداـ إسًتاتيجييت الذكاءات 3611أجرل أبو شريخ)كما -3

ا١تتعددة كالقبعات الست يف التحصيل كتنمية مهارات التفكَت الناقد لدل عينة من طلبة الصف 
العاشر األساسي يف األردف كإتاىاهتم ٨تو تعليم الفقو اإلسالمي، كقد اتبع الباحث ا١تنهج شبو 

ة: اختبار الي( طالبان،أعد الباحث األدكات الت26التجرييب حيث تكونت عينة الدراسة من)
كقد توصلت الدراسة  كمقياس إتاىاتٖتصيلي التفكَت الناقد، مقياس مهارات التفكَت الناقد،

  فاعلية ا١تعاٞتة التجريبية يف تنمية إتاىات الطالب ٨تو مادة الفقو .إُف
تصميم موقع تعليمي على اإلنًتنت ك قياس أثره يف ٖتصيل طلبة ( 3611دراسة سالمة ) -2

ىدفت إُف الكشف عن أثر استخداـ  بيتمساؽ مناىج الًتبية اإلسالمية يف جامعة آؿ ال
موقع مصمم على اإلنًتنت يف ٖتصيل طلبة معلم صف يف جامعة آؿ البيت يف مساؽ مناىج 
الًتبية اإلسالمية،مقارنة مع الطلبة الذين يدرسوف بالطريقة االعتيادية،كبياف أثر ا١تستول 

اه ٨تو مناىجالًتبية ، كاالٕتالتحصيلي،كالتفاعل ما بُت الطريقة كا١تستوم التحصيلي
كقد تكونت عينة الدراسة من ٚتيع طلبة مساؽ مناىج الًتبية اإلسالمية للفصل األسالمية،

( طالبان كطالبة ، 327ـ يف جامعة آؿ البيت،كالبالغ عددىم )3668/3669الدراسي الثاين 
 كقد استخدـ الباحث ا١تنهج التجرييب .

داللة إحصائية بُت ا١تتوسطات اٟتسابية تعزل  كقد أشارت نتائج الدراسة إُف كجود فرؽ ذم
إُف طريقة التدريس،كلصاٌف أفراد اجملموعة التجريبية الذين تعلموا بطريقة ا١توقع التعليمي ا١توجود 
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على اإلنًتنت،كتفسَت ذلك أف استخداـ االنًتنت يف التدريس تعد من الطرؽ اٞتديدة يف 
مُت يف اجملموعة التجريبية قد تعرضوا إُف عملية تعلم تدريس مناىج الًتبية اإلسالمية،كأف ا١تتعل

مستمرة،كأف عرض ا١تادة التعليمية،من خالؿ اإلنًتنت،يربط بُت ا١تعرفة النظرية اجملردة كالتطبيق 
كأف ا١توقع التعليمي يفتح اٟترية للطلبة ا٠تجولُت ١تتابعة تعلمهم دكف حرج  العملي احملسوس،

النص، كاللوف، كالصور،  طأ،كأف التقنيات ا١تتعددة:مثللعدـ شعوره با٠تجل يف حاؿ ا٠ت
كالرسومات،كمقاطع الفيديو،كمقاطع الصوت،رٔتا أثارت حواس الطلبة كزادت من عملية 

 تركيزىم يف متابعة ا١تادة التعليمية.
كما أكضحت النتائج إُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي ٖتصيل الطلبة ذكم 

فعة كا١تنخفضة،كلصاٌف طلبة التحصيل ا١ترتفع،كعدـ كجود فركؽ ذات داللة العالمات ا١ترت
 إحصائية تعزل إُف أثر التفاعل بُت طريقة التدريس كمستول التحصيل.

ىدفت إُف الكشف عن إتاىات معلمي  (كاليت3611كما أكدت دراسة عبد القادر)  -4
٢تامشية ٨تو الوسائل التعليمية سعيان كراء الًتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية با١تملكة األردنية ا

اعتمدت الدراسة على ا١تنهج الوصفي التحليلي كقد  دكق ،ٖتديد ىذه االٕتاىات من ناحية
( معلمان للًتبية اإلسالمية،من ا١تدارس 62طبقت الدراسة على عينة عشوائية تألفت من )
نية ا٢تامشية،مت اختيارىا من كاقع إحصائيات الثانوية يف مديرية تربية األكُف كالثانية با١تملكة األرد

رٝتية بإدارة الًتبية كالتعليم التابعة ١تدينة إربد األكُف كالثانية،كاشًتط الباحث يف ا١تعلم الذم مت 
اختياره لإلجابة على أداة الدراسة أف يكوف من ٛتلة الشهادات اٞتامعية كحد أدىن،كيقـو 

كقد قاـ الباحث بتصميم استبانة ، كقت إجراء الدراسةبالتدريس الفعلي للًتبية اإلسالمية 
تقيس إتاه معلمي الًتبية اإلسالمية يف ا١ترحلة الثانوية ٨تو الوسائل التعليمية كاستخدامها يف 

كقد أشارت نتائج الدراسة إُف ما يلي:حصوؿ معظم عبارات االستبانة اليت تعكس ،التدريس
المية ٨تو الوسائل التعليمية كاستخدامها يف التدريس على االٕتاه اإل٬تاو ١تعلمي الًتبية اإلس

% كمتوسط حساو يًتاكح 9804-%6908تأييد افراد عينة الدراسة بنسبة كبَتة تًتاكح بُت 
،٦تا يدؿ على أف معلمي الًتبية 305،كىو أعلى من ا١تتوسط ا١تفركض 3098- 3058بُت 

ة ا٢تامشية يتمتعوف بإتاه إ٬تاو ٨تو الوسائل اإلسالمية يف ا١ترحلة الثانوية با١تملكة األردني
كاستخدامها،حصوؿ ٚتيع عبارات االستبانة اليت تعكس االٕتاه السليب ١تعلمي الًتبية 
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اإلسالمية ٨تو الوسائل التعليمية كاستخدامها يف التدريس على تأييد أفراد عينة الدراسة بنسبة 
،٦تا يدؿ 3047-1061اكح بُت % كمتوسط حساو يًت 6602-3606بسيطة تًتاكح بُت 

على كجود رفض لكل ما يقلل من قيمة الوسيلة التعليمية كيهتم ا١تعلم بذلك،ال توجد فركؽ 
دالة إحصائيان يف إتاىات معلمي الًتبية اإلسالمية ٨تو الوسائل التعليمية كاستخدامها تبعان 

 ١تتغَت ا٠تربة يف التدريس.
 تعرؼ فاعلية الوسائط ا١تتعددة يف تدريس مقرر ( دراسة ىدفت إُف3613كأجرل الفقيو)-5

 الفقو لتالميذ الصف السادس االبتدائي كأثر ذلك على التحصيل الدراسي كإتاه التالميذ ٨توه،
( طالبان،أعد الباحث 24كقد اتبع الباحث ا١تنهج شبو التجرييب حيث تكونت عينة الدراسة من)

كقد توصلت الدراسة إُف فاعلية  ٕتاه ٨تو ا١تادةاة: اختبار ٖتصيلي ، مقياس الياألدكات الت
 ا١تعاٞتة التجريبية يف تنمية إتاىات الطالب ٨تو مادة الفقو . 

فاعلة استخداـ ٪توذج مارزانو ألبعاد التعلم يف معرفة  اِف( ىدفت 3613) األكليبدراسة -ٙ
الٕتاه ٨تو العمل التعاكين تنمية العمليات ا١تعرفية العليا ك التحصيل الدراسي يف كمقرر الفقو ك ا

احد٫تا ٔتتوسطة بيشة  ،كتكونت عينة الدراسة من فصلُت لدل طالب الصف الثاين ا١تتوسط
كاعد الباحث اختار ٖتصيلي  القرم كمجموعة ٕتريبية، كمجموعة ضابطة، كاالخر ٔتتوسطة اـ
  ات كالتحصيل.فاعلية ٪توذج مارزانوا يف تنمية االٕتاى كمقياس إتهات كتوصات الدراسة اِف

كضابطة كمت  ة٣تموعتُت ٕتريبي اِف( طالبة مت تقسيمها 46، كقد تكونت عينة الدراسة من )
على  ةتفوؽ طالبات اجملموعة التجريبي اِفاستخداـ ا١تنهج شبو التجرييب كقد توصلت الدراسة 

 طالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدل لالختبار التفكَت العلمي.

أثر استخداـ التقوًن األصيل على تنمية ( دراسة ىدفت تعرؼ 3612الناجم) رمكما اج-7
، كقد اتبع الباحث مهارات حل ا١تشكالت ك االٕتاه ٨تو مقرر الفقو يف ا١ترحلة االبتدائية 

( تلميذ من تالميذ الصف السادس االبتدائي مت 54ا١تنهج التجرييب،كتكونت عينة الدراسة من )
( تلميذان كاالخرم ضابطهم كعددىم 37ُت احداىم ٕتريبية كعددىم)٣تموعت اِفتقسيمهم 

ة: اختبار حل ا١تشكالت يف كحدة الصياـ، مقياس اليأعد الباحث األدكات الت ( تلميذان 37)
كجود فركؽ ذات  اِفإتاه ٨تو مقرر الفقو للصف السادس االبتدائي  كقد توصلت الدراسة 
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ية كالضابطة يف التطبيق البعدم علي ذ اجملموعة التجريبداللة احصائية بُت متوسطي درجات تالي
 مقياس االٕتاه ٨تو مقرر  الفقو لصاٌف تالميذ اجملموعة التجريبية.

أثر اختالؼ ٪تطي االْتار برب٣تيات الوسائط (دراسة ىدؼ تعرؼ 3612جرم الزىراين)أك -8
، كتكونت عينة توسطةالفائقة على التحصيل كاالٕتاه ٨تو مادة الفقو لدل طالب ا١ترحلة ا١ت

٣تموعتُت احداىم ٕتريبية  اِفمن الصف الثاين متوسط مت تقسيمهم  ( طالبان 28الدراسة من )
ة: اليأعد الباحث األدكات التك ( تلميذان 19)( طالبان كاالخرم ضابطهم كعددىم 19كعددىم)
، كقد ومادة الفق٨تو  اتيف كحدة الصياـ، مقياس إتاى ٖتصيلي يف مادة الفقواختبار 

كجود فركؽ ذات داللة احصائية  اِفكقد توصلت الدراسة  استخدمت الدراسة ا١تنهج التجرييب،
اجملموعة التجريبية كالضابطة يف التطبيق  طالببُت متوسطي درجات (65,6عند مستوم )

يرجع اثرة لنمط  اجملموعة التجريبيةطالب الفقو لصاٌف  مادةالبعدم علي مقياس االٕتاه ٨تو 
 ار.االْت
ىدفت إُف التعرؼ على تأثَت تدريس الًتبية دراسة  (ٕٗٔٓ) الحراحشةجرل أكما   -9

اإلسالمية باستخداـ التقنيات التعليمية على تنمية بعض القيم الدينية لدل تالميذ الصف 
( طالبة 66كقد تكونت عينة الدراسة من )، كاالٕتاه ٨تو ا١تادة ا٠تامس األساسي باألردف

كقد استخدـ الباحث ا١تنهجُت الوصفي ، من أقساـ الصف ا٠تامس كزعت على قسمُت
التحليلي كا١تنهج التجرييب،كقد مت اختيار عينة عشوائية من تالميذ الصف ا٠تامس من ا١ترحلة 
األساسية من مدرسة أبو بكر الصديق بقصبة مديرية الًتبية كالتعليم حملافظة ا١تفرؽ كتقسيمها 

( تلميذ،كالثانية اجملموعة التجريبية 26وعة الضابطة كالبالغ عددىم )إُف ٣تموعتُت إحدا٫تا اجملم
ب الي( تلميذ.كبعد استخداـ التقنيات التعليمية يف التدريس من األس26كاليت يبلغ عددىا )

اليت ٕتعل التالميذ يتعلموف تعلمان ٬تمع بُت أكثر من حاسة يف كقت كاحد ألف التالميذ 
خاصة استخداـ اٟتاسوب التعليمي.كقد أشارت نتائج الدراسة إُف بطبعهم ٯتيلوف إُف التنويع ك 

تفوؽ تالميذ اجملموعة التجريبية اليت درست باستخداـ التقنيات التعليمية )اٟتاسوب( يف 
مقياس القيم الدينية اإلسالمية يف التطبيق البعدم عنو يف التطبيق القبلي.كأيضان تفوؽ تالميذ 

ت باستخداـ التقنيات التعليمية )اٟتاسوب( على تالميذ اجملمعة اجملموعة التجريبية اليت درس
الضابطة اليت درست يف نفس الدركس بالطرؽ التقليدية يف مقياس القيم الدينية اإلسالمية يف 
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كما أشارت النتائج إُف كجود فرؽ داؿ إحصائيان عند  ،التطبيق البعدم عنو يف التطبيق القبلي
درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي  بُت متوسطي  (a=6065)مستول 

 كالبعدم ففي مقياس القيم الدينية لصاٌف التطبيق البعدم.
ىدفت الدراسة إُف قائمة با١تعايَت بدراسة  (ـ3614فالتو )،ك العمرمكما قاـ كل من   -16

رجة توافر ا١تعايَت القرآف الكرًن على اإلنًتنت،ٖتديد دالًتبوية كالفنية ا٠تاصة ٔتواقع تعلم 
ة كا١تتخصصة يف تعلم القرآف الكرًن،بناء كتصميم ا١توقع اليالًتبوية كالفنية ببعض ا١تواقع اٟت

ا١ترجعي ١تواقع تعلم القرآف الكرًن كفق ا١تعايَت الًتبوية كالفنية،ليكوف مرجعان يستنار بو لتعليم 
ما أعد استبانة للتعرؼ على كقد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي،ك، كتعلم القرآف الكرًن

 ا١تختصُتا١تعايَت الًتبوية كالفنية ١تواقع تعلم القرآف الكرًن من خالؿ اإلنًتنت من كجهة نظر 
يف ٣تاؿ تقنيات التعلم كطرؽ التدريس كا١تعلوماتية كالدراسات اإلسالمية كالقرآف الكرًن ذكم 

تعلم القرآف الكرًن من خالؿ اإلنًتنت يف ا٠تربة يف تقوًن ا١تواقع التعليمة،استمارة تقوًن مواقع 
ضوء ا١تعايَت الًتبوية كالفنية اليت مت االتفاؽ عليها من خالؿ االستبانة السابقة،ا١توقع ا١ترجعي 
١تواقع تعلم القرآف الكرًن كفق ا١تعايَت الًتبوية كالفنية،ليكوف مرجعان يستنار بو لتعلم القرآف 

 الكرًن.
ة من مواقع اٞتمعيات ا٠تَتية الرئيسية لتحفيظ القرآف كقد مت اختيار عينة عمدي 

الكرًن.كقد أشارت نتائج الدراسة إُف غياب األىداؼ التعليمية عن مواقع اٞتمعيات ا٠تَتية 
نشاء  إلتحفيظ القرآف الكرًن،بشكل كبَت،أف األىداؼ اإلجرائية موضوعة كهدؼ عاـ يف

عدـ توافر ىذه ا١تعايَت ا٠تاصة بتنظيم ك ط،ا١توقع كلكنها غَت معلنة،أك كأىداؼ اٞتمعية فق
احملتول يف بعض ا١تواقع ا١تختارة،إُف أف ىذه ا١تواقع ال يوجد هبا مقرأة إلكًتكنية،كأهنا أنشئت 

 ٠تدمة القرآف الكرًن كحفظتو كليس لتعلم القرآف الكرًن.
ًن أف معظم ىذه ا١تواقع أنشئت ٠تدمة القرآف الكر إُف كما أشارت نتائج الدراسة  

كعليو َف يراع القائموف على تصميم ىذه ا١تواقع ضركرة ،كحفظتو،كليس لتعلم القرآف الكرًن
كما بينت النتائج عدـ توافر األنشطة يف ا١تواقع ا١تختارة،ك احتوائها على االختبارات ا١تختلفة،

ضافية اتفاؽ الفاحصُت على عدـ توافر ا١تعيار ا٠تاص بتحكم ا١تتعلم يف طلب أمثلة أك ٘تارين إ
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أنو البد من كجود إشراؼ تربوم ك ا١تتعلم يف معرفة أدائو يف أم كقت يطلب ذلك، كبتحكم
 على ىذه ا١تواقع،كمراعاة ذلك عند إنشاء كتصميم مثل ىذا النوع من ا١تواقع.

ا١تهارات التدريسية لدل الطلبة معلمي تعرؼ فاعلية الي ىدفت(3614) رةصيادراسة الع-11
كقد تكونت عينة  .عالقتها بتحصيلهم، كإتاىاهتم ٨تو تدريس ا١تادةالًتبية اإلسالمية، ك 

( من الطلبة ا١تعلمُت، الذين يقوموف بالتطبيق العملي ا١تيداين خالؿ الفصل 45الدراسة من )
ستخدـ يف الدراسة ثالثة مقاييس، ىي: مقياس بطاقة ا، الثامن من السنة اٞتامعية الرابعة
كمقياس االٕتاه ٨تو تدريس  ،( مهارة تدريسية26، كيتكوف من )ا١تالحظة للمهارات التدريسية

كمقياس التحصيل العلمي من خالؿ ا١تعدالت  ،( مفردة36الًتبية اإلسالمية، كيتكوف من )
كعرضت الدراسة مستويات أداء ا١تهارات التدريسية لدل الطلبة ، الًتاكمية للطلبة ا١تعلمُت

كأظهرت النتائج اف مستول اداء ا١تهارات التدريسية ، لنسبيةمعلمي الًتبية اإلسالمية، كأ٫تيتها ا
 ،% فأكثر( كبداللة إحصائية86لدل الطلبة ا١تعلمُت أعلى من درجة اتقاف ا١تهارة التدريسية )

كما بينت النتائج عدـ كجود عالقة ذات داللة إحصائية تربط بُت ا١تهارات التدريسية لدل 
يف حُت بينت كجود عالقة ذات داللة إحصائية  ،كٖتصيلهمالطلبة معلمي الًتبية اإلسالمية، 

تربط بُت ا١تهارات التدريسية لدل الطلبة معلمي الًتبية اإلسالمية كإتاىاهتم ٨تو تدريس 
 .ا١تادة.كقد خلصت الدراسة إُف ٣تموعة من التوصيات يف ضوء ما أسفرت عنو من نتائج

تخداـ التدريس لتنمية االستقصاء اثر اسمعرفة ىدفت (3615دراسة حساـ الدين)  -13
كاالٕتاه ٨تو  كبعض عمليات التعلم لدل تالميذ الصف ا٠تامس االبتدائي  منخفضي التحصيل

(طالب بالصف ا٠تامس االبتدائي ٔتدارس سرس اللياف، 66٘تثلت عينة الدراسة يف) ا١تادة
اف ا١تنهج ا١تتبع ىو ( حيث ك21( كضابطة )٣39تموعتُت ٕتريبية ) اِفبا١تنوفية، مصر، كقسما 

ا١تنهج التجرييب. ككانت أدكات الدراسة ىي اختبار االستقصاء العلمي، كاختبار التعلم، 
أسفرت نتائج الدراسة عن كجود فرؽ ذك داللة إحصائية بُت متوسط درجات تالميذ 

س كمقيااجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف كل من اختبار االستقصاء العلمي كاختبار التعلم 
لصاٌف اجملموعة التجريبية،أيضا كجد عالقة ارتباطيو ا٬تابية بُت درجات االٕتاه ٨تو ا١تادة، 

        ، كاالٕتاه.التالميذ باجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف اختبارم االستقصاء العلمي ك التعلم
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المية التوصل إُف صورة برنامج الكًتكين للًتبية اإلس(ىدفت 3616) ا٢تاجرمدراسة -12
يصلح للتطبيق على طالب الصف العاشر با١ترحلة الثانوية، ككذلك التعرؼ على أثر تطبيق 
الربنامج اإللكًتكين على تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي كاالٕتاه ٨تو الًتبية اإلسالمية لدل 

كمت اختيار العينة من طالب الصف  .طالب الصف العاشر با١ترحلة الثانوية بدكلة الكويت
لعاشر با١ترحلة الثانوية بطريقة عمدية من مدرسة ثابت بن قيس الثانوية بنُت التابعة ١تنطقة ا

ـ يف دكلة الكويت، كمت اختيار أفراد العينة  3615/3616األٛتدم التعليمية للعاـ الدراسي 
كقاـ ،( طالب من طالب الصف العاشر66بطريقة عشوائية من داخل ا١تدرسة كبلغت العينة )

بإعداد برنامج الكًتكين ٮتص الوحدة الثالثة من مقرر الًتبية اإلسالمية للصف العاشر  الباحث
١تهارات التفكَت اإلبداعي، كاآلخر ،بالفصل الدراسي األكؿ، كما قاـ بإعداد مقياسُت أحد٫تا 

كتوصل البحث إُف أف مهارات التفكَت اإلبداعي اليت ٬تب ، لقياس اإلٕتاه ٨تو الًتبية اإلسالمية
أف تتوافر لدل طالب ا١ترحلة الثانوية ىي الطالقة، كا١تركنة، كاالصالة، كاالفاضة أك التوسيع، 
كاٟتساسية للمشكالت، كاالحتفاظ باالٕتاه، ككذلك لوجود تأثَت يعزل إُف استخداـ الربنامج 

  . االلكًتكين لتنمية التفكَت اإلبداعي، كأيضا زيادة إتاه الطالب ٨تو الًتبية اإلسالمية
اسًتاتيجية تعليمية مستندة إُف نظرية ة اليتعرؼ فع اِف(سعت 3616)الناجمدراسة -14

الذكاء ا١تتعدد يف ٖتصيل مادة الفقو كبقاء أثر التعلم كاالٕتاه ٨تو ا١تادة لدل طالب الصف 
األكؿ ا١تتوسط. كلتحقيق ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد دليل ا١تعلم الستخداـ اسًتاتيجية 

ءات ا١تتعددة يف تدريس مقرر الفقو للصف األكؿ ا١تتوسط، حيث مت تدريب ا١تعلم على الذكا
استخدامو، كما قاـ الباحث بإعداد اختبار ٖتصيلي كمقياس لالٕتاىات ٨تو الفقو، كقد مت 

( طالبا موزعُت عػلى 46كتكونت عينة الدراسة من)، التحقق من صدؽ كثبات ىذه األدكات
كضابطة(، كقػد اسػتخدـ الباحػث أداة ماكنزم ا١تعربة ١تسح الذكاءات ٣تمػوعتُت )ٕتريبيػة 

ا١تتعددة بعد تعديلها كٖتكيمها ٔتا يناسب ٣تتمع العينة، كقد مت التحقق من تكػافؤ اجملمػوعتُت 
التجريبية كالضابطة قبل البدء بالتجربة من خالؿ االعتماد على درجات طالب اجملموعتُت 

مػادة الفقػو للفصل الدراسي السابق للفصل الذم مت تطبيق الدراسة فيو   التجريبية كالضابطة يف
كذلك مت التحقق من تكافؤ اجملموعتُت يف الذكاءات ا١تتعددة من خالؿ استخداـ أداة ماكنزم 
١تسح الذكاءات، كيف هناية التجربة مت تطبيق أدكات الدراسة على اجملموعتُت التجريبية 
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ابيع مت تطبيق االختبار التحصيلي ا١تؤجل على اجملموعتُت التجريبية كالضابطة، كبعػد أربعة أس
كالضابطة. كقد مت حساب ا١تتوسطات اٟتسػابية كاال٨ترافات ا١تعيارية، كما مت حساب اختبار 
"ت" لإلجابة على فرضيات الدراسة الثالثة، كقد أظهرت نتائج الدراسػة كجػود فركؽ دالة 

الب اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف التطبيػق البعػدم إحصائيا بُت متوسطات درجات ط
كىذه الفركؽ لصاٌف طالب  ،كا١تؤجػل الختبػار التحصيل ككذلك مقياس االٕتاىات ٨تو الفقو

 اجملموعة التجريبية الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية مستندة إُف نظرية الذكاءات ا١تتعددة

من خالؿ عرض البحوث كالدراسات السابقة :قةالتعقيب على البحوث والدراسات الساب
 ٯتكن استخالص ما يأيت:

 والبحوث والدراسات السابقة: اليأوجو االتفاق بين البحث الح -أ
 مع بعض البحوث كالدراسات السابقة فيما يأيت: اِفاتفق البحث اٟت

 ,Johnson جونسوف؛(CARA,2602كار اتدراسكمتغَت مستقل مثل الفصوؿ ا١تقلوبة  تناكؿ 

2602 Rozinah, 2604ركزانا  ؛Heo, Choi, 2604، ىيو كتشوم؛Marlowe, 2602 مارلوم؛

 ؛.Juhary, 260؛3615؛ علي،3615؛ الزين،3615عقل كبرغوث،؛Arcos, 2604 اركوس؛
(3616،؛ اية3616الزيود،

؛ 3613،الفقيو؛ 3611،أبو شريخ ؛3616علي،)دراسةتناكؿ االٕتاه كمتغَت تابع  مثل  (1
   (3616الزيود،؛ 3612،الزىراين؛ 3612،الناجم

    .   (3612،الناجم؛ 3613الفقيو،مثل دراسة ) ، االبتدائيةتناكؿ ا١ترحلة  (3
من )ا٠تر٬تي،         ا١تنهج شبو التجرييب كدراسات كل  اِفاستخدـ البحث اٟت منهج البحث-(4

 (.3615؛ ا١تطَتم،3615؛ علي،3615الزين،؛3613الفقيو، ؛3616
 والبحوث والدراسات السابقة: الياالختالف بين البحث الح أوجو -ب

 عن البحوث كالدراسات السابقة فيما يأيت: اِفاختلف البحث اٟت
، كمقياس إتاىات ٖتصيلي يف الفقواختبار  اِفأدكات القياس حيث ٘تثلت أدايت البحث اٟت-1

 كَف توجد دراسة يف حدكد علم الباحث تناكلت األداتُت معا . 
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 اِفاالٕتاه حيث استخدـ البحث اٟتالتحصيل ك تغَتات ا١تستقلة اليت استخدمت يف تنمية ا١ت-3
التعلم الذايت ، يف حُت َف توجد دراسة يف حدكد علم الباحث استخدمت الفصوؿ ا١تقلوبة 

  كالفصوؿ ا١تقلوبة يف تنمية التحصيل كاالٕتاه.
، يف حُت تناكؿ بعضها ا١ترحلة االبتدائية ا١ترحلة اِفا١ترحلة التعليمية، حيث تناكؿ البحث اٟت-2

 3612،الزىراين؛3611الشهراين،؛3616التو٬ترم،؛3669الغامدم، ات)دراسمثل  ا١تتوسطة
؛  3616علي،كبعضها تناكؿ ا١ترحلة الثانوية مثل دراسات)(  Heo, Choi, 2604، ىيو كتشوم؛
كبعضها  (3616، ؛ الزيود3616الغامدم، 3615ا١تطَتم،؛Marlowe, 2602 مارلوم؛  ؛

؛ 3615الزين،؛ 3615علي، ؛ .Juhary, 260جهرم،) اتاٞتامعية مثل دراس تناكؿ ا١ترحلة
 (3615عقل كبرغوث،

ا١تنهج شبو التجرييب بينما بعضها استخدـ ا١تنهج  اِفاستخدـ البحث اٟت :منهج البحث-4
 ,Heo، ؛ 3612الناجم؛3611الشهراين،؛3616علي،؛3669الغامدم،التجرييب مثل دراسة)

Choi, 2604  كار؛CARA,2602 ؛Marlowe, 2602) 
عن ٚتيع البحوث كالدراسات السابقة على ا١تستول  اِفيتميز البحث اٟتأوجو التفرد والتميز:

تنمية يف  الفصوؿ ا١تقلوبةالتعلم الذايت ك احمللي يف حدكد قراءة الباحث بأنو أكؿ ْتث يستخدـ 
 .االبتدائي الرابعاه ٨تو ا١تادة لدل تالميذ الصف التحصيل الدراسي يف مادة الفقو كاالٕت

 من الدراسات السابقة عدة أمور ىي: اِفد البحث اٟتاستفا اوجو االستفادة :
 ة كصياغة أسئلتو كفركضو.اليمشكلة البحث اٟت 
  االبتدائيةٖتديد ا١تفاىيم الفقهية اليت ٯتكن تنميتها لدل الطالب با١ترحلة. 
 ظرم لكل من عينة البحث كمتغَتاهتا )ا١تستقلة كالتابعة(.ٖتديد عناصر اإلطار الن 
 اِفا١تساعدة يف بناء الدراسة االستطالعية للبحث اٟت. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 :البحثتصميم أواًل:
 اجراءات البحث: ثانياً:
 ٣تتمع البحث.-أ      
 حدكد البحث.-ب      
 عينة البحث.-ج      
 .طريقة اختيار العينة-د      

 :البحث أدواتثالثاً:
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 ٤تتوياهتا.-أ    
 ثبوهتا.-   
 صدقها.–  

   البحثتنفيذ رابعاً: 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 البحث منهجية

 كتتمثل أسئلتو، عن لإلجابة البحث مر هبا اليت اإلجرائية ا٠تطوات الفصل ىذا تناكؿ
البحث كتشمل)٣تتمع البحث،حدكد البحث  جراءاتإ،ك البحثتصميم  يف اإلجراءات ىذه

تنفيذ كتشمل)٤تتوياهتا، ثبوهتا، صدقها(  البحث ،عينة البحث،طريقة اختيار العينة(أدكات
 : اإلجراءات ٢تذه تفصيلي عرض يلي كفيما ،البحث
     : تصميم البحثأواًل: 

اـ الفصوؿ ا١تقلوبة يف ا١تنهج شبو التجرييب لتعرُّؼ فاعلية التعلم الذايت باستخد البحث استخدـ
 ،تنمية التحصيل الدراسي يف مادة الفقو كاالٕتاه ٨تو ا١تادة لدل تالميذ الصف الرابع االبتدائي

 ْتيث ٕتريبية كاألخرم، ضابطة اإحدا٫ت تالميذ الصف الرابع من ٣تموعتُت رباختيا كذلك

 مراجعة عند التحليلي صفيالو  ا١تنهج إُف استخداـ ضافةإ ،التجريبية غَت ا١تتغَتات يف فآتتكاف

  .البحث ةأدا كإعداد با١توضوع ا١تتعلقة األدبيات
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 التصميم شبو التجرييب للبحث(1شكل )
 ة:الييشمل ىذا التصميم ا١تتغَتات الت

 .الفصل ا١تقلوبباستخداـ اسًتاتيجية  الفقوا١تتغَت ا١تستقل: كيتمثل يف تدريس  -

 اإلبتدائي رابعالصف ال ميذالإتاىات تيف التحصيل الدراسي، ك  مثلتت ا١تتغَتات التابعة:-
  .الفقو٨تومادة 

 ثانياً:اجراءات البحث:
تعليم  با١تدارس اٟتكومية التابعة إلدارةبتدائي اإل الرابعطالب الصف ٚتيع مجتمع البحث:-أ

 .ػى1428/ ػى1427للعاـ الدراسي  -كتب التعليم بغرب الرياضٔتالرياض 
   ة:اليقتصر البحث على اٟتدكد التإحث:حدود الب-ب
للصف كالسلوؾ  الفقومنهج  مقررا١تتضمنة يف "لوضوء كالطهارةا "كحدة :الحد الموضوعي-1

يف  التحصيل :قياساألكؿ( كمن خالؿ ىذه الوحدة مت الفصل الدراسي )االبتدائي رابعال
، تصنيفل ا١تعريف اٞتانب من األكُف الثالثة كفقان للمستويات الفقومادة  كىي: )مستول  بلـو
 .، كإتاىات التالميذ٨تو مادة الفقوالتطبيق( كمستول -كمستول الفهم -التذكر

 . بتدائياإل رابعطالب الصف المن عينة : الحد البشرى-3

 .قادة االمة االىلية بالرياض مدرسة: الحد المكاني-2

 من العاـ الدراسي األكؿل الفص تعاُف خالؿق الدراسة ٔتشيئة اهلل يتطب:مت الحدالزمانى-4
  ىػ 1427/1428

 التطبيق القبلي  

 

 اختبار تحصيلي ∙

مقياس  ∙
 اتجاىات

 

 مجموعتي الدراسة  

 المجموعة التجريبية

 

 

 المجموعة الضابطة

 المعالجات التجريبية    

 باستراتيجيةالتدريس 
والفصول  التعلم الذاتي

 المقلوبة

 

التدريس وفق الطريقة   
 العادية أو المعتادة

 التطبيق  البعدى  

 

 اختبار تحصيلي∙  

 مقياس اتجاىات∙  
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ٔتدرسةقادة االمة  الصف الرابع االبتدائي ميذالتتكونت عينة الدراسة من عينة البحث:-ج 
مت توزيعهم عشوائيا إُف ٣تموعتُت ضابطة مكونة  تلميذان ( 66كالبالغ عددىم ) ،االىلية بالرياض

قق من تكافؤ ٣تموعيت الدراسة قاـ  ، كللتحتلميذان ( 26كٕتريبية من ) تلميذان ( 26من )
الباحث بقياس قبلي لالختبار ا١تعريف للحكم على تكافؤ ٣تموعيت الدراسة كفق الوسط اٟتساو 

كتبُت أف  (t – test)كاال٨تراؼ ا١تعيارم ألداء الطالب، كمت استخداـ االختبار التائي
ائيا إحدل اجملموعتُت اجملموعتُت متكافئتاف من حيث التحصيل ا١تعريف، مث اختَتت عشو 

( تكافؤ ٣تموعيت 1عشوائيا لتكوف اجملموعة الضابطة كاألخرل اجملموعة ٕتريبية كيبُت جدكَف)
   .الدراسة

 
 
 

 (ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كقيمة "ت" 1جدكؿ )
 لتحصيل ٣تموعيت الدراسة قبل إجراء الدراسة

 العدد اتالمجموع
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري
 قيمة "ت"

الداللة 

 اإلحصائية

066 الضابطة 38 8 38 
622282. 

067 التجريبية 002 67

د فركؽ ذات داللة إحصائية يف التحصيل ا١تعريف بُت و ( كج1يتضح من جدكؿ ) 
( كىذا مؤشر ,6333طالب اجملموعتُت التجريبية كالضابطة حيث بلغت قيمة "ت" احملسوبة)

ى تكافؤ ٣تموعيت الدراسة من حيث التحصيل ا١تعريف يف كحدة الوضوء قبل البدء داؿ عل
كما مت اجراء قياس قبلي لكل من اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية ،  بتطبيق التدريس ا١تقلوب
 ( يوضح ذلك3الفقو كاٞتدكؿ رقم ) ر١تعرفة إتاىاهتم ٨تو مقر 

 رلالٕتاىات ٨تومقر  ١تقياسعيارية كقيمة "ت" (ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١ت3جدكؿ ) 
  الفقو بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة
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 اتالمجموع
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

الداللة 

 اإلحصائية

80803 000
660 630 

06060646

الفقو بُت اجملموعتُت  راىات ٨تو مقر ( كجود تكافؤ يف االٕت3يتضح من جدكؿ ) 
( كىي أقل من قيمة "ت" اٞتدكلية  06. )التجريبية كالضابطة حيث بلغت قيمة "ت" احملسوبة

 كىذا يشَت إُف التكافؤ يف االٕتاىات بُت افراد اجملموعتُت.
 كذلك لضماف تعاكف عمدية مقصودةاختيار عينة الدراسة بصورة  متطريقة اختيار العينة: -د

 .ا١تدرسة مع الباحث
  الباحث(  ة)من إعداد اليلتحقيق أىداؼ البحث صممت األدكات الت  :البحث ثالثاً:أدوات

كالسلوؾ  الفقو مقررا١تتضمنة يف  "الوضوء كالطهارة  "اختبار التحصيل الدراسي يف كحدة-1
 األكؿ( الفصل الدراسي )االبتدائي  رابعللصف ال

 :الفقو مقياس االٕتاىات ٨تو مادة -3
 كفيما يلي تفصيل لكل أداة على حدة من حيث: إعدادىا، كصدقها، كثباهتا.    

          إعداد اإلختبار التحصيلى لطالب الصف الرابع اإلبتدائي:                                                                    -ٔ
                      مت إعداد اإلختبار كفق عدة خطوات ىي كاأليت:   

  ٖتديد ا٢تدؼ من االختبار . -1    
 األىداؼ التعليمية لالختبار. مستويات ٖتديد -3
 صياغة الصورة ا١تبدئية لالختبار.  -2   
 إعداد جدكؿ ا١تواصفات لالختبار .  -4   
 .ٖتديد الصورة النهائية لالختبار -5

 كفيما يلي عرض تفصيلي ٢تذه ا٠تطوات :
الوضوء " بوحدة التعرؼ على ا١تفاىيم الفقهية ا١تتضمنة د الهدف من االختبار: تحدي-ٔ

  .عينة البحث الرابع االبتدائيلدل طالب الصف كالسلوؾ " من كتاب الفقو كالطهارة
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مت ٖتديد مستويات األىداؼ التعليمية لالختبار تحديد األىداف التعليمية لالختبار:  -ٕ
  عند مستويات ) التذكر كالفهم كالتطبيق ( . " الوضوء كالطهارة"بوحدة ا١تفاىيمي ا١تتضمنة 

 ة:الي: ٘تت كفق ا٠تطوات التصياغة الصورة المبدئية لالختبار-ٖ
قاـ الباحث بتحديد نوع مفردات االختبار من خالؿ  تحديد نوع مفردات االختبار: -أ  

فاىيم الفقهية لدل التالميذ التعرؼ على نتائج الدراسات اليت تناكلت تدريس مادة الفقو كا١ت
( مت ٖتديد 1421؛ الدعجاين  3669؛ الغامدم  3667؛ أبو زيد،3665كمنها:) راشد،

 نوع مفردات االختبار ا١تفاىيمي كىي: أسئلة االختيار من متعدد. 
 مت صياغة مفردات االختبار كاآليت : صياغة مفردات االختبار :  -ب
 ؿ ك٘تثل ا١تثَت بالنسبة للمتعلم . مقدمة ا١تفردة : كىى مفتاح السؤا -
بػػدائل اإلجابػػة : يشػػمل كػػل سػػؤاؿ أربعػػة بػػدائل ٮتتػػار ا١تػػتعلم مػػن بينهػػا اإلجابػػة الصػػحيحة  -

كقػػػد راعػػػى الباحػػػث عنػػػد صػػػياغة ، بوضػػػع دائػػػرة حػػػوؿ اٟتػػػرؼ الػػػداؿ علػػػى اإلجابػػػة الصػػػحيحة
 مفردات االختبار عدة نقاط ىي :

 مقدمة ا١تفردة :  -1
 ا١تعٌت كدقيقة من الناحيتُت العلمية كاللغوية .أف تكوف كاضحة  -
 عدـ احتماؿ اللفظ ألكثر من مدلوؿ .  -
 ا١تناسبة للمستول العقلي للمتعلمُت .  -
 تقيس كل مفرده ىدفان تعليميان كاحدان .  -
 ة من الغموض كالتعقيد . اليخ -

 البدائل : -3
 الدقة يف الصياغة العلمية كاللغوية .  -
 ها . سهولة فهم -
 خلوىا من التعقيد .  -
 خلوىا من التلميحات اللفظية اليت تساعد ا١تتعلمُت على اختيار البديل الصحيح .  -
 التجانس يف طوؿ البدائل .  -

 .   ( مفردة 46يف صورتو األكلية من ) التحصيليتكوف االختبار بناء االختبار :  -جـ 
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 كضػػػع تعليمػػػات االختبػػػار يف الصػػػفحة متتعليمـــات االختبـــار ونمـــوذج صـــفحة اإلجابـــة : -د
األكُف مػػػػن كراسػػػػة األسػػػػئلة كنظػػػػران أل٫تيػػػػة كضػػػػع تعليمػػػػات االختبػػػػار حيػػػػث تتػػػػأثر النتػػػػائج بدقػػػػة 

 صياغتها فقد ركعي عند صياغتها ما يلي :
 أف تكوف كاضحة ك٤تددة كمبسطة كدقيقة .  -
 أف توضح لطالب طريقة اإلجابة .  -
ابػػػة الصػػػحيحة لكػػػل سػػػؤاؿ مػػػن أسػػػئلة االختبػػػار توضػػػح للطالػػػب كيفيػػػة اختيػػػار اإلج-

 كتسجيلها 
كقد قرأ الباحث تعليمات االختبار على الطالب قبل التطبيق كتأكد من استيعاهبم ٢تا، حىت ال 

على أسئلة االختبار يف  ميذالت٭تدث خطأ يف تسجيل الطالب إلجاباهتم حيث كانت إجابة ال
 بة منفصل عن كراسة األسئلة . نفس كراسة األسئلة كليس يف ٪توذج كرقة إجا

 تقدير الدرجات وطريقة التصحيح: -ىـ
أعطيت درجة كاحدة لكل إجابة صحيحة، كال شيء لكل إجابة خاطئة، كال تعطى درجات 

( لتسهيل 1بُت الصفر كالواحد الصحيح، كمت إعداد مفتاح لإلجابة على االختبار ملحق )
 عملية التصحيح . 

مت إعداد جدكؿ مواصفات االختبار يف ضوء  لالختبار: إعداد جدول المواصفات -ٗ
مفردة(  24، كمشل االختبار)وحدة الوضوء كالطهارة"األ٫تية النسبية كالوزف النسيب ١توضوعات ب

مفردة( تقيس  16مفردة( تقيس مستول الفهم، ) 16) مفردة(تقيس مستول التذكر،14منها )
 (3مستول التطبيق ملحق)

بعد عرض الصورة األكلية لالختبار على السادة احملكمُت ائية لالختبار:تحديد الصورة النه -٘
تعديل الصياغة اللغوية لبعض  ،مت عمل التعديالت ا١تقًتحة كمنها : تعديل يف ترتيب البدائل 

 حذؼ بعض العبارات. ،تبديل لبعض األسئلة. ،األسئلة
: ( كقد 166-96كيم ما بُت)كقد تراكحت نسبة اتفاؽ السادة احملكمُت على ٚتيع بنود التح

 ( .2أجريت التعديالت ا١تقًتحة كأصبح االختبار يف صورتو النهائية صاٟتان للتطبيق ملحق )
 حساب الثوابت اإلحصائية لالختبار : -ٙ
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مت تطبيق االختبار يف صورتو النهائية قبل البدء يف ٕتربػة البحػث األساسػية علػى ٣تموعػة 
ا 35استطالعية قوامها )  ( كىم ٣تموعة من اجملتمع األصلي كليس عينة البحث األساسية تلميذن

، كبعػػد ذلػػك مت تصػػحيح أكراؽ اإلجابػػة كرصػػدت الػػدرجات  الريػػاضيف إحػػدل مػػدارس مدينػػة 
 ٘تهيدان ٟتساب الثوابت اإلحصائية كاليت تتمثل يف :

 كضػػػوح التعليمػػػات كمعػػػاىن مفػػػردات االختبار:كانػػػت تعليمػػػات كمعػػػاين مفػػػردات االختبػػػار -1
 .  تلميذكاضحة َف يستفسر عنها أم 

( "إذا كاف  3662حساب معامل ثبات االختبار : يكوف االختبار ثابتان كما يرل زيتوف )  -3
 ىناؾ اتساؽ يف نتائجو كإذا كاف ىناؾ تطابق يف النتائج يف كل مرة يستخدـ فيها" 

يػػـو ( كجػػاء 15دره ) كمت حسػػاب معامػػل ثبػػات االختبػػار بطريقػػة إعػػادة التطبيػػق بفػػارؽ زمػػٍت قػػ 
( ٦تا يدؿ على صالحية االختبار كأداة للقياس يف ىذا البحػث  75,6معامل الثبات مساكيان ) 

 على عينة البحث األساسية .
 صدؽ االختبار :  -2

( "أف االختبػػػار يكػػػوف االختبػػػار صػػػادقان إذا كػػػاف يقػػػيس مػػػا صػػػمم  3662يػػػرل زيتػػػوف) 
  (. 564لقياسو كليس شيئان آخر" )ص. 

 كمت حساب صدؽ االختبار من خالؿ :  
عرض االختبار على ٣تموعة من السػادة احملكمػُت مت صدؽ احملكمُت ) الصدؽ الداخلي (:  -أ

( كأشارت نتائجو إُف انتماء كػل سػؤاؿ  للمسػتول الػذم يقيسػو، كصػحة األسػئلة مػن 1ملحق )
لقياسػو كأنػو يصػلح للتطبيػق  الناحية العلمية كاللغوية ، ٦تػا يشػَت إُف أف االختبػار يقػيس مػا كضػع

 على عينة البحث األساسية . 
 مت حساب معامل الصدؽ الذايت حيث أف  الصدؽ الذايت :  -ب
 معامل الصدؽ الذايت =      ) معامل الثبات ( 
 75,6كحيث إف معامل ثبات االختبار= 

   87,6=    75,6معامل الصدؽ  الذايت =    
الختبػػار أم أف االختبػار التشخيصػػي يتصػف بدرجػػة كتعػد ىػػذه القيمػة مناسػػبة لصػدؽ ا

 .  اِفة تسمح باستخدامو كأداة للقياس يف البحث اٟتاليصدؽ ع
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معامل السهولة لفقرات االختبار:قاـ الباحث ْتساب معامل السهولة للمفردات ، كيقصد  -4
ين أجابوا ( ىي "النسبة ا١تئوية للتالميذ الذ3668،262ٔتعامل السهولة كما يقوؿ أبو لبدة )

 عن السؤاؿ إجابة صحيحة 
 ة :اليكمت حسابو با١تعادلة الت

   معامل السهولة=   عدد التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة علي
    عدد من حاكؿ اإلجابة عليو من ا١تفحوصُت                                     

سهولة لكل فقرة من فقرات االختبار كاٞتدكؿ كبتطبيق ا١تعادلة السابقة مت حساب معامل ال
  (يوضح معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار.2)
قاـ الباحث ْتساب معامل التمييز لفقرات االختبار   معامل التمييز لفقرات االختبار:-5

ة ( ىي" قدرة الفقرة علي التمييز بُت الطلب3668كيقصد ٔتعامل التمييز كما يقوؿ أبو لبدة )
 (.267ا١تمتازين يف الصفة اليت يقيسها االختبار كبُت الطلبة الضعاؼ يف تلك الصفة)ص.

 ة:اليكمت حسابو با١تعادلة الت 
 عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة العليا =

 عدد الطالب يف إحدل اجملموعتُت                               
كبتطبيق ا١تعادلة السابقة مت حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار بعد تقسيم 

( يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات 2التالميذ إُف فئتُت عليا كدنيا كجدكؿ)
 االختبار.

 االختبار التحصيلي( معامل السهولة كالتمييز لكل فقرة من فقرات 2جدكؿ)
 معامل التمييز معامل السهولة الفقرة معامل التمييز لةمعامل السهو  الفقرة

ٔ ٚٛ,ٓ ٛٓ,ٓ ٕٔ ٖٙ,ٓ ٙٗ,ٓ 
ٕ ٖٙ,ٓ ٚٚ,ٓ ٕٕ ٖٙ,ٓ ٙٚ,ٓ 
ٖ ٖٙ,ٓ ٘٘,ٓ ٕٖ ٖٙ,ٓ ٚٚ,ٓ 
ٗ ٖٙ,ٓ ٜٗ,ٓ ٕٗ ٖٙ,ٓ ٘ٚ,ٓ 
٘ ٖٙ,ٓ ٚٔ,ٓ ٕ٘ ٖٙ,ٓ ٚٚ,ٓ 
ٙ ٖٙ,ٓ ٜٚ,ٓ ٕٙ ٖٙ,ٓ ٛٓ,ٓ 
ٚ ٙٙ,ٓ ٚٙ,ٓ ٕٚ ٖٙ,ٓ ٚٔ,ٓ 
ٛ ٘ٙ,ٓ ٘٘,ٓ ٕٛ ٚٙ,ٓ ٖٚ,ٓ 

X  100 % 

X  100 % 
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ٜ ٚٙ,ٓ ٚٗ,ٓ ٕٜ ٘٘,ٓ ٙٗ,ٓ 
ٔٓ ٘ٙ,ٓ ٜ٘,ٓ ٖٓ ٚٚ,ٓ ٙٙ,ٓ 
ٔٔ ٙٔ,ٓ ٙٚ,ٓ ٖٔ ٖٙ,ٓ ٙٚ,ٓ 
ٕٔ ٙٛ,ٓ ٘ٙ,ٓ ٖٕ ٜ٘,ٓ ٚٚ,ٓ 
ٖٔ ٙٓ,ٓ ٙٓ,ٓ ٖٖ ٚٗ,ٓ ٗٛ,ٓ 
ٔٗ ٜ٘,ٓ ٚٓ,ٓ ٖٗ ٘ٙ,ٓ ٙٛ,ٓ 
ٔ٘ ٙٙ,ٓ ٙٚ,ٓ  
ٔٙ ٖٙ,ٓ ٘ٛ,ٓ 
ٔٚ ٘٘,ٓ ٙٛ,ٓ 
ٔٛ ٕٚ,ٓ ٚٛ,ٓ 
ٜٔ ٖٙ,ٓ ٙٔ,ٓ 
ٕٓ ٘ٛ,ٓ ٜ٘,ٓ 

(، 78,6، 43,6يتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػن اٞتػػػػػػػػدكؿ السػػػػػػػػابق أف معامػػػػػػػػل السػػػػػػػػهولة يػػػػػػػػًتاكح بػػػػػػػػُت)
كعليػػػػػو فػػػػػإف ٚتيػػػػػع الفقػػػػػػرات مقبولػػػػػة، حيػػػػػث كانػػػػػت يف اٟتػػػػػػد ا١تعقػػػػػوؿ مػػػػػن السػػػػػهولة حسػػػػػػبما 

، 36,6قػػػػػػػػرره أبػػػػػػػػو لبػػػػػػػػدة الػػػػػػػػذم يعتػػػػػػػػرب بػػػػػػػػاف معػػػػػػػػامالت السػػػػػػػػهولة يفضػػػػػػػػل أف تػػػػػػػػًتاكح بػػػػػػػػُت)
(، 86,6، 48,6بػػػػػػػػُت) (، كمػػػػػػػػا يتضػػػػػػػػح أيضػػػػػػػػان أف معػػػػػػػػامالت التمييػػػػػػػػز قػػػػػػػػد تراكحػػػػػػػػت86,6

كعليػػػػو فػػػػإف ٚتيػػػػع الفقػػػػرات مقبولػػػػة حيػػػػث كانػػػػت يف اٟتػػػػد ا١تعقػػػػوؿ مػػػػن التمييػػػػز حسػػػػبما قػػػػرره 
 (.26,6أبو لبدة أيضا الذم يعترب باف معامالت التمييز يفضل أف تزيد عن )

حسػػػػاب الػػػػزمن الػػػػالـز لتطبيػػػػق االختبػػػػار : ىف ضػػػػوء مػػػػا أسػػػػفرت عنػػػػو نتػػػػائج التطبيػػػػق علػػػػى  -6
( 16) اِفالعية مت حسػػػػاب الػػػػزمن الػػػػالـز لقػػػػراءة تعليمػػػػات االختبػػػػار كىػػػػو حػػػػو اجملموعػػػة االسػػػػتط

 اِف( دقيقػة كبالتػ 46دقائق، كمت حساب متوسط زمن تطبيق االختبار كاتضح أف زمن تطبيقػو ) 
( دقيقػة، ككفقػان للثوابػت اإلحصػائية 56) اِفأصبح الزمن الػالـز لإلجابػة عػن االختبػار كػامالن حػو 

( مفػردة ملحػق )...(  كبػذلك أصػبح اختبػار 24رتو النهائية مكػوف مػن )أصبح االختبار يف صو 
 .  اِفا١تفاىيم الفقهية صاٟتان لالستخداـ كأداة للقياس يف البحث اٟت

 :مقياس االتجاىات نحو مادة الفقو -ٕ
 ة:اليكفق ا٠تطوات الت اِفمت إعداد مقياس الٕتاه ٨تو مادة الفقو يف البحث اٟت

 المقياس:تحديد الهدف من  -أ 
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(إُف أف مقاييس االٕتاىات "هتدؼ إُف ٖتديد درجة استجابة األفػراد 3662يشَت زيتوف) 
 (.  ٨576تو موضوع، أك قضية ما من حيث القبوؿ أك الرفض، التأييد أك ا١تعارضة" )ص.
الرابػع االبتػدائي كاستهدؼ مقياس االٕتاه يف ىػذا البحػث قيػاس إتاىػات طػالب الصػف 

، كبعػػػػد التعػػػػرض الفصػػػػوؿ ا١تقلوبػػػػةكذلػػػػك قبػػػػل التعػػػػرض للتػػػػدريس باسػػػػتخداـ ٨تػػػػو مػػػػادة الفقػػػػو، 
 . الفصوؿ ا١تقلوبةللتدريس باستخدام

 تحديد بنود مقياس االتجاىات: -ب
 ة:اليمت ٖتديد بنود مقياس االٕتاىات كاليت ٖتقق أىدافو احملددة؛ بإتباع اإلجراءات الت       
، االبتدائيػة ع بعض معلمي مادة الفقو  با١تدارس ( إجراء مقابالت شخصية غَت مقننة م1)    

كبعػػػض الطػػػالب للتعػػػرؼ علػػػى إتاىػػػات الطػػػالب ا١تسػػػبقة باإلضػػػافة إُف التعػػػرؼ علػػػى ا٠تلفيػػػة 
ا١تعرفية لدل أفراد العينػة بطبيعػة ىػذه النوعيػة مػن ا١تقػاييس، كمسػتول أفػراد العينػة الثقػايف النتقػاء 

 ديهم. العبارات اليت تستطيع أف تالقي القبوؿ ل
( مراجعة الدراسات كالبحوث السػابقة الػيت تناكلػت إعػداد مقيػاس إتػاه ٨تػو مػادة الفقػو، 3)    

 ( 3611؛ أبو شريخ ،3616مثل دراسات: )علي،
( مراجعػػة ا١تراجػػع كاألدبيػػات الػػيت اىتمػػت بإعػػداد مقػػاييس االٕتاىػػات كصػػياغة عباراهتػػا، 2)    

 (.   3662زيتوف، ،1981كمنها: )رمزية الغريب،
كقد مت ٖتديد عبارات مقياس االٕتاه مػن خػالؿ اإلجػراءات السػابقة، مػع ٖتديػد العبػارات 
ا١توجبة كالسالبة اليت ٖتقق كػل ىػدؼ، علػى أف تعػرب العبػارة عػن مواقػف قػد يتعػرض ٢تػا الطالػب 
قػػد بالفعػػل أثنػػاء كبعػػد الػػتعلم، لتصػػف العبػػارات كصػػفان دقيقػػان اٟتالػػة اٟتقيقيػػة أك االفًتاضػػية الػػيت 
ة اليػػػيكػػػوف عليهػػػا الطالػػػب يف موقػػػف مػػػا، كقػػػد ركعػػػي صػػػياغة عبػػػارات ا١تقيػػػاس كفػػػق الشػػػركط الت

 (:3662زيتوف) 
 صياغة عبارات ا١تقياس ْتيث ٘تثل السلوكيات ا١تختلفة لالٕتاه -  
 أف ٖتتول العبارات على موضوع االٕتاه بصورة صر٭تة، أك ضمنية. -  
 سَتىا بأكثر من طريقة.أف تستبعد العبارات الىت ٯتكن تف -  
 أف تصاغ العبارات ْتيث ال تتضمن حقيقة ثابتة. -  
 أف تستبعد العبارات اليت يتوقع أف يوافق عليها، أك يرفضها اٞتميع. -  



 

087 

 

 ( 579أف ٗتلو صياغات عبارات ا١تقياس من الغموض.) ص. -  
لػػتعلم الػػذايت كالفصػػوؿ ا( عبػػارة، مرتبطػػة بأىػػداؼ 23كعليػػو مت صػػياغة عبػػارات ا١تقيػػاس يف )    

 ، مع التوازف يف توزيع العبارات على األىداؼ ٔتا ٭تقق ا٢تدؼ.  ا١تقلوبة
     :تحديد طريقة قياس االتجاىات -ج 

( أف مػػػن أشػػػهر طػػػرؽ ٖتديػػػد معػػػايَت مقػػػاييس االٕتاىػػػات؛ طريقػػػة " 3662يػػػرل زيتػػػوف )       
عبػػارة عػػدة بػػدائل لالسػػتجابة؛ تبػػدأ  ليكػػرت " كالػػذم يػػتم فيػػو تقػػدًن العبػػارات للفػػرد، كأمػػاـ كػػل

( توزيع االسػتجابات كفػق طريقػة ليكػرت. 4بتأييد تاـ كتنتهى ٔتعارضة شديدة، كيوضح جدكؿ)
 (:577)ص. 

 
 (توزيع الدرجات على استجابات أفراد العينة ٔتقياس االٕتاىات:4جدكؿ )

 1ال أكافق= 3غَت متأكد= 2موافق= العبارات ا١توجبة

 1ال أكافق= 3غَت متأكد= 2موافق= العبارات السالبة

 توزيع العبارات الموجبة والسالبة داخل المقياس: -د 
تتطلػب طريقػػة ليكػػرت أف ٭تتػػول مقػػاييس االٕتاىػػات علػػى عبػػارات موجبػػة كعبػػارات سػػالبة      

معػػان، ْتيػػػث يكػػػوف ىنػػػاؾ تػػوازف بينهمػػػا، كأف يػػػتم توزيػػػع ىػػذه العبػػػارات ا١توجبػػػة كالسػػػالبة بصػػػورة 
داخل ا١تقياس لتجنب االستجابة النمطية على البنود الػيت ٖتقػق ىػدفان كاحػدان، كعليػو مت عشوائية 

( 16( عبػػػارة موجبػػػة، ك)16( عبػػػارة، بواقػػػع )23توزيػػػع العبػػػارات داخػػػل ا١تقيػػػاس، ا١تكػػػوف مػػػن )
 عبارة سالبة مقابلة ٢تا. 

 وضع تعليمات المقياس: -ه
ات بصػػػفحتو األكُف، كيتضػػػمن ذلػػػك مػػػا مت صػػػياغة تعليمػػػات ا١تقيػػػاس؛ مػػػع كضػػػع ىػػػذه التعليمػػػ 

 يلي:
 ( توضيح ا٢تدؼ من ا١تقياس.1)  
 ( تقدًن كصف ٥تتصر للمقياس كمكوناتو.3)  
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 ( عرض مثاؿ يوضح للطالب كيفية اإلجابة على بنود ا١تقياس.2)  
بأ٫تيػػة اإلجابػػة علػػى ٚتيػػع بنػػود ا١تقيػػاس، مػػع عػػدـ كجػػود إجابػػة صػػحيحة تالميػػذ ( إعػػالـ ال4)  

 اطئة با١تقياس؛ فهو ٣ترد تعبَت صادؽ عن الرأم.كأخرل خ
 ضبط مقياس االتجاىات: -و

 ة:اليتطلبت عملية الضبط ا٠تاصة ٔتقياس االٕتاه ٨تو مادة الفقو إتباع اإلجراءات الت
 ( تحديد صدق محتوى المقياس:ٔ)

( للتحقػػق مػػن 3662كتسػػتهدؼ خطػػوة ٖتديػػد صػػدؽ مقيػػاس االٕتػػاه كمػػا يراىػػا زيتػػوف)
قيػػػاس مػػػا كضػػػع لقياسػػػو، ٔتعػػػٌت أف ا١تقيػػػاس يتضػػػمن عبػػػارات يبػػػدك أهنػػػا علػػػى صػػػلة  قدرتػػػو علػػػى

 (. 586بأىداؼ ا١تقياس كٖتققها )ص.
كيعػػػرب الصػػػدؽ الظػػػاىرل عػػػن اتفػػػاؽ احملكمػػػُت علػػػى أف ا١تقيػػػاس صػػػاٌف لتحقيػػػق أىدافػػػو، 
كلتحديػػد الصػػدؽ الظػػاىرل حملتػػول مقيػػاس االٕتػػاه مت عػػرض ا١تقيػػاس علػػى ٣تموعػػة مػػن احملكمػػُت 

علػػػػم الػػػػنفس ( ، كقػػػػد أبػػػػدل السػػػػادة  –مػػػػن ا١تتخصصػػػػُت يف ٣تػػػػاؿ ) ا١تنػػػػاىج كطػػػػرؽ التػػػػدريس 
 احملكموف آرائهم كاليت تضمنت بعض التعديالت ا١تهمة؛ كمنها:

 تعديل صياغة بعض العبارات، مع عرض لصياغات بديلة.  - 
 تقليص عبارات ا١تقياس لتتالءـ مع كقت االختبار . -
احملكمػػػُت باسػػػتخداـ النظػػػاـ الثالثػػػي ا١تتبػػػع با١تقيػػػاس بينمػػػا اقػػػًتح  %( مػػػن ٣تمػػػوع85أيػػػد )  - 
)موافػق  %( من ٣تموع احملكمُت بإتباع النظاـ ا٠تماسي، كعليو مت استخداـ النظػاـ الثالثػي15)
 غَت موافق( . -غَت متأكد –
 التجريب االستطالعي للمقياس: -ز

مػن غػَت عينػة  تلميػذ( 35ة مػن )مت تطبيق مقياس االٕتاه ٨تو مػادة الفقػو علػى عينػة مكونػ
 الدراسة، كذلك هبدؼ:  

Alphaمعامل ألفػا باستخداـ  مت حساب معامل ثبات ا١تقياس ( تحديد ثبات المقياس:ٔ)  

Kronbach (35، بعد تطبيق ا١تقياس على عينة مكونة من ) تالميػذ الصػف الرابػع مػن  تلميذان
(؛ كىػػػػو 6.95ا٠تػػػاص با١تقيػػػػاس يسػػػػاكل )، كقػػػػد أظهػػػػرت النتػػػائج أف معامػػػػل الثبػػػػات االبتػػػدائي

 ة من االتساؽ كالثبات.  اليمعامل ثبات على درجة ع
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( أف ىػذه  3662،581يػرل زيتػوف) ( تحديد النسبة المئوية للمحايدين في كل عبارة:ٕ)  
%؛ 35ا٠تطػػوة هتػػدؼ إُف ٖتديػػد العبػػارات الػػيت ٕتػػاكز نسػػبة الػػذين اختػػاركا البػػديل احملايػػد عػػن 

ىػػذه العبػػارات غػػَت صػػاٟتة لعبػػارات ا١تقيػػاس، كيػػتم اسػػتبعادىا هنائيػػان مػػن مقيػػاس  تكػػوف اِفكبالتػػ
%؛ 35االٕتاىػػػات، كٖتديػػػد العبػػػارات الػػػىت َف يتجػػػاكز نسػػػبة الػػػذين اختػػػاركا البػػػديل احملايػػػد عػػػن

لتكػػوف ىػػى العبػػارات ا١تناسػػبة للمقيػػاس، كيػػتم رصػػد تكػػرارات اسػػتجابات ا١تتػػدرب لكػػل عبػػارة، 
كبعػػد رصػػد درجػػات العينػػة االسػػتطالعية أظهػػرت النتػػائج ، ة للبػػديل احملايػػدكحسػػاب النسػػبة ا١تئويػػ

أف اختيار البديل احملايد ألفراد العينػة َف يصػل إُف النسػبة احملػددة؛ حيػث كػاف أعلػى نسػبة تكػرار 
 %( كىو يدؿ على صالحية ٚتيع بنود ا١تقياس. 15لبديل ٤تايد )

( أف كػػػػل عبػػػػارة مػػػػن 583، 3662ف، )يشػػػػَت زيتػػػػو ( تحديــــد درجــــة واقعيــــة العبــــارات: ٖ)  
عبػػػػارات ا١تقيػػػػػاس ينبغػػػػػي أف تتضػػػػػمن موقفػػػػػان كاقعيػػػػان بالنسػػػػػبة للمتػػػػػدربُت، حػػػػػىت ٯتكػػػػػنهم اختيػػػػػار 
االستجابة اليت تعرب عن إتاىاهتم بصدؽ، كدرجة الواقعية تشَت إُف كضوح معٌت العبارة يف ذىن 

لالسػػتجابة احملايػػدة، كتسػػتخدـ  ا١تتػػدرب، حيػػث تشػػَت العبػػارة غػػَت الواقعيػػة إُف تفضػػيل ا١تتػػدرب
كبعػػػد حسػػػاب درجػػػة الواقعيػػػػة ، ( لقيػػػاس مػػػدل كاقعيػػػة عبػػػارات ا١تقيػػػاسHofstaetterمعادلػػػة )

لعبػػارات مقيػػاس االٕتاىػػات، أظهػػرت النتػػائج أف ٚتيػػع عبػػارات ا١تقيػػاس علػػى درجػػة مػػن الواقعيػػة 
 ياس. مرتفعة جدان(، كىو يدؿ على كاقعية عبارات ا١تق 14مرتفعة، ك 16مابُت )

مت حسػاب صػدؽ العبػارات كمػا يػرل زيتػوف) ( تحديد معامالت صـدق عبـارات المقيـاس:ٗ)
( عػػن طريػػق إ٬تػػاد معامػػل ارتبػػاط كػػل عبػػارة مػػن عبػػارات ا١تقيػػاس بالدرجػػة الكليػػة 3662،582

 Correlation Contingencyللمقيػػاس، كذلػػك عػػن طريػػق حسػػاب معامػػل ارتبػػاط التوافػػق 

Coefficient ة صػػادقة إذا كػػاف معامػػل ارتبػػاط التوافػػق ا١تصػػحح مسػػاكيان، أك أكػػرب ، كتعتػػرب العبػػار
كبعد حساب معامػل ارتبػاط التوافػق ، (، كمت حساب معامل ارتباط التوافق من ا١تعادلة6.2من )

ة مػػن االتسػػاؽ، حيػػث اليػػلعبػػارات ا١تقيػػاس، أظهػػرت النتػػائج أف عبػػارات ا١تقيػػاس علػػى درجػػة ع
 (.6.2يع عبارات ا١تقياس أكرب من )جاءت معامالت ارتباط التوافق ٞتم

 ( حساب زمن اإلجابة على مقياس االتجاىات:٘)  
مت ٖتديػػد الػػزمن الػػالـز لإلجابػػة علػػى مقيػػاس االٕتاىػػات بعػػد تطبيػػق ا١تقيػػاس علػػى العينػػة 

ا( 35االستطالعية ) ، كحساب الزمن الذم استغرقو كػل طالػب يف اإلجابػة علػى ا١تقيػاس، تلميذن
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ط اٟتساو للزمن بقسمة ٣تموعة األزمنة علػى عػدد أفػراد العينػة، كقػد أظهػرت مث استخراج ا١تتوس
 ( دقيقة.  45النتائج أف متوسط زمن اإلجابة على ا١تقياس بلغ )

 الصورة النهائية لمقياس االتجاىات: -ك 
يف ضوء اقًتاحات السادة احملكمُت؛ كبعد إجراء التعػديالت ا١تطلوبػة، كبعػد ٖتديػد صػدؽ 

اس، كالتأكػػد مػػػن صػػالحيتو للتطبيػػق علػػى عينػػػة البحػػث، أصػػبح ا١تقيػػاس بػػػذلك يف كثبػػات ا١تقيػػ
 ( عبارة، كصاٟتا للتطبيق على عينة البحث.  23صورتو النهائية مكونان من )

)االختبار ا١تعريف، مقياس  البحثقاـ  الباحث بإعداد أدكات إجراءات البحث: رابعاً: 
تقسيم أفراد ، ك البحثٖتديد عينة ، ك البحثالتحقق من صدؽ كثبات أدكات ، ك االٕتاىات(

 ،كالضابطة كالتجريبية البحثالتأكد من تكافؤ ٣تموعيت ، ك العينة إُف ٣تموعة ضابطة كٕتريبية
لتطبيق االختبار ا١تعريف كاختبار االٕتاىات  البحثبعد االنتهاء من التدريس خضعت ٣تموعيت 

 لطرؽ اإلحصائية ا١تناسبة.، مث صححت أكراؽ االختبار كمت ٖتليل البيانات با
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 الرابعالفصل 

 نتائج البحث ومناقشتها

 (النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والتحقق من صحة الفرض األول: ٔ
  :الثاني والتحقق من صحة الفرض الثاني(النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ٕ
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 الرابع الفصل
 نتائج البحث ومناقشتها

الفصوؿ ا١تقلوبة يف تنمية التحصيل  باستخداـفاعلية التعلم الذايت ىدؼ البحث تعرؼ 
كفيما يلي  ، االبتدائي الرابعالدراسي يف مادة الفقو كاالٕتاه ٨تو ا١تادة لدل تالميذ الصف 

  :كٖتليل البيانات كا١تعلوماتعرض لنتائج البحث 
  :والتحقق من صحة الفرض األول لقة باإلجابة عن السؤال األول(النتائج المتعٔ
ما فاعلية استخداـ التعلم الذايت باستخداـ الفصوؿ  :"ونصلالجابة عن السؤاؿ األكؿ كالذم -

مت صياغة  ا١تقلوبة يف تدريس مادة الفقو على التحصيل  لدل طالب الصف الرابع االبتدائي؟
( بُت متوسطات درجات 65,6لة إحصائية عند مستول )فركؽ ذات دال توجد" اِفالفرض الت

 تالميذ اجملموعة التجريبية كدرجات تالميذ اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدم لالختبار
استخداـ مت  كللتحقق من صحة ىذا الفرض ،لصاٌف تالميذ اجملموعة التجريبيةالتحصيلي 

 التطبيق يف ٣تموعيت البحث بُت الفركؽ داللةٟتساب  ،للعينات ا١تستقلة -testT "ت"اختبار
 ( يوضح ذلك5البعدم، كجدكؿ )

(ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كقيم )ت( كداللتها لدرجات تالميذ اجملموعتُت 5جدكؿ)
 التحصيليالختبار لالتجريبية كالضابطة يف التطبيق البعدم 

 العدد اجملموعة
ا١تتوسط 
 اٟتساو

اال٨تراؼ 
 رما١تعيا

 قيمة)ت( ( 2قيمة) 
الداللة 
 اإلحصائية
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 88,6 16,7 32,24 26 ٕتريبية
46,8 666,6 

 69,3 35,36 26 ضابطة
كا٨تراؼ معيارم  (32,24ا١تتوسط اٟتساو للمجموعة التجريبية بلغ)( أف:5يتضح من جدكؿ )

د عػػػن ا١تتوسػػػط بنسػػػبة اكػػػرب مػػػن ( ٦تػػػا يػػػدؿ علػػػي تشػػػت درجػػػات اجملموعػػػة التجريبيػػػة بعيػػػ16,7)
ككػػػاف ( 69,3( كا٨تػػػراؼ معيػػػارم )35,36اجملموعػػػة الضػػػابطة الػػػيت بلػػػغ ا١تتوسػػػط اٟتسػػػاو ٢تػػػا)

كبػػػػَت   تالميػػػػذ الصػػػػف الرابػػػػع االبتػػػػدائيلػػػػدل  التحصػػػػيل حجػػػػم تػػػػأثَت ا١تتغػػػػَت ا١تسػػػػتقل يف تنميػػػػة 
إنو: مت قبػوؿ الفػرض ما تقدـ فعلى كتأسيسان  ،للمتغَت ا١تستقلأثره االساسي ( يرجع 88,6كىو)

؛ حنػػػػاف 3616)ٛتيػػػػد،  ، كتتفػػػػق ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػات كػػػػل مػػػػن األكؿ مػػػػن فػػػػركض البحػػػػث
 ( 3612؛ الزىراين، 3615،

  :والتحقق من صحة الفرض الثاني الثاني(النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ٕ
الذايت باستخداـ الفصوؿ ما فاعلية استخداـ التعلم  :" جابة عن السؤاؿ الثاين كالذم نصولإل-

ا١تقلوبة يف تدريس مادة الفقو يف تنمية االٕتاه ٨تو مادة الفقو  لدل طالب الصف الرابع 
(بُت 65,6فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول) توجد "إُفمت صياغة الفرض التاالبتدائي؟ 

ة يف التطبيق متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التجريبية كدرجات تالميذ اجملموعة الضابط
"، كللتحقق من صحة ىذا الفرض لصاٌف تالميذ اجملموعة التجريبية. البعدم ١تقياس االٕتاىات

  .( يوضح ذلك6، كجدكؿ)-test Tكللتحقق من صحة ىذا الفرض مت استخداـ اختبار"ت"مت 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( وداللتها لدرجات تالميذ ٙجدول)

 لمقياس االتجاه نحو مادة الفقولمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ا

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ( 2قيمة) 
 قيمة)ت(

الداللة 
 االحصائية

 78,6 89,16 34,2 ٕٕ تجريبية
95,44 666,6 

 56,7 96,1 ٕٕ ضابطة
كا٨تراؼ معيارم  (34,2ا١تتوسط اٟتساو للمجموعة التجريبية بلغ)( أف:6دكؿ)يتضح من ج

( ٦تا يدؿ علي تشت درجات اجملموعة التجريبية بعيد عن ا١تتوسط بنسبة اكرب من 89,16)
حجم ككاف ( 56,7( كا٨تراؼ معيارم )96,1اجملموعة الضابطة اليت بلغ ا١تتوسط اٟتساو ٢تا)
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كبَت   تالميذ الصف الرابع االبتدائيلدل  االٕتاه ٨تو مادة الفقوتنمية  تأثَت ا١تتغَت ا١تستقل يف
كمت حساب فاعلية الفصوؿ ا١تعكوسة  ،للمتغَت ا١تستقلأثره االساسي ( يرجع 78,6كىو)

كىي نسبة اكرب من اليت  (386,1باستخداـ معادلة بيليك ككانت نسبةالكسب ا١تعدؿ )
بالتاِف ٯتكن اٟتكم علي برنامج الفصوؿ ا١تقلوبة انو ( ك 3,1اقًتحها بالؾ لفاعلية الربنامج)

   .من فركض البحثالثاين كتأسيسان على ما تقدـ فإنو: مت قبوؿ الفرض فعاؿ ،
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الخامسالفصل 

  الخاتمة
 أوال: ملخص البحث

  نتائج البحث.مناقشة :ثانيا                                
  .البحث :توصيات ثالثا                                 

 رابعا : مقترحات البحث                            
 

 

 



 

09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 الخاتمة 

 أوال : ملخص البحث
الفصوؿ  باستخداـفاعلية التعلم الذايت تعرؼ إُف سعى ىذا البحث بصورة رئيسة 

 الرابعه ٨تو ا١تادة لدل تالميذ الصف ا١تقلوبة يف تنمية التحصيل الدراسي يف مادة الفقو كاالٕتا
كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ مت استخداـ ا١تنهجُت الوصفي كشبو التجرييب، كأعد الباحث االبتدائي 

 لالٕتاه ٨تو مادة الفقوقياس معينة البحث ،ك لدل مستوم التحصيل ، لقياس  اختبارا ٖتصيليان 
مت اختيارىا بطريقة عشوائية، مثلت  ان تلميذ(66، كقد بلغ أفراد العينة) عينة البحث نفسهالدل 

ا١تتضمنة  الطهارة كالوضوء""كحدة،درست تلميذان  (26)حدا٫تا ٕتريبيةإ٣تموعتُت متكافئتُت؛ 
باستخداـ األكؿ( الفصل الدراسي )االبتدائي  الرابعللصف  الفقو كالسلوؾيف ٤تتول منهج 

بالطريقة  نفسهاالوحدة درست  ذان تلمي( 26)، كاالخرم ضابطة التعلم الذايت كالفصوؿ ا١تقلوبة
 .نتائج البحث، كتقدًن التوصيات يف ضوء نتائجومناقشة  ا١تعتادة، كفيما يلي عرض 

  :نتائج البحث مناقشة:ثانيا 
ما فاعلية استخداـ التعلم الذايت باستخداـ الفصوؿ  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول -ٔ

يتضح من لى التحصيل  لدل طالب الصف الرابع االبتدائي؟ا١تقلوبة يف تدريس مادة الفقو ع
( بُت متوسطات درجات 65,6فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )كجود ( 5جدكؿ)
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 تالميذ اجملموعة التجريبية كدرجات تالميذ اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدم لالختبار
  -testT"ت"ذا الفرؽ كجود داللة لقيمةكيؤكد ى،  لصاٌف تالميذ اجملموعة التجريبيةالتحصيلي 

 : اِفكيرل الباحث أف النتيجة السابقة ٯتكن أف ترجع 
سػػػػػاعد الػػػػػتعلم الػػػػػذايت باسػػػػػتخداـ الفصػػػػػوؿ ا١تقلوبػػػػػة التالميػػػػػذ علػػػػػى إثػػػػػراء ا١تناقشػػػػػات كٚتػػػػػع  -

كتبػػػػػػػػادؿ األفكػػػػػػػػار كتوظيفهػػػػػػػػا كظهػػػػػػػػر التفاعػػػػػػػػل كاضػػػػػػػػحان بػػػػػػػػُت تالميػػػػػػػػذ اجملموعػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػة يف 
عليميػػػػػػػػػػة كأداء ا١تهػػػػػػػػػػاـ كالتكليفػػػػػػػػػػات ا١تطلوبػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػاعدىم يف بنػػػػػػػػػػاء ا١تواقػػػػػػػػػػف الت

ا١تعلومػػػػػػات كترابطهػػػػػػا كاسػػػػػػتيعاهبا كتنميػػػػػػة قػػػػػػدراهتم علػػػػػػى االسػػػػػػتنتاج كالتفسػػػػػػَت للمعرفػػػػػػة بشػػػػػػكل 
 بشكل خاص .  عاـ كاإل١تاـ با١تفاىيم ا١تتضمنة بوحدة "الوضوء كالطهارة""

يػػػػػػػػة سػػػػػػػػاعدت التالميػػػػػػػػذعلى اٟتصػػػػػػػػوؿ علػػػػػػػػى كفػػػػػػػػرت لفصػػػػػػػػوؿ ا١تقبلوبةبيئػػػػػػػػة تعليميػػػػػػػػة تفاعل -
ا١تعلومػػػػػػػة يف أشػػػػػػػكاؿ متنوعػػػػػػػة) مقػػػػػػػرؤة كمسػػػػػػػموعة كمرئيػػػػػػػة كنصػػػػػػػية( ككػػػػػػػل ىػػػػػػػذا ينمػػػػػػػي لػػػػػػػدم 
التالميػػػػػػػذ تلػػػػػػػك ا١تفػػػػػػػاىيم  يف احملتػػػػػػػول، ككػػػػػػػذلك تكليػػػػػػػف التالميػػػػػػػذ بعمػػػػػػػل الواجبػػػػػػػات ا١تنزليػػػػػػػة  

ا  هػػػػػا مػػػػػن الػػػػػدرس ككػػػػػذلك كتابػػػػػة تلخػػػػػيص ٢تػػػػػذه األفكػػػػػار فػػػػػإف ىػػػػػذاليكاألفكػػػػػار الػػػػػيت توصػػػػػلوا 
كلػػػػػػػػػو ينمػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػديهم القػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػتنتاج، كىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا جعػػػػػػػػػل التدريسػػػػػػػػػبالتعلم الػػػػػػػػػذايت  

 . ةباستخداـ الفصوؿ ا١تقلوبة يتميز على الطريقة التقليدي
تتفق نتائج ىذا البحث مع الدراسات اليت أسفرت نتائجها عن الفصوؿ ا١تقلوبة يف التدريس -

Johnson, 2602 جونسوف؛(CARA,2602كارمثل دراسات كل من   Marlowe, 2602 مارلوم؛

عقل ؛Arcos, 2604 اركوس؛Rozinah, 2604ركزانا  ؛Heo, Choi, 2604، ىيو كتشوم؛
(3616؛ اية،3616الزيود، ؛.Juhary, 260؛3615؛ علي،3615؛ الزين،3615كبرغوث،

كػػػػػاف حجػػػػػػم التػػػػػػأثَت باسػػػػػػتخداـ الفصػػػػػػوؿ ا١تقلوبػػػػػػة كبػػػػػػَت كقػػػػػػد يرجػػػػػػع السػػػػػػبب يف ذلػػػػػػك مػػػػػػن -
لباحػػػػػث إُف :أف الفصػػػػػوؿ ا١تقلوبػػػػػة قػػػػػد كفػػػػػرت للتالميػػػػػذ كمػػػػػان كبػػػػػَتان مػػػػػن ا١تعلومػػػػػات كجػػػػػو نظػػػػػر ا

ا١تتنوعػػػػػػة  كالػػػػػػيت سػػػػػػاعدت التالميػػػػػػذ علػػػػػػى تنظػػػػػػيم معػػػػػػارفهم كٖتديػػػػػػد أىػػػػػػدافهم كالقػػػػػػدرة علػػػػػػى 
تقيػػػػػػيم أدائهػػػػػػم كمقارنػػػػػػة تعلمهػػػػػػم البعػػػػػػدم بػػػػػػالتعلم القبلػػػػػػي حيػػػػػػث ظهػػػػػػرت رغبػػػػػػة كبػػػػػػَتة لػػػػػػدل 

تيجػػػػػػػػػة تتفػػػػػػػػق مػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػات كػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن ية، كىػػػػػػػػذه النالتالميػػػػػػػػذ يف الػػػػػػػػتعلم هبػػػػػػػػذه اإلسػػػػػػػػًتاتيج
 (3617،الشبلي ؛3616عثماف، )
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ما فاعلية استخداـ التعلم الذايت باستخداـ  : الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  -3
الفصوؿ ا١تقلوبة يف تدريس مادة الفقو يف تنمية االٕتاه ٨تو مادة الفقو  لدل طالب الصف 

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول (كجود 6من جدكؿ)يتضح الرابع االبتدائي؟ 
اجملموعة الضابطة  تالميذاجملموعة التجريبية كدرجات  تالميذ(بُت متوسطات درجات 65,6)

كيؤكد ىذا الفرؽ كجود اجملموعة التجريبية  تالميذلصاٌف  ١تقياس االٕتاىات البعدميف التطبيق 
 : اِفلنتيجة السابقة ٯتكن أف ترجع كيرل الباحث أف ا -testT"ت"داللة لقيمة

 تالميػػػػػػذ الصػػػػػػف الرابػػػػػػع االبتػػػػػػدائيقػػػػػػد سػػػػػػاعد الفصػػػػػػوؿ ا١تقلوبػػػػػػة  الػػػػػػتعلم الػػػػػػذايت باسػػػػػػتخداـ-
 . مادة الفقو ٦تا انعكس على إتاىهم ٨تو ا١تادةعلي إ٬تاد شعور ا٬تاو ٨تو 

كة إضػػػػػفاء ركح ا١تشػػػػػػار  ىعلػػػػػػ الفصػػػػػػوؿ ا١تقلوبػػػػػة تالميػػػػػػذ الصػػػػػف الرابػػػػػػع االبتػػػػػدائي سػػػػػاعدت -
 الدركس التعليمية .  ىكالتعاكف من خالؿ التعليقات عل

تعلمهم الدركس كمع  أثناء الفصوؿ ا١تقلوبةمع  الرابع االبتدائيتفاعل تالميذ الصف  -
٦تا جعل  زمالئهم من خالؿ ا١تشاركات الفاعلة مع إمكانية إعادة تعلم ا١تفهـو أكثر من مرة

 . التعلم أكثر فاعليةن كتشويقاى 
التعلم الذايت ة الينتائج ىذا البحث مع الدراسات اليت أسفرت نتائجها عن فع تتفق - 

؛ أبو  3616،علي) كل مندراسة  دراسات تلك المن ك يف تنمية االٕتاىات  كالفصوؿ ا١تقلوبة
 (3616،الغامدم ؛ 3612،الزىراين ،3613،؛الفقيو 3611؛شريخ
  :البحث :توصيات ثالثا
ضركرة استخداـ اسًتاتيجية  :لبحث أكصى الباحث ٔتا يلييف ضوء ما أسفرت عنو نتائج ا -

الفصل ا١تقلوب يف تدريس طالب ا١ترحلة االبتدائية كطالب ا١تراحل األخرل ١تا لو دكرا كبَتا يف 
 تنمية اٞتوانب ا١تعرفية كالعملية.

ضركرة استخداـ اسًتاتيجية الفصل ا١تقلوب يف تدريس طالب ا١ترحلة االبتدائية كطالب  -
 حل األخرل ١تا لو دكرا كبَتا يف تنمية االٕتاىات ٨تو مقرر الفقو.ا١ترا
 عقد دكرات تدريبية للمعلمُت يف استخداـ اسًتاتيجية الفصل ا١تقلوب يف تدريس الطالب. -
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٘تثل ىذه الدراسة ٤تاكلة يف استكشاؼ استخداـ اسًتاتيجية الفصل ا١تقلوب يف تدريس  -
فإف تكرار ىذه احملاكلة مرة أخرل كيف نطاؽ  اِفلية، كبالتطالب إلكساهبم األبعاد ا١تعرفية كالعم

ة ىذه االسًتاتيجية اليأكسع يف مدارس كزارة التعليم ٯتكن أف يساىم يف الوقوؼ على مدل فع
 بشكل أكرب. 

 : رابعا: مقترحات البحث
  يف التعليم ككيفيةوب لا١تق لإلستفادة من الصف عقد دكرات ككرش تدريبية للمعلمُت-

 .دامها يف التدريساستخ
 تشجيع ا١تعلمُت علي استخداـ اسًتاتيجية الصف ا١تقلوب كتبنيها يف تدريس ا١تواد االخرم.-
 تشجيع ا١تعلمُت علي استخداـ ا٪تاط التعلم الذايت اثناء التدريس يف ا١تواد االخرم. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجعقائمة 
 

 : المراجع العربية .أوال
 ة.ثانيا: المراجع األجنبي
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 أكالن: ا١تراجع العربية:
(. أثر اسًتاتيجية التدريس التبادِف على ٖتصيل تالميذ الصف 363ابا٪تي، فهد عبد العزيز)

كعلم  رسالة التربيةاألكؿ ا١تتوسط يف بعض موضوعات مادة الفقو ٔتدينة الرياض. 
 332-29،167السعودية،  النفس،

لفصوؿ ا١تقلوبة يف ٘تية مهارات الفهم القرائي (.استخداـ ا3615ابو الركس، عادؿ منَت)
-13(،12)2،مجلة تربية قطر لدراسي اللغة العربية من الناطقُت بلغات اخرم.

26 
، جاد اهلل ) التحصيل الدراسي في الرياضيات مكوناتو العاملية  (.3669أبو ا١تكاـر

 .(،القاىرة: البيطاش سنًت للنشر كالتوزيع1. ط )المعرفية والالمعرفية
(القاىرة : مكتبة األ٧تلو 5. ط )القدرات العقلية ( .1999بو حطب، فؤاد عبد اللطيف )أ

 ا١تصرية الطبعة ا٠تامسة.
تنمية بعض ا١تفاىيم  ة ٪توذج مقًتح يفاليفع. ( 3611أبو زيد، عواطف النبوم عبد اهلل)

مجلة ، الفقهية كيف أداء تالميذ الصف الثاين اإلعدادم األزىرم لبعض العبادات
 .91 -59(. 67)  ،القاىرة: القراءة والمعرفة

تخداـ إسًتاتيجييت الذكاءات ا١تتعددة كالقبعات الست يف أثر اس(. 3611أبو شريخ، شاىر)
التحصيل كتنمية مهارات التفكَت الناقد لدل طلبة الصف العاشر األساسي يف 

مجلة  . األردف كإتاىاهتم ٨تو تعليم الفقو اإلسالمي يف مبحث الًتبية اإلسالمية
 .275-241(. 145،)3، جامعة األزىر، مصر،كلية التربية

. مصر: دار 5. طمناىج البحث يف العلـو النفسية كالًتبوية(. 3666، رجاء ٤تمود )أبو عالـ
 النشر للجامعات.

 . عماف،د.ف3. طمبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي(.3668أبو لبدة، سبع )
(. فاعلية ٪توذج بنائي لتدريس مادة العلـو يف تنمية التحصيل 3611السيد) أٛتد، ىالة

 مجلة كلية التربيةي لدل التالميذ ا١تعاقُت ٝتعيان با١ترحلة االبتدائية. كالتفكَت العلم
 .376-342(، 31، جامعة قناة السويس، )باإلسماعيلية

http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6530
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6530
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6530
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=521105
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=521105
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=521105
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=521105
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(.احتياجات التطور ا١تهٍت ١تعلمي الرياضيات با١ترحلة األساسية 3615األسطل، إبراىيم حامد)
، مجلة كلية التربيةرسية. العليا يف مدارس قطاع غزة يف ضوء معايَت الرياضيات ا١تد

 . 53-1(،161) 37جامعة بنها، 
(. فاعلة استخداـ ٪توذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تنمية العمليات 3612األكليب، مفلح دخيل)

ا١تعرفية العليا ك التحصيل الدراسي يف كمقرر الفقو ك االٕتاه ٨تو العمل التعاكين لدل 
 دراسات في المناىج وطرق التدريس .طالب الصف الثاين ا١تتوسط

 141-178،94،مصر،
(.التعلم النشط لتحسُت ٥ترجات التعلم. 3616لجامعي)ايس رلثالث للتدم السنوالملتقي ا

 ،جامعة ا١تلك سعود، الرياض.3616(ابريل /7-4يف الفًتة )
مية أثر توظيف استراتيجية التعلم المنعكس في تن(. 3616أية، خليل ابراىيم قشطة)

المفاىيم ومهارات التفكير التأملي بمبحث العلوم الحياتية لدى طالبات الصف 
 . رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية اٞتامعة االسالمية، غزةالعاشر األساسي

تصميم برنامج محوسب في التربية البيئية وفق منحى النظم  (.3666باجبَت، عبد القادر)
منيين المعارف و اليفاعليتو في إكساب المعلمين و التعلم الذاتي و دراسة 

. رسالة ماجستَت االتجاىات المتعلقة بالقضايا و المفاىيم و المشكالت البيئية
 غَت منشور، كلية الدراسات العليا، االردف

(. أثر ٪توذج التعلم البنائي يف الكيمياء العملية على التحصيل 3613البدرل، فايزة إبراىيم )
دراسات عربية في التربية كَت العلمي لدل طالبات جامعة أـ القرل. كتنمية التف

 .344-315(، 39) 1، السعودية،وعلم النفس
فاعلية الوسائل المتعددة الكمبيوترية ومستويات (. 3662بدكم، ٤تمد ٤تمد عبد ا٢تادم)

والتحصيل لتالميذ   مهارات  التعلم الذاتي مختلفة للسعة العقلية في تنمية
رسالة دكتوراه غَت منشورة ، كلية الًتبية جامعة . اإلعدادية في مادة العلوم المرحلة
 .األزىر

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC+%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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(. تنميػػػػػػػػة مهػػػػػػػػػػارات اسػػػػػػػػتخداـ ا١تصػػػػػػػػادر الرقميػػػػػػػػة لػػػػػػػػدم أمنػػػػػػػػاء 3611.................. )
مراكػػػػػز مصػػػػػادر الػػػػػتعلم باسػػػػػتخداـ أدكات اٞتيػػػػػل الثػػػػػاين للويػػػػػب كإتاىػػػػػاهتم ٨توىػػػػػا. 

 .156 – 126(. 24زىر، مارس، )، جامعة األمجلة كلية التربية
(.أثػػػػػػر التػػػػػػدريب علػػػػػػى اسػػػػػػًتاتيجيات الػػػػػػتعلم ا١تػػػػػػنظم ذاتيػػػػػػا يف 3667جلجػػػػػػل، نصػػػػػػرة ٤تمػػػػػػد )

تقػػػػػػػػػدير الػػػػػػػػػذات كالدافعيػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػتعلم ك األداء األكػػػػػػػػػادٯتي يف اٟتاسػػػػػػػػػب األُف لػػػػػػػػػدل 
، كليػػػػػة ةمجلـــــة البحـــــوث النفســــية والتربـــــوي.ِفطػػػػالب شػػػػعبة معلػػػػػم اٟتاسػػػػب اال

 233-357(،1)33،الًتبية جامعة ا١تنوفية،مصر
 (.8) 54، سلطنة عماف،مجلة التطوير التربوي .(.أ٫تية التحصيل3616اٞتهورية،سهاـ)
السلوك التنظيمي، سلوك األفراد والجماعات في منظمات (. 3664حرًن، حسُت )

 (،عماف: االردف، دار اٟتامد للنشر كالتوزيع.2. ط )األعمال
ة استخداـ بعض مداخل التعلم الذايت يف تعليم معلمي الي(. فع3667حسُت، إبراىيػػػػم سيد )

 2، كلية الًتبية، جامعة ا١تنيا، فسمجلة التربية وعلم النالرياضيات قبل ا٠تدمة. 
،111- 156. 

(. فاعلية ٪توذج ر٬تلوث كالتعليم الذايت يف التحصيل الدراسي 3615حسُت، مواىب العوض)
 31-1(، 1يف الرياضيات لدل تالميذ الصف السادس األساسي.د. ـ، )

ا١تقلوب( يف (. أثر اختالؼ ٪تطي التعليم ا١تدمج )ا١ترف / الفصل 3616ٛتزة، إيهاب ٤تمد )
دراسات تربوية  إكساب طالب كلية الًتبية بعض مهارات إنتاج الربامج ا١تسموعة.

 83-49(،31)4،، مصرةواجتماعي
فاعلية الفصول المنعكسة والفصول المدمجة في تنمية  (.3616ٛتيد، أماؿ خالد )

مهارات تصميم صفحات الويب التعليمية لطالبات كلية التربية  بالجامعة 
 .اجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية اٞتامعة االسالمية، غزةرسالة م .اإلسالمية بغزة

(. أثر استخداـ اسًتاتيجية التعلم ا١تقلوب يف التحصيل األكادٯتي 3615حناف، اسعد الزين)
المجلة الدولية التربوية لطالبات كلية الًتبية ّتامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن. 

 186-171(،4)1،المتخصصة

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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أثر استخدام المعلمات لشبكة االنترنت في التدريس  (.3616بد الرٛتن)اٟتنايا، أمل ع
. رسالة  على تحصيل طالباتهن بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية
 ماجستَت )غَت منشورة(، معهد الدراسات كالبحوث الًتبوية، جامعة القاىرة.

جامعة .التعليم)الصف المقلوب(استراتيجيات التدريس الحديثة في (.1426خلود،العتييب)
 االماـ بن سعود، قسم ا١تناىج كطرؽ التدريس.د.ط

(. التحصيل الدراسي مفهومو كعناصره كالعوامل ا١تؤثرة فيو من 1997)ا٠تليلي، خليل يوسف 
المؤتمر  ورقة عمل قدمت فيمنظور التجارب العا١تية كاالٕتاىات الًتبوية اٟتديثة. 

يل الدراسي لدى طلبة التعليم االعدادى وزارة التربوي الثاني عشر التحص
 .24-13البحرين، ص  ،التربية والتعليم
أثر استخدام لعب األدوار في تدريس مقرر الفقو على (.1421الدعجاين، ٤تمد ٤تمود )

. ْتث ماجستَت، جامعة تنمية المفاىيم الفقهية لدى طالب المرحلة المتوسطة
 الطائف ، الطائف .

ب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء والتحصيل اليأس(. 3668ٛتد )الدكيك، ٧تاح أ
رسالة ماجستَت )غَت .الدراسي لدى األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة
 منشورة(، كلية الًتبية، اٞتامعة اإلسالمية)غزة (، فلسطُت.

(. أثر استخداـ اسًتاتيجية خرائط ا١تفاىيم يف تدريس الفقو 3665)راشد ، حناف مصطفى 
عبادات لدل طالبات الصف األكؿ كالثانوم على التحصيل كتنمية االٕتاه ٨تو أداء ال

 112-83(. 44، مصر )مجلة القراءة والمعرفةاألزىرم. 
 كأىم الطالب مستوم رفع يف كنظرياتو الدراسي التحصيل (. أ٫تية3616ناصر) الرباعي، ٤تمد

 .www.qassimedu.gov.sa معوقاتو ككيفية التغلب عليها.
 . د. ط، بَتكت: ا١تؤسسة العربية للنشر.موسوعة علم النفس(.1997رزؽ، أسعد )

دور المعلم واالخصائى في عالج تدنى التحصيل الدراسي (. 3611الرشيدم، أٝتاء )
. رسالة ماجستَت)غَت منشورة(، معهد لتالميذ مرحلة األساس بولية الخرطوم
 أـ درماف اإلسالمية، السوداف.ْتوث كدراسات العاَف االسالمى، جامعة 

http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%8C%20%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%8C%20%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.qassimedu.gov.sa/
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(. فاعلية استخداـ ملف اإل٧تاز يف تدريس كحدة الفقو على 3614الزغيب، ابراىيم اٛتد )
مجلة العلوم التربوية التحصيل الدراسي لدل طلبة الثامن االساسي بقصبة ا١تفرؽ. 

 . 379-349(،15)4، البحرين،وعلم النفس
 (،القاىرة :عاَف الكتب.3.ط )فس االجتماعيعلم الن(.3666زىراف، حامد عبد السالـ)
المؤتمر العلمي الثامن لكلية  .التعلم الذايت مدل اٟتياة (.3668زىراف، حامد عبد السالـ)

 (ٕٛ-ٛٔ،مصر - (التربية بطنطا ) التعلم الذاتي وتحديات المستقبل
 رؤية مستقبلية لرعاية الموىوبين في ضوء نظرية تريز.(. 3616الزىراين، صاٌف ٭تِت)

المؤتمر العلمي الدولي الثاني والعربي الخامس)التعليم واألزمات المعاصرة _ 
 . 184_ 141مصر، ،الفرص التحديات(
فاعلية اسًتاتيجية الصف ا١تقلوب يف تنمية مستول (. 3612الزىراين، عبد الرٛتن ٤تمد)

لك عبد التحصيل ا١تعريف ١تقرر التعليم اإللكًتكين لدل طالب كلية الًتبية ّتامعة ا١ت
 563-471(،163)3، جامعة االزىر،مجلة كلية التربيةالعزيز، 

أثر اختالف نمطي االبحار ببرمجيات الوسائط (. 3612الزىراين، عبد اللطيف علي)
الفائقة على التحصيل و االتجاه نحو مادة الفقو لدى طالب المرحلة 

 باحة.. رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة الالمتوسطة
(،القاىرة: عاَف الكتب 4. ط)التدريس نماذجو ومهاراتو(. 3662زيتوف، كماؿ عبداٟتميد )

. 
األكادٯتي لطالبات    (.أثر استخداـ اسًتاتيجية التعلم ا١تقلوب يف التحصيل3615الزين، حناف)

المجلة الدولية التربوية عبد الرٛتن.   ّتامعة األمَتة نورة بنت  كلية الًتبية 
 42-13(،1)4،  صةالمتخص

أثر استخدام الصف المقلوب في تحصيل طالبات . (3616الزيود، سامية اٛتد سليماف)
رسالة  الصف األول الثانوي العلمي في مادة الرياضيات واالتجاىات نحوه.

 ماجستَت غَت منشورة، كلية الدارسات العليا، اٞتامعة ا٢تامشية، االردف

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7+%28+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%29++-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7+%28+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%29++-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7+%28+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%29++-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle


 

26. 

 

استخدام مقاطع الفيديو في تحصيل طلبة الصف أثر (. 3614سالمة، فاطمة ابراىيم)
. رسالة ماجستَت غَت الخامس األساسي في موضوع الفقو واتجاىاتهم نحوىا

 منشورة، كلية الدراسات العليا، االردف
(، 2.ط)السلوك اإلنساني في المنظمات (.3663سلطاف، ٤تمد سعيد )

 اإلسكندرية:داراٞتامعة اٞتديدة للنشر.
 ة التأصيل .الي(. مناىج تدريس أصوؿ الفقو كأثرىا يف إشك3612ي)سليماف،ناجي مصطف

اٞتامعة  - آفاق مستقبلية -يف الوطن العرو  اِفأعماؿ ا١تؤ٘تر الدكِف للتعليم الع
 32-1،فلسطُت -غزة  -اإلسالمية 

(. فاعلية برنامج حاسوى يف التحصيل العلمى لطلبة كلية 3616سويط، عبد العزيزم مطَتاف)ال
 123-166(،163)16، مصر،السنةمجلة الثقافة والتنميةالًتبية األساسية. 
( ، كلية 1،)مجلة التربية. (. التعلم الذايت كمتغَتات العصر3664السيد، فتحػػي خطاب )

 .55،  الًتبية، جامعة قطر ، ديسمرب
١تقلوبة في ؼ الصفواتيجية اسًتايسي قائم على ر(. فاعلية برنامج تد3617الشبلي، ا٢تاـ)

ـ إلماا١تعلمة في جامعة الطالبة/ ل العقل لددات اعاكلتقويم ت اتنمية كفايا
-99(،12)1،المجلة االردنية في العلوم التربوية.إلسالميةد امحمد بن سعو

118 
اط اإلدراكية ا١تعرفية كعالقتها ٔتواقف التعلم الذايت ( . األ٪ت3666شريف، نادية ٤تمود )

 .131، 9( ، 2، ) مجلة العلوم االجتماعيةكالتعلم التقليدم . 
مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية للحاسب  (.3616الشهرم، عبد الرٛتن عبد اهلل)

ة ،  .رسالة ماجستَت غَت منشور في تدريس مادة الفقو في المعاىد العلمية لياال
 كلية الًتبية، جامعة اـ القرم.

ة استخدام الرسوم المتحركة التعليمية في تدريس الفقو اليفع(.3613الشيباين،فوزية فهد)
. رسالة ماجستَت في التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى تلميذات المرحلة االبتدائية

 غَت منشورة،كلية الًتبية، جامعة الطائف.

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A+-+%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
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ا١تستول االجتماعي االقتصادم كاٞتنس على التحصيل  (. أثر1994صواٟتة، ٤تمد أٛتد)
مجلة كلية التربية األكادٯتي لدل عينة من أطفاؿ ا١ترحلة األساسية يف األردف.

 115-88(، 36، اجمللد)،مصربالمنصورة 
(، القاىرة:ا١تكتب اٞتامعي 2.ط )التقويم والقياس النفسي(.3669الطيب، أٛتد ٤تمد )
 اٟتديث.

(.أثر استخدام إستراتيجية التعلم النشط في تدريس الفقو على 3613ٛتود) العبادم، تركي
.رسالة ماجستَت غَت التحصيل لدى الطالب المكفوفين بالمرحلة الثانوية

 منشورة، كلية الًتبية، جامعة الطائف
(. فاعلية استخداـ األنشطة التدريسية القائمة على 3666عبد الفتاح، ىدل عبد اٟتميد )

ا١تتعددة يف ٖتصيل العلـو لدل تالميذ ا١ترحلة اإلبتدائية منخفضي الذكاءات 
 .86-17(، 1جامعة قناة السويس، ) -مجلة كلية التربية ببورسعيدالتحصيل. 

(، القاىرة: 5. ط)تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية (.3665عبد ا١تنعم، على ٤تمد )
 دار البشرل للطباعة كالنشر.

أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تحصيل  .(3616ٟتفيظ)عثماف ، ىبة عبد ا
. رسالة طالبات الصف السابع األساسي في العلوم واتجاىاتهن نحو العلوم

 موؾ، االردفالَت ماجستَت غَت منشورة،كلية الًتبية، جامعة 
 أثر استخدام استراتيجية الصف المقلوب في تنمية مهارات.(3616العطية، نوره ٛتد )

.رسالة ماجستَت غَت التفكير الناقد لدى طالبات كلية التربية بجامعة المجمعة
كلية العلـو االجتماعية، جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية كلية   منشورة،

 العلـو االجتماعية
(.دكر توظيف تكنولوجيا الفصوؿ ا١تنعكسة يف ٗتفيف 3615عقل، ٣تدم؛ كبرغوث، ٤تمد)
ورقة مقدمة إلى المؤتمر التربوي  الخامس " ة للحرب على غزة. التداعيات الًتبوي

 :اٞتامعة اإلسالمية التداعيات التربوية والنفسية للعدوان على  غزة " غزة

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle


 

267 

 

القياس والتقويم التربوي والنفسي، أساسياتو  (.3663عالـ، صالح الدين ٤تمود )
 عرى.(، القاىرة: دار الفكر ال5ط).وتطبيقاتو وتوجهاتو المعاصرة

ب التعلم الذاتي فى النظم اليإطار مقترح لتطبيق أس(.3665عالـ، صالح الدين ٤تمود )
 .الكويت: ا١تركز العرو للبحوث الًتبوية لدكؿ ا٠تليج العربػي التعليمية بدول الخليج

( (. تطوير ٪توذج للتصميم التحفيزم للمقرر ا١تقلوب كأثره على نواتج التعلم  3615علي، أكـر
ٕتهيز ا١تعلومات كتقبل مستحدثات التكنولوجيا ا١تساندة لذكم  كمستول

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر االربع للتعلم اإللكتروني االحتياجات ا٠تاصة. 
 والتعليم عن بعد .الرياض

(. أثر استخداـ التعليم ا١تتمازج)ا٠تليط( يف ٖتصيل طالب 3616علي، ٭تي بن عبد ا٠تالق)
، مجلة القراءة والمعرفةة تبوؾ يف مادة الفقو كإتاىهم ٨توىا. ا١ترحلة الثانوية ٔتنطق

 75-26(. 99اٞتمعية ا١تصرية للقراءة كا١تعرفة،)
أثر تدريس الفقو باستخدام استراتيجية التعلم المتمازج في (. 3616العنزم، ملكة دياب)

ة تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة المرحلة المتوسطة في المملكة العربي
رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الدراسات العليا، اٞتامعة االردنية،  .السعودية
 االردف

(. فاعلية المهارات التدريسية لدى الطلبة معلمي ٕٗٔٓالعياصرة، محمد عبد الكريم)
٣تلة  التربية اإلسالمية، وعالقتها بتحصيلهم، واتجاىاتهم نحو تدريس المادة.

 .٘ٛ-ٔ٘، ٜ، قطر- العلـو الًتبوية
. أ٫تية إدارة الوقت لدل طالب السنة التحضَتية يف اٞتامعات (3614عيسى،  إبراىيم ٣تلي )

، المجلة التربويةاٟتكومية يف ا١تملكة العربية السعودية كعالقتو بالتحصيل الدراسي. 
(28 ،)336-348. 

أثر استخداـ اسًتاتيجية التعلم ا١تتمركز حوؿ ا١تشكلة ا١تنظم  (.3616الغامدم، يوسف سعيد)
صيل كالتنظيم الذايت ٔتادة الفقو لدل طالب ا١ترحلة الثانوية. ذاتيان يف تنمية التح

 .127-99(،168)37،مجلة كلية التربية جامعة بنها

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-%D9%82%D8%B7%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-%D9%82%D8%B7%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-%D9%82%D8%B7%D8%B1%22&type=JournalTitle
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(،القاىرة: مكتبة 4. ط)التقويم والقياس النفسي التربوي(. 1981الغريب، رمزية ٤تمد)
 .اال٧تلو ا١تصرية

. ط جامعة حلواف ،  .دعلم النفس التعليمي(.3662غنيم، ٤تمد عبد السالـ ؛ كآخركف)
 .62-63كلية الًتبية،

، ترٚتة نبيل  الثقافة البصرية والتعلم البصري( : 3667فرانسيس دكاير ، كديفيد مايك مور) 
 جاد عزمي ، مسقط . 

رؤية مستقبلية حوؿ التعلم الذايت : االحتماالت كا١تمكنات  (.3662فضل نبيل، عبد الواحد)
 132،23، مجلة تربية قطر. 

فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في تدريس مقرر ( . 3613، عبد اهلل إبراىيم)الفقيو
الفقو لتالميذ الصف السادس االبتدائي وأثر ذلك على التحصيل الدراسي 

رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة أـ القرل،  واتجاه التالميذ نحوه.
 مكة ا١تكرمة.

لمتنقلة في ة األجهزام المقلوبة باستخدل الفصواتيجية ارستافاعلية (.3614الفهيد، مي)
للغة اعد اقور سي في مقررالدالتحصيل والصفية البيئة انحو ت التجاىااتنمية 

د محمد بن سعوم إلماالتحضيرية بجامعة امج البرت اإلنجليزية لطالباا
ـ إلمااجامعة ، الجتماعيةـ العلورة. ،كلية اسالة ماجستير غير منشور.إلسالميةا

 ض.لريا، اإلسالميةد امد بن سعومح
(،القاىرة : دار 4. ط) مهارات التفكير في مراحل التعليم العام(. 3663فهيم مصطفي)

 الفكر العرو.
أثر استخدام التعلم الذاتي بالوحدات التعليمي المصغرة  (.3667قابيل، ٤تمد عبد القادر)

ن المرحلة على تحصيل بعض المفاىيم الرياضية لدى تالميذ الصف األول م
.رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، اإلعدادية و اتجاىاتهم نحو الرياضيات

 جامعة االزىر.
األسػلوب التػأملي االنػدفاعي كعالقتػو ْتػل ا١تشػكالت لػدل طػالب  .( 1986الصراؼ ) قاسم
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ـــةكطالبػػػات كليػػػة الًتبيػػػة ّتامعػػػة الكويػػػت ،  ـــة التربي ـــة كلي ، جامعػػػة الكويػػػت ،  مجل
 .  126، ص  1جم،  16ع

اثر دمج مهارات التفكَت يف احملتول يف  اكتساب ا١تفاىيم (. 3667قطيط، غساف يوسف )
. مجلة التربية الفيزيائية كاالٕتاىات العلمية لدل طالب ا١ترحلة األساسية يف األردف

 .        161-142(، 16)4، العلمية
ائم على التعلم الذايت يف الًتبية ة برنامج قيمي تقٍت قالي(. فع3666قَت، الفت عيد ٤تمد)

البيئية على تنمية ا١تعرفة با١تشكالت كرفع درجة ٘تثل القيم كتنمية مهارات اٗتاذ 
 .القرارات البيئية لدل الطالبات ا١تعلمات ٗتصص العلـو بكلية الًتبية باإلحساء 

 تحديات الحاضر ورؤى المستقبل -التربية العلمية  -المؤتمر العلمى العاشر 
 . 552-569،مصر-

المؤتمر العلمي الثاني  .الذايت كاالنفجار ا١تعريفمهارات التعلم  (.3669كاظم، شركؽ)
لكلية العلوم التربوية بجامعة جرش) دور المعلم العربي في عصر التدفق 

     ٕٖٙ-ٖٚٔ،المعرفي ( األردن
(، ا١تدينة ا١تنورة، 1.ط)فاعلية الفصول المقلوبة في التعلم(. 3615الكحيل ، ابتساـ)

 السعودية، دار الزماف للنشر كالتوزيع
دار الشػػػػركؽ للنشػػػػر  القػػػػاىرة:، اإلنتــــاج التليفزيــــوني وفنــــون اإلخــــراج. ( 3668شػػػػليب ) كػػػػـر

 كالتوزيع.
ألْتاث التفاعل بُت االستعداد كا١تعاٞتة دراسة ٖتليلية ناقدة  .(1988كماؿ يوسف )إسكدنر،

، الكويت 13، س  36، ع  مجلة تكنولوجيا التعليميف ٣تاؿ الوسائط التعليمية ، 
 . 7 -6، ص ص  ، ا١تركز العرو للتقنيات الًتبوية ، ديسمرب

. ا١تنصورة : دراسات وقراءات في علم النفس التربوي(. 3665الكناين، ٦تدكح عبد ا١تنعم )
 النهضة .مطبعة 

( 2. ط)معجم المصطلحات التربوية(.3662اللقاين، أٛتد حسُت؛ اٞتمل، علي أٛتد)
 .،القاىر: عاَف الكتب
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 ، عمػػػػاف ،1، ط الوســــائل التعليميــــة فــــي التربيــــة الخاصــــة .(3666السػػػػيد عبيػػػػد) ماجػػػػدة
 دار صفاء للنشر كالتوزيع . 

لعمليــة الالزمــة لتــدريس تقــويم اكتســاب بعـض المهــارات ا .( 1988إٝتاعيػػل صػربم ) مػاىر
، رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورة ،   العلــوم لــدي طــالب دور المعلمــين والمعلمــات

 كلية الًتبية ببنها ، جامعة الزقازيق .
،  الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم .( 3663ماىر إٝتاعيل صربم)

 ، مكتبة الرشد . 1الرياض ،  ط
توظيف اسًتاتيجية الفصل ا١تقلوب يف عملييت التعليم  (.3615سعد)متوِف، عالء الدين 
المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لتربويات  .كالتعلم 

تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القرن الحادي  :الرياضيات بعنوان
 167-96.مصر –ن والعشري

 ، القػػػػػػػػػػػاىرة ،  ســـــــــــيكولوجية صـــــــــــنع القـــــــــــرار .( ٣1997تػػػػػػػػػػػدم عبػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػرًن حبيػػػػػػػػػػػب )
 النهضة ا١تصرية .

 ، القاىرة ، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية . موسوعة المناىج التربوية .( 3666عزيز إبراىيم ) ٣تدم
بكليـات  فاعلية برنامج لتطوير مقررات الفيديو التعليمـي .( 3666أٛتد فرج موسى ) ٤تمد

، رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت منشػػورة ، معهػػد  التربيــة النوعيــة فــي ضــوء كفايــات المقــرر
 . كالبحوث ، جامعة القاىرة الدراسات

فاعلية  برنامج تـدريبي مـن بعـد باالنترنـت علـى مهـارات  .( 3666جابر خلػف اهلل ) ٤تمد 
 اســتخدام بــرامج الحاســوب والتحصــيل واالتجــاه نحــو التــدريب بالشــبكة لــدى

ــــــا التعلــــــيم   ، رسػػػػػػالة دكتػػػػػػوراه غػػػػػػَت منشػػػػػػورة ، كليػػػػػػة الًتبيػػػػػػة ، أخصــــــائي تكنولوجي
 جامعة األزىر .

ة استخداـ شػبكة االنًتنػت يف إكسػاب طػالب كليػة الًتبيػة الي( : فع3663حسُت على ) ٤تمد
، أكتػوبر  (4)8، جامعػة حلػواف ،  كليـة التربيـة مجلةبنزكل الرياضيات ا١تدرسية ، 

 .366، ص 
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http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%3A+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%3A+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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تكنولوجيـــا إنتـــاج بـــرامج الفيـــديو  .( 3669عبػػػد اٟتميػػػد كعصػػػاـ شػػػوقي شػػػبل ) دافزيػػػ ٤تمػػػد
 دار خوارـز للطباعة كالنشر كالتوزيع . :، جدة  والتليفزيون

فاعليــة أنمــاط االتصــال بــنظم الواقــع االفتراضــي  .( 3668سػػعد الػػدين ٤تمػػد اٛتػػد ) ٤تمػػد
بـــالوادي الجديـــد علـــى األداء المهـــارى لطـــالب الشـــعب العلميـــة بكليـــة التربيـــة 

 .، كلية الًتبية ، جامعة حلواف  ، رسالة ماجستَت غَت منشورة وتحصيلهم الدراسي
موقع نشاط إلكترونـي لتنميـة بعـض مهـارات التفكيـر لـدى  .( 3666شوقي شلتوت ) ٤تمد

، معهػػػد  ، رسػػػالة ماجسػػػتَت غػػػَت منشػػػورة تالميـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائي
 اىرة .، جامعة الق الدراسات الًتبوية

ــين أنمــاط تقــديم صــفحات  .( 3668عبػػد العػػاطى ٤تمػػد ) طػػاىر ٤تمػػد  االنترنــتالعالقــة ب
التـروي (  -الديناميكية( وخصائص الطالب )االنـدفاع  –التعليمية )االستاتيكية

ــر االنترنــت ــتعلم عب ، رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت  وبــين التحصــيل واتجاىــاتهم  نحــو ال
 ف .منشورة ، كلية الًتبية ، جامعة حلوا

العالقــة بــين أنــواع المنظمــات التمهيديــة وموقعهــا  .( 3664الػػرٛتن عبػػد ا١تػػنعم ) عبػػد ٤تمػػد 
، رسػػػػالة ماجسػػػػتَت غػػػػَت فــــي بــــرامج الفيــــديو التعليميــــة ومســــتوى األداء المهــــارى

 منشورة، كلية الًتبية، جامعة حلواف .
رات إنتــاج أثــر تصــميم موقــع إنترنــت علــى تنميــة مهــا .( 3664الػػرٛتن مرسػػي ) عبػػد٤تمػػد  

،  الرسوم التعليمية باستخدام الكمبيوتر لدى طـالب كليـة التربيـة النوعيـة بالمنيـا
 ، جامعة القاىرة. ، معهد الدراسات كالبحوث الًتبوية رسالة دكتوراه غَت منشورة

عوامل الكفاءة اإلنتاجيـة وأثرىـا علـى العمليـة التعليميـة  .( 1996النيب الشربيٍت ) عبد٤تمد 
 ، اإلسكندرية ، منشأة ا١تعارؼ . والتربوية

ـــــــــــا التعلـــــــــــيم .( 3662ٜتػػػػػػػػػػػيس ) عطيػػػػػػػػػػػة ٤تمػػػػػػػػػػػد ـــــــــــات تكنولوجي  ، ط ، القػػػػػػػػػػػاىرة ،  عملي
 مكتبة دار اٟتكمة . 

تكنولوجيا االتصال وشبكات المعلومـات مـع معجـم شـارح  .( 3661ا٢تػادم ) ٤تمد ٤تمد 
 ، القاىرة ، ا١تكتبة األكادٯتية. للمصطلحات
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، عمػاف ، دار ا١تسػَتة 1، طتصميم وإنتاج الوسـائل التعليميـة  .( ٤3666تمد ٤تمود اٟتيلة )
 للنشر كالتوزيع كالطباعة .

فاعليــة برنــامج فيــديو تعليمــي للتــدريب علــى اســتخدام  . (3661)زيػػن الػػدين  ٤تمػػود٤تمػػد 
،  أجهزة العرض الضوئي التعليمية للصور الثابتة لـدى طـالب تكنولوجيـا التعلـيم

 ، كلية الًتبية ، جامعة حلواف. نشورةغَت م رسالة ماجستَت
أثػر اسػتخداـ اللقطػات التليفزيونيػة ا١تتنوعػة علػى اكتسػاب  . (3663)اٛتػد ا١تػرادىن  ٥تتار٤تمد 

رسالة ماجسـتير مهارات إنتاج الرسومات التعليمية  لدل طالب تكنولوجيا التعليم، 
 ، كلية الًتبية ، جامعة حلواف .غير منشورة 

التعلػػيم اإللكػًتكين " أحػد ٪تػاذج التعلػػيم اٞتػامعي عػن بعػػد " ،  .( 3663ىن )نبيػل العطػرك  ٤تمػد
المؤتمر القومي السنوي التاسع )العربي األول( لمركز التعليم الجـامعي" التعلـيم 

( ديسػمرب ، جامعػة عػُت 18 – 17، ) " الجامعي العربي عن بعـد رؤيـة مسـتقبلية
 . 144 -126مشس ، ص ص

اسػتخداـ اإلنًتنػت يف تػدريس كحػدة اإلحصػاء لطػالب الصػف  .( 3661)إبػراىيم بػدر  ٤تمود
، القػاىرة، المؤتمر العلمـي الثالـث عشـر للمنـاىج وطـرق التـدريساألكؿ الثانوم، 

 .191 – 172، ص ص 1جامعة عُت مشس، مج 
فاعليػػػة اسػػػتخداـ الوسػػػائط ا١تتعػػػددة يف إكسػػػاب الطػػػالب .( 3666عبػػػد الكػػػرًن ) أٛتػػػد ٤تمػػػود

عُت كا١تًتكين ا١تهارات األساسية لتشغيل الكمبيوتر كالتحصػيل ا١تعػريف ، ا١تعلمُت ا١تندف
 ، كلية الًتبية ببٍت سويف ، جامعة القاىرة. رسالة ماجستير غير منشورة

(. فاعلية استخداـ ا١تدكنات التعليمية يف تنمية التحصيل 3611ا١تدىوين، فوزية عبداهلل )
بحث مقدم للمؤتمر الدولي ة القصيم. الدراسي كاالٕتاه ٨توىا لدل طالبات جامع

 32-31ا١تنعقد يف الفًتة  .الثاني للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد
 فرباير.الرياض.
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دكنة تعليمية يف زيادة ٖتصيل استخداـ م (. فاعلية3616ا١تصرم، سلول فتحي ٤تمود )
مجلة  طالب ا١ترحلة اإلعدادية للمفاىيم اجملردة ٔتادة الكمبيوتر كاالٕتاه ٨تو ا١تادة.

 338-171(. 4)19، مصر،العلوم التربوية
( : تصػػميم موقػػع تعليمػػي علػػى االنًتنػػت يف مػػادة العلػػـو ٤3664تمػػد رضػػواف ) أمػػُت مصػػطفى

اس فاعليتو على التحصيل كتنمية االٕتاىات ٨تػو االعدادل كقي لتالميذ الصف الثاين
 .، كلية الًتبية، جامعة قناة السويسرسالة ماجستير غير منشورة ا١تعلوماتية ، 
فاعلية استخدام الخرائط الذىنية في تنمية المفاىيم الفقهية (. 3615ا١تطَتم، نواؿ مذكر)

ة، كلية الًتبية، .رسالة ماجستَت غَت منشور  لدى طالبات الصف الثالث الثانوي
 جامعة القصيم.

فاعلية استخدام التعلم المدمج بالفصول المقلوبة في تنمية (.3615معدم، عبد العزيز)
. رسالة ماجستَت مهارات التفكير الرياضي لطالب الصف الخامس االبتدائي

 غَت منشورة، جامعة االماـ ٤تمد بن سعود.    
تعليمية مقًتحة قائمة على أسلوب التعلم الذايت  فاعلية كحدة (.3667ا١تغرو، فايزة ٤تمد)

عن بعد يف تنمية ا١تهارات التطبيقية يف مقرر ك كسائل تقنيات التعليم لدل طالبات 
 -لنفس دراسات عربية في التربية وعلم ا .االنتساب بكلية الًتبية ك إتاىهن ٨توه

 ٙٚٔ-131(،4)1،السعودية
 الًتبة كزارة -عماف الدراسي. سلطنة التحصيل (. أ٫تية3616) على ا١تقرشي، سليماف
 .69(، 54) ،التربوي التطوير دورية ،كالتعليم

( عماف: دار 2.ط)القياس والتقويم في التربية وعلم النفس(.3665ملحم، سامي ٤تمد )
 ا١تسَتة للنشر كالتوزيع.

ب النمذجة ا١تصورة كا١تطبوعة يف التحصػيل الي: فاعلية أس (3666)٤تمد أبو اجملد  تار٥ت مناؿ 
رسالة دكتوراه غير ا١تعريف كاألداء ا١تهارل  لتشغيل أجهزة العرض الضوئي التعليميػة، 

 ، كلية الًتبية ، جامعة حلواف .منشورة 
ًتنػػػت لتنميػػػة مهػػػارات ( : أثػػػر اسػػػتخداـ موقػػػع تعليمػػػي علػػػى اإلن3664عثمػػػاف ىػػػالؿ ) منتصػػػر

http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188741
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=188741
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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 ماجسـتير رسـالةالتصميم لدل ا١تتعلم يف مادة حـز الربامج اٞتاىزة با١تعاىػد العليػا ، 
 ، معهد الدراسات كالبحوث الًتبوية ، جامعة القاىرة . منشورة غير

تعليمية مستندة إُف نظرية الذكاء  اسًتاتيجيةفاعلية (. 3616الناجم ، ٤تمد عبد العزيز)
صيل مادة الفقو ك بقاء أثر التعلم ك االٕتاه ٨تو ا١تادة لدل طالب ا١تتعددة يف ٖت

 -جامعة قاصدي مرباح  - دراسات نفسية كتربوية ٣تلة .الصف ا١تتوسط
 ٙ٘-ٖٔ، ٙٔ،الجزائر

(.أثر استخداـ التقوًن األصيل على تنمية مهارات حل 3612ناجم، ٤تمد عبد العزيز)ال
، جامعة مجلة كلية التربيةا١تشكالت ك االٕتاه ٨تو مقرر الفقو يف ا١ترحلة االبتدائية.

 93-49(،27)3عُت مشس،
 . ـوالي، القاىرة ، دار أخبار  الوسائط المتعددة( : 1998حامد حجػازم. ) نػادية
ب ا١تعرفية كعالقاهتػا باكتسػاب ا١تفػاىيم لػدل تالميػذ الي( : بعض األس٥1994تتار رزؽ ) ناىد

 ، كليػػػػػػػػػػة الًتبيػػػػػػػػػػة ،  رســــــــــالة ماجســــــــــتير غيــــــــــر منشــــــــــورةا١ترحلػػػػػػػػػػة االبتدائيػػػػػػػػػػة ، 
 جامعة ا١تنوفية  . 

 ، القػػػػػػػػػػػاىرة ،1، ط  تكنولوجيـــــــــــا التعلــــــــــيم االلكترونــــــــــي(: 3668) عزمػػػػػػػػػػيجػػػػػػػػػػاد  نبيػػػػػػػػػػل
 دار الفكر العرو . 

٤تمػػد أٛتػػد : العالقػػة بػػُت ٪تػػط التفاعػػل يف بػػرامج الوسػػائل الفائقػػة التعليميػػة كبػػُت  سػػعيد ٧تػػالء
رسـالة ماجسـتير غيـر مستول األداء ا١تهػارل لػدم طػالب شػعبة تكنولوجيػا التعلػيم، 

 ، كلية الًتبية ، جامعة حلواف . منشورة
يمـــي عبـــر أثـــر التفاعـــل بـــين نمطـــي االتصـــال التعل .( 3669رفعػػػت ٤تمػػػد شػػػحاتة ) نشػػػول

اإلنترنــــت واألســــلوب المعرفــــي )االنبســــاط/ االنطــــواء( فــــي التحصــــيل وتنميــــة 
، رسػػالة  االتجــاه نحــو التعلــيم المبنــى علــى الشــبكات لــدى طــالب كليــة التربيــة

 ، معهد الدراسات كالبحوث الًتبوية ، جامعة القاىرة . دكتوراه غَت منشورة

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 اإلبداعيتنمية مهارات التفكَت  يف إلكًتكينفاعلية برنامج (. 3616ا٢تاجرم، عبد اهلل سعيد)
، عالم التربية. بدكلة الكويت الثانوم ٨تو الًتبية االسالمية لدل طالب  كاالٕتاه
 39-1 (،52)17مصر، 

فاعلية ٪توذج التعلم ا١تقلوب يف التحصيل كاألداء ١تهارات  (.3615ىاركف ، الطيب اٛتد )
المؤتمر الدولي األول :  .س بكلية الًتبيةالتعلم اإللكًتكين لدل طالب البكالوريو 

-3،686،السعودية –جامعة الباحة  –كلية التربية   –التربية آفاق مستقبلية 
762 

ب تتـــابع المحتـــوى فـــي بـــرامج اليالعالقـــة بـــين أســـ  . (3662)٤تمػػػد إبػػػراىيم  يوسػػػف كليػػػد
ـــة ومســـتوى األداء المهـــارى كليػػػة ، رسػػػالة دكتػػػوراه غػػػَت منشػػػورة،  الفيـــديو التعليمي

 الًتبية، جامعو حلواف .
ة برنػامج الكػًتكين مقػًتح لتكنولوجيػا التربيػد كالتكييػف اليػفع .( 3666سعد ٤تمود اٛتد ) ياسر

رســالة يف تنميػػة التنػػوير التكنولػػوجي كاإلبػػداع التقػػٍت لػػدل طػػالب التعلػػيم الثػػانوم ، 
 ، كلية الًتبية ، جامعة الزقازيق . دكتوراه غير منشورة

فاعلية الػتعلم التعػاكين كالفػردم القػائم علػى الشػبكات  .(3667بد العزيز ٤تمد) ع شعباف ياسر
يف تنمية مهارات استخداـ الربامج اٞتاىزة لدل طالب كليات الًتبية كإتاىػاهتم ٨تػو 

 ، كلية الًتبية ، جامعة ا١تنصورة . رسالة دكتوراه غير منشورةالتعلم االلكًتكين ، 
 24،154، قطر مجلة التربيةلم الذايت باٟتقائب التعليمية.التع (.3665٭تي، كفاح بشَت)

أثر استخداـ التعليم ا١تتمازج )ا٠تليط( يف ٖتصيل طالب  (.3616يوسف، ٭تي عبدا٠تالق )
،مصر،  مجلة القراءة والمعرفة كإتاىاهتم ٨توه.ا١ترحلة الثانوية يف مادة الفقو 

(99 .)26-75. 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53695
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53695
http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53695
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 حقالة المـقائم
 

 قائمة أٝتاء احملكمُت ألدكات البحث. :(1)رقم ملحق 

 استطالع رأم السادة احملكمُت يف مواد البحث كأدكاتو. (:3ملحق رقم )
 الصورة األكلية الوضوء كالطهارةيف كحدة  اختبار التحصيل الدراسي ( :2ملحق رقم)
  .النهائية الصورة الوضوء كالطهارةيف كحدة  (: اختبار التحصيل الدراسي4ملحق رقم)
 .الصورة األكلية  مقياس االٕتاىات ٨تو مادة الفقو.  : (5ملحق رقم )
 الصورة النهائية . مقياس االٕتاىات ٨تو مادة الفقو.  ( :6ملحق رقم )
 .للبحث ا١توقع التعليمي:  (7ملحق رقم)















 

 

 

 

 (ٔملحق رقم )
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 البحث يالمحكمين ألداتالسادة أسماء بقائمة ( ٔ)ملحق،

 الدرجة العلمية كجهة العمل االسم ـ
ىاشم سعيد أ.د  1

 الشرنوو
 .تقنيات التعليم ّتامعيت طيبة كاالزىرأستاذ 

 .تقنيات التعليم ّتامعيت القصيم  كاالزىرأستاذ  أ.د حسن فاركؽ  3
 جامعة ا١تلك خالد.-كلية الًتبية  شارؾا١ت تقنيات التعليمأستاذ   حسن نصر ٤تمودد. 2
د.٤تمد ٤تمد عبد أ.ـ  4

 ا٢تادم
 ا١تلك خالد.االزىر ك  يتجامع-أستاذ تقنيات التعليم ا١تشارؾ كلية الًتبية

جامعة ا١تلك -أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية ا١تساعد كلية الًتبية د. سعيد  اؿ ىادم 5
  .خالد

 .ا١تلك خالدجامعة -كلية الًتبية  شارؾا١ت العلـوأستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس  راشد ٤تمد راشدد.  6
 جامعة ا١تلك خالد. -أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس العلـو ا١تشارؾ كلية الًتبية اشرؼ عبد ا١تنعمد.  7
 د.جامعة ا١تلك خال-أستاذ علم النفس ا١تساعدكلية الًتبية د. يوسف شليب 8
جامعة ا١تلك -أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية ا١تساعد كلية الًتبية د. ٤تمود عبد الكرًن 9

 خالد.
 جامعة ا١تلك خالد.-ا١تشارؾ كلية الًتبية العلـو أستاذ ا١تناىج كطرؽ تدريس د. ٤تمد صاٌف الشهرم 16
 م مشرؼ تربو  -شرعية علـوبكالوريوس  عبداهلل أٛتد القرينأ/ 11
 للمرحلة اإلبتدائي. علـومعلم  -بكالوريوس لغة عربية أٛتد ا١تالكيعلى أ/ 13

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (ٕملحق رقم )

 مواد البحث وأدواتو. استطالع رأي محكمي
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 مواد البحث وأدواتو ستطالع رأي السادة محكميإ                      

رقم 
 العبارة

مناسبة العبارة  الدقة اللغوية الدقة العلمية
 لمستوى الطالب

إجراءات مناسبة 
 اإلستراتيجية

مناسبة محتوي 
 الدليل لألىداف

 
 مالحظات

 مناسب
غير 
 مناسب

 مناسب
غير 
 مناسب

 مناسب
غير 
 مناسب

 مناسب
غير 
 مناسب

 مناسب
غير 
 مناسب
 

 :التحصيلي اإلختبار   
ٔ            

ٕ            
ٖ            

 :اتمقيس االتجاى
ٔ            
ٕ            
ٖ            

 الموقع التعليمي:
ٔ            
ٕ            
ٖ            

 
 
 

 

 

 

 



 

 

  

 
 (ٖملحق رقم)

 الوضوء والطهارة"في وحدة  اإلختبار التحصيل الدراسي
 في صورتو األولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

206 

 

 

 

 

 

 (ٖملحق)

 ارة"الوضوء والطهفي وحدة إختبار تحصيلي 
 لتالميذ  الصف الرابع االبتدائي  

 

 إعداد

  أٛتد ٤تمد عبداهلل اٞترعي/ لطالبا
 (PEC151BK372الرقم ا١ترجعي ) 

 
 اشراف 

 
 إيمان محمد مبروك قطب الدكتوره/

 مٕٚٔٓىـ / ٜٖٗٔ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المحترم .............................. سعادة الدكتور/

 وبعد ،،، حمة اهلل وبركاتوالسالم عليكم ور 
الفصوؿ ا١تقلوبة يف تنمية  باستخداـفاعلية التعلم الذايت  يقـو الباحث بإجراء دراسة بعنواف " 

كذلك  االبتدائي الرابعالتحصيل الدراسي يف مادة الفقو كاالٕتاه ٨تو ا١تادة لدل تالميذ الصف 
 ا١تدينة العا١تيةكلية الًتبية جامعة تدريس بال١تناىج كطرؽ ا"يف الدكتوراهللحصوؿ على درجة" 

كيستلـز ألجراء ىذه الدراسة قياـ الباحث بإعداد اختبار ٖتصيلي يف ا١تستويات ا١تعرفية  يف 
 االبتدائي.الرابع لطلبة الصف الفقو كالسلوؾ " يف مقرر الوضوء كالطهارةكحدة " 

 كعليو ٕتدكف برفق ىذا ا٠تطاب  اإلختبار التحصيلي ا١تنوط بذلك.
كنظران ١تا تتمتعوف بو من خربة علمية، يأمل الباحث االستفادة من آرائكم القيمة يف ٖتكيم ىذا 

 . اِفاإلختبار كإبداء كجهة نظركم فيو حىت يكتمل العمل بإذف اهلل تع
 كعليو فاف الباحث يأمل منكم التفضل بتحكيم ىذا اإلختبار من حيث: 
 الدقة العلمية لكل سؤاؿ. -
 االبتدائي.الرابع سئلة لألىداؼ التعليمية كمستول طالب الصف مدل مناسبة األ -
 مشوؿ األسئلة للمحتول العلمي للوحدة. -
 إضافة أك تعديل  أك حذؼ ما تركنو مناسبان من فقرات اإلختبار.  -

 كىذا كلكم منا أٝتى االعتبار كعظيم التقدير ،،،   

 
 الباحث                                                                                    

 بيانات المحكم                               
  حكماسم الم

  الدرجة العلمية
  التخصص الدقيق

  الجهة العلمية التابع لها
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الرابع للصف  الفقو والسلوك" من مقرر الوضوء والطهارةاختبار تحصيلي في وحدة "
 )الفصل الدراسي األول(  البتدائيا
 البيانات الشخصية )اختيارم(:

 ............. :.........اسم ا١تدرسة:طالباسم ال
عزيزم الطالب: •

مػن مقػرر الفقػو " الوضػوء كالطهػارةك يف كحػدة "هدؼ ىذا اإلختبار إُف قياس مستول ٖتصػيلي 
  االبتدائيكالسلوؾ للصف الرابع 

 ة:اليل البدء باإلجابة على أسئلة اإلختبار، عليك قراءة التعليمات التقبتعليمات اإلختبار: •
 .امأل بياناتك أعاله 
 ( سؤاالن، يرجى اإلجابة عنها ٚتيعان.24يتضمن ىذا اإلختبار ) 
 .لكل سؤاؿ أربع بدائل لإلجابة )أ، ب، ج، د(، منها بديل كاحد فقط صحيح 
 يار اإلجابة الصحيحة.اقرأ كل سؤاؿ بدقة لفهم ا١تطلوب جيدان قبل اخت 
 .ال تعتمد يف اإلجابة على التخمُت 
  و مػػػرة اليػػػإذا َف تسػػػتطع اإلجابػػػة عػػػن أحػػػد األسػػػئلة فاتركػػػو كانتقػػػل للسػػػؤاؿ الػػػذم يليػػػو مث عػػػد

 أخرل.
 .إذا انتهيت من اإلجابة عن ٚتيع أسئلة اإلختبار عليك ٔتراجعة اإلجابة جيدان للتأكد منها 
 ابة ىو ٜتسة كأربعوف دقيقة. الزمن احملدد لالنتهاء من اإلج 
  اخػًت إجابػة كاحػدة فقػط مػن ا٠تيػارات الػػيت تعطػى لػك يف السػؤاؿ، كذلػك بوضػع دائػرة حػػوؿ

 اإلجابة الصحيحة، كما يف ا١تثاؿ اآليت: 
 تسمى عملية زراعة األعشاب بُت صفوؼ النباتات بػ :

 الدكرة الزراعية. - أ
 األشرطة ا١تتبادلة.  -ب 
 اٟتراثة الكنتورية.   -د                ا١تصاطب.            -ج
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 اختر اإلجابة الصحيحة وذلك بوضع  دائرة  حول رقم اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 
(على َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ  إنَّ اللََّو ُيِحبُّ التـَّوَّابِينَ دلت اآلية الكريمة في قولو تعالى:) -ٔ

 صنفين من الناس ىما  :
 صواموف  .                                        ب( التوابوف كا١تتطهركف  . أ(  التوابوف كال

 ج( ا١تتطهركف كا١تؤمنوف   .                                      د( الصواموف كا١تتطهركف  .
 تحصل الطهارة بأمرين ىما  : -ٕ

 ب(الوضوء فقط .               أ( إزالة النجاسة كالوضوء .                                  
 دين ك إزالة النجاسة .                                       د( إزالة النجاسة  .اليج( غسل 

 اقول عند دخول الخالء ىو : -ٖ
 أ( بسم اهلل.                                                           ب( اٟتمد هلل . 

 م إين أعوذ بك من ا٠تبث كا٠تبائث (.     د( اعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم ج( ) بسم اهلل ، الله
 اقدم عند الدخول لقضاء الحاجة  : -ٗ
 سرل                                                     اليمٌت                                                            ب( الرجل اليأ(الرجل  

 اقدـ احد٫تا.                                                       د( الرجلُت مع بعض ج( ال
 استنجي بعد قضاء الحاجة    :  -٘

 أ( با١تاء اك با١تناديل اك بأم شيء طاىر                               ب( بالًتاب فقط .   
 ( بأم شيء أمامي سواء طاىر أك غَت طاىر .ج( ال أستنجي.                                   د

 أقول عند الخروج من الخالء   : -ٙ
 أ(.   اٟتمد هلل                                                             ب( بسم اهلل   

 ج(. ال حوؿ كال قوة إال باهلل                                              د(. )) غيْفرانك ((
 أغسل يدي بعد قضاء الحاجة  : -ٚ

 أ( با١تاء فقط                                                             ب( با١تاء كالصابوف 
 ج( ال أغسلهما                                                            د( أمسحهما با١تناديل
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 من آداب قضاء الحاجة : -ٛ
 القبلة                                                  ب(  قضاء اٟتاجة يف الطريق   أ( استقباؿ

 ج( عدـ استقباؿ القبلة                                          د(  عدـ الغسل بعد قضاء اٟتاجة  
 من آداب فضاء الحاجة : -ٜ

 مٌت                                               اليد اليب( عدـ االستنجاء ب               مٌت                          اليد اليأ( االستنجاء ب
 دين                                                   د( عدـ االستنجاء اليج( االستنجاء ب

 ال استجمر:-ٓٔ
 ب( استجمر بالفاكهة      أ( بأم شيء ٤تـر كالطعاـ كالكتب                               

 ج( استجمر بأكراؽ مكتوب فيها                                       د( ال أستجمر بأم شيء  
 أدخل الخالء و معي : -ٔٔ

 أ( القرآف                                                                   ب( كتاب احاديث   
 شيء فيو ذكر اهلل عز كجل                 د( اكراؽ فيها اسم اهللج( أدخل ا٠تالء كليس معي 

 من اآلداب  : -ٕٔ
        سرل                                ب( ال أرمي ا١تناديل يف الطريق                                                             اليد اليأ( أناكؿ زميلي القلم ب

           لى اٞتدراف                                      د( ال أىتم بنظافة دكرات ا١تياه العامة                                        ج( الكتابة ع 
 يجب الوضوء لثالث عبادات : -ٖٔ

 أ( الصالة                                                               ب( الطواؼ  
 الة كالطواؼ فقط                                     د( الصالة كالطواؼ كمس ا١تصحف ج( الص

 شروط الوضوء ىي  : -ٗٔ
 أ( النية كطهارة ا١تاء كإزالة ما ٯتنع كصوؿ ا١تاء إُف البشرة  .         ب( ا١تاء  

 كعدـ إزالة ما ٯتنع كصولو ج( النية فقط.                                           د( طهارة ا١تاء 
 أتوضأ للصالة  : -٘ٔ

 أ( با١تاء                                                               ب( بالشاىي  
 ج( با١تاء النجس                                                      د( باٟترب 
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 عدد فروض الوضوء : -ٙٔ
 ب( ستة فركض                                              أ( ثالثة فركض          

 ج( ٙتانية فركض                                                     د( فرض كاحد 
 من فروض الوضوء :-ٚٔ
                      أ( غسل الرجلُت مع الكعبُت                                        ب( غسل الرجلُت إُف الركبتُت      

 سرل                                             د( غسل الرجلُت إُف االصابع                                          اليج( غسل الرجل 
 الموالة ىي : -ٛٔ

 تيب   أ( تقدًن غسل عضو عن اآلخر                                        ب( غسل األعضاء بالًت 
 دين                                        د( مسح الرأس مث ا١تضمضة اليج( غسل الرجلُت قبل 

 من سنن الوضوء غسل الكفين : -ٜٔ
 أ( ثالث مرات                                                         ب( أربع مرات  

 د( مرتُت                          ج(  مرة كاحدة                              
 تنظيف األسنان بالسواك أو بالفرشة والمعجون : -ٕٓ
 أ( عادة مضرة                            ب( امتثاال ألمر اهلل ك٤تافظة على صحة األسناف    
                            ج( ٥تالف للسنة                                                 د( مضر بالصحة        

 من نوقض الوضوء : -ٕٔ
 أ( اكل ٟتم اٞتمل                                                                ب( النـو العميق  

                ج( اكل ٟتم الغنم                                                               د( أكل السمك                  
 يقول المسلم بعد االنتهاء من الوضوء:  -ٕٕ

 أ( اٟتمد هلل               ب( أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف ٤تمدان عبده كرسولو  
 ج( ال إلو إال اهلل                                   د( ال يقوؿ شيء

 سنن الوضوء: -ٖٕ
 كال يبطل الوضوء بًتكها                                       ب( يعاقب تاركها    أ( يثاب فاعلها

 ج( تبطل الوضوء ن                                                            د( ال يثاب فاعلها  
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 من فروض الوضوء : -ٕٗ
 ب( غسل العينُت                دين إُف ا١ترفقُت                                اليأ( غسل 
 دين إُف الكعبُت                                          د( غسل الرجلُت إُف ا١ترفقُت اليج( غسل 

 بعد قضاء الحاجة : -ٕ٘
 أ( ال أفعل شيء                                                       ب( اخرج من اٟتماـ فقط  

 خ على االرض                                            د( اترؾ ا١تكاف نظيفان ج( اترؾ االكسا 
 سرى في :اليد الياستخدم  -ٕٙ

 أ( أكل هبا                                                                 ب( استنجي هبا  
 د( أشرب هبا            ج( اسلم على االخرين هبا                                    

 :  أقضي حاجتي في  -ٕٚ
 أ( الطريق                                                                ب( ٖتت ظل شجرة  

 ج( يف اٟتماـ                                                           د( يف اٟتديقة 
 ما الذي يبطل الوضوء : -ٕٛ

 دين إُف ا١ترفقُت                                            ب( ا١تضمضة كاإلستنشاؽ  لياأ( غسل 
 ج( عدـ غسل الوجو                                                    د( مسح الرأس 

 يسن الوضوء ألمور منها : -ٜٕ
 ب( عند األكل              أ(  على كل حاؿ                                              

 ج( عند زيارة األصدقاء                                                 د(  عند الذىاب للسوؽ
 تغسل األعضاء عند الوضوء : -ٖٓ

 أ( ٜتس مرات                                                         ب( ثالث مرات 
 د( عشر مرات                                            ج( مرة كاحدة              

 كما أطهر أعضائي فإنو يجب علي أن أطهر لساني  :  -ٖٔ
 أ( من قوؿ ما حـر اهلل                                                 ب( غسل اللساف  

 .د( السالـ      ج( من التكلم ٔتا احل اهلل                                       
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 أمسح أذني عند الوضوء : -ٕٖ
 أ( بأصبعي السبابتُت كاهبامي                                         ب( بيدم  

 ج( فقك بالسبابتُت                                                د( ال امسحهما 
 من توضأ وأحسن الوضوء : -ٖٖ

 ب( ليس لو أجر من اهلل                                              أ(. يكوف نظيفان            
 ج( ٗترج خطاياه من جسده من ٖتت أظافره                     د(  ال تصح صالتو 

 عند قضاء الحاجة  :  -ٖٗ
 أ( استًت فقط عن اصدقائي                                        ب( استًت عن أنظار اآلخرين 
 ج( ؿ استًت عن أحد                                              د(  استًت عن كالدم فقط 

 من شروط الوضوء كل مما يلي ما عدا..-ٖ٘
 أ(استقباؿ القبلة.                                             ب(قراءة سورة بعد الفاٖتة

 د( التشد االكسط.                  ج(الركوع.                                  
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 (ٗملحق رقم)
 الوضوء والطهارة"في وحدة  اإلختبار التحصيل الدراسي

 في صورتو النهائية
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 (ٗملحق)

 الوضوء والطهارة"في وحدة إختبار تحصيلي 
 لتالميذ  الصف الرابع االبتدائي  

 

 إعداد

   اٞترعيأٛتد ٤تمد عبداهلل/ لطالبا
 (PEC151BK372الرقم ا١ترجعي ) 

 
 اشراف 

 
 إيمان محمد مبروك قطب الدكتوره/

 مٕٚٔٓىـ / ٜٖٗٔ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اختبار تحصيلي في وحدة "الوضوء والطهارة" من مقرر الفقو والسلوك للصف الرابع 
 )الفصل الدراسي األول(  االبتدائي

 البيانات الشخصية )اختيارم(:
 ............. :.........اسم ا١تدرسة:طالبال اسم
عزيزم الطالب: •

ك يف كحػدة "الوضػوء كالطهػارة" مػن مقػرر الفقػو هدؼ ىذا اإلختبار إُف قياس مستول ٖتصػيلي 
  االبتدائيكالسلوؾ للصف الرابع 

 ة:يالقبل البدء باإلجابة على أسئلة اإلختبار، عليك قراءة التعليمات التتعليمات اإلختبار: •
 .امأل بياناتك أعاله 
 ( سؤاالن، يرجى اإلجابة عنها ٚتيعان.24يتضمن ىذا اإلختبار ) 
 .لكل سؤاؿ أربع بدائل لإلجابة )أ، ب، ج، د(، منها بديل كاحد فقط صحيح 
 .اقرأ كل سؤاؿ بدقة لفهم ا١تطلوب جيدان قبل اختيار اإلجابة الصحيحة 
 .ال تعتمد يف اإلجابة على التخمُت 
 و مػػػرة اليػػػتطع اإلجابػػػة عػػػن أحػػػد األسػػػئلة فاتركػػػو كانتقػػػل للسػػػؤاؿ الػػػذم يليػػػو مث عػػػد إذا َف تسػػػ

 أخرل.
 .إذا انتهيت من اإلجابة عن ٚتيع أسئلة اإلختبار عليك ٔتراجعة اإلجابة جيدان للتأكد منها 
  .الزمن احملدد لالنتهاء من اإلجابة ىو ٜتسة كأربعوف دقيقة 
 يت تعطػى لػك يف السػؤاؿ، كذلػك بوضػع دائػرة حػػوؿ اخػًت إجابػة كاحػدة فقػط مػن ا٠تيػارات الػػ

 اإلجابة الصحيحة، كما يف ا١تثاؿ اآليت: 
 تسمى عملية زراعة األعشاب بُت صفوؼ النباتات بػ :

 الدكرة الزراعية. - ب
 األشرطة ا١تتبادلة.  -ب 
 اٟتراثة الكنتورية.   -ا١تصاطب.                           د -ج
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 لك بوضع  دائرة  حول رقم اإلجابة الصحيحة فيما يلي: اختر اإلجابة الصحيحة وذ
(على َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ  إنَّ اللََّو ُيِحبُّ التـَّوَّابِينَ دلت اآلية الكريمة في قولو تعالى:) -ٔ

 صنفين من الناس ىما  :
 ١تتطهركف  . أ(  التوابوف كالصواموف  .                                        ب( التوابوف كا

 ج( ا١تتطهركف كا١تؤمنوف   .                                      د( الصواموف كا١تتطهركف  .
 تحصل الطهارة بأمرين ىما  : -ٕ

 أ( إزالة النجاسة كالوضوء .                                                ب(الوضوء فقط . 
 د( إزالة النجاسة  .                                     دين ك إزالة النجاسة .  اليج( غسل 

 اقول عند دخول الخالء ىو : -ٖ
 أ( بسم اهلل.                                                              ب( اٟتمد هلل . 
 طاف الرجيم ج( ) بسم اهلل ، اللهم إين أعوذ بك من ا٠تبث كا٠تبائث (.     د( اعوذ باهلل من الشي

 اقدم عند الدخول لقضاء الحاجة  : -ٗ
 سرل                                                     اليمٌت                                                            ب( الرجل اليأ(الرجل  

 د( الرجلُت مع بعض        ج( ال اقدـ احد٫تا.                                               
 استنجي بعد قضاء الحاجة    :  -٘

 أ( با١تاء اك با١تناديل اك بأم شيء طاىر                               ب( بالًتاب فقط .   
 ج( ال أستنجي.                                   د( بأم شيء أمامي سواء طاىر أك غَت طاىر .

 ن الخالء   :أقول عند الخروج م -ٙ
 أ(.   اٟتمد هلل                                                             ب( بسم اهلل   

 ج(. ال حوؿ كال قوة إال باهلل                                              د(. )) غيْفرانك ((
 أغسل يدي بعد قضاء الحاجة  : -ٚ

 ب( با١تاء كالصابوف                                               أ( با١تاء فقط               
 ج( ال أغسلهما                                                            د( أمسحهما با١تناديل
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 من آداب قضاء الحاجة : -ٛ
 ب(  قضاء اٟتاجة يف الطريق     أ( استقباؿ القبلة                                                     

 ج( عدـ استقباؿ القبلة                                          د(  عدـ الغسل بعد قضاء اٟتاجة  
 من آداب فضاء الحاجة : -ٜ

                                             مٌت   اليد اليمٌت                                                ب( عدـ االستنجاء باليد اليأ( االستنجاء ب
 دين                                                   د( عدـ االستنجاء اليج( االستنجاء ب

 ال استجمر:-ٓٔ
 أ( بأم شيء ٤تـر كالطعاـ كالكتب                                    ب( استجمر بالفاكهة 

 فيها                                       د( ال أستجمر بأم شيء   ج( استجمر بأكراؽ مكتوب
 أدخل الخالء و معي : -ٔٔ

 أ( القرآف                                                                   ب( كتاب احاديث   
 ؽ فيها اسم اهللج( أدخل ا٠تالء كليس معي شيء فيو ذكر اهلل عز كجل                 د( اكرا

 من اآلداب  : -ٕٔ
               سرل                                       ب( ال أرمي ا١تناديل يف الطريق                                                      اليد اليأ( أناكؿ زميلي القلم ب

 د( ال أىتم بنظافة دكرات ا١تياه العامة                                                          ج( الكتابة على اٞتدراف                               
 يجب الوضوء لثالث عبادات : -ٖٔ

 أ( الصالة                                                               ب( الطواؼ  
 د( الصالة كالطواؼ كمس ا١تصحف             ج( الصالة كالطواؼ فقط                         

 شروط الوضوء ىي  : -ٗٔ
 أ( النية كطهارة ا١تاء كإزالة ما ٯتنع كصوؿ ا١تاء إُف البشرة  .         ب( ا١تاء  

 ج( النية فقط.                                           د( طهارة ا١تاء كعدـ إزالة ما ٯتنع كصولو 
 ة  :أتوضأ للصال -٘ٔ

 أ( با١تاء                                                               ب( بالشاىي  
 ج( با١تاء النجس                                                      د( باٟترب 
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 عدد فروض الوضوء : -ٙٔ
 ب( ستة فركض      أ( ثالثة فركض                                                  

 ج( ٙتانية فركض                                                     د( فرض كاحد 
 من فروض الوضوء :-ٚٔ
 أ( غسل الرجلُت مع الكعبُت                                        ب( غسل الرجلُت إُف الركبتُت                           

 ل                                             د( غسل الرجلُت إُف االصابع                                          سر اليج( غسل الرجل 
 الموالة ىي : -ٛٔ

 أ( تقدًن غسل عضو عن اآلخر                                        ب( غسل األعضاء بالًتتيب   
 د( مسح الرأس مث ا١تضمضة                                  دين       اليج( غسل الرجلُت قبل 

 من سنن الوضوء غسل الكفين : -ٜٔ
 أ( ثالث مرات                                                         ب( أربع مرات  

 ج(  مرة كاحدة                                                        د( مرتُت
 نظيف األسنان بالسواك أو بالفرشة والمعجون :ت -ٕٓ
 أ( عادة مضرة                            ب( امتثاال ألمر اهلل ك٤تافظة على صحة األسناف    
 ج( ٥تالف للسنة                                                 د( مضر بالصحة                                   

 الوضوء :من نوقض  -ٕٔ
 أ( اكل ٟتم اٞتمل                                                                ب( النـو العميق  

 ج( اكل ٟتم الغنم                                                               د( أكل السمك                                 
 نتهاء من الوضوء:يقول المسلم بعد اال  -ٕٕ

 أ( اٟتمد هلل               ب( أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف ٤تمدان عبده كرسولو  
 ج( ال إلو إال اهلل                                   د( ال يقوؿ شيء

 سنن الوضوء: -ٖٕ
 ب( يعاقب تاركها                         أ( يثاب فاعلها كال يبطل الوضوء بًتكها                 

 ج( تبطل الوضوء ن                                                            د( ال يثاب فاعلها  
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 من فروض الوضوء : -ٕٗ
 دين إُف ا١ترفقُت                                                ب( غسل العينُت  اليأ( غسل 
 دين إُف الكعبُت                                             د( غسل الرجلُت إُف ا١ترفقُت اليج( غسل 

 بعد قضاء الحاجة : -ٕ٘
 أ( ال أفعل شيء                                                           ب( اخرج من اٟتماـ فقط  

 د( اترؾ ا١تكاف نظيفان                         ج( اترؾ االكساخ على االرض                    
 سرى في :اليد الياستخدم  -ٕٙ

 أ( أكل هبا                                                                 ب( استنجي هبا  
 ج( اسلم على االخرين هبا                                               د( أشرب هبا 

 :  ي حاجتي في أقض -ٕٚ
 أ( الطريق                                                                ب( ٖتت ظل شجرة  

 ج( يف اٟتماـ                                                           د( يف اٟتديقة 
 ما الذي يبطل الوضوء : -ٕٛ

 ب( ا١تضمضة كاإلستنشاؽ                                 دين إُف ا١ترفقُت             اليأ( غسل 
 ج( عدـ غسل الوجو                                                    د( مسح الرأس 

 يسن الوضوء ألمور منها : -ٜٕ
 أ(  على كل حاؿ                                                        ب( عند األكل    

 ند زيارة األصدقاء                                                 د(  عند الذىاب للسوؽج( ع
 تغسل األعضاء عند الوضوء : -ٖٓ

 أ( ٜتس مرات                                                         ب( ثالث مرات 
 د( عشر مرات             ج( مرة كاحدة                                             

 كما أطهر أعضائي فإنو يجب علي أن أطهر لساني  :  -ٖٔ
 أ( من قوؿ ما حـر اهلل                                                 ب( غسل اللساف  

 .ج( من التكلم ٔتا احل اهلل                                            د( السالـ 
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 عند الوضوء :أمسح أذني  -ٕٖ
 أ( بأصبعي السبابتُت كاهبامي                                         ب( بيدم  

 ج( فقك بالسبابتُت                                                د( ال امسحهما 
 من توضأ وأحسن الوضوء : -ٖٖ

 ب( ليس لو أجر من اهلل               أ(. يكوف نظيفان                                           
 ج( ٗترج خطاياه من جسده من ٖتت أظافره                     د(  ال تصح صالتو 

 عند قضاء الحاجة  :  -ٖٗ
 أ( استًت فقط عن اصدقائي                                        ب( استًت عن أنظار اآلخرين 

 د(  استًت عن كالدم فقط                                  ج( ؿ استًت عن أحد             
 من شروط الوضوء كل مما يلي ما عدا..-ٖ٘

 أ(استقباؿ القبلة.                                             ب(قراءة سورة بعد الفاٖتة
 سط.ج(الركوع.                                                    د( التشد االك 

 مفتاح تصحيح لالختبار التحصيلي                                
 االجابة الصحيحة رقم السؤال اإلجابة الصحيحة رقم السؤال

ٔ  ٕ٘  
ٕ  ٕٙ  
ٙ  ٕٚ  
ٗ  ٕٛ  
٘  ٕٜ  
ٙ  ٖٓ  
ٚ  ٖٔ  
ٛ  ٖٕ  
ٜ  ٖٖ  

ٔٓ  ٖٗ  
ٔٔ    
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ٕٔ    
ٖٔ    
ٔٗ    
ٔ٘    
ٔٙ    
ٔٚ    
ٔٛ    
ٜٔ    
ٕٓ    
ٕٔ    
ٕٕ    
ٕٖ    
ٕٗ    
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 (٘ملحق )

 .في صورتو االولية مقياس االتجاىات نحو مادة الفقو
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 (٘ملحق)
 

 

 الرابع االبتدائي الصف  ميذالتلدى الفقو نحو مادة  االتجاىاتمقياس 

 الفصل الدراسي األول

 اعداد

  اهلل اٞترعيأٛتد ٤تمد عبد/ لطالبا
 (PEC151BK372الرقم ا١ترجعي ) 

 اشراف 
 

 إيمان محمد مبروك قطب الدكتوره/

  مٕٚٔٓىـ / ٜٖٗٔ
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 اسم الطالب )اختيارم(...................................
  الصف  الرابع االبتدائي )      (

 تعليمات المقياس : 
 عزيزم التلميذ ....            

ليس اختبار لك ، كإ٪تا يهدؼ إُف قياس إتاىك ٨تو مادة الفقو، كيتكوف ىذا ا١تقياس      
( أماـ أحد ( عبارة كا١تطلوب منك أف تقرأ كل عبارة بدقة كتضع عالمة صح )46من )

 ال أكافق( اليت تعرب عن إتاىك ٨تو ا١تادة. -غَت متأكد  -االختيارات )موافق 
 ة : اليك اإلرشادات التاليك 
ارات صحيحة كعبارات خاطئة كأف اإلجابة الصحيحة ىي اليت تعرب بصدؽ ال توجد عب -1

 عن رأيك الشخصي ْتيادية .
 تأكد من اإلجابة عن ٚتيع العبارات كضع عالمة كاحدة فقط . -3
 ال تستغرؽ كقتان طويالن يف عبارة كاحدة، إذ أف انطباعك األكؿ يعترب أدؽ انطباع .-2
 اقرأ العبارات بإمعاف كدقة.-4
 ال تضع أكثر من إشارة أماـ العبارة الواحدة -5

 مثاؿ : 

 العبارة
 موافق

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 
 متأكد

 كافقال أ

    الفقوأحب مادة 

 

  

                    

 

 

  أٛتد ٤تمد عبداهلل اٞترعيالباحث/   

 (jarei.@hotmail.com)اإلٯتيل

 ٖٜٜٜٜ٘ٙٙ٘ٓ/الجوال
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 مقياس االتجاىات نحو مادة الفقو لدى طالب الصف الرابع االبتدائي

       

 موافق العبارات 
غَت 
 متأكد

ال 
 أكافق

    كشيقة.جذابة الفقو أشعر أف مادة   1

    .وميةاليحيايت أشعر أف دراسة الفقو تفيدين يف   3

    ال أريد ا١تشاركة يف أنشطة الدرس .  2

    يف ا١تدرسة. مادة الفقواستمتع بدراسة موضوعات   4

    رغمان عٌت. دركس مادة الفقوأشعر بأنٍت استذكر   5

    يشوقٍت معلم الفقو لدراسة موضوعات الفقو.  6

    مادة الفقو.حصص  أفضل ٗتفيض  7

    أشعر بالشركد الذىٍت يف حصة الفقو  8

    .الفقويسرين استبداؿ حصة األلعاب ْتصة   9

    .ذات أ٫تيةليست  الفقةمادة أعتقد أف   16

      التفكَت. الدقة يف ملدتنمي  الفقومادة  أعتقد أف  11

    يهتم بالقضايا الفقهية. موقع ِف إنشاء يف أرغب  13

    .الفقولل يف حصة أشعر با١ت  12
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 موافق العبارات 
غَت 
 متأكد

ال 
 أكافق

    ومية.الييف حيايت  مادة الفقوىتم بتطبيقات موضوعات ال أ 14

    .األحكاـ الفقهيةأبذؿ جهدم يف تعلم  15

    با١تنزؿ. مادة الفقوعند استذكار دركس  للأشعر با١ت 16

    .دركس مادة الفقو على نفسي يف فهم االعتمادأحاكؿ  17

      .يف ا١تشاركة يف األنشطة الدينية خارج الصف الفقومادة  ببٍتٖت 18

    مع زمالئي. مادة الفقوستمتع ٔتناقشة دركس أ 19

    .الفقوأجد صعوبة يف فهم موضوعات  36

    .ال يوجد تفاعل بُت ا١تعلم كالطالب يف دركس مادة الفقو 31

    .الفقومادة  أشعر بالرضا ٨تو 33

    .الفقوجديد يف مادة  ءشيأشعر بالسعادة عند تعلم  32

    أرل أف دراسيت ١تقرر يف الفقو  ال يفيدين يف عملي مستقبالن كمدرس. 34

    .الفقوأقضى كقتان ٦تتعان أثناء استذكار دركس  35

    .فقومادة الاليت هبا مقرر  الشرعيةااللتحاؽ بأحد التخصصات  مأنو ال  36

 سهلة.الفقو دراسة مادة أشعر أف  37
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 موافق العبارات

غَت 
 متأكد

ال 
 أكافق

    تضيع كثَتان من كقيت. مادة الفقودراسة أشعر بأف  38

    . الفقة من مقررات الصف الثاين ا١تتوسطأ٘تٌت حذؼ مادة  39

    . الدينية لدمالقضايا يف حل كثَت من  دراسة موضوعات مادة الفقوتفيدين  26

    .أكره مادة الفقو بسبب اختباراهتا 21

    .بالفقواذىب إُف مكتبة ا١تدرسة لإلطالع على الكتب كا١تراجع ا٠تاصة  23

    ا٘تي اف اعمل مدرسا ١تادة الفقو. 22

    احرص علي مشاىد برامج التلفزيوين اليت تتناكؿ الفتاكم كاالحكاـ 24
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 (ٙملحق )

 .النهائيةمقياس االتجاىات نحو مادة الفقو في صورتو 
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 (ٙملحق)
 

 

 الرابع االبتدائي الصف  ميذالتلدى الفقو نحو مادة  االتجاىاتمقياس 

 الفصل الدراسي األول

 اعداد

  أٛتد ٤تمد عبداهلل اٞترعي/ لطالبا
 (PEC151BK372الرقم ا١ترجعي ) 

 اشراف 
 

 ان محمد مبروك قطبإيم الدكتوره/

  مٕٚٔٓىـ / ٜٖٗٔ
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 اسم الطالب )اختيارم(...................................
  الصف  الرابع االبتدائي )      (

 تعليمات المقياس : 
 عزيزم التلميذ ....            

 ىذا ا١تقياس ليس اختبار لك ، كإ٪تا يهدؼ إُف قياس إتاىك ٨تو مادة الفقو، كيتكوف     
( أماـ أحد ( عبارة كا١تطلوب منك أف تقرأ كل عبارة بدقة كتضع عالمة صح )46من )

 ال أكافق( اليت تعرب عن إتاىك ٨تو ا١تادة. -غَت متأكد  -االختيارات )موافق 
 ة : اليك اإلرشادات التاليك 
ال توجد عبارات صحيحة كعبارات خاطئة كأف اإلجابة الصحيحة ىي اليت تعرب بصدؽ  -1
 رأيك الشخصي ْتيادية . عن
 تأكد من اإلجابة عن ٚتيع العبارات كضع عالمة كاحدة فقط . -3
 ال تستغرؽ كقتان طويالن يف عبارة كاحدة، إذ أف انطباعك األكؿ يعترب أدؽ انطباع .-2
 اقرأ العبارات بإمعاف كدقة.-4
 ال تضع أكثر من إشارة أماـ العبارة الواحدة -5

 مثاؿ : 

 العبارة
 موافق

غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت 
 متأكد

 كافقال أ

    الفقوأحب مادة 

 

  

                    

 

 

  أٛتد ٤تمد عبداهلل اٞترعيالباحث/   

 (jarei.@hotmail.com)اإلٯتيل

 ٖٜٜٜٜ٘ٙٙ٘ٓ/الجوال
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 مقياس االتجاىات نحو مادة الفقو لدى طالب الصف الرابع االبتدائي

       

 موافق العبارات 
غَت 
 متأكد

ال 
 أكافق

    جذابة كشيقة.الفقو أشعر أف مادة   1

    .وميةاليحيايت أشعر أف دراسة الفقو تفيدين يف   3

    أريد ا١تشاركة يف أنشطة الدرس .ال   2

    يف ا١تدرسة. مادة الفقواستمتع بدراسة موضوعات   4

    رغمان عٌت. دركس مادة الفقوأشعر بأنٍت استذكر   5

    يشوقٍت معلم الفقو لدراسة موضوعات الفقو.  6

    مادة الفقو.أفضل ٗتفيض حصص   7

    أشعر بالشركد الذىٍت يف حصة الفقو  8

    .الفقواستبداؿ حصة األلعاب ْتصة  يسرين  9

    .ذات أ٫تيةليست  الفقةمادة أعتقد أف   16

      التفكَت. الدقة يف ملدتنمي  الفقومادة  أعتقد أف  11

    يهتم بالقضايا الفقهية. موقع ِف إنشاء يف أرغب  13

    .الفقوأشعر با١تلل يف حصة   12
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 موافق العبارات 
غَت 
 متأكد

ال 
 أكافق

    ومية.الييف حيايت  مادة الفقوىتم بتطبيقات موضوعات ال أ 14

    .األحكاـ الفقهيةأبذؿ جهدم يف تعلم  15

    با١تنزؿ. مادة الفقوعند استذكار دركس  للأشعر با١ت 16

    .دركس مادة الفقوعلى نفسي يف فهم  االعتمادأحاكؿ  17

      .الدينية خارج الصف يف ا١تشاركة يف األنشطة الفقومادة  ببٍتٖت 18

    مع زمالئي. مادة الفقوستمتع ٔتناقشة دركس أ 19

    .الفقوأجد صعوبة يف فهم موضوعات  36

    .ال يوجد تفاعل بُت ا١تعلم كالطالب يف دركس مادة الفقو 31

    .الفقوأشعر بالرضا ٨تو مادة  33

    .الفقوجديد يف مادة  ءشيأشعر بالسعادة عند تعلم  32

    أرل أف دراسيت ١تقرر يف الفقو  ال يفيدين يف عملي مستقبالن كمدرس. 34

    .الفقوأقضى كقتان ٦تتعان أثناء استذكار دركس  35

    .مادة الفقواليت هبا مقرر  الشرعيةااللتحاؽ بأحد التخصصات  مأنو ال  36

 سهلة.الفقو دراسة مادة أشعر أف  37
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 موافق العبارات

غَت 
 متأكد

ال 
 أكافق

    تضيع كثَتان من كقيت. مادة الفقودراسة أشعر بأف  38

    . الفقة من مقررات الصف الثاين ا١تتوسطأ٘تٌت حذؼ مادة  39

    . القضايا الدينية لدميف حل كثَت من  دراسة موضوعات مادة الفقوتفيدين  26

    .أكره مادة الفقو بسبب اختباراهتا 21

    .بالفقوإُف مكتبة ا١تدرسة لإلطالع على الكتب كا١تراجع ا٠تاصة  اذىب 23
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 ( ٚملحق رقم)
رابط للبحث  الموقع التعليمي 
/resume٘https://jarreiahmed.wixsite.com/jarei 
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Jurisprudence and the Towards the Material in the Fourth Grade Students 
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Abstract: The aim of the research is to identify the effectiveness of self-   

learning using the inverted chapters in the development of scholastic 

achievement in the jurisprudence and towards the material in the fourth 

grade pupils. To achieve this, the researcher designed a teaching site for 

teaching and learning the unit of ablution and purity using the self-learning 

strategy using the inverted classes The researcher also prepared a collection 

test to measure the level of achievement in the research sample and a 

measure of the students' attitudes towards the jurisprudence in the sample 

of the same research. The sample reached (06) students of the fourth grade 

primary school in Umm Al - (06) students using the same unit in the usual 

way. The search tools were applied both tribal and ad-hoc to both groups. 

The results of the research resulted in differences between the two groups. 

Statistical significance at the level of (6.56) between the average scores of 

the students of the experimental group and the scores of the students in the 

control group in the remote application of the test of achievement and the 

measure of trends for the benefit of the experimental group. In light of 

these results, the researcher made some recommendations and suggestions. 

Keywords: self-learning, inverted chapters, direction, jurisprudence. 

 




