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اإلهــــــداء
إلى الذي علمني أن أرتقي سُلَّم الحياة بحلمه وحكمته وصبرهُ.....
زوجي ورفيق دربيُ.
إلىُأزهارُحياتيُبناتيُوسامُوعبيرُوندين حفظهم اهللُ.
إلى من قدم لي يد العون و المساعدة.
إليهم جميعاُ أُهدي ثمرة هذا الجهد المتواضعُ.
واسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه
والحمد لله رب العالمين
الباحثة
فاطمة أمحد أبو مزيد

-ب-

شكر وتقدير

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم
سلطانه على ما أتاني من فضله وتوفيقه إلنجا هذه الدراسة.

والصالة والسالم على أصدق العرب حديثا ،وأفصحهم لسانا ،وأبلغهم بيانا ،محمد بن عبد اهلل،
وعلى آله األطهار ،وصحبه األخيار ،أفضل صالة ،وأتم تسليم ...أما بعد،،،

فإن هذه الدراسة لم تكن لتبلغ مبلغها لوال جهود أناس مدوا لي يد العون والدعم ،فغمروني بكرمهم،
ولم يبخلوا علي بعطائهم ،فأسأل اهلل أن يج يهم عني خير الج اء.

واعترافا بالفضل ألهله ووفاء لكل من وقف إلى جانبي وساعدني في مرحلة إنجا هذا العمل،
وانطالقا من قول المصطفى صلى اهلل عليه وسلم (ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس) كان من

الواجب علي أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان للصرح الشامخ الذي أعت به ،جامعة األ هر وأخص
بالذكر عمادة الدراسات العليا وكلية التربية وعميدها وعموم القائمين عليها في الجامعة إلتاحتهم

الفرصة لي الستكمال الدراسات العليا ونيل درجة الماجستير.

كما وأقدم امتناني وشكري الج يل إلى من غمراني بالنصح والتوجيه إلى االستاذ الدكتور /عطا
درويش أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم في جامعة األ هر ،والدكتور /محمود برغوت أستاذ

تكنولوجيا التعليم المساعد ومشرف مبحثي الحاسوب والتكنولوجيا في و ارة التربية والتعليم العالي،

لتفضلهما بقبول اإلشراف على هذه الدراسة ،ولصبرهما ولعلمهما الوفير الذي كان له األثر الكبير

في إخراجها على هذا الوجه المشرق ،فأسأل اهلل أن يج يهما عني خير الج اء وأن يجعل ذلك في
مي ان حسناتهما وأن يحفظهما دوما ليكونا ذخ ار للعلم .

كما وأتقدم بج يل الشكر وعظيم االمتنان إلى األستاذ الدكتور /عبد المعطي األغا أستاذ المناهج
وطرق تدريس الجغرافيا المشارك بالجامعة اإلسالمية ،واألستاذ الدكتور /منصور اللوح أستاذ

الجغرافيا المناخية في جامعة األ هر على التفضل بقبول مناقشة هذه الدراسة ،فأسأل اهلل تعالى أن
يبارك في جهدهما وأن ينعم عليهما من فضله.

وأتوجه بالشكر إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة ،وأسدى لي النصح والتوجيه وأخص بالذكر

الدكتور /راشد أبو صواوين أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية ورئيس قسم المناهج بجامعة
األ هر ،والدكتور/حسن مهدي أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات المساعد بجامعة األقصى،
وأشكر محكمي أدوات الدراسة كل باسمه ولقبه لما قدموه لي من النصائح واإلرشادات القيمة والتي

استفدت منها كثي ار في دراستي .

-ت-

كما وأتقدم بعظيم الشكر بعد شكر اهلل ع وجل إلى وجي الغالي ،ورفيق دربي هير أبو خشان الذي
بذل كل غالي ونفيس من أجل سعادتنا ،وعلمني كيف أواجه الصعوبات ،إلى العين التي سهرت

الليالي تعمل دون كلل أو ملل ،أطال اهلل في عمره ومتعه بالصحة والعافية وج اه اهلل خير ج اء.
والشكر موصول أيضا إلى أ هار حياتي بناتي لما وفرروه لري مرن جرو بحر

ود ارسرة ،كمرا ال يفروتني

أن أتقردم بج يرل الشركر إلرى عمري وعمتري أطرال اهلل فري عمرهمرا ومنحهمرا الصرحة والعافيرة ،فأسرأل

اهلل أن يحفظهما دوما ،ويجعلهما من سعداء الدارين الفائ ين بالدنيا واآلخرة.

وأشكر كل من شجعني وساعدني ولرم يتسر المجرال إليرراد أسرمائهم فليعلمروا أن مكرانتهم فري القلرب

محفوظة فلهم مني ج يل الشكر.

وأخير ار فرإن هرذه الد ارسرة مرا هري إال عمرل متواضر  ،ونقطرة بسريطة مرن محريط العلرم الرذي ال يردرك

أغرواره ،إال اهلل ،وأرجرو أن أكرون قرد وفقرت فري تحقيرق الغرر

المنشرود مرن هرذه الد ارسرة ،فهرو كرأي

عمل إنساني ال يخلو من نقص أو قصور ،فإن كان ثمة إجادة فالفضل كرل الفضرل هلل سربحانه ،ثرم

لمشررفي الفاضرلين وتوجيهاتهمرا السرديدة ،وان كران ثمرة قصرور أو تقصرير فمنرى ومرن الشريطان،
والحمد هلل الذي تفرد لنفسه بالكمال ،وجعل النقص سمة تستولي على جملة البشر.

(وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب)
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

الباحثة
فاطمة أمحد أبو مزيد

-ث-

ملخص الدراسة

تناولت الدراسة فاعلية استخدام الحقيبة اإللكترونية في تدريس وحدة البنية الجيولوجية والتضاريس
على التحصيل لدى طالبات الصف التاس في محافظة خانيونس.
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام الحقيبة اإللكترونية في تدريس وحدة البنية
الجيولوجية والتضاريس في الوطن العربي على التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف التاس في
محافظة خانيونس ،لذلك قامت الباحثة بتصميم الحقيبة اإللكترونية في ضوء النموذج العام للتصميم
التعليمي  ،ADDIEواستخدمت المنهج الشبه التجريبي ،كما وأعدت االختبار التحصيلي وتأكدت من
صدقه وثباته ،وصالحيته للتطبيق ،وتم تطبيقه على عينة الدراسة ،والمكونة من ( )46طالبة من طالبات
الصف التاس األساسي بمدرسة بني سهيال األساسية للبنات للفصل الدراسي االول من السنة الدراسية
( ،)4102/4106مو عين كما يلي :مجموعة ضابطة
والتضاريس في مبح

وتضم()24

طالبة تم تدريسها وحدة البنية الجيولوجية

جغرافية الوطن العربي بالطريقة التقليدية ،ومجموعة تجريبية

وتضم()24

طالبة،

تم تدرسيها الوحدة نفسها من خالل استخدام الحقيبة اإللكترونية.
وكشفت نتائج الدراسة عن :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05≥بين
متوسط التحصيل الدراسي لدى طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط التحصيل الدراسي لدى طالبات
المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( (0.05≥بين متوسط التحصيل الدراسي لدي طالبات المجموعة التجريبية في
االختبار قبل التطبيق وبعده ،كما وكشفت عن وجود فاعلية كبيرة للحقيبة اإللكترونية على تحصيلهن.
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج  ،تم وض بع

من التوصيات وذلك على النحو التالي:

 االستفادة من الحقيبة اإللكترونية في تدريس الجغرافيا لدى طالبات الصف التاس األساسي. ضرورة إقامة دورات وندوات تعريفية للمعلمين والمعلمات إلطالعهم على أهمية توظيف الحقيبةاإللكترونية في عملية التدريس.
 ضرورة اهتمام و ارة التربية والتعليم بالتعاون م المؤسسات التربوية األكاديمية في إنشاء حقائبإلكترونية ،ودعمها من خالل مواق تعليمية على اإلنترنت ،لتصبح مثل بنك كامل للحقائب اإللكترونية
وتسهم في رف العملية العليمية.

-ج-

Abstract
The effectiveness of electronic bag in the teaching unit geological structure and
terrain on the achievement of the ninth grade students in Khan Younis.
The study aimed to reveal the effectiveness of the electronic bag in the teaching
unit geological structure and terrain on the achievement of the students of ninth grade in
Khan Younis, so the researcher to design electronic bag in light of the general model of
instructional design ADDIE, and used semi-experimental method, as prepared
achievement test and confirmed the sincerity and persistence, and the validity of the
application, have been applied to the study sample, consisting of( 64) female students
from the basic ninth-grade school Bani Suhaila essential for girls for the school year
(2014/2015), distributed as follows: a control group and includes (32) students have
been taught unit structure geological and terrain in the Arab World Geography Study of
the traditional way, and the experimental group and includes (32) student, it was
Tdrceaa unit itself through the use of electronic bag.
The results of the study on the presence of statistically significant differences at
the level of significance (0.05≥a) between the average collection of students of the
experimental group and the average collection of female control group in posttest for
the experimental group, and the presence of statistically significant differences at the
level of significance (0.05≥) between the average the collection of the experimental
group students in the test before and after the application, and also revealed the
existence

of

highly

effective

electronic

collection

bag

for

students.

In light of the findings of the study results have been a number of recommendations
including the following:
- Take advantage of electronic Multi Pouch study in Geography Teaching students to
ninth grade.
- The need to establish an introductory courses and seminars for teachers and teachers to
inform them of the electronic bag, and encourage them to employ them in teaching.
- Paying attention to the Ministry of Education in cooperation with academic and
educational institutions in the establishment of educational electronic bags, and support
through educational sites on the Internet, such as to become a bank bags full of
educational electronic and contribute to raising the educational process.
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة

مقدمة الدراسة:

تكاجو النظـ التعميمية التقميدية تحديات جسيمة لحاجتيا إلى تكفير فرص تعميمية أكسع ،األمر الذم
فرض عمى العديد مف المؤسسات التعميمية حكؿ العالـ مكاجية ىذه التحديات مف خبلؿ النظر
الجاد في إمكانية تطكير طرؽ كأساليب التعميـ كالتعمـ كخاصة أف كثير مف نتائج البحكث

كالدراسات تؤكد عمى أ ف طرائؽ التعميـ التقميدية التي تقكـ عمى الشرح كالتكضيح كنقؿ المعرفة مف

المعمـ إلى المتعمـ باستخداـ المحاضرة كغيرىا مف الطرؽ المماثمة ال تؤدم إلى تحسف العممية
التعميمية كال إلى تحسيف في مستكيات المتعمميف (مرعي ،الحيمة :2002 ،ص .)27ىذا يدفع إلى بذؿ

الجيكد مف أجؿ تطكير التعميـ بيدؼ مكاكبة التقدـ كالتطكر التكنكلكجي.

يحتؿ التعميـ بمساعدة الكسائط المتعددة اآلف مكانو جيدة في العممية التربكية لما تقدمو مف فكائد

تربكية ميمة تساعد في تحقيؽ التعمـ الفعاؿ (جعفر : 2010 ،ص.)17

لذلؾ في اآلكنة األخيرة ظيرت مساعي عديدة إليجاد بدائؿ تعميمية جديدة لمتعميـ تعتمد عمى

الحاسكب كتطكيرىا كفؽ أساليب كطرائؽ حديثة تأخذ في عيف االعتبار مراعاة الفركؽ الفردية

كالسرع ة الذاتية لممتعمـ مف خبلؿ التعمـ الذاتي الذم تعددت أساليبو ككسائمو كالتي تساعد عمى
تحقيؽ األىداؼ المعتمدة عمى التفاعؿ ما بيف المتعمـ كالمادة كفؽ إمكانياتو كقدراتو العقمية .

ييعد الحاسكب مف أىـ كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ الحديثة لما يتميز بو مف مككنات كخصائص
الرجعة الفكرية (القبل.) 1992،
لؤلنظمة الناقمة مف تأثير في حكاس المتعمـ كتكفير فرصة التغذية ا
إذ أف التطكر في ميداف الحاسكب التعميمي أخذ شكؿ سريع ،كمف الصعب مبلحقة الجديد فيو ،كال

نجاكز الحقيقة إذا قمنا إننا ال نستطيع أف نتنبأ بما سيجد في ىذا الميداف(الفار.)2002،

لقد ثبت بالتجربة العممية في كثير مف الدكؿ المتقدمة أف التعميـ بالحاسكب إذا ما استخدـ في

المكاف المناسب كفي الكقت المناسب يمكف أف يحقؽ نتائج ممتازة في غرفة الصؼ كىذا بدكره

يتطمب تدريب المعمميف عمى االستخداـ األمثؿ ليذه التقنية مف أجؿ رفع مستكيات الطالبات
التحصيمية (الفار  : 1998،ص.)17

كيؤكد الكثير عمى أىمية استخداـ الحاسكب في التدريس حيث أنو يسيؿ مف عممية تكصيؿ

المفاىيـ كالمعمكمات إلى أذىاف الطالبات ،فاستخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية إلى الطالبات
مباشرة ،يؤدم إلى التفاعؿ بيف المتعمـ كالبرامج التعميمية التي يقدميا الحاسكب ،كذلؾ مف خبلؿ

استخداـ الحاسكب داخؿ الفصكؿ الدراسية ،حيث تككف البرامج قد صممت خصيصان لتدريس
2

المكضكعات كالميارات المختمفة

(الخطيب: 2002،

ص )39فالتعمـ باستخداـ الحاسكب يقكد إلى

التعمـ الذاتي ،حيث أنو ينقؿ محكر إىتماـ العممية التعميمية في المادة الدراسية إلى المتعمـ نفسو
كيكشؼ عف قدراتو كاستعداداتو كميكلو ،كيرتكز عمى مجمكعة مف األسس النفسية كالتربكم ،التي

تكصؿ إلييا عمـ النفس التربكم مف خبلؿ تطكير البحكث النفسية كالتربكية الخاصة بعممية التعميـ

كالتعمـ ،حيث أيعدت تمؾ الدراسات كالبحكث العممية التربكية في كيفية زيادة فعالية النشاط التعميمي

كخاصة بالكشؼ عف أىـ طرائؽ التدريس كالكسائؿ التقنية المساعدة لتمؾ الطرؽ ،أما أىـ تمؾ

األسس النفسية كالتربكية التي تعتبر الركائز األساسية لعممية التعميـ الذاتي فيي االستثارة ،الدافعية،
الفركؽ الفردية ،التعزيز ،االستجابة المتفاعمة (العيبي :2012،ص.) 1207

فمف خبلؿ التعمـ الذاتي يقكـ المتعمـ بالمكاقؼ التعميمية المختمفة الكتساب المعمكمات كالميارات

الجديدة ،بحيث ينتقؿ محكر اإلىتماـ مف المعمـ إلى المتعمـ ،فالمتعمـ ىك الذم يقرر متى كأيف

ينتيي ،كأم الكسائؿ كالبدائؿ يختار ،كمف ثـ يصبح ىك المسئكؿ عف تعممو كعف صناعة تقدمو

الثقافي كالمعرفي ،كعف الق اررات التي يتخذىا(زيتكف كالعبد ا﵀: 2008،ص .)29كىناؾ برامج تعميمية
انبثقت فمسفتيا مف التعمـ الذاتي كمف أمثمة ىذه البرامج الحقيبة اإللكتركنية التي تعد مف اإلتجاىات

الحديثة ،حيث أنيا استخدمت في عممية التعميـ كالتعمـ.

حيث تؤكد العديد مف األبحاث التربكية عمى أف الحقيبة اإللكتركنية مف أكثر طرائؽ التعميـ

الفردم مراعاةن لمبادئ التعمـ الذاتي ،فيي تعتمد بشكؿ فعاؿ عمى معالجة الفركؽ بيف الطالبات في
قدراتيف ،كاستعداداتيف ،كخمفياتيف المعرفية ،كتقكـ عمى مبدأ اإلعتماد عمى النفس في التعمـ
كاعطاء الحرية لممتعمـ في اختيار األنشطة ،كتجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية ،باإلضافة إلى

أنيا مف أىـ الطرؽ التعميمية فائدة في إثراء المكقؼ التربكم ،كالتي تؤدم إلى تككيف خبرات
متنكعة ،كتمثؿ نمط مف أنماط التعمـ الفردم أك تفريد التعميـ ،كقد زاد اإلىتماـ بيا في اآلكنة

األخيرة ،ألنيا تمكف المتعمـ مف الممارسة العممية لمخبرات كالميارات كالحصكؿ عمى المعمكمات
كاكتسابيا ،كترؾ المجاؿ لممبلحظة كالتدقيؽ ،كالتعامؿ مع المكاد بشكؿ مباشر إلى الدرجة التي

تمكف المتعمـ مف تحقيؽ األىداؼ المطمكبة (سبلمة : 1992،ص.)38

كتعد الحقيبة اإللكتركنية مف الطرؽ التعميمية التكنكلكجية المتميزة لككنيا تعد كسيمة مشكقة

تزيد مف رغبة المتعمـ في التعمـ في العممية التعميمية كمحكرىا المتعمـ بخصائصو الفردية مف خبلؿ
استخداـ الكسائؿ اإللكتركنية مف أقراص تعميمية ككاجبات كشرح كصكر مف خبلؿ الكمبيكتر

(نكرم:2000،

ص ،)31كتكفر التفاعؿ المباشر بيف المتعمـ كالمادة التعميمية كتكفر الكسائط المتعددة

التي تحتكييا الحقيبة (عطية : 2008،ص.)128

3

كيشير(عيسى كآخركف :2008،ص )411بأنيا األرقى في حكسبة التعميـ حيث يتـ حكسبة مادة
دراسية كاممة في برنامج كاحد يمكف استخداـ محتكياتو لممساعدة في التدريس ليقكـ الطالب بدراستو

بشكؿ مستقؿ ذاتيان.

كترجع أىمية الحقيبة اإللكتركنية ككنيا نظاـ تعميمي تعممي تفاعمي متكامؿ مصمـ بطريقة

إلكتركنية كيشمؿ مجمكعة مف المكاد التعميمية المت اربطة مف نص كصكت كصكرة كاختبارات
كأنشطة كمكاد أثرائية مزكدة بعناكيف مكاقع عمى اإلنترنت لممادة التعميمية (جعفر:2010،ص .)25

ىذا كقد لخص (العتيبي :2011،ص )7أىمية الحقيبة اإللكتركنية في النقاط التالية:
 -تساعد في تحفيز المتعمـ نحك المادة العممية.

 تساعد بشكؿ كبيرفي عرض الصكر كالرسكـ كالممتيميديا مما يزيد في عممية اسيعاب الطالباتفي الدرس.

 مثيرة لمدافعية بسبب احتكائيا عمى مكاد كعناصر تعميمية متعددة. -تساعد في عمؿ التجارب العممية التي يصعب تنفيذىا.

 تكفر فرصة االتصاؿ بمصادر المعمكمات عبر شبكة اإلنترنت.كنظ انر ألف الحقيبة اإللكتركنية تعتمد بشكؿ كبير عمى تقنية الكسائط المتعددة كتكنكلكجيا التعميـ

التي يكفرىا التعميـ اإللكتركني فيي تتمتع بمزاياه كبمكاصفاتو حيث يسيـ التعميـ اإللكتركني
كتطبيقاتو في تحسيف التعميـ كيزيد مف فاعميتو ألنو يكفر بيئة تعميمية تجعؿ المتعمـ إيجابيان كيساعد

في تقميؿ زمف التعمـ المستغرؽ في دراسة المكضكعات المقررة كيعتبر أيضان أداة مساعدة لتنمية

التفكير كمياراتو كيسيـ بشكؿ كبير في تفريد التعميـ كيترؾ لممتعمـ مزيدان مف الحرية التعميمية عند

ممارسة األنشطة كالخبرات المتعددة(سرايا: 2007،ص.)131-29

حيث أكدت العديد مف الدراسات السابقة عمى أىمية استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في العممية

التربكية بصكرة عامة ،كمف ىذه الدراسات دراسة بني عكاد ،6002،التي أكدت عمى أىمية الحقيبة
اإللكتركنية كفؽ برنامج إنتؿ في تدريس العمكـ عمى اكتساب طالبات الصؼ الثامف لممفاىيـ العممية
مقارنة بالطريقة التقميدية ،كدراسة نكرم(،)2008التي أشارت إلى تأثير الحقيبة اإللكتركنية في التعمـ
الميارم كالمعرفي كالنقؿ المتبادؿ لبعض ميارات كرة اليد ،كدراسة نكبي

كآخركف()2011

التي

كشفت عف أثر تصميـ حقيبة إلكتركنية في مادة العمكـ لممرحمة اإلبتدائية عمى التحصيؿ الدراسي،
كدرجة رضا اآلباء كالتبلميذ عنيا ،كدراسة مبارؾ()2014التي أكدت عمى أثر استخداـ الحقيبة
اإللكتركنية القائمة عمى النظرية البنائية في تنمية التحصيؿ الدراسي كالميارات لمبحث قاعدة

البيانات المقرر عمى الصؼ الثاني الثانكم كاإلتجاىات نحك الحقيبة اإللكتركنية كنظاـ تعميمي
4

متكامؿ لمتعمـ الذاتي ،كدراسة أكرتف كسكزاف( )1998التي كشفت عف فعالية الحقيبة اإللكتركنية
متعددة الكسائط لتعميـ العد لمجمكعة مف الطالبات المذيف يعانكف مف صعكبات في التعمـ تراكحت

أعمارىـ بيف( )11-8سنة ،كدراسة ( )Capraro,2003التي أكضحت العبلقة بيف الحقيبة

اإللكتركنية كتنمية ميارات المعمميف المينية ،كدراسة( )Gatherecoal.etal,2002التي كشفت عف

اآلثار الناتجة عف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في مجاؿ التعميـ ،كمعرفة دكر المعمـ في تنفيذ
الحقيبة ،كدراسة ( )Tezci & Other. 2006التي أكدت أثر الحقيبة اإللكتركنية عمى بعض ميارات
التفكير في المنيج الدراسي،
اإللكتركنية

عمى

التفكير

كدراسة(& Other,2008

الناقد

مقارنة

 )Kocogluكشفت عف تأثير الحقيبة

بالحقيبة

الكرقية،

كآخركف( )Luchoomun.etal,2010التي أشارت إلى أىمية الحقيبة

كدراسة

النشكماف

اإللكتركنية بكصفيا نيجان

مبتك انر لمتعمـ الذاتي ،كبعض الدراسات أكدت عمى دكر كفاعمية الحقيبة اإللكتركنية عمى التحصيؿ،
حيث أكدت ىذه الدراسات عمى أف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية يزيد مف التحصيؿ الدراسي

لممتعمميف مقابؿ الطرؽ العادية ،مثؿ دراسة كبلن مف العتيبي( )2011التي أشارت إلى أثر الحقيبة

اإللكتركنية عمى التحصيؿ الدراسي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات لدل طبلب المرحمة المتكسطة،

كدراسة نكبي كآخركف( ،)2011كدراسة سيفيف( )2014التي كشفت عف فاعمية برنامج قائـ عمى
التعمـ الفردم المدعـ بالحقيبة اإللكتركنية لتنمية التفكير الرياضي كالتحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ

الثاني اإلعدادم ،كدراسة جعفر( )2010التي أكدت عمى فاعمية الحقيبة اإللكتركنية عمى التحصيؿ

كاإلتجاه لمادة التاريخ ،كدراسة العجمكني كأبك زينة( )2006التي كشفت عف أثر كؿ مف طريقة
التدريس(حقائب تعميمية محكسبة ،اعتيادية) في تحصيؿ طالبات المرحمة الثانكية ،كدراسة

عاصي( )2007التي أشارت إلى استقصاء حقائب إنتؿ التعميمية في تنمية الكعي المعرفي
كالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبات الصـ في المرحمة األساسية في األردف .

فالتحصيؿ الدراسي ىك مقدار ما اكتسبو المتعمـ مف معارؼ كميارات نتيجة التدريب
كالتعمـ(السبلمات كالخرابشة،

:2010ص (365

كيعتبر مجمكعة المعمكمات التي يكتسبيا الطمبة،

نتيجة عملٌة التدرٌس التً تقٌس درجة تحصٌلهم فً االتختارر التحصٌلً(األشقر.)395 :2007،

حيث أنو ليس أحد نتائج العممية التعميمية فحسب بؿ ىك مف أبرز النتائج ليذه العممية كينظر إليو
عمى أنو معيار أساسي يمكف في ضكئو كمف خبللو تحديد المستكل الدراسي المعرفي لممتعمميف
كالحكـ عمى النتائج الكمية لمعممية التربكية(شاىيف.)2005،

مما سبؽ تبيف أف الضعؼ في التحصيؿ الدراسي يؤثر عمى العممية التربكية ككؿ ،فأسباب
الضعؼ متعددة حيث ترل(عمر:2010،ص )28أن أسارب الضعف قد ٌرجع إلى األسارب الشتخصٌة
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و تتعلق ارلمتعلم ،وإلى األسارب التراوٌة وتتعلق ارلمعلم والمدرسة والمنهرج ،لذلؾ ال بد مف
االعتماد عمى استراتيجيات كبرامج تساعد في التغمب عمى ىذه األسباب.

فالدراسات االجتماعية ىي إحدل المكاد الدراسية الميمة التي تدرس في جميع المراحؿ التعميمية

لمساعدة الطالب عمى تنمية معرفتو كقدراتو كمياراتو كقيمو لمكاجية المشكبلت الحياتية التي قد
تكاجيو في حياتو العممية فيي مف أكثر مياديف المنيج الدراسي حداثة فيي تشتمؿ عمى التاريخ

كالجغرافيا كالتربية الكطنية كالقكمية.

تعد الجغرافيا ىمزة الكصؿ بيف الظكاىر الطبيعية كالبشرية كالعبلقة القائمة بينيما حيث تعد
الجغرافيا إحدل العمكـ اإلجتماعية التي تربط بيف اإلنساف كالبيئة منذ أقدـ العصكر كحتى كقتنا

الحاضر ،باإلضافة إلي ذلؾ تعتبر مف العمكـ التكاممية التي تربط بيف العمكـ الطبيعية كاإلجتماعية،
حيث أف عمـ الجغرافيا ذك طبيعة كنظرة شمكلية ينفرد بيا الجغرافي في دراسة الجغرافيا في رؤية

الحقائؽ كالعبلقات سكاء في اإلطار الزمني أك المكاني ككذلؾ المفاىيـ كالحقائؽ كالمعارؼ

المتنكعة ،كينظر إلي عبلقة اإلنساف بالبيئة بالنظرة التكاممية خاصة ألف كبلن منيما يؤثر في
اآلخر(شمبي.)45: 1997،

إف الجغرافيا جزء مف المنياج الذم يدرسو المتعممكف في المرحمة األساسية كالثانكية ،كتيتـ

بالعبلقات بيف المتعمميف كبيئتيـ التي يعيش فييا كؿ فرد كعضك في جماعة كبمشكبلتو كميادينو
كسمككياتو ،كتيتـ بتزكيدىـ بالمعارؼ كالحقائؽ كاإلتجاىات كالقيـ التي تكجد في البيئة كلكف تكجد

بعض المشكبلت التي يعانى منيا تدريس الجغرافيا ،مثؿ ضخامة حجـ المقرر الدراسي لمجغرافيا

كقمة الحصص المخصصة ليا ،باإلضافة إلى جمكد مكضكعاتيا ،كالبعد المكاني كالزماني لبعض

مكضكعاتيا ،كتجرد بعض المفاىيـ الكاردة فييا ،كعدـ استخداـ طرؽ التدريس فعالة ،كعدـ اإلىتماـ

باألنشطة المدرسية المصاحبة ،كجمكد بعض أساليب التقكيـ ،كضعؼ إعداد المعمـ كجمكد المعمـ
في أساليبو) عمر :2010،ص.)32

كليذا كاف ال بد مف البحث عف برامج كطرؽ كاستراتيجيات مف شأنيا التغمب عمى ىذه المشكبلت

في الجغرافيا التي تحكلت إلى مجرد
كاإلسياـ في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي ،خاصة ً

معمكمات كحقائؽ مجزأة ال قيمة ليا تعتمد عمى الحفظ دكف فيـ طبيعة العبلقات القائمة بيف

العناصر الجغرافية سكاء كانت طبيعية أـ بشرية ،كالجغرافيا مف المكاد العممية التي تستثير قدرات
المتعمميف كتفكيرىـ ،كالتي قد تيسيـ في حؿ الكثير مف المشكبلت التربكية الخاصة بمادة الجغرافيا،
كالتي قد تنعكس عمى مستكل تحصيؿ الطالبات ،فكاف إختيار الباحثة لمحقيبة اإللكتركنية (مكضكع
الدراسة) ليا األثر الكبير في العممية التعميمية التعممية.
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ومن الماررات التً دفعت الارحثة إلجراء هذه الدراسة عدم وجود دراسرت محلٌة تناكلت

الحقيبة اإللكتركنية في تدريس الجغرافيا ،كجاءت ىذه الدراسة كمحاكلة لمكشؼ عف فاعمية استخداـ
الحقيبة اإللكتركنية في تدريس كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس عمى التحصيؿ الدراسي لدل

طالبات الصؼ التاسع األساسي في محافظة خانيكنس.

مشكمة الدراسة:

تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ السؤال الرئيس اآلتي:

ما فاعمية استخدام الحقيبة اإللكترونية في تدريس وحدة البنية الجيولوجية والتضاريس عمى التحصيل
الدراسي لدى طالبات الصف التاسع في محافظة خانيونس؟
وينبثق من السؤال السابق األسئمة الفرعية اآلتية:

 .1ما معايير كمكاصفات تصميـ الحقيبة اإللكتركنية؟

 .2ما صكرة الحقيبة اإللكتركنية المقترحة في كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس لطالبات الصؼ
التاسع األساسي؟

((0.05 ≥ 

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

بيف متكسط تحصيؿ

طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط تحصيؿ طالبات المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم
يعزل الستخداـ الحقيبة اإللكتركنية ؟

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( (0.05≥ بيف متكسط تحصيؿ
طالبات المجمكعة التجريبية في االختبار قبؿ التطبيؽ كبعده؟

فروض الدراسـة:
لإلجابة عمى أسئمة الدراسة تم صياغة الفروض اآلتية:

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

(≥ 

 (0.05بيف متكسط تحصيؿ

طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط تحصيؿ طالبات المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم.
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
المجمكعة التجريبية في االختبار قبؿ التطبيؽ كبعده.
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((0.05 ≥ 

بيف متكسط تحصيؿ طالبات

أىـداف الدراسـة:

ىدفت الدراسة الحالية إلى ما يمي:

.1التعرؼ عمى فاعمية استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في تدريس كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس
عمى التحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي.

 .2تصميـ حقيبة إلكتركنية لتدريس كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس ،لمصؼ التاسع األساسي
كفؽ النمكذج العاـ لمتصميـ (.(ADDIE

أىمية الدراسة:

تكمن أىمية الدراسة في النقاط التالية:

 .1تعتبر ىذه الدراسة األكلى)حسب عمـ الباحثة) التي تستخدـ الحقيبة اإللكتركنية في تدريس كحدة
البنية الجيكلكجية كالتضاريس لمصؼ التاسع األساسي.

 .2تيتـ ىذه الدراسة في تطكير مقرر الجغرافيا بما يساعد عمى زيادة التحصيؿ الدراسي باستخداـ
الحقيبة اإللكتركنية.

 .3تمفت ىذه الدراسة انتباه كاضعي المناىج إلى تكظيؼ الحقيبة اإللكتركنية في تدريس مختمؼ
التخصصات.

حدود الدراسة:

الحد الموضوعي :الكحدة الثانية (كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس) مف كتاب الجغرافيا المقرر
عمى طالبات الصؼ التاسع األساسي.

الحد الزماني  :تـ إجراء الدراسة الحالية في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 2015 –2014م.

الحد المكاني  :تـ تطبيؽ إجراءات الدراسة الحالية عمى طالبات مدرسة بني سييبل األساسية

لمبنات ،التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ( )64طالبة.

مصطمحات الدراســة:

 .1الفــاعميـة:

عرفيا (السعيد :1997،ص )17مدل األثر الذم يمكف أف تحدثو المعالجة التجريبية باعتبارىا متغي انر

مستقبلن في أحد المتغيرات التابعة.
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كتعرفيا الباحثة عمى أنيا مدل األثر الذم يمكف أف تحدثو الحقيبة اإللكتركنية عمى التحصيؿ

لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بمدرسة بني سييبل األساسية لمبنات.
 .2الحقيبة اإل لكترونية:
تعرفيا

(جعفر2010،

:ص )25عمى أنيا نظاـ تعميمي تعممي تفاعمي متكامؿ مصمـ بطريقة

إلكتركنية كيشمؿ مجمكعة مف المكاد التعميمية المترابطة مف نص كصكت كصكرة كاختبارات
كأنشطة كمكاد أثرائية مزكدة بعناكيف مكاقع عمى اإلنترنت لمادة الجغرافيا لمصؼ التاسع األساسي.
كتعرفيا الباحثة في سياؽ ىذه الدراسة عمى أنيا نظاـ تعميمي إلكتركني متكامؿ ذك أىداؼ

محددة ،يشمؿ عمى تخطيط لكحدة متكاممة تحتكم عمى عدد مف الخطكات (األىداؼ – المحتكل –
العرض – التطبيؽ – كسائط متعددة مساعدة – أنشطة – المصطمحات – التقكيـ ) ،كيتـ إعدادىا
عمى مكقع عمى الشبكة العنكبكتية كأقراص مضغكطة  ،CD/DVDيستطيع المتعمـ أف يتفاعؿ معيا

معتمدان عمى نفسو (ذاتيان) كحسب سرعتو الخاصة كبتكجيو مف المعمـ أحيانان أك مف الدليؿ الممحؽ،
باإلضافة إلى التقكيـ اإللكتركني المستمر لمتابعة إنجازه كتطكره كتقدمو التعميمي.

 .3وحدة البنية الجيولوجية والتضاريس:
ىي الكحدة التي تحتكم عمى دركس البنية الجيكلكجية كالتضاريس مف كامتداداتيا داخؿ الكطف

العربي ،كالمقررة في مبحث الجغرافيا لمصؼ التاسع األساسي.
 .4التحصيل الدراسي:

بأنو مجمكعة مف المعارؼ كالمعمكمات كالقدرات كالميارات التي
يعرفو (المسعكدٌ )2005،
يكتسبيا الطالب داخؿ المدرسة.
كتعرفو الباحثة إجرائيان عمى أنو نتاج ما يتعممو الطالبات مف معمكمات كمعارؼ كميارات

كحقائؽ كمفاىيـ أكتسبيا المتعمـ نتيجة المركر بخبرات ك مكاقؼ تعميمية مختمفة ،كيقاس التحصيؿ
بالدرجات التي يحصؿ عمييا المتعمـ مف خبلؿ اختبار صمـ لذلؾ.

 . 5طالبات الصف التاسع الساسي :
4

ىـ مجمكعة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي يدرسف في مرحمة متكسطة مف التعميـ العاـ،
تتراكح أعمارىف بيف الرابعة عشر كالسادسة عشر سنة تـ اختيارىف بطريقة قصدية كأخرل بطريقة

عشكائية.
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انفصم انثانٍ

اإلطار اننظرٌ نهذراست
المحورىاألول:ىالحقوبظىىاإللكترونوظ .ى
ى

المحورىالثاني:ىالتحصولىالدراديىفيىوحدةىالجوولوجواىوالتضاروس .ى
ى
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الفصل الثاني

تمييد:

اإلطار النظــــري لمدراسة

لما كاف اليدؼ مف الدراسة ىك استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في تسييؿ كتذليؿ كحدة البنية
الجيكلكجية كالتضاريس لمطالبات فإف ىذا الفصؿ يمثؿ األرضية التي تعتمد عمييا الدراسة في

إرساء قكاعدىا ككضع أسسيا كتحديد إجراءاتيا ،حيث يشمؿ النظريات كاألدبيات التي حصمت
ثرئو كتناكلو مف منظكر
عمييا الباحثة فيما يتعمؽ بمجاؿ البحث مما يساعد عمى تعزيز المكضكع كا ا

تربكم كقد جاءت الخطكط العريضة ليذا الفصؿ كما يمي:

المحور األول :الحقيبة اإللكترونية:
أولً :التعمم الذاتـي:

 .1تعريف التعمم الذاتي:
يرل بعض التربكييف أف التعمـ الذاتي يحصؿ نتيجة تعميـ الفرد نفسو بنفسو ،أك ىك عبارة عف:

ذلؾ الم كقؼ الذم يتحمؿ فيو المتعممكف مسئكلية تعميـ أنفسيـ أك قدر كبير مف المسئكلية كىك
يعني أيضان استخداـ المتعمـ لممكاد المبرمجة لترشيده في كؿ خطكات التعمـ كنترؾ لو قميبلن مف

الحرية في االختيار(يكنس: 1992،ص.)2
فيعرفو(الصكفي :2002،ص(181

عمى أنو نكع مف التعمـ يتـ فيو تحصيؿ الفرد لممادة العممية

بنفسو ،كجمع المصادر ،كاختبار نفسو في ذلؾ ،كتصحيح االختبار ،كتحديد مستكاه ،ككؿ ذلؾ
بنفسو ،كمع ذلؾ تحتاج برامج التعمـ الذاتي إلى تكجيو كارشاد المعمـ الذم يتحكؿ إلى مرشد أك

مدير البرنامج.

كيشير(عامر )2005:إليو بأنو العممية التي يقكـ الفرد مف خبلليا بتعميـ نفسو باستخداـ الكسائؿ

المبرمجة لتحقيؽ ىدؼ معيف.

كما كيرل (السنبؿ: 1987 ،ص )210بأنو عممية تربكية ىدفت إلى تييئة المكاقؼ التعميمية عمى

النحك الذم يستثير دكافع الفرد إلى التعمـ كيزيد مف قدرتو عمى اإلعتماد عمى نفسو في تعممو

متفاعبلن مع مصادر الخبرة حكلو كيكفر لو قد انر مف المشاركة في إختيار مادة تعممو كالقدرة عمى
تقكيـ نفسو ذاتيان.
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كترل الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ أف التعمـ الذاتي ىك نشاط تعميمي يقكـ بو المتعمـ مدفكعان برغبتو

الدراسية بيدؼ تنمية استعداداتو كامكاناتو كقدرتو ،تحقيقان لميكلو ،بما يحقؽ تنمية

شخصيتو

كتكامميا كالتفاعؿ الجيد مع مجتمعو.

 .2األسس التربوية لمتعمم الذاتي:
يمخص

ر : 2005،ص) 64
(الف ا

مجمكعة مف األسس التربكية لمتعمـ الذاتي في النقاط اآلتية :

أ .األخذ بمبدأ تحميؿ النظـ :حيث أف كؿ جزء مف عممية التعمـ الذاتي يؤثر كيتأثر بالجزء اآلخر
عبلكةن عمى أف البرنامج التعميمي يتسـ بالمركنة كالتسمسؿ في خطكاتو أم أف جميع مككنات
البرنامج مع بعضيا البعض.

ب .األخذ بمبدأ الفركؽ الفردية.

ت .المشاركة اإليجابية :حيث ال يحدث التعمـ بمعزؿ عف اآلخريف فبل بد مف التفاعؿ كالتعاكف
المستمر بيف المعمـ كالمتعمـ كبيف المتعمميف بعضيـ البعض.

ث .التنكع في استخداـ الكسائؿ التعميمية.
ج.

تقديـ التغذية الراجعة الفكرية كالسريعة.

ح.

التكجيو الذاتي.

خ.

إتقاف المادة التعميمية.

 .3أساليـب التعمـم الذاتـي:
أ .التعميـ المبرمج:
كتمقي االستجابة كالتي نادل بيا( أفبلطكف ك سقراط ك ككمنيكس) ثـ ظيرت فمسفة التعميـ المبرمج

بشكؿ كاضح في الخمسينات عمى يد سكنر في محاضراتو بعنكاف فف التدريس كعمـ التعميـ عاـ 1954ـ،

كالتعميـ المبرمج طريقة تقكـ عمى تقسيـ المادة أك المكضكع إلى خطكات كمياـ صغيرة كمرتبة منطقيان
تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة كيتـ عرضيا عمى المتعمـ في صكرة مادة مكتكبة أك مرئية أك

آلة كينتقؿ المتعمـ مف خطكة إلى أخرل كفي نيايتيا يعطى تغذية راجعة (فرح،

.)2005

ب .الحقيبة التعميمية:
أتفؽ البعض عمى تعريفيا بأنيا عبارة عف كحدة تعميمية مف أساليب التعمـ الذاتي ،تستخدـ

مناشط تعميمية متنكعة ،كتركز عمى أىداؼ محددة ،لتحقيؽ نتائج تعميمية تقاس بمقاييس مرجعية
المحؾ ،كىي جزء مف برنامج تعممي متكامؿ(الحيمة:2003،ص.)230
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ج .المكديبلت التعميمية:

كىي عبارة عف كحدة تعميـ صغيرة تتضمف أىداؼ محددة كخبرات تعمـ معينة تنظـ بشكؿ

منطقي كمتسمسؿ تساعد المتعمـ عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ كيسير فييا كفؽ سرعتو الذاتية ،كرغـ

التداخؿ الكبير بيف مفيكمي الحقيبة التعميمية كالمكديبلت إال أف المكديؿ التعميمي عبارة عف الكحدة
النمطية داخؿ الحقيبة التعميمية كقد تستغرؽ دراسة حصة كاحدة بينما الحقيبة التعميمية برنامج

محكـ التنظيـ كقد يستغرؽ دراستيا حكالي أسبكعيف (جامؿ.)2003 ،
ح .التعميـ الذاتي بكاسطة الحاسكب:
كىك عبارة عف برامج تعميمية يتـ مف خبلليا تقديـ المعمكمات كتخزينيا كاسترجاعيا كتتيح

لممتعمـ فرص كاسعة لئلكتشاؼ كالتكاصؿ لمنتائج كتتعدد استخدامات الحاسب اآللي في العممية
التعميمية لتتخذ صك انر منيا التمريف كالممارسة كالبرامج التعميمية كبرامج المعب كبرامج المحاكاة
كبرامج حؿ المشكبلت (غبايف.)2001،

 .4دور الحاسوب والتعمم الذاتي:
يتميز عصرنا الحالي باستم اررية حدكث التطكرات العممية كالتقنية جراء بعض العكامؿ كالتي
مف أبرزىا ما يمي:

أ .ظيكر المخترعات الحديثة أدل إلى اإلنتشار المعرفي اليائؿ.

ب .الحاجة الممحة إلعداد قكل عاممة فنية ذات مستكل متقدـ تكاكب متطمبات العصر كتحديات
المستقبؿ مف خبلؿ اإللماـ بالتقنيات التكنكلكجية الحديثة.

ىذه العكامؿ كما أكد

عمييا (الزعبي)2004،

تعتبر منطمقات أساسية إلدخاؿ الحاسكب كتقنية تربكية

في التعميـ اليندسي ،إذ أنو يمثؿ صيغة متقدمة مف صيغ التعمـ الذاتي كالقابمية لمتطكر المستمر
كالمنتجة لمتطكر التكنكلكجي الحديث.

يعتبر الحاسكب تقنية تربكية ميمة كمؤثرة في عمميتي التعميـ كالتعمـ ،حيث يراعي الفركؽ

الفردية كالسرعة الذاتية لممتعمـ في اكتساب المعرفة كما تطرؽ إلى ذلؾ

(عدس)1998،

إذ يجسد

نظاـ التعميـ بمساعدة الحاسكب دك انر ميمان في عمميتي التعميـ كالتعمـ بما يقدمو مف معطيات كثيرة

تسيـ بشكؿ فعاؿ في تحقيؽ تعمـ فعاؿ ،كما أثبتت التجارب دكر فعالية استخداـ الحاسكب في

تعزيز عممية التدريس مف خبلؿ ما تقدمو مف مفاىيـ كعركض تحميمية لمختمؼ النظـ التعميمية،
تتميز عممية التعميـ بكاسطة الحاسكب بعدة مزايا مف أىميا:
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أ -عرض المعمكمات بما يتبلءـ مع سرعة المتعمـ كقدراتو كقابميتو عمى األداء.

ب -خزف المعمكمات كالبرامج في ذاكرة الحاسكب كاستدعائيا عند الحاجة إلييا.

ت -يساعد الحاسكب المتعمـ عمى بناء فكرة رئيسة مركزة لمشكمة المكضكع كيقدـ رسالة لو بشكؿ
مباشر.

ث -يساعد الحاسكب عمى تمثيؿ أك تجسيد بعض المكاقؼ التي يصعب عمى المتعمـ إداركيا.

ج -يقكـ الحاسكب بأداء العمميات الحسابية اإلعتيادية الطكيمة كالمعقدة التي تستغرؽ كقتان طكيبلن
كعددان كبي انر مما يكفر الكقت كالجيد لدل المتعمميف لئلستمرار في عمميات تعميـ أك التعمـ

أخرل أكثر فاعمية كأىمية.

ح -سرعة استجابة الحاسكب لؤلنشطة التي يقكـ بيا المتعمـ كذلؾ لمحصكؿ عمى التعزيز الفكرم
كالتغذية الراجعة لتشخيص الفعاليات التي يقكـ بيا.

خ -يعمؿ الحاسكب في مجاؿ التعميـ كمعمـ صبكر مكضكعي متزف غير متحيز كىك يحرر المعمـ
أك المدرس مف عناء األعباء اإلعتيادية كيتيح لو إمكانيات أكثر لتركيز جيد كانتباه لممتعمميف
بشكؿ أكثر

فعالية(الفار  /6000العبيدم /6002،عبادات.)6000،

 .5المبرر والحاجة إلى التعمم الذاتي:
يمخص

ر)63: 2005،
(الف ا

المبررات التي تدعك إلى االىتماـ بالتعمـ الذاتي إلى مبررات إجتماعية

كاقتصادية كتربكية كاآلتي:

أ -المبررات اإلجتماعية:

إف ازدياد عدد سكاف العالـ أدل إلى إرتفاع كثافة الفصكؿ كبالتالي إلى زيادة الفركؽ الفردية بيف

المتعمميف ،كما أف النمك المستمر في المعمكمات كضيؽ الكقت بالمؤسسات التعميمية يتطمب حرية
التعمـ كىذا يتحقؽ مف خبلؿ تكظيؼ التعمـ الذاتي.
ب -المبررات اإلقتصادية:

إف القصكر في النكاحي اإلقتصادية البلزمة لمكاجية متطمبات التنمية اإلقتصادية يتطمب مف

العممية التعميمية اإلسياـ في مكاجية ىذه المتطمبات كيككف ىذا اإلسياـ خبلؿ اإلنتقاؿ مف التعمـ
الجماعي إلى التعمـ الفردم كاإلنتقاؿ مف اإللقاء كالتمقيف كالحفظ إلي تكظيؼ المعمكمات كذلؾ مف

خبلؿ التعمـ الذاتي.
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ت -المبررات التربكية:
إف ظيكر اإلتجاىات كاألفكار التربكية الحديثة كمبدأ الفركؽ الفردية كايجابية المتعمـ كالتعزيز

كانتقاؿ أثر التعمـ كغيرىا يدعك إلى البحث عف كسائؿ كأساليب لتحقيؽ ىذه اإلتجاىات كاألفكار
كمف ىنا تبرز أىمية التعمـ الذاتي كأسمكب يساىـ في تحقيؽ اإلتجاىات كاألفكار التربكية الحديثة.

ثانياً :الحقيبة اإللكترونية:

بدأ العمؿ في الحقيبة اإللكتركنية منذ بدايات عقد التسعينات ( )Barrett.2006كنظ انر ألىمية

التعمـ اإللكتركني بأنكاعو المختمفة ،فقد اتجو التربكيكف إلى تكظيفيما بفاعمية في العممية التعميمية
بطريقة تساعد المتعمـ في أف يككف معتمدان عمى نفسو في الحصكؿ عمى المعرفة ،كاإلستفادة مف
الكـ اليائؿ مف المعرفة المتكافرة عمى شبكة اإلنترنت ،كتكظيؼ تقنيات الكيب في إثراء

المعرفة( ،)Hargreaves.2003كجاء اإللتفات إلى مفيكـ الحقيبة اإللكتركنية كالتي تـ كصفيا
بأنيا أحد أكبر اإلبتكا ارت في التكنكلكجيا التربكية فيي قفزة كبيرة في مجاؿ التعمـ اإللكتركني

(.2008

 ،)Buzzetto &Aladeفمف خبلؿ الحقيبة اإللكتركنية تستطيع الطالبات أف يدرسف عف

طريؽ لقطات الفيديك كالصكر ككصبلت إنترنت كالممفات الصكتية باإلضافة إلى كضع أعماليف

المكتكبة عمى اإلنترنت كتعطي بذلؾ نظرة أكثر تنكعان كشمكلية لمدل تقدـ الطالبات
(.)Williams.2007

كتعد الحقيبة اإللكتركنية مف المبادرات التي تساىـ في اإلرتقاء بالتعميـ ،كذلؾ مف خبلؿ ربط التعميـ
بالتكنكلكجيا ،كبدأ استخداميا في مدرسة الككرة اإلعدادية المستقمة لمبنات بقطر ،حيث تـ استبداؿ

الكتب الدراسية ألكثر

مف()200

طالبة في الصؼ السابع بحقيبة إلكتركنية قابمة لمحمؿ كمميئة

بالمعمكمات المتعمقة بالمناىج كمعايير المناىج القطرية ،كتحتكم الحقيبة اإللكتركنية عمى كمبيكتر

محمكؿ( )Tabletيتيح لمطالبات معالجة المكضكعات كتدكيف المبلحظات إلكتركنيان ،كبإمكانيف

استخدامو بمفردىف في المدرسة كالمنزؿ مما يساعد في تعميؽ فيميف لممكاد الدراسية ،كما يمكنيف
مف التكاصؿ مع المدرسات في مختمؼ األكقات ،كتضمنت الحقيبة المحتكل اإللكتركني المكاد

العمكـ كالرياضيات كاإلنجميزية (المجمس األعمى لبلتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات.)2011 ،

يتداخؿ مصطمح الحقيبة اإللكتركنية مع مصطمحات أخرل مثؿ المكديؿ التعميمي كالمكديبلت

فائقة الكسائط ،البكرتفكليك فقد ييظف لمكىمة األكلى أف المعنى ليا متطابؽ كلكف في الحقيقة ال
تعطي ذات المعنى بشكؿ دقيؽ حيث أف المصطمحات السابقة تتداخؿ في بعض الخصائص
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كالمفاىيـ ،حيث يكجد بينيما تمايز في خصائص أخرل ،كبًعرض تعاريؼ لممصطمحات السابقة

كتكضيح عبلقتيا بالحقيبة اإللكتركنية قد يساعد عمى فؾ التداخؿ الحاصؿ عمى النحك التالي:
 مصطمح المكديؿ  /المجمع التعميمي:

تعرؼ بأنيا كحدة قياسية قائمة ضمف نظاـ تعميمي أشمؿ لتعمـ الطالبات كفؽ سرعتيف الذاتية

في فترات زمنية متفاكتة عف طريؽ مجمكعة مف النشاطات التعميمية المرتبطة بأىداؼ إجرائية

محددة يمكف قياسيا عف طريؽ اختبارات مرجعية المحؾ بيدؼ إتقاف التعمـ (سرايا : 2007،ص .)77
 مصطمح المكديبلت فائقة الكسائط:

قد ال تختمؼ كثي انر المكديبلت الفائقة الكسائط عف المكديبلت بشكميا التقميدم إال باستخداـ

الكسائط الفائقة لزيادة تأثيرىا كىذا كما يؤكده (عبد

الرحمف)2009،

بأف المكديبلت التعميمية تككف

أكثر فعالية كتأثي انر لدل المتعمـ إذا ما استفادت ككظفت إمكانات النصكص كالكسائط الفائقة في
تقديـ محتكياتيا .

إف الكسائط التعميمية اإللكتركنية عبارة عف األدكات المستخدمة في تقنيات عرض الصكت كالصكرة
كالنص كاألفبلـ كغيرىا ،كىي مف األساليب المستخدمة في العممية التعميمية كالتي يكظفيا المعمـ ك

المتعمـ كمنيا الحاسكب كاإلنترنت ( زيف الديف ،كالظاىرم : 2010،ص.)9
 مصطمح البكرتفكليك:
يعرفو

(ستكف)1998،

كعبر سياقات منكعة.

عمى أنو تجميع بنائي ألفضؿ أعماؿ المتعمـ كانجازاتو عمى مر الكقت

مما سبؽ يتضح الخطأ الناتج مف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية بالتبادؿ مع البكرتفكليك ،كيمكف أف

يستخدـ مصطمح حقيبة اإلنجاز أك حقيبة التقكيـ كمصطمح متبادؿ مع البكرتفكليك مع التنكيو إلى

أف الحقيبة اإللكتركنية قد تحتكم في ضمنيا بكرتفكليك خاص لكؿ متعمـ.
 -1مفيوم الحقيبة اإللكترونية:

يعد مصطمح الحقيبة اإللكتركنية مف المصطمحات الحديثة في العممية التعميمية ،حيث عرفتيا

(المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ)1992،عمى أنيا كحدة تعميمية تعتمد نظاـ التعمـ الذاتي
كتكجو نشاط المتعمـ ،تحتكم عمى مادة معرفية كمكاد تعميمية منكعة مرتبطة بأىداؼ سمككية،

معززة باختبارات قبمية كبعدية كذاتية ،كمدعمة بنشاطات تعميمية متعددة تخدـ المناىج الدراسية
كتساندىا.
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كتيعرفيا

(جعفر:2010،ص)25

بأنيا نظاـ تعميمي تعممي تفاعمي متكامؿ مصمـ بطريقة إلكتركنية

كيشمؿ مجمكعة مف المكاد التعميمية المترابطة مف نص كصكت كصكرة كاختبارات كأنشطة كمكاد
إثرائية مزكدة بعناكيف مكاقع عمى اإلنترنت.
كيرل (عيسى

كآخركف)6002،

بأنيا األرقى في حكسبة التعميـ حيث يتـ حكسبة مادة دراسية

كاممة في برنامج كاحد يمكف استخداـ محتكياتو لممساعدة في التدريس ليقكـ الطالب بدراستو بشكؿ
مستقؿ ذاتيان.
كتؤكد

(الحيارل : 2003،ص)60

بأف الحقيبة اإللكتركنية صيغة أك قالب محكسب مف الحقيبة

متعددة الكسائط التعميمية كالحقيبة المرجعية ،بمعنى أف تككف الحقيبة مسجمة بشكؿ إلكتركني عمى
أقراص الميزر كما عمى المتعمـ إال أف يتبع اإلرشادات المرافقة كيستخدميا بمساعدة الحاسكب.
كتشير

(باريت :1998،ص)1

بأنيا تتضمف استخداـ التقنيات اإللكتركنية التي تتيح لممطكر مف

جمع كتنظيـ األشياء ككسائط متعددة مثؿ تقنيات الصكت كالفيديك كالرسكـ كالنص.
كيعرفيا (العجمكني ،كأبك

زينة : 2006،ص)159

بأنيا برنامج تعميمي إلكتركني محكـ التنظيـ

يتضمف عددان مف البدائؿ التعميمية التي تساعد المتعمـ ذاتيان لبمكغ أىداؼ محددة مف خبلؿ استخداـ

الكسائط المتعددة التي يكفرىا جياز الحاسكب.

أىداؼ محددة مف خبلؿ استخداـ الحاسكب كما يكفره مف برامج تطبيقية ككسائط متعددة في

عمميات عرض الصكر كالصكت.

كيؤكد فرنش ( )French,1993أف الحقيبة اإللكتركنية تتضمف أمثمة لقدرات الطالبات عمى حؿ

المشكبلت كتشجيع التعاكف بيف الطالبات كمعممييـ إضافة إلى أنيا تساعد عمى إشباع حاجة

الظيكر كاثبات الشخصية لدل بعض الطالبات كقد يككف ذلؾ مف خبلؿ عرض سيرىـ كقدراتيـ

الذاتية.

كيرل كينجكر( )Kingore,1993أف الحقيبة اإللكتركنية تنمي التقكيـ الذاتي لدل الطالبات

كتساعدىف عمى ربط التعمـ بالعمؿ كما أنيا تكضح مدل التقدـ نحك األىداؼ المراد تحقيقيا
كتعكس معرفة كخبرات الطالبات الحقيقية إضافة إلى أنيا تمفت اإلنتباه إلى الطالبات ذكم القدرات

الخاصة.

كيشير

(نكرم : 2008،ص)31

عمى أنيا عبارة عف كسيمة مشكقة تزيد مف رغبة المتعمـ في التعمـ

كذلؾ كس انر لمطكؽ الركتيني المتعارؼ عميو في العممية التعميمية كمحكرىا المتعمـ بخصائصو

الفردية مف خبلؿ استخداـ الكسائؿ التعميمية اإللكتركنية مف أقراص تعميمية ككاجبات كشرح كتقطيع
صكر مف خبلؿ الحاسكب.
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مف خبلؿ التعريفات السابقة لمحقيبة اإللكتركنية ترل الباحثة بأنيا نظاـ تعميمي إلكتركني

متكامؿ ذك أىداؼ محددة ،يشمؿ عمى تخطيط لكحدة متكاممة تحتكم عمى عدد مف الخطكات
(األىداؼ – المحتكل – العرض – التطبيؽ – كسائط متعددة مساعدة – أنشطة – المصطمحات –

التقكيـ ) ،كيتـ إعدادىا عمى مكقع عمى الشبكة العنكبكتية كأقراص مضغكطة

،CD/DVD

يستطيع المتعمـ أف يتفاعؿ معيا معتمدان عمى نفسو (ذاتيان) كحسب سرعتو الخاصة كبتكجيو مف

المعمـ أحيانان أك مف الدليؿ الممحؽ باإلضافة إلى التقكيـ اإللكتركني المستمر لمتابعة إنجازه كتطكره
كتقدمو التعميمي.

 -5أىداف الحقيبة اإللكترونية:

ىدفت الحقيبة اإللكترونية إلى مجموعة من األىداف وقد

كما يمي:

حددىا(شاىين)428: 2007،

أ .إعطاء الفرصة لمطالب بتقديـ عينات مف أعمالو كأنشطتو كنشرىا عمى شكؿ ممفات إلكتركنية.

ب .إعطاء الطالب فرصة أكبر لمتعمـ الذم يعتبر مف أفضؿ طرؽ التعمـ.

ت .تكفير الفرصة لممعمـ بأف يحكـ عمى مدل تعمـ الطالب كذلؾ لقياس مخرجات التعمـ مف خبلؿ
الممفات اإللكتركنية التي أنتجيا الطالب.

ث .تسيؿ تبادؿ المعمكمات كالخبرات بيف المتعمميف كتكفر طريقة ىامة مف طرؽ نشر اإلبتكارات.
 -3أىمية الحقيبة اإللكترونية:
تحظى الحقيبة اإللكتركنية بإىتماـ متزايد في مجاؿ التعميـ ،كأصبحت ليا أىمية كبيرة في
العديد مف المؤسسات التعميمية( ،)Lynch & Pumawarman,2004فمع التطكر السريع في

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت فإف الحقيبة اإللكتركنية تطكرت لتمثؿ أدكا انر متعددة أكثر مف

مجرد االستخداـ التقميدم في الفصؿ الدراسي( ،)Shermam,2006كالدافع األساسي لمتعميـ
باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية ىك تكفير بنية لمطالبات ليتفاعمف معيا خبلؿ العممية التعميمية لتطكير

إستعداداتيف كمياراتيف كسمككياتيف( ،)Zubizarrete,2004كأصبحت الحقيبة اإللكتركنية كسائؿ
مستخدمة داخؿ جميع مراحؿ التعميـ في جميع أنحاء العالـ ،فيي كسيمة تساعد عمى التعمـ ،كتنمية

ميارات التفكير لدل الطالبات ،كىذا ما يؤكده( )Cassiana,2009كما تكتسب أىمية كبيرة بسبب
سيكلة استخداميا نظ انر إلى التقدـ التكنكلكجي السريع ( ،)Submission,2006كيرل

كيمفرث( ،)Wilfarth,2003أف أكبر قيمة لمحقيبة اإللكتركنية أنيا سمحت لمطالبات باستخداـ
التكنكلكجيا داخؿ الفصكؿ الدراسية مما انعكس عمى أدائيف كشخصياتيف ،فيي أداه لرفع الكعي
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التكنكلكجي كىذا ما أكدتو دراسة ىنج( ،)Hung,2009كيرل ريجسبى

كآخركف(.1995

& Riggsby

 )othersأف الحقيبة اإللكتركنية تتميز عف الحقيبة التقميدية في عدة أشياء منيا :أداة لتعميـ كتقييـ
كبلن مف المتعمميف كالمعمميف كسيكلة التخزيف كالتكزيع كاالستخداـ كقدرة القارئ عمى تحديد مجاالت
اإلىتماـ مف القائمة ،كاستماع كرؤية لممعمكمات أفضؿ مف قراءتيا فمثبلن(رؤية خريطة المناطؽ
أفضؿ مف قراءة قائمة الدكؿ).

باإلضافة إلى ما سبؽ فإف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في التدريس يؤدم إلى تنمية تحصيؿ

الطالبات كاإلىتماـ بالتعميـ كاإلنتظاـ بالدراسة ،كاإلنتباه كتبادؿ األفكار مع اآلخريف ،كىك ما
أظيرتو نتائج دراسة باريت( ،)Barrett.2000كما أنيا تساعد في اإلحتفاظ بأثر التعمـ ،كتنمية
ميارات التفكير الناقد كحؿ المشكبلت ،كىذا ما أكدتو نتائج دراسة(محمكد:2002،ص ،)71كيمكف

استخداميا في المدارس االبتدائية كالمتكسطة كالجامعية لتكجو الفصكؿ الدراسية نحك بيئة تعميمية
متمركزة حكؿ المتعمـ بدالن مف أف تككف متمركزة حكؿ المعمـ ،كىي تقدـ الفرصة لممتعمميف لتقييـ

أنفسيـ ذاتيان(.)Stoddard.2006

كتتمثؿ أىمية الحقيبة اإللكتركنية لممعمـ كالمتعمـ كما يذكرىا كبلن مف(،)Nantha:2005.35

( )Sajna:2010( ،)Frankie:2007كما يمي:

أ .تكفير بيئة تعميمية تفاعمية تساعد عمى إكتساب العديد مف الميارات.
ب .تكفير فرص التعمـ الذاتي.

ت .تساعد عمى زيادة الكعي التكنكلكجي مف خبلؿ استخداـ التكنكلكجيا داخؿ الفصؿ الدراسي
خارجو

ث .تنمي ميارات البحث لدل المتعمميف.

ج .تؤدم إلى تحسف أداء المتعمميف في التحصيؿ كتركيز االنتباه أثناء عممية التعمـ.

ح .تساعد عمى أف يككف المتعمـ مرشدان كمكجو كأف يككف الطالب متحمؿ مسؤكلية تعممو.
خ .تساعد في تعمـ أعداد كبيرة مف المتعمميف بدكف قيكد الزماف كالمكاف.
د .تساعد المتعمميف في المشاركة باألنشطة في عممية التعميـ.

ذ .ترشد إلى مصادر تعميمية إضافية مف خبلؿ البحث كاإلستماع كالمشاىدة.

ر .تساىـ في اكتساب اتجاىات كميكؿ إيجابية لمتعمـ حيث تتكلد لدييـ الرغبة في استكماؿ التعمـ
حتى بمكغ األىداؼ.

ز .تساىـ في زيادة الدافعية لمتعمـ.
س .تعتمد عمى التعمـ لئلتقاف.

09

ش .مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف مف حيث قدراتيـ اإلستيعابية.
كبتجميع الخصائص كالمزايا لمحقيبة التعميمية التقميدية كالتعميـ االلكتركني كالتعمـ الذاتي كالتعمـ

الفردم كمزايا الدمج بينيـ تتحدد مزايا وخصائص الحقيبة اإللكترونية كما يذكرىا كبلن

مف(غبايف )6002،ك( )Chwen&Other. 2005ك()Abraham.2007ك()Sbeils.2008

المتمثمة في:

 -1تمثؿ الحقيبة اإللكتركنية برنامجان متكامبلن حيث أنيا مجمكعة عناصر تتكامؿ مع بعضيا
لتحقيؽ األىداؼ التعميمية مف خبلؿ نظاـ محكـ مرف.

 -2تعتبر الحقيبة اإللكتركنية مصد انر تعميميان ميمان بسبب تكظيفيا لمتقنيات المستحدثة ككسائؿ
الكسائط المتعددة.

 -3تحقؽ الحقيبة اإللكتركنية مبادئ التعمـ المستمر لمف يرغب اإلستفادة مف مكضكعيا التعميمي.
-4

إمكانية تكصيؿ الحقيبة اإللكتركنية ألم مكاف كلتحقيؽ مبدأ التعمـ عف بعد.

 -5تساعد الحقيبة اإللكتركنية عمى حؿ مشكمة التكدس في الفصكؿ لممتعمميف كاقباليـ عمى التعمـ
بإتاحتيا خارج الحدكد المكانية كالمباني النظامية.

 -6تعتبر الحقيبة اإللكتركنية نظامان متكامبلن يدعـ التعمـ الذاتي كتساعد في حؿ مشكمة ضعؼ
المتعمميف أك ندرتيـ.

 -7تساعد الحقيبة التعميمية اإللكتركني عمى التعمـ المتقف كالتمكف مف المادة المتعممة كتحكـ المتعمـ
في سرعتو في التعمـ كفقان لقدراتو.

-8

تعمؿ الحقيبة اإللكتركنية عمى إثراء المادة المتعممة مف خبلؿ األنشطة اإلثرائية المصاحبة ليا.

 -9تجعؿ الحقيبة اإللكتركنية المتعمـ مدي انر لتعمميا كفقان إلحتياجاتو كسرعتو كرغبتو في التعمـ كالتكجو
الذاتي لخطكات تعممو كىذا يحقؽ مبدأ التعمـ الذاتي.

 -10تساعد الحقيبة اإللكتركنية في الحصكؿ عمى المعمكمات بسرعة كسيكلة نتيجة لمترابط المتكامؿ
كالتنظيـ الكاضح ليا.

 -11تساعد الحقيبة اإللكتركنية عمى التعمـ الفعاؿ اإليجابي كالنشط مما يزيد مف دافعية المتعمـ
لمتعمـ.

 -12تعالج الحقيبة اإللكتركنية مشكمة تضخـ المكاد المتعممة مف خبلؿ قدرتيا الكبيرة عمى التخزيف
كاإلسترجاع بدقة كسرعة كسيكلو.

 -13تساعد الحقيبة اإللكتركنية عمى استخداـ مختمؼ حكاس المتعمـ مف صكت كصكرة كحركة
أثر.
كفيديك كىذا يحقؽ تعمـ أدؽ كأعمؽ كأبقى ان
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 -14تمتاز الحقيبة اإللكتركنية بالمركنة في تعديؿ محتكاىا كتطكيرىا.
-15

تركز الحقيبة اإللكتركنية عمى تقديـ التقكيـ المتنكع كالشامؿ كالمستمر.

 -16تعالج الحقيبة اإللكتركنية مشكبلت نفسية كاجتماعية لدل المتعمميف مثؿ الخجؿ.
 -17تعمؿ الحقيبة اإللكتركنية عمى تخفيض تكاليؼ عمميات التعمـ كالتعميـ.

 -18تتيح الحقيبة اإللكتركنية الكقت المناسب لمتعمـ كفؽ سرعة المتعمـ الذاتية كمدة تحقيؽ األىداؼ
المرجكة.

 -19تساعد الحقيبة اإللكتركنية لكصكؿ المتعمـ إلى مستكل اإلتقاف.
 -20تمتاز الحقيبة اإللكتركنية بتقديـ أساليب التعزيز اإليجابية كالسمبية كتكجو المتعمـ لعبلج نكاحي
الضعؼ لديو.

حيث أكدت العديد مف الدراسات كالبحكث عمى أىمية الحقيبة في التعميـ كالتعمـ حيث أكدت دراسة

شيف ( )Chen,2006عمى أف الحقيبة اإللكتركنية تتميز بمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالبات مف

حيث قدراتيف االستيعابية ،كأكدت دراسة بكنينج( )Boehning,2008عمى أف الحقيبة اإللكتركنية

تمكف الطالبات مف اكتساب العديد مف الميارات التكاصمية كالمغكية ،في حيف أشارت دراسة شامبرز

ككيكرشاـ( )Chambers &Wickersham,2007إلى أف الحقيبة اإللكتركنية تساعد عمى تعميـ
إعداد كبيرة مف المتعمميف دكف قيكد الزماف كالمكاف ،بينما أكضحت دراسة (عطار،

كنسارة)6002:

عمى أف الحقيبة اإللكتركنية تكفر فرص التعمـ الذاتي كالتعمـ التعاكني ،كتجعؿ المتعمـ محكر

العممية التعميمية ككؿ ،كأكدت دراسة باركاند ككاش( )Barkand & Wickershamعمى قابمية
تطبيؽ الحقيبة في أكثر مف مؤسسة في كقت كاحد كتكسيع نطاؽ إمكانية الكصكؿ إلييا ،كىذا ما

يميزىا عف الحقيبة التقميدية ،كأشارت دراسة النشكماف كآخركف( )Luchoomum.et al.2010عمى
أىمية الحقيبة اإللكتركنية بكصفيا نيجان مبتك انر لمتعمـ اإللكتركني ،بينما أشارت دراسة تزكي
كآخركف(  )Tezci & Other.2006إلى تأثير الحقيبة اإللكتركنية عمى بعض ميارات التفكير،
كأكدت دراسة

مبارؾ()2014

عمى أىمية الحقيبة اإللكتركنية القائمة عمى النظرية البنائية في

التحصيؿ الدراسي كالميارات كاالتجاه لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم.
كالشكؿ

التالي()2

يكضح العبلقة بيف الحقيبة اإللكتركنية كأنماط التعمـ(الذاتي كالفردم كااللكتركني

كالتقميدم).
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شكؿ ( )1عبلقة الحقيبة اإللكتركنية بأنكاع التعمـ.

 -4مميزات الحقيبة اإللكترونية:
تعد الحقيبة اإللكتركنية ابتكار تدريسي ميـ في العصر الحديث لما ليا مف إيجابيات كبيرة في

عممية تسييؿ التعمـ كالتعميـ كلككنيا تدمج بشكؿ فعاؿ التكنكلكجيا الحديثة في حقؿ التعميـ
فأصبحت كسيمة ناجحة لمتعمـ كالتقكيـ (الشناؽ،

.)2009

من المميزات التي تتمتع بيا الحقيبة اإللكترونية ما يمي:
 .1تعتبر أفضؿ كسيمة لحفظ األعماؿ إلكتركنيان إما عف طريؽ القرص الصمب المباشر أك عف
طريؽ األقراص الممغنطة أك عف طريؽ حفظو مباشر عمى الكيب كىذه الطريقة أفضميـ حيث

تصبح متكفرة لمجميع.

 .2إمكانية إجراء تعديبلت مباشرة (حذؼ ،إضافة) عمى الحقيبة دكف الحاجة مف إعادة تحميميا.
 .3تتيح لممعمميف كالطالبات تخزيف أعماليـ في كسائط متعددة بشكؿ يسيؿ الكصكؿ إلييا في أم
كقت كأم مكاف مما يكسع إنتشارىا كيسيؿ فحصيا كفيرستيا.

 .4تكفر الحقيبة اإللكتركنية فرصة إعادة عرض أداء الطالبات كمراجعتو مرات عديدة خاصة في
المكاد التعميمية التي تتطمب أداء ميارات معينة قد يصعب مبلحظتيا بسيكلة حيث أف التقكيـ

في الحقيبة اإللكتركنية ليس كظيفتو إصدار أحكاـ عمى الطالبات مف خبلؿ إعطائو عبلمة
معينة أك تحديد مستكاه في التحصيؿ أك مقارنتو بزمبلئو كانما اليدؼ مف التقكيـ ىك إتقاف

الميارة التي تتطمع الحقيبة إلى تحقيقيا.
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 .5الحقيبة اإللكتركنية تعتبر مف أفضؿ كأكثر الكسائؿ التعميمية مصداقية لتقييـ المتعمـ مف قبؿ
نفسو أك مف قبؿ اآلخريف.

 .6استخداـ الحقيبة اإللكتركنية يعزز التعمـ التفاعمي حيث يقكـ عمى دعـ كتشجيع التفاعؿ بيف
المتعمـ كنظرائو كبيف المتعمـ كالمعمـ أك أم متصفح لمحقيبة اإللكتركنية عف طريؽ إبداء آرائيـ

كاقتراحاتيـ مف خبلؿ البريد اإللكتركني أك سجؿ الزكار مما يجعؿ العممية التعميمية ممتعة
لمطالبات.

 .7تحميؿ الحقيبة اإللكتركنية عف طريؽ خادـ الكيب ( Serverاإلنترنت) يسمح أك يسيؿ مف
إشتراؾ أكلياء األمكر في العممية التعميمية حيث يستطيعكف متابعة تحصيؿ كتقدـ أبنائيـ
األكاديمي،باريت(،)Barrett,2001باتسكف(.)sheingold,1992( ,)Kingore,1993(،)Batson,2004

كتتمتع الحقيبة اإللكتركنية كخاصة المعتمدة عمى الشبكة العنكبكتية بمميزات الحقيبة التعميمية
التقميدية مف حيث مراعاة الفركؽ الفردية كايجابية المتعمـ كالتركيز عمى مكاضيع محددة كككنيا

منظكمة متكاممة لمتعميـ إال أنيا تفكقت عنيا بمميزات ثبلثة رئيسة كما أشار إلييا
))2007،C. & Jaroenpuntaruk

Sacchanand,

كىى:

 .1سرعة كسيكلة الكصكؿ :إف تطبيؽ مدخؿ التعميـ عف بعد ،يجعؿ مف السيؿ بالنسبة لكافة
المستخدميف كالكصكؿ إلى الحقيبة اإللكتركنية المقدمة ليـ بسرعة ككفاءة في أم مكاف كزماف
كبما يراعي سرعة الخطك الذاتي في التعمـ كاضافة إلى ذلؾ يمكف اإلستفادة منيا ككسيمة في

تكسيع نطاؽ برامج التعميـ المستمر المقدمة لكافة األفراد كتمكينيـ مف المشاركة في التعميـ مدل
الحياة .

 .2المركنة :إف استخداـ قكالب النشر كالتقديـ التي تعتمد عمى الكيب يساعد في تكسيع نطاؽ
البرامج التقميدية لمتعميـ عف بعد في الكقت نفسو الذم يتيح فيو بيئة تدريبية مرنة كمتسقة كلذلؾ
يمكف لممتعمميف الكصكؿ إلى الحزـ التدريبية كالحقيبة اإللكتركنية المقدمة ليـ عبر الكيب مف
خبلؿ استخداـ مدل كاسع لمغاية مف أدكات الكمبيكتر كاالتصاؿ ،كاضافة إلى ذلؾ يكفر تصميـ
المقررات التدريبية التي تتمركز حكؿ المتعمميف بيئات تعمـ مرنة كغير مقيدة كلذلؾ يمكف
لمطالبات إختيار تعمـ أية كحدات تدريبية مناسبة مف منظكرىف الخاص لمكفاء بإحتياجات
تعمميف الفردية.
 .3سيكلة االستخداـ :يساعد استخداـ لغة بسيطة كمفاىيـ أساسية مشتركة في تيسير نجاح المتعمميف

الذيف ال يزالكف يمركف بالمراحؿ األكلى لمتعمـ كما أنو يمكف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية كأداة
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تدريبية تتعامؿ مع لغة الكيب األمر الذم يجعميا أسيؿ بالنسبة لممستخدميف مف أجؿ التفاعؿ

معيا.

 -5عيوب الحقيبة اإللكترونية:
تعاني الحقيبة اإللكتركنية القائمة عمى الكيب مف بعض القيكد كالمحددات المرتبطة كما أشار

إلييا

)2006 ،Sacchanand, C. & Jaroenpuntaruk

بما يمي :

 .1المستخدمكف النيائيكف :لما كاف محتكل الكحدات يركز عمى مكاد تخصصية محددة كمستخدميف
محدديف ،فإف الحقيبة اإللكتركنية ربما تعاني مف قدر كبير مف البساطة األمر الذم يجعميا غير

مناسبة لبلستخداـ مف جانب ىؤالء األفراد الذيف يتمتعكف بمستكيات متقدمة مف المعرفة كالخبرة

في المجاؿ كمع ذلؾ فإف بمقدكر الباحثيف حؿ تمؾ المشكمة مف خبلؿ تزكيد المستخدميف بمراجع

إضافية كعناكيف لمكاقع إلكتركنية مرتبطة بيا عمى شبكة اإلنترنت إلجراء المزيد مف الدراسات
عمييا.

 .2النظـ المستخدمة في نشر كتقديـ المعمكمات :لـ يتـ اآلف تطبيؽ نظـ مناسبة لتسيير المشاركة

في برامج التعمـ اإللكتركني عمى الكيب كتشمؿ التسييبلت البلزـ تكافرىا لتحقيؽ ىذا اليدؼ
كتيسير تطبيؽ نمطي التعمـ اإللكتركني المتزامف كغير المتزامف مف خبلؿ تكفير أدكات متطكرة

لبلتصاؿ (مثؿ البريد االلكتركني كغرؼ الحكار ،الدردشة عمى اإلنترنت كلكحات األخبار
اإللكتركنية عمى الكيب) فضبلن عف تكفير أدكات تفاعمية مثؿ (منتديات المناقشة اإللكتركنية
التشعبية عمى اإلنترنت كغرؼ الحكار ،الدردشة اإللكتركنية) كنظـ االتصاؿ القائمة عمى المعرفة
كخدمات إدارة التعمـ اإللكتركني مثؿ(تقديـ خدمات التسجيؿ كتقديـ المعمكمات المطمكبة).

 -6مراحل تطور الحقيبة اإللكترونية:
يرجع عدد مف الباحثيف ظيكر فكرة الحقيبة التعميمية بشكؿ عاـ إلى عاـ 1920ـ حيث عممت
ىميف بارؾ ىرست عمى تطبيؽ ما يسمى بطريقة دالتف حيث عرضت كسائؿ كمكاد مختمفة عمى

المتعمميف ليختاركا ما يناسب سرعتيـ كخصائصيـ كيحقؽ أىداؼ محددة ( الزىراني،

.)1988

كمف ذلؾ التاريخ مرت الحقيبة التعميمية بمراحؿ متعددة حتى كصمت إلى ما ىي عميو اآلف مف

تطكر كيمكف عرض سريع لتمؾ المراحؿ كاآلتي:
المرحمة األولى :مرحمة صناديؽ اإلكتشاؼ:
في أكائؿ الستينات مف القرف العشريف ظيرت البادرة األكلى مف الحقيبة التعميمية في مركز

مصادر المعمكمات في متحؼ األطفاؿ القائـ في مدينة بكسطف بالكاليات المتحدة األمريكية عندما
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اخترع ما يسمى صناديؽ اإلستكشاؼ كىي عبارة عف صناديؽ أك حاكيات بداخميا مجمكعة مف

المكاد التعميمية أك األدكات كاألجيزة البسيطة التي تساعد الطالبات عمى تعمـ مفيكـ معيف تعممان

ذاتيان (العبيدم،

.)2004

كقد عالجت الصناديؽ في مراحميا األكلى مكضكعات األطفاؿ فجاء ما يسمى بصندكؽ الدمى
كصندكؽ الحيكانات المتنكعة كصندكؽ السيارات المتنكعة كما إلى ذلؾ كقاـ مجمس التخطيط في

مركز مصادر المعمكمات بمتحؼ األطفاؿ في إعداد المزيد مف الصناديؽ كادخاؿ العديد مف
التطكرات في محتكياتيا مستخدمة في ذاؾ المكاد التعميمية كالمجسمات كالنماذج كالخرائط ككتيبات

لمتعميمات مع بياف األسمكب األفضؿ لبلستخداـ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة كتدريبيـ عمى حؿ

المشكبلت

(الحيمة.)2004،

المرحمة الثانية :مرحمة كحدات التقابؿ:
خصصت الحككمة الفدرالية األمريكية مساعدات مالية عقد الستينات لتطكير صناديؽ االستكشاؼ

كتحسيف أدائيا بما يساعد عمى تبلفي عيكبيا كقد أيدخؿ عمييا الكثير مف التعديبلت حيث أيطمؽ

عمييا فيما بعد كحدات التقابؿ كأصبحت تحتكم مكاد تعميمية متنكعة االستخدامات كمتعددة األىداؼ

إذ احتكت عمى الصكر الثابتة كاألفبلـ المتحركة كاألشرطة المسجمة كاأللعاب التربكية كالنماذج كما

احتكل الصندكؽ عمى دليؿ لممعمـ يكضح األنشطة التي يقكـ بيا المتعمـ ذاتيان كبتكجيو مف معممو
كيشرح بالتفصيؿ جميع أنكاع المكاد التعميمية التي يحتكييا صندكؽ كحدات التقابؿ بحيث يتـ في

النياية مراعاة ميكؿ المتعمميف كاىتماماتيـ

( الحيمة: 2003،ص .)228

المرحمة الثالثة :مرحمة الحقيبة التعميمية:
تطكرت عممية إنتاج الحقيبة التعميمية كتعددت مصادر إنتاجيا كمراحميا فكانت ىناؾ الحقيبة

التي أعدىا معيد البحكث األمريكية في كالية كاليفكرنيا كعرفت بكحدات التعميـ كالتعمـ كىذه الكحدات
عبارة عف برنامج لمتعمـ الذاتي تكجو نشاط المتعمـ نحك أىداؼ سمككية محددة (الحيمة،

: 2004

ص.)25

كأنتجت مؤسسة كترنح رزمان تعميمية ككحدات تعميمية مف خبلؿ مشركع معيد تطكير األنشطة التربكية
كىي عبارة عف رزـ تعميمية يقكـ المعممكف بإعدادىا بعد تمقي تدريب خاص كتقديـ مف قبؿ المعيد قبؿ

تعميميا عمى المدارس المشتركة في المشركع كما أنتجت جامعة تكساس مجمعان لمتعمـ الذاتي كابتكرت

مدارس نكفا بكالية فمكريدا رزمان لمنشاط التعميمي في إطار جيكدىا في تفريد التعميـ

كيصؼ (سرايا،

)2007

مرحمة أخرل مف مراحؿ تطكر الحقيبة التعميمية كىي:

25

(غبايف.) 2001،

المرحمة الرابعة :مرحمة الحقيبة التعميمية متعددة الكسائط:
كانت المرحمة الحالية نتاج التطكر السريع كالمتبلحؽ في عالـ التكنكلكجيا كالحاسب اآللي حيث

استخدمت الكسائط المتعددة في شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ المنظـ كحيث تعمؿ جميعا لتحقيؽ أىداؼ
معينة كتتككف الكسائط مف تفاعؿ النصكص مع الرسكـ المتحركة كالخطية كالمؤثرات الصكتية

كيمكف إضافة المرحمة الخامسة كىي:

المرحمة الخامسة :الحقيبة اإللكتركنية:
كتتعدل المرحمة الحالية الحدكد في جميع المراحؿ السابقة بؿ كتقفز بمفيكـ الحقيبة التعميمية

ليكاكب متطمبات العصر الحديث مف إنتشار أساليب التعمـ اإللكتركني كالتعمـ عف بعد كمجتمعات

المعرفة كالعكالـ اإلفتراضية لتتيح لممتعمـ نظامان تعميميان يسمح لو بمزيد مف الحرية كالتحكـ كبالتالي
تعد الحقيبة اإللكتركنية في ىذه المرحمة عنص انر ال يتج أز مف المنظكمة التطكرية لعممية التعمـ
كالتعميـ كالتي تسعى ألف تستفيد مف المنجزات التقنية لترتقي بكسائؿ كاستراتيجيات التعمـ.

 -7مكونات الحقيبة اإللكترونية:
يمكف تحديد مككنات الحقيبة اإللكتركنية كما حددىا كؿ

مف(:)Grier-Denney etal.2006: p35

أ .عنكاف الحقيبة( الغبلؼ الخارجي لمحقيبة) :يدؿ العنكاف عمى المكضكع الذم تعالجو الحقيبة
التعميمية كينبغي أف يككف عنكاف الحقيبة كاضحان لممتعمـ.

ب .المقدمة :كتتضمف إعطاء فكرة لممتعمـ عف مكضكع الدرس مع التأكيد عمى أىمية كأسباب
كمبررات دراستو.

ت .األىداؼ التعميمية(السمككية) :حيث تصاغ األىداؼ بصكرة سمككية تكضح المخرجات التعميمية
المراد أف يبمغيا المتعمـ.

ث .االختبار القبمي :يقدـ اختبار مبسطان كشامبلن قبؿ البدء في دراسة الحقيبة لتحديد إذا ما كاف
المتعمـ يحتاج إلى تعمـ المكضكع أـ ال.

ج .األنشطة كالكسائؿ العممية كالبدائؿ كأساليب العرض كطرؽ التدريس :كىي أىـ جزء مف أجزاء

الحقيبة ،حيث ال بد لمحقيبة أف تشتمؿ عمى أنشطة ككسائؿ تعميمية متنكعة ،كأساليب كطرؽ

تدريس مختمفة مثؿ( المكاد الدراسية اإللكتركنية ،كمكاقع اإلنترنت ،عركض تقديمية )؛ كذلؾ

لمكاجية الفركؽ الفردية بيف المتعمميف ،كالتي يختار المتعمـ منيا ما يناسبو تحقيقان لمبدأ الفركؽ

الفردية ،كىذا ما أكدتو دراسة سيرمي كاسكركؾ
اإللكتركنية تراعي الفركؽ الفردية.
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()Serim & Schrock.2007

مف أف الحقيبة

ح .أساليب التقكيـ :كيقصد بأساليب التقكيـ تمؾ االختبارات التي يخضع ليا المتعمـ قبؿ كأثناء كبعد
اإلنتياء مف دراسة الكحدة ،كيتككف التقكيـ في الحقيبة التعميمية مف ثبلثة أنكاع:

 -التقكيـ القبمي :كيتـ قبؿ دراسة المكضكع.

 -التقكيـ التتابعي :كيتـ أثناء األنشطة ،كدراسة الكحدة مكضكع التعمـ.

 التقكيـ البعدم (النيائي) :كيتـ في نياية دراسة مكضكع الحقيبة كىك نفسو التقكيـ القبمي.خ .دليؿ الحقيبة لممعمـ :يصاحب الحقيبة ،كيكضح لممعمـ طريقة السير في الحقيبة ،كتسمسؿ
الخطكات البلزمة الستخداميا ،كاألىداؼ السمككية لمحقيبة ،كاالختبارات كطرؽ تطبيقيا كمفاتيح

اإلجابة الخاصة باالختبارات.
مما سبق يتضح أن:
لمحقائب اإللكتركنية أسس كمعايير جكدة ،يجب مراعاتيا عند تصميـ كبناء الحقيبة اإللكتركنية،
كقد راعت الباحثة عند إعدادىا لمحقيبة المككنات السابقة حيث اشتممت عمى(االختبارات القبمية

كالبعدية  -األىداؼ العامة لممحتكل ،الدركس التعميمية  -المصادر التعميمية ،كمقطات الفيديك

كالصكر كالخرائط كالفبلشات  -القراءات اإلثرائية التي تشتمؿ عمى نشاط إثرائي كرابط لمكقع عمى

اإلنترنت يخدـ الدرس ،خانو لمبحث عمى جكجؿ لمساعدة الطالبات عمى إثراء معمكماتيف -
منتديات الحقيبة لطرح األنشطة كمناقشتيا مف قبؿ الطالبات مع بعضيف البعض كمع المعمـ -

غرفة الحكار  -اآلراء كاالستفسار لتبدم الطالبات آرائيف في الحقيبة اإللكتركنية كإلستفساراتيف -
الكاجب البيتي) كما تـ فتح حساب عمى مكقع حتى تتمكف الباحثة مف طرح الحقيبة كاستقباؿ

كاجبات الطالبات كاستفساراتيف ،كتـ كضعيا أيضان عمى قرص

CD

لتبلفي المشاكؿ الناتجة عف

اإلنترنت حيث تتميز ىذه األقراص بأنيا متكفرة بشكؿ دائـ في مكتبة المتعمـ ،كما يمكف الرجكع
إلييا في أم كقت شاء كما أنيا تعتبر أسرع عند التشغيؿ بحسب ظركؼ الطالبات الخاصة.

 -8دور المعمم والمتعمم في استخدام الحقيبة اإللكترونية:
يختمؼ دكر المتعمـ كالمعمـ في التعمـ اإللكتركني باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية عف دكرىـ في

التعمـ التقميدم ،كيمكف تمخيص ذلؾ فيما

يمي(:)Lynn &Jones etal.2009

أكالن :دكر المعمـ:

 .1التخطيط لممكاقؼ التعميمية ،كتحديد أىداؼ التعمـ.
.2

تنظيـ المحتكل ،كتخطيط األنشطة ،كالبدائؿ التعميمية ،كاختيار المكاد كاألدكات ،كترتيب مصادر
التعمـ بحيث تتحقؽ األىداؼ بأكثر الطرؽ فاعمية ككفاءة كاقتصاد.
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 .3تشخيص قدرات كخصائص الطالبات كميكليف كاتجاىاتيف ،مف خبلؿ تشخيص نقاط القكة
كالضعؼ لدييف.

 .4تقديـ المعمكمات األكثر تشكيقان كفاعمية لمطالبات.
.5

مساعدة الطالبات عمى اكتساب بعض الميارات األساسية البلزمة لحؿ المشكبلت كمكاجية
المكاقؼ الجديدة كاكتساب المعرفة كاإلتجاىات اإليجابية.

 .6القيادة كالقدكة لممتعمميف كاثارة مستكل الدافعية لدييـ كتشجيعيـ كمساعدتيـ في التغمب عمى
الصعكبات التي تكاجييـ.

 . 7الضبط كىك أف يقكـ المعمـ بتحديد ما إذا كانت كظيفة التنظيـ كالقيادة قد حققت األىداؼ الني
حددىا أـ ال.

 .8يقكـ المعمـ بدكر المكجو كالميسر كالمسيؿ ،كذلؾ باإلىتماـ بتنمية الثقة بالنفس لدل الطالبات،
كمساعدتيف عمى االعتماد عمى أنفسيف في التعمـ كتقكيـ فعالية العممية التعميمية.
ثانيان :دكر المتعمـ:

 .1يتعمـ بدقة مف خبلؿ إستجاباتو كعممو.
 .2يسير في التعمـ كفؽ سرعتو الخاصة.

 .3يتعمـ بفاعمية بفضؿ تكفير التغذية الراجعة.

 .4يحقؽ فرصة المشاركة النشطة عف طريؽ العمؿ.

 .5يحدد الزمف البلزـ لعممية التعمـ كيدير بنفسو عممية التعمـ.
 .6يتقدـ في الدراسة كفقان لمعدؿ خطكه الذاتي في التعمـ.
 .7تنتقؿ إليو مسئكلية التعمـ.

 .8تتاح لو الفرصة لمتعرؼ عمى مدل تقدمو في الدراسة.
مما سبق يتضح أن:
دكر المتعمـ كالمعمـ في التعميـ االلكتركني باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية يختمؼ عف دكرىـ في
التعمـ التقميدم ،فالمتعمـ ىك محكر العممية التعميمية ،حيث تراعي خصائصو كمتطمباتو كاستعداداتو

كقدراتو بما يكفر لو اإلمكانيات التي تساعده عمى إتقاف التعمـ ،كما أف لممعمـ دكر في التعميـ

باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية حيث أف عبئ تنفيذ الحقيبة اإللكتركنية في كؿ خطكاتيا يقع عمى
عاتقو فدكره يتخمؿ كؿ مككنات الحقيبة.
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 -9األسس الفمسفية لتصميم وبناء الحقيبة اإللكترونية:
حتى تحقؽ الحقيبة اإللكتركنية أىدافيا ال بد مف الرجكع إلى األسس الفمسفية لتصميـ الحقيبة

اإللكتركنية كمراعاتيا ،كالتي ذكرىا كبلن

مف( )Chicheng.2002و ()Olaf:2004. p46-51

و( )Laurie:2004. p52-55ك(زيتكف )167 :2008،ك(جامع)77 :2010،

المتمثمة في النقاط التالية:

 .1يتـ التصميـ في ضكء النظرية التي يتبناىا المصمـ :النظرية البنائية أك النظرية السمككية أك
النظرية المعرفية أك الجمع بيف أكثر مف نظرية.

 .2يعتمد التصميـ عمى مفيكـ المنيج الذم يتبناه المصمـ :المنيج التقميدم أك المنيج الحمزكني،
أـ يتبنى المصمـ فمسفة المدخؿ المنظكمي القائـ عمى المدخبلت كالعمميات كالمخرجات كالتغذية

الراجعة.

 .3تصميـ الحقيبة اإللكتركنية طبقان لؤلسس الفمسفية التربكية لممجتمع.

 .4يعتمد التصميـ كأساس نفسي عمى النظرة إلى عممية التعمـ :ىؿ تتـ بطريقة تقميدية أـ جماعية؟
أـ بطريقة مفردة أم تقكـ عمى تفريد التعميـ الذم يستند إلى فكرة التعمـ الذاتي كمراعاة الفركؽ
الفردية بيف المتعمميف.

 .5يعتمد التصميـ عمى مراعاة بعض األسس التكنكلكجية في تصميـ المحتكل اإللكتركني أك
المكقع اإللكتركني حتى تتحقؽ كفاءة كفاعمية ىذا المحتكل كاقباؿ المتعمـ عمى متابعتو ،كتتمثؿ
األسس التقنية في أف تككف طريقة عرض المحتكل كتنظيمو مشكقة كأال يقتصر دكر الطالبات

عمى التمقي فقط ،كأف يعتمد المحتكل عمى الكسائط المتعددة ،كسيكلة تصميـ صفحات المحتكل
كسرعة عرضيا كسيكلة الكصكؿ إلى مكقع المحتكل عمى اإلنترنت لجميع الطالبات ،كأىمية

تقييـ المحتكل بعد اإلنتياء مف تصميمو ،كضركرة تقديـ التغذية الراجعة المستمرة لممحتكل

اإللكتركني.

لذا يعد التصميـ التعميمي جزنء مف العممية التعميمية ،كيحتاج التصميـ التعميمي إلى األخذ بجميع
الظركؼ الداخمية كالخارجية التي تؤثر في عممية التعمـ ،كتؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ كاشباع
الحاجات ،كيعرؼ بأنو عممية تحديد كانتاج ظركؼ بيئية تدفع الطالبات إلى التفاعؿ عمى نحك
يؤدم إلى تغيير في

كيشير

سمككيف(زيتكف :2008،ص.)167

(جامع:2010،

ص )77إلى دكر المصمـ التعميمي في تحديد كافة النشاطات التي يقكـ بيا،

بيدؼ كضع المادة المتعممة ككضع أىدافيا كتحميؿ محتكاىا كتنظيميا كاختيار الطرائؽ التعميمة

المناسبة ليا كاقتراح أجيزة كمكاد كأدكات ككسائؿ تعميمية مساعدة عمى التعمـ ككذلؾ تصميـ
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اختبارات تقكيمية لممحتكل التعميمي ،كفييا يمارس المصمـ التعميمي استخداـ التكنكلكجيا الحديثة

التي أضحى ليا الدكر األىـ لكؿ معمـ كخاصة لمعممي التعمـ عف بعد.

يحتاج تصميـ الحقيبة اإللكتركنية إلى برامج يتـ تكظيفيا إلعداد المكاد كاألنشطة كاالختبارات،
كيجب أف تككف المكاد المختارة مرتبة بعناية مف أجؿ فكرة كغاية محددة

(.)Laurie:2004. p52-55

 -10إعداد وتصميم الحقيبة اإللكترونية:
تتنكع المصادر كالدراسات التربكية عند معالجة مكضكع إعداد كتصميـ الحقيبة عمكمان كالحقيبة

اإللكتركنية عمى كجو الخصكص إال أف ىناؾ ثبلث تكجيات رئيسة كمؤثرة تتضح في جانب
اإلعداد كتدعميا أسس عممية كتربكية كثيرة كسيتـ عرضيا عمى النحك التالي:

 التوجو األول :إعداد وتصميم الحقيبة اإللكترونية وفق منحنى النظم:
كيشير التكجو الحالي كفؽ المنيج المنظكمي في تصميـ الحقيبة التعميمية كما كرد عند (سرايا،
)2007

ك(المسعكدم،

)2003

كتتمثؿ الخطكات كفؽ التكجو الحالي لممراحؿ التالية:

 .1مرحمة المدخالت كشممت تحديد النقاط اآلتية :
أ .تحديد مكضكع التعمـ.

ب .تحديد األىداؼ العامة.
ج .تحديد األىداؼ السمككية.

د .تحميؿ المحتكل كتنظيمو.
ق .تحديد مياـ التعمـ.

ك .تحديد خصائص المتعمميف.

 .2مرحمة العمميات:
أ .تحديد طرؽ التعمـ كاستراتيجياتو.

ب .تحديد األنشطة كالكسائؿ التعميمية.
ج .إعداد أدلة االستخداـ.

 .3مرحمة المخرجات:
أ .التقكيـ الداخمي ( صدؽ الحقيبة التجربة االستطبلعية ).
ب .التقكيـ الخارجي ( تطبيؽ التجربة ).
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 التوجو الثاني :إعداد وتصميم الحقيبة اإللكترونية وفق تصميم البرمجيات التعميمية:
حيث يعتبر أصحاب التكجو الحالي أف الحقيبة اإللكتركنية جزنء مف البرمجيات اإللكتركنية ألنيا
مككنة مف عدد مف الممفات كالمجمدات المتضمنة مف تطبيقات كتصاميـ حاسكبية كأسمكب عرض
جذاب كممتع بكاسطة الحاسكب كتستخدـ ضمف أىداؼ تربكية تراعي متى كأيف ككيؼ تكظؼ
التقانة في التعميـ فيي إذف إستراتيجية تكنكلكجية كبرمجية قائمة عمى خمس مراحؿ ىي التحميؿ

كالتركيب كالتنفيذ كالتصميـ كاإلنتاج كاالستخداـ ( الحيارل:
كيؤكد (العجمكني كأبك

زينو)2006،

.)2003

عمى أف الحقيبة اإللكتركنية ال بد أف يراعى في تصميميا

كاعدادىا خطكات إنتاج كتصميـ البرمجيات التعميمية.

إف تصميـ البرمجيات التعميمية يخضع لرؤية عممية نابعة مف نظريات التعمـ التي تستند عمييا

االستراتيجيات التعميمية التدريسية في تطبيؽ التكنكلكجيا في مجاؿ التعميـ لتحقيؽ األغراض

كاألىداؼ المنشكدة كلذلؾ البد مف تصكر نظرم حكؿ التصميـ التعميمي الذم تخضع لو،

كاألدبيات التربكية تزخر بعدد مف النماذج التي تناكلت تصميـ البرامج التعميمية تبعان لمستكياتيا مف
حيث الشمكؿ كالعمؽ أك لطبيعة األىداؼ كنكاتج التعمـ المستيدفة أك لمستكيات إتقاف

تعمميا(.العتيبي.)2011،

كفيما يمي عرض لمجمكعة مف نماذج التصميـ التعميمي:
نماذج التصميم التعميمي:

 .1نموذج ADDIE
مف المبلحظ كما

أشار()Gange et al,1992

أف الغالبية مف نماذج التصميـ التعميمي تعتمد في

إنشائيا عمى نمكذج  ،ADDIEىذا اإلختصار يعزل إلى الحركؼ األكلى مف المصطمحات التي
تشكؿ المراحؿ الخمسة كيتألؼ منيا النمكذج.
كفيما يمي عرض لتكضيح ىذه المراحؿ كما

يرل(:)Barkle,2004: p105-108

أ .مرحمة التحميلAnalysis Stage :
كفييا يتـ تجميع معمكمات عف محتكل المادة التعميمية كالفئة المستيدفة كامكانيات البيئة التعميمية،

كالعمؿ عمى تحميؿ الكحدة التعميمية بصكرة عامة كمعرفة إحتياجات المصمـ ،كالعمؿ عمى تحميؿ
المتعمـ كمعرفة إحتياجاتو كالتغمب عمى معكقات التعميـ ،كتحميؿ المكارد المتكفرة التي تساعد في
إنتاج الحقيبة ،كتحديد نمط التدريس الذم سكؼ يتـ إتباعو( النمط المختمط – النمط المعتمد عمى

الكيب ) كاستراتيجيات التدريس المناسبة كتحديد نقاط الضعؼ كمحاكلة عبلجيا ،كتحديد األىداؼ
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العامة لمكحدة التعميمية(معرفية ككجدانية كميارية) ،كتحميؿ المحتكل إلى كحدات صغيرة لتسييؿ
عممية تجميعيا في مكديبلت في خريطة متجانسة ،كتحديد أنكاع كمستكيات األىداؼ التعميمية

كاألنشطة ،كأسمكب التقييـ المناسب لكؿ مكضكع ،كفي ىذه المرحمة تطرح األسئمة(ماذا أقدـ؟ لماذا

أقدـ؟ مف أقدـ لو؟ كيؼ أقدـ؟ أيف أقدـ؟).
ب .التصميـمDesign Stage :

كفييا يبدأ التصميـ الفعمي لمحقيبة كيتـ فييا :إعداد المادة :يتـ صياغة األىداؼ التعميمية ،كتحديد

المصادر كالمكاد التعميمية كتجميعيا كعمؿ دليؿ بالمحتكيات المتكاجدة كتكضيح عممية الترتيب التي
سكؼ يتـ إتباعيا ككضع مقترحات لتصميـ الحقيبة ككيفية السير في عرض المعمكمات ككضع

األنشطة كتحديد طرؽ التقييـ كانشاء لكحة األحداث الخاصة بكؿ شاشة كتكزيع المادة عمى
األنشطة المتاحة كمراعاة شركط المادة الجيدة.

إعداد الصفحة كعرض المادة ال بد أف يتسـ بالمنطقية ،كاإلتساؽ كالترابط ،كالكضكح كاإليحاء
بالمضمكف ،كمناسبة األلكاف كاألشكاؿ لمتمميذ.

ج .التطويــــــرDevelopment Stage
كفييا يتـ تنفيذ ما تـ تخطيطو في مرحمة التنفيذ ،كفي ضكء األىداؼ العامة لمحقيبة كمعايير

التصميـ ،حيث يتـ مراعاة اآلتي :إنتاج الحقيبة حسب التصكر المقترح ،كانتاج كؿ كاجية حسب
التصكر الخاص بيا ،كجمع كانتاج الصكر كالفيديك كالتماريف التفاعمية كالتماريف الذاتية ،كبعد ذلؾ

تحزيـ المحتكل ،كطمب المشكرة مف الزمبلء كالمتخصصيف ،كالقياـ بجمسة عصؼ ذىني لتطكير

المادة كمراجعة األىداؼ ،كالتأكد مف حسف إعداد الصفحات ،كمراجعة المضمكف كجكدة تحرير
المادة ،كالقياـ بعممية تجريب كاممة قبؿ البدء.
ح .التطبيــــقImplementation Stage:
كفييا يتـ تجميع كؿ محتكيات الحقيبة ،كاخراج الحقيبة في صكرتيا النيائية ،كتركيب المحتكل عمى
نظاـ إدارة المحتكل اإللكتركني المستخدـ كىك المكديؿ كىك نظاـ مفتكح المصدر كمجاني ،كتدريب

المعمـ كالمتعمميف عمى استخداـ الحقيبة كمتابعة أداء المتعمميف كالمساعدة في التغمب عمى المشكبلت.
خ .التقويــــــمEvaluation Stage:
تقكيـ مدل فاعمية كجكدة الحقيبة كيتـ ذلؾ عمى مرحمتيف :التقكيـ البنائي :تقكيـ الحقيبة كجمع

المبلحظات بداية مف المراحؿ األكلى كبناء الحقيبة ،كالتقكيـ التجميعي :إجراء بعض االختبارات في
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الحقيبة بعد مرحمة التطبيؽ ككذلؾ إجراء بعض اإلستبيانات كتدكيف مبلحظات المتمقيف(المدربيف

كالمتدربيف)( ،مركز التعمـ

االلكتركني)2008،

كالشكؿ التالي يكضح نمكذج .ADDIE

شكؿ( )2نمكذج ADDIEلمتصميـ التعميمي(.)ADDIE,2008

كلقد ظيرت العديد مف نماذج التصميـ التعميمي كتستند أغمبيا إلى المراحؿ الخمس السابقة

كاإلختبلؼ بينيا يككف في اعتماد نمكذج ما ،عمى التكسع في مرحمة دكف أخرل مثؿ نمكذج جانيو
كبركجرز كنمكذج ديؾ ككارم كجيرالنؾ كايمي إلى أخره مف ىذه النماذج الخاصة بالتصميـ التعميمي.
 .2نموذج جيرولد كمب(:)KAMP
يصمـ البرنامج التعميمي في ضكء نمكذج جيركلد كمب مرك انر بثماني خطكات:

الخطوة األولى :تتمثؿ في التعرؼ عمى الغايات التعميمية كاألىداؼ العامة لكؿ مكضكع مف المكضكعات.
الخطوة الثانية :تعنى بتحديد خصائص المتعمـ كأنماط التعمـ المبلئمة.

الخطوة الثالثة :تختص بتحديد كصياغة األىداؼ التعميمية صياغة سمككية إجرائية تشير إلى
سمكؾ التعمـ المتكقع أف يؤديو المتعمـ ثـ يحدد المحتكل كالكحدات التعميمية البلزمة لتحقيؽ ىذه

األىداؼ في الخطوة الرابعة.

الخطوة الخامسة :كالمتعمقة بإعداد أدكات القياس القبمية التي تحدد الخبرات السابقة لدل المتعمـ في
مكضكع التعمـ .

الخطوة السادسة :فيتـ فييا إختيار كتصميـ نشاطات التعميـ كالتعمـ الكسائؿ التعميمية البلزمة.
الخطوة السابعة :التي تشمؿ تحديد الخدمات التعميمية المساندة كطبيعتيا.

الخطوة الثامنة :كىي تحديد أساليب تقكيـ تعمـ الطالبات كباقي عناصر المكقؼ التعميمي

(عبد الرحمف،

.)2009
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شكؿ( )3نمكذج جيركلد كمب لتصميـ كبناء البرامج التعميمية(كمب.)1985 ،

.3نموذج الجزار (:)2002
بالرغـ أنو نمكذج خطي إال أف التفاعمية فييا كاضحة نتيجة إرتباطو بعمميات التقكيـ كالمراجعة
المستمرة يتككف ىذا النمكذج مف خمسة مراحؿ كما أشار مؤلؼ النمكذج إلى اإلجراءات التعميمية

التي تراعى عند تطبيؽ النمكذج.

34

شكؿ( )4نمكذج الجزار لتصميـ كبناء البرامج التعميمية.
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 .4نموذج بني عواد(:)2006
يسير (بني عكاد،

النحك التالي:

)2006

كفؽ التنظيـ السابؽ كيقترح خطكات لتصميـ الحقيبة اإللكتركنية عمى

أولً :مرحمة التخطيط كالتحميؿ كتتـ فييا الخطكات التالية:

أ .تحميؿ المحتكل كالميمات ،تحميؿ االحتياجات كالمبررات ،تحديد األىداؼ.

ب .تحميؿ خصائص المستخدميف ،تحميؿ المصادر ،تحميؿ المعكقات.
ثانياً :مرحمة التركيب كيتـ فييا:

أ .تركيب المادة التعميمية ،إختيار الكسائط المتعددة ،تركيب االختبارات.
ثالثا نً :تنفيذ الحقيبة اإللكتركنية.
رابعاً :التقكيـ كالتقييـ.

خامساً :تطكير الحقيبة :عممية التقييـ تكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ في الحقيبة كلذلؾ فيي
بحاجة إلى تطكير كتعديؿ مستمر كاضافة كالنمكذج يظير في الشكؿ التالي:

شكؿ ( )5نمكذج بني عكاد لتصميـ كبناء الحقيبة اإللكتركنية.
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 التوجو الثالث :إعداد وتصميم الحقيبة اإللكترونية وفق لرؤية المصمم:
كقد نحا في ىذا اإلتجاه عدد مف الدراسات كالمصادر منيا دراسة

(المعايطة)2000،

كتـ تصميـ

الحقيبة كفقان لمككناتيا األساسية بغض النظر عف التصميـ التعميمي المتبع كقدـ (عيسى كآخركف،
 )2008تصك انر إلعداد كانتاج الحقيبة اإللكتركنية كفؽ الخطكات اآلتية:

 .1تصنيؼ المادة الدراسية كاعداد خريطة تربكية تحدد معالـ السياسة التربكية الشاممة لممناىج
فمكقع المادة داخؿ الخريطة يحدد عدة عكامؿ منيا الفئة العمرية ،الفئة المستيدفة ،التخصص

المطمكب ،مستكل التطكر ،حاجة كمتطمبات المجتمع ،العبلقة بالمكاد اآلخرل .

 .2تشكيؿ فريؽ العمؿ حيث يتككف مف خبير المناىج – مدرس المادة – مبرمج قائد الفريؽ.

 .3إعداد خطة لمعمؿ في إعداد الحقيبة التعميمية كتتككف مف ثبلث مراحؿ كىي التحميؿ كالتصميـ
كالتنفيذ( البرمجة ).

 .4تنفيذ مراحؿ الخطة.

شكؿ ()6الخطة العامة إلعداد الحقيبة اإللكتركنية.
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 -11مبررات اختيار نموذج:ADDIE
بناء عمى ما استعرضتو الباحثة مف نماذج كتصميمات فإنيا ارتأت استخداـ نمكذج ADDIE
ن
لتصميـ الحقيبة اإللكتركنية ليذه الدراسة كذلؾ لممبررات التالية:
 .1تـ تطبيقو مف قبؿ العديد مف الباحثيف.

 .2يتسـ النمكذج بالكضكح كالحداثة كالشمكؿ.

 .3عممية التصميـ لمبرنامج كفقان لمنمكذج تتـ بصكرة تفاعمية كليس بصكرة خطية.

 .4يصمح ىذا النمكذج لمتطبيؽ عمى جميع مقر ارت المراحؿ الدراسية المختمفة كالسيما مبحث
الجغرافيا لمصؼ التاسع األساسي.

 .5يتسـ ىذا النمكذج بالبساطة كالسيكلة كعدـ التعقيد.

 .6يتناسب مع تصميـ البرامج التعميمية ذات المجيكد الفردم.
ووفقاً ليذا النموذج قامت الباحثة بتصميم الحقيبة اإللكترونية ويمي تفصيل ذلك في الفصل

الرابع(إجراءات الدراسة).
 -12أنظمة إدارة

التعمم( ) LMS

لمحقيبة اإللكترونية:

بما أف الحقيبة اإللكتركنية نكع مف التعمـ بالشبكات ،كالتعميـ عمى الكيب كىما يعداف شيئان كاحدان

كيقصد بيما تحكيؿ المحتكل التعميمي اإللكتركني إلى المتعمـ كادارتو كدعمو عف طريؽ استخداـ

متصفح كيب ،فالمتصفح ىك المساعد األساسي لمتعمـ عف طريؽ الشبكات

(خميس : 2010،ص.) 30

فمذلؾ ال بد مف كجكد نظاـ يدير عممية التعمـ كالمحتكل التعميمي اإللكتركني الذم يقصد بو

المعمكمات التي تتاح لبلستخداـ عندما تجمع تعرض أك تنشر لغرض ما كيستخدـ المصطمح
الحالي لمداللة عمى المعمكمات المحممة عمى األكعية اإللكتركنية أك عمى شبكات االتصاالت

كتقر آليان(الجزار :2010،ص.)18
كالمكضكعة لبلستخداـ أ
أنظمة إدارة التعمـ () LMSىي إختصار لعبارة

() Learning Management System

كتعني نظاـ

إدارة التعمـ كىك عبارة عف برنامج صمـ لممساعدة في إدارة كمتابعة كتقييـ التدريب كالتعميـ المستمر
كجميع أنشطة التعمـ في المنشآت لذا فيك يعتبر حبلن استراتيجيان لمتخطيط كالتدريب كادارة جميع

أكجو التعمـ في المنشأة بما في ذلؾ البث الحي أك الفصكؿ اإلفتراضية كالمقررات المكجية كىذا
سيجعؿ األنشطة التعميمية التي كانت منفصمة كمعزكلة عف بعضيا تصبح تعمؿ كفؽ نظاـ مترابط
يسيـ في رفع مستكل التدريب كالشكؿ

التالي()7

يكضح نظاـ إدارة التعمـ (اليزاني: 2010 ،ص.)5
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شكؿ( )7نمكذج إدارة التعمـ(.) LMS

كبناء عمى ما سبؽ قد صممت الباحثة نظامان مختص انر مف خبلؿ مكقع عمى الشبكة العنكبكتية
ن
(اإلنترنت) إلدارة التعمـ كالمحتكل ،كيقدـ عدة خدمات لممعمـ كالمتعمـ مف متابعة سير تعمـ الطالبات
كتسييؿ النشر كالتحرير كاإلخراج الفني كتمكيف التعديؿ كاإلضافة عمى المحتكل بسيكلة ،كتنظيـ

صبلحيات المستخدميف.

 -13معايير تصميم الحقيبة اإللكترونية:
أ -تعريف المعيار:
يعرفو

(خميس)101 :2007،

بأنو عبارة عامة كاسعة تصؼ ما ينبغي أف يككف عميو الشيء ،أما

المكاصفات فيعرفيا بأنيا تكصيؼ يشرح المعيار كمككناتو كعناصره ،كالمؤشر ىك عبارة محددة

بشكؿ دقيؽ في ىذا الشيء.

ب -مواصفات المعايير التربوية الجيدة:
أكدت (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

المصرية:2003،ص)12

عمى أف المعايير يجب أف تتصؼ

ببعض المكاصفات حتى يمكننا اإلستفادة منيا كىي كما يمي:

 .1الدقة والوضوح :حيث أنيا تعكس تكقعات كبيرة كىذا يتطمب مراجعة مستمرة.
 .2الشمولية :حيث تتناكؿ جميع الجكانب المختمفة لمعممية التعميمية.

 .3البساطة :حيث تككف مكتكبة بمغة بسيطة ،كليست صعبة حتى يتـ استيعابيا بسرعة.

 .4يمكن قياسيا :بحيث تككف مرتبطة باألداء ،كحتى يتسنى مقارنة المخرجات الخاصة بالتعميـ
بالمعايير التقنية.
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 .5تحقيق مبدأ المشاركة :مف خبلؿ إشراؾ المستفيديف في المجتمع في مرحمة اإلعداد كتقكيـ
النتائج.

 .6الموضوعية :حيث أنيا تركز عمى األمكر الميمة في المنظكمة التعميمية ببل تحيز كتجنب
األمكر كالتفصيبلت التي ال تخدـ المحتكل العاـ.

 .7أخالقية :أم تستند إلى الجانب األخبلقي كتخدـ القكانيف السائدة كتراعي عادات المجتمع.
 .8مجتمعية :أم تعكس تنامي المجتمع كخدمتو كظركفو كقضاياه.

 .9الستمرارية والتطور :حيث يمكف تطبيقيا لفترات زمنية ممتدة كتككف قابمة لمتعديؿ.

 .10الوطنية :حيث تخدـ أىداؼ الكطف كقضاياه كتضع مصمحتو العميا في المقدمة.
ت -المعايير التي ينبغي توافرىا في الحقيبة اإللكترونية لضمان تحقيق الجودة:
يمخص (متكلي :2011،ص)39

المعايير التي يجب أف تتكفر في الحقيبة اإللكتركنية كما يمي:

 .1التكاصؿ كالتفاعؿ بيف المتعمـ كالمعمـ.

 .2التفاعؿ النشط بيف المتعمميف كبعضيـ البعض.

 .3دعـ العبلقات اإلجتماعية بيف المتعمميف كبيف المعمـ.
 .4اإلىتماـ بكؿ متعمـ عمى حدة ككفقان لظركفو التعميمية.

 .5التفاعبلت اإلجتماعية أم المناقشات عمى اإلنترنت كاألنشطة الجماعية.
 .6تكفير حرية البيئة التعميمية لممتعمـ مف حيث الدخكؿ كالخركج مف البرنامج كقتما شاء.
 .7المحتكل اإللكتركني ينبغي أف يتكافر لممتعمـ في أشكاؿ مختمفة كأ ٍف يمكف المستخدـ مف تنفيذ
بعض األنشطة عمى جيازه المنزلي.
 .8المحتكل اإللكتركني ينبغي أف تكفر لممتعمـ إمكانية االتصاؿ المتزامف( المحادثة كالفيديك).

كمف خبلؿ العرض السابؽ كبعد اإلطبلع عمى العديد مف الدراسات كاألبحاث كاألدبيات التي ىدفت

إلى كضع معايير تصميـ كتطكير الحقيبة اإللكتركنية ،قامت الباحثة باستخبلص مجمكعة مف

المعايير البلزمة لتصميـ برامج الحقيبة اإللكتركنية ممحؽ رقـ(:)7

المعيار األول :تصميـ الحقيبة اإللكتركنية في ضكء خصائ ػػص الطالبات.
المعيار الثاني :كضكح األىداؼ التعميمية لمحقيبة اإللكتركنية.

المعيار الثالث :تنظيـ محتكل الحقيبة كعرضيا بطريقة مناسبة كمبلئمة لخصائص الطالبات.

المعيار الرابع :تشتمؿ الحقيبة اإللكتركنية عمى أنشطة متعددة كمتنكعة تناسب األىداؼ التعميمية
كخصائص الطالبات.
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المعيار الخامس :يشتمؿ تصميـ الحقيبة اإللكتركنية عمى تدريبات كأسئمة كاضحة كمتنكعة في
ضكء األىداؼ التعميمية ،لتحديد مستكل أداء الطالبات.

المعيار السادس :تصمـ الكسائط التعميمية عمى الشاشة بشكؿ مترابط كمتكامؿ لتحقيؽ األىداؼ.
المعيار السابع :جكدة محتكل الحقيبة اإللكتركنية.

المعيار الثامن :سيكلة االستخداـ كالتفاعؿ في الحقيبة اإللكتركنية.

المعيار التاسع :تكافر التغذية الراجعة كالتقكيـ في الحقيبة اإللكتركنية.

المعيار العاشر :تحتكم الحقيبة اإللكتركنية عمى إرشادات خاصة بالطالبات كالمعمـ.
المعيار الحادي عشر :تصميـ إنياء الحقيبة اإللكتركنية بشكؿ سيؿ كبسيط.
ث -معايير تقويم الحقيبة اإللكترونية:
يعتبر تقييـ الحقيبة عممية إصدار حكـ في ضكء معايير معينة كلعؿ أفضؿ المعايير ىك التقدـ

الذم تحرزه الطالبات مف خبلليا كتعتمد إجراءات التقكيـ عمى أداتيف  :األكلى تقيس تقدـ الطالبات
مف خبلؿ الكحدة التعميمية ،كاألداة اآلخرل ىي االستبانة لئلطبلع عمى آراء المنتفعيف مف

البرنامج .إف جميع النتائج المشتقة مف األدكات تقدـ صكرة عف اإليجابيات كالسمبيات في الحقيبة
مما يساعد المصمـ عمى التطكير كالتغمب عمى السمبيات
كيشير ساشانداف كجاركينبانتركؾ

(الشناؽ: 2009،ص)353

))Sacchanand &Jaroenpuntaruk :2007 : p509-510

إلى نكعيف مف أنكاع التقكيـ الميمة لمحقيبة اإللكتركنية كىما :التقكيـ األكلي(التككيني) كالتقكيـ

النيائي كفيما يمي عرضان ليما:
.1التقويم األولي (التكويني):

كيتـ إجراؤه أثناء عممية تصميـ كانتاج الحقيبة اإللكتركنية المستخدمة عمى يد مجمكعة مف

الخبراء المتخصصيف في المجاؿ قبؿ إجراء التقكيـ النيائي كييدؼ ىا التقكيـ باألساس إلى
الحصكؿ عمى تغذية راجعة مف ىؤالء الخبراء في المجاؿ حكؿ مدل الجكدة التعميمية كصدؽ

المحتكل كمناسبة التصميـ البصرم كفاعمية تصميـ كاجيات الطالبات فضبلن عف جكدة تصميـ

الكسائط المتعددة بحيث يتـ التركيز عمى معرفة آراء ىؤالء الخبراء حكؿ سيكلة االستخداـ كفاعمية
اآلليات المستخدمة في اإلبحار (التجكؿ) ،بحيث يقدـ المحتكل التعميمي لمطالبات بطريقة جيدة
كمناسبة ليف مع مبلحظة أنو يتـ التركيز ىنا عمى األخذ بعيف االعتبار اآلراء المقدمة حكؿ الحقيبة

اإللكتركنية كمدل قابميتيا لمتعميـ عمى نطاؽ كاسع كما ىك الحاؿ في نتائج تطبيؽ االختباريف

القبمي كالبعدم.
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 .2التقويم النيائي:
كتعتمد تمؾ العممية عمى فحص كمراجعة كتنقيح كافة التعميقات التي تـ الحصكؿ عمييا خبلؿ

التقكيـ األكلي(التككيني) لفاعمية الحقيبة اإللكتركنية المستخدمة قبؿ تقديميا لجميكر المستخدميف
كييدؼ ىذا التقكيـ النيائي باألساس إلى الحصكؿ عمى تغذية راجعة مف المستخدميف حكؿ مدل

الكفاءة كالفاعمية المتاف تتمتع بيما الحقيبة اإللكتركنية المستخدمة في ضكء معايير :

أ .الجكدة التعميمية.
ب .صدؽ المحتكل.

ت .كضكح المحتكل التدريبي.

ث .شرح كتقديـ المحتكل التدريبي لممستخدميف.

ج .التصميـ البصرم.

ح .تصميـ كاجية المستخدميف.
خ .تصميـ الكسائط المتعددة.

د .الكفاء بإحتياجات المستخدميف كالمساىمة في تطكير عممية التعمـ.

 -14النظريات التربوية والتصميم التعميمي:
يحدد (عبد الغفكر،

)2012

تصميـ التدريس المستمد مف النظريات التربكية كفيما يمي عرضان لذلؾ:

 -1تصميم التدريس المستمد من منظور تجريبي
)(The Pedagogy derived from the associative perspective

تصميـ النظـ التعميمية

) (Instructional Systems Design (ISDىناؾ الكثير مما يسمى بالتعمـ اإللكتركني ،ال يزاؿ يعتمد
عمى التصميـ التعميمي التقميدم ،الذم يستند إلى كسائؿ تكنكلكجية رديئة التصميـ ،كال يأخذ
بالحسباف استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية التفاعمية المتعددة.
كالقاعدة الفكرية لتصميـ النظـ التعميمية

)(ISD

تتككف مف المبادئ المقبكلة عمى نطاؽ كاسع ،في

إطار الثقافة التنظيمية لمتدريب ،كىذه القاعدة مستمدة مف المنظكر السمككي ،لكنيا تركز بشكؿ
خاص عمى تحميؿ الميمة ،كتتألؼ عممية تحميؿ الميمة مف مبادئ تكجييية ،كاجراءات الزمة
لتحميؿ المياـ المعقدة في تعمـ التسمسبلت اليرمية ،كصفات تفصيمية لتصميـ برامج تعميمية عمى
أساس التسمسؿ اليرمي.
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كيحدد

(جانييو(1985،

المبادئ النفسية التي تستند إلييا عممية تحميؿ الميمة ،كيضع أساسان لنيج

تعميمي يقكـ عمى أساس التحميؿ المتكرر لممعرفة كالميارة ،كيشير إلى أف تحميؿ الميمة يتككف مف
عدة خطكات:

 -1تحميؿ المجاؿ في التسمسؿ اليرمي إلى كحدات صغيرة.

 -2تسمسؿ الكحدات ،بحيث ال يتـ تدريس مجمكعة مف الكحدات حتى يتـ فيـ الكحدات المككنة
ليا منفردة.

 -3تصميـ نيج تعميمي لكؿ كحدة في التسمسؿ.
كما كيشير جانييو كغيره ،إلى أف المستكيات العميا مف الميارات يتـ تعمميا بسيكلة أكبر ،عندما
تككف ميارات المتعمميف الثانكية المنخفضة في التسمسؿ اليرمي قد تـ إتقانيا.
 -2تصميم التدريس المستمدة من المنظور المعرفي:
) (The Pedagogy derived from the cognitive perspectiveبيئات التعمـ البنائي
كنظـ

النشاط ( (Constructivist learning environments and activity systems

مف المعركؼ أف البنائية ترتبط بشكؿ مباشر بالمنظكر المعرفي ،كقد شددت في الكاقع عمى التعمـ
مف خبلؿ العمؿ ،كأىمية التغذية الراجعة ،كىي تميؿ جزئيان نحك التقميد السمككي ،كفي تركيزىا عمى

المياـ الحقيقية تأخذ الكثير مف مكقؼ المنظكر اإلجتماعي ،مع ضركرة التمييز بيف البنائية
المعرفية ،المستمدة مف التقاليد ،كالبنائية اإلجتماعية كالثقافية.

كتقكـ كذلؾ عمى افتراض أف المتعمميف ال ينسخكف أك يستكعبكف األفكار عف العالـ الخارجي،

كلكنيـ يبنكف المفاىيـ مف خبلؿ التجريب كاألنشطة الشخصية كالمبلحظة ،فكجية النظر البنيكية
ىذه ،تؤكد إذف عمى فيـ المفاىيـ العامة ،كالقدرة عمى التفكير ،كتنكر حفظ األفكار كالمفاىيـ أك

نسخيا ،دكف إعماؿ الفكر ،كفي ىذا الصدد يشار إلى أف(النظرية البنيكية أك البنائية ترتبط ارتباطان
كثيقان بالشبكة العالمية لممعمكمات عمكمان ،كبالتعمـ اإللكتركني بشكؿ خاص ،حيث يشار إلى أنو

عندما تـ بناء ىذه الشبكة كتصميميا ،تـ بناؤىا طبقان لمنظرية البنيكية ،فالمعمكمات المكجكدة عمييا

تتمتع بتشعبيا البلمحدكد ،كىي تؤمف لممستخدـ القدرة عمى استخداـ معظـ حكاسو لمتفاعؿ كالتعامؿ

مع تمؾ المعمكمات بعمؽ ،بحيث يتسنى لو الكصكؿ إلى معارؼ جديدة أخرل ،أضؼ إلى ذلؾ أنيا
تتميز بتكفير االتصاالت التي تتناسب مع النظرية البنيكية ،كمنتديات النقاش ،كغرؼ المحادثة

التزامنية كغير التزامنية.

كىنا تبرز نقطة حاسمة تتعمؽ بالتعمـ اإللكتركني ،تتمثؿ بأف مجرد عرض المكضكع باستخداـ

الكسائط المتعددة ،يقكـ عمى فكرة قد تككف فقدت مصداقيتيا ،كأم تمثيؿ طبيعي كأكثر حيكية
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لممعرفة ،مف شأنو أف يؤدم إلى تعمـ أفضؿ ،كىذا يتكقؼ عمى التصميـ التعميمي الجيد لنماذج
التعمـ االلكتركني ،الذم يتيح بناء المفاىيـ مف خبلؿ التجريب كاألنشطة الشخصية كالمبلحظة،
كضمف بيئات تفاعمية غنية.

كقد أظيرت العديد مف الدراسات ،أف قدرة الطالبات عمى فيـ شيء جديد ،يعتمد عمى ما يعرفكنو

بالفعؿ ،كال يمكف لممعمميف بناء الخبرات عف طريؽ تزكيد الطالبات بالمعارؼ كالخبرات لحفظيا ،بؿ
يجب بناء المعرفة الجديدة عمى أسس مف األطر القائمة بالفعؿ ،مف خبلؿ نشاط حؿ المشاكؿ،
كالتغذية الراجعة.

ويمكن تمخيص وجية النظر البنائية في التعمم عن طريق التأكيدات التالية:

 -1المتعمـ يبني المعرفة بنشاط مف خبلؿ تحقيقو لمفيـ.

 -2التعمـ يعتمد عمى ما يعرفو المتعمـ ،أك ما يمكنو القياـ بو بالفعؿ.

 -3التعمـ ذاتي التنظيـ ،أم أف التعمـ نفسو بإمكانو أف يمعب دك انر ميمان في تكجيو األنشطة

المعرفية ،كيساعد في تحقيؽ مستكيات مرتفعة مف التحصيؿ األكاديمي ،كيستيدؼ مد كتكسيع

معرفة الفرد ،ككذلؾ اإلحتفاظ بيذه المعرفة ،كتدعيـ دكافع الفرد لمكصكؿ إلى اليدؼ.

 -4التعمـ يككف مكجيان نحك ىدؼ معيف ،كمحدد مسبقان.

 -5التعمـ عممية ت اركمية ،أم أنو تجميع كتراكـ لمعادات كالميارات كالمعمكمات كاإلتجاىات
كتكظيؼ ليذه الذخيرة التعميمية مف أجؿ إحراز المزيد منيا كالبناء عمييا.

أما مبادئ التصميم البنائية فتتمثل بــــــــــ:

 -1امتبلؾ الميمة ،مف خبلؿ تحديدىا بشكؿ كاضح ،كاعطاء األدكات البلزمة إلنجازىا بنجاح.
 -2التدريب ككضع نماذج لميارات التفكير.

 -3السقاالت كىي استراتيجية تدريس مؤقتة ،يقدـ المعمـ مف خبلليا مجمكعة مف األنشطة كالبرامج
التي تزيد مف مستكل فيـ المتعمـ ،بالقدر الذم يسمح لو بمكاصمة أداء األنشطة ذاتيان ،حيث
ترل البنائية ،بأف ىناؾ فجكة قد تحدث بيف معرفة الطالب كمعرفة المعمـ ،كيتـ ردـ ىذه

الفجكة ،مف خبلؿ برامج التسقيؿ التي يستخدميا المعمـ بشكؿ مؤقت لمساعدة الطالبات بالربط
بيف المعرفتيف(بحمد ،كشبيب،

،) 2010

كلكي تككف السقاالت فعالة ،يجب تكفير أك تصميـ

أنشطة تعمـ كتعميـ مناسبة لتزكيد السقاالت كاغنائيا ،كيجب أف يككف المعممكف خبراء بما فيو

الكفاية في مجاليـ لتحديد احتياجات الطالبات التعميمية ،كميرة بما فيو الكفاية لضبط كجيات
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نظر المشاركيف ،كقادريف عمى التبديؿ بيف كجيات نظر المبتدئيف ،كذكم الخبرة بشكؿ حيكم
كمستمر.) Stuyf, 2002

 -4التعمـ باإلكتشاؼ اإلسترشادم ،حيث تكتشؼ الطالبات المعرفة كيطكركف الفيـ الخاص بيف
دكف حاجة إلى تكجيو ،كدكر التعميـ ىك تكفير بيئة مناسبة تساعد عمى اكتشاؼ التعمـ.

 -5إعطاء فرصة لمتفكير كاإلستجابة.

 -6مشاكؿ سكء التنظيـ ،فمف شأف تطبيؽ ىذا المبدأ تعزيز الميارات المعرفية لدل الطالبات،
حيث يكظفف معارفيف بطريقة مفيدة لحؿ مشاكؿ سكء التنظيـ ،بدالن مف تخزيف المفاىيـ في

ذاكرتيف كما ىي ،ككذلؾ تعزيز مياراتيف ما كراء المعرفية ،حيث يتطمب ذلؾ أشخاصا قادريف

عمى تكظيؼ مياراتيف كراء المعرفية مثؿ استراتيجيات التغيير ،كتعديؿ الخطط كاألىداؼ،
ككذلؾ إعادة التقييـ مف أجؿ التكصؿ إلى الحؿ األمثؿ ،ك يعزز ىذا المبدأ ميارات الحجج
كالبراىيف أيضان ،حيث يتطمب حؿ مشاكؿ سكء التنظيـ طرقان منطقية مقنعة لآلخريف،
كيستدعي تقديـ أدلة كبراىيف مقنعو عمى حميا.

 -15خطوات تطبيق الحقيبة اإللكترونية:
حصمت الباحثة عمى خطاب مف عمادة كمية التربية مف جامعة األزىر إلى ك ازرة التربية كالتعميـ

بغزة ،بشأف السماح بتطبيؽ التجربة كأداة الدراسة عمى تبلميذ الصؼ التاسع ممحؽ( ،)1كمف ثـ
الحصكؿ عمى مكافقة مديرية التربية كالتعميـ في محافظة خانيكنس ممحؽ( ،)2كتـ التطبيؽ الميداني

لمتجربة عمى العينة في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي2015-2014م ،كقد مر تطبيؽ التجربة
بالخطكات التالية:

 .1إجراءات ما قبل تطبيق الدراسة:
أ .تحديد عينة الدراسة كذلؾ عف طريؽ العينة العشكائية لمدرسة بني سييبل لمبنات.
ب .تمت زيارة المدرسة بتاريخ،

20/10/2014

كمقابمة مديرة المدرسة ،كاعطائيا فكرة عف أىداؼ

الدراسة كأىميتيا كخطكات تنفيذىا ،كمدل كجكد التجييزات كالمستمزمات الضركرية لتطبيؽ
التجربة في المدرسة.

ت .بمغ عدد فصكؿ الصؼ التاسع (4صفكؼ) ،كقد تـ إختيار مجمكعتي التجربة(التجريبية
كالضابطة) حيث اختيرت المجمكعة الضابطة بطريقة عشكائية في حيف اختيرت المجمكعة

التجريبية بطريقة قصديو كذلؾ لظركؼ التجربة كمتطمباتيا ،حيث تقتضي التجربة كجكد أجيزة
حاسكب كخدمة اإلنترنت ،لدل الطالبات في المنزؿ ،حيث كقع االختيار عمى الصؼ 9/3ليمثؿ

المجمكعة التجريبية

ك9/2

ليمثؿ المجمكعة الضابطة.
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ث .اجتمعت الباحثة مع مدرسة المادة ،كتـ إعطاؤىا فكرة عف ىدؼ الدراسة كاجراءاتيا كتـ االتفاؽ
معيا عمى أف تقكـ الباحثة بتدريس المجمكعتيف.

ج .ألتقت الباحثة بالمجمكعة التجريبية كتـ تزكيدىـ بتصكر شامؿ عف فكرة كطبيعة التجربة كأىدافيا
كأىميتيا ،كتكضيح الخطكات كاإلجراءات المتبعة في الدراسة ،كتكضيح دكر كؿ الطالبات في

العمؿ الفردم كالجماعي ،كتـ تكزيع بطاقة تحمؿ إسـ المستخدـ ككممة المركر لكؿ طالبة.
ح .التأكد مف جياز كؿ طالبة عمى حدا ،كمدل تكفر متطمبات تشغيؿ الحقيبة.
خ .ضبط متغيرات الدراسة كذلؾ عف طريؽ:
 عدد الطالبات :حيث بمغ عدد الطالبات -تكافؤ المجمكعتيف جدكؿ رقـ(.)4-8

()64

طالبة بكاقع

()32

طالبة في كؿ مجمكعة.

 .2إجراءات تطبيق الدراسة:
 -تـ التطبيؽ القبمي لبلختبار التحصيمي ،عمى المجمكعتيف في نفس الكقت كاليكـ ،بتاريخ

 26/10/2014قبؿ البدء بالتجربة.

 تدريس كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس لممجمكعة الضابطة بالطريقة العادية ،كتـ تدريسنفس الكحدة لممجمكعة التجريبية باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية ،كقرص مضغكط CDتحتكم عمى

الحقيبة اإللكتركنية.

 -قامت الباحثة باإلشراؼ عمى تنفيذ الدراسة كذلؾ بالحضكر إلى المدرسة بشكؿ شبو يكمي ،عف

طريؽ اإلشراؼ المستمر عمى المكقع كاآلراء كاالستفسار كمنتديات الحقيبة ،لمتعرؼ عمى المشكبلت

التي قد تكاجو الطالبات أثناء الدراسة.

 تـ التطبيؽ البعدم لبلختبار التحصيمي ،لممجمكعتيف في نفس اليكـ كفي نفس الكقت2014/11/26

حيث استغرؽ تطبيؽ األدكات قرابة حصة لكؿ مجمكعة.

المحور الثاني :التحصيل الدراسي في وحدة الجيولوجيا والتضاريس:
أولً :التحصيــــــل الدراسي:

 .1مفيوم التحصيل الدراسي:
ىناؾ عدة تعاريؼ لمتحصيؿ ،حيث

يرل(عبلـ :2000،ص )315

ٌأنو درجة االكتساب التي يحققيا

الفرد أك مستكل النجاح الذم يحرزه كيصؿ إليو في مادة دارسيو أك مجاؿ تعميمي.
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بأنو مجمكعة مف المعارؼ كالمعمكمات كالقدرات كالميارات التي
كيشير(المسعكدٌ )2: 2005،
يكتسبيا الطالب داخؿ المدرسة.
فيعرفو(ككد)7: 1973،

بأنو المعمكمات التي اكتسبت ،أك مدل إتقاف األداء مف معارؼ متطكرة

في مكضكعات دارسيو كىذا اإلنجاز يحدد بدرجات االختبار أك بالعبلمات التي كضعيا المعممكف
أك كمييما.

 .2قياس التحصيل الدراسي:
ييتـ رجاؿ التربية كغيرىـ مف المعنييف بالتعميـ كبالتحصيؿ الدراسي اىتمامان كبي انر ألىميتو في

حياة الفرد لما يترتب عمى نتائجو مف ق اررات تربكية حاسمة (عبد اليادم: 2004،ص .)58

كتعتبر االختبارات التحصيمية التي يراد بيا قياس التحصيؿ الدراسي مف أىـ كسائؿ تقكيـ
التحصيؿ كتحديد المستكل التحصيمي لمطالبات (أبك

عبلـ : 2006،ص )369

في مقرر أك في

مجمكعة مف المقررات الدراسية كىي قديمة قدـ المعارؼ كالعمكـ المختمفة حيث ارتبطت دكما

بالتعميـ كبمعرفة نتائجيا(الكبيسي : 2007،ص.)107

نظر
ففي المدارس يقاس التحصيؿ الدراسي باختبارات تحصيمية يعدىا األستاذ بنفسو كذلؾ
ان
الختبلؼ األىداؼ الخاصة المباشرة لمتعميـ مف قسـ إلى قسـ ألنو مطالب بمعرفة ما إذا كاف

تبلميذه قد أتقنكا المفاىيـ كالخبرات كالميارات التي قدمت ليـ في مجمكعة الدراسة أـ ال.

كلبلختبارات التحصيمية عدة أنكاع كىي التحريرية كالشفيية كالعممية كالمكضكعية كالمقالية كالمعيارية

(البكرم : 2007،ص.)250

حيث أف ىذه االختبارات بأنكاعيا تستخدـ في قياس التحصيؿ الدراسي لدل المراىؽ المبصر كما
تستخدـ لدل المراىؽ الكفيؼ كالفرؽ الكحيد ىك أف االختبارات التحصيمية المعرضة لممراىؽ

المبصر تككف شفكية أك مكتكبة بطريقة عادية أما االختبارات التحصيمية التي يعرضيا المعمـ
لممراىؽ الكفيؼ تككف شفكية أك مكتكبة بطريقة برايؿ.
 .3أىمية التحصيل الدراسي:
أشار(فييـ)20 :1976،

إلى أف التحصيؿ الدراسي كالظكاىر التي شغمت فكر الكثير مف التربكييف

عامة كالمتخصصيف بعمـ النفس التعميمي بصفة خاصة لما لو مف أىمية في حياة الطالبات كما
يحطكف بيـ مف آباء كمعمميف كيضيؼ أف التحصيؿ الدراسي يحظى باإلىتماـ المتزايد مف قبؿ

ذكم الصمة بالنظاـ التعميمي ألنو أحد المعايير الميمة في تقكيـ تعمـ الطالبات في المستكيات

التعميمية.
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ييتـ عمماء النفس التربكم بدراسة مكضكع التحصيؿ الدراسي مف جكانب متعددة فمنيـ مف يسعى

إلى تكضيح العبلقة بيف التحصيؿ الدراسي كمككنات الشخصية كالعكامؿ المعرفية كمنيـ مف يبحث
عف العكامؿ البيئية المدرسية كغير المدرسية المؤثرة عمى التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ كمنيـ مف
يدرس التفاعؿ كالتداخؿ بيف العكامؿ البيئية كالعكامؿ الكراثية لتحديد ما يظيره الفرد مف تحصيؿ

دراسي.

أما اآلباء فييتمكف بالتحصيؿ الدراسي باعتباره مؤثر لمتطكر كالرقي الدراسي كالمعرفي ألبنائيـ أثناء

تقدميـ في صؼ دراسي إلى آخر.

كتيتـ الطالبات بالتحصيؿ الدراسي باعتباره سبيبلن إلى تحقيؽ الذات كتقديره ،تتجمى فائدة التحصيؿ
بأكجو شتى في حياتنا اإلجتماعية كبخاصة في مستقبمنا فالكاقع أف تنمية التعميـ تسمح بمكافحة

طائفة مف العكامؿ المسببة النعداـ األمف مثؿ البطالة كاالستعباد كالنزعات الطائفية المتطرفة كىكذا

أصبح النشاط التدريبي كالدراسي بكؿ مككناتو احد المحركات األساسية في فجر القرف الحادم

كالعشريف كىك يساىـ مف ناحية أخرل في التقدـ العممي كالتكنكلكجي كفي اإلزدىار العاـ لممعارؼ.

كيمكف القكؿ أف أم مجتمع يسعى لمنمك كالتطكر ال بد ألبنائو مف مكاصمة التحصيؿ الدراسي لكي
يككنكا قادريف عمى استيعاب عناصر ىذا النمك كالتطكر فمكي يحقؽ أم بمد تنمية ال بد أف يككف

سكانو المتمدرسكف أك العاممكف قادريف عمى استخداـ التكنكلكجيا المعقدة كاف يتمتعكا بالقدرة عمى
اإلبداع كاإلكتشاؼ كىذا يرتبط إلى حد كبير باإلعداد النفسي الذم يتمقاه األفراد كمف ثـ فاف
االستثمار في مجاؿ التعميـ شرط ال بد منو لمتنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية عمى المدل

البعيد(نكفؿ : 2001،ص.)29

كمما ال شؾ فيو أف التحصيؿ الدراسي لو أثر كبير في شخصية الطالب فالتحصيؿ الدراسي يجعؿ

الطالب يتعرؼ عمى حقيقة قدراتو كامكانياتو كما أف كصكؿ الطالب إلى مستكل تحصيمي مناسب
في دراستو لممكاد المختمفة يبث الثقة في نفسو كيدعـ فكرتو عف ذاتو كيبعد عنو القمؽ كالتكتر مما
يقكم صحتو النفسية أما فشؿ الطالب في التحصيؿ الدراسي المناسب لمكاد دراستو يؤدم إلى فقداف

الثقة بالنفس كاإلحساس باإلحباط كالنقص كالتكتر كالقمؽ

(بدكر : 2001،ص

 .)173فالتحصيؿ

الدراسي ميـ جدان حيث يعتبر المعيار الكحيد الذم يتـ بمكجبو قياس تقدـ الطالبات في الدراسة
كنقميف مف صؼ دراسي إلى أخر ككذلؾ تكزيعيف في تخصصات التعميـ المختمفة أك قبكليف في

كميات أك جامعات التعميـ العالي.
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 .4خصائص التحصيل الدراسي:
يمكف إيجاز خصائص التحصيؿ الدراسي كما ذكرىا كبلن

ك(عدس)2004،

فيما يمي:

مف(شاىيف )2005،ك(سيد)2003،

أ .رفع مستكل مخرجات التعميـ(مف تنمية المعارؼ كالميارات)

ب .يؤثر عمى تككيف شخصيات المتعمميف كتشكيميا كفقان لئلتجاىات المرغكب فييا مف قبؿ
المتخصصيف كالتربكييف.

ت .التأثير في النتائج الكمية كالكيفية لممنتج النيائي لمعممية التعميمية.
ث .تحسف مف دافعية المتعمـ.

ج .تزيد مف مستكل الحفظ كانتقاؿ أثر العميـ لدل المتعمميف.
ح .زيادة معرفة المتعمميف بحقيقة أنفسيـ.

خ .تكفر تغذية راجعة فيما يتصؿ بفاعمية العممية التعميمية.
 .5العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي:
العكامؿ التي تؤثر في التحصيؿ ترتبط بالطالب كظركفو اإلجتماعية كاألسرية كالمدرسية بما في ذلؾ

المعمـ كطرؽ التدريس كالمنيج الدراسي كالبيئة المدرسية (آؿ ناجي محمد عبد ا﵀: 2002،ص .)10
يمكف تقسيـ العكامؿ التي تؤثر في التحصيؿ الدراسي لمطالبات إلى قسميف رئيسيف كما ذكرىا

(زيتكف

كزيتكف:)1995 ،

 .1العكامؿ التربكية:

أ .عكامؿ تتعمؽ بالمادة الدراسية :كتشمؿ محتكل المادة كمستكل تنظيميا كمدل ارتباط المادة بحياة
الطالبات.

ب .عكامؿ تتعمؽ بالمعمـ :كتشمؿ طرؽ التدريس كاألنشطة التعميمية ككسائؿ التقكيـ كمراعاة الفركؽ
الفردية .

ج .عكامؿ تتعمؽ بالمدرسة  :كتشمؿ إدارة المدرسة كاإلمكانات المدرسية مف حيث حجـ الفصكؿ
كتكفر الكسائؿ التعميمية كالكتب كغيرىا.
 .2العكامؿ الشخصية:
العكامؿ األسرية كاإلجتماعية :كتشمؿ مستكل تعميـ الكالديف نكع العبلقة األسرية كالحالة اإلقتصادية
لؤلسرة .
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 .6أسباب الضعف في التحصيل الدراسي:
لقد

طرحت(عمر :2010،ص)28

عدة تساؤالت حكؿ أسباب تدنى ك ضعؼ تحصيؿ المتعمميف

دراسيا ،مما زاد اإلىتماـ بمعرفة أىـ األسباب التي أدت إلى تدني التحصيؿ الدراسي ،كتكصمت إلى
عدة أسباب ،منيا يرجع إلى األسباب الشخصية ك تتعمؽ بالمتعمـ  ،ك إلى األسباب التربكية ك
تتعمؽ بالمعمـ كالمدرسة ك المنياج كىي كما يمي:

أولً :األسباب التي تتعمق بالمتعمم نفسو:
 .1المشكبلت النفسية :التي يعانى منيا المتعمـ ،كذلؾ بسبب الظركؼ القاسية التي يمر بيا شعبنا
الفمسطيني
 .2المشكبلت الصحية :التي يعانى منيا المتعممكف مثؿ ضعؼ النظر كالسمع.
 .3المشكبلت األسرية :مثؿ تفكؾ األسرة ،مما يؤثر عمى التحصيؿ.
 .4المشكبلت اإلقتصادية كاإلجتماعية :يؤثر الكضع اإلقتصادم كاإلجتماعي عمى تحصيؿ
المتعمـ ،كذلؾ لعدـ تكفير بعض المستمزمات الدراسية التي يحتاجيا.
ثانياً :األسباب التربوية:
كمنيا ازدحاـ الفصكؿ بالمتعمميف ،كعدـ تنكيع المعمـ األساليب الدراسية ،عدـ تكفير اإلمكانيات
الدراسية ،جفاؼ العبلقة بيف المعمـ كالمتعمـ ،صعكبة المنيج الدراسي كعدـ تكفر الكسائؿ التعميمية.
عالقة الحقيبة اإللكترونية بالتحصيل الدراسي:
الحقيبة اإللكتركنية تعتبر برنامج متكامؿ يحكم جميع البدائؿ الممكنة كالتي تساعد المتعمـ في

الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ

المرجكة()Mathew,2002

حيث تقدـ المكاد الدراسية كمحتكاىا عبر

الكسائؿ اإللكتركنية المتعددة كتشمؿ الكمبيكتر ،كاإلنترنت ،كاألقمار الصناعية كأشرطة الفيديك
كالفيديك التفاعمي كاألقراص المدمجة (.)Williams,2008

حيث تتميز الحقيبة اإللكتركنية بأنيا أداة لمتعمـ الجيد في الفصؿ كبيئة تعميمية لمتبلميذ تساعد عمى

اكتساب العديد مف الميارات كىي أيضان كسيمة قيمة لمنيكض بثقافة المعمميف المينية كالمعارؼ
كالميارات كالتصرفات كتعتبر كسيمة قيمة لتنمية ميارات التبلميذ حيث يؤدم استخداميا إلى مزيد

مف اإلنتاجية لمتعميـ كالتعمـ(.)Stoddard,2006: p120
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فالتغيرات المتبلحقة كالسريعة في تكنكلكجيا المعمكمات كالبرامج الكمبيكترية كما تتصؼ بو مف
مميزات كفكائد ليست كمية فحسب بؿ نكعية أيضان ،لذا فميا بالغ األثر في كافة جكانب العممية

التعميمية كالتربكية سكاء بكصفيا متغي انر تابعان أك محركان أكليان ليذا التغير بحكـ دكرىا كطبيعتيا.

يتكقؼ مردكد العممية التعميمية عمى مقدار ما حققتو مف أىداؼ ،كيمثؿ التحصيؿ الدراسي جانب

كبير مف ىذه األىداؼ ،كعمى الرغـ مف أف التحصيؿ الدراسي يعتمد عمى العمميات العقمية إال أنو
تنميتيا(مبارؾ)2014 ،

يشكؿ األساس الذم تيبنى عميو األىداؼ التي تسعى مادة الكمبيكتر إلى
كما أف رفع مستكل التحصيؿ الدراسي سيؤدم حتمان إلى رفع مستكل مخرجات التعمـ مما يرفع معو
أك بو مستكل إنتاجية المجتمع كتقدمو كقكة دعاماتو المتمثمة في أفراده.

كالتحصيؿ الدراسي ليس أحد نتائج العممية التربكية فحسب ،بؿ ىك مف أبرز النتائج ليذه العممية،

كينظر إليو عمى أنو معيار أساس يمكف في ضكءه كمف خبللو تحديد المستكل الدراسي المعرفي
لممتعمميف كالحكـ عمى النتائج الكمية كالكيفية لمعممية

التربكية(شاىيف.)2005،

لقد أضحت مسألة اإلىتماـ بالتحصيؿ الدراسي في المؤسسات التعميمية قضية جكىريو تعد ليا

البرامج كتجرل ليا البحكث ،فالحقيبة اإللكتركنية تعتبر مف البحكث كالد ارسات التي تجرل بيدؼ

التعرؼ عمى أثر كفاعمية الحقيبة اإللكتركنية عمى التحصيؿ الدراسي ،حيث كاف ليا دكر كبير في

التأثير بشكؿ إيجابي عمى التحصيؿ ،كىذا يظير العبلقة الكثيقة بيف الحقيبة اإللكتركنية كالتحصيؿ
الدراسي كىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات السابقة التي يعتبر فييا التحصيؿ الدراسي كأحد
المتغيرات التابعة ،حيث أكدت دراسة

سيفيف()2014

بالحقيبة اإللكتركنية عمى التحصيؿ ،ككشفت دراسة

فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ الفردم المدعـ

العتيبي()2011

عف أثر حقيبة تعميمية الكتركنية

عمى التحصيؿ الدراسي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات ،كأكضحت دراسة

متكلي()2011

فاعمية حقيبة

تعميمية الكتركنية قائمة عمى المدخؿ الكقائي في التدريس في تنمية التفكير المستقبمي كالتحصيؿ،
بينما دراسة نكبي

كآخركف()2011

أشارت إلى أثر الحقيبة تعميمية إلكتركنية في مادة العمكـ لممرحمة

اإلبتدائية عمى التحصيؿ الدراسي ،كدرجة رضا اآلباء كالتبلميذ عنيا ،ككشفت دراسة
جعفر( )2010عف فاعمية الحقيبة اإللكتركنية في التعمـ االلكتركني لمادة التاريخ في المرحمة

الثانكم عمى التحصيؿ كاإلتجاه ،في حيف أشارت دراسة

عاصي()2007

إلى أثر حقائب إنتؿ

التعميمية في تنمية الكعي المعرفي كالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبات الصـ في المرحمة األساسية،

كأكدت دراسة العجمكني كأبك

زينو()2006

عمى أثر كؿ مف طريقة التدريس (حقائب تعميمية

محكسبة ،اعتيادية) في تحصيؿ طالبات المرحمة الثانكية – المستكل الثاني(الفرع العممي) في مادة

الفيزياء كاتجاىاتيـ نحك الحقيبة التعميمية المحكسبة.
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ثانياً :عمـم الجيـــولوجيـــا والتضاريس:
 -1عمم الجيولوجيا

يوضح

(باشا :1969،ص)7

المقصود بعمم الجيولوجيا وأفرعو وأىميتو وفيما يمي عرض لذلك:

يبحث عمـ الجيكلكجيا في أصؿ األرض كعبلقتيا بالككف كمككناتيا كشكميا كتاريخيا كالحكادث

كالتغيرات التي عاصرت نشأتيا كلعبت دك انر أساسيان في تشكميا بالصكرة الحالية كنتائج ذلؾ ،فعمـ
األرض (الجيكلكجيا) يحظى حاليا بالكثير مف اإلىتماـ مف قبؿ دكؿ كثيرة في العالـ إذ أيٍن ًشأت
المعاىد كالجامعات كدكائر األبحاث المتطكرة كقد تعددت الدراسات الرضية إلى دراسة جيكلكجيا

الككاكب اآلخرل كزكدت بالمختصيف في مختمؼ عمكـ األرض مف أجؿ الكشؼ عف مصادر
الثركات األرضية كاستغبلليا.
• مفيوم عمم الجيولوجيا وأفرعو:

يقكـ عمـ الجيكلكجيا عمى دراسة التغيرات كاألحداث التي عاصرت نشأة القشرة الصمبة الخارجية

مف األرض كييتـ الجيكلكجي المختص بمعادف كصخكر كتراكيب كأحداث األرض منذ نشأتيا كمف
ثـ نشط الجيكلكجييف كؿ حسب اختصاصو في دراسة مككنات األرض في الحقؿ كالمكتب كالمختبر

مف اجؿ تفيـ العبلقات المختمفة بينيا كبيف العمكـ اآلخرل .

نرل أف عمـ الجيكلكجيا ىك بمثابة دراسة مستفيضة لمعمكـ البحتة كالتي ال يمكف د ارستيا بغياب عمـ

األرض عنيا.
• أىمية دراسة الجيولوجيا:
أ .البحث كالتنقيب عف المعادف بالحفر المبابي أك بالتعديف.

ب .البحث عف مصادر جديدة كبديمة لمطاقة مثؿ حرؽ الصخكر الزيتية كاإلستفادة منيا في تدكير

محركات إلنتاج الطاقة.

ت .تزايد البحث عف مكامف جديدة تحت أرضية لمبتركؿ كالغاز كاعادة تنشيط بعض الحقكؿ الجافة
باستعماؿ كسائؿ كتقنيات جديدة.

ث .الدراسات كاألبحاث المختمفة مف أجؿ فيـ كتطكر نشأة األرض كذلؾ بإقامة دكر البحث العممي
كالمعاىد ليذه الغاية.
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 -2التضاريس:
سطح األرض مضرس غير مستكم ففيو تبرز الجباؿ كالتبلؿ كاليضاب فكؽ مستكل السيكؿ

كاألحكاض كالكدياف كىي أشكاؿ نراىا كيعيش في أحضانيا اإلنساف ككميا كاضح فكؽ اليابس الذم
ندعكه بالقارات ،كتحيط بالقارات كتفصؿ بينيا مساحات شاسعة مف األحكاض الضخمة التي تغمرىا
المياه المالحة كتمؾ ندعكىا بالبحار كالمحيطات كىي مف الضخامة كاالتساع بحيث تبدك عمييا

القارات ككأنيا كتؿ طائفية ،حيث تعرؼ تضاريس األرض بما عمييا مف مرتفعات كمنخفضات

كحيف نتناكؿ بالدراسة األشكاؿ الكبرل عمى سطح األرض فإننا ندرس تكزيع اليابس كالماء

كخصائص ىذا التكزيع كنسمي ذلؾ بتضاريس المرتبة األكلى ،كحيف نكتفي بدراسة المرتفعات

العظيمة كالسيكؿ الفسيحة عمى سطح القارات فقط فإننا ندعك ذلؾ بتضاريس المرتبة الثانية ،أما
تضاريس المرتبة الثالثة فنعني بيا األشكاؿ الصغيرة المحمية التي نشأت مف تفاعؿ عمميات التعرية

مع التراكيب الصخرية

المحمية(جكدة : 1998،ص.)199

 -3بنية وتضاريس الوطن العربي:
حيث بيف(مقمد،

)2002

األصكؿ الجيكلكجية لمكتمة العربية ،كتضاريس الكطف العربي ،كفيما يمي

عرضان لذلؾ:
أكالن :البنية الجيكلكجية ألرض الكطف العربية:

كانت الكتمة العربية ترتكف عمى نكاة أك قاعدة كبيرة مف جندكانا القديمة التي كانت تضـ معظـ

القارة األفريقية بما فييا مف دكؿ الجناح العربي اإلفريقي ،فضبلن عف ىضبة الب ارزيؿ غربان ،ثـ
ىضبة شبو الجزيرة العربية كىضبة الركف كمدغشقر كغرب استراليا شرقان ،كىناؾ ندرؾ مدل صبلبة

الصخكر.

ىذه الكتؿ المككنة لقارة جندكانا ممثمة القاعدة لمكتمة العربية (نيس– الشست–البازلت)

كما أف كانت بداية الزمف الجيكلكجي الثاني عمى أقدـ تقدير ،حتى جاءت األحداث البنيكية الباطنية

التي مزقت جندكانا كزحزحت أجزائيا ،حيث أف الحركات الباطنية البطيئة كاف ليا تأثير كفاعمية
سكاء كانت أفقية زاحفة (ينتج عنيا الجباؿ االلتكائية) أك كانت رأسية قافزة أحيانان أخرل (ينتج عنيا

الجباؿ االنكسارية) ،باإلضافة إلى تأثير كفاعمية الحركة الباطنية العنيفة المفاجئة ،لمزالزؿ كالبراكيف
أحيانان أخرل .

 .1الحركات الباطنية األفقية ،حيث زحزحت كتمة النكاه أك القاعدة في اتجاه الشماؿ  ،لتقابؿ كتمتحـ
بكتمة الرصيؼ الركسي كقارة أنجار القديمة بالشماؿ ككاف ىذا التحرؾ البطيء عمى المدل
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الجيكلكجي مسئكالن عف ضغط جانبي عمى الركاسب التي كانت قد تراكمت عمى األطراؼ
الشمالية لمكتمة العربية  ،كالجنكبية لكتمة الرصيؼ الركسي كانجار القديمة كالتي أسفرت عف
االلتكاءات كامتدت السبلسؿ الجبمية االلتكائية التي تمتد عمى محاكر عامة مف الشرؽ إلى

الغرب  ،سكاء كانت ىذه االلتكاءات في األرض العربية أك عمى اليامش الذم يحدد امتدادىا
الشمالي مثؿ (طكركس كزاجركس ككردستاف كسبلسؿ جباؿ أطمس كعماف ) خبلؿ الزمف

الجيكلكجي الثالث ،كيبدك أف ىذه الضغكط قد تكالت عمى المدل الجيكلكجي الطكيؿ.

 . 2الحركات الباطنية الرأسية :تكالت ىذه الحركات عمى سبعة آالؼ كـ كالتي ككنت اإلنخفاض
األخدكدم اإلفريقي العظيـ ،الذم بدكره شؽ قمب الكتمة الجندكانية شقان ،فبدأ الفصؿ الكاضح
بيف امتداد كتمة النكاة التي تمثؿ قاعدة التككيف التضاريسي عمى صعيد األرض العربية

األفريقية كامتداد كتمة النكاة التي تمثؿ قاعدة التككيف التضاريسي عمى صعيد األرض العربية

األسيكية.

كاف مف شأف ىذه الحركات الرأسية إرتفاع الحافتيف الشرقية كالغربية التي تحيط باليبكط الذم

اندفعت إليو المياه كككنت البحر األحمر أك "البحيرة العربية " كبالتالي كاف ليذه الحركات
الباطنية الرأسية األثر األكبر في بناء التككيف التضاريسي لسبلسؿ جباؿ البحر األحمر عمى

الجانب اإلفريقي كالسركات عمى الجانب األسيكم إلى جانب تككف خميج عدف كالقرف اإلفريقي،

ككاف ليذه األحداث أف تتسبب في تككيف الطفكح البركانية كانتشار غطاءات متفاكتة السمؾ
كالعمؽ عمى الصعيديف اإلفريقي كاألسيكم.
ثانيان :تضاريس الكطف العربي:

-1الجبــــــال:

تحتؿ الجباؿ امتدادات قصيرة كتبدك عمى شكؿ أقكاس متقطعة في الشماؿ الغربي كالشماؿ الشرقي

لمكطف العربي ،حيث أف المساحة التي تشغميا ىذه الجباؿ ال تتجاكز

()%7

مف المساحة العامة،

كأحدث ىذه الجباؿ كأعقدىا كأشدىا ارتفاعا كأكسعيا مساحة ىي تمؾ التي تحتؿ زاكيتو الشمالية

الشرقية.

أما أنكاع الجباؿ في الكطف العربي فيي تصنؼ حسب طريقة تككينيا إلى:
جباؿ اإللتكائية كانكسارية.
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أ -الجباؿ االلتكائية:
تشكمت ىذه الجباؿ بتأثير الضغكط الجانبية عمى قشرة األرض ،كأعظـ التككينات الجبمية في
العالـ تعكد إلى حركة االلتكاءات األلبية ،كىي حركة حديثة تعاظـ نشاطيا بدأن منذ عصر
الميكسيف كىي الفترة التي بدأ فييا تشكيؿ جباؿ الكطف العربي كتنقسـ الجباؿ االلتكائية إلى ما

يمي:

 -جباؿ أطمس.

 جباؿ شماؿ شرؽ العراؽ. -جباؿ عماف.

ب -الجباؿ االنكسارية:
ىي جباؿ قديمة تأثرت بعكامؿ التعرية قبؿ أف تتعرض لحركات التصدع كاالنكسار ،كتعكد إلى

الزمف الجيكلكجي الثالث كأدت إلى تككيف البحر األحمر كأخدكد انكسارم ،كتنقسـ ىذه الجباؿ
إلى ثبلثة أنكاع كىي:

 سبلسؿ جباؿ البحر األحمر في مصر كالسكداف.سبلسؿ جباؿ الحجاز كعسير كمرتفعات اليمف. سبلسؿ جباؿ الشاـ. -2اليضاب

أ -ىضبة شبو الجزيرة العربية:
تتألؼ مف كتمة كبيرة عظيمة المساحة ذات صخكر قديمة آركية نارية أك متحكلة ،كىي تمثؿ

قطاعان مف قطاعات الكتؿ التي كانت تككف القارة القديمة جندكانا ،كىذا يعني أنيا اليابس
القديـ الذم تعرض لمحركات األرضية أثناء الزمف الجيكلكجي الثاني ،حيث تعتبر القاعدة

األساسية لؤلرض العربية في القسـ اآلسيكم ،فتمتد مف الخميج العربي شرقان إلى

مرتفعات البحر األحمر غربان كمف البحر العربي جنكبان حتى حدكد الكطف العربي في الشماؿ.

ب -ىضبة أفريقيا الشمالية:

كىي كاسعة تمتد شماؿ قارة أفريقيا عند أقصى اتساع ليا مف الغرب إلى الشرؽ تمتد لمسافة

تصؿ حكالي

القارة مسافة

()5000
()2000

كـ كما تمتد مف سكاحؿ البحر المتكسط شماالن كالى الجنكب نحك داخؿ
كـ تقريبان كعمى ىذه الرقعة الكاسعة تشغؿ الصحراء األفريقية العظمى

أكسع جياتيا كأعظميا كىي بذاؾ تشكؿ أعظـ كأكبر صحارم العالـ الحارة.
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 .3السيكؿ:
يمكف اف نميز في الكطف العربي ثبلث أنكاع مف السيكؿ الفيضية كسيكؿ الكدياف الجبمية
كالسيكؿ الساحمية.

أ -السيكؿ الفيضية :كيقصد بيا السيكؿ التي ككنتيا االنيار مثؿ سيؿ كادم الرافديف ،كسيؿ كادم
النيؿ .

ب -الكدياف الجبمية :تبني ىذه السيكؿ مسيبلت المياه التي تسببيا األمطار كاالنيار الجبمية ،كىي
لمزرعة .
ركافد االنيار الكبيرة ،كتمتاز بقمة مساحتيا كاراضييا الصالحة ا

ج -السيكؿ الساحمية :يشرؼ الكطف العربي عمى بحار كمحيطات كخمجاف فأصبحت لو سكاحؿ
يزيد طكليا عف

()14

ألؼ كيمك متر ،كىذه السكاحؿ عبارة عف شريط مف االرض التي تنحدر

مف الجباؿ المجاكرة لمبحر ،كتختمؼ مف حيث السعة كطبيعة التككيف كنكعية التربة كطبيعة

المناخ كدرجة اإلزدحاـ كمف امثمتيا :
 -السيكؿ الساحمية لمبحر المتكسط.

 السيكؿ الساحمية لممحيط االطمسي السيكؿ الساحمية لمخميج العربي.مما سبق يتضح أف عمـ الجيكلكجيا كالتضاريس يشتمؿ عمى مفاىيـ كمصطمحات مجردة مثؿ
االلتكاءات كاالنكسارات ،الزمف الجيكلكجي ،التعرية كالتجكية كغيرىا مف المفاىيـ اآلخرل ،كيتصؼ
أيضان بالجمكد كالبعد المكاني ،كالجباؿ كاليضاب كالتبلؿ ،كبالنظر إلى كاقع التدريس في مدارسنا

كبير مف بيف الطرؽ كاألساليب التي يستخدميا المعمـ
حيز ان
نجد أف الطريقة التقميدية ما زالت تشغؿ ان

داخؿ الفصؿ ،كبذلؾ أصبح التعمـ نظريان تمقينيان ،مما جعؿ التبلميذ أكثر سمبية كاعتمادىـ في
تحصيميـ عمى مساعدة

اآلخريف(الفار:2000،

ص ،)188فالتحصيؿ لو أثر كبير في شخصية

الطالب حيث يجعمو يتعرؼ عمى حقيقة قدراتو كامكانياتو ،حيث أنو المعيار الذم بمكجبو يتـ قياس
تقدـ الطالبات في الدراسة كنقميـ مف صؼ تعميمي إلى آخر كتكزيعيـ في تخصصات التعميـ

المختمفة (تكنسية ،)2011ليذا حاكؿ الباحثكف إيجاد طرائؽ كاستراتيجيات كبرامج مف شأنيا التغمب
عمى ىذه المشكبلت كرفع التحصيؿ لدل الطالبات ،كمف ىذه البرامج الحقيبة اإللكتركنية حيث أنيا

تتميز بالتغمب عمى مشكمة البعد المكاني كالزماني كتبسط المفاىيـ كالمصطمحات المجردة ،مف

خبلؿ عرض الفيديكىات كالصكر كالفبلشات ،كتراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف مف حيث
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قدراتيـ االستيعابية ،كتعالج مشكمة تضخـ المكاد المتعممة مف خبلؿ قدرتيا عمى التخزيف
كاالسترجاع بدقة كسرعة كسيكلة ،كتتميز بالمركنة في تعديؿ محتكاىا كتطكيرىا ،كتركز عمى تقديـ

التقكيـ المتنكع كالشامؿ كالمستمر ،كتساعد المتعمـ في الكصكؿ إلى مستكل اإلتقاف ،كتقسـ
المكضكعات إلى أجزاء صغيرة كاضحة كىادفة إلى إتقاف التعمـ ،حيث أف صياغة األىداؼ

التعميمية بداخميا يساعد المتعمـ عمى الفيـ العميؽ كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا ،باإلضافة إلى

ذلؾ فيي تمتاز بسيكلة الحركة كالتنقؿ بداخميا مف خبلؿ االرتباطات التشعبية التي تعتمد عمييا

بمركنة عالية كؿ ذلؾ مف شأنو زيادة التحصيؿ الدراسي كىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات التي
أكضحت فاعمية كأثر الحقيبة اإللكتركنية عمى التحصيؿ ،منيا دراسة

سيفيف()2014

التي أكدت

عمى فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ الفردم المدعـ بالحقيبة اإللكتركنية لتنمية التفكير الرياضي

كالتحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ،كدراسة

العتببي()2010

التي أشارت إلى أثر حقيبة

إلكتركنية عمى التحصيؿ الدراسي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات لدل طالبات المرحمة المتكسطة ،في

حيف أكضحت دراسة

متكلي()2011

فاعمية حقيبة إلكتركنية قائمة عمى المدخؿ الكقائي في التدريس

في تنمية التفكير المستقبمي كالتحصيؿ كبقاء أثر التعمـ في الرياضيات لدل تبلميذ المرحمة

اإلعدادية ،كأكدت دراسة نكبي

كآخركف()2011

عمى أثر تصميـ حقيبة إلكتركنية في مادة العمكـ

لممرحمة اإلبتدائية عمى التحصيؿ الدراسي كدرجة رضا اآلباء كالتبلميذ عنيا.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
تمييد:

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى معرفة الجيكد التي بذلت مف قىبؿ في مجاؿ ىذه الدراسة كاستعراضيا

لبلستفادة منيا في عدد مف الكجكه أىميا ما يمي:

أ .تقديـ فكرة كاضحة كمتكاممة عف ىذه الدراسات

ب .اإلستفادة مف منيج الدراسة كطرائؽ البحث العممي التي اتبعتيا الدراسات السابقة ،كمف النتائج
التي تكصمت إلييا كذلؾ في صياغة مشكمة البحث الحالي كمعالجتيا نظريان كعمميان.

ج  .معرفة أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف الدراسات السابقة كالدراسة الحالية كبيا تتحدد الجيكد السابقة
كيتضح الجيد الذم تقدمو ىذه الدراسة في ىذا المجاؿ.
كفيما يمي تستعرض الباحثة بعضان مف تمؾ الدراسات التي استطاعت أف تحصؿ عمييا لتككف معينو

ليا في مجاؿ دراستيا.

أولً :الدراسات العربية:
 .1دراسة

مبارك()2114

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ الحقيبة اإللكتركنية القائمة عمى النظرية البنائية
في ت نمية التحصيؿ الدراسي كالميارات لمقرر قاعدة البيانات المقرر عمى الصؼ الثاني الثانكم،
كاإلتجاىات نحك الحقيبة اإللكتركنية كنظاـ تعميمي متكامؿ لمتعمـ الذاتي ،كاستخدمت الباحثة

المنيج الشبو التجريبي ،كتككنت أدكات الدراسة مف استبياف عرض عمى المختصيف كاستخمصت

الصعكبات كاألدكات الخاصة لبرنامج قاعدة البيانات التي يدرسيا الطالبات كاختبار تحصيمي
كبطاقة مبلحظة لؤلداء الميارم كمقياس اتجاىات نحك الحقيبة اإللكتركنية ،كشممت عينة

الدراسة()60
عمى()30

طالبان مف طبلب الصؼ الثاني الثانكم ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية تشتمؿ

طالبان يدرس باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية ،كالمجمكعة الضابطة المككنة مف

كتدرس بالطريقة التقميدية.

()30

طالبان

كتكصمت نتائج الدراسة إلى تفكؽ الطالبات الذيف درسكا باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية عمى

الطالبات الذيف درسكا باستخداـ الطريقة المعتادة ،كتفكؽ الطالبات الذيف درسكا بكاسطة الحقيبة
اإللكتركنية عمى الطالبات الذيف درسكا بالطريقة التقميدية في األداء العممي لميارات قاعدة البيانات
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المقررة عمييـ مكضكع البحث ،كىذا ما أكضحتو النتائج اإلحصائية ،ككجكد فرؽ داؿ إحصائيان في

القياس البعدم لبلتجاه نحك الحقيبة اإللكتركنية لدل المجمكعة التجريبية.
.2

دراسة

سيفين(:)2114

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ الفردم المدعـ بالحقيبة

اإللكتركنية لتنمية التفكير الرياضي كالتحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ،كاستخدـ
الباحث في دراستو المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي ،كتككنت أدكات الدراسة مف قائمة

ميارات التفكير الرياضي كاختبار التفكير الرياضي ،حيث بمغت عينة الدراسة
تقسيميـ إلى مجمكعتيف منوا( )31تمميذ مجمكعة تجريبية ،ك( )27تمميذ مجمكعة

()58

ضابطة.

تمميذ تـ

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية

كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير الرياضي لصالح تبلميذ المجمكعة التجريبية ،ككجكد

فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ

البعدم الختبار التحصيؿ لصالح تبلميذ المجمكعة التجريبية.
.3

دراسة

مصطفى(:)2114

ىدفت الدراسة إلى فاعمية مقرر الكتركني مقترح في الدارسات اإلجتماعية لتنمية بعض المفاىيـ

كالميارات الكظيفية لدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة اإلعدادية.

كقد اتبع الباحث المنيج التجريبي كقد شممت عينة الدراسة ()46مف التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ

بالصؼ الثاني اإلعدادم ،حيث حدد إجراءات البحث في جانبيف أحدىما نظرم كاآلخر

تجريبي،حيث تناكؿ الجانب النظرم كؿ مف:

(ا) المفاىمة كالميارات الكظيفية لتعميـ الدراسات اإلجتماعية ،كتشمؿ المفاىيـ لتعميـ الدراسات

اإلجتماعية  :كذلؾ مف حيث مفيكميا ،أىمية تعمميا كاكتسابيا ،خصائصيا ،تصنيفاتيا ،مراحؿ

تعمميا كاكتسابيا  ،استراتيجيات تدريسيا ،استخداـ المقرر اإللكتركني المقترح لتنمية المفاىيـ لدم

التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ ،الميارات الكظيفية لتعميـ الدراسات اإلجتماعية ،كذلؾ مف حيث
مفيكميا ،أىمية تعمميا كاكتسابيا تصنيفاتيا  ،مراحؿ تعمميا كاكتسابيا  ،استخداـ المقرر
اإللكتركني المقترح لتنمية الميارات الكظيفية لدم التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ

(ب) صعكبات التعمـ في تعمـ الدراسات اإلجتماعية ،كذلؾ مف حيث مفيكميا ،أسبابيا ،أنكاعيا،
نسبة انتشارىا،خصائص التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ ،تشخيص صعكبات التعمـ ،استخداـ المقرر
اإللكتركني المقترح لمتبلميذ ذكم صعكبات التعمـ
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(ج) استخداـ المقرر اإللكتركني المقترح لمتغمب عمى صعكبات التعمـ عند تعمـ الدراسات

اإلجتماعية ،كذلؾ مف حيث :مفيكمو ،أىميتو ،أنكاعو ،مككناتو  ،خدماتو ،دكاعي كمبررات

استخدامو بالمرحمة اإلعدادية ،متطمبات استخدامو كتطبيقو  ،مراحؿ استخدامو كتطبيقو  ،نماذج
تصميمو كتطبيقو في الدراسات اإلجتماعية ،أما الجانب التجريبي تناكؿ إعداد قائمة بالمفاىيـ

،إعداد قائمة بالميارات الكظيفية ،إعداد مقرر إلكتركني مقترح في الدراسات اإلجتماعية لتنمية
بعض المفاىيـ كالميارات الكظيفية ،إعداد أدكات القياس كتضمنت اختبار إلكتركني لممفاىيـ –

اختبار إلكتركني لمميارات الكظيفية -بطاقة تقكيـ الميارات الكظيفية.

كقد تكصؿ الباحث إلى إعداد قائمة بالمفاىيـ كالميارات الكظيفية في الدراسات اإلجتماعية البلزمة

لمتبلميذ ذكم صعكبات التعمـ ،كما تكصؿ الباحث في دراستو إلى فاعمية المقرر اإللكتركني المقترح

في الدراسات اإلجتماعية في تنمية بعض المفاىيـ كالميارات الكظيفية لدم التبلميذ ذكم صعكبات

التعمـ بالصؼ الثاني اإلعدادم ،كما أشار الباحث في دراستو إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل

)(0.01

بيف متكسطات درجات مجمكعة البحث في االختبار اإللكتركني لممفاىيـ

كالميارات الكظيفية في التطبيقيف " القبمي البعدم "كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم.
.4

دراسة

العتيبي(:)2111

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر حقيبة تعميمية إلكتركنية عمى التحصيؿ الدراسي كاتجاىاتيـ نحك
الرياضيات لدل طبلب المرحمة المتكسطة ،كقد اتبع الباحث في دراستو المنيج شبو التجريبي،
كتككنت أدكات الدراسة مف اختبار تحصيمي شمؿ المستكييف (التذكر كالفيـ )حسب تصنيؼ بمكـ

لؤلىداؼ المعرفية ،إضافة إلى مقياس المقكشي لبلتجاه نحك الرياضيات ،كقد قاـ الباحث الختبار

الفركض بتحميؿ البيانات باستخداـ تحميؿ التبايف المصاحب ،ك شممت عينة الدراسة

()60

تمميذ

كتمميذة تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية درست باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية كمجمكعة

ضابطة درست باستخداـ الطريقة التقميدية.

ككانت أىـ النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05بيف متكسط

درجات تحصيؿ طبلب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات تحصيؿ طبلب المجمكعة الضابطة

في التحميؿ البعدم االختبار التحصيمي ( لبلختبار ككؿ كلكؿ مستكل عمى حدة ) لصالح

المجمكعة التجريبية ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

() 0.05

بيف متكسط

اتجاىات طبلب المجمكعة التجريبية كمتكسط اتجاىات طبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ

البعدم لمقياس اإلتجاه لصالح المجمكعة التجريبية.
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كقد أكصت الدراسة لبلستفادة مف الحقيبة اإللكتركنية مكضكع الدراسة في تدريس اليندسة التحميمية

لتبلميذ الصؼ الثالث المتكسط ،ضركرة اىتماـ كتعاكف ك ازرة التربية كالتعميـ عمى المؤسسات
التربكية األكاديمية في إنشاء حقائب تعميمية الكتركنية كدعميا مف خبلؿ مكاقع تعميمية عمى

اإلنترنت.
.5

دراسة

متولي(:)2111

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية حقيبة تعميمية إلكتركنية قائمة عمى المدخؿ الكقائي في

التدريس في تنمية التفكير المستقبمي كالتحصيؿ كبقاء أثر التعمـ في الرياضيات لدل تبلميذ المرحمة
اإلعدادية ،كقد اتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي ،كتـ إختيار عينة
ائيا قسمت إلى مجمكعتيف مجمكعة
عشكائية مف ( )4مدارس مككنة مف ( )180تمميذ كتمميذة عشك ن
تجريبية( )90تمميذا كتمميذة ،كمجمكعة ضابطة( )90تمميذ كتمميذة.
كقد استخدـ الباحث اختبار ميارات التفكير المستقبمي كاختبار التحصيؿ الدراسي كقاـ بإعداد

حقيبة تعميمية إلكتركنية قائمة عمى المدخؿ الكقائي ،كقائمة معايير لتصميـ الحقيبة التعميمية.

مف()0.05

إحصائيا عند مستكل داللة أقؿ
ككاف مف أىـ النتائج في ىذه الدراسة كجكد فرؽ داؿ
ن
بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات

إحصائيا بيف
التفكير المستقبمي لصالح التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية ،كيكجد فرؽ داؿ
ن
متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ

الدراسي في الرياضيات لصالح التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ الدراسي لممجمكعة التجريبية عند
إحصائيا بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف
مستكل داللة أقؿ مف( ،(0.05كيكجد فرؽ داؿ
ن
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم المرجأ الختبار التحصيؿ الدراسي في الرياضيات لصالح
التطبيؽ البعدم المرجأ الختبار التحصيؿ الدراسي لممجمكعة التجريبية عند مستكل داللة أقؿ

مف( (

 ،0.05كتكجد عبلقة ارتباطيو قكية بيف التفكير المستقبمي كالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ المرحمة

اإلعدادية في مادة الرياضيات عند مستكل داللة أقؿ
 .6دراسة نوبي

مف( .( 0.01

وآخرون(:)2111

ىدفت الدراسة إلى قياس أثر تصميـ حقيبة تعميمية إلكتركنية في مادة العمكـ لممرحمة اإلبتدائية

عمى التحصيؿ الدراسي ،كدرجة رضا اآلباء كالتبلميذ عنيا ،حيث اتبع الباحثكف المنيج شبو

التجريبي ،كتـ قياس التحصيؿ الدراسي عف طريؽ االختبار التحصيمي ،أما رضا اآلباء فتـ تقديره
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عف طريؽ مشاركتيـ في المنتدل ،كأيضا عف خطاب مكجو ليـ ،كرضا التبلميذ عف طريؽ مقياس

يشتمؿ عمى ثبلثة أبعاد ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )49تمميذان في المرحمة اإلبتدائية.

حيث أسفرت النتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية

التي درست باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية ،ككجد مستكل رضا عاؿ ذم داللة إحصائية عند تبلميذ

المجمكعة التجريبية ،فيما ال تجد الدراسة مستكل رضا مرتفعان عف الحقيبة اإللكتركنية لدل اآلباء،
كنتج عف البحث مجمكعة مف التكصيات منيا ضركرة تعزيز مفيكـ التعمـ االلكتركني لدل التبلميذ

اآلباء ،كتصميـ حقائب الكتركنية لمختمؼ المراحؿ الدراسية ،أيضا تكفير البنية التحتية التي تحتاج
إلييا المدرس مف اجؿ تطبيؽ العمـ االلكتركني.
.7

دراسة

ذيابات(:)2111

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع استخداـ حقيبة إنتؿ( )Intelالتدريبية مف كجية نظر

طالبات التأىيؿ التربكم المتدربيف عمييا ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت
أدكات الدراسة مف استبانة مككنة مف ( )40فقرة ،حيث عينة الدراسة(  )100طالب في التأىيؿ التربكم

الحاصميف عمى شيادة إنتؿ  Intelنحك برنامج الحقيبة التدريبي ،تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف
مجتمع الدراسة.

أف كاقع استخداـ حقيبة إنتؿ  Intelالتدريبية مف كجية نظر طالبات
كقد أظيرت نتائج الدراسة ٌ
التأىيؿ التربكم المتدربيف عمييا كاف بدرجة متكسطة ،كما أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
لصالح المؤىؿ العممي) بكالكريكس( كالى عدد سنكات الخبرة .ككاف الفرؽ لصالح

فترة الخبرة )أقؿ مف  6سنكات) ،كقد أكصى الباحث بعقد كرشات تعميمية كتدريبية أكثر فاعمية تيتـ
بكاقع استخداـ حقيبة إنتؿ  Intelفي مؤسسات التعميـ العالي.

.8

دراسة

جعفر(:)2111

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية الحقيبة اإللكتركنية في التعمـ االلكتركني لمادة

التاريخ في المرحمة الثانكية ،حيث اتبعت الباحثة في دراستيا عمى المنيج التجريبي ،كتككنت أداة
الدراسة مف اختبار تحصمي لمكحدة التعميمية(قبمي كبعدم) كمقياس اتجاىات الطالبات نحك استخداـ
الحقيبة اإللكتركنية في عممية التعمـ ،تـ تكزيعيا عمى عينة مككنة مف

محافظة القنيطرة.

()60

طالبان كطالبة مف

حيث أظيرت النتائج؛ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة

التجريبية (ذككر كاناث) ،كبيف متكسط المجمكعة الضابطة(ذككر كاناث) ،في االختبار البعدم
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المباشر لصالح المجمكعة التجريبية ،كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر في

المجمكعة التجريبية ،كبيف متكسط درجات اإلناث في المجمكعة التجريبية في مقياس االتجاىات
نحك الحقيبة اإللكتركنية كىك لصالح المتكسط األكبر أم اإلناث.
دراسة

.9

ياركندي(:)2119

ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية حقيبة تدريبية في تنمية فيـ استراتيجيات تقديـ التغذية

الراجعة في الصؼ الدراسي لدل الطالبة المعممة بكميات التربية ،حيث اعتمدت الباحثة في دراستيا
المنيج الكصفي ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار ييدؼ إلى قياس فيـ استراتيجيات تقديـ

التغذية الراجعة في الصؼ الدراسي كالتحقؽ مف صدقو كثباتو ،حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة مف
طالبات الفرقة الرابعة بكمية التربية لمبنات جامعة أـ القرل إلى مجمكعتيف ،ضابطة ) (60طالبة،
كتجريبية

)(58

طالبة ،درسف الحقيبة التدريبية التي تـ تصميميا في ضكء نمكذج ديؾ

 )& Carey Modelكالتحقؽ مف صدقيا كتجريبيا.

ككارم( Dick

كأشارت النتائج إلى ارتفاع مستكل فيـ أفراد المجمكعة التجريبية الستراتيجيات بعد دراسة

الحقيبة التدريبية عف حد

الكفاية)(85 %

كبتحديد حجـ تأثير المتغير المستقؿ)الحقيبة التدريبية(

تحديدان كميان بإيجاد مربع إيػػتا ( )η2بمغت قيمتو( )625.0مما يدؿ عمى أف حجـ التأثير مرتفع كبمغت

نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ  86,0كىي نسبة كسب مقبكلة كتدؿ عمى اعتبار الحقيبة التدريبية فاعمة.
.11

دراسة

حسين(:)2118

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ حقيبة تعميمية مبرمجة في التعمـ المعرفي

كالميارم الذاتي لئلرساؿ كاالستقباؿ بالكرة الطائرة كمقارنتيا بالطريقة التقميدية ،حيث اعتمد الباحث

في دراستو عمى المنيج شبو التجريبي ،كتككنت أداة الدراسة مف اختبار ،كزع عمى عينة الدراسة
المككنة مف( )30طالبان في مدارس ركضة المعارؼ األىمية.

كبعد التحميؿ اإلحصائي تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

أف الطريقتيف أثرتا ايجابيان في تعمـ ميارتي اإلرساؿ كاالستقباؿ في القياس البعدم ،كما كأظيرت

النتائج أفضمية التعمـ المعرفي كالميارم الذاتي لئلرساؿ كاالستقباؿ باستخداـ الحقيبة المبرمجة

مقارنة بالطريقة التقميدية ،كأكصى الباحث باستخداـ الحقيبة
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المبرمجة.

.11

دراسة جواد ،حسين

وآخرون(:)2118

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ كتصميـ الحقيبة اإللكتركنية في التعمـ لبعض

الميارات األساسية عمى بساط الحركات ،كاتبع الباحثكف في دراستيـ عمى المنيج التجريبي ذك
المجمكعات المتكافئة ،حيث تككنت أدكات الدراسة مف اختبارات ميارية كالمبلحظة كاستمارة تسجيؿ

البيانات ،كشممت عينة
بابؿ لمجمناستؾ.

الدراسة()8

العبيف مف المبتدئيف تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف اتحاد

كتكصمت الدراسة إلى كجكد تأثير إيجابي لمحقيبة التعميمية اإللكتركنية في تعمـ بعض الميارات

األساسية عمى بساط الحركات األرضية لصالح لممجمكعة التجريبية ،كقد أكصى الباحثكف بضركرة
استعماؿ الحقيبة اإللكتركنية في عممية تعمـ الميارات ك لمختمؼ األلعاب الرياضية ،اإلىتماـ

بالجانب المعرفي لبلعبيف مف خبلؿ إدخاؿ المعمكمات الخاصة بو في جياز الحاسكب الذم يتيح

ليـ الفرصة في اإلعادة ك التكرار كمف ثـ تطكير قابميتيـ المعرفية ،إجراء دراسات مشابية أخرل ك
عمى فئات عمرية أخرل كلكبل الجنسيف في لعبة الجمناستؾ.
 .12دراسة

نوري(:)2118

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر حقيبة تعميمية الكتركنية في التعمـ الميارم كالمعرفي كالنقؿ

المتبادؿ لبعض ميارات كرة اليد ،كقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج التجريبي ذات المجمكعات
المتكافئة كذلؾ كتصميـ لحؿ مشكمة البحث ،حيث بمغ مجتمع البحث  52العبا كاختار الباحث

32

العبا تـ تقسيميـ إلى أربع مجمكعات بحثية مجمكعتاف تجريبيتاف كمجمكعتاف ضابطتاف.

كقد استخدـ الباحث تصميـ نقؿ أثر التعميـ بيف الميارات لمتعرؼ عمى انتقاؿ أثر التعمـ بيف

مجمكعات البحث كما قاـ الباحث بتصميـ حقيبة تعميمية الكتركنية تحتكم عمى العديد مف البدائؿ

التعميمية كقاـ باستخداـ االختبار التحصيمي المعرفي لميارات كرة اليد كاستخدـ الباحث أيضان

اختبار االحتفاظ المطمؽ بعد انتياء المنيج كاجراء االختبارات البعدية لبياف مدل احتفاظ المتعمميف
في مجمكعات البحث بالميارات التي تـ تعمميا.

حيث تكصؿ الباحث إلى فاعمية الحقيبة اإللكتركنية في تعمـ ميارتي المناكلة كالتصكيب بكرة اليد

لؤلشباؿ ،كجكد فركؽ بيف االختبارات القبمية كالبعدية لممجمكعتيف التجريبيتيف األكلى كالثانية
كلصالح االختبارات البعدية .كقد أكصى الباحث بضركرة استخداـ الحقيبة اإللكتركنية بجميع بدائميا

كأىدافيا السمككية لما ليا مف فكائد في تعمـ إشكاؿ ميارتي المناكلة كالتصكيب في كرة اليد
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لؤلشباؿ ،تنكيع مصادر التعمـ كتكفير المعمكمات بما يتيح لممتعمـ اإلطبلع عمييا لمتقميؿ مف

الفركقات الفردية بيف
.13

دراسة

المتعمميف.

عاصي(:)2117

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر حقائب إنتؿ التعميمية في تنمية الكعي المعرفي

كالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبات الصـ في المرحمة األساسية في األردف كتطبيؽ ىذه الحقيبة
بكصفيا إستراتيجية حديثة لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لمصـ ،حيث اتبع الباحث في دراستو المنيج

التجريبي ،كتككنت أدكات الدراسة مف اختبار تحصيمي ،كاختبار كعي معرفي ،كلتحقيؽ ىدؼ
الدراسة طبقت عمى طبلب الصؼ التاسع في مدرسة الرجاء الثانكية لمصـ ،كقد بمغ

عددىـ()14

طالبان كطالبة ،كقد تـ التأكد مف تجانس المجمكعتيف ،كاستغرؽ تدريس حقيبة إنتؿ لممجمكعة
التجريبية أربعة أسابيع.

كبعد تطبيقو تـ تحميؿ النتائج باستخداـ اإلحصائييف كلكسكف ماف كتني فقد أظيرت النتائج:

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء أفراد المجمكعة التجريبية كالضابطة عمى الكعي

المعرفي كالتحصيؿ الدراسي لصالح المجمكعة التجريبية تعزل الستخداـ حقيبة إنتؿ في تقديـ
محتكل المادة العممية ،لذلؾ يكصي الباحث ببذؿ الجيكد في استخداـ ىذه الحقيبة في التربية

الخاصة.
.14

دراسة

شاىين(:)2117

ىدفت الدراسة إلى تحديد معايير الجكدة في تقكيـ الحقيبة اإللكتركنية حيث تشمؿ مكقع كيب
كالعركض التقديمية كالمنشكر ،كعبلقة ذلؾ بتخصص عضك ىيئة التدريس(تكنكلكجيا تعميـ مناىج

كطرؽ التدريس) ،حيث اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المنيج الكصفي ،كتككنت أدكات الدراسة
مف بطاقة تقكيـ مكقع كيب ،كبطاقة تقكيـ العركض التقديمية كبطاقة تقكيـ المنشكر ،كطبقت عمى

عينة الدراسة المككنة مف

()22

عضك مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في كرشة عمؿ

لبرنامج إنتؿ التعميـ لممستقبؿ في كمية التربية بجامعة عيف شمس.
كتكصمت الباحثة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائية عند

مستكل()00

بيف متكسطي الرتب لصالح

تخصص تكنكلكجيا التعميـ في تقييـ مكقع كيب لمطالب ،ككجكد فركؽ دالة إحصائية عند

مستكل()00

بيف متكسطي الرتب لصالح تخصص تكنكلكجيا التعميـ في تقكيـ لعركض التقديمية،

ككجكد فركؽ دالة إحصائية عند مستكل( )00بيف متكسطي الرتب لصالح تخصص تكنكلكجيا التعميـ

في تصميـ النشكر لمطالب.
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 .15دراسة بني

عواد(:)2116

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى أثر تدريس العمكـ بحقيبة إلكتركنية كفؽ برنامج إنتؿ "التعمـ

لممستقبؿ في اكتساب طالبات الصؼ الثامف األساسي لممفاىيـ العممية مقارنة بالطريقة التقميدية" ،كقد

استخدـ الباحث في دراستو المنيج التجريبي ،كتككنت أدكات الدراسة مف الحقيبة اإللكتركنية كفؽ

إنتؿ كأعد الباحث اختبار اكتساب المفاىيـ العممية ،كطبقت عمى عينة الدراسة المككنة مف()92طالبا
تـ تكزيع أفراد العينة عشكائيا إلى أربع مجمكعات مجمكعتيف تجريبيتيف األكلى مككنة مف 21طالبة

كالثانية  25طالبة كمجمكعتيف ضابطتيف األكلى مككنة مف 21طالبة كالثانية مف 25طالبة .

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب طالبات الصؼ الثامف لممفاىيـ

العممية لصالح المجمكعة التجريبية ،عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب طالبات
الصؼ الثامف لممفاىيـ العممية يعزل لمجنس ،عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لممفاىيـ العممية
يعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس .كقد أكصى الباحث بتصميـ الكحدات الدراسية في المكاضيع

المختمفة باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية كفؽ برنامج إنتؿ.
.16

دراسة العجموني وأبو

زينو(:)2116

ىدفت الدراسة معرفة أثر كؿ مف طريقة التدريس (حقائب تعميمية محكسبة ،اعتيادية) في

تحصيؿ طالبات المرحمة الثانكية – المستكل الثاني(الفرع العممي) في مادة الفيزياء كاتجاىاتيـ نحك

الحقيبة التعميمية المحكسبة ،حيث اتبع الباحث في دراستو المنيج التجريبي ،كتككنت أداة الدراسة
()78

طالبان كطالبة مف

مف اختبار تحصيمي كمقياس اتجاه ،طيبؽ عمى عينة الدراسة المككنة مف

طالبان كالثانية

طالبة،

طالبات المرحمة الثانكية مكزعيف في ثبلث مدارس ثانكية ،حيث قسـ الباحثاف عينة الدراسة عشكائيان

إلى أربعة مجمكعات ،مجمكعتيف ضابطتيف األكلى تضـ

()20

كمجمكعتيف تجريبيتيف األكلى تضـ ( )20طالبان كالثانية( )19طالبة.

تضـ()19

كأظيرت نتائج تحميؿ التغاير الثنائي أف ىناؾ ،فركؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ العينة تعزل
لطريقة التدريس ،كلصالح الحقيبة التعميمية المحكسبة ،ككشفت أيضا كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في تحصيؿ العينة لمجنس كالى التفاعؿ بيف الطريقة كالجنس ،كما بينت أف اتجاىات كؿ

مف الذككر كاإلناث كانت إيجابية كلـ تكشؼ عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في اتجاىات طالبات
المجمكعة التجريبية نحك الحقيبة .
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ثانياً :الدراسات األجنبية:
.1

دراسة لنشومان

وآخرين(:)Luchoomun.etal.2010

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية الحقيبة اإللكتركنية بكصفيا نيجان مبتك انر لمتعمـ اإللكتركني،

كقد استخدـ الباحثكف لذلؾ استقصاء لطالبات المراحؿ الدراسية المختمفة (االبتدائي – المتكسط –

الثانكم) ،لمعرفة انطباعاتيـ نحك الحقيبة اإللكتركنية ،حيث اتبع الباحثكف في دراستيـ المنيج
الكصفي ،حيث بمغ عدد أفراد العينة ( )300طالبان كطالبة.

كتكصؿ الباحثكف إلى أف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية يعمؿ عمى تطكير بيئة التعمـ االفتراضية.

 .2دراسة كنت

وآخرون(:)Knight & Other.2008

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية كمشاركة الطالبات

كنجاحيف في التعمـ كالتغذية الراجعة كذلؾ بيدؼ تحسيف النتائج كطرؽ التدريس ،كاتبع الباحثكف
في دراستيـ المنيج الكصفي ،كاستخدمكا الباحثكف اختبار تحصيمي كمقياس لبلتجاه نحك العمكـ

كأدكات دراسة ،كطبقت عمى عينة مف طالبات المرحمة الثانكية كالتي بمغ عددىا

كطالبة.

()25

طالب

حيث أسفرت النتائج عمى أف ىناؾ عبلقات إيجابية ذات داللة إحصائية بيف مختمؼ الكسائؿ
المستخدمة في الحقيبة كبيف متكسط درجات الفرد كالساعات المكتسبة كاإلتجاه نحك العمكـ ،كما ال

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ الطالبات.
 .3دراسة.كوكوجولو

وآخرون(:)Kocoglu & Other.2008

ىدفت ىذه الدراسة إلى المقارنة بيف الحقيبة التعميمية الكرقية كالحقيبة اإللكتركنية في تأثيرىما

عمى التفكير الناقد ،حيث استخدـ الباحثكف المنيج شبو التجريبي.

كطبقت الدراسة عمى خمسة عشر طالبان مف الطالبات المعمميف (تخصص لغة انجميزية في الجامعة

التركية).

حيث تكصمت الدراسة إلى أف الحقيبة الكرقية ليا تأثير إيجابي عمى التفكير الناقد بدرجة تفكؽ

الحقيبة اإللكتركنية ،كارجع الباحثكف إلى أف الطالبات المعمميف في أثناء تطبيقيـ لمحقيبة
اإللكتركنية كانكا أكثر اىتماما بالنكاحي التقنية أكثر مف المحتكل اإللكتركني.
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 .4دراسة تزكي

وآخرون(:)Tezci & Other. 2006

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس تأثير الحقيبة اإللكتركنية عمى بعض ميارات التفكير ،حيث

استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،كأجريت الدراسة عمى عينة تتراكح أعمارىـ ما بيف

()15-14

عامان ،ككاف عددىـ( )52متعممان تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ،المجمكعة التجريبية كتككنت

مف()17

طالبان ،أما المجمكعة الضابطة فتككنت مف

()35

طالبان ،كبعد فترة الدراسة التي استغرقت أربعة

أشير ،تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست
باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية.
فيتزيمونز(:)Fitzeimmons.2005

 . 5دراسة
ىدفت الدراسة إلى معرفة انطباع المتعمميف كمدل تقبميـ إلدخاؿ الحقيبة اإللكتركنية في المنيج
الدراسي كانطباعيـ كذلؾ عف سير العممية مف الناحية التعميمية كاإلدارية ككذلؾ تقدرىـ لجكدة
المحتكل كالتقييـ مف خبلؿ العمؿ بالحقيبة اإللكتركنية ككذلؾ تقديرىـ ألثرىا عمى البرنامج التعميمي
ككؿ كتعمـ الطالبات كمشاركتيـ ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي كشبو التجريبي ،كتـ
تطبيؽ الحقيبة اإللكتركنية عمى ( )600متعمـ مف الصؼ الخامس كحتى الصؼ الثاني عشر في
مدارس كالية ايمينكيز(' )Illinoisاألمريكية ،حيث أسفرت النتائج عف كجكد أثر ايجابي لمحقيبة عمى
العكامؿ السابقة الذكر.
ميودا(:)Muda.2004

 .6دراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ نمكذج حقيبة مكديكؿ بكاسطة الكسائط المتعددة كحزـ تأليؼ
التعمـ في مدرسة الرياضيات التمييدية.
كتناقش إمكانية تنفيذ الكسائط المتعددة في لتطكير برنامج التعمـ لتقديـ المعرفة األساسية في
الرياضيات لؤلطفاؿ ما قبؿ المدرسة في سف  6-4سنكات مف العمر.

تتألؼ الحقيبة مف ثبلث مكديبلت رئيسة بما ذلؾ تجييز الكحدة لمتعمـ مع التدريبات كتككنت
المكديبلت مف مزيج مف العناصر المتعددة الكسائط مثؿ الرسكـ البيانية كالصكت كالصر المتحركة

كالنص في بيئة رقمية مما يتيح بيئة تعمـ ممتعة كتفاعمية.
 .7دراسة مكيوسا

وآخرون(:)Mikusaet al.2004

الدراسة الحالية عبارة عف مشركع تجريبي ألنشاء مكقع إلكتركني لتعميـ الرياضيات تحت مسمى
( )WMEحيث يقدـ المحتكل التربكم كالدعـ كالخدمات المساندة مف خبلؿ تكافره عمى الشبكة
العنكبكتية لؤلنترنت باإلضافة إلى إمكانية إنشاء كتطكير كصيانة المكقع عمى أساس األنظمة
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المكزعة ،كىدفت الدراسة أيضا إلى اختبار الجدكل الكظيفية كالكفاءة ككسيمة معززة لتعميـ
الرياضيات في المدارس ليذا اإلطار التربكم كقد تـ تطبيؽ الدراسة في مدرسة كمبتكف ()Kimpton
المتكسطة في مدينة مكنرك فكلز بكالية أكىايك كقد أظيرت الدراسة تغذية راجعة كايجابية مف قبؿ
التبلميذ.
كتكصمت الدراسة إلى تحديد عدد مف المتطمبات الفعمية كالضركرية لممشركع كالتي تتمثؿ في
ضركرة تكفير الكحدات الدراسية المصممة عمى شكؿ مكديكالت كحقائب تعميمية الكتركنية يجب أف
تحتكم عمى عدد مف كسائؿ التقكيـ اإللكتركنية ،إمكانية إضافة أك حذؼ أم مف الكحدات الدراسية
بشكؿ إلي كمباشر ،يجب أف يحتكم المكقع عمى أدكات رياضية تفاعمية يستفيد منيا الطالب
كيحتكم أيضان عمى مساحة لمنقاش كتبادؿ اآلراء.
 . 8دراسة

كابرارو(:)Capraro.2003

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة بيف الحقيبة اإللكتركنية كتنمية ميارات المعمميف المينية ،اتبع

الباحث في دراستو المنيج الكصفي ،كشممت عينة

تعميمية مختمفة.

رسة()24
الد ا

معمما لؤلقساـ العممية في مراحؿ

حيث تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتكسط درجات المعمميف عند

استخداميـ لمحقائب اإللكتركنية عنيا عند استخداميـ لمحقائب التقميدية ،كما أسفرت النتائج عف
أىمية مقاطع الفيديك المدرجة في الحقيبة اإللكتركنية في زيادة فاعميتيا في العممية التعميمية.
.9

دراسة مارتن

وآخرون (:)Martin et al.2003

ىدفت الدراسة إلى تقييـ أثر حقائب إنتؿ عمى أسمكب المعمميف في عرض المحتكل عمى عينة
تككنت مف ( )4717معممان ،حيث سافركا إلى ( )11منطقة مشاركة كحصركا التدريب ،كاتبع الباحثكف
في دراستيـ المنيج الكصفي.
ككانت النتائج مف خبلؿ رد المعمميف ايجابيان جدان نحك التدريب كقد ذكر

%97

مف المعمميف

المتدربيف باف األفكار كالميارات التي تعممكىا ساعدتيـ عمى إنجاز عمؿ تكاممي مف خبلؿ التقنية

كاألساليب التي قدمكىا لطالباتيـ.
 .11د ارسة جأثريكول

وآخرون(:)Gatherecoal.etal.2002

ىدفت الدراسة إلى معرفة اآلثار الناتجة عف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في مجاؿ التعميـ

(الجامعي كالثانكم كاإلعدادم كاالبتدائي) ،كمعرفة دكر المعمـ في تنفيذ الحقيبة ،كاستخدـ الباحثكف

في دراستيـ المنيج الكصفي كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ
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()12

عامبل إلنجاح تنفيذ الحقيبة

اإللكتركنية كىذه العكامؿ تتمثؿ في (مجاالت تعاكف خدمات المعمكمات – تقديـ الدعـ اإلدارم –
البنية التحتية التكنكلكجية – ثقافة الحقيبة – ثقافة الطالبات كتعمميـ  -قكة تنفيذ المشركع –

المساعدة في المكارد – أعضاء ىيئة التدريس الذيف يعتقد أنيـ سيحدثكف فرقا في نكعية التعمـ كليـ

دكر ميـ فيو – معايير المناىج الدراسية – المشرفيف كالمكجييف الذيف يستخدمكف الحقيبة لتكفير

التغذية الراجعة) ،كما كتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر ايجابي لمحقيبة اإللكتركنية في تغيير مفاىيـ
المدارس األساسية عف عمـ التدريس كطرائقو كأساليبو.
.11

دراسة

وليام(:)William Gilley.2001

ىدفت الدراسة إلى تكثيؽ مجمكعة مف ثماف مكديبلت كسائط متعددة لمتعمـ المباشر مف خبلؿ
اإلنترنت ،حيث أنشئت لتحسيف فاعمية تعميـ أساسيات عمكـ الكمبيكتر ،كاحتكل كؿ مكديكؿ عمى

مجمكعة مف الدركس كأسئمة لممراجعة ،احتكت ىذه الدركس عمى عناصر تفاعمية متنكعة عمى
شكؿ رسكـ متحركة كتـ كضع ىذه المكديبلت عمى الكمبيكتر الخادـ الخاص بمقررات عمكـ
الكمبيكتر بمعيد البكليتكنؾ بجامعة كالية فيرجينيا.

كأثبتت نتائج الدراسة أف مكديبلت الكسائط المتعددة فعالة في تحسيف التعمـ كيرجع ذلؾ إلى ما

يمي :سيكلة الكصكؿ لممكديبلت ،حيث قدمت عف طريؽ اإلنترنت كذلؾ مكف الطالبات مف مراجعة
المعمكمات كالتعمـ كفؽ خطكىـ الذاتي خارج حجرة الدراسة.

جذب انتباه كتركيز الطالبات أثناء الدراسة بسبب المككنات التفاعمية المكجكدة.
 .12دراسة أورتن

وسوزان(:)1998

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية استخداـ حقيبة تعميمية الكتركنية متعددة الكسائط لتعميـ

العد لمجمكعة مف الطالبات الذيف يعانكف مف صعكبات في التعمـ تراكحت أعمارىـ

بيف()22 -2

سنة ،كاستخدـ الباحثاف في دراستيـ المنيج شبو التجريبي ،حيث تـ تصميـ ىذه الحقيبة نتيجة
دراسة حثيثة لمصفكؼ التي تنتمي إلييا عينة الدراسة مف مبلحظات كتقادير كفحكصات مف اجؿ

التعرؼ عمى قدرات الطالبات كاستعداداتيـ كحاجاتيـ ألخذىا بعيف االعتبار عند تصميـ الحقيبة
بحيث تمكف المتعمميف مف السير فييا كؿ حسب سرعتو الذاتية في التعمـ كيتيح لممتعمـ الرجكع إلى

دراسة أم جزء مف الحقيبة عند الحاجة ألكثر مف مرة كتقدـ ليـ التغذية الراجعة .

كقد تكصؿ الباحثاف في دراستيما إلى فعالية الحقيبة اإللكتركنية في تعميـ الطالبات المذيف يعانكف

مف صعكبات في التعمـ.
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ثالثاً :التعقيـب عمى الدراســـات السابقة:

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة اتضح ما يمي:

 .1من حيث الفترة الزمنية:
تـ إجراء الدراسات في فترات زمنية متباينة ،فكانت أكليا دراسة أكرتف كسكزاف( ،)2222كآخرىا
دراسة سيفيف( ،)6022مما يدلؿ كبشكؿ كاضح عمى زيادة االىتماـ باستخداـ التقنيات الحديثة في
التعميـ.

.2

من حيث األىداف:

ىدفت معظـ الدراسات إلى التعرؼ عمى فاعمية/أثر كتصميـ الحقيبة اإللكتركنية عمى تنمية
متغيرات مختمفة تتمثؿ في) التحصيؿ  -اإلتجاه -التفكير المستقبمي -بقاء أثر التعمـ – التعمـ
الميارم كالمعرفي – المفاىيـ العممية – درجة رضا اآلباء كاألبناء – التفكير الرياضي – تنمية
الكعي المعرفي) ،ما عدا دراسة ذيابات ( )2011التي ىدفت إلى التعرؼ كاقع استخداـ حقيبة
إنتؿ(  )Intelمف كجية نظر طالبات التأىيؿ التربكم المتدربيف عمييا ،كدراسة شاىيف( )2007معايير
الجكدة في تقكيـ الحقيبة اإللكتركنية كعبلقة ذلؾ بتخصص عضك ىيئة التدريس ،كدراسة
كلياـ( )2003ىدفت إلى تكثيؽ مجمكعة مف ثماف مكديبلت كسائط متعددة لمتعمـ المباشر مف خبلؿ
اإلنترنت ،كدراسة مكيكسا( )2004ىدفت إلى إنشاء مكقع الكتركني لتعميـ الرياضيات تحت
مسمى( ،)WMEكدراسة كابرارك()2003ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف الحقيبة كتنمية ميارات
المعمميف المينية ،كدراسة جأثريككؿ كآخركف()Gatherecoal.etal.2002ىدفت إلى معرفة اآلثار
الناتجة عف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في مجاؿ التعميـ (الجامعي كالثانكم كاإلعدادم
كاالبتدائي) ،كمعرفة دكر المعمـ في تنفيذ الحقيبة ،كدراسة فيتزيمكنز( )2005ىدفت إلى التعرؼ عمى
انطباع المتعمميف كمدل تقبميـ إلدخاؿ الحقيبة اإللكتركنية في المنيج الدراسي كانطباعيـ عف سير
العممية مف الناحية التعميمية كاإلدارية ،كدراسة كنت كآخركف( )Knight & Other.2008ىدفت ىذه
إلى تحديد العبلقة بيف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية كالمشاركة الطالباتية كنجاح الطالبات في التعمـ
كالتغذية الراجعة كذلؾ بيدؼ تحسيف النتائج كطرؽ التدريس ،كدراسة ككككجكلك( )2008ىدفت ىذه
الدراسة إلى المقارنة بيف الحقيبة التعميمية الكرقية كالحقيبة اإللكتركنية في تأثيرىما عمى التفكير
الناقد ،.كدراسة النشكماف( )2010ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية الحقيبة اإللكتركنية بكصفيا
نيجان مبتك انر لمتعمـ االلكتركني ،كدراسة ميكدا( )2004التي ىدفت إلى تصميـ نمكذج حقيبة مكديؿ
بكاسطة الكسائط المتعددة كحزـ تأليؼ التعمـ في مدرسة الرياضيات التمييدية.
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 .3من حيث منيج الدراسة:
تنكعت الدراسات السابقة مف حيث استخداميا لممنيج ،فمنيا استخدمت المنيج التجريبي ،كمنيا
ما استخدـ المنيج شبو التجريبي ،كالبعض اآلخر استخدـ المنيج الكصفي ،فالدراسات التي
استخدمت المنيج التجريبي ىي دراسة جكاد ،حسيف كآخركف( ،)2008كدراسة جعفر(،)2010
كدراسة عاصي( ،)2007كدراسة بني عكاد( ،)2006كدراسة نكرم( ،)2008كدراسة مصطفى(.)2014
بينما الدراسات التي استخدمت المنيج شبو التجريبي ،دراسة مبارؾ( ،)2014كدراسة

سيفيف(،)2014

كدراسة العجمكني كأبك زينة( ،)2006كدراسة حسيف( ،)2008كدراسة نكبي كآخركف( ،)2011كدراسة

متكلي( ،)2011كدراسة العتيبي( ،)2011كدراسة تزكي
ككككجكلك(Other,2008

&

كآخركف(.)Martin et al,2003

،)Kocoglu

كدراسة

كآخركف(& Other,2006

فيتزيمكنز(،)Fitzeimmons,2005

مارتف

سيفيف(،)2014

كدراسة

كآخركف(،)Knight & Other,2008

كدراسة

أما الدراسات التي استخدمت المنيج الكصفي كىي دراسة و
كؿ مف

شاىيف(،)2007

كدراسة

ذيابات(،)2011

النشكماف(،)Luchoomun,Other,2010

فيتزيمكنز(،)Fitzeimmons,2005

كآخركف(.)Gatherecoal,etal,2002
.4

كدراسة كنت

كدراسة

 ،)Tezciكدراسة

كدراسة

ياركندم(،)2009

كابارك(،)Capraro,2003

دراسة

كدراسة

جأثريككؿ

من حيث عينة الدراسة:
تنكعت عينات الدراسة ،فمنيا ما طبؽ عمى مراحؿ تعميمية مختمفة ،ك منيا ما طبؽ عمى

المعمميف كمنيا ما طبؽ عمى عينات أخرل مف خارج المراحؿ التعميمية ،فالدراسات التي أجريت

عمى مرحمة ما قبؿ المدرسة ،دراسة ميكدا( ،)2004أما الدراسات التي أجريت عمى المرحمة

اإلبتدائية ،دراسة نكرم كآخركف( ،)2008دراسة أكرتف كسكزاف( ،)1998كالدراسات التي أجريت عمى
المرحمة اإلعدادية دراسة و
كؿ مف سيفيف( ،)2011كدراسة العتيبي( ،)2011كدراسة متكلي(،)2011
كدراسة مصطفى( ،)2014كدراسة عاصي( ،)2007كدراسة بني عكاد( ،)2006أما الدراسات التي

أجريت عمى المرحمة الثانكية فيي شممت كؿ مف دراسة مبارؾ( ،)2014كدراسة جعفر(،)2010
كدراسة أبك زينة كالعجمكني( ،)2006كدراسة كنت كآخركف( ،)2008في حيف أف ىناؾ دراسات طبقت

عمى جميع المراحؿ التعميمية(ابتدائي -إعدادم – ثانكم) مثؿ دراسة النشكماف( ،)2010كدراسة

فيتزيمكنز( ،)2005أما الدراسات التي طبقت عمى المرحمة الجامعية ،فيي دراسة كؿ مف
ياركندم( ،)2009كدراسة ذيابات( ،)2011ككككجكلك كآخركف( ،)2008كالدراسات التي أجريت عمى
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المعمميف ،شاىيف( ،)2007كمارتف كآخركف( ،)2003كدراسة كابرارك( ،)2003أما الدراسات التي
طبقت عمى البلعبيف ،دراسة جكاد ،حسيف كآخركف( ،)2008كدراسة

نكرم(.)2008

 .5من حيث أدوات الدراســــــة:
تنكعت أدكات الدراسات السابقة ،فالدراسات التي تككنت أدكاتيا مف اختبار تحصيمي ىي دراسة

كؿ مف :كنت كآخركف( ،)2008كدراسة عاصي( ،)2007كدراسة نكبي كآخركف( ،)2011كدراسة

نكرم( ،)2008كدراسة متكلي( ،)2011دراسة

العتيبي(،)2011

كدراسة مبارؾ( ،)2014دراسة

جعفر( ،)2010دراسة العجمكني كأبك زينو( ،)2006كدراسة حسيف( ،)2008نكرم( ،)2008أما
الدراسات التي استخدمت مقياس اإلتجاه فيي دراسة كؿ مف  :كنت كآخركف(،)2008

العتيبي( ،)2011كدراسة( ،)14كدراسة جعفر( ،)2010كالدراسات التي استخدمت االستبانة ىي دراسة
ذيابات( ،)2011كدراسة( ،)14أما الدراسات التي استخدمت بطاقة مبلحظة ىي دراسة
كدراسة جكاد ،حسيف

كآخركف(،)2008

التفكير الرياضي ،أما دراسة

في حيف استخدمت دراسة

شاىيف()2007

سيفيف()2011

مبارؾ(،)2014

ميارات كاختبار

فقد استخدمت بطاقة تقكيـ مكقع كيب كالعركض

التقديمية كتصميـ المنشكر ،أما دراسة ياركندم( )2009فقد استخدمت اختبار يقيس فيـ استراتيجيات

التغذية الراجعة ،بينما دراسة جكاد ،حسيف

تسجيؿ البيانات ،في حيف استخدمت دراسة

كآخركف()2008

عاصي()2007

عكاد( )2006استخدمت الحقيبة كاختبار اكتساب المفاىيـ.

استخدمت اختبارات كميارية كاستمارة

اختبار كعي معرفي ،أما دراسة بني

 .6من حيـــــــث النتـــــائج:
أكدت جميع الدراسات عمى دكر ك فاعمية استخداـ الحقيبة اإللكتركنية عمى تنمية متغيرات

مختمفة تتمثؿ في) التحصيؿ  -اإلتجاه -التفكير المستقبمي -بقاء أثر التعمـ – التعمـ الميارم
كالمعرفي – المفاىيـ العممية – درجة رضا اآلباء كاألبناء – التفكير الرياضي – تنمية الكعي

المعرفي) ،كاف استخداـ الحقيبة اإللكتركنية يعمؿ عمى تطكير بيئة التعمـ االفتراضية ،كأيضان ليا

تأثير ايجابي في تغيير مفاىيـ المدارس األساسية عف عمـ التدريس كطرائقو كأساليبو ،كأكدت أيضان
عمى أىمية مقاطع الفيديك المدرجة في الحقيبة اإللكتركنية في زيادة فاعميتيا في العممية التعميمية.

74

أوجو الشبو والختالف بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة:
أ -أوجو الشبو:

 من حيث ىدف الدراسة  :ىدفت الدراسة الحالية إلي التعرؼ عمى فاعمية الحقيبة اإللكتركنية فيتدريس كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس عمى التحصيؿ لدل طالبات الصؼ التاسع في محافظة

خانيكنس ،بيذا فيي تتفؽ مع جميع الدراسات في المتغير المستقؿ(الحقيبة اإللكتركنية).

كاتفقت مع دراسات كبلن مف سيفيف( ،)2014كدراسة مبارؾ( ،)2014كدراسة جعفر( ،)2010كدراسة

العجمكني كأبك

زينو(،)2006

كدراسة عاصي( ،)2007كدراسة نكبي كآخركف( ،)2011كدراسة

متكلي( ،)2011كدراسة العتيبي( )2011في المتغير التابع(التحصيؿ).

 من حيث المنيج :اتبعت الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي ،حيث تـ تقسيـ الطالبات إلىمجمكعة تجريبية كضابطة ،فيي بذلؾ اتفقت مع دراسة كبلن مف مبارؾ( ،)2014كدراسة

سيفيف( ،)2014كدراسة العجمكني كأبك زينة( ،)2006كدراسة

حسيف(،)2008

كدراسة نكبي كآخركف

( ،)2011كدراسة متكلي( ،)2011كدراسة العتيبي( ،)2011كدراسة تزكي كآخركف( ،)2006كدراسة

ككككجكلك(& Other,2008
كسكزاف(.)1998

 ،)Kocogluكدراسة فيتزيمكنز( ،)Fitzeimmons,2005كدراسة أكرتف

 من حيث أدوات الدراسة :استخدمت الدراسة الحالية اختبار تحصيمي المككف مف  30فقرة ،كبيذااتفقت ىذه الدراسة مع دراسة كبلن مف كنت

كآخركف(& Other,2008

عاصي( ،)2007كدراسة نكبي كآخركف( ،)2011كدراسة

العتيبي( ،)2011كدراسة مبارؾ( ،)2014دراسة
كدراسة

حسيف(.)2008

نكرم(،)2008

جعفر(،)2010

 ،)Knightكدراسة

كدراسة متكلي( ،)2011دراسة

دراسة العجمكني كأبك زينو(،)2006

 من حيث عينة الدراسة :الدراسة الحالية كانت مف طالبات الصؼ التاسع األساسي فيي بذلؾتتفؽ مع دراسة كؿ مف سيفيف( ،)2011كدراسة العتيبي( ،)2011كدراسة متكلي( ،)2011كدراسة

مصطفى( ،)2014كدراسة عاصي( ،)2007كدراسة بني

عكاد(.)2006

ب -أوجو الختالف:

 -من حيث ىدف الدراسة :اختمفت الدراسات السابقة عف الدراسة الحالية في المتغير التابع مثؿ

دراسة مصطفى( ،)2014كدراسة ذيابات( ،)2011كدراسة ياركندم( ،)2009كدراسة حسيف(،)2008
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كدراسة جكاد حسيف كآخركف ( ،)2008كدراسة نكرم( ،)2008كدراسة شاىيف ( ،)2007كدراسة بني

عكاد( ،)2006كاختمفت مع جميع الدراسات األجنبية في المتغير التابع ،منيا دراسة النشكماف
كآخريف(،)Luchoomun & Other,2010

كدراسة كنت

كآخريف(& Other,2008

ككككجكلك كآخريف( ،)Kocoglu & Other,2008مارتف كآخريف

 ،)Knightكدراسة

(.)Martin et al,2003

 من حيث منيج الدراسة :اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف مصطفى( ،)2014كدراسةذيابات( ،)2011كدراسة

جعفر(،)2010

كدراسة نكرم( ،)2008كدراسة

كدراسة ياركندم( ،)2009كدراسة جكاد حسيف كآخريف(،)2008

عاصي(،)2007

كدراسة شاىيف( ،)2007كدراسة بني عكاد(،)2006

كدراسة العجمكني كأبك زينو( ،)2006كدراسة النشكماف

كدراسة كنت

كآخريف(& Other,2008

ميكدا(،)Muda,2004

كدراسة

كآخريف(& Other,2010

،)Luchoomun

 ،)Knightكدراسة فيتزيمكنز( ،)Fitzeimmons,2005كدراسة
كآخريف(al,2004

مكيكسا

كابرارك( ،)Capraro,2003كدراسة مارتف كآخريف
كآخريف( ،)Gathercoal. et al,2002كدراسة

(et al,2003

&et

كدراسة

،)Mikusa

 ،)Martinكدراسة جأثريككؿ

كلياـ(.)William Gilley,2001

 -من حيث أدوات الدراسة :اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة كبلن مف سيفيف( ،)2014كدراسة

مصطفى( ،)2014كدراسة ذيابات( ،)2011كدراسة ياركندم( ،)2009كدراسة جكاد حسيف
كآخريف(،)2008

كدراسة نكرم( ،)2008كدراسة شاىيف( ،)2007كدراسة بني

عكاد(،)2006

فيتزيمكنز( ،)Fitzeimmons,2005كدراسة ميكدا( ،)Muda,2004كدراسة مكيكسا

 ،)&et al,2004كدراسة كابرارك( ،)Capraro,2003كدراسة مارتف

كدراسة

كآخريف( Mikusa

كآخريف ()Martin et al,2003

كدراسة جأثريككؿ كآخريف( ،)Gathercoal. et al,2002كدراسة كلياـ( ،)William Gilley,2001كدراسة
النشكماف

كآخريف(.)Luchoomun & Other,2010

 -من حيث عينة الدراسة :اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة كبلن مف مبارؾ( ،)2014نكرم

كآخركف( ،)2011كدراسة جعفر( ،)2010كدراسة

ياركندم(،)2009

كدراسة حسيف( ،)2008كدراسة

جكاد ،حسيف كآخركف( ،)2008كدراسة نكرم( ،)2008كدراسة شاىيف( ،)2007كدراسة العجمكني كأبك

زينو( ،)2006فيتزيمكنز( ،)Fitzeimmons,2005كدراسة ميكدا( ،)Muda,2004كدراسة مكيكسا
كآخريف( ،)Mikusa &et al,2004كدراسة كابرارك( ،)Capraro,2003كدراسة مارتف كآخريف
al,2003

 ،)etكدراسة جأثريككؿ

 ،)Gilley,2001كدراسة النشكماف

كآخريف(et al,2002

 ،)Gathercoal.كدراسة

كآخريف(& Other,2010

كآخريف( ،)Luchoomun & Other,2010كدراسة كنت
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( Martin

كلياـ( William

 ،)Luchoomunكدراسة النشكماف

كآخريف(.)Knight & Other,2008

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في التعرؼ عمى فاعمية استخداـ الحقيبة اإللكتركنية
في تدريس كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس عمى التحصيؿ لدل طالبات الصؼ التاسع

األساسي ،حيث لـ يتـ استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في تدريس الجغرافيا في أم مف الدراسات

السابقة عمى مستكل الجامعات الفمسطينية في حدكد عمـ الباحثة.
أوجو اإلستفادة مـن الدراسات الســابقة:
استفادت الباحثة مف مراجعة الدراسات السابقة فيما يمي:
.1

الذاتي باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية أمكف استخدامو بنجاح في تدريس المكاد الدراسية المختمفة.

 .2تنكع المراحؿ الدراسية المأخكذ منيا العينات التي أجريت عمييا الدراسات.

 .3ميزة الحقيبة اإللكتركنية في عرض المكاد التعميمية كشرحيا بشكؿ إيجابي كمحقؽ لؤلىداؼ
المنشكدة ،إذا ما أعدت بالشكؿ العممي السميـ.

 .4قمة الدراسات الخاصة بمفيكـ الحقيبة اإللكتركنية في مجاؿ مادة الجغرافيا حسب عمـ الباحثة.
 .5المساعدة في إعداد دليؿ المعمـ كالطالب الستخداـ الحقيبة اإللكتركنية.

.6

استفادت الباحثة مف الدراسات الحالية في تدعيـ الخمفية النظرية عف الحقيبة اإللكتركنية.

.8

تعدد األدكات البحثية ،مكف الباحثة مف اإلطبلع عمى تفاصيؿ تصميـ االختبار التحصيمي.

 .7اإلطبلع عمى التصاميـ التجريبية كتحديد التصميـ المناسب.
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انفصــم انرابغ
انطرَقت واإلجراءاث
أوالً:ىتصمومىالحقوبظىاإللكترونوظىوفقاًىلنموذجى .ADDIEى
ثانواً:ىمنهجىالبحث .ى
ثالثاً:ىالتصمومىالتجروبيىللدرادظ .ى
رابطاً:ىالمجتمعىاألصليىللدرادظ .ى
خامداً:ىرونظىالدرادظ .ى
دادداً:ىمتعوراتىالبحث .ى
دابطاً:ىأدواتىالدرادظ .ى
ثامناً:ىخطواتىالدرادظ .ى
تادطاً:ىالمطالجظىاإلحصائوظ .ى
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الفصـل الرابـع

الطريقة واإلجراءات
تمييد:

يتناكؿ ىذا الفصؿ طريقة كاجراءات البحث التي اتبعتيا الباحثة لئلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار
فركضيا ثـ الحديث عف منيج البحث المتبع في الدراسة ،ككصفان لمجتمع كعينة الدراسة كأسمكب

اختيارىا ،كبياف بناء أداة الدراسة ،كاستخراج صدقيا كثباتيا كاتساقيا الداخمي كالتصميـ التجريبي،
كضبط المتغيرات ،كما يحتكم الفصؿ عمى كيفية تنفيذ الدراسة كاجرائيا ،كالمعالجة اإلحصائية التي
استخدمت في تحميؿ البيانات.
أولً :تصميــم الحقيــبة اإللكترونية وفقـــاً

لنمـوذج:ADDIE

لتصميـ كبناء الحقيبة اإللكتركنية قامت الباحثة باآلتي:

أ .اإلطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدبيات في مجاؿ الحقيبة اإللكتركنية.

ب .اإلطبلع عمى نماذج تصميـ البرامج اإللكتركنية كما كرد باإلطار النظرم ،كقد تـ استخداـ
نمكذج

 ADDIEشكؿ()2

فيك يعتبر أشير نمكذج في التصميـ التعميمي ،كيستخدـ في تصميـ

البرامج التعميمية كاإللكتركنية ( ،)Iris,2002كمر بمراحؿ تطكر متعددة ،كفيما يمي عرضيا

بالتفصيؿ:

 .1مرحمة التحميــــل :وتتضمن ىذه المرحمة ما يمي:
أ .المتعمميف كخصائصيـ :مف حيث المستكل التعميمي كاإلجتماعي ،كخبراتيـ السابقة المرتبطة

بمتطمبات استخداـ الحقيبة اإللكتركنية ،كالطالبات المستيدفات في الدراسة ىـ طالبات الصؼ

التاسع األساسي كالبلتي تتراكح أعمارىف مف 22-20سنو.

ب .السمكؾ المعرفي كالميارم المبدئي :كيتطمب المعارؼ كالميارات كالمعمكمات ،التي تمتمكيا
الطالبات بالفعؿ كتؤىميف لمتعمـ مف خبلؿ الحقيبة اإللكتركنية ،كمف المبلحظ أف طالبات الصؼ

التاسع األساسي يتساككف بشكؿ عاـ في كمية المعارؼ كالمعمكمات التي يمتمكنيا حياؿ مكضكع
الكحدة " البنية الجيكلكجية كالتضاريس" مما يجعؿ مف الميـ التركيز عمى أساسيات معرفية

كميارية متطمبات لدراسة الكحدة.

ج .المياـ التعميمية :يتـ تحديد المياـ التعميمية مف خبلؿ ما يمي:
 تحديد المحتكل التعميمي" ،كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس"
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 تحميؿ المحتكل حيث يتـ تقسيـ المياـ إلى خطكات تسمسمية مترابطة تفيد في تحديد األفعاؿ
كالمعمكمات كالميارات المعرفية كالمتمثمة في تحديد المككنات األساسية ليذه الكحدة السالفة

الذكر ،حيث تككنت الكحدة في الدراسة الحالية(كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس ،الفصؿ
األكؿ) مف

()4

دركس:

 -البنية الجيكلكجية.

 المرتفعات الجبمية كاليضاب. -السيكؿ.

 -المناخ كالعكامؿ المؤثرة فيو.

د .حاجات المتعمميف :كتتضمف الجكانب التعميمية لمكضكع الكحدة(البنية الجيكلكجية كالتضاريس)
كمف ثـ تحديد اليدؼ العاـ الذم تسعى الحقيبة اإللكتركنية إلى تحقيقو.

األىداؼ العامة لتعمـ كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس مف خبلؿ الحقيبة اإللكتركنية:
 األزمنة كالبنية الجيكلكجية لمكطف العربي.

 أقساـ المرتفعات الجبمية كاليضاب كمميزاتيا.
 السيكؿ كأنكاعيا كمميزاتيا.

 المناخ كالعكامؿ المؤثرة فيو.

بناء عمى تحميؿ المحتكل لكحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس تـ اشتقاؽ األىداؼ السمككية.
ن
ه .تحديد المتطمبات القبمية :كتتضمف تحديد اإلمكانيات التي يجب تكافرىا مف أنظمة كأجيزة
حاسب آلي ،كمستمزمات حاسكبية مختمفة كبرامج تشغيمية مع الحد األدنى لتشغيؿ الحقيبة

اإللكتركنية ،كقد حددت متطمبات التشغيؿ األكلية في ضكء التخطيط المسبؽ لمحقيبة
اإللكتركنية ،كىي:

 جياز حاسب آلي يتكفر فيو إمكانية االتصاؿ باإلنترنت ،كمشغؿ أقراص
 االتصاؿ باإلنترنت بسرعة معقكلة ال تقؿ عف
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كيمك بايت.

مضغكطةCD

 عدد مف البرامج المتكفرة بشكؿ تمقائي مع أجيزة الحاسب اآللي مثؿ المشغؿ
األساسي( ،)Windowsمتصفح اإلنترنت كبرنامج
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Microsoft word

كمشغؿ فيديك.

.

 .2مرحمة التصميــــم :وتتضمن ىذه المرحمة توصيف وتحديد واختيار لعناصر ومكونات الحقيبة
اإللكترونية وفق الخطوات اآلتية:

أ .إختيار المحتكل كتنظيمو :كيتضمف تحديد عناصر المحتكل( ،كحدة البنية الجيكلكجية
كالتضاريس) ،لتقديمو مف خبلؿ الحقيبة اإللكتركنية ،كقد راعت الباحثة تنظيـ المحتكل بشكؿ
يتبلئـ مع عرضو إلكتركنيا.

ب .اختيار االستراتيجيات التعميمية :كىدفت إلى إختيار أفضؿ استراتيجيات كمداخؿ التدريس التي
تناسب محتكل كؿ درس مف دركس (كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس) ،التي تعرض مف
خبلؿ

الحقيبة

اإللكتركنية

كتتبلئـ

مع

تصميـ

المحتكل(كحدة

البنية

الجيكلكجية

كالتضاريس)إلكتركنيان كاف كانت الحقيبة اإللكتركنية تعتمد عمى نمط التعمـ الخصكصي بالحاسب

اآللي بشكؿ عاـ ،إال أف لكؿ درس مدخؿ يختمؼ عف الدرس اآلخر ،مع المحافظة عمى نمطية
محددة ال تتغير لعرض الدركس ككؿ.

كلذلؾ يجب عمى كؿ متعمـ إتباع الخطكات الرئيسة داخؿ كؿ كحدة دراسية نمطية لدراسة محتكيات
كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس ،حيث يبدأ بالدخكؿ لمكحدة الدراسية العامة كمف ثـ القياـ

باالختبار القبمي كتحديد حاجتو لتعمـ الكحدة ،كمف ثـ يتبع الخطكات المتسمسمة الباقية كىي:
في البداية :الدخكؿ مف خبلؿ كاجية المكقع أك القرص

المضغكطCD

المرفؽ.

الضغط عمى الدروس التعميمية

 .1ظيكر االختبار التحصيمي قبؿ دراسة الكحدة :لتحديد حاجة المتعمـ لمحقيبة الحالية كستظير
رسالة لممتعمـ تكضح بعدـ حاجتو لدراسة الكحدة في حاؿ اجتيازه لمتقكيـ القبمي

بنسبة%80

كرسالة تكضح حاجتو لدراسة الكحدة في حاؿ إخفاقو في الحصكؿ عمى النسبة المحددة ،ففي

حاؿ عدـ تجاكزه لمتقكيـ فانو يبدأ بدراسة الكحدة.

 .2تختار الطالبة الدرس التعميمي ،كتبدأ بالدراسة ،كالشكؿ التالي يكضح المخطط اإلنسيابي
لمحقيبة ،أم الخطكات الرئيسة التي يتبعيا المتعمـ داخؿ كؿ كحدة دراسية منفصمة.

80

الشكؿ( )8الخطكات الرئيسة لمتعمـ في الكحدة النمطية.

ج .تصميـ أدكات القياس :كتتضمف االختبارات التي تقيس مدل تحقيؽ األىداؼ ،كتحدد مستكل
األداء المقبكؿ مف الطالبة ،كيتنكع التقكيـ في الحقيبة اإللكتركنية إلى األنكاع التالية:

 التقكيـ القبمي :كيتـ قبؿ الشركع في تعمـ المحتكل مف خبلؿ الحقيبة اإللكتركنية  ،لمتعرؼ عمى

قدرات الطالبات المختمفة ،كيحدد مدل حاجة الطالبة لدراسة محتكيات الحقيبة اإللكتركنية مف
عدميا ،كالتقكيـ القبمي عبارة عف االختبار التحصيمي القبمي كىك اختبار إلكتركني مكضكعي
يشترط فيو أف تحصؿ الطالبة عمى

%80

عمى األقؿ الجتياز االختبار ،كاف لـ تحصؿ عمى

النسبة المطمكبة فيي بحاجة إلى دراسة الكحدة مف خبلؿ الحقيبة اإللكتركنية.
 التقكيـ التككيني :يتـ أثناء سير الطالبة في الحقيبة اإللكتركنية.
 التقكيـ النيائي :كىك نكعيف:

 تقكيـ بعد انتياء دراسة كؿ درس عمى حدا ،كييدؼ إلى تقكيـ تعمـ الطالبات كمدل تحقيقولؤلىداؼ المحددة لمدرس ،كفي نياية التقكيـ تعطى لمطالبة نتيجة التقكيـ مع تغذية راجعة لتحديد

أماكف الخطأ لدييا ،ففي حالة تجاكز التقكيـ تنتقؿ لدراسة الدرس التالي ،كفي حاؿ عدـ التجاكز
ينبغي إعادة دراسة الدرس مف جديد.

 -تقكيـ يتـ بعد دراسة كامؿ محتكيات الحقيبة اإللكتركنية (االختبار التحصيمي البعدم) ،كييدؼ

إلى التحقؽ مف بمكغ الطالبة لؤلىداؼ المنشكدة مف دراسة الكحدة كالتعرؼ عمى فاعمية الحقيبة

اإللكتركنية.
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د .العناصر التي يتـ تقديـ المحتكل مف خبلليا :كتتضمف العناصر اإللكتركنية كالبرمجية التي يتـ
عرض كتقديـ محتكل الكحدة (البنية الجيكلكجية كالتضاريس) خبللو في الحقيبة اإللكتركنية
كمنيا:

 النصكص المكتكبة

Text

كتتنكع النصكص المكتكبة في الحقيبة اإللكتركنية مثؿ العناكيف

الرئيسة ،األىداؼ ،الشرح ،األسئمة ،اإلرشادات ،كتخضع أغمب النصكص لمقكاعد التالية:

 -نكع الخط.

 مقياس الخط كالخمفية. -لكف الخط كالخمفية.

 إنقرائية النص :كيقصد بيا مقدار سيكلة أك صعكبةخصائص المتعمميف(،طالبات الصؼ التاسع).

النص(العتيبي،)2011،

كقد ركعي

 كثافة الشاشة :كقد ركعي في تصميـ شاشات الحقيبة اإللكتركنية ما يمي :تجنب استخداـ
الفقرات الطكيمة ،مراعاة المسافة بيف السطكر ،التفريؽ بيف خطكط العناكيف كالنصكص الداخمية.

 الصكر الثابتة :كتستخدـ لمتكضيح البصرم لعدد مف المفاىيـ أك في الشرح أك في األسئمة
كاألنشطة كركعي فييا قمة التفاصيؿ كالتعقيد قدر اإلمكاف كاف ترتبط بالخبرة التعميمية كتمييزىا
عف باقي عناصر الشاشة.

 الصكر المتحركة كلقطات الفيديك :كىي لقطات متحركة تعتمد عمى الحركة في العرض،
كركعي إمكانية تحكـ الطالبة فييا مف حيث العمؿ كاإليقاؼ كاإلعادة كالصكت ،كىي مف أكثر
عناصر الحقيبة اإللكتركنية تشكيقان لمطالبات.
ه .شاشة العرض :كتتضمف تصميـ الشاشة كاألزرار التي تحقؽ نكع التحكـ المناسب كقد ركعي
في تصميـ شاشة الحقيبة اإللكتركنية عدد مف المبادئ كما أشار إلييا (أبك

خطكة)2009،

كىي

عمى النحك التالي:

 اإلتزاف :يتيـ بالكزف البصرم المعطى لكؿ عنصر مف عناصر الشاشة ككيفية تكزيعو عمى
الشاشة.

 الكحدة كالثبات :كتعني الكحدة بأف تعرض كؿ العناصر معان كيمكف تحقيقيا بمراعاة مبدأ
التقارب كالذم يعني تقارب األشياء مكانان كزمانان لتسييؿ عممية إدراكيا بصريان ،كمبدأ التكرار

كىك تكرار الشكؿ كالمكف ،ككذلؾ مراعاة مبدأ التشابو كيعني أف األشياء المتشابية تدرؾ ككحدة

متكاممة كيعني الثبات تكافؽ كؿ أجزاء البرنامج معان(العتيبي )2011،يتـ تحقيقو بمراعاة عدة
نقاط منيا:
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 كضع التعميمات كالتكجييات كأزرار التحكـ في مكاف ثابت في جميع أجزاء البرنامج. -كضع العنكاف أعمى الصفحة.

 تكحيد أسمكب العرض مف مقطع إلى آخر في البرنامج. -استخداـ نفس المكف لنفس الكظائؼ.

و .تصميـ األحداث التعميمية كعناصر عممية التعمـ :تـ تحديد عناصر التعمـ التي تساعد عمى
تقديـ األحداث التعميمية لمتعمـ التي يجب اإلىتماـ بيا عند تصميـ المنظكمة التعميمية ،كىذه

العناصر ىي:

 استحكاذ انتباه الطالبات :كذلؾ مف خبلؿ إغناء المكقؼ التعميمي بالمثيرات البصرية المتكاممة
مع المحتكل التعميمي.

 تعريؼ الطالبات بأىداؼ التعمـ :حيث قامت الباحثة بعرض األىداؼ التعميمية لكؿ مكديكؿ
قبؿ التعمـ.

عرض المثيرات :كتـ ذلؾ مف خبلؿ النصكص المكتكبة كالممكنة كالمنظمة كالصكر العممية
كلقطات الفيديك ضمف الحقيبة اإللكتركنية.

 تقديـ التغذية الراجعة :كيتـ ذلؾ بصكرة فكرية ،ككذلؾ تزكيد الطالبات بنتائج تعمميف.

 تصميـ سيناريك بيئة الحقيبة اإللكتركنية :تـ تصميـ سيناريك الكسائط المتعددة الخاصة ببيئة
الحقيبة اإللكتركنية ،كذلؾ خبلؿ تصميـ نكعية الشاشات كيتضمف السيناريك تسعة أعمدة ممثمة

في :رقـ الشاشة ،عنكاف الشاشة ،مخطط الشاشة ،النص المكتكب ،الصكر الثابتة ،الصكر
المتحركة ،الفيديك ،أسمكب الربط ممحؽ رقـ(.)12

رقـ

عنكاف

الشاشة الشاشة

مخطط

الشاشة

النص

المكتكب

الصكر
الثابتة

الصكر

المتحركة

الفيديك

الصكت

أسمكب الر بط

 إجراء التقكيـ التككيني لمخطط التصميـ :بعد اإلنتياء مف إعداد السيناريك الخاص بالشاشات

البرمجية قامت الباحثة بمراجعتو لمتأكد مف تكفر الشاشات ،ككضكح ترتيب العناصر عمى الشاشة.
 .3مرحمة التطويــــر :وتتضمن ىذه المرحمة عدة خطوات وىي:

أ .تجميع المصادر كالعناصر التعميمية :حيث يتـ جمع كؿ المصادر كالعناصر التعميمية كالكسائط
المتاحة مثؿ :الصكر كالرسكـ كلقطات الفيديك كالخرائط كمصادر اإلثراء كالمصطمحات
التعميمية ،مصدر المحتكل التعميمي(الكتاب المدرسي).
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ب .إنتاج عناصر المحتكل اإللكتركني :كيتـ مف خبلؿ الخطكة الحالية إنتاج جميع عناصر
المحتكل التعميمي مف كسائط أدكات مساعدة كتحديد البرامج البلزمة ليا ،كمف ىذه العناصر
ما يمي:

 كتابة النصكص :كقد استخدمت الباحثة برنامج

Microsoft Word 2010

في كتابة كتجييز

أغمب النصكص في الحقيبة اإللكتركنية ،سكاء في الشرح أك في العناكيف أك في اإلرشادات.

 تجييز لقطات الفيديك :حيث قامت الباحثة بجمع لقطات فيديك ليا عبلقة بالمحتكل التعميمي،
في كؿ األقساـ التعميمية في الحقيبة اإللكتركنية.

 إنتاج ممفات الفبلش المتحركة :تـ استخداـ ممفات الفبلش المتحركة في بعض األقساـ التعميمية
في الحقيبة اإللكتركنية ،كقد استخدمت الباحثة برنامج

)Macromedia Flash (8

أفضؿ البرامج في إنتاج ممفات الفبلش كالتعامؿ معيا.

 إنتاج أدكات المصطمحات :تـ استخداـ برنامج
SharePoint Designer 2007
Microsoft Office

كالذم يعد مف

Microsoft Word

كىك البديؿ الفعاؿ لبرنامج

Front Page

السابؽ في مجمكعة

الممحقة في نظاـ كيندكز ،Windowsكيتميز بتصميـ كانتاج كانشاء

كتخصيص مكاقع الكيب.

ج .نظاـ تأليؼ المحتكل :كىك برنامج متكامؿ يجمع العناصر كالكسائط التعميمية كالمصادر في
إطار مكحد كمتسمسؿ كمترابط ،كيستخدـ إلنتاج الكحدات كالمكديبلت التعميمية اإللكتركنية،
كقد تـ استخداـ برنامج الككرس آلب

Course Lab

في إنتاج الحقيبة اإللكتركنية ،كيتميز ىذا

البرنامج بأنو يدعـ أنظمة إدارة التعميـ الحديثة كفؽ المعايير الدكلية الستخداـ كتبادؿ المحتكل

التعميمي ،كيتميز بسيكلة اإلستخداـ كيعتبر أداة لتأليؼ محتكل التعمـ اإللكتركني ،تكفر بيئة
خالية مف البرمجة ،كيساعد في إنشاء محتكل تعميمي إلكتركني يمكف نشره عمى شبكة

اإلنترنت كعمى األقراص المضغكطة بكؿ سيكلة.

د .البرامج المساعدة :تـ استخداـ عدد مف البرامج المساعدة في إنتاج عناصر ككسائط المحتكل
التعميمي لمحقيبة اإللكتركنية كمف تمؾ البرامج:

 برنامج

Adobe Photoshop CS3

 :إلنتاج كتصميـ الصكر كمعالجتيا ،كدمجيا في السياؽ

التعميمي المناسب.

 برنامج  : FileZillaلرفع الممفات عمى السيرفر الخاص بالحقيبة اإللكتركنية.

 برنامج  :SharePoint Designer 2007إلنتاج صفحات الحقيبة اإللكتركنية.
 برنامج  :AutoPlay Menu Builderلصنع قرص مضغكط ذاتي التشغيؿ.
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 برنامج  :CuizCreatorلصنع االختبارات اإللكتركنية ،كىك مف ضمف مجمكعة برامج
Wondershare

التعميمية كيتميز بسيكلة التعامؿ معو كتكافقو مع معايير النشر اإللكتركنية.

ه .التصميـ الخاص بتتابع المحتكل :لقد صممت الحقيبة اإللكتركنية بطريقة تسمح لمطالبة أف
تنتقؿ بشكؿ حر بيف أجزائيا بدكف شركط أك قيكد ،مما ييشعر الطالبة بالحرية المطمكبة في
عممية التعمـ الذاتي ،ألف أغمب الطالبات يرغبف في استكشاؼ المحتكل قبؿ التعمـ.

و .إدارة المحتكل التعميمي  :LMSتـ تصميـ مكقع عمى الشبكة العنكبكتية (اإلنترنت) يحتكم نظاـ
مبسطان إلدارة المحتكل يساعد المعمـ كالطالبات عمى اإلستفادة مف المكقع بشكؿ مبسط ،كيتيح
لممعمـ متابعة سير تعمـ الطالبات ،كنظاـ إدارة المحتكل عبارة عف نظـ تستخدـ إلتماـ عممية

النشر اإللكتركني ،كتسييؿ إدارة كدكرة النشر كالتحرير كاآلخراج الفني كذلؾ سكاء عمى الشبكات

الخاصة أك عمى اإلنترنت كيقكـ نظاـ إدارة المحتكيات بعدة مياـ منيا تمكيف التعديؿ كاإلضافة
عمى المحتكل بسيكلة كاضفاء شكؿ عاـ عمى المكقع مف خبلؿ استخداـ القكالب(

العتيبي.)2011،

كقد مرت خطكات تصميـ مكقع الحقيبة اإللكتركنية بعدة خطكات كىي:

 حجز نطاؽ عمى الشبكة العنكبكتية (اإلنترنت) عمى العنكاف التالي )http://bag-geo.com/(:مكقع

الحقيبة اإللكتركنية.

 تصميـ كاجية لممكقع ،كيجب مراعاة عدد مف المعايير في التصميـ التعميمي لممكقع عمى

اإلنترنت كما حدد بعضان منيا

(عماشة،)2008،

كمف ىذه المعايير التي تـ م ارعاتيا:

 كجكد صفحة رئيسة تجمع المحتكيات كالعناصر الميمة. -يتسـ المكقع بالبساطة كالمركنة.

 يحتكل عمى شعار لمحقيبة التعميمية اإللكتركنية. -سيكلة اإلبحار كطريقة التنقؿ بيف صفحات المكقع.

 تصميـ الصفحات بشكؿ متناسؽ كتحقيؽ نكع مف االنسجاـ بيف خمفية الصفحة كاأللكاف كنكعيةالخطكط.

 -سيكلة االتصاؿ كفتح المجاؿ أماـ الطالبة لمتكاصؿ مع المعمـ كزميبلتيا في التعمـ ،ىذا التكاصؿ

ضركرم لجعؿ العممية التعميمية أكثر نجاحان كاثارة كفاعمية ،كأىـ كسائؿ االتصاؿ المستخدمة،

غرفة الحكار كاآلراء كاالستفسار كمنتديات الحقيبة اإللكتركنية.

 استخداـ لغة البرمجة

ربط بالصفحات.

ASP

لبرمجة بعض أجزاء المكقع ،كالتي تحتاج لديناميكية أكثر مف مجرد
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 تجييز كاعداد مستكيات األماف لدخكؿ المكقع ،بإعطاء كؿ مف الطالبات كالمعمـ اسـ مستخدـ
ككممة مركر.

 تحديد األقساـ األساسية في الصفحة الرئيسة :شعار الحقيبة اإللكتركنية في أعمى الشاشة ،أما
الصفحة الرئيسة كالدركس التعميمية كاآلراء كاالستفسار كمنتديات الحقيبة اإللكتركنية كغرفة الحكار
كالمصادر التعميمية في القائمة الرئيسة عمى يسار الشاشة.

 .4مرحمة التقويـــم :تتضمن ىذه المرحمة الخطوات التالية:

أ .تحكيـ الحقيبة اإللكتركنية :تـ عرض النسخة األكلية عمى متخصصيف كخبراء في تكنكلكجيا
كتقنيات التعميـ كالمناىج ،كالمادة العممية ،لمتأكد مف مناسبتيا لتحقيؽ األىداؼ كتسمسؿ العرض

بناء عمى
كمناسبة المككنات كالعناصر التعميمية كسيكلة االستخداـ كالنكاحي الفنية المتعددة ،ن
المعايير التي تـ إعدادىا لتحكيـ الحقيبة اإللكتركنية ،بعد اإلطبلع عمى عدد مف التربكيات التي

حددت بعض المعايير لمحكـ عمى جكدة الحقيبة اإللكتركنية ،أك البرمجيات التعميمية عمكمان

(الحيمة( ،)2004،فتح ا﵀( ،)2006،كزيف الديف ،)2010،كقد حددت الباحثة النقاط التالية
الستطبلع أراء المحكميف حياليا:

 التصميـ العاـ لمحقيبة التعميمية اإللكتركنية. األىداؼ العامة كالخاصة لمحقيبة التعميمية اإللكتركنية. تصميـ المادة العممية في الحقيبة اإللكتركنية. -التقكيـ في الحقيبة اإللكتركنية.

 -عناصر كمككنات الصفحة الرئيسة.

 عناصر كمككنات صفحة المحتكيات(كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس). -عناصر كمككنات صفحات الدركس(4دركس).

كقد راعت الباحثة اقتراحات المحكميف المتعددة قبؿ إجراء التجربة.

ت عمى الحقيبة اإللكتركنية مف قبؿ المحكميف
يج ًرىي ٍ
ب .التجربة االستطبلعية :بعد التعديبلت التي أ ٍ
تـ تجريب الحقيبة اإللكتركنية عمى عينة استطبلعية مف بعض طالبات التجربة ،كتـ التأكد مف
كضكح المحتكل كمناسبة األنشطة كمقدار الفاعمية داخؿ الحقيبة اإللكتركنية ،كتحديد الزمف

المتكقع لدراسة كؿ درس عمى حدا ،كالزمف المتكقع لدراسة الكحدة ككؿ ،كمراعاة أم عكائؽ قد
تحكؿ كتنفيذ التجربة.

مرجعة الحقيبة اإللكتركنية مرة أخرل ،كاضافة
ج .المراجعة النيائية :كتمت في ىذه المرحمة ا
التكقيت ،كتعديؿ بعض الخرائط كلقطات الفيديك كغيرىا ،لغرض تجييزىا لمنسخة النيائية.
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 .5مرحمة الستخدام :وتتضمن عدة خطوات وىي:

أ .إنتاج النسخة النيائية :كتـ إنتاج النسخة النيائية مف الحقيبة اإللكتركنية  ،كقد تداركت الباحثة
مكضكع بطء اإلنترنت كالمشاكؿ التي قد تعترض استخداـ الطالبة لمكقع الحقيبة اإللكتركنية
كذلؾ عف طريؽ إصدار نسختيف مف الحقيبة اإللكتركنية احدىما عمى اإلنترنت كاآلخرل عمى

قرص مضغكط

CD

كقد تـ كضع الحقيبة اإللكتركنية بالكامؿ عمى القرص المضغكط ،ما عدا

بعض الخدمات ال بد مف الرجكع إلى المكقع األساسي كىي اآلراء كاالستفسار كغرفة الحكار

كمنتديات الحقيبة اإللكتركنية كالتقكيـ.

ب .تجييز المرفقات :أعدت الباحثة عددان مف المرفقات مع الحقيبة اإللكتركنية بيدؼ تكعية المعمـ
كالطالبات لفكرة الحقيبة اإللكتركنية بشكؿ مشكؽ كمفيد ،كمف تمؾ المرفقات:

 ممؼ folderمطبكع عمى كرؽ مقكل ،مطبكع عميو شعار الحقيبة اإللكتركنية كعنكاف المكقعكيعتبر كحافظة لمقرص المضغكط.

 -القرص المضغكط الخاص بمحتكيات الحقيبة اإللكتركنية.

 بطاقة تعريفية :كىي تحتكم عمى المعمكمات األساسية عف اسـ لمستخدـ ككممة المركرلمدخكؿ لمحقيبة التعميمية اإللكتركنية عمى الشبكة العنكبكتية(اإلنترنت).

 دليؿ االستخداـ :يرفؽ دليؿ استخداـ الحقيبة اإللكتركنية لممعمـ كالطالبة مع متطمباتاالستخداـ.

 متابعة الحقيبة اإللكتركنية كتقييميا بشكؿ دكرم ،لمكقكؼ عمى ما يجب إضافتو كتعديمو أكتطكيره.

 .6مرحلة التقوٌم الختامً :وتتضمن هذه المرحلة ما ٌلً:
بعد القياـ بالتجربة كتطبيؽ الدراسة عمى الطالبات،

قامت الباحثة بتطبيؽ أداة الدراسة"

االختبار التحصيمي البعدم ،لمتأكد مف مدل فاعمية استخداـ الحقيبة اإللكتركنية ،كسيرد تفصيؿ
ذلؾ عند تناكؿ أدكات الدراسة.
ثانياً :منيج البحث:

استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي كىك" المنيج الذم يتـ فيو التحكـ في المتغيرات

المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير كاحد تقكـ الباحثة بتطكيعو كتغييره بيدؼ تحديد كقياس تأثيره
عمى الظاىرة مكضع الدراسة ،حيث أخضعت الباحثة المتغير المستقؿ في ىذه الد ارسة كىك "فاعمية
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استخدام الحقيبة اإللكترونية" لمتجربة لقياس أثره عمى المتغير التابع األكؿ كىك "التحصيل" لدل
طالبات الصؼ التاسع األساسي.
حيث أنو المنيج األكثر مبلئمة لمكضكع الدراسة ،كتـ إتباع أسمكب تصميـ المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة المتكافئتيف ،بحيث تتعرض المجمكعة التجريبية تدريسان لممبحث مف خبلؿ استخدام
الحقيبة اإللكترونية لتدريس وحدة البنية الجيولوجية والتضاريس الذم أعدتو الباحثة  ،بينما تتمقى
المجمكعة الضابطة تدريسان لممبحث نفسو بالطريقة االعتيادية.
ثالثاً :التصميم التجريبي لمدراسة:
كفيما يمي التصميـ التجريبي لمدراسة:

تشتمؿ ىذه الدراسة عمى متغير مستقؿ كىك (استخداـ الحقيبة اإللكتركنية) كمتغير تابع (تحصيؿ

طالبات الصؼ التاسع في كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس) ،كالجدكؿ التالي يكضح التصميـ
الذم استخدمتو الباحثة:
جدول رلم (َ )4-1ىضح التصمُم التجزَبٍ للدراسة
التدريس
القياس
المجموعة

القياس

تجريبية

قبمي

التدريس بالحقيبة اإللكتركنية

بعدم

ضابطة

قبمي

التدريس بالطريقة التقميدية

بعدم

رابعاً :المجتمع األصمي لمدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة خاف يكنس لمعاـ
الدراسي .2015/2014

خامساً :عينة الدراسة:

تككنت عينة الدراسة مف

()64

سييبل األساسية لمبنات لمسنة الدراسية

طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي بمدرسة بني
()2015/2014

كتـ إختيار المدرسة بطريقة عشكائية ،حيث

يكجد بالمدرسة أربعة صفكؼ مف الصؼ التاسع ،جرل إختيار صفيف منيما حيث اختيرت

المجمكعة الضابطة بطريقة عشكائية في حيف اختيرت المجمكعة التجريبية بطريقة قصديو نظ انر

لتكفر خدمة اإلنترنت كاألجيزة كالمعدات البلزمة لتطبيؽ أدكات الدراسة لدل الطالبات في المنزؿ،
حيث أف المجمكعة التجريبية تدرس كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس المقررة في مبحث الجغرافيا
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مف خبلؿ استخداـ الحقيبة اإللكتركنية ،كالمجمكعة اآلخرل (الضابطة) تدرس الكحدة نفسيا
بالطريقة اإلعتيادية ،كالجدكؿ رقـ

()4-2

يكضح أفراد العينة:
جدول

رقم ()4-2

عدد أفراد عينة الدراسة لممجمكعة التجريبية كالضابطة
المدرسة
بني

لمبنات

سييال

العدد

النسبة المئوية

الصف

األساسية الصف التاسع ((3

32

%50

الصف التاسع ()2

32

%50

64

%100

المجموع

سادساً :متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل :استخداـ الحقيبة اإللكتركنية.

المتغير التابع :تحصيؿ طالبات الصؼ التاسع في كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس.

المتغير الضابط :درجات المقياس القبمي.

سابعاً :أدوات الدراسة:

الختبار التحصيمي:

في ضكء أىداؼ الدراسة الحالية كطبيعة متغيرىا ،فإف األداة المناسبة ىي االختبار التحصيمي،

ألف االختبارات التحصيمية تؤدم دك انر ىامان كمؤث انر في البرامج التعميمية ،كذلؾ ألنيا األسمكب الذم
يستخدـ كثي انر في تحديد تحصيؿ المتعمـ كىي أساس ميـ في تفريد التعمـ كالتعميـ المبرمج

(البغدادم :2111،ص.)113

قامت الباحثة ببناء االختبار لقياس مستكل التحصيؿ لطالبات العينة في محتكل مبحث الجغرافيا
مف ()30

فقرة مف نمط (االختيار

أعد خصيصان ليذا الغرض كقد تى ىككف االختبار في صكرتو األكلية
مف متعدد) ،كقد تـ إختيار ىذا النمط مف األسئمة ألنيا تمكف الباحثة مف قياس مدل تحقؽ جميع
األىداؼ التربكية المرتبطة بنكاتج التعمـ ،كما أف درجة الصدؽ كالثبات فييا مرتفعة كسيكلة
تصحيحيا إذ يمكف تصحيحيا بالمفتاح المثقب ،كما يمكف تحميؿ نتائجيا إحصائيان ،عبلكة عمى أنيا
تقمؿ مف درجة التخميف كالسيما أنو تـ صياغة أربعة بدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار المعد ليذه

الدراسة.
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إعداد الختبار التحصيمي :
أعدت الباحثة ىذا االختبار بيدؼ قياس فاعمية استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في تدريس كحدة

البنية الجيكلكجية كالتضاريس عمى التحصيؿ لدل الفئة المستيدفة كلقد تـ بناء االختبار تبعان

لمخطكات التالية:

خطوات بناء الختبار:
قامت الباحثة بتحميؿ كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس مف منياج الجغرافيا لمصؼ التاسع،
كتحديد األىداؼ التعميمية الخاصة تحديدان سمككيان كاضحان ،كفؽ الخطكات التالية:
 .1تحميل محتوى وحدة "البنية الجيولوجية والتضاريس" من مبحث الجغرافيا:
لمكقكؼ عمى فاعمية الحقيبة اإللكتركنية في مبحث الجغرافيا "كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس"
في التحصيؿ ،قامت الباحثة بإعداد االختبار التحصيمي ،كذلؾ كفؽ الخطكات التالية:
أ .تحديد أىداف التحميل:
 اليدؼ مف تحميؿ المحتكل :ىك تحديد مككنات الخبرة الجغرافية المتضمنة في كحدة البنية
الجيكلكجية كالتضاريس مف المفاىيـ كالميارات ،كقد كقع اختيار الباحثة عمى ىذه الكحدة
لؤلسباب التالية:
 تتضمف الكحدة عدد كبير مف جكانب التعمـ ،مما يساعد عمى صياغة أكجو تعمـ تفاعميةكالكتركنية ذات فائدة كبيرة.
 في حدكد عمـ الباحثة ال تكجد دراسة استخدمت الحقيبة اإللكتركنية في تدريس كحدة البنيةالجيكلكجية كالتضاريس.
 اإلفادة مف التحميؿ في إعداد كؿ مف كاالختبار التحصيمي كالحقيبة كدليؿ المعمـ كالطالبة
الستخداـ الحقيبة اإللكتركنية.
ب .عينة التحميل :عينة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي الكحدة الثانية(كحدة البنية الجيكلكجية
كالتضاريس) مف مقرر الجغرافيا لمصؼ التاسع األساسي.
ج .ضوابط عملٌة التحلٌل:
 تـ التحميؿ في إطار المحتكل العممي.
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 تـ استبعاد أسئمة التقكيـ الكاردة في نياية الكحدة ،كما تـ استبعاد األنشطة.
 اشتمؿ التحميؿ عمى الصكر الكاردة في الكحدة.
 .2إعداد جدول المواصفات:
في ضكء تمؾ األىداؼ حددت الباحثة نكع كعدد األسئمة المناسبة لكؿ ىدؼ ،كقد أعدت الباحثة

جدكؿ المكاصفات التالي ،الذم يكضح العبلقة بيف األىداؼ التعميمية كالمستكيات المعرفية لكؿ
ىدؼ حسب تصنيؼ بمكـ ،كأرقاـ مفردات االختبار التي تقيسيا حتى تتأكد مف أف االختبار يغطي

جميع األىداؼ بنسبة مكزكنة ،كيعد جدكؿ المكاصفات أداة جيدة لمتأكد مف صدؽ االختبار.

(خميس.)126 ،2003،

جدول ( )4-3يوضح جدول المواصفات لالختبار التحصيمي

مستىي
األهداف

تذكز

فهم

تطبُك

مهــارات
علُــــا

المجمىع

النسبة

الدروس
الدرس األكؿ

1

البنية الجيكلكجية

-

1

2

4

%13.3

الدرس الثاني
المرتفعات الجبمية

3

2

1

كالتضاريس

الدرس الثالث

السيكؿ
الدرس

الرابع

المناخ

كالعكامؿ المؤثرة فيو
المجموع
النسبة المئوية

1

3

4

4

2

11

9

2

%36.7

%30

%6.7

-

4

10

%33.3

2

10

%33.3

-

6

%20

8

30

%111

%6.26

%111

كيتضح مف جدكؿ المكاصفات السابؽ أف أسئمة االختبار لـ تقتصر عمى قياس المستكيات

المعرفية الدنيا فقط ،كانما اشتممت أيضان عمى المستكيات المعرفية العميا.
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 .3صياغة مفردات الختبار والتعميمات وتحديد درجاتو:
تعد أسئمة االختيار مف متعدد أكثر أنكاع األسئمة استخدامان في االختبارات المكضكعية المقننة،

ألنيا تستطيع قياس أىداؼ مف مستكيات مختمفة مف التفكير ،كيتألؼ ىذا السؤاؿ ،مف سؤاؿ أك

جممة ناقصة ليا أربع أك خمس إجابات ،عادة يختار المفحكص أحدىا كإجابة صحيحة كيترؾ بقية

اإلجابات ،كليذا فقد استخدمت الباحثة األسئمة المكضكعية مف نكع (االختيار مف متعدد) إلعداد

مفردات االختبار ،حيث تختار الطالبة اإلجابة الصحيحة مف بيف ( 4بدائؿ) أم أف نسبة التخميف
فييا

،%25

كذلؾ لمناسبتيا لؤلىداؼ ،كدقتيا كمكضكعيتيا كثباتيا ،باإلضافة إلى سيكلة اإلجابة

عمييا كتصحيحيا باستخداـ الكمبيكتر.

ولقد قامت الباحثة عند بناء الختبار بمراعاة ما يمي:

 .1كضكح عبارات االختبار كاألسئمة المراد اإلجابة عنيا كتحديدىا بدقة.

 .2تجنب استعماؿ صيغ النفي في مقدمات العبارات المراد اإلجابة عمييا.

 .3عدد اإلجابات (البدائؿ) لكؿ عبارة أك سؤاؿ ال يقؿ عف أربع بدائؿ (أ)( ،ب)( ،ج)( ،د) كذلؾ
لتقميؿ أثر التخميف.

 .4االبتعاد عف التمميحات المغكية الضمنية في صياغة العبارات كاجاباتيا.
 .5ترتيب اإلجابات ترتيبان منطقيان.

حيث تـ تخصيص درجة كاحدة مف الدرجة الكمية لبلختبار لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار،
لتصبح الدرجة النيائية لبلختبار

()30

درجة.

كأكضحت الباحثة في أكؿ االختبار اليدؼ مف االختبار ،كتعميمات اإلجابة عنو بمغة كدية تتضمف
معمكمات عف عدد األسئمة كطريقة اإلجابة عنيا ،ككضعيا في كرقة منفصمة في بداية كراسة

االختبار ،كبعد اإلنتياء مف إعداد االختبار في صيغتو المبدئية تـ عرضو عمى مجمكعة مف
الخبراء كالمتخصصيف في مجاؿ الجغرافيا كالمشرفيف التربكييف كمعممي الجغرافيا ،لمتأكد مف كضكح

صياغة األسئمة كالتأكد مف صدؽ االختبار كثباتو كصبلحيتو لمتطبيؽ.
 .4صدق الختبار
كيقصد بو أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو فعبلن ،كاقتصرت الباحثة عمى نكعيف مف

الصدؽ حيث أنيما يفياف بالغرض كىما صدؽ المحكميف كصدؽ االتساؽ الداخمي.
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أ -صدق المحكمين:
بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم
االختصاص في المناىج كطرؽ تدريس الجغرافيا ،كمشرفي كمعممي الجغرافيا مف ذكم الخبرة
كقد بمغ عددىـ

()11

ممحؽ رقـ

()5

كذلؾ الستطبلع آرائيـ حكؿ اآلتي:

 تمثيؿ فقرات االختبار لمعمميات.
 صحة فقرات االختبار لغكيان كعمميان.
 مناسبة فقرات االختبار لمستكل طالبات الصؼ التاسع األساسي.
 مدل انتماء الفقرات إلى االختبار.
 كقد أبدل المحكمكف بعض المبلحظات كاآلراء في االختبار منيا:
 إعادة الصياغة لبعض األسئمة.
 تبسيط المغة بحيث تتناسب لمستكيات الطالبات.
 اختصار بعض األسئمة.
في ضكء تمؾ اآلراء تـ األخذ بمبلحظات المحكميف كبقي االختبار في صكرتو النيائية مف

()30

سؤاؿ.
ب -صدق التساق الداخمي :
كيقصد بو "قكة االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لبلختبار كذلؾ
لحساب معامؿ بيرسكف " .
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الجدول رقم

()4-4

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات الختبار مع الدرجة الكمية لالختبار
السؤال

5

**0.914

8

*0.440

3

**0.655

7

**0.522

14

**0.622

9

**0.584

11

**0.545

15

**0.678

10

**0.641

13

**0.669

16

*0.437

12

**0.476

18

**0.608

17

**0.753

20

**0.656

21

**0.648

23

**0.728

27

**0.506

22

**0.779

26

**0.565

30

**0.719

24

**0.698

28

**0.541

25

**0.643

4

**0.795

29

*0.402

19

**0.831

الفيم

2

**0.706

6

**0.515

1

**0.593

التطبيق

التذكر

السؤال

الرتباط

السؤال

الرتباط

الميارات العميا

البعد

رقم

معامل

البعد

رقم

معامل

البعد

رقم

معامل الرتباط

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل داللة (0.361 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة (.)0.01 ،0.05
كلمتأكد مف التناسؽ الداخمي لمجاالت االختبار تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مستكل
تعميمي كالدرجة الكمية لبلختبار كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ
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(:)4-5

جدول

()4-5

معامالت ارتباط درجات مجالت الختبار بالدرجة الكمية لالختبار
معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

التذكر

**0.963

دالة عند 0.01

الفيـ

**0.936

دالة عند 0.01

التطبيؽ

**0.854

دالة عند 0.01

ميارات عميا

**0.891

دالة عند 0.01

**ر الجدولٌة عند درجة حرٌة ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولٌة عند درجة حرٌة ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح مف جدكؿ

()4-5

أف معامبلت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكمية لبلختبار دالة

إحصائيان عمى مستكل الداللة

()0.01

مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لمجاالت االختبار.

 .5ثبات االتختبار:
كيقصد بو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس

الظركؼ" كيحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ،كقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي
التجزئة النصفية كككدر -ريتشارد سكف

21

عمى النحك التالي :

طزَمة التجزئة النصفُة:
تـ استخداـ درجات العينة اإلستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث

قامت الباحث بتجزئة االختبار إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لبلختبار ،كذلؾ
بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف بركاف.
الثبات المعدؿ =  2ر
 +1ر

(ممحـ.)263 :2005،
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والجدول

()4-6

يوضح معامالت ثبات الختبار:
جدول()4-6

معامالت ثبات الختبار
االرتباط قبؿ

معامؿ الثبات بعد

التعديؿ

التعديؿ

التذكر

*11

-

0.817

الفيـ

*9

-

0.692

التطبيؽ

2

0.539

0.701

ميارات عميا

8

0.490

0.658

الدرجة الكمية

30

0.853

0.921

عدد الفقرات

*تم استتخدام معردلة جتمرن ألن النصفٌن غٌر متسروٌٌن

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي

(،)0.921

كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع

بالثبات مما يطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
كبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ ك ثبات االختبار ،ك أصبح االختبار في صكرتو النيائية

()30

فقرة .انظر ممحؽ رقـ ( .) 6

 .6حساب معامالت السيولة والتمييز لفقرات الختبار.

أ .معامل الصعوبة:

يقصد بمعامؿ الصعكبة" النسبة المئكية لعدد األفراد الذيف أجابكا عمى كؿ سؤاؿ مف االختبار
إجابة صحيحة مف المجمكعتيف المحكيتيف العميا كالدنيا ،حيث تمثؿ كؿ مجمكعة
العينة االستطبلعية ،فيككف عدد األفراد في كؿ مجمكعة

()11

%27

مف أعداد

فردان ،كيحسب بالمعادلة التالية:

(الزيكد؛عمياف:1998،ص.)170
درجة صعكبة الفقرة =

مجموع اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة من المجموعتين العميا والدنيا

عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين

× %100

كبتطبيؽ المعادلة السابقة كايجاد معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كجدت الباحثة أف
معامبلت الصعكبة تراكحت ما

بيف) )0.75-0.31

ككاف متكسط معامؿ الصعكبة الكمي )،(0.48
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كبيذه النتائج تبقي الباحثة عمى جميع فقرات االختبار ،كذلؾ لمناسبة مستكل درجة صعكبة
الفقرات ،حيث كانت معامبلت الصعكبة أكثر مف

0.20

كأقؿ مف

.0.80

ب .معامل التمييز:
تـ حساب معامبلت التمييز لمفقرات كفقان لممعادلة التالية :

(الزيكد؛عمياف:1998،ص)171

عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا – عدد اإلجابات الصحيحة

معامل تمييز الفقرة =

× %100

في المجموعة الدنيا
عدد أفراد إحدى المجموعتين

حيث تراكحت جميع معامبلت التمييز لفقرات االختبار بعد استخداـ المعادلة السابقة بيف
)0.75

لمتمييز بيف إجابات الفئتيف العميا كالدنيا ،كقد بمغ متكسط معامؿ التمييز الكمي

(-0.38

((0.59

كيقبؿ

عمـ القياس معامؿ التمييز إذا بمغ أكثر مف( ) 0.20كبذلؾ تبقي الباحثة عمى جميع فقرات االختبار.
جدول ()4-7

معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الختبار

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

0.63

0.50

0.44

0.63

0.56

0.38

م

16

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

0.75

0.50

0.44

0.63

0.38

0.50

0.38

0.50

19

0.44

0.63

0.31

0.63

20

0.38

0.50

0.56

0.38

21

0.50

0.75

0.56

0.63

0.44

0.63

0.44

0.38

0.56

0.63

0.63

0.75

0.63

0.50

0.56

0.63

0.50

0.75

0.50

0.75

0.50

0.75

0.38

0.50

0.44

0.63

0.44

0.63

0.63

0.75

0.31

0.63

0.38

0.50

0.44

0.63

0.31

0.63

معامل الصعوبة الكمي

17
18

22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.48
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معامل التمييز الكمي

0.59

 .7صياغة تعميمات الختبار:
تـ صياغة تعميمات االختبار كاعدادىا عمى كرقة منفصمة في كراس االختبار ،كقد تـ تكضيح
اليدؼ مف االختبار  ،ككيفية اإلجابة عف فقراتو ،كقد ركعي السيكلة كالكضكح عند صياغة ىذه
التعميمات ،كأخي انر طبؽ االختبار في صكرتو األكلية لتجريبو عمى عينة استطبلعية مف الطالبات،
كذلؾ لحساب صدقو كثباتو.
 .8ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:
انطبلقان مف الحرص عمى سبلمة النتائج ،كتجنبان آلثار العكامؿ الدخيمة التي يتكجب ضبطيا

كالحد مف آثارىا لمكصكؿ إلى نتائج صالحة قابمة لبلستعماؿ كالتعميـ ،تىبنت الباحثة طريقة "
المجمكعتاف التجريبية كالضابطة باختباريف قبؿ التجربة ،كيعتمد عمى تكافؤ كتطابؽ المجمكعتيف
مف خبلؿ االعتماد عمى االختيار العشكائي ألفراد العينة  ،كمقارنة المتكسطات الحسابية في بعض

المتغيرات أك العكامؿ لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:
أ .تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق البرنامج في مبحث الجغرافيا:
جدول ()4-8

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في مبحث الجغرافيا
قبل تطبيق البرنامج
المجموعة

المتغير
التحصيل في مبحث الجغرافيا

العدد

تجريبية 32
ضابطة 32

المتوسط
74.375
73.813

النحراف
المعياري

8.408
9.071

"ت "

قيمة
الدللة

0.798 0.257

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )62كعند مستكل داللة (2.00 = )0.05≥α

مستوى الدللة
غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )62كعند مستكل داللة (2.66 = )0.01≥α

بالنظر إلى قيمة الداللة في الجدكؿ السابؽ فنجد

أنيا()0.798

كىى قيمة اكبر مف(  ،)0.05إذان نقبؿ

الفرض الصفرم ،أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

في متغير التحصيؿ في مبحث الجغرافيا قبؿ بدء التجربة كىذا يعني أف المجمكعتيف متكافئتيف في
مبحث الجغرافيا.
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ب .تكافؤ مجموعتي الطالبات قبل توظيف الحقيبة اإللكترونية في الختبار التحصيمي المعد لمدراسة:
جدول ()4-9

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الختبار القبمي
الميارة

المجمكعة

االنحراؼ المعيارم

العدد

المتكسط

32

3.156

1.322

ضابطة

32

2.719

1.350

تجريبية

32

3.531

1.164

32

3.281

1.938

32

0.438

0.669

32

0.563

0.564

الميارات

تجريبية

32

2.406

1.341

العميا

ضابطة

32

2.844

1.370

الدرجة

تجريبية

32

9.531

2.805

الكمية

ضابطة

32

تجريبية
التذكر
الفيـ
التطبيؽ

ضابطة

تجريبية

ضابطة

9.406

"
ت"
1.310

0.626
0.808

1.291

0.151

قيمة الداللة

0.195

مستكل
الداللة
غير دالة إحصائيان

0.534

غير دالة إحصائيان

0.422

غير دالة إحصائيان

0.202

غير دالة إحصائيان

0.880

غير دالة إحصائيان

3.732

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )62كعند مستكل داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )62كعند مستكل داللة (2.66= )0.01≥α

بالنظر إلى قيمة الداللة في الجدكؿ السابؽ فنجد

أنيا()0.195

كىى قيمة أكبر مف(  ،)0.05إذان نقبؿ

الفرض الصفرم ،أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
عند التذكر قبؿ بدء التجربة كىذا يعني أف المجمكعتيف متكافئتيف في ىذا المستكل ،كىكذا بالنسبة
لباقي الميارات.
يتضح مف الجدكؿ

()4-9

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

()α=0.05

بيف

طالبات المجمكعة الضابطة كطالبات المجمكعة التجريبية في الدرجة الكمية لبلختبار ،كعميو فإف
المجمكعتيف متكافئتيف في االختبار.
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 .9تجريب الختبار:
تـ تجريب االختبار عمى عينة استطبلعية عشكائية

قكاميا()30

طالبة مف نفس مجتمع الدراسة

الذيف سبؽ ليـ دراسة ىذا المبحث ككاف اليدؼ مف التجربة االستطبلعية ما يمي :
-1حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لبلختبار .
-2تحميؿ فقرات االختبار لحساب معامبلت الصعكبة كالتمييز .
-3حساب ثبات االختبار.
 .10تصحيح الختبار:
حددت درجة كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار لتصبح الدرجة النيائية

لبلختبار()30

درجة،

كالدرجة الدنيا لبلختبار (صفر) .
 أعدت الباحثة مفتاحان مثقبان لتصحيح استجابات أفراد العينة. قامت الباحثة بتصحيح األكراؽ بالمفتاح المثقب ،كأعيدت عممية التصحيح مرة ثانية لمتأكد مفالدرجات قبؿ تحميميا.
 رتبت أكراؽ اإلجابة ترتيبان تنازليان ،كتـ رصد الدرجات الخاـ لمطالبات.دليل المعمم لستخدام الحقيبة اإللكترونية:
تـ إعداد دليؿ المعمـ ليكضح لممعمـ كيفية السير في عرض الدرس ليككف عكنان لممعمـ في تدريس
مكضكع الكحدة ،كذلؾ بإتباع الخطكات اآلتية:
 .1مككنات الدليؿ:
أ .تقدي ػ ػ ػ ػ ػـ

ب .التعريؼ بالحقيبة اإللكتركنية كبالجغرافيا.
ج .بعض األىداؼ العامة لمبحث الجغرافيا

د .األىداؼ العامة لمكحدة.

ق .أىداؼ دليؿ المعمـ.

ك .التكزيع الزمني لدركس الحقيبة اإللكتركنية.
م .عرض الدرس كشمؿ
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 األىداؼ التعميمية لكؿ درس مف دركس الحقيبة اإللكتركنية مصاغة في صكر سمككية . الكسائؿ كالبدائؿ التعميمية لكؿ الدركس. -خطة السير في الدرس.

كقد تـ في كؿ درس مف دركس المعمـ تكضيح أسمكب التدريس ،ككيفية أداء النشاط كالمكاد
األدكات المستخدمة خبلؿ الدرس ،كما تـ تكضيح كيفية إجراء عممية التقكيـ.

 .2عرض دليؿ المعمـ عمى المحكميف:

بعد إعداد دليؿ المعمـ لمحقيبة التعميمية اإللكتركنية ،تـ عرضو عمى مجمكعة مف المعمميف

كالمشرفيف كالخبراء كالمختصيف ممحؽ

رقـ()5

كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى:

أ .الدقة التعميمية.

ب .الصحة المغكية لمحتكل الدليؿ.

ج .مدل مبلئمة الدليؿ الستخدامو في التدريس باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية.
د .أم مبلحظات أخرل يركنيا.

كقد أشار المحكمكف إلى مبلئمة الدليؿ مع إجراء بعض التعديبلت منيا:
 -إضافة تعميمات تكضح كيفية استخداـ أنشطة(التكاصؿ ،البحث).

 -تكضيح طريقة تكاصؿ الطالبات مع المعمـ عف طريؽ اليكتميؿ أك األنشطة.

كقد أجريت التعديبلت البلزمة في ضكء آراء السادة المحكميف كبذلؾ أصبح دليؿ المعمـ لمحقيبة

التعميمية اإللكتركنية في صكرتو النيائية ممحؽ

رقـ(.)8

ثامناً :خطوات الدراسة:

قامت الباحثة بتجريب الحقيبة اإللكتركنية عمى عينة الدراسة ،كقد بدأت التجربة

يكـ .26/10/2014

 .1تحميؿ محتكل الكحدة الثانية" البنية الجيكلكجية كالتضاريس "مف كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع
األساسي لتحديد األىداؼ السمككية كمستكياتيا بيدؼ إعداد االختبار التحصيمي

 .2عداد االختبار التحصيمي كعرضو عمى المحكميف.

 .3إعداد المكديبلت(الحقيبة اإللكتركنية) ،كعرضيا عمى المحكميف كالعينة االستطبلعية لمتأكد مف
سبلمتيا كصبلحيتيا لمتطبيؽ.

 .4إعداد دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة الثانية" البنية الجيكلكجية كالتضاريس "باستخداـ الحقيبة
اإللكتركنية.

 .5تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية لحساب زمف االختبار كالتأكد مف مصداقيتو كثباتو.
 .6تجييز مكاف التجربة كالتأكد مف سبلمة األجيزة.
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 .7تطبيؽ التجربة عمى عينة الدراسة ) التدريس باستخداـ الحقيبة اإللكتركنية لممجمكعة التجريبية
كالتدريس بالطريقة العادية لممجمكعة الضابطة(.

 .8تطبيؽ االختبار عمى مجمكعتي الدراسة) التجريبية كالضابطة( ،كرصد النتائج.
 .9معالجة النتائج إحصائيان ،كتحميميا ،كتفسيرىا.

 .10تقديـ المقترحات كالتكصيات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.

تاسعاً :المعالجة اإلحصائية:

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

Statistics Package For Social Science

SPSS

كالمعركفة بإسـ

في إجراء التحميبلت اإلحصائية التي تـ استخداميا في

ىذه الدراسة كالمتمثمة في األساليب اإلحصائية التالية :
 .1المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية .
 .2تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف "

" Pearson

إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي .

 .3تـ استخداـ معامؿ ارتباط سيبرماف بركاف لمتجزئة النصفية المتساكية ،كمعادلة جتماف لمتجزئة
النصفية غير المتساكية إليجاد معامؿ الثبات .

 .4اختبار

T.test independent sample

.

 .5معامؿ إيتا ،ك dإليجاد حجـ التأثير.
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انفصم اخلايس
نتائج انذراست

أوالً:ىالنتائجىالمتطلقظىبالدؤالىاألول .ى
ثانواً:ىالنتائجىالمتطلقظىبالدؤالىالثاني .ى
ثالثاً:ىالنتائجىالمتطلقظىبالدؤالىالثالثىومناقذتها .ى
رابطاًىالنتائجىالمتطلقظىبالدؤالىالرابعىومناقذتها .ى
خامداً:ىالتوصوات .ى
دادداً:ىالمقترحات .ى
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نتائج الدراسة
ومنــاقشتــيا

تمييد:

ستقكـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تطبيؽ

أدكات الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير كمناقشة ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة عمى
تساؤالت الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا:
أولً :النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى :ما معايير ومواصفات تصميم الحقيبة اإللكترونية؟
كلئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربكم كالد ارسات السابقة العربية
كاألجنبية التي تناكلت الحقيبة اإللكتركنية.

كمف ثـ أعدت القائمة األكلية لممعايير ،ثـ عرضتيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في

المناىج كتكنكلكجيا التعميـ ممحؽ رقـ
صكرتيا النيائية حيث بمغ عدد

()7

 ،كأخي ار أجرت التعديبلت البلزمة لتصبح جاىزة في

المعايير()11

معيار رئيسان كتفرع منيا
ان

()51

مؤش انر.

ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى :ما صورة الحقيبة اإللكترونية المقترحة في وحدة

البنية الجيولوجية والتضاريس لطالبات الصف التاسع األساسي؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتصميـ الحقيبة اإللكتركنية في ضكء المعايير كالمكاصفات
البلزمة لمتصميـ كفؽ نمكذج التصميـ

الفصؿ الرابع(إجراءات الدراسة) ممحؽ

ADDIE
رقـ(.)10

بمراحمو الخمس ،كقد تـ تكضيح ذلؾ بالتفصيؿ في

ثالثاً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتيا
ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى" :ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى

الدللة

( ( 0.05 ≥ 

بين متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط تحصيل طالبات

المجموعة الضابطة في الختبار البعدي يعزى لستخدام الحقيبة اإللكترونية ؟
كلئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفرم التالي :ل توجد فروق ذات دللة

إحصائية عند مستوى الدللة

((0.05 ≥ 

بين متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية

ومتوسط تحصيل طالبات المجموعة الضابطة في الختبار البعدي.
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 كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف "" independent sampleكالجدكؿ

T. test

يكضح ذلؾ.

()5-1

الجدول ()5-1
المتىسطات واالنحزافات المعُارَة ولُمة "ت" ومستىي الداللة للتعزف إلً الفزوق بُن متىسطات درجات
الطالبات فٍ المجمىعتُن الضابطة والتجزَبُة فٍ التطبُك البعدٌ
المجال
التذكر
الفيم
التطبيق

الميارات العميا
الدرجة الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية بعدم

النحراف
المعياري

قيمة "ت"

قيمة
الدللة

32

10.688

0.471

10.352

32

5.875

2.587

0.00
0

32

8.094

1.058

8.953

32

4.875

1.737

0.00
0

دالة إحصائيان
عند 0.01

32

1.906

0.296

5.388

32

1.250

0.622

0.00
0

دالة إحصائيان
عند 0.01

32

6.750

1.295

6.829

32

3.781

2.090

0.00
0

دالة إحصائيان
عند 0.01

32

27.438

2.299

11.083

32

15.781

5.487

0.00
0

دالة إحصائيان
عند 0.01

ضابطة بعدم
تجريبية بعدم
ضابطة بعدم
تجريبية بعدم

ضابطة بعدم
تجريبية بعدم

ضابطة بعدم
تجريبية بعدم
ضابطة بعدم

مستوى الدللة
دالة إحصائيان
عند 0.01

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )62كعند مستكل داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )62كعند مستكل داللة (2.66= )0.01≥α

يتضخ مه الجذول السابق أن  :قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية في جميع الميارات

كالدرجة الكمية لبلختبار عند مستكل داللة ( ،)0.01≥αكىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في الختبار

التحصيمي ،كبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة ،توجد فروق ذات دللة
إحصائية عند مستوى الدللة

( ( 0.05 ≥ 

بين متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية

ومتوسط تحصيل طالبات المجموعة الضابطة في الختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
ولذساب دجم التأثير قامت البادثة بذساب مربع إيتا " " η 2باستخذام المعادلة التالية:
t2
t2 + df

=
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η2

كعػػف طريػػؽ

"2

 " ηأمكػػف إيجػػاد قيمػػة حسػػاب قيمػػة التػػي تعبػػر عػػف حجػػـ التػػأثير لمبرنػػامج

المقترح باستخداـ المعادلة التالية:

2

2 η
=
2

كيكضح الجدكؿ المرجعي

()5-2

d

1- η

حجـ كؿ مف قيمة
جدول

:η2،d

()5-2

الجدول المرجعً المقترح لتحدٌد مستوٌات حجم التأثٌر بالنسبة لكل مقٌاس من مقاٌٌس حجم التأثٌر
حجم التأثير

األداة المستخدمة
D

2

η

صغير

متكسط

كبير جدان

كبير

0.2

0.5

0.8

1.1

0.01

0.06

0.14

0.20

كلقد قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير العامؿ المستقؿ (الحقيبة اإللكتركنية) عمى العامؿ التابع
(االختبار) كالجدكؿ ( )5-3يكضح حجـ التأثير بكاسطة و
كؿ مف "."d" ، " η 2
الجدول ()5-3

قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في الختبار الكمي
قيمة "ت

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

التذكر

10.352

0.634

2.630

كبير جدان

الفيم

8.953

0.564

2.274

كبير جدان

التطبيق

5.388

0.319

1.368

كبير جدان

الميارات العميا

6.829

0.429

1.735

كبير جدان

الدرجة الكلية

11.083

0.665

2.815

كبير جدان

كبناء عمى الجدكؿ المرجعي (  (2-5يتضح مف الجدكؿ ( (5-3أف حجـ التأثير كاف كبي انر جدان ،كىذا
ن
يدؿ عمى أف الحقيبة اإللكتركنية أثرت عمى تحصيؿ الطالبات بشكؿ كبير جدان.
كيمكف تفسير النتائج السابقة إلى أف الحقيبة اإللكتركنية تعد أحد أساليب التعمـ المعتمد عمى
النظرية كالتطبيؽ ،كتساعد عمى تبسيط المادة العممية لمطالبات إذ يتـ تكظيفيا بخطكات محددة
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كمكجية بشكؿ متسمسؿ كمتكامؿ مما يزيد مف التحصيؿ الدراسي لدل الطالبات ،كما كتصمح

الحقيبة اإللكتركنية لجميع فئات الطالبات بجميع مستكياتيـ ،ألنيا تنظـ التعمـ كتقكـ بتقديمو بشكؿ
جزئي مما يساعد الطالبات عمى استيعاب كفيـ المحتكل الدراسي كيزيد مف التحصيؿ ،كما أنيا
تسمح بتحديد عكائؽ االزدحاـ في المعمكمات كاختبار معدؿ تدفقيا أك زيادتيا فيي تقدـ بشكؿ

منطقي ،ككذلؾ تساعد الطالبات عمى حؿ المشكبلت العممية التي تكاجيو كاتخاذ الق اررات المناسبة
أم التصرؼ في المكاقؼ المختمفة ،باإلضافة إلى ذلؾ تكفر جك آمف كىادئ كتعرض بطريقة شيقة
كجذابة ،باستخداـ بعض الصكر كالفيديك كالخرائط كالفبلشات ،حيث تشبو إلى حد كبير األدكات

الحقيقية ،كتقدـ تغذية راجعة مشجعة عمى التعمـ كتتيح فرص المنافسة بيف الطالبات كاثارة

دافعيتيـ ،كتساعدىف عمى استكشاؼ المعمكمات بطريقة تفاعمية ديناميكية كاكتساب العبلقات

كاألجزاء الداخمية ،لما يتكفر بيا مف منتديات كغرؼ حكار تمكنيـ مف التفاعؿ بشكؿ إيجابي فيما
بينيف كبيف معمميـ ،مما يسيـ في بقاء أثر التعمـ ،كما كتسيـ الحقيبة اإللكتركنية بتذليؿ العقبات

لمقياـ باألنشطة المختمفة.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج الدراسات كالبحكث التي دعمت استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في

العممية التعميمية كمنيا دراسة كؿ مف العتيبي( )2011التي كشفت عف أثر حقيبة تعميمية الكتركنية
عمى التحصيؿ الدراسي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات لدل طبلب المرحمة المتكسطة كدراسة نكبي

كآخركف()2011

التي أكدت عمى تأثير الحقيبة تعميمية الكتركنية في مادة العمكـ لممرحمة اإلبتدائية

عمى التحصيؿ الدراسي ،كدرجة رضا اآلباء كالتبلميذ عنيا ،كدراسة

عاصي()2007

التي كشفت

عف أثر حقائب إنتؿ التعميمية في تنمية الكعي المعرفي كالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبات الصـ في
المرحمة األساسية في األردف كتطبيؽ ىذه الحقيبة بكصفيا إستراتيجية حديثة لمعرفة ما إذا كانت

مناسبة لمصـ ،كدراسة العجمكني كأبك

زينو()2006

التي أظيرت أثر كؿ مف طريقة التدريس (حقائب

تعميمية محكسبة ،اعتيادية) في تحصيؿ طالبات المرحمة الثانكية – المستكل الثاني(الفرع العممي)
في مادة الفيزياء كاتجاىاتيـ نحك الحقيبة التعميمية المحكسبة.
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رابعاً :النتائج المتعمقة اإلجابة بالسؤال الرابع ومناقشتيا :
ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى " :ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى
الدللة ( (0.05 ≥ بين متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية في الختبار قبل التطبيق
وبعده ؟
كلئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفرم التالي :ل توجد فروق ذات دللة
إحصائية عند مستوى الدللة ( (0.05 ≥ بين متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية في
الختبار قبل التطبيق وبعده.
 كلمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لعينتػيف مػرتبطتيف " T. test Pairedsample

"كالجدكؿ ( )5-4يكضح ذلؾ.

الجدول
المتىسطات واالنحزافات المعُارَة ولُمة "ت" ومستىي الداللة للتعزف إلً الفزوق فٍ بُن
متىسطات درجات الطالبات فٍ التطبُمُن المبلٍ والبعدٌ
( )5-4

الميارة
التذكر
الفيم
التطبيق
الميارات العميا
الدرجة الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

النحراف
المعياري

قيمة "ت"

قيمة
الدللة

مستوى الدللة

تجرٌاٌة قالً

32

3.156

1.322

27.215

0.000

تجرٌاٌة اعدي

32

10.688

0.471

دالة إحصائيان عند 0.01

تجرٌاٌة قالً

32

3.531

1.164

0.000

تجرٌاٌة اعدي

32

8.094

1.058

دالة إحصرئٌر ً عند 0.01

تجرٌاٌة قالً

32

0.438

0.669

0.000

تجرٌاٌة اعدي

32

1.906

0.296

دالة إحصرئٌر ً عند 0.01

تجرٌاٌة قالً

32

2.406

1.341

0.000

تجرٌاٌة اعدي

32

6.750

1.295

دالة إحصرئٌر ً عند 0.01

تجرٌاٌة قالً

32

9.531

2.805

0.000

تجرٌاٌة اعدي

32

27.438

2.299

دالة إحصرئٌر ً عند 0.01

14.831
10.913
10.709
20.666

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )31كعند مستكل داللة ( 05.2 = )α ≤ 0.05
*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )31كعند مستكل داللة (77.2 = )α ≤ 0.01

يتضخ مه الجذول السابق أن :
قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية في جميع الميارات كالدرجة الكمية لبلختبار عند
مستكل داللة ( ،)0.01≥αكىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد التطبيؽ في الختبار لصالح التطبيق البعدي ،كبذلؾ نرفض الفرضية
الصفرية كنقبؿ الفرضية البديمة ،توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة
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((0.05 ≥ 

بين متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية في الختبار التحصيمي قبل التطبيق وبعده

لصالح التطبيق البعدي.

ولذساب دجم التأثير قامت البادثة بذساب مربع إيتا " " η 2و معدل الكسب لبالك والجذول
يوضخ رلك:

()5-5

الجدول ()5-5

قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في الختبار الكمي
الميارة

قيمة "ت

قيمة η 2

قيمة d

معدل الكسب
لبالك

حجم التأثير

التذكر

27.215

0.960

9.776

1.64

كبير جدان

الفيم

14.831

0.876

5.328

1.34

كبير جدان

التطبيق

10.913

0.793

3.920

1.67

كبير جدان

الميارات العميا

10.709

0.787

3.847

1.32

كبير جدان

الدرجة الكلية

20.666

0.932

7.424

1.47

كبير جدان

كبناء عمى الجدكؿ المرجعي
ن
 ،كىذا يدؿ عمى أف الحقيبة اإللكتركنية أثرت عمى تنمية تحصيؿ طالبات الصؼ التاسع األساسي
( (5-2

يتضح مف الجدكؿ

(( 5-5

أف حجـ التأثير كاف كبي انر جدان

في مبحث الجغرافيا بشكؿ كبير جدان.

كقد تعزك الباحثة فعالية الحقيبة اإللكتركنية في رفع مستكل تحصيؿ الطالبات ،إلى أنيا تكفر

بيئة تعميمية إلكتركنية آمنة كسيمة كاقتصادية كمدعمة كمشجعة لمطالبة ،كتمكنيا مف بناء تعمميا

الخاص كفقان لحاجاتيا كقدراتيا ،كما تراعى الفركؽ الفردية بيف الطالبات ،كتساعدىف عمى الربط بيف

المعمكمات الجديدة كمعارفيف السابقة ،كتضيؼ التفاصيؿ كالشرح لممعمكمات ،كما كتساعد الطالبة

عمى المقارنة كتنظيـ معمكماتيا كتذكرىا كاسترجاعيا ،كتجعؿ التعمـ أكثر معنى كداللة ،كينسجـ ىذا

مع ما عبرت عنو النظرية البنائية بأنيا منظكمة عبلقات كقكاعد تركيب متبادلة تربط بيف مختمؼ

حدكد المجمكعة الكاحدة بحيث يتحدد المعنى الكمي لممجمكعة مف خبلؿ المعنى العاـ لمعناصر ذاتيا،
كتتألؼ مف عناصر يستنتج تغير إحداىا بتغير العناصر اآلخرل ،كتنظر النظرية البنائية لعممية التعمـ

بأنيا عممية نشطة ،يمارس المتعمـ فييا النشاط بنفسو كذلؾ لمعالجة معمكماتو ،كتعديؿ بنيتو المعرفية،

فبذلؾ يبذؿ المتعمـ جيدنا عقميان حتى يكتشؼ المعرفة بنفسو(برغكت ،)6022،كتؤكد عمى أف المتعمـ
يبني تعممو مف خبلؿ األفكار المسبقة التي يمكف أف يستخدميا المتعمـ في فيـ الخبرات كالمعمكمات

الجديدة ،كبالتالي يحدث التعمـ عندما يككف ىنالؾ تغيير في أفكار المتعمميف المسبقة ،كذلؾ عف
001

طريؽ تزكيد المتعمـ بمعمكمات جديدة أك إعادة تنظيـ ما يعرفو بالفعؿ ،أم إعادة تشكيؿ بنائو ،كذلؾ
نتيجة الدمج بيف معرفتو السابقة كالخبرات كالمبلحظات المستمرة كالتفاعؿ مع البيئة التعميمية التي

تؤدم إلى تكيفو ،باإلضافة إلى تنظيـ الحقيبة اإللكتركنية بعناصر كمككنات محددة ،حيث تتعرؼ

الطالبة في البداية عمى عنكاف الدرس كأىدافو ،كعناصر المحتكل المطمكب اكتسابيا لتحقيؽ األىداؼ
التعميمية ،كمكضكعاتو ،كىذا مف شأنو أف ينظـ كيكجو كيسيؿ التعمـ حتى تستطيع الطالبة الخطك في

الحقيبة اإللكتركنية في مسارات منظمة كمرتبة كمكجيو نحك تحقيؽ األىداؼ التعميمية ،مع تقديـ

األنشطة ،كأسئمة التقكيـ الذاتي التي تقدـ لمطالبات في كؿ مكضكع ،كالتي تصاحبيا تغذية راجعة
فكرية تكضح لممتعمـ صحة أك خطأ إجابتو ،كىذا التنظيـ الجيد قد يككف أدل إلى تحسيف تحصيؿ

الطالبات.

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج الدراسات كالبحكث التي دعمت استخداـ الحقيبة اإللكتركنية في
العممية التعميمية كمنيا دراسة كؿ مف متكلي( )6022التي كشفت عف فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ
الفردم المدعـ بالحقيبة اإللكتركنية لتنمية التفكير الرياضي كالتحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ الثاني

اإلعدادم ،كدراسة ستفيف( )6022التي أكدت عمى فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ الفردم المدعـ

بالحقيبة اإللكتركنية لتنمية التفكير الرياضي كالتحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم،

كدراسة جعفر( )6020التي أكضحت فاعمية الحقيبة اإللكتركنية في التعمـ االلكتركني عمى التحصيؿ
كاإلتجاه لمادة التاريخ في المرحمة الثانكية.

خامساً :التوصـيـــــات:

بناء عمى النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية ،فإف الباحثة تقدـ مجمكعة مف التكصيات،
ن
تكضحيا في النقاط التالية:
 -1االستفادة مف الحقيبة اإللكتركنية مكضكع الدراسة في تدريس الجغرافيا لطالبات الصؼ التاسع.

 -2ضركرة إقامة دكرات كندكات تعريفية لممدرسيف كالمدرسات الطبلعيـ الحقيبة اإللكتركنية،
كتشجيعيـ عمى تكظيفيا في التدريس.

 -3ضركرة إىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ بالتعاكف مع المؤسسات التربكية األكاديمية في إنشاء
حقائب تعميمية الكتركنية ،كدعميا مف خبلؿ مكاقع تعميمية عمى اإلنترنت ،لتصبح مثؿ بنؾ

كامؿ لمحقائب التعميمية اإللكتركنية كتسيـ في رفع العممية التعميمية.

000

سادساً :المقترحات:

تقترح الباحثة إجراء عدد مف الدراسات عمى النحك التالي:

 .1إجراء دراسات لمكشؼ عف أثر الحقيبة اإللكتركنية لمكشؼ في متغيرات أخرل مثؿ اإلتجاه،
التفكير اإلبداعي كالتكنكلكجي ،كحؿ المشكبلت ،كالميارات األدائية.

 .2إجراء دراسات عمى الحقيبة اإللكتركنية لمكشؼ عف فاعميتيا في مباحث أخرل لمراحؿ دراسية
مختمفة ،خاصة في المرحمة الثانكية.

 .3إجراء دراسات مقارنة بيف التعمـ مف خبلؿ الحقيبة اإللكتركنية ،كالتعمـ التشاركي ،كالتعمـ
الممزكج.

 .4إجراء دراسات حكؿ الحقيبة اإللكتركنية المعتمدة عمى العكالـ االفتراضية.
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ً

أوال :ادلصادر وادلراجغ انؼربُت:

ىالقرانىالكروم
سكرة آؿ عمراف،

ادلراجغ وادلصادر

ى

آية  18ص52

ىالكتـــ ى
.8

أبك عبلـ ،رجاء محمكد( :)2006مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،الطبعة

.5

باشا ،حسف سعد صالح( :)1996الجيولوجيا العامة والبيئية-عموم األرض ،كمية العمكـ

.3
.4

الخامسة ،دار النشر لمجامعات القاىرة.

الجامعية األردنية ،الطبعة الثانية ،الزىراء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

بحرم ،كآخركف( :)1990التقنيات التربوية ،دار الحكمة لمطباعة كالنشر ،المكصؿ.

البغدادم ،محمد رضا( :)2000األىداف والختيارات بين النظرية والتطبيق في المناىج
وطرق التدريس ،مكتبة الفبلح.

.5

البكرم ،أمؿ( :)2007عمم النفس المدرسي ،الطبعة األكلى ،المعتز لمنشر كالتكزيع ،عماف.

.7

جامؿ ،عبد الرحمف( :)2003التعمم الذاتي بالموديالت التعميمية واتجاىات معاصرة ،دائرة

.6

.8
.9

جامع ،حسف حسيني( :)2010التصميم التعميمي ،دار الفكر ،عماف.

المناىج ،ط.1

جكدة ،جكدة حسيف( :)1998الجغرافيا الطبيعية والخرائط "أصول وتطبيقات" ،الطبعة

الخامسة كمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.

الحيمة ،محمد محمكد ( :)2003تصميم التعميم نظرية وممارسة ،دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع ،عماف،ط.1

 .81الحيمة ،محمد( :)2004حقيبة في الحقيبة التعميمية ،دار المسيرة ،ط.1

 .88دركزة ،أفناف( :)2000النظرية في التدريس وترجمتيا عمميا ،راـ ا﵀ ،دار الشركؽ.

 .85الزعبي ،حسف( :)2004فيجكؿ بيسؾ ،ميارات الحاسوب  ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع /جامعة
العمكـ التطبيقية ،عماف ،األردف ،ط.1

 .83زيتكف ،حسف كزيتكف ،كماؿ( :)1995تصنيف األىداف التربوية محاولة عربية ،القاىرة،
دار المعارؼ.

 .84زيتكف ،عدناف كالعبد ا﵀ ،فكا ز( :)2008كفايات التعمم الذاتي ومياراتو ،دمشؽ.
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 .85سرايا ،عادؿ( :)2007تكنولوجيا التعميم المفرد وتنمية البتكار رؤية تطبيقية ،دار كائؿ،
عماف ،ط.1

 .86سبلمة عبد الحافظ( ،)1992مدخل إلى تكنولوجيا التعمم ،األردف ،ط.1

 .87شمبي ،احمد( :)1997تدريس الجغرافيا في التعمم العام ،القاىرة الدار العربية لمكتاب ،ط. 1
 .88الشناؽ ،بني دكمي( :)2009أساسيات التعمم اللكتروني ،دار كائؿ ،عماف ،ط1

 .89الصكفي ،عبد ا﵀( :)2002التكنولوجيا الحديثة والتربية والتعميم ،مؤسسة الكراؽ ،ط.1

 .51عامر ،طارؽ عبد الركؤؼ( :)2005التعمم الذاتي ،الدار العالمية لمنشر كالتكزيع ،مصر،
ط.1

 .58عبادات ،يكسؼ احمد ( :)2004الحاسوب التعميمي و تطبيقاتو التربوية ،دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 .55عبد السبلـ ،أسامة( ،)2001دور حقيبة تعميمية ألنشطة أثرائية في العموم لتنمية
الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا ،دار المسيرة ،عماف ،ط.1

 .53عبد اليادم ،جكدة( :)2004مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي ،الطبعة األكلى ،مكتبة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .54عدس ،عبد الرحمف( :)1998عمم النفس التربوي ،نظرة معاصرة ،األردف ،عماف ،ط ُ.

 .55عدس ،عبد الرحمف( :)2004دليل المعمم في بناء الختبارات التحصيمية ،دار الفكر
لمطباعة كالنشر ،عماف ،األردف.

 .56عطية ،محسف( :)2008ميارة الرسم الكتابي وقواعدىا والضعف فييا واألسباب والمعالجة،
عماف ،دار المناىج ،ط.

 .57عفانة ،عزك ك الخزندار ،نائمة( :)2007التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة ،دار المسيرة،
ط.1

 .58عبلـ ،صبلح الديف محمكد( :)2000القياس والتقويم النفسي والتربوي ،دار الفكر العربي،
القاىرة ،ط .1

 .59العيبي ،خماس( :)2012التقنيات التربوية الحديثة والتعمم الذاتي ،كمية دجمة األىمية.

 .31عيسى ،محمد كآخركف( :)2008إنتاج وتصميم الوسائل التعميمية ،دار عالـ الثقافة،
عماف،ط.1

 .38غبايف ،عمر محمكد( :)2001التعمم الذاتي بالحقيبة
كالتكزيع ،عماف ،ط.1
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التعميمية ،دار لمسيرة لمنشر

 .35الفار ،إبراىيـ عبد الككيؿ( :)2000تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن الحادي
والعشرين ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات الصيف.

 .33الف ار ،فاركؽ كآخركف( :)1997المنياج التربوي المعاصر ،غزة الجامعة اإلسبلمية ،ط.2

 .34فرح ،عبد المطيؼ( :)2005طرق التدريس في القران الواحد والعشرين ،دار المسيرة،
عماف ،ط.1

 .35فييـ ،مصطفى( :)1976الصحة النفسية ،الطبعة األكلى ،دار سيككلكجيا التطيؼ لمنشر
دمشؽ.

 .36الكبيسي ،عبد الكاحد( :)2007القياس والتقويم تجديدات ومناقشات ،الطبعة األكلى ،دار
جرير لمنشر كالتكزيع .عماف.

 .37كمب ،جيركلد( :)2000تصميم البرامج التعميمية ،ترجمة :أحمد خيرم كاظـ ،القاىرة ،دار
النيضة العربية.

 .38المجمس األعمى لبلتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ( :)2011الحقيبة اإللكترونية ،قطر،
متاح عمى مكقع .http://www.ict.gov.qa/output/page63.asp

 .39مرعي ،تكفيؽ كالحيمة ،محمد محمكد( :)2002تفريد التعميم ،دار الفكر عماف ط2
 .41مرعي ،تكفيؽ كالحيمة ،محمد ( :)1998تفريد التعميم ،دار الفكر ،ط. 1

 .48المسعكد ،ندل بنت أحمد( :)2005أُسس حل المشكالت ،وزارة التربية والتعميم ،المممكة
العربية السعكدية.
 .45مقمد ،محمد سالـ( :)2002الكطف العربي دراسة في الكاقع كالمشكبلت ،دار الفكر العربي.

 .43منصكر ،حامد احمد( :)1986التكنولوجيا التعميمية والمعموماتية ،دار الكتاب الجامعي،
العيف اإلمارات العربية المتحدة.

 .44منصكر ،طمعت( :)1979التعمم الذاتي وارتقاء الشخصية ،مكتبة األنجمك المصرية،
القاىرة ،ط.1

 .45نشكاف  ،يعقكب ( :)1993التعميم المفرد بين النظرية والتطبيق،عماف  :دار الفرقاف ،ط .1

 الردـــــائـلىالطلموـــــظ:
.46

اإلماـ ،عبد الكريـ كاظـ ) :)1988تصميم حقيبة تعميمية في موضوع الممصق التعميمي
واستخداميا لطالبات المرحمة الرابعة في قسم التربية الفنية ،جامعة بغداد  ،كمية الفنكف

الجميمة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة.
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.47

بدكر ،غيثاء عمي( .)2001مستوى الطموح وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى طالبات

.48

برغكت ،محمكد( :)2013أثر التفاعل بين أنواع المحاكاة اإللكترونية واألسموب المعرفي

.49

.51

.58

.55

.53

.54

التعميم الفني ،رسالة ماجستير ،جامعة دمشؽ ،كمية التربية.

عمى اكتساب المفاىيم التكنولوجية وتنمية اإلبداع التكنولوجي لدى طالبات المرحمة

األساسية العميا ،رسالة دكتكراه ،جامعة عيف شمس

بني عكاد ،معف محمكد( :)2006أثر تدريس العموم بحقيبة الكترونية وفق برنامج إنتل

التعميم لممستقبل في اكتساب طالبات اصف الثامن األساسي لممفاىيم العممية ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ ،اربد ،األردف.

الحيارم ،منى عبد الرحيـ( :)2003أثر استخدام الحقيبة التعميمية في تحصيل طالبات
الصف السادس األساسي في مادة العموم في مدرية تربية عمان األولى في األردن،

رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الفاشر :السكداف.

الزىراني ،سعكد( :)1988أثر استخدام الحقيبة التعميمية في كل من التحصيل المعرفي

والمياري لمادة الجغرافيا -دراسة تجريبية عمى طالب الثانويات المطورة بمدينة جدة،

رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

سرايا ،عادؿ( :)1998فاعمية استخدام الكمبيوتر وبعض إستراتيجيات التعمم المفرد في
تنمية التفكير البتكاري واإلتجاه نحو مادة العموم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في ضوء

أساليبيم المعرفية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة طنطا.

السعيد ،جماؿ( :)1997فاعمية بعض االستراتيجيات التعميمية عمى تحصيل طالب

المرحمة الثانوية العامة المعتمدين والمستقمين عن المجال اإلدراكي ومياراتيم في حل

المشكمة الفيزيائية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة األزىر :كمية التربية.

السيد ،يسرم مصطفى( :)1993دراسة مقارنة لفعالية معالجتين لمتعمم الفردي بالوسائط

التكنولوجية وتفاعميما مع أسموب التعمم عمى أداء الطالبات والمعممين لبعض الميارات

المعممية في البيولوجيا ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة أسيكط ،كمية التربية بسكىاج.

 .55شاىيف ،سيدة حافظ محمد( :)2005فعالية برنامج تعمم بعض الميارات وما بعد المعرفية
في تنمية النضج الجتماعي واإلتجاه نحو التعمم الذاتي والتحصيل الدراسي ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،معيد الدراسات التربكية ،جامعة القاىرة.
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 .56عاصي ،خالد يكسؼ( :)2007أثر استخدام الحقيبة التعميمية عمى الوعي المعرفي
والتحصيل الدراسي لدى الطالبات الصم في المرحمة األساسية في األردن ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف ،األردف.

 .57عبد الرحمف ،محمد الميدم( :)2009أثر اختالف أساليب التحكم التعميمي عمى فاعمية

الموديالت فائقة الوسائط في تنمية ميارات البرمجة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية

التربية النكعية ،جامعة المنصكرة ،القاىرة.

 .58العبيدم  ،مكي حمكد( :)2001دارسة تأثير الىت اززات العمودية عمى معامل انتقال

الحرارة في الحمل الحرفي اسطوانات برنامج حاسوبي تعميمي ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،قسـ التعميـ التكنكلكجي الجامعة التكنكلكجية.

 .59العتيبي ،بندر بف صالح( :)2011أثر استخدام حقيبة تعميمية الكترونية عمى التحصيل
الدراسي واإلتجاه نحو الرياضيات لدى طالب المرحمة المتوسطة ،رسالة دكتكراه ،كمية
التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 .61عمر ،شمكع نبياف مصطفى( :)2012أثر استخدام مدخل العصف الذىني في تنمية
التفكير اإلبداعي والتحصيل في مادة الجغرافيا لدى طالبات السابع في محافظة شمال

قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،كمية التربية.

 .68الف ار ،معمر ارحيـ( :)2005برنامج مقترح في عموم الصحة والبيئة قائم عمى التعمم
الذاتي لتنمية بعض متطمبات الستنارة الصحية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  ،رسالة

دكتكراه جامعة عيف شمس.

 .65كنانة ،محمد سميماف( :)2003أثر حقيبة تعميمية لتدريس البالغة العربية في التحصيل
لدى طالبات الصف األول الثانوي ،رسالة ماجستير غير منشكرة كمية اآلداب ،الجامعة
األردنية ،عماف.

 .63مبارؾ ،ىدل مبارؾ سماف( :)2014تصميم حقيبة تعميمية الكترونية قائمة عمى النظرية
البنائية وقياس أثرىا عمى التحصيل والميارات واإلتجاىات لدى طالب الصف الثاني

الثانوي لمادة الكمبيوتر ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة القاىرة ،معيد الدراسات
كالبحكث التربكية.

 .64متكلي ،احمد سيد محمد( :)2011فاعمية حقيبة تعميمية اإللكترونية قائمة عمى المدخل

الوقائي في التدريس في تنمية التفكير المستقبمي والتحصيل وبقاء أثر التعمم في
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الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة دكتكراه ،معيد الدراسات التربكية،
جامعة القاىرة .

 .65محمكد عبير منسي( :)2003تنمية قدرات التفكير البتكاري في الرياضيات لدى أطفال
الروضة باستخدام حقيبة تعميمية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،معيد الدراسات العميا
لمطفكلة – جامعة عيف شمس.

 .66مصطفى ،احمد عبد الحميد احمد( :)2014فاعمية مقرر إلكتروني مقترح في الدراسات

اإلجتماعية لتنمية بعض المفاىيم والميارات الوظيفية لدى التالميذ ذوي صعوبات

التعمم بالمرحمة اإلعدادية ،رسالة دكتكاره ،كمية التربية ،الغردقة ،قسـ المناىج كطرؽ
التدريس.

 .67المسعكدم ،أماؿ أزىرم( :)2003أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات التصال
الشفيي في المغة العربية لدى تمميذات المرحمة اإلبتدائية ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة.

 .68المعايطة ،فيمما حمدك( :)2000تصميم وانتاج حقيبة تعميمية لتدريس اإلمالء لمطالبات
من ذوي التحصيل المنخفض في الصف الخامس األساسي من مدارس مديرية التعميم

الخاص في محافظة العاصمة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية ،عماف.

 .69نكرم ،تاراز محمد( :)2008تأثير حقيبة تعميمية في التعمم المياري والمعرفي والنقل
المتبادل لبعض ميارات كرة اليد ألشبال أندية السميمانية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة

مجمس كمية التربية الرياضية ،جامعة السميمانية ،بغداد ،العراؽ.

 .71نكفؿ ،إبراىيـ( :)2001عبلقة التحصيل التعميمي بالنجاح الجتماعي ،رسالة دكتكراه،
جامعة دمشؽ ،كمية التربية.

 .78يكنسي ،تكنيسية( :)2011تقدير الذات وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى المراىقين
المكفوفين ،دراسة ميدانية :رسالة ماجستير ،جامعة مكلكد المعمرم ،الجزائر.

 المجــالت والـدوريــات:

 .75األشقر ،محمد حسنى"  :( 2007 ):جكدة تدريس التربية الفنية بطريقة العصؼ الذىني
كأثر ذلؾ عمى تنمية التفكير االبتكارم كالتحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ الخامس األساسي
بسمطنة عماف" ،المؤتمر العممي السنوي الثاني– معايير ضمان الجودة والعتماد في

التعميم النوعي بمصر والوطن العربي" ،مجمد414-1ص.398
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 .73الجبالي ،سعد احمد ( :)2009إستراتيجية الجكدة الشاممة كتكنكلكجيا التعميـ المعاصرة

كمنطمؽ لتفعيؿ المدخؿ المنظكمي لتحقيؽ الجكدة الشاممة في التعميـ ،ورقة عمل مقدمة

لممؤتمر العربي الثالث حول المدخل المنظومي في التدريس والتعمم 6-5 ،ابريؿ،2009
.146

 .74الجزار ،عبد المطيؼ بف الصفي( :)2010اتجاىات بحثية في معايير تصميـ بيئة تكظيؼ
تقنية المعمكمات كاالتصاؿ( )ICTفي تكنكلكجيا التعميـ كالتدريب ،الندوة األولى في

تطبيقات تقنية المعمومات والتصال في التعميم والتدريب ،جامعة الممؾ سعكد.

 .75جعفر ،أسمياف عمي( :)2010فاعمية الحقيبة اإللكتركنية في التعمـ الذاتي لمادة التاريخ

في المرحمة الثانكية ،مجمة الدراسات الجتماعية ،جامعة دمشؽ ،المجمد،16

العدد31ديسمبر.2010
 .76جكاد ،أسامة عبد المنعـ ك حسيف ،عمي عبد الحسف( :)2008تأثير تصميـ حقيبة
الكتركنية لتعمـ بعض الميارات األساسية عمى بساط الحركات األرضية لممتدربيف ،مجمة
جامعة بابل العموم اإلنسانية ،المجمد ،15العدد.4

 .77حسامك ،سيى ك العبد ا﵀ ،فكاز( .)2012أثر التعمـ الذاتي في تكظيؼ ميارات التحاكر

االلكتركني المتزامف كغير المتزامف لدل طالبات معمـ الصؼ بجامعة تشريف .المجمة

األردنية في العموم التربوية مجمد( ،)8العدد(.34-15 ،)1

 .78حسيف ،عبد السبلـ( :)2008أثر استخداـ حقيبة تعميمية مبرمجة في التعمـ كالمعرفي
كالميارم الذاتي لئلرساؿ كاالستقباؿ بالكرة الطائرة ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث(العموم

السموكية) ،مجمد.)2(22

 .79خميس ،محمد عطية ( :)2010نحك نظرية شاممة لمتعمـ االلكتركني ،الندوة األولى في
تطبيقات نظرية المعمومات والتصال في التعميم والتدريب ،جامعة الممؾ سعكد ،كمية

التربية-قسـ تقنية المعمكمات.

 .81الذيابات ،ببلؿ فبلح( :)2013كاقع استخداـ حقيبة إنتؿ التدريبية مف كجية نظر طالبات
التأىيؿ التربكم المتدربيف عمييا ،جامعة الطفيمية التقنية ،كمية العمكـ التربكية ،مجمة العموم

النفسية والتربوية ،المجمد ،14العدد3سبتمر.2013

 .88زيف الديف ،محمد محمكد ( :)2010المعايير البنائية لجكدة برمجيات الكاقع االفتراضي

التعميمي كالبيئات ثبلثية األبعاد ،الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعمومات والتصال في
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التعميم والتدريب ،خبلؿ الفترة مف  ،14-12ابريؿ ،جامعة الممؾ سعكد ،كمية التربية -قسـ
تقنية المعمكمات.

 .85زيف الديف ،محمد محمكد( :)2008أثر تجربة التعمـ االلكتركني في المدارس اإلعدادية
المصرية عمى التحصيؿ الدراسي لمطالبات كاتجاىاتيـ نحكىا ،مجمة البحوث والدراسات في
اآلداب والعموم التربوية مجمة المعممين ،جامعة الممؾ عبد العزيز العدد ،9السنة.5

 .83سعد ،عبد الحميد زىرم( :)2004فعالية أسمكب التعمـ الذاتي بالحقيبة

التعميمية في

تدريس األدب كالنصكص عمى التحصيؿ الفكرم كالمؤجؿ لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم

حسب مستكيات ثبلثة لمعدالتيـ التراكمية ،مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس،
الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ،عدد95يكليك2004ص.23

 .84السعيد ،رضا( :)2009نحك مناىج مف اجؿ التميز ،المؤتمر العممي الحادي والعشرون،
تطوير المناىج الدراسية بين األصالة والمعاصرة ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق

التدريس ،دار الصحافة ،جامعة عيف شمس ،مجمد29-18 ،1يكليك.97-93 ،2009

 .85سفيف ،عماد شكقي ممقي( :)2014برنامج قائـ عمى التعمـ الفردم المدعـ بالحقيبة
اإللكتركنية لتنمية التفكير الرياضي كالتحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ،مجمة
تربويات

الرياضيات،

جامعة

جنكب

الكادم،

كمية

التربية

بقنا،

المجمد17

العدد2يناير2014الجزء الثاني.

 .86السبلمات ،محمد خير كالخرابشة ،زياد"  ( 2010 ):فاعمية استخداـ العصؼ الذىني
عمى تحصيؿ طالبات الصؼ السابع األساسي في مادة الجغرافيا كتنمية اإلتجاىات
نحكىا" ،المجمة التربوية-مصر ،العدد ،27ص.383-357

 .87السنبؿ ،عبد العزيز( :)1987تطكير طرؽ تدريس الكبار باستخداـ أساليب التعمـ الذاتي،
حولية كمية التربية ،جامعة قطر ،الدكحة ،العدد(.)5

 .88سيد ،خالد محمد( :)2003فعالية برنامج استخداـ الحاسكب كالعركض المعممية في تدريس

قكانيف نيكتف عمى التحصيؿ كاكتساب ميارات االستقصاء كاإلتجاه نحك الفيزياء لطالبات

الصؼ األكؿ الثانكم ،مجمة البحث في التربية وعمم النفس ،كمية التربية ،جامعة
المنيا،ج(،)17ع(.)1

 .89السيد ،محمد عمي( :)1990فعالية أسمكب المكديبلت عمى تحصيؿ طبلب الدراسات
العميا بكميات التربية كاتجاىاتيـ نحك مادة المناىج ،مجمة كمية التربية ،جامعة المنصكرة،

العدد السابع ،ع 15يناير.1990
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 .91شاىيف ،سعاد احمد( :)2007ضبط جكدة الحقيبة اإللكتركنية في ضكء برنامج انتؿ التعميـ
لممستقبؿ ،المؤتمر العممي الحادي عشر ،جامعة طنطا.

 .98عبد الغفكر ،نضاؿ( :)2012األطر التركية لتصميـ التعمـ االلكتركني ،مجمة جامعة
األقصى سمسمة العمكـ اإلنسانية ،مجمد،16العدد ،1ص86-63يناير.2012

 .95عبد ا﵀ ،اؿ ناجي محمد( :)2002دراسة استكشافية لبعض العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ
الدراسي لطالبات الجامعة ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربي وعمم النفس ،كمية
التربية ،جامعة دمشؽ ،مجمد.1
 .93العجمكني ،مجدم كأبك زينة ،خالد( :)2006تصميـ حقيبة تعميمية محكسبة كدراسة أثرىا
في تحصيؿ طالبات المرحمة الثانكية في الفيزياء ،مجمة العموم النفسية والتربوية،

البحريف ،مجمد ،7عدد ،1ص.203-175

 .94عمار ،حارص عبد الجابر عبد البله( :)2010فعالية استخدام التعمم الذاتي القائم عمى
النظم الخبيرية الكمبيوترية في تدريس الجغرافيا عمى التحصيل المعرفي وتنمية التفكير

الناقد والقيم القتصادية لدى طالب الصف األول الثانوي ،رسالة دكتكراه ،كمية التربية،
جامعة سكىاج.

 .95عماشة ،محمد راغب( :)2008تصميـ التعميـ االلكتركني ،ورشة تدريبية مقدمة إلى

الممتقى األول لمتعميم اللكتروني ،المممكة العربية السعكدية –الرياض ،مركز التقنيات

التربكية.

 .96القبل فخر الديف ( :)1992التعميـ المبرمج كالتعميـ بالحاسكب ،المجمة العربية لمتعمم
التقني ،األمانة لالتحاد العربي لمتعميم التقني ،العدد 2آب  ،1992بغداد.

 .97محمكد ،محمد خيرم( :)2002فعالية برنامج قائـ عمى استخداـ الحقيبة التعميمية في
تنمية أسمكب حؿ المشكبلت كالقدرة عمى التفكير الناقد لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية في

مادة العمكـ ،مجمة البحث التربوي ،المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية بالقاىرة،
مجمد1ع2يكليك2002ص.71

 .98مركز التعميـ االلكتركني( :)2008مراحؿ بناء المقررات اإللكتركنية ،المجمة اإللكترونية،
جامعة المنصكرة.
 .99نكبي ،أحمد محمد ،كالعنزل ،مشعؿ محمد ،كآخركف( :)2011أثر تصميـ حقيبة إلكتركنية
عمى التحصيؿ الدراسي كدرجة رضا اآلباء كالتبلميذ عنيا في مادة العمكـ لتبلميذ المرحمة
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 المؤتمر الدولي الثاني لمتعمم اللكتروني والتعميم عن بعد "تعمم فريد لجيل،اإلبتدائية

. السعكدية، الرياض،"جديد

 أنظمة التعميـ االلكتركني العربية دراسة تحميمية:)2010( نكرة سعكد،اليزاني

.811

 الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعمومات والتصال،)نقدية لنظامي(تدارس كسيمانكر

 قسـ- كمية التربية- ابريؿ جامعة الممؾ سعكد14-12  خبلؿ الفترة،في التعميم والتدريب
.تقنية المعمكمات

 تصميـ حقيبة تدريبية كقياس فاعميتيا في تنمية فيـ:)2011( آسيا،ياركندم

.818

،إستراتيجية تقكيـ التغذية الراجعة في الصؼ الدراسي لدل الطالبة المعممة بكميات التربية

.2011 يكنيك2 العدد،12 المجمد، مجمة العموم النفسية والتربوية،جامعة أـ القرل

 القضايا كالمشكبلت الصحية المعاصرة في مناىج العمكـ لمرحمة:)1994( فتحي،يكنس
 المؤتمر العممي السادس لمجمعية المصرية لممناىج، دراسة تقكيمية:التعميـ العاـ بمصر

11-8، اإلسماعمية، مناىج التعميـ بيف اإليجابيات كالسمبيات:وطرق التدريس
.41-1،أغسطس

ً
: ادلراجغ األجنبُت:ثانُا
102.Barrett, Helen C.

(2000):"

Electronic Teaching Portfolios:
Multimedia Skills Portfolio Development Powerful Professional
Development", Electronic Journal of e-Learning, vol7, no3, pp215-224.
103.Barrett, Helen C. (2011): Using Electronic Portfolio-Achapter in
Educational Technology: An Encyclopedia to be published by ABCCLIO, 2011, Retrieved on 2/3/2010, from,
http://electronicportfolios.org/portfolios/encycentry.pdf.
104.Batson, Trent. (2004): The Electronic Portfolio Boom: Whats it All
about? –(Online). Available:
http://www.syllabus.com/article.asp?id=6984
105.Boehning, Sbeils (2008): The Experience of Eighth Grade Language
Arts Students Using Model In a Language Ars Classroom: A case
Study, PHD, Unpublished Doctoral Dissertation, Canella University.
106.Buzzetto More N. &Alade A. (2008): The Pentagonal E-Portfolio Model
for Selecting, Adopting Building, and implementing an E-Portfolio.
Journal of Information Technology Education, vol.7, 2008pp45-70.

022

107.Capraro, Mary, M.(2003): Electronic Teaching Portfplios: Technology
Skills +Portfplio Development Powerful Preserves Teachers, op,
Cit,pp1-28.
108.Chen, Chwen Jen, et al (2005): Are Learning Styles Retevarn in Vinual
Realing Journal of Research on Technology in Education vol33, no 2,
2005.
112. French, R. (1993): Portofolio Assessment and LEP Students (Onlin)
Availble: http://www.ncbe.gwu.edu/ncbepubs/symposia/second/vol
1/potfolio.htm.
110. Fitzsimmons, Dcbra Carol(2005): Visual arts teachers perceptions of
elecironically formatted portfolios, Journal of Educational
Technology, vol.3 no2,2005 pp66-75.
111. Gagne L. Mann (2006):" Selected Styles in Web-Based " Educaional
Research, information Science Publishing, USA.
112. Gathercoal, Paul, et al(2002): Preserves Teacher Standards and the
MAGNTIC CONNECTIONS Eleetronic Portfolio, International
Review of Research in Open and Distance. Vol,10.no,3, April2002.
113. Gibson D. &Barrett H. (2002): Directions in Electronic Development.
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education.
Retrieved on June 13,2010, from
http://electronicportfolios.com/EPDirections.pdf.
114. Grier, Jeanne M. & Denney Maria . et al (2006): Acomparatody of
Blectronic Portfofio Assessment in Teacher Education, Online
Submission Paper presented at tlie Anneal Mceting of the American
Educational Associationm, san Franciscom CA, Apr, p35.
115. Hargreaves A. (2003): Teaching in the Knowledge society, Education
in the age of insecurity. New York, NY: Teachers College Press.
116. Helen C. Barrett (1998): " Create your own electronic portfolio
Published in learning & leading with teahnology" April,2000 in the
October 1998 issue of learning & leading with Technology.
117. Hung, Shao- Ting Alan (2009): Altrnative EFL assessment: Integrating
electronic portfolios into the classroom, Hung, Shao- Ting Alan, Ph.D,
Indiana University: AAT3215202,2009.
118. Knight, William, E. & et al (2008): The Relationship Between Electronic
Portfolio Participation and Student Success, Op. cit. Spring.2008.
119. Kocoglu, Zeynip, etal (2008):Pen/Paper and Electronic, An Effective Tool
for Developing Reflwctive Thinking of Turkish EFL Stuent Teachers?
Mediterranean Journal of Educational Studies: vol.13,lssue 1,2008,pp1-24.
120. Lorernzo G. Letteson J. (2010): An Overview of E-Portfolio. Educes
learning initiative, Retrieved on June 19, 2010, from
http://rieteducatise edu/in/library/pdf/EL1300.pdf.
023

121. Luchoomun, et al(2010): Collaborative: e-Portfolios for Assessment,
Teaching and Learning, Electronic Journal of e-Learning, vol.8,
no.1,2010,pp21-30.
122. Lynch, L. L. & Pumawman, P (2004): Electronic portfolio assessment
in U.S. Educational and instructional technology programs: Are they
supporting teacher education? Tech Trends: Linking Research &
Practice to Improve Learing. Vol,48m Issue,12004,pp50-56.
123. Lynn, Mc Brien J. & Jones, Phyllis. Et al(2009): Virtual Spaces:
Employing a Synchronous Onlin Classroom to Facilitate Student
Engagement in Onlin Learning, International Review of Research in
Open and Distance Learning vol,10,no3,Gune2009.
124. Matliew, Nishi M. (2002): The Effect Electronic Networking on
preserves Elememary Teacher Science Teaching Self-Efficacy. Paper
Presumed at the Asinel Meeting of the National Association for
Research in Scfense Teaching San Diegn, pp19-22.
125. Mikusa, M, et al(2004): Web-Based mathematics education pilot
project. InProceeding of the conference on information Technology in
Education (ITE04)(Elizabethtown College Elizabethtown, PA,
September 2004) 132-138.
126. Muda, Z.(2004): "Mathematic Learning Package: implementation of
Multimedia in Pre-School Education " in L. Cantoni &C.McLoughlin
(Eds), Proceedings of world conference on Educational Multimedia,
Hypermedia and Telecommunications 2004(pp. 1879- 1882),
chesapeake, VA AACE Retrieved from
http://www.editlib.org/p/12736
127. Orton, F. And Susan , J.(1998): " The Design of a Multimedia
Calculator and its Usa in Teaching Numeracy to those with learning
Difficulties". D.A.I. 59(3)486.A.
128. Sacchanand, C. & Jaroenpuntaruk, V.(2006):" Developmeent of a Webbased self-training package for information retrieval using 501-516.
Retrieved April 11, 2010, from Pro Quest Education
journals.(Document ID:114265911).
129. Serim, Ferdi & Schrock, Kathy(2007): Nailing Digital Jelly to a
Virtual Tree: Tracking Emerging Technologies for Learning, Lesrning
& Leading with Technology, vol.35, no4, Dec 2007-Jan 2008,pp1216.
130. Sherman, G.(2006): Instructional roles of electronic portfolios. Handbook
of research on e-Portfolios. Hershey, PA: Idea Group Reference,
2006,p25.
131. Sheingold, Karen (1992): Presentation at a Conference on Technology
& School Reform, Dallas. June.

024

132. Stoddard, Suzanne K. (2006): Study of Electronic portfolio
development in the school of education at Marian College, PhD,
Capella University, AAT3226187,2006.
133. Stone, A. Bernice (1998):" Problems, Pitfalls, and benefits of
portfolios" Teacher Education Quarterly, 25pp.104-144".
134. Tezci, Erdogan &et al(2006): The Effects of Digital Portfolio
Assessment Process on Students Wrting and Drawing Performances. The
Turkish Onlin, Journal of Educational Technology, vol.5, lssue2, 2006,
pp46-55.
135. Williams, Bronwyn T. (2007): I'm ready for my close-up now:
Electronic portfolios and how we read identity Journal-of Adolescent
& Adult Literacy. Vol.50.lssue 6. 2007, pp500-504
136. William S.Gilley(2001):" Animation and interactive material for
improving the effectiveness of learning the fundamentals of computer
science". Master Dissertation, Faculty of the Virinia Polytechnic
Institute and State University. Balcksburg.
137. Wllferth Joe.(2003): Privata Illiteracies in Acadernic Settings: The
Electroic Portfolio as Prototype, International Review of Research in
Open and Distance Learning, vol3. No5, 2003.
138. Zudizerrete, J.(2004): The Learning portfolio, practice for improving
student learning. Bolton, MA: Anker,2004.

025

ادلالحـق

026

يهحق رقى () 1
الخطاب الموجه من عمادة الدراسات
العلٌــــا فً جامعة األزهـــــــر
إلى وزارة التربٌة والتعلٌم
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يهحق رقى ( ) 2
الخطاب الموجه من وزارة التربٌة والتعلٌم
إلى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم شرق
خانٌونس

028

يهحق رقى ( ) 3
الخطاب الموجه من مدٌرٌة التربٌة
والتعلٌــم شرق خانٌونس إلى المدرسة
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يهحق قى ( ) 4
كتاب إثبات تطبٌق الحقٌبة اإللكترونٌة
واالختبار التحصٌلً على
الطالبات
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يهحق رقى ()5

أمساء انسادة احملكًني نالختبار انتحصُهٍ ودنُم ادلؼهى واحلقُبت اإلنكرتونُت
و

انذرجت انؼهًُت

االسى

.1

أ.د منصكر المكح

رئيس قسـ الجغرافيا بجامعة األزىر -غزة

.2

أ.د عبد العظيـ مشتيى

أستاذ الجغرافيا في جامعة األزىر-غزة.

.3

أ.د عبد المعطي األغا

أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المشارؾ بالجامعة اإلسبلمية.

.4

د .كائؿ عاصي

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد بجامعة األقصى.

.5

د .حسف ميدم

أستاذ تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات المساعد جامعة األقصى.

.6

د .حسف النجار

أستاذ تكنولوجيا التعميم والمعمومات المشارك ورئيس قسم التخطيط بجامعة

.7

د .ىاني الحناكم

أستاذ تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات المساعد جامعة األقصى.

.8

د .سميماف حرب

أستاذ تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات المساعد جامعة األقصى.

.9

د .سامح العجرمي

أستاذ تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات المساعد جامعة األقصى.

األقصى.

 .10د .فؤاد عياد

مساعد نائب رئيس الجامعة لمشئكف األكاديمية بجامعة األقصى.

 .11د .مجدم عقؿ

أستاذ تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات المساعد الجامعة اإلسبلمية.

 .12د .أكرـ كادم

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد بجامعة األقصى.

 .13أ .رئيس الدالي

محاضر بقسـ الجغرافيا في جامعة األقصى.

 .14أ .سميماف أبك مسعكد

مشرؼ مبحث الجغرافيا بك ازرة التربية كالتعميـ شرؽ خانيكنس.

 .15أ .محمد صياـ

مشرؼ تربكم في مدارس ككالة الغكث.

 .16أ .زىير أبك خشاف

مدرس مبحث الجغرافيا.

 .17أ .رمزم شقفة

مشرؼ مبحث التكنكلكجيا بك ازرة التربية كالتعميـ شرؽ خانيكنس.

 .18أ .رامي أبك العجيف

محاضر بقسـ الجغرافيا في جامعة األقصى.

 .19أ .عصاـ مقداد.

مشرؼ مبحث المغة العربية في ككالة الغكث.
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يهحق رقى ( ) 6

االختبار يف صىرته اننهائُت
(بؼذ انتحكُى)

بسن اهلل الرمحي الرحين
اختبار حتصيلي يف وحدة البنيت اجليىلىجيت والتضاريس -هبحث اجلغرافيا
السيد/ة ................................حفظو/ىا اهلل

تحية طيبة وبعد...

ادلىضىع :حتكُى االختبار انتحصُهٍ

تقكـ الباحثة :فاطمة أحمد قنديل أبو مزيد بإجراء بحث تربكم بعنكاف :فاعمية استخداـ الحقيبة
اإللكتركنية في تدريس كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس عمى التحصيؿ لدل طالبات الصؼ

التاسع

بخاف يكنس.

إشراف:

أ .د .عطا دركيش :أستاذ المناىج كطرؽ تدريس العمكـ المشارؾ" جامعة األزىر".
د .محمكد برغكت :مشرؼ مبحثي الحاسكب كالتكنكلكجيا" ك ازرة التربية كالتعميـ العالي".

لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف جامعة األزىر -كمية التربية ،لذا أرجك مف سيادتكـ التكرـ
بتحكيـ ىذا االختبار ،في ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث:
 -مدى شمول األسئمة وتنوعيا.

 مدى مناسبة الصياغة المغوية لطالبات الصف التاسع األساسي. -مدى تمثيل كل بند اختباري لميدف الذي وضع لقياسو.

حذف أو إضافة مع إمكانية التعديل أو ما ترونو مناسباً.
شاكريي لكن حسي تعاوًكن

وتفضلىا بمبىل فاَك االحرتام والتمدير
الباحثة

فرطمة أحمد أاو مزٌد
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بسن اهلل الرمحي الرحين
اختبار حتصيلي يف وحدة البنيت اجليىلىجيت والتضاريس – هبحث اجلغرافيا
اسم الطالب/ة ..........................
الصف................................. :
الدرجة الكلٌة لالختبار...............:

المدرسة............................:
زمن االختبار 35 :دقٌقة

أوالا :الهدف من االختبار
ييدؼ ىذا االختبار معرفة ما تمتمكو طالبات الصؼ التاسع األساسي مف تحصيؿ معرفي في
كحدة البنية الجيكلكجية كالتضاريس الكاردة في منياج الجغرافيا لمصؼ التاسع.

ثانٌا ا :تعلٌمات االختبار:
عزيزتي الطالبة:

 .8قـ بتعبئة البيانات األكلية قبؿ البدء باإلجابة عف أسئمة االختبار.
 .5تأكد مف حصكلؾ عمى نسخة كاممة مف االختبار.

 .3يتككف االختبار مف(َ )0فقرة اختباريو مف نكع إختيار مف متعدد ،ما عميؾ إال أف تختار
اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ المكجكدة لكؿ فقرة.

 .4اق أر الفقرة (السؤاؿ) جيدان قبؿ البدء في اإلجابة ،كتأكد أنؾ أجبت عف األسئمة جميعيا.
 .5تمغى إجابة السؤاؿ الذم يشمؿ أكثر مف إجابة.

 .6درجتؾ في االختبار عبارة عف مجمكعة إجاباتؾ الصحيحة.

 .7درجتؾ في ىذا االختبار ال تؤثر عمى درجاتؾ الشيرية كالنيائية.
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اختاري البدٌل الصحٌح من بٌن البدائل األربعة بوضع دائر حول رمز البدٌل الصحٌح:
 .1تتشابه ممٌزات جبال بالد الشام مع جبال بالد المغرب العربً فٌما ٌلً عدا واحدة...........:
ب -الموقع
أ .كثرة سكرنهر
د -االمتداد
ج -كثرة أودٌتهر
 .2من المرتفعات الجبلٌة التً توجد فً سورٌا جبل....................
جـ -الهكرر
ب -الشرٌب
أ .األمرنوس

د -أطلس

ٌ .3ختلف مفهوم الجبال عن الهضاب من حٌث........................
ب -لهر قمم اررزة
أ.إرتفرعهر عن مستوى سطح الاحر
د -الاعد عن المسطحرت المرئٌة
جـ -كثرة األودٌة فٌهر
ٌ .4شٌر الرمز ( )الموضح على خرٌطة الوطن العربً التً أمامك إلى جبل......
د -االمرنوس
جـ -الهكرر
ب -تاستً
أ .الشرٌب

.5االنحدار العام للهضبة العربٌة األفرٌقٌة فً الوطن العربً ٌكون من........
د -الغرب للشرق
جـ -الشرق للغرب
ب -الجنوب للشمرل
أ .الشمرل للجنوب
 .6تتمٌز الهضاب فً الوطن العربً بأنها......................
ب -اعتدال منرتخهر
أ .قرٌاة من تخط االستواء
د -شاه صحراوٌة
جـ -كثرة سكرنهر
 .7تتألف جبال بالد الشام من سلسلة جبلٌة:......................
جـ -ثالث
ب -إثنرن
أ .واحدة

د -أراع

 .8تتمٌز السلسلة الغربٌة لجبال بالد الشام بـ............................
ب -كثرة أودٌتهر
أ .وعورة سفوحهر
د -اعتدال منرتخهر ووفرة أمطررهر
جـ -اعدهر عن المسطحرت المرئٌة
 .9تختلف الهضبة العربٌة األفرٌقٌة عن هضبة شبه الجزٌرة العربٌة من حٌث...............
ب -كار مسرحتهر
أ .كثرة أودٌتهر
د -قلة نارترتهر
جـ -قلة سكرنهر
 .11تصنف المرتفعات الجبلٌة حسب توزٌعها جغرافٌا فً الوطن العربً إلى ما ٌلً عدا
واحدة......
ب -جارل شاه الجزٌرة العراٌة
أ .جارل الصومرل ومورٌترنٌر
د -جارل االد الشرم والعراق
ج -جارل االد المغرب العراً
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 .11توجد السهول الفٌضٌة بالقرب من......................
جـ -األنهرر
ب -المحٌطرت
أ .الاحرر

د -الجارل

 .12تصنف السهول الساحلٌة حسب ممٌزاتها فً الوطن العربً إلى اآلتً عدا
واحدة................
ب -سهول شاه صحراوٌة وقلٌلة األمطرر
أ .سهول وفٌرة األمطرر ومعتدلة المنرخ
د -سهول ترتفع فٌهر الحرارة والرطواة.
ج -سهول قرٌاة من المسطحرت المرئٌة
.13السهول الساحلٌة هً...............
أ -منرطق واسعة مناسطة قرٌاة من سطح الاحر ب-مسرحة جغرافٌة مناسطة أو شاه مناسطة
د -مسرحرت شاه مستوٌة فوق مستوى سطح الاحر
ج -مسرحرت فٌضٌة تخصاة
.14تعتبر السهول الساحلٌة فً مصر شبه صحراوٌة بسبب..............
ب -هاوب الرٌرح المرطرة اشكل موازي
أ .اعدهر عن الاحرر
د -كثرة الجارل فٌهر
جـ -قراهر من تخط االستواء
ٌ.15عتبر السهل الساحلً فً مورٌتانٌا شبه صحراوي بسبب.......................
ب -هاوب الرٌرح الشمرلٌة الشرقٌة
أ -مرور تٌرر كنرري الاررد
د -هاوب الرٌرح الموسمٌة
جـ -هاوب الرٌرح الموازٌة للسرحل
.16السبب فً ارتفاع درجة الحرارة على سهول البحر األحمر ٌرجع إلى................
ب -تعرمد الشمس علٌهر
أ .انتخفرضهر عن مستوى سطح الاحر
د -هاوب الرٌرح الموسمٌة
جـ -تأثرهر ارلرٌرح التخمرسٌنٌة
.17تقام السدود على األنهار بهدف.....................
ب -الحد من الفٌضرنرت
أ .رفع تخصواة التراة
د -تركٌز ملوحة التراة
جـ -إزالة المستنقعرت
.18من المشاكل التً تحدث فً السهول الفٌضٌة فً الوطن العربً....................
ب – كثرة المستنقعرت
أ .الفٌضرنرت المتكررة
د -جمٌع مر ذكر
جـ -ارتفرع نساة الملوحة
ٌ.19شٌر الرمز ()على خرٌطة الوطن العربً التً أمامك إلى سهل ....
د -الملوٌة
جـ -الالذقٌة
ب -تهرمة
أ .عنراه
.21من الحلول المقترحة لمواجهة المشاكل الناتجة عن السهول
الفٌضٌة..............
ب -انرء السدود
أ -تحوٌلهر لمنرطق سكنٌة
د -التشجٌر
جـ -تركهر واالاتعرد عنهر
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َ ٌُ .62عرف المناخ على أنه...................
أ .حرلة الجو لفترة زمنٌة طوٌلة
جـ -منطقة جغرافٌة لهر تخصرئصهر

ب -الموقع ارلنساة لتخطوط الطول
د -حرلة الجو لفترة زمنٌة قصٌرة

 -66تؤثر دوائر العرض على مناخ الوطن العربً من حٌث...................
ب -وجود التضررٌس
أ.القرب أو الاعد عن المسطحرت المرئٌة
د -القرب و الاعد عن تخط االستواء
جـ -كثرة السهول
 -23السبب فً اختالف درجات الحرارة فً الوطن العربً ٌعود إلى................
ب -أشكرل التضررٌس
أ.الموقع الفلكً
د -جمٌع مر ذكر
ج -توزٌع الٌراس والمرء
 -62المناطق الجبلٌة فً الوطن العربً ذات مناخ........................
ب -حرر جرف صٌفر
أ.معتدل الحرارة صٌفر
د -قلٌل األمطرر شترءًا
جـ -صحراوي وشاه وصحراوي
ٌ -60عود المناخ الصحراوي فً المناطق الداخلٌة فً الوطن العربً إلى.................
ب -قراهر من تخط االستواء
أ.قلة النارترت
د -عدم وجود جارل
جـ اعدهر عن المؤثرات الاحرٌة
 -62تؤثر السفوح الغربٌة لجبال فلسطٌن على مناخها من حٌث......................
ب -ندرة األمطرر
أ.ارتفرع درجة الحرارة
د -وفرة األمطرر
جـ -قلة النارت
 -67تتشابه الجبال اإللتوائٌة مع الجبال االنكسارٌة فً الوطن العربً فً واحدة من
اآلتً.............
د -الثروات الطاٌعٌة
ج -المظهر التخررجً
ب -طاٌعة التكوٌنرت
أ.زمن النشأة
ٌ -62عود السبب فً تشكل الصخور الرسوبٌة فً الوطن العربً...................
د -طغٌرن مٌره الاحر وتراجعه
ج -الفٌضرنرت
ب -التجوٌة
أ.التعرٌة
 -62تعرف البنٌة الجٌولوجٌة على أنها.....................
أ .العلم الذي ٌهتم ادراسة الحٌرة النارتٌة والحٌوانٌة
ب.مكونرت قشرة األرض والعوامل الداتخلٌة والتخررجٌة التً أدت إلى تشكلهر
ج -العلم الذي ٌهتم ادراسة المٌره
د -طاقرت صتخرٌة لٌنه تعرضت لعملٌرت ضغط رأسً وأفقً.
ٌ -20ختلف الزمن الرابع عن الزمن الثالث من حٌث..................
ب -الصورة النهرئٌة لسطح األرض
أ.حدوث اإلنكسررات تخالله
د -تكون الجارل اإللتوائٌة واإلنكسررٌة تخالله.
ج -الطغٌرن المتكرر للاحر
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معايري تصميم احلقيبة اإللكرتونية

الموضوع /تحكيم المعايير الالزمة لتصميم الحقيبة اإللكترونية
السيد/ة ................................حفظه/ها اهلل
تحية طيبة وبعد…

تقوم الارحثة اإعداد دراسةة للحصةول علةى درجةة المرجسةتير فةي الترايةة – تتخصةص
منرهج وطرق تدريس اعنوان "فرعلية الحقياة اإللكترونية في تدريس وحدة الانية الجيولوجية
والتضرريس على التحصيل لدى طرلارت الصف الترسع في محرفظة تخرنيونس"
ولهذا الغرض قرمت الارحثة اإعداد قرئمة ارلمعريير الالزمة لتصميم الحقياة
اإللكترونية.
لذا نرجو من سيردتكم التكرم اإاداء رأيكم التخرص في هذه القرئمة من أجل الوصول
إلى الصورة النهرئية المنرساة وذلك اوضع إشررة (√) في المكرن المتخصص لرأي المحكم
كمر يلي:
م

المعيرر

.1

ترتبط أهداف البرنامج بالمحتوى المعرفي للدرس

رأي المحكم
غير منتمية

منتمية

مالحظرت

√

مع مالحظة إمكانية الحذف أو التعديل أو اإلضافة لمعايير جديدة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
الباحثة

فرطمة احمد أاو مزيد

027
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تحكيم قائمة معايير تصميم الحقيبة اإل لكترونية
م

درجة األهمية

المعيـــــرر

هرم

غير هرم

المعيار األول :تصميم الحقيبة اإللكترونية في ضوء خصائـــص الطالبات.
مؤشرات األداء:
.0
تحديد خصائص المتعلمين من حي  :العمر ،النوع ،المستوى
التعليمي ،والثقافي واالجتماعي.
.2

تحديد السلوك المدخلي للمتعلم ،والتأكيد علري تعلرم المهرارات السرابقة
التي تمكنه من األنتقال إلى تعلم المفاهيم الجديدة.

.9

تنوي عناصر الحقيبة حتى تتناسب م الفروق بين المتعلمين.

.1

تحليل المهمات الرئيسة إلى مهمات فرعية مناسبة ،بما يتناسب م
خصائص المتعلمين.

المعيار الثاني :وضوح األهداف التعليمية للحقيبة اإللكترونية.

مؤشرات األداء:
.2
تعررر األهررداف بصررورة واضررحة ومحررددة وتقرردم للمررتعلم فرري بدايررة
الحقيبة.
.2

تعر

الحقيبة اإللكترونية األهداف التعليمية بشكل

متسلسل وواضح.
األهداف التعليمية بشكل متفاعل م الطالب.

.2

يتم عر

.1

يشمل الهدف التعليمي نتاج تعلم واحد من نواتج التعلم.

المعيار الثالث :تنظيم محتوى الحقيبة وعرضها بطريقة مناسبة ومالئمة لخصائص المتعلمين.

مؤشرات األداء:
 9يقسم محتوى الحقيبة اإللكترونية إلى دروس تعليمية في ضوء األهداف
.
التعليمية وتحليل مهمات التعلم.
 0يعر كل درس (عنوان الدرس ،واألهداف ،عناصر المحتوى ،األنشطة،
0
 .أسئلة التقويم).
 0تنظم المعلومات في الحقيبة اإللكترونية منطقيا ،بحي يتالءم م طبيعة
0
 .المحتوى.
 0مناسبة المحتوي العلمي للمتعلم من ناحيرة الخبررة ،والخلفيرة الثقافيرة ،والمسرتوي
2
028

درجة األنتمرء
غير
منتمي
منتمي

م

درجة األهمية

المعيـــــرر

هرم

غير هرم

درجة األنتمرء
غير
منتمي
منتمي

 .التحصيلي.
المعيار الرابع :تشتمل الحقيبة اإللكترونية على أنشطة متعددة ومتنوعة تناسب األهداف التعليمية وخصائص المتعلمين.

مؤشرات األداء:
 .09يشتمل الحقيبة اإللكترونية على أنشطة تعليمية في كل مهمة مناسبة
لألهداف التعليمية.
 .01يحتوي البرامج على أنشطة تعليمية في كل مهمة مناسبة لخصائص
المتعلمين.

 .02تراعى الحقيبة اإللكترونية تنوي أنشطة التعلم لتسهل تحقيق
األهداف التعليمية.
 -02تتضمن بع

األنشطة العالجية أو اإلثرائيه.

المعيار الخامس :يشتمل تصميم الحقيبة اإللكترونية على تدريبات وأسئلة واضحة ومتنوعة في ضوء األهداف التعليمية ،لتحديد
مستوى أداء المتعلم.

مؤشرات األداء:
 .02تصاغ األسئلة في الحقيبة اإللكترونية بطريقة
واضحة وبسيطة يفهمها المتعلم.
.01

تكون التدريبات في الحقيبة متنوعة وشاملة لكل

األهداف التعليمية.

 .09تتمي األسئلة في الحقيبة بالتدرج في مستوى
صعوبتها.
األسئلة في البرامج تطبيقا لما سبق

 .20تعر
تعلمه.
- -20

تتض ررمن الحقيب ررة أمثل ررة متنوع ررة؛ م ررن حير ر

الكررم والكيررف ،ممررا يسرراعد علرري تيسررير تعلررم

المحتوي2.
 -22تتيح للمتعلم التحكم في عر

المحتوي والتجول

خالله.
المعيار السادس :تصمم الوسائط التعليمية على الشاشة بشكل مترابط ومتكامل لتحقيق األهداف.

مؤشرات األداء:
 -29تحتوي الحقيبة اإللكترونية على معلومات
صوتية مرتبطة بأهداف الدرس.

029

م

درجة األهمية

المعيـــــرر

هرم
 .21تتوافر في الحقيبة اإللكترونية أ رار التحكم
المناسبة.
 .22تعر

الحقيبة اإللكترونية معلومات (بصرية)

كالصور والرسوم بشكل وظيفي متكامل م
النصوص على الشاشة.
 .22تعر

الصور والرسوم التوضيحية لتصوير

النصوص المجردة.
 -22تتضمن الحقيبة العديد من مصادر التعلم ،مثل:
الرسوم والصور الثابتة والمتحركة ،والصوت،
ومقاط الفيديو
المعيار السابع :جودة محتوى الحقيبة اإللكترونية.

مؤشرات األداء:
 .21تحتوي الحقيبة اإللكترونية على معلومات حول
المقرر الدراسي.
 .29التدرج في مستويات صعوبة المحتوى وأنشطته
ليراعي الفروق بين المتعلمين.
 .90تعر

الحقيبة اإللكترونية المحتوى (النصوص

والرسوم والصور) بلون مناسب م ألوان
الخلفية.

 .90مناسبة الصور والرسوم ولقطات الفيديو
المستخدمة في الحقيبة لألهداف التعليمية.
المعيار الثامن :سهولة االستخدام والتفاعل في الحقيبة اإللكترونية.

مؤشرات األداء:
 .92تتناسب الحقيبة اإللكترونية م حاجات
المتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة.

 .99تتمي أ رار الحقيبة اإللكترونية بالوضوح.
 .91تجنب الجم بين أنماط مختلفة من التفاعل في
نفس اإلطار.
 .92تمكن الحقيبة اإللكترونية المتعلم من التحكم في
تشغيل أو إيقاف لقطة الفيديو ،أو تكرارها.

061

غير هرم

درجة األنتمرء
غير
منتمي
منتمي

م

درجة األهمية

المعيـــــرر

هرم
 -92تتيح للمتعلم التحكم في االستجابة ووقت عر
المادة التعليمية ،والتوقف في عر

الحقيبة،

والخروج منها في أي وقت يريده
المعيار التاسع :توافر التغذية الراجعة والتقويم في الحقيبة اإللكترونية.

مؤشرات األداء:
 .92تعر الحقيبة اإللكترونية المعلومات المناسبة
حول تقدم المتعلم.
 .91تقدم التغذية الراجعة على نفس الشاشة م
السؤال واستجابة المتعلم.
 .99تحتوي الحقيبة اإللكترونية على أنواع مختلفة
لتقويم األهداف.

 .10تتنوع استجابة الحقيبة اإللكترونية لدرجة الطالب
في التقويم.

- -10

تتضمن تقويم تكويني آخرر نهرائي ،يتبر كرل
منهررا تغذيررة فوريررة ،وتقررويم ذاترري عررن طريررق
عر ررر

بير رران يوضر ررح للمر ررتعلم نتر ررائج أدائر رره

ومعدل تعلمه
12

-

19

-

تر رروفر الحقيبر ررة اإللكترونير ررة التغذير ررة الراجعر ررة
المتنوعة وفقا ألنماطهرا أو مسرتوياتها ،والتري
مررن شررأنها تنبيرره المررتعلم وتعريفررة بنتررائج مررا
يقوم به من مهام تعليمية
إيجابي ر ررة الم ر ررتعلم وتفاعل ر رره مر ر ر موض ر رروعات
الحقيبة ،وفهمها وتقييمها

060

غير هرم

درجة األنتمرء
غير
منتمي
منتمي

م

درجة االنتمرء
درجة األهمية
غير
هرم غير هرم منتمي
منتمي

المعيـــــرر

المعيار العاشر :تحتوي الحقيبة اإللكترونية على إرشادات خاصة بالطالب والمعلم.
مؤشرات األداء:

تحتوي الحقيبة اإللكترونية على معلومات حول كيفية العر .

.11
 .12يحتر ر رروي الب ر ر ررامج علر ر ررى الر ر رردالالت المناسر ر رربة للرمر ر ررو واألشر ر رركال
المستخدمة.

.12

تحتوي الحقيبة اإللكترونية على معلومات حول كيفية تعديل
المتغيرات.

.12
.11

يحتوي البرامج على معلومات حول كيفية تعديل التقويم.
تتوفر المساعدة الال مة للمتعلم ،وذلك بتوفير بع

اإلرشادات

والتوجيهات التي توضح كيفية العمل بالحقيبة ،وكيفية معالجة
الخيارات الموجودة ،وتوفير المساعدة حسب استجابته

المعيار الحادي عشر :تصميم إنهاء الحقيبة اإللكترونية بشكل سهل وبسيط.
مؤشرات األداء:

.19

تس ررمح الحقيب ررة اإللكتروني ررة للم ررتعلم الخ ررروج م ررن الحقيب ررة بس ررهولة
ويسر من خالل الضغط على

.20

ر (الخروج من الحقيبة).

وجود مكان ثابت ل ر (الخروج من الحقيبة) على الشاشة حتى
يسهل على المتعلم استخدامه.

.20

يكون ر الخروج في الحقيبة على شكل باب لسهولة الوصول

إليه والخروج من الحقيبة.

064
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دليل املعلم يف صورته النهائية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اختبار حتصيلي يف وحدة البنية اجليولوجية والتضاريس -مبحث اجلغرافيا
السيد/ة ................................حفظه/ها اهلل
تحية طيبة وبعد...

املوضوع :حتكيم دليل املعلم

تقوم الباحثة :فاطمة أحمد قنديل أبو مزيد بإجراء بح

تربوي بعنوان :فاعلية استخدام الحقيبة اإللكترونية

في تدريس وحدة البنية الجيولوجية والتضاريس على التحصيل لدى طالبات الصف التاس
بخان يونس.

إشراف:

أ .د .عطا درويش :استاذ المناهج وطرق التدريس المشارك" جامعة األ هر"
د .محمود برغوت مشرف مبحثي الحاسوب والتكنولوجيا" و ارة التربية والتعليم"
للحصول على درجة الماجستير من جامعة األ هر -كلية التربية ،لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا
الدليل.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
الباحثة

فرطمة أحمد أاو مزيد

062

بسم اهلل الرحمن الرحيم

دليــــل المـعلــم
فــي

مبــحث الجغرافيـــــا
"وحدة البنية الجيولوجية والتضاريس"
الصف التاسع

5182-5184

066

تقديــــــــــــم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني قائد الغر احملجلني حممد
الصادق األمني وعلى اله وصحبة أمجعني  ،وبعد.....
أضع هذا الدليل بني يدي املعلمني ليكون مرشداً لتوظيف احلقيبة اإللكرتونية،
راجية من ذلك الوصول هبذا الدليل إىل مستوى طموح امليدان الرتبوي.
وهلذا فإنين أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدني يف إجناز هذا الدليل من
مشرفني وحمكمني ،ملا بذلوه من جهد يف سبيل إخراجه بأفضل صورة.
وختاما نسال اهلل أن يوفقنا إىل ما حيب ويرضى وحيقق الرفعة والصالح هلذا الوطن.
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل،،،،

الباحثة:
فاطمة أمحد أبو مزيد

062

مفهوم الحقيبة اإللكترونية:

هي وحدة تعليمية تعتمد نظام التعلم الذاتي وتوجه نشاط المتعلم  ،تحتوي على مادة معرفية

ومواد تعليمية منوعة مرتبطة بأهداف سلوكية ،مع ة باختبارات قبلية وبعدية وذاتية ،ومدعمة
بنشاطات تعليمية متعددة تخدم المناهج الدراسية وتساندها.

وهي نظام تعليمي تعلمي تفاعلي متكامل مصمم بطريقة الكترونية ويشمل مجموعة من المواد

التعليمية المترابطة من نص وصوت وصورة واختبارات وأنشطة ومواد أثرائية م ودة بعناوين مواق

على اإلنترنت فهي األرقى في حوسبة التعليم حي

يتم حوسبة مادة دراسية كاملة في برنامج واحد

يمكن استخدام محتوياته للمساعدة في التدريس ليقوم الطالب بدراسته بشكل مستقل ذاتيا.

مفهوم الجـغـرافيــــــــــا:
علم دراسة األر

باعتبارها مسكن اإلنسان أي دراسة األر

وما عليها من ظواهر طبيعية

وعالقات التأثير والتأثر بين اإلنسان وهي تعنى بدارسة محاوالت اإلنسان لمواجهة مشكالت البيئة
الطبيعية واستخدامها لخدمته.

وتجم الجغرافيا المجالين الطبيعي والبشري إذ تدرس الجغرافيا الطبيعية البيئة التي تحيط باإلنسان

في حين تدرس الجغرافيا البشرية مظاهر الحياة اإلنسانية وأثر الظواهر الطبيعية على اإلنسان

ومدى التأثير البشري في تلك الظواهر.

من األهداف العامة لمبحث الجغرافيا:
 اإليمان بقدرة الخالق ع وجل في إبداع الكون وتنظيمه. -تحديد مواق الظواهر الجغرافية محليا وعربيا وعالميا.

 الربط بيت تو ي السكان والموارد على سطح األر . استنتاج العالقة بين النظم البشرية والطبيعية. اقتراح حلول لمشكالت بيئية محلية واقليميا وعالميا. تع ي اإلنتماء للوطن (حب الوطن من اإليمان). تأكيد حسن الجوار بين الدول. -الوعي بظروف فلسطين االجتماعية والسياسية واالقتصادية والطبيعية.

األهداف العامة لوحدة البنية الجيولوجية والتضاريس:

 -توضيح المقصود بكل من البنية واأل منة الجيولوجية.

 يبين مفهوم المرتفعات الجبلية والهضاب وأقسامها وممي اتها في الوطن العربي.064

 توضيح أقسام السهول وممي اتها وتويعها الجغرافي. -يبين المقصود بالمناخ والعوامل المؤثرة فيه.

أهــــــــــــداف دليـــــــــــل المعلم:
 -8ت ويد المعلم بإطار مرجعي حول التعلم من خالل الحقيبة اإللكترونية.
 -5ت ويد المعلم بطريقة استخدام الحقيبة اإللكترونية.

 -3مساعدة المعلم للقيام بمهام اإلشراف على تعلم الطالبات من خالل الحقيبة اإللكترونية.
 -4ت ويد المعلم بالمفاهيم والمهارات في وحدة البنية الجيولوجية والتضاريس.
 -2مساعدة المعلم على تصور واضح لكيفية تنظيم المعلومات والمفاهيم الواردة في الحقيبة

اإللكترونية.

 -6مساعدة المعلم على إعداد وتخطيط الدروس الذاتية بشكل جيد.

خطوات تشغيل الحقيبة والدخول للدروس التعليمية:

خطوات تشغيل الحقيبة موضحة بالتفصيل في دليل الطالب يمكنك اإلطالع على الدليل.
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الدرس :البنية الجيولوجية

المبحث :جغرافيا

عدد الحصص0 :حصة

المفاهيم والمصطلحات
المصادر والوسائل

إلى:

الفترة الزمنية:من:

الصف:التاس

ال من البدائي االركي -ال من األول  -ال من الثاني  -ال من الثال

 -حفرة اإلنهدام العربية  -الجبال

اإللتوائية -الجبال االنكسارية -الطفوح البا لتية -ال من الراب
خريطة الوطن العربي – فيديو – صور

األهداف

التقويم

خطوات التنفيذ
أوالا :يطلب المعلم من التالميذ الضغط على

االختبار القبلي ومن ثم اإلجابة عليه.
ثاني ا :يمهد المعلم للدرس :حي

يطلب من التالميذ

الضغط على تمهيد الدرس السترجاع الخبرات

التعليمية السابقة ،وبعد التمهيد للدرس يطلب منهم

الضغط على التالي.
 .3توضحي مفهوم
البنية الجيولوجية.

يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة

صور للبراكين وال ال ل والتعرية

الصور وتعر

والتجوية ،ومن ثم يطلب منهم الضغط على أيقونة
الفيديو حي

يعر

فيديو للبراكين وال ال ل ،بعد

ذلك يطرح عليهم المعلم سؤال:

.3اذكر العوامل التي أدت إلى تشكيل ار
الوطن العربي م ذكر أمثلة ؟

..........................
.4عرفي البنية الجيولوجية؟
.......................................

بعد مشاهدتك لهذه الصور والفيديوهات ما هي
العوامل التي أسهمت في تشكيل ار

الوطن

العربي؟ ومن ثم يساعدهم في استنتاج مفهوم البنية
الجيولوجية.
بعد ذلك يطرح عليهم سؤال :ما األ منة الجيولوجية
التي أسهمت في تشكيل ار

الوطن العربي؟

ثم يطلب منهم مشاهدة الخريطة المفاهيمية التي
توضح األ منة.
 .4تصفي حالة ار

 -يطلب منهم المعلم الضغط على أيقونة الفيديو .3وضحي مالمح ال من البدائي

الوطن العربي في ال من

لعر

الجيولوجي االركي.

عليهم سؤال بعد مشاهدتك للفيلم من يصف حالة
ار

فالش عن ال من البدائي االركي ،ثم يطرح االركي؟..............................
الوطن العربي خالل هذا ال من وهل يوجد

في وقتنا الحالي بقايا آثار من هذا ال من؟ وبعد
ذلك يطلب منهم مشاهدة وقراءة التعريف الموجود
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األهداف

التقويم

خطوات التنفيذ
على الشاشة ،ومن ثم يطلب منهم الضغط على
أيقونة الخرائط لمشاهدة مواق آثار ال من االركي
على الخريطة.

 .1توضح النتيجة

يطلب المعلم من التالميذ مشاهدة فالش عن ال من أكملي الفراغات اآلتية -3 :يطلق على مياه

المترتبة على طغيان

االركي ومن ثم يطرح عليهم سؤال :بعد مشاهدتك البحر المتوسط قديما ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

وانحسار مياه بحر تيثس

للفيديو ما النتيجة التي ترتبت على طغيان مياه .4طغت مياه بحر تيثس على األطراف

على األطراف الشمالية

والشرقية للوطن العربي.

بحر تيثس على األطراف الشمالية والشرقية؟ وما  ....و .....للوطن العربي حي

وصلت إلى

المناطق العربية التي طغت عليها مياه بحر تيثس؟

ار ......و ....وشمال ر......و.......

 -ثم يطلب منهم الضغط على الخريطة لمشاهدة

 .1ما النتيجة المترتبة على /طغيان مياه بحر تيثس

الدول العربية التي تق في األطراف الشمالية

على األطراف الشمالية والشرقية للوطن

والشرقية للوطن العربي.

العربي؟.......

يطرح المعلم على التالميذ سؤال :على تشكل
صخرية
 .6تُفسري تشكل طبقات -
رسوبية

طبقات رسوبية في ال من الثاني بصورة سميكة؟

الثاني.

على اإلجابة ،يتطلب من التالميذ استنتاج اإلجابة.

لإلجابة على السؤال اضغط على الفيديو للتعرف
فوق الصخور النارية في ال من
بعد مشاهدة الفيديو يطرح المعلم

عليهم سؤال

أخر :هل لهذه الصخور الرسوبية فائدة ؟ ويطلب
منهم مشاهدة الفيديو مرة أخرى للتعرف على

اإلجابة.

المعلم من التالميذ الضغط على الخرائط لمشاهدةمواق الدول العربية التي تتمت بهذه الفائدة.
 .2تذكري التغيرات

 -يطلب المعلم من التالميذ مشاهدة فالش ال من

التضاريسية لألر

الثال  ،وبعد المشاهدة يطرح عليهم سؤال؟ ماذا

العربية في ال من
الجيولوجي الثال .

تقويم تكويني:

علل :كان لطغيان مياه بحر تيثس بشكل

متكرر فائدة
كبيرة؟.....................................
.

...........................................
..
...........................................
.

الحظت في الفيديو؟ ومن ثم يطرح السؤال التالي

ما األشكال التضاريسية لألر

العربية التي

ظهرت في هذا ال من؟
 .6تُوضحي المقصود
بحفرة االنهدام العربية.

 يطلب المعلم من التالميذ الضغط على الخريطة تقويم تكويني:التي توضح حفرة االنهدام العربية ،ثم يطرح سؤال  .3وضحي المالمح التي تمي بها ال من
؟ ما السبب في انفصال قارة آسيا عن أفريقيا؟ الثال

عن األ منة السابقة؟

وما المناطق التي شملتها حفرة االنهدام ،ثم يطلب ...........................................
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األهداف

خطوات التنفيذ
المعلم منهم مشاهدة بع

التقويم

الصور والفيديوهات ...........................................

لمناطق حفرة االنهدام مثل :البحر الميت وبحيرة  .0 ..........عرف حفرة االنهدام؟
طبريا وسهل الغاب ووداي عربة وخليج العقبة ...........................................
.....................

والبحر الميت.
 يطلب المعلم من الطالبات الضغط على أيقونةاألنشطة والتدريبات والضغط على نشاط رقم ()3

لمناقشته فيما بينهم عبر المنتدى:
نشاط رقم( )3ماذا يحد

جبال

لو :لم تتعر

بالد الشام للحركات االنكسارية؟
 .7تُفرقي بين الجبال
اإللتوائية والجبال

االنكسارية

 يطلب المعلم من التالميذ أن يذكروا أقسام تقويم تكويني:الجبال التي ظهرت في ال من الثال

وتعريف كل ض عالمة( )/أو (×):

منها ،ومن ثم يطلب منهم الضغط على أيقونة  .3في ال من الثال

تشكلت على ار

الخرائط لمشاهدة أمثلة على هذه الجبال وموجودة الوطن العربي الجبال اإللتوائية والجبال
في الدول العربية حتى يتعرف الطالب على موق

االنكسارية( )

هذه الجبال ،ثم يطلب منهم الضغط على أيقونة .0الجبال اإللتوائية تشكلت بفعل تعر
الصور لمشاهدة هذه الجبال ،ومن ثم الضغط على الطبقات الصخرية الصلبة لعمليات الضغط
أيقونة الفيديو لمشاهدة الجبال االنكسارية.

الراسي واألفقي( ).
 .1من أمثلة الجبال االنكسارية جبال شرق
البحر األحمر وغربه(

).

 .2جبال أطلس في المغرب العربي هي
مثال على الجبال اإللتوائية( ).
 .2تُعرفي الطفوح البا لتية - .يطلب المعلم من التالميذ تعريف الطفوح تقويم تكويني:
البا لتية ،ومن ثم يطلب منهم الضغط على أيقونة عرف الطفوح البا لتية؟
الفيديو لمشاهدة فالش الطفوح البا لتية
 .9تُفسري تكامل الصورة  -يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة

...........................................

...........................
تقويم تكويني:

النهائية لبنية سطح أر

خرائط ومشاهدة الخريطة التي توضح الوطن

لوطن العربي في ال من

العربي في صورته الحالية ،ويطرح عليهم سؤال :ما الوطن العربي؟
استنتاجك لهذا الزمن؟
...........................................

الثال  .تُفسري تكامل
الصورة النهائية لبنية

سطح ار

يعد ال من الراب الصورة النهائية لبنية ار

...........................

لوطن
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خطوات التنفيذ

األهداف
العربي في ال من الراب .

بعد انتهاء المعلم من شرح الدرس يطلب من

التالميذ ،الضغط على أيقونة قراءات أثرائية والقيا
بحل النشاط
وبعد ذلك القيام بحل االختبار البعدي ،ومن ثم
يطلب منهم المعلم أن يقوموا بحل الواجب البيتي
في المن ل وارساله إلى المعلم عبر البريد

االلكتروني.

020

التقويم

الدرس :المرتفعات الجبلية والهضاب

المبحث :جغرافيا

عدد الحصص1 :حصة

المفاهيم والمصطلحات

الفترة الزمنية:من:

الصف:التاس

إلى:

الجبال -جبال بالد الشام-جبال العراق-جبال شبه الج يرة العربية -جبال مصر والسودان-جبال بالد
المغرب العربي – الهضاب  -الهضبة العربية األفريقية  -هضبة شبه الج يرة العربية-

المصادر والوسائل

الهضبة الصومالية.
خريطة الوطن العربي – فيديو – صور

االهداف

التقويم

خطوات التنفيذ
أوالا :يطلب المعلم من التالميذ الضغط على
االختبار القبلي ومن ثم اإلجابة عليه.
ثانيا :يمهد المعلم للدرس :حي

يطلب من

التالميذ الضغط على تمهيد الدرس السترجاع
الخبرات التعليمية السابقة ،وبعد التمهيد للدرس

يطلب منهم الضغط على التالي.
 .0توضحي مفهوم
الجبال.

-

يطلب المعلم من التالميذ الضغط على

تقويــــــم تكوينــــي:

أيقونة فيديو لمشاهدة أقسام التضاريس ،ثم  .3تنقسم التضاريس في الوطن

يطرح سؤال :اذكر أقسام التضاريس؟

العربي إلى ........و......و.......

للتعرف على مفهوم الجبال:
 يطلب المعلم من التالميذ الضغط علىأيقونة فيديو ،وعر

فيديو للجبال ،وبعد ذلك

يطرح المعلم سؤال :بعد مشاهدتك للفيديو
وضح مفهوم الجبال؟ ثم يقوم بعر

مجموعة

من الصور تجسد تعريف الجبال ،بعد ذلك

.0الجبال هي لمناطق التي ي يد

ارتفاعها عن.......م عن مستوى سطح البحر،

ولها ...............
.1تصنف الجبال في الوطن العربي إلى
.......و......و ......و..........

يطرح سؤال ما هي أقسام الجبال في الوطن
العربي؟

 .4تعدد السالسل الجبلية
في بالد الشام.

 -في البداية يطلب المعلم من التالميذ الضغط تقويم تكويني:

على أيقونة خرائط ،والضغط على خريطة  .3اذكر ممي ات السلسة الغربية لجبال
الوطن العربي الموضح عليها دول بالد الشام ،بالد الشام؟

ومن ثم يطرح سؤال :اذكر دول بالد الشام؟

....................................

 وبعد ذلك يطلب منهم الضغط على الخرائط .................................مرة أخرى لمشاهدة السالسل الجبلية في بالد  .0من دول بالد

الشام  ،ثم يطرح مجموعة من األسئلة كم عدد الشام........و......و.......
السالسل الموجودة في بالد الشام؟ واذكر ض عالمة( )/أو (×):
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االهداف

التقويم

خطوات التنفيذ
الجبال الموجودة في فلسطين؟ في األردن؟ في  .3تتمي
سوريا؟ في لبنان؟

السلسة الشرقية لجبال بالد

الشام عن السلسة الغربية بوفرة أمطارها

 يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة وكثرة سكانها( ).فيديو مشاهدة فيديو لجبال بالد الشام ومن ثم  .0توجد جبال عجلون في األردن
يطرح سؤال :من خالل مشاهدتك للفيديو ما ( ).
هي ممي ات السلسلة الغربية لجبال بالد الشام؟
ثم عر

 .1من الجبال التي توجد في سوريا جبال

مجموعة من الصور تجسد ممي ات االمانوس والعلويين( ).

السلسة الغربية والشرقية.
 -ثم يطلب المعلم من التالميذ ،الضغط على

أيقونة األنشطة والتدريبات لمناقشة نشاط
رقم(:)3
ما النتيجة المترتبة على امتداد جبال بالد الشام
بشكل موا ي لخط الساحل.
 .1تُقارني بين ممي ات

جبال الوطن العربي.

أوالا :بالنسبة لجبال العراق :يطرح المعلم

سؤال :اذكر أقسام جبال العراق؟

تقويم تكويني:

 .3تمتد جبال.......في الشرق بين
وايران( اغروس-االمانوس-

بعد ذلك يطلب من التالميذ اضغط على أيقونة

العراق

خرائط للتعرف على مواق جبال العراق على

كردستان-عجلون).

الخريطة.

 .0جبال كردستان تمتد بين العراق

ثم يطلب منهم الضغط على أيقونة فيديو،

و(.....ليبيا-سوريا-تركيا-تونس).

وأيضا الصور ،وبعد ذلك يطرح سؤال من

.1تتمي جبال العراق ب(اعتدال مناخها-
أمطارها-كثرة

سكانها

خالل مشاهدتك للفيديو والصور ،ما هي

وفرة

ممي ات جبال العراق؟

سفوحها).

ثاني ا :بالنسبة لجبال شبه الجزيرة العربية،

تقويم تكويني:أكمل الفراغ:

وعورة

يطرح سؤال :اذكر أقسام جبال شبه الج يرة

 .3تنقسم جبال شبه الج يرة العربية إلى

بعد ذلك يطلب من التالميذ الضغط على

مثل جبال ......في السعودية

أيقونة خرائط للتعرف على مواق جبال شبه

وجبال.....في اليمن.

الج يرة العربية على الخريطة.

 .0الجبال الموا ية لسواحل عمان مثل

ثم يطلب منهم الضغط على أيقونة فيديو ومن

جبل....في عمان.

مشاهدتك

ب...........و.........

العربية؟

ثم الصور ،وبعد ذلك يطرح سؤال من خالل
للفيديو والصور ما هي ممي ات جبال شبه
022

جبال موا ية لساحل شرق البحر األحمر

 .1تتمي

جبال شبه الج يرة العربية

االهداف

التقويم

خطوات التنفيذ
الج يرة العربية؟
 بعد ذلك يوجه المعلم التالميذ للضغط علىأيقونة األنشطة والتدريبات :لمناقشة نشاط
رقم( )0عبر المنتدى:
ما النتيجة المترتبة على /امتداد جبال عسير

تقويم تكويني :أكمل الفراغ:

بشكل موا ي لساحل البحر األحمر وخليج

.8تمتد جبال مصر والودان على طول

ثالث ا:بالنسبة لجبال مصر والسودان :يطلب

 .0تعد قمة جبل .....في مصر أعلى

عدن؟
المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة خرائط

للتعرف على الفرق بين جال مصر والسودان
وجبال شبه الج يرة العربية ،ومن ثم يطرح

سؤال اذكر الجبال التي توجد في كل من
مصر والسودان؟

 -ثم يطلب المعلم من التالميذ الضغط على

الساحل.....للبحر........

قممها ويبلغ ارتفاعها........

.1

ممي ات

من

الجبال

في

مصر.....و......
أمثلة

.2من

الجبال

في

السودان...........

الخرائط مرة أخرى لمشاهدة موق جبال مصر

والسودان على عليها.

ثم يطلب منهم الضغط على أيقونة الفيديو ومن
ثم الصور الستنتاج ممي ات جبال مصر.
 بعد ذلك يوجه المعلم التالميذ للضغط علىأيقونة األنشطة والتدريبات :لمناقشة نشاط

رقم(.)0

رابع ا :بالنسبة لجبال المغرب العربي:

يطلب المعلم من التالميذ الضغط على الخرائط
للتعرف على أسماء ومواق دول بالد المغرب

العربي ،ثم يطرح سؤال :اذكر أقسام جبال
المغرب العربي ؟

بعد ذلك يطلب من التالميذ الضغط على
أيقونة خرائط للتعرف على مواق جبال المغرب
العربي على الخريطة.
ثم يطلب منهم الضغط على أيقونة فيديو ومن
ثم الصور ،وبعد ذلك يطرح سؤال من خالل

مشاهدتك للفيديو والصور ما هي ممي ات جبال
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قويم تكويني:
.3

عدد

دول

بالد

العربي.....و.........و.........

المغرب

.0ما هي أعلى قمة في بالد العربي وكم
يبلغ ارتفاعها...................
 .1من ممي ات جبال بالد المغرب
العربي..........................

االهداف

التقويم

خطوات التنفيذ
بالد المغرب العربي؟ -بعد ذلك يوجه المعلم
التالميذ للضغط على أيقونة األنشطة
والتدريبات :لمناقشة نشاط رقم( )1عبر
المنتدى:
قارن بين جبال أطلس جبال بالد الشام من

حي

االمتداد والشكل؟

.2تمي بين هضاب الوطن في البداية يطلب المعلم من التالميذ الضغط
العربي.

على الصور لعر

صور للجبال وصور

للهضاب ،ومن ثم يطلب منهم الضغط على
أيقونة الفيديو للتعرف على الفرق بين الجبال

تقويم تكويني:

 .8قارن بين الجبال والهضاب؟

..................................

...................................

والهضاب من خالله ،ثم يطرح أسئلة ما الفرق

 .5ض ( )/أو(×):

 -يطلب المعلم من التالميذ الضغط على

هضاب الوطن العربي.

بين الجبال والهضاب؟ ما المقصود بالهضبة؟
أيقونة خرائط وعر

خريطة الهضاب ومن ثم

يطرح سؤال :بعد مشاهدتك للخريطة ماذا
تالحظ؟

ما النسبة المئوية التي تشكلها الهضاب في

الوطن العربي؟
اذكر أقسام الهضاب في الوطن العربي؟
أوال :بالنسبة للهضبة العربية األفريقية:يطلب

المعلم من التالميذ الضغط على الخريطة ومن

ثم يطرح سؤال :اذكر االنحدار العام للهضبة
العربية األفريقية؟
اذكر أسماء الدول العربية التي تمر الهضبة

بأراضيها؟

ثم يطلب منهم عر

فيديو الستنتاج ممي اتها.

ثانيا :بالنسبة لهضبة شبه الج يرة العربية:

يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة
خرائط للتعرف على هذه الهضبة ومن ثم
يطلب منهم الضغط على الفيديو ويطرح سؤال:
من خالل مشاهدتك للفيديو اذكر ممي ات
هضبة شبه الج يرة العربية.
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( )الهضبة العربية األفريقية هي اكبر
( ) يصب نهري جوبا وشبيلي في
المحيط األطلسي.

( )تمتد هضبة شبه الج يرة من جبال
أطلس في الغرب إلى جبال البحر

األحمر في الشرق.

( ) من األراضي العربية التي غطتها
هضبة شبه العربية األفريقية مصر
والسودان وليبيا.

االهداف

خطوات التنفيذ
ثالث ا :بالنسبة للهضبة الصومالية:

يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة
خرائط للتعرف على هذه الهضبة ومن ثم

يطلب منهم الضغط على الفيديو ويطرح سؤال:
من خالل مشاهدتك للفيديو اذكر ممي ات
الهضبة الصومالية.
بعد انتهاء المعلم من شرح الدرس يطلب من
التالميذ ،الضغط على أيقونة قراءات أثرائية
والقيام بحل النشاط ،وبعد ذلك القيام بحل

االختبار البعدي ،ومن ثم يطلب منهم المعلم
أن يقوموا بحل الواجب البيتي في المن ل

وارساله إلى المعلم عبر البريد االلكتروني.
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التقويم

\الدرس :السهول

المبحث :جغرافيا

الفترة الزمنية:من:

عدد الحصص1:حصة

إلى:

المفاهيم والمصطلحات

السهول -السهول الساحلية -السهول الفيضية -السدود.

المصادر والوسائل

خرائط -فيديو -صور.

االهداف

خطوات التنفيذ

الصف:التاس

التقويم

أوالا :يطلب المعلم من التالميذ الضغط على
االختبار القبلي ومن ثم اإلجابة عليه.
ثانيا :يمهد المعلم للدرس :حي

يطلب من التالميذ

الضغط على تمهيد الدرس السترجاع الخبرات

التعليمية السابقة ،وبعد التمهيد للدرس يطلب منهم
الضغط على التالي.
 .3تذكري أقسام السهول
في الوطن العربي.

 يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونةخرائط لعر

خريطة للسهول في الوطن العربي ثم

يطرح أسئلة :ماذا تسمى السهول الممتدة على
ضفاف األنهار في الوطن العربي؟

ماذا تسمى السهول الممتدة على أطراف الوطن
العربي؟
 .0تُوضحي المقصود
بالسهول الساحلية.

 يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة تقويم تكويني:فيديو لمشاهدة فيديو للسهول ،ومن ثم يطلب منهم  .3وحي المقصود بالسهول
الضغط على أيقونة خرائط للسهول الساحلية ،وبعد الساحلية؟
ذلك يطرح سؤال :من خالل مشاهدتك للفيديو ................................
والخريطة وضح المقصود بالسهول الساحلية؟ ثم ................................
يطلب منهم الضغط على الصور وذلك لتأكيد

المفهوم.
ثم يطلب من التالميذ الضغط على الخرائط مرة
أخرى وعلى الصور للسهول الساحلية ويطرح

سؤال:

علل :تضيق السهول الساحلية في مناطق وتضيق
في مناطق أخرى؟
 -يطرح المعلم سؤال :صنف السهول الساحلية

 .1تُصنفي السهول
الساحلية حسب تو يعها

حسب تو يعها الجغرافي في الوطن العربي؟ ثم

الجغرافي في الوطن

يطلب المعلم من التالميذ الغط على الخرائط
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االهداف
العربي.

خطوات التنفيذ

التقويم

لمعرفة السهول الممتدة على كل من :البحر
المتوسط ،البحر األحمر وبحر العرب ،الخليج
العربي وخليج عدن ،المحيط األطلسي.
بعد ذلك يطلب منهم الضغط على الخرائط ،ويطرح
سؤال:اذكر أسماء سهول ساحلية في كل من
المغرب ،سوريا ،لبنان ،الج ائر ،فلسطين،

السعودية....
 .2تُصنفي السهول
الساحلية حسب ممي اتها

 -يطرح المعلم على التالميذ سؤال صنف لسهول تقويم تكويني :علل لما يأتي:

الساحلية حسب ممي اتها.

في الوطن العربي.

بالنسبة للسهول معتدلة المناخ ووفيرة األمطار :وسوريا بال راعة؟

 .3تشتهر السهول الساحلية في لبنان

يطلب المعلم من التالميذ الضغط على فيديو ومن ...................................

ثم على الخرائط ويطرح أسئلة :علل /تتمي السهول .0ترتف درجة الح اررة ونسبة الرطوبة
المعتدلة بالكثافة السكانية؟

اذكر دول عربية تنتمي لهذه السهول؟

على سواحل كل من البحر األحمر

والخليج العربي؟

بالنسبة للسهول شبه صحراوية وقليلة األمطار.................................. :
يطلب منهم الضغط على أيقونة خرائط ومن ثم  .1على الرغم من وقوع سواحل كل

يطرح أسئلة :علل /قلة سقوط األمطار على كل من مصر وليبيا والصومال على
من مصر وليبيا بالرغم من وقوعها على الساحل؟
قلة األمطار في موريتانيا؟

المسطحات المائية إال أن كمية

األمطار التي تسقط عليها قليلة؟

ثم وجه المعلم طلبته إلى الضغط على أيقونة ...................................

األنشطة والتدريبات لمناقشة نشاط رقم()0(،)3عبر  .2قلة سقوط األمطار على سواحل

المنتدى:

موريتانيا بالرغم من وقوعها على

نشاط رقم(:)3على الرغم من هبوب الرياح الماطرة المحيط األطلسي؟
.........................................
على سواحل كل من مصر والصومال إال أن
األمطار التي تسقط عليها تكون بكميات قليلة؟؟

.............................................
نشاط( :)0بم تفسري :تعتبر سواحل موريتانيا
صحراوية وشبه صحراوية؟
..........................................

 -بالنسبة للسهول التي ترتف فيها نسبة الرطوبة

ودرجة الح اررة :يطلب المعلم من التالميذ الضغط
على أيقونة خرائط :للتعرف على هذه السهول.
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االهداف

التقويم

خطوات التنفيذ

 .5توضحي المقصود

 -يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة

تقويم تكويني:

بالسهول الفيضية.

فيديو للسهول الفيضية ومن ثم يطرح سؤال :من

 .3وضح المقصود بالسهول الفيضية؟

خالل مشاهدتك للفيديو ما المقصود بالسهول

...................................

الفيضية؟ ومن ثم عر

صور للسهول ويطرح

السؤال التالي :اذكر أقسام السهول الفيضية؟

 .0أكملي الفراغات اآلتية:
تشكل  -سهول نهري دجلة والفرات

 -بالنسبة لسهول نهري دجلة والفرات في العراق:

ما نسبته ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر %من مساحة

يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة

العراق.

خرائط لعر

خريطة العراق ومن ثم يطرح سؤال

 -تظهر السهول الفيضية لنهري

ما األنهار التي توجد في العراق؟ ثم يطلب من

دجلة والفرات في األج اء ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر من

الفيضية ويطرح سؤال من خالل مشاهدتك للفيديو

الخليج العربي.

التالميذ الضغط على أيقونة فيديو لمشاهدة السهول العراق وتنتهي في ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر على رأس
من

ممي ات

استنتج ممي ات السهول الفيضية بالعراق؟

-

ثم يوجه المعلم التالميذ للضغط على األنشطة

الفيضية.....و.............

السهول

والتدريبات لمناقشة نشاط رقم( )2عبر المنتدى

 -تنقسم السهول الفيضية في الوطن

وهو :ما النتيجة المترتبة على خصوبة السهول

العربي إلى......و.......

-

الفيضية بالعراق؟

 تعبر السهول الفيضية موطناللحضارات القديمة مثل الحضارة
.....و.....و.....
تقويم تكويني:

 -بالنسبة لسهول نهر النيل في مصر والسودان:

يطلب المعلم من التالميذ الضغط على أيقونة

فيديو ومن ثم الصور وبعد ذلك يوجه أسئلة :من

سهل الدلتا هو عبارة عن.......

توجد سهول رافدي بحر الجبل والغ ال
في دولة ........
سهول  ........محصورة بين النيل

أي اتجاه ينحدر نهر النيل؟ وفي أي دول يمر؟
بين النيل األبي
ثم يطلب منهم الضغط على أيقونة خرائط (خريطة
يوجد على مجرى نهر النيل في
مصر والسودان للتعرف على األنهار.
مصر سهل .......والى الشمال من
 ثم يطلب منهم الضغط على الفيديو لمشاهدةمدينة ر .......يوجد سهل دلتا نهر
نهر الدلتا ومن ثم عر صور وخريطة توضح
النيل.
السهل ويطرح أسئلة :من يصف شكل سهل نهر
والنيل األ رق.

الدلتا؟

وكم تبلغ مساحته؟ وما هي ممي اته؟
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االهداف

خطوات التنفيذ

 .6تذكري مشاكل السهول

 يطلب المعلم من التالميذ الضغط على الصورمجموعة منها عن المستنقعات والفيضانات

الفيضية في الوطن

وعر

العربي.

ومن ثم يطلب عر

التقويم
تقويم تكويني:
تتعر

السهول الفيضية لعدة مشاكل

فيديو وبعد ذلك يطرح سؤال :اذكر هذه المشاكل م الشرح؟

من خالل مشاهدتك للصور والفيديو ما هي
المشاكل التي تعاني منها السهول الفيضية؟

علل:

والتدريبات لمناقشة نشاط رقم(:)5
اقترح حلول لكل من:

مناطق السهول الفيضية؟

................................

 .3ارتفاع نسبة الملوحة في تربة السهول الفيضية؟

ارتفاع نسبة الملوحة في تربة السهول

 -يوجه المعلم تالميذه إلى الضغط على األنشطة انتشار األم ار

 .0كثرة المستنقعات؟

والبعو

في

الفيضية؟

 ثم يطلب من التالميذ الضغط على أيقونة ..................................الصور وعر

مجموعة من صور السدود ومن ثم

يطرح سؤال اذكر اسم النهر والسد الذي أنشأ عليه
وفي أي دولة؟ وبعد ذلك يوجهم للضغط على

أيقونة خرائط
 -ويطرح سؤال آخر ما الهدف من بناء السدود؟

ما الهدف من بناء السدود على
األنهار في الوطن العربي؟

ومن ثم يوجه التالميذ للضغط على األنشطة ...............................والتدريبات لمناقشة نشاط رقم (:)5
ماذا يحد

لو استغلت الدول العربية السهول

استغالال جيدا؟
بعد انتهاء المعلم من شرح الدرس يطلب من
التالميذ ،الضغط على أيقونة قراءات أثرائية والقيا
بحل النشاط
وبعد ذلك القيام بحل االختبار البعدي ،ومن ثم

يطلب منهم المعلم أن يقوموا بحل الواجب البيتي

في المن ل وارساله إلى المعلم عبر البريد
االلكتروني.
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...............................

المبحث :جغرافيا

الدرس :المناخ والعوامل المؤثرة فيه

عدد الحصص0:حصة

الفترة الزمنية:من:

المفاهيم والمصطلحات

المناخ -الطقس -الموق الفلكي -ظل المطر
ُ

الصف:التاس

إلى:

خرائط -فيديو -صور.

المصادر والوسائل

االهداف

التقويم

خطوات التنفيذ
أوالا :يطلب المعلم من التالميذ الضغط على
االختبار القبلي ومن ثم اإلجابة عليه.
ثاني ا :يمهد المعلم للدرس :حي

يطلب من التالميذ

الضغط على تمهيد الدرس السترجاع الخبرات

التعليمية السابقة ،وبعد التمهيد للدرس يطلب منهم
الضغط على التالي.
 .3تُعرفي المناخ.

في البداية يطلب المعلم من تالميذه الضغط على تقويم تكويني:
أيقونة فيديو ومن ثم يطرح سؤال ما الفرق بين ما الفرق بين الطقس والمناخ؟

الطقس والمناخ؟
 .0تذكري أثر دوائر
العر

على مناخ الوطن

العربي.

..................................

المناخ والمناخ؟
ما الفرق بين ُ
 يطرررح س رؤال مررا العوامررل المررؤثرة فرري منرراخ الرروطن تقويم تكويني:ارتف رراع درج ررة الح ر ر اررة جنررروب الر رروطن

العربي؟

 يطلر ررب المعلر ررم مر ررن تالمير ررذ الضر ررغط علر ررى أيقونر ررة العربي؟خرائط (خريطرة الموقر الفلكري) ومرن ثرم يطررح سرؤال ....................................
ما أثر الموق الفلكي على مناخ الوطن العربي؟

مررا الس رربب فرري ارتف رراع درجررة الحر ر اررة جنرروب ال رروطن

العربي؟
اذكر بع

الدول العربية البعيدة عن خط االستواء؟

يطرح سؤال اذكر أشكال التضاريس؟

 .1تُوضحي أثر المناطق
الجبلية على مناخ الوطن

بالنسرربة للهضرراب يطررل المعلررم مررن تالميررذه الضررغط كير ر ررف تر ر ررؤثر الهضر ر رراب علر ر ررى منر ر رراخ

العربي.

على أيقونة فيديو للهضاب ومن ثم طرح سرؤال كيرف الوطن العربي؟

تؤثر الهضاب على مناخ الوطن العربي؟

تقويم تكويني:

..................................

الضغط على أيقونة الصور للهضاب.
بالنسرربة للمنرراطق الجبليررة :يطلررب المعلررم مررن تالميررذه تقويم تكويني:
اذكررر الممي ر ات الترري يمتررا بهررا منرراخ
الضر ررغط علر ررى الصر ررور لمشر رراهدة المنر رراطق الجبلير ررة،
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االهداف

التقويم

خطوات التنفيذ

ومررن ثررم يطرررح س رؤال مررا أثررر المنرراطق الجبليررة علررى المناطق الجبلية؟
.................................

مناخ الوطن العربي.

................................
 بالنسر رربة المتر ررداد الجبر ررال بالنسر رربة التجر رراه الرير رراح تقويم تكويني:المر رراطرة يطلر ررب المعلر ررم مر ررن تالمير ررذه الضر ررغط علر ررى ( ) تعتبر منطقرة شربه الج يررة العربيرة

أيقون ررة ص ررور وع ررر

مجموع ررة منه ررا توض ررح أث ررر منطق ر ررة ص ر ررحراوية ألنه ر ررا تقر ر ر خل ر ررف

امتداد الجبال بالنسبة التجاه الرياح الماطرة.

جبال البحر األحمر.
( ) الس ر ررفوح الجبلي ر ررة المقابل ر ررة للري ر رراح
الرطبة اقرل مطر ار مرن الجهرات الواقعرة
خلف الجبال.

( ) مناطق ظل المطر هي السفوح
الجبلية المواجهة للرياح الرطبة.
 .2تفسري المناطق الداخلية

 -يطلب المعلم من تالميذه الضغط على أيقونة

تقويم تكويني:

في الوطن العربي مناخها

خرائط للتعرف على أثر تو ي اليابس والماء على

علل:

حار جاف صيفا بارد ممطر المناخ.

يتمي مناخ األطراف الشمالية من

شتاءا

الوطن العربي باعتدال درجة ح اررته؟

...............................

أصبحت المناطق الداخلية من الوطن
العربي صحراوية؟
................................
بعد انتهاء المعلم من شرح الدرس يطلب من
التالميذ ،الضغط على أيقونة قراءات أثرائية والقيا

بحل النشاط

وبعد ذلك القيام بحل االختبار البعدي ،ومن ثم
يطلب منهم المعلم أن يقوموا بحل الواجب البيتي في
المن ل وارساله إلى المعلم عبر البريد االلكتروني.
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ملحق رقم () 9

دليـــل الطالب

لستددام احلقيبة اإللكرتونية يف
مبحث اجلغرافيا

0235-0232
042

مرحبا بك ع ي تي الطالبة :هذا الدليل يمكنك من التعامل م الحقيبة اإللكترونية ،وكيفية

استخدامها.

أوال :عند فتح موق الحقيبة اإللكترونية على الرابط التالي سوف تظهر لك هذه الشاشة قومي
بالضغط على أيقونة دخول.
http://bag-geo.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi

ثاني ا :قبل البدء في استخدام الحقيبة يجب عليك الضغط على أيقونة تعليمات االستخدام في القائمة

الرئيسة ،مما يسهل عليك التعامل معها.

ثالثا :للدخول على دروس الوحدة يجب الضغط على الدروس التعليمية كما هو موضح أمامك.

046

رابع ا:عند الضغط على الدروس سوف تظهر شاشة تسجيل الدخول ،قومي بإدخال اسم الدخول وكلمة

المرور الخاصة بك ثم اضغطي على أيقونة دخول:

خامس ا :بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور سوف تظهر الشاشة التالية ،قومي بإختيار الدرس األول
" البنية الجيولوجية"

سادس ا :عند الضغط على الدرس األول سوف تظهر لك الشاشة التالية :اجب عن االختبار القبلي ،وبعد

اإلنتهاء اعتمد اإلجابة ،ففي حال حصولك علة %22تحول فو ار إلى الدرس التالي ،واذا حصلت على

أقل من  %22تنتقل إلى تمهيد الدرس ألنك بحاجة إلى دراسته أق أر التمهيد ثم اضغط التالي.

042

سابعا :عند الضغط على أيقونة التالي سوف تنتقل إلى األهداف السلوكية التي نرجو تحقيقها لديك بعد
اإلنتهاء من الدرس اقرأها جيدا ومن ثم انقر التالي:

044

ثامن ا :عند الضغط على الهدف األول سوف تظهر لك شاشه ،تحتوي على الشرح وعلى أرقام صفحات
في أسفلها بعد اإلنتهاء من قراءة الشرح في الشاشة األولى اضغط على رقم( )0في الصفحات لألنتقال

للصفحة الثانية ،وهكذا..

تاسع ا :لمشاهدة صور الدرس اضغط على أيقونة صور ،وهكذا بالنسبة للخرائط والفيديو.

047

عاشرا :لحل أنشطة الدرس قم بالضغط على أنشطة وتدريبات ،سوف تظهر الشاشة التالية ،اختار

النشاط رقم 3سوف تحول إلى المنتدى لمناقشته م

الحادي عشر :لحل النشاط األثرائي ،والبح

مالئك ،وهكذا لكافة األنشطة في الحقيبة:

على جوجل حول موضوع الدرس واإلستفادة من مواق

لها عالقة بموضوع الدرس ،اضغط على القراءات األثرئية ،كما سبق توضيحه.

الثاني عشر :بعد اإلنتهاء من الدرس سوف يظهر فو ار االختبار البعدي ففي حالة اإلجابة عليه بنسبة
 %22تحول مباشرة إلى الدرس الثاني ،ففي حال حصولك على نسبه اقل يوجهك فو ار لمكونات الدرس.

الثالث عشر :بعد اإلنتهاء من االختبار البعدي يظهر الواجب البيتي مباشرة ،قم بتحميله وحله في المن ل
وارساله عبر البريد االلكتروني

الرابع عشر :للحوار والمناقشة م

مالئك ومعلمك اضغط على غرفة الحوار.
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ملحق رقم ()00
اعض شرشرت الحقياة اإللكترونية
 .....http://bag-geo.com/cgi-sys/suspendedpage.cgiالصفحة الرئيسة في الحقياة اإللكترونية
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بع

ملحق رقم()33

صور لطالبات الصف التاس من مدرسة
بني سهيال للبنات أثناء التطبيق
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ملحق رقم()12
سيناريو الحقيبة اإللكترونية
 -3سيناريو شاشة الدخول للحقيبة اإللكترونية:
رقم

عنوان

3

شاشة

الشاشة الشاشة
الدخول

مخطط

الشاشة

-

النص المكتوب

الصور

أهال وسهال بكم في

-

الحقيبة اإللكترونية

للحقيبة

الثابتة

الصور المتحركة

الفيديو

أسلوب الربط

-

الضغط على

لمادة الجغرافيا

اإللكترونية

ايقونة الدخول
للحقيبة

اإللكترونية

 -0سيناريو شاشة الصفحة الرئيسة:
رقم

عنوان

0

شاشة

الشاشة الشاشة
الدخول

للحقيبة

اإللكترونية

مخطط

النص المكتوب

تفصيلي

عزيزتي الطالبة :يجم موق

الشاشة

الصور الثابتة

الحقيبة االلكترونية الموجود على

اإلنترنت ما بين الحقيبة

الصور

المتحركة

-

الفيديو

أسلوب

-

الضغط

بط

على أيقونة
الدروس

التعليمية بمفهومها العام وبين

التعليمية.

مفهومها التقني التكنولوجي

وبالتالي يتيح لك الجم بين

فوائد الحقيبة التعليمية وفوائد

التقنية .كذلك يتيح موق الحقيبة
االلكترونية فرصة الربط بين

التعلم الذاتي والتعلم الجمعي

فيجعل المتعلم داخل منظومة
مجتمعية تعليمية تحتم عليه

اإلستفادة منها وافادتها في نفس
الوقت.
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الر

 -1سيناريو االختبار التحصيلي:
رقم

عنوان

1

شاشة

الشاشة الشاشة
الدخول

مخطط

النص المكتوب

الصور الثابتة

الصور

تفصيلي

االختبار التحصيلي:

-

-

الشاشة

اختاري اإلجابة الصحيحة:

المتحركة

الفيديو

أسلوب الر بط

-

الضغط على

 -3تتشابه ممي ات جبال بالد

للدروس

اإلجابة بعد

الشام عن جبال بالد المغرب

التعليمية

اإلنتهاء من

فيما يلي عدا واحدة....

حل األسئلة

أ .كثرة سكان ب .كثرة أودية
ج.الموق

أيقونة اعتماد

د .االمتداد

 -0من المرتفعات الجبلية التي
توجد في سوريا....
ا .االمانوس
ج .الهكار

ب .الشايب
د .أطلس

مالحظة /يوجد اختبار قبلي قبل
الدخول لكل درس.

 .2سيناريو شاشة الدروس التعليمية:
رقم

عنوان

2

شاشة

الشاشة الشاشة

للدروس
التعليمية

مخطط

النص المكتوب

الصور

تفصيلي

الدرس األول :البنية الجيولوجية.

-

الشاشة

الثابتة

الدرس الثاني :المرتفعات الجبلية
والهضاب.

الصور المتحركة

الفيديو

أسلوب الر بط

-

الضغط على
اسم الدرس
المراد إختياره.

الدرس الثال  :السهول.

نموذج

الدرس الراب  :المناخ والعوامل
المؤثرة فيه.
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 .5سيناريو تمهيد الدرس:
رقم

عنوان

5

شاشة

الشاشة الشاشة

التمهيد

مخطط

النص المكتوب

الصور

الصور

تفصيلي

أهال وسهال بك ع ي تي الطالبة في

-

-

الشاشة

للدرس

الثابتة

رحاب الوحدة األولى من مقرر الجغرافيا.

المتحركة

الفيديو

أسلوب الر بط

-

الضغط على

أيقونة التالي

تعرفنا في الوحدة السابقة على الموق

التعليمي

الجغرافي والفلكي وتم توضيح الن اعات
الحدودية بين الدول العربية.

الموق الجغرافي للوطن العربي يتوسط

القارات الثالثة(آسيا وأفريقيا وأوروبا).
الموق الفلكي :يق بين دائرتي

عر 0درجة جنوب خط االستواء و17

درجة شماال ،وخط طول  37درجة غرب

غرينتش إلى 62شرقا

 .6سيناريو األهداف السلوكية:
رقم

عنوان

6

شاشة

الشاشة الشاشة

األهداف
السلوكية

مخطط

النص المكتوب

تفصيلي

ع ي تي الطالبة :سنعر

الشاشة

عليك في الدرس

الجيولوجية) وبذلك نتمنى أن تتحقق لديك

األهداف التالية:

 -توضحي مفهوم البنية الجيولوجية.

 تذكري العوامل التي أدت إلى تشكل ار -تصفي حالة ار

-

-

الثابتة

الحالي معلومات مهمة حول موضوع(البنية

الوطن العربي.

الصور

الصور

الوطن العربي في ال من

الجيولوجي االركي بلغتها الخاصة.

تفسري تشكل طبقات صخرية رسوبية فوق
الصخور النارية في ال من الثاني.
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المتحركة

الفيديو

أسلوب الر بط

-

الضغط على
األهداف أو
أيقونة التالي.

 .7سيناريو شاشة مكونات الدرس:
رقم

عنوان

7

شاشة

الشاشة الشاشة

مكونات

مخطط

النص المكتوب

الصور الثابتة

الصور

تفصيلي

البنية الجيولوجية.

-

-

الشاشة

ال من البدائي االركي.

المتحركة

الفيديو

أسلوب الر بط

-

الضغط على

ال من األول.

الدرس

أي مكون من
مكونات

ال من الثاني.

الدرس أو

ال من الثال .

على أيقونة

حفرة األنهدام.

التالي أو

الجبال.

السابق.

الطفوح البا لتية.

ال من الراب .

 .2سيناريو شاشة محتوى المكون األول:
رقم

عنوان

2

شاشة

الشاشة الشاشة

محتوى

المكون

األول

مخطط

النص المكتوب

تفصيلي

ص 3وضحي المقصود بالبنية

الشاشة

الصور الثابتة

الصور

المتحركة

الفيديو

الضغط

-

الجيولوجية؟

انظري إلى الخريطة المفاهيمية التالية:

العوامل التي أسهمت في تشكيا ار

فيديو التعرية

عوامل خارجية

األنكسارات الزالزل

التعرية

نستخلص

التجوية

أن

البنية

الجيولوجية عبارة عن مكونات قشرة

األر

والعوامل الداخلية والخارجية

التي أسهمت في تشكلها.

ص5تقويم تكويني:

اذكري العوامل التي أدت إلى

تشكيل ار

الصفحات
التالي.

عوامل داخلية

مما

على أرقام
وأيقونة

الوطن العربي

سبق

أسلوب الربط

الوطن العربي م

ذكر أمثلة؟
.............................
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فيديو البراكين

عرفي البنية الجيولوجية؟
..................................

لإلجابة على السؤال اضغط هنا
ص 3األزمنة الجيولوجية

 .9سيناريو شاشة االختبار البعدي:
رقم

عنوان

9

شاشة

الشاشة الشاشة

االختبار

مخطط

الشاشة

النص المكتوب

الصور

الصور

-

-

الثابتة

تفصيلي

المتحركة

الفيديو

أسلوب الر بط

-

الضغط على

البعدي

اعتمد اجابتك.

 .32سيناريو شاشة القراءات اإلثرائية:
رقم

عنوان

32

شاشة

الشاشة الشاشة

القراءات

مخطط

النص المكتوب

الصور

تفصيلي

نشاط أثرائي.

-

الشاشة

الثابتة

الصور

المتحركة

نشاط أثرائي.

اإلثرائية

الفيديو

أسلوب الر بط

-

 الضغط علىالفالش
 وعلى أي رابط -البح

جوجل.
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في

 .33سيناريو شاشة الواجب البيتي:
رقم

عنوان

33

شاشة

الشاشة الشاشة

األنشطة

مخطط

الشاشة

الصور

النص المكتوب

الثابتة

تفصيلي

الصور

المتحركة

-

الفيديو

أسلوب الر بط

-

 الضغط علىالفالش

الواجب البيتى.

والتدريبات

 .30سيناريو شاشة أنشطة وتدريبات:
رقم

عنوان

30

شاشة

الشاشة الشاشة

األنشطة

مخطط

الشاشة

الصور

النص المكتوب

الثابتة

تفصيلي

-

الصور

المتحركة

-

الفيديو

-

أسلوب الر بط
 الضغط علىالنشاط

والتدريبات

 .31سيناريو شاشة األهداف العامة:
رقم

عنوان

31

شاشة

الشاشة الشاشة

األهداف

مخطط

الشاشة

الصور

النص المكتوب

الثابتة

تفصيلي

الصور

المتحركة

-

العامة
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الفيديو

-

أسلوب الر بط
الضغط على
الصفحة الرئيسة
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