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 باللغة العربية ملخص الدراسة
ترونيا  في التحصيل الدراسي الفوري والمرجأ لمفاهيم أثر توقيت عرض خرائط المفاهيم الك 

 .العلوم لتالميذ المرحلة االبتدائية واتجاهاتهم نحوها
برمجية الكترونية قائمة علي خرائط المفاهيم االلكترونية           تصميم ه الدراسة كان الغرض من هذ 
قبل أو بعد عرض ) يت عرضها توق أثرقياس ، و وفقا  لمفاهيم أوزوبل ( تقدم ملخصا  للدرس ) 

الفوري والمرجأ ، كذلك اتجاهات علي تحصيل المعلومات ( المعلم للدرس داخل قاعة الدراسة 
الصف الخامس االبتدائي بمنطقة الباحة محافظه لدي عينة من تالميذ الطالب نحو مادة العلوم 

 .المخواة 

ا معايير تصميم خرائط المفاهيم م :هيسئلة رئيسية أوجاءت أسئلة الدراسة متضمنة ثالثة  
للعلوم الفوري علي التحصيل العلمي توقيت عرضها داخل قاعة الدراسة تأثير وما ؟االلكترونية 

 ؟ والمرجأ؟، واتجاهات الطالب نحو المادة لدي طالب نفس العينة 

 أحدهما تستخدم خرائط المفاهيم االلكترونية قبل: وتضمنت الدراسة مجموعتين تجريبيتين 
عرض المعلم للدرس ، في حين تستخدم المجموعة األخري خرائط المفاهيم بعد عرض المعلم 

: واعتمدت الدراسة علي المنهجين الوصفي والتجريبي ، من خالل األدوات التالية . للدرس 
قائمة تحليل محتوي الوحدة الدراسية ، استبانة لتحديد معايير تصميم خرائط المفاهيم االلكترونية 

 .و مقياس اتجاه ، ليل استخدام البرمجية ، اختبار تحصيلي ، د

 :  أربعة فروض صفرية هياشتملت الدراسة علي كما 

 بين متوسطي درجات( و33) عند مستوي داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .0
 .التحصيلي الفوري للعلوم لدي أفراد العينة االختبار  المجموعتين التجريبيتين في

 بين متوسطي درجات( و33) عند مستوي داللة فروق ذات داللة إحصائية  توجدال  .6
 .التحصيلي المرجأ للعلوم لدي أفراد العينة االختبار  المجموعتين التجريبيتين في

 بين متوسطي درجات( و33) عند مستوي داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية ال   .0
 . مادة العلوم لدي أفراد العينة المجموعتين التجريبيتين في مقياس االتجاه نحو

وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة تأثير توقيت عرض الخرائط االلكترونية علي تحصيل المعلومات 
الفوري والمرجأ في مادة العلوم ، وعدم تأثير التوقيت علي اتجاه الطالب نحو مادة العلوم ؛  

ئط المفاهيم االلكترونية بعد عرض التي استخدمت خرا) حيث تفوقت المجموعة التجريبية الثانية 
     في التحصيل الفوري والمرجأ للمعلومات مقارنة  بالمجموعة التجريبية االولي( المعلم للدرس 
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، ومن ثم تم قبول (التي استخدمت خرائط المفاهيم االلكترونية قبل عرض المعلم للدرس ) 
لي عدم وجود فروق دالة احصائيا  بين كما توصلت النتائج أيضا  ا. الفرضين األولين المقترحين 

 .المجموعتين بالنسبة لالتجاه نحو مادة العلوم 

االعتماد علي خرائط المفاهيم : وتوصلت الدراسة أيضا  الي عدة توصيات كان من أهمها 
االلكترونية كمدخل لتصميم برمجيات تعلم العلوم ، وتدريب المعلمين علي استخدامها ، 

فاهيم االلكترونية كنظام لمراجعة الدرس بعد عرضه من قبل المعلم ، واستخدام خرائط الم
وتضمنت .واعتبار خرائط المفاهيم االلكترونية بمثابة أسلوب أو نشاط تقييمي للمادة التعليمية 

االقتراحات إجراء دراسات ميدانية تتناول قياس فعالية المواقع االلكترونية التفاعلية التي تستند 
لمفاهيم في تبسيط تدريس العلوم ، وعالج المفاهيم العلمية الخاطئة لدي الطالب لمدخل خرائط ا

، كذلك بحث العالقة بين استخدام المواقع االلكترونية التفاعلية  وتنمية الموهبة واالبداع في 
 .  العلوم لدي الطالب 

Abstract 
 

The purpose of this study design software electronic list on the electronic 
concept maps (provides a summary of the lesson), according to the 
concepts of Ozubl, and measure the impact of the timing of the 
presentation (before or after viewing the teacher for the lesson in the 
classroom) to collect immediate information and delayed, as well as 
students' attitudes toward science among a sample of the fifth grade of 
primary-Baha. 

Came the questions of the study included three main questions are: what 
design concepts of electronic maps standards? What is the impact the 
timing displayed inside the classroom on the educational achievement of 
Science immediate and delayed?, And trends toward students with the same 
sample material students? 

The study included two experimental: one using the electronic concept 
maps before displaying the teacher for the lesson, while the other group 
used concept maps after viewing the teacher for the lesson. The study 
relied on the descriptive and experimental approaches, through the 
following tools: List Module content analysis, a questionnaire to determine 
the design concepts of electronic maps standards, guide the use of the 
software, achievement test, and scale direction. 

The study also included a four-zero hypotheses are: 
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- There were no statistically significant differences at the level of 
significance (05) and between the mean scores of the two experimental 
groups in achievement test for immediate Sciences at the sample. 

- There were no statistically significant differences at the level of 
significance (05) and between the mean scores of the two experimental 
groups in achievement test delayed for Science at the sample. 

- There were no statistically significant differences at the level of 
significance (05) and between the mean scores of the two experimental 
groups in scale trend toward science among respondents. 

The results of the study confirmed the effect of the timing of electronic 
display on the collection of immediate information and delayed in science 
maps, and not the effect of time on the direction of students towards 
science; where outperformed the second experimental group (which used 
electronic concept maps after viewing the teacher for the lesson) in the 
prompt collection and delayed for comparative information The first 
experimental group (which used electronic concept maps before displaying 
the teacher for the lesson), and then was accepted counts the first two 
proposals. The results also found that there was no statistically significant 
differences between the two groups for the trend towards science. 

The study also found several recommendations was the most 
important: to rely on the electronic concept maps as input for the design of 
software learning science, and train teachers to use, and the use of 
electronic concept maps as a system to review the lesson after the 
presentation by the teacher, and considering the electronic concept maps as 
a method, or evaluation activity with Article educational .otdment 
suggestions conducting field studies on measuring the effectiveness of 
interactive Web sites that are based on the entrance to the concept maps to 
simplify the teaching of science, and the treatment of erroneous scientific 
concepts among students, as well as the relationship between the use of 
interactive websites and the development of talent and creativity in science 
among students search 
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 مقدمة 
يشــهد العصــر الحــالي تطــورات ســريعة ومتالحقــة فــي جوانــب تطبيــق التكنولوجيــا فــي التعلــيم،   

ويجتهــد المهتمــون بهــذا المجــال مــن أجــل وضــع تصــورات وآليــات ؛ تتــيح فــرص جيــدة الســتخدام 
اآلن بيئــات الحاســب  التقنيــات الحديثــة فــي البيئــة التعليميــة ، ومــن أكثــر الوســائل التقنيــة انتشــار ا

الــذي تطــور إلــي مفــاهيم أكثــر "  لحاســب اآللــي الــتعلم المعتمــد علــي ا"اآللــي والوســائط المتعــددة  
-CBT Computer اآللـــي  تطـــور ا، ويمكـــن القـــول أن التعلـــيم اإللكترونـــي المعتمـــد علـــي 

BaseTraining ـــيم األساســـي التقليـــدي ـــا للتعل ـــة ويمكـــن اعتمـــاده بصـــورة ، أســـلوبا  مرادف  مكمل
 (.6334)ألساليب التعليم المعهودة سالم

يتيح الفرصة للمتعلم لمواجهة ، ومن الجدير بالذكر أن التدريس باستخدام الوسائط المتعددة 
األمر الذي تطلب تفسيرا  من المتعلم في ضوء ، قضايا وظواهر ومواقف تعليمية غير مألوفة 
والذي بدوره يمكن المتعلم من  Active Learningخبراته السابقة وخلق ما يسمي بالتعلم النشط 

، ورسوم، وأصوات، اكتساب المعلومات التي تقدم عبر شاشات الكمبيوتر في شكل نصوص
وبالتالي قد يؤثر التدريس بالوسائط المتعددة في التحصيل ، ولقطات فيديو، وصور بأنواعها

. ه من االستمرارية في عملية التعلم والفهم لدي المتعلم، بل واكتساب المهارات العملية التي تمكن
 (6336 )الل 

حيث تتيح للمتعلم تحقيق مهمة ويعد توظيف الحاسب اآللي في العملية التعليمية وسيلة    
الفعالية ومبدأ التعلم الذاتي النشط أثناء تلقيه المعلومات  ، مما يقلل من نسبة الملل والسأم من 

 .التعليم

تعليميــــة ذات الوســــائط المتعــــددة قــــد صــــممت لخدمــــة األغــــراض فضــــال  عــــن كــــون البرمجيــــات ال
وتعتبــر خــرائط المفــاهيم االلكترونيــة وســيلة جيــدة لــتعلم ( .هـــ0400علــي زرد)التعليميــة المتعــددة 

 لـــتعلم جيـــدة وســـيلة تعتبـــر الذهنيـــة الـــتعلم خـــرائط أن إلـــي (6333)قطـــاميالمفـــاهيم حيـــث يشـــير 
 يسـهل معين ذهني سياق خالل من المعلومات ربط علي مالمتعل وتساعد العلمية المفاهيم وتنمية

 بســياق واألدبيـة العلميــة المفـاهيم معالجــة فـي المـدخل هــذا ويسـتخدم المعلومــات، وتـذكر اسـتدعاء
 وطرحها تذكرها وسرعة المعلومة اكتساب يسهل بدورة وهذا متسلسل، هرمي بشكل ترابطي بنائي

 وخــرائط الذهنيــة الخــرائط بــين الخبــراء بعــض ويــربط .الــتعلم علــى الطالــب تســاعد مناســبة بطريقــة
 الـتعلم مفهـوم حول دارت التي(أوزوبل) أفكار من نبعتا أساسيتان وسيلتان أنهما باعتبار المفاهيم

 المفاهيم خرائط أو المتقدمة المنظمات: على (أوزوبل) فكرة وتقوم (.6303) عدنان :المعني ذي
 الرتباطهــــا العلــــوم تعلــــم ببيئــــات ارتباطــــا   أكثــــر المفــــاهيم خــــرائط تكــــون وقــــد الذهنيــــة، الخــــرائط أو
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 والنظريـــــــــــــة الفكـــــــــــــرة نفـــــــــــــس يتبعـــــــــــــون جميعـــــــــــــا   أنهـــــــــــــم إال – مباشـــــــــــــرة   العقليـــــــــــــة بالعمليـــــــــــــات
 (.Hyerle,1996)هيرل:

 المدرسـةتنتمـي فكريـا  إلـي الذهنيـة  خـرائطعلـي أن ال (,J. Lewis 2008)) لـويس ويؤكـد
 تتضمن والمعرفة للمتعلم، المعرفي الجانب علي تركيز من انظريته تحمله ما علي بناءا   المعرفية
 تعلمهـا التـي والقضايا والنظريات والتعميمات والمعلومات والمفاهيم الحقائق من الذييتألف اإلطار
 (.المعرفية بالبنية تسمي ما وهي المناسب التعليم الموقف في واستخدامها استدعائها ويمكن الفرد

 التـي األنشـطة مـن مجموعـة عبـر تتكـون (أوزبـل) عنـد المعرفة بأن (6332) فرحان آل ويضيف
 هــذه تخــزين ســلفا ، المعروفــة بالمعلومــات الجديــدة األفكــار ربــط :وهــي المــتعلم بهــا يقــوم أن يجــب

 .محمـد جاسـم، .المختلفـة الحيـاة مواقف في الجديدة المعلومات تطبيق بها، واالحتفاظ المعلومات
 قــد دراســية مــادة أي فــي الطــالب يواجههــا التــي الصــعوبة أن (0116) الكنــاني ويــري (.6334)

إسـتراتيجية إلـي أن ( 6332)ويشير صادق .التعلم سير خريطة أو مخطط وضوح عدم بسبب تنشأ
خاصــة  -ضــمن االســتراتيجيات التــي اســتخدمت فــي عمليتــي التعلــيم والــتعلم تــأتي  –الذهنيــة خــرائط ال

ويـري الباحـث صـاحب . لـي مثيـرات بصـرية تـربط بـين المفـاهيموتعتمـد عالمفاهيم العلمية، في تدريس 
خضــاعها للتركيــز  خـرائطال الدراسـة الحاليــة أن فكــرة الذهنيــة قــد تيسـر علــي المــتعلم انتقـاء المعلومــات وا 

وتسـتعرض الدراسـة الحاليـة .والتحليل ومن ثم القدرة علي االستنتاج واستخالص المعلومـات وتوظيفهـا 
ت الخــرائط الذهنيــة بنظاميهــا التقليــدي وااللكترونــي، للتعــرف علــي معــايير بعــض البحــوث التــي عالجــ

 .ومواصفات الخرائط الذهنية من جهة وآليات معالجتها الكترونيا  من جهة أخري

 :مشكلة الدراسة
وعلية تتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عن أثر توقيت عرض خرائط المفاهيم االلكترونية 

 جأ واالتجاه نحو العلوم لدي تالميذ المرحلة االبتدائية في التحصيل الفوري والمر 

وقد ابتكر أوزبل )0161( فكرة لتصميم خرائط المفاهيم من خالل ما يسمي بالمنظم المتقدم من 
أجل تحقيق ما يسمي بالتعلم ذي المعني  ويشير كل من )مرعي، توفيق، الحيلة، محمد. 

)6336(. إلي أن مفهوم خرائط المفاهيم كما يراها أوزبل - مايزود به المعلم طالبه من مقدمة 
أو مادة تمهيدية مختصرة، تقدم في بداية الموقف التعليمي، حول بنية الموضوع والمعلومات 

المراد معالجتها بهدف تعلم المفاهيم المتصلة بالموضوع، من خالل ربط المسافة وردمها بين ما 
 يعرف المتعلم من قبل ، وما يحتاج معرفته.

 العلمية المفاهيم وتنمية لتعلم جيدة وسيلة أنها : المفاهيم خرائط (6333)  قطامي  ويحدد 
 وتذكر استدعاء يسهل معين ذهني سياق خالل من المعلومات ربط علي المتعلم وتساعد



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

- 111 - 

 (م  8102، اجلزء األول، أبريلالعدد احلادى عشر ، ) 

 ترابطي بنائي بسياق واألدبية العلمية المفاهيم معالجة في المدخل هذا ويستخدم ، المعلومات
 مناسبة بطريقة وطرحها تذكرها وسرعة المعلومة اكتساب يسهل وهذا متسلسل، هرمي بشكل
 . طرحها المراد والمعلومة التعليمية الحالة تالءم

 تمهيدية عروض استخدام يستلزم ( المفاهيم خرائط أو المتقدمة المنظمات) النظرية هذه ولتطبيق
         أي التعميم من عال يمستو  المقدمات هذه تتضمن أن ويجب الدرس لدخول مقدمات أي
 لترسيخ كمرسي القاعدة هذه تكون أن يمكن ولذلك التعلم، عملية يسهل مما (عامة قاعدة )

 (,J. Lewis 2008)) .المكتسبة الجديدة األفكار

 بناءا المعرفية المدرسةأن خرائط المفاهيم عند أوزوبل تنتمي فكريا  إلي ومن الجدير بالذكر  
 هي أوزبل عند والمعرفة ، للمتعلم المعرفي الجانب علي تركيز من ريتهنظ تحمله ما علي
 التي والقضايا والنظريات والتعميمات والمعلومات والمفاهيم الحقائق من يتألف  الذي اإلطار)

 بالبنية تسمي ما وهي المناسب التعليم الموقف في واستخدامها استدعائها ويمكن الفرد تعلمها
 األنشطة من مجموعة عبر تتكون أوزبل عند المعرفة وهذه (.6332) ان،فرح آل) (.المعرفية

 تخزين سلفا ، المعروفة بالمعلومات الجديدة األفكار ربط :وهي المتعلم بها يقوم أن يجب التي
 جاسم،) .المختلفة الحياة مواقف في الجديدة المعلومات تطبيق ، واالحتفاظ المعلومات هذه

 قد دراسية مادة أي في الطالب يواجهها التي الصعوبة أن أوزبل يري ولذلك (6334) .محمد
 (0116 الكناني) . لطالبه المعرفية للخلفية من المعلم تأكد عدم بسبب تنشأ

 الخبراء رؤية فاختالف للمعلومات مركزة حزم هيئة علي للطالب تقدم المفاهيم خرائط ألن ونظرا  
 علي (6334 ، محمد جاسم ) يؤكد حيث . الدراسي الفصل داخل استخدامها توقيت بخصوص

 (6336 )علي السيد محمد : من كل ذلك في ويتفق له تمهيدا أو للدرس كاستهالل تستخدم أنها
 المفاهيم وخرائط المتقدمة المنظمات أن األخر البعض يري حين في (6336 ) قنديل وأحمد ،

    محمد اسماعيل : الوجهة تلك ويؤكد التقييم جوانب في وتساعد للدرس مختصرة مراجعات تقدم
 أو الدرس يختتم أن أهمية الي تهدف كانت والتي بها تقدم التي الدراسة خالل من (6330 )

 الي الدراسة وأشارت ، مفاهيم خريطة هيئة علي للدرس بملخص التعليمية الدراسية الوحدة
 الدرس نهاية في مترابط مفاهيمي بملخص بالدرس المرتبطة التعليمية األنشطة تختتم أن ضرورة
 توقيت فعالية الدراستين أثبتت حيث (6332 كمون، ) ، ( 6306 ، الديب ) ومراجعة كتدعيم
 .الدراسة قاعة داخل بعده من أفضل الدرس عرض قبل المتقدمة المنظمات عرض

يعمل الباحث معلما  لمادة العلوم وقد الحظ أن هناك ضعف في تحصيل الطالب للمادة العلمية 
حداثة المنهاج ومابه من معلومات ومعارف غزيرة : قد يعزي ذلك لعدة أسباب من ضمنها و 
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تشعر الطالب بصعوبة اإللمام بها مما يقلل دافعيته ويؤثر علي تحصيله ، خصوصا  وأن بها 
جانب نظري كبير يحتاج إلي شرح وتفسير وتحليل ، ويحتاج إلي تطبيقات عملية لتفسير بعض 

الستشهاد واالستفادة من بعض األدوات والوسائل لتوضيح الجوانب التي قد الظواهر وكذلك ا
 .تكون غامضه وغير مفهومة 

وقد الحظ الباحث ايضا  أن هناك ميال  لدي المعلمين الستخدام برامج الحاسوب التعليمية في 
تيجيات تدريس العلوم ولكن دون االستناد إلي إستراتيجية معينة لهذا التصميم ، وتتعدد استرا

وهذه اإلستراتيجية قد " خرائط المفاهيم االلكترونية " تصميم البرمجيات التعليمية ، من بينها 
تكون مفيدة خاصة عند تدريس مفاهيم العلوم ، حيث أن هناك نسيج ترابطي يربط مفاهيم العلوم 

الي  بعضها ببعض  طبقا  لمبادئ التسلسل والتكامل وهذا ما يدور حوله موضوع البحث الح
 كذلك ، جهة من االلكترونية المفاهيم خرائط أهمية في تبحث الحالية الدراسة فأن هنا ومن

   . أخري جهة من الدراسة قاعة داخل الخرائط تلك لعرض المناسب التوقيت علي التعرف

 في االلكترونية المفاهيم خرائط عرض توقيت اثر عن الكشف في الدراسة مشكلة تتمثل وعلية
 . االبتدائية المرحلة تالميذ لدي العلوم نحو االتجاه والمرجأة الفوري الدراسي التحصيل

 دراسة أسئلة ال
 :التالي الرئيسي السؤال عن لإلجابة الدراسة تسعي

 وينقسم واالتجاه والمرجأ الفوري التحصيل في االلكترونية المفاهيم خرائط عرض توقيت أثر ما
 :التالي إلي الرئيسي السؤال

 .الفوري التحصيل علي االلكترونية المفاهيم خرائط عرض توقيت أثر ما .0
 .المرجأ لالتحصي في االلكترونية المفاهيم خرائط عرض توقيت أثر ما .6
 .االتجاه في االلكترونية المفاهيم خرائط عرض توقيت أثر ما .0

 أهداف الدراسة
 :التالية األهداف لتحقيق الدراسة تسعي

 .الفوري التحصيل علي االلكترونية المفاهيم خرائط عرض توقيت أثر عن الكشف .0
 .المرجأ التحصيل علي االلكترونية المفاهيم خرائط عرض توقيت أثر عن الكشف .6
 .هاالتجا علي االلكترونية المفاهيم خرائط عرض توقيت أثر عن الكشف .0
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 أهمية الدراسة 
 :في الدراسة اهمية تتمثل

 االستفادة بغرض ميدانية لمشكالت عاجلة حلول وضع اساس علي الدراسة هذه تقوم .0
 .التعليمية العملية في وتوظيفه التقني الجانب من

 .العلمية المفاهيم تدريس لصعوبة علمية حلول وضع في التالية الدراسة تسهم قد .6
 لدراسة حدود ا

 :التالي الحدود إطار في الحالية الدراسة إجراء تم

 .االبتدائي الخامس الصف علوم رمقر  من التعليمية الوحدة في الدراسة تطبيق تم

 العربيـة بالمملكـة المخواة بمدينة فيصل الملك بمدرسة االبتدائي الخامس الصف طالب من عينة
 .السعودية

 هـ0403 الدراسي العام من االول الدراسي الفصل خالل الميدانية الدراسة تطبيق تم

 الدراسةمصطلحات  .1
 .خرائط المفاهيم االلكترونية  .2

احث إجرائيا بأنها خرائط متسلسلة ومترابطة لعرض المفاهيم والقواعد العلمية بشكل يعرفها الب
مــنظم يتــيح للمســتخدم التعــرف علــي عالقــة المفــاهيم يبعضــها وتسلســلها ، وتــتم معالجــة هــذا 

 .البناء من خالل وسائط التعلم االلكترونية 

 الفوري والمرجأالتحصيل  .3
 بلـوم لمستويات وفقا   لمعلوماتبا الطالب احتفاظ مدي هأن  علي الفوري الدراسي التحصيل يعرف

 التحصـــيل يعــرف حــين فــي ، قصــيرة زمنيــة فتــرة خــالل الــدرس شــرح مــن االنتهــاء بعــد المعرفيــة
 أشـهر ثالثـة مـن أكثـر نسـبيا   طويلة زمنية فترة خالل بالمعلومات الطالب احتفاظ أنه علي المرجأ

  (0110 ، قنديل احمد ) ، (0101 ) قالده فؤاد :

 االتجاه    .4
 الطالـب أداء علـي بنـاء ويحـدد المقترحـة الدراسـية الوحـدة لدراسـة الطالـب ميـل بأنـه الباحـث يعرفه
 . االتجاه مقياس علي
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 البحــث، بموضــوع تــرتبط التــي واألجنبيــة العربيــة الســابقة للدراســات بمراجعــة الباحــث قــام وقــد
 مهـارات تنمية في وفعال جيد دخلم المفاهيم خرائط أن إلي (6331 ) كرمان  توصل حيث
 تنظـيم تتيح كذلك الذاتي التعلم مسارات وتصميم رسم خاللها من يمكن حيث ، الذاتي التعلم
 (6332) ناصــر اســتخدم وقــد . الشخصــية المــتعلم خصــائص مــع يتوافــق بمــا الــتعلم بيئــات

 كاملــة دراســية وحــدة بمعــداد الباحــث وقــام ، النحويــة المفــاهيم تــدريس فــي المتقدمــة المنظمــات
 المـــنظم بطريقـــة التقليديـــة الطريقـــة مقارنـــة وتـــم ، والفرعيـــة األساســـية المفـــاهيم إلـــي وتحليلهـــا
 كمـا . للمفـاهيم تدريسي نمط أو كأسلوب المتقدم المنظم فاعلية إلي النتائج وتوصلت المتقدم
 النحويـــة المفــاهيم لتنميـــة توظيفــه تـــم المتقدمــة للمنظمـــات نموذجــا   (6333) ســـلطان اســتخدم
 وتوصلت النحوية القواعد دراسة نحو واالتجاه الدراسي التحصيل في الثانوية المرحلة لطالب
 خاصـة النحويـة المفـاهيم تعلـم فـي المتقدمـة المنظمات الستخدام فعالية هناك أن إلي الدراسة

 نأ حيـث مـن النتائج الدراسة وفسرت والترابطات العالقات مدخل علي تبني المفاهيم هذه أن
 كمــا معنــي ذات بيانــات إلــي وتحويلهــا المعلومــات لــربط فرصــة للمــتعلم يقــدم المتقــدم المــنظم
 ( 6331 ) العظـيم عبـد سـناء أكـدت كما المستخدم لدي الذهنية التصورات بناء علي يساعد
 أشكال عدة  الي وأشارت ، المفاهيم لتعلم تصلح تعليمية إستراتيجية المفاهيم خرائط أن علي

 وخـــرائط الدائريـــة والخـــرائط الكليـــة والخـــرائط والتسلســـل التتـــابع خـــرائط منهـــا مفـــاهيمال لخـــرائط
 ) طلبــة اســتخدم و . والمحتــوي الهــدف علــي يتوقــف معــين اســتخدام منهــا ولكــل ، المربعــات
 الطااالب إكساااب بغاارض المتعااددة الوسااائط علــي مبنــي المفــاهيم خــرائط مــن مســتحدث نمــط (6330

 واســتخدمت ، المعاصاارة للحياااة وتنميااة التعلاايم تكنولوجيااا بمسااتحدتات مرتبطااةال المفاااهيم بعااض المعلمااين
 خـرائط مـدخل خـالل مـن التعليميـة الـدروس تصـميم في الكمبيوترية المتعددة الوسائط الدراسة
 إلــي النتــائج وتوصــلت ، للمفــاهيم الهيكلــي التــرابط علــي اعتمــد برنــامج تصــميم وتــم المفــاهيم
 تشـين -وي" وأشـار . الحاسوب برامج خالل من تصمم عندما فاهيمالم خرائط وفعالية أهمية

 يسـاعد المتقدمـة المنظمـات اسـتخدام أن (:Lockard, & Chen-Wei 2007) "ولوكـارد
 لــين" يــري حــين فــي طالبهــم مشــكالت حــل علــي الخاصــة التربيــة معلمــي قــدرة دعــم فــي فــي

 التعليميـة المـواد علي تمديع أسلوب المتقدمة المنظمات أن Chen, & Lin 2007) "وتشين
 . والمهـاري المعرفـي المسـتويين علـي الـتعلم أهـداف تحقيـق فـي فعاليته علي وأكدت البصرية
Lin & ) "وتشـين لـين" و (al., et Boon 2006) "وزمـالؤه بـون" : من كل ذلك في واتفق

2006 Chen,:) وكانـاس كـوفي" و" (2004 Cañas, & Coffey) وزمـالؤه تسـاي" و" 
(2001  al., et Tsai) فعــال أســلوب المتقدمــة المنظمــات أن القــول يمكــن هنــا ومــن 

 الدراسـات نـدرة الباحـث والحـظ ، المـدخل هـذا استخدمت التي السابقة للدراسات وفقا   ومناسب
 ، االســـتخدام توقيـــت تخـــص مقارنــات خـــالل مـــن للمفـــاهيم الكترونيــة خـــرائط اســـتخدمت التــي
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 خـالل مـن المفاهيم لخرائط مبتكرة لتصاميم جيدة فرص يحيت قد االلكتروني النمط أن خاصة
 فــي دراســات مــن تــم لمــا اســتكماال   الدراســة تلــك يجعــل الــذي األمــر ، البصــرية الترميــز أدوات
 : التالية الفروض اقتراح يمكن سبق ما ضوء وفي ، المجال هذا

 :فروض البحث  -
 درجات متوسطي بين (و33 ) داللة مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .3

 . العينة أفراد لدي للعلوم الفوري التحصيلي االختبار في التجريبيتين المجموعتين

 درجات متوسطي بين (و33 ) داللة مستوي عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .6
 . العينة أفراد لدي للعلوم المرجأ التحصيلي االختبار في التجريبيتين المجموعتين

 درجات متوسطي بين (و33 ) داللة مستوي عند إحصائية داللة ذات وقفر  توجد ال  .0
  .العينة أفراد لدي العلوم مادة نحو االتجاه مقياس في التجريبيتين المجموعتين

 :منهج البحث .8
ســوف يســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي فــي تحليــل المحتــوي وتصــميم األدوات والمــنهج 

 .لمستقل التجريبي في تطبيق وتجريب  المتغير  ا

 :مجتمع البحث وعينته .9
يتكون مجتمع البحث من جميع طالب الصف الخامس االبتدائي بالباحة الذين يدرسـون 

فـي حـين تختـار العينـة عشـوائيا  مـن مدرسـة الملـك . هـ0404خالل  الفصل الدراسي األول  للعام
 فيصل االبتدائية بالمخواة 

  :اإلطار النظرى 
ريعة ومتالحقــة فــي جوانــب تطبيــق التكنولوجيــا فــي التعلــيم مــن يشــهد العصــر الحــالي تطــورات ســ

المســتخدمة فــي  واالســتراتيجيةنــوع الوســيط االلكترونــي المســتخدم : خــالل ركيــزتين أساســيتين همــا
. التصــميم والبنـــاء، ويجتهــد المهتمـــون بتصــميم مواقـــف التعلـــيم والــتعلم مـــن خــالل هـــذين البعـــدين

يمية قد فرضت نفسـها علـي السـاحة التعليميـة وأصـبحت مـداخال  وتعتبر الوسائط االلكترونية التعل
أساســـيا  لتطـــوير وتحســـين المخرجـــات التعليمية،وأصـــبح الشـــغل الشـــاغل للبـــاحثين فـــي مجــــاالت 
تقنيات التعليم هو البحث عـن أفضـل التصـميمات التعليميـة لوسـائط التعلـيم االلكترونـي مـن أجـل 

 .تحسين مخرجات العملية التعليمية
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بمدارتهــــا  E- Learningألهميــــة بيئــــات الــــتعلم االلكترونــــي  Rey 2010))ريــــي ويشــــير
وتصميماتها وبرامجها ومنصاتها، ويؤكد علي أنها من أهم التطورات في مجال تكنولوجيا التعلـيم 
التــي أحــدثت نقلــة نوعيــة فــي تصــميم المحتــوي و توصــيل الرســالة التعليميــة بشــكل تفــاعلي يرتكــز 

يتـيح فـرص جيـدة للتشـارك وتبـادل الخبـرات بسـهولة ويسـر، ويوصـي بأهميـة علي األداء الفردي و 
 .البحث عن معالجات فنية جديدة تتمشي مع طبيعة المحتوي العلمي المقدم

علي أن التعلم االلكتروني تتوقف فاعليتـه ( Sacide&Yasemin 2009)ويؤكد ساسيدوياسيمن
وتقـــديم المحتـــوي، وأن التوافـــق بـــين  علـــي نـــوع الوســـائط المســـتخدمة كـــذلك اســـتراتيجيات تصـــميم

طبيعـــة المـــادة التعليميـــة وأســـلوب المعالجـــة الفنيـــة لهـــا يعتبـــر أمـــرا  هامـــا  قـــد تتوقـــف عليـــه فاعليـــة 
ــيم ( 6300)ويشــير الســعيد . الوســيط التعليمــي االلكترونــي المســتخدم إلــي أن نجــاح وســائط التعل

ط اإلبحار فـي المحتـوي، خاصـة عنـد عـرض االلكتروني أمرا  مرهونا  بطبيعة أدوات التفاعل وأنما
علـي أن ( 006، 6300)ويؤكد محمد عطيـة . المفاهيم العلمية كوحدات أو موضوعات منفصلة

عمليـــة مقصـــودة ومضـــبوطة يـــتم مـــن خاللهـــا توصـــيل المحتـــوي االلكترونـــي " الـــتعلم االلكترونـــي 
دارته  نـي توظيـف ألسـلوب الـتعلم إلي أن التعلـيم االلكترونـي يع( 6331)ويشير الغريب زاهر " وا 

المــرن باســتخدام المســتحدثات  التكنولوجيــة أو تجهيــز شــبكات المعلومــات عبــر االنترنــت إلتاحــة 
 .الفرصة للمتعلم الختيار الزمان والمكان أثناء التعلم

 خرائط المفاهيم

مـن أنسـب االسـتراتيجيات التـي  StrategyMind Mapsالمفـاهيم وتعتبـر إسـتراتيجية خـرائط   .0
خدم لمعالجة المقررات الدراسية التي تعالج من خالل وسائط الـتعلم االلكترونيـة،وتتميز تلـك تست

صـــالح :  االســـتراتيجية بأنهـــا تتـــيح الفرصـــة للمـــتعلم الســـتنتاج العالقـــات والـــروابط والخصـــائص
فكـرة لتصـميم الخـرائط االلكترونيـة  مـن خـالل مـا ( 0161)وقد ابتكر أوزبـل (.6336)الفداغي 
 .لمنظم المتقدم من أجل تحقيق ما يسمي بالتعلم ذي المعنييسمي با

تعتمـــد علــي رســـم  إلـــي أن الخــرائط االلكترونيـــة تعتبــر وســـيلة تعبيريــة(  6333)ويشــير قطــامي .6
. وتكــوين معلومــات مــن خــالل رســم توضــيحي بهــدف تحقيــق درجــة عاليــة مــن التركيــز والتــذكر

بـدال مـن االقتصـار  فـي التعبيـر عـن الفكـرة حيث تستخدم فيها الفروع والصور واأللـوان والرمـوز
علي الكلمات فقط، وتعتمد الخرائط الذهنية علي تصميمات وصيغ وأشكال من خالل المؤثرات 

 نموذجين للخرائط االلكترونية ( 6)، وشكل (0)ويوضح شكل . البصرية المختلفة
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 أحد الخرائط االلكترونية تتضمن نصوص وخطوط ( 1)شكل  .3

4.  

 
 وذج للخريطة االلكترونية  تتضمن رسومات وصورنم( 2)شكل  .5

براهيم شعير ( 6330)ويؤكد أحمد قنديل  .6 علي أن الخريطة االلكترونية  ( 6336)وا 
بدقة، ويكون موضوعا  محددا  ويعالج فكرة  تحديد الموضوع: تعتمد علي عدة أسس منها

رسومات بشكل كبير، استخدم األلوان والواحده أساسية، وتعتمد الخرائط االلكترونية علي 
مع استخدام الصور والرسومات لتعبر عن النصوص قدر اإلمكان، كما تعتمد علي 
 .األسهم والخطوط الشجرية التي توضح مسارات العمليات وتطوراتها بطريقة منطقية

 .ويفضل استخدامها كمقدمة استهاللية للدرس 

كير بصرية ولغة هامة في أن الخرائط االلكترونية أدوات تف( 6332)ويري منير موسي  .7
تخطيط األفكار وتنظيمها وتوضيح ما بينها من عالقات وروابط تساعد المتعلم في 

الي أن الخرائط الذهنية ( Hyerle, 2000,40)ويشير هيرل. استيعابها بمجرد النظر
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االلكترونية  تتميز بأنها تجمع اكبر قدر من المعلومات في أقل مايمكن في ورقة واحدة 
ركز ومختصر، وتساعد في تنمية التركيز وتسهيل الفهم من قبل المتعلمين، كما بشكل م

 , Matt)ويحدد ماتت .أنها تتيح فرص للمراجعة السريعة للموضوع
وقد قام الباحث  –عدة أنواع للخرائط االلكترونية Holzman , 2004))،وهولزمان(2008

 ( 1)جدول (.0)رقم بوصفها وتحديد أهداف استخدامها كما هو مبين بالجدول 

 أنواع وأشكال الخرائط االلكترونية .8

 الغرض من استخدامها شكل الخريطة  االلكترونيةنوع الخريطة  م

 تحديد الفكرة واإلطار المرجعي دائرة تبدأ العناصر من مركزها علي هيئة أنصاف أقطار  الدائرية 0

 صتحديد الصفات والخوا عدة خرائط دائرية مرتبطة الفقاعية 6

 تحديد المقارنات والمقابالت خريطتين فقاعيتين مرتبطتين   الفقاعية المزدوجة  0

 تحديد التصنيف والتقسيم خطوط متوازية في مصفوفات  الشجرية 4

 عالقة الكل باألجزاء خطوط تتابع العناصر من الكل لألجزاء  الدعامية 3

 لالتتابع والتسلس مربعات متسلسلة ومرتبطة التدفقية 6

 السبب والنتيجة عدة خرائط تدفقية مرتبطة   التدفقية المتعددة 0

خطــــين متشــــابهين يلتقيــــان فــــي نقطــــة فاصــــلة أو محــــور  الجسرية 2
 فاصل 

 المتشابهات

إلــــي طبيعــــة العالقــــة بــــين الصــــيغ واألشــــكال البصــــرية ( 6331)وتشــــير ســــناء عبــــد العظــــيم 
 -الخيـــال  -: لجـــزء األيمـــن مـــن المـــخحيـــث يتضـــمن ا: والصـــوتية والعمليـــات العقليـــة بـــالمخ

فــي حـــين يتضـــمن الجـــزء األيســـر مـــن . الحـــب –المشـــاعر  -األصـــوات  -الرســـم  -األلــوان 
وتؤكد علي أن اسـتخدام خـرائط . التفكير –األرقام  -المنطق  -الحسابات  -القوائم  -:المخ

كـــون لهـــا عالقـــة المفـــاهيم االلكترونيـــة يعتبـــر أمـــرا  مرتبطـــا  بوظـــائف وعمليـــات فـــي المـــخ قـــد ت
وألن الدراسـة الحاليـة تقـوم علـي اسـتخدام . وهذا ما سوف تستكمله الدراسات الحقا    بالتفكير

الخـــرائط االلكترونيـــة المعالجـــة بالحاســـوب ، فســـوف تتضـــمن الدراســـة مـــدخال  عـــن الحاســـوب 
 .واستخداماته واستراتيجيات التعلم التي يقوم عليها 
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 الحاسوب والتعليم
إلـي جهـود  Computer Assisted Instructionلتعلـيم بمسـاعدة الحاسـوب يرجـع ظهـور ا

وهو برنامج في مجـاالت  Suppesو سوبس  Wilsonو ويلسون  Atkinsonأتكنسون : كل من
التعليم كافة، يمكن من خاللها تقديم المعلومات وتخزينها مما يتيح الفرص أمام المتعلم ، ليكتشف 

 :(.6330الحيلة، )بنفسه حلول مسألة من المسائل 

قد بدأ مع نهاية  E-Learningعلي أن مفهوم التعليم اإللكتروني  (6331كمال ، )ويؤكد  
التسعينات من خالل محاوالت االستفادة من التقنيات المتطورة في الميدان التربوي والتعليمي 

بر والتعلم المع Online Learningعلي وجه الخصوص مثل التعلم اآلني علي االنترنت 
ومؤتمرات الفيديو  Digital Learningوالتعلم الرقمي  Web-based Learningالويب 

Video Conferences  والتعلم عبر الويب ، . 

تعـــــددت مزايـــــا وخصـــــائص الحاســـــوب  فـــــي العمليـــــة التعليميـــــة ، كمـــــا تعـــــددت أيضـــــا  أدوار 
ت الويـب والشـبكات الحاسوب في منظومة التعليم ككل ، خاصة بعد التطورات الهائلـة فـي مجـاال

عموما  كازدحام الصفوف بالطلبة، والتغلـب علـي مشـكلة نقـص المعلمـين األكفـاء الالزمـين لتعلـيم 
، والتفجر المعرفي الذي يمثل تحديا  كبيرا  (66ص : 6333الفار، )األعداد المتزايدة من التالميذ 

يــتمكن المـتعلم مـن الســير  ومراعـاة الفــروق الفرديـة لـديهم بحيـث، فـي تـوفير مصـادر هــذه المعرفـة
 ( .0116. األنصاري. )وفق سرعته الذاتية بما يتناسب مع قدراته الخاصة 

أن االهتمـام بالبيئـات التعليميـة االلكترونيـة التـي اعتمـدت ( 6336)وقد ذكر المحيسـن وهاشـم 
ل أثار العديـد مـن التسـاؤالت حـو  onelineعلي توظيف الحاسوب في التعليم علي الخط المباشر 

اســـــتراتيجيات ومـــــداخل الـــــتعلم والتـــــدريس ومـــــدي مناســـــبتها ، وأعطـــــت انطباعـــــا  بجـــــدارة تجريبهـــــا 
 .كاستراتيجيات تعلم جديدة عبر مواقع الويب

وقــد تنوعــت اســتراتيجيات الــتعلم المبنــي علــي الحاســوب حســب طبيعــة الموقــف التعليمــي المقــدم 
ا الـتعلم عبـر االنترنـت ، و الـذي يسـتخدم ويعتبر التعلم الذاتي من أهم االستراتيجيات التي دعمهـ

فيــه الفــرد مــن تلقــاء نفســه كــل المصــادر والتقنيــات والطــرق التعليميــة، ويختــار بنفســه نــوع ومــدي 
إذ يعتمــد المــتعلم علــي نفســه فــي مواقــف الــتعلم المتنوعــة بهــدف ( 6300رائــد ، )ســرعته وقدراتــه 

الحاســــوب أكثــــر تقنيــــات الوســــائط  ، ويعتبــــر(0102. الطــــوبجي) اكتســــاب الخبــــرات والمهــــارات 
 األخـرىالمتعددة تعقيدا  في تكوينها وسهولة في استخدامها بالمقارنـة مـع فوائـدها، إذ إن التقنيـات 

قد تكون مالئمة لتحقيق أهداف محددة، لكن يمكن أن يستخدم الحاسوب لجميع  أنمـاط التـدريس 
لتفاعـل مـع المـتعلم، بحيـث يكيـف الحاسـوب عن بقية التقنيات، إمكانيته علي ا يميزهتقريبا ، ومما 
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، إضـــافة إلـــي إمكانيـــة اســـتخدام (Caffarella. 1987)نقـــل المعرفـــة ويغيـــر طريـــق التـــدريس 
 & Calbertson)الحاسـوب بطـرق غيـر محـددة تقريبـا  لتحقيـق أي هـدف تربـوي عمليـا  وواقعيـا  

Caningham. 1986.) 

الحاســوب بــالخبرة التعلميــة التعليميــة التــي يقــدمها  وبالتــالي يمكــن تحديــد مفهــوم الــتعلم القــائم علــي
الحاســوب للمــتعلم ســواء  فــي الــتعلم الــذاتي أو المفــرد أو كمســاعد للمعلــم فــي تقــديم المــادة العلميــة 

 .للمتعلمين

كمــا أن بــرامج  الحاســوب المتطــورة ســواء كانــت متزامنــة أو غيــر متزامنــة ، تمكــن المســتخدم 
، بحيـث يحقـق المشـاركة اإليجابيـة، ويجعـل المـتعلم مسـؤوال  عـن  من إحـداث التفاعـل مـع المـتعلم

إضافة ( هـ0401. عبدالكريم)تعلمه، ويزيد في مدة االحتفاظ مما يؤدي إلي تحسين نوعي للتعلم 
 (.0110. صادق)إلي العناية الفردية لكل متعلم من خالل التفاعل المتبادل 

يشـير الهـادي : الحاسوب فـي التعلـيم حيـث  وقد اختلف الخبراء في تصنيفاتهم لنظم استخدام
ثقافة الحاسوب ، التعلـيم المـدار بالحاسـوب، التعلـيم القـائم : إلي عدة أقسام تتمثل في ( 0113) 

مــدخل التعلــيم بمســاعدة الحاســوب بينمــا ( 0113المنــاعي، )علــي الحاســوب ، فــي حــين يضــيف 
كمــــتعلم، الحاســـوب كوســــيلة  الحاســــوب كمعلـــم مــــتمكن، الحاســـوب: إلـــي( 6333)قســـمها الفــــار 

ـــيم بمســـاعدة الحاســـوب : أربعـــة تصـــنيفات متداولـــة( 6330)تعليميـــة، فـــي حـــين أورد عبـــود  التعل
Computer Assisted Instruction(CAI)  والتعلـيم المعتمـد علـي بالحاسـوبComputer 

Based Instruction (CBI)  والتعلـــيم المـــدار بالحاســـوبComputer Managed 
Instruction (CMI). 

تختلــــف هــــذه التقســــيمات تبعــــا  لقــــرب تطبيقــــات الحاســــوب أو بعــــدها عــــن الموقــــف التعلمــــي 
التعليمــي، وفــي المجمــل، فــمن الحاســوب قــد دخــل الميــدان التربــوي كمــادة دراســية يــتم الــتعلم عــن 
الحاســوب، كمــا يمكــن أن يســتخدم الحاســوب فــي المــال التربــوي ســواء  فــي إدارة الموقــف التعلمــي 

، أو في اإلدارة التربوية، إضافة إلي تعامل الطالب مباشرة مع برامج الحاسوب التعليمية التعليمي
كسـاب المـتعلم المهـارات المرغوبـة، لـذلك فمنـه يمكـن  التي تساعد في تحقيـق األهـداف التعليميـة وا 

اسـتخدام الحاسـوب كـأداة إنتـاج، حيـث يـتم بواسـطته : تصنيف استخدام الحاسوب في التربيـة إلـي
اج الوسائل التعليمية بهـدف اسـتخدامها فـي الغرفـة الصـفية ولخدمـة المـتعلم والمعلـم، واسـتخدام إنت

الحاسوب فـي المجـال اإلداري، سـواء  فـي إدارة مواقـف الـتعلم والتعلـيم أو فـي اإلدارة التربويـة، أمـا 
لحاسـوب ، التطبيقات التـي تعنـي بـالتعلم ونقـل المعرفـة، فـيمن اعتبارهـا مـن تطبيقـات الـتعلم مـن ا
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ومن المؤكد أن أدوات االتصال والتعليم عبر االنترنت تعتمد اعتمادا  كليا  علي الوسائط المتعددة 
 .، ومن هنا سوف تتطرق الدراسة الي التعرف علي الوسائط المتعددة ومكوناتها 

النصوص المكتوبة : بأن عناصر برامج الوسائط المتعددة تتضمن ( 6300) الفقي : يؤكد 
Texts  والمنطوقةSpoken والموسيقي والمؤثرات الصوتية ،Music and Sound Effects ،

 Still Pictures، الصور الثابتةAnimationsوالمتحركة  Graphicsالرسوم الخطية 
، والتي يمكن خلطها Virtual Reality، والواقع االفتراضي Motion Picturesوالمتحركة 

لكمبيوتر لتحقيق هدف محدد، ويمكن تفصيل هذه بشكل متكامل ومرن باستخدام جهاز ا
 :العناصر علي النحو اآلتي

 الوسائط المتعددة وخصائصها
 : Textsالنصوص المكتوبة -أ

كلمات، فقرات، جمل، رموز، أرقام، عالمات ترقيم، تظهر منظمة : ويقصد بالنص 
كرة عنها، أو لتعريف علي شاشة الكمبيوتر، كعناوين للجزاء الرئيسة في البرنامج أو إلعطاء ف

المتعلم بأهداف البرنامج، أو إلعطاء إرشادات وتوجيهات للمتعلم، وللتعبير عن المحتوي من 
المفاهيم المعلومات، أو لتقديم المساعدة عند الحاجة، أو تستخدم داخال لقوائم، أو تأتي لشرح 

تدريبات، أو تستخدم أيضا  العناصر األخري من البرنامج كالصور والرسوم، أو لتقديم األسئلة وال
كعناوين ألزار التفاعل، ومن المبادئ التربوية المهمة الستخدام النصوص في برامج الوسائط 
المتعددة، اختيار الكلمات التي لها دالالت واضحة ومحددة، وتحمل معاني صريحة لتعبير عما 

 .نود أن نوصله للمتعلم، خاصة عند تحديد العناوين الرئيسة 

 : Spoken Wordsت المنطوق الصو  -ب

ويتم من خالل السماعة الملحقة بالجهاز بغرض إعطاء توجيهات أو إرشادات للمتعلم  
 .أو توصيل معلومة أو مهارة معينة، وبذلك فهي تزيد من الفهم والتفاعل وتشد االنتباه

ويمكن تسجيل الصوت مباشرة علي الكمبيوتر باستخدام ميكروفون خاص في وجود   
صوت علي جهاز الكمبيوتر، حيث يتم التسجيل باستخدام أ؛د براج تحرير ومعالجة  كارت

والذي يستطيع تحويل جهاز الكمبيوتر إلي  Cool Editالصوت، ومن هذه البرامج برنامج 
مكانية  استديوا متكامل للتسجيل يستطيع تسجيل األصوات وتنقيتها أو تحريرها أو الدمج بينها، وا 

مكانية التسجيل بنسق إضافة المؤثرات ا مكانية التحويل بين انساق MP3لصوتية، وا  ، وا 
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الصوت، مع إمكانية عمل تسجيالت علي أقراص ليزر أو نشرها علي االنترنت أو إرسالها 
 . بالبريد اإللكتروني

 : الموسيقي -ج

عطاء البرنامج قيمة، فقد توضع في مقدمة البرنامج - ، وتعد من أهم عناصر جذب االنتباه وا 
أو في الفواصل بين أجزاء البرنامج، وينبغي استخدام الموسيقي إلعطاء مؤثرات لمشاهد دون 

 .غيرها

وهي تتضمن األصوات الطبيعية والصناعية، وتعليقات مصمم البرنامج : المؤثرات الصوتية-
والمقطوعات الموسيقية المتنوعة، ويخزن كل منها بالكمبيوتر في صوت خاص به، إما بتوصيل 

ما بالتسجيل  Video Cassette Recorder (VCR)از عرض الصوت جه بالكمبيوتر، وا 
، أو باستخدام Sound Recorderالمباشر باستخدام الميكروفون، أو ببرنامج مسجل الصوت 

لتعزيز  Sound Effects، وينبغي استخدام المؤثرات DVD, CDمشغل االسطوانات 
خطائه، وكذلك للتركيز علي نقاط معينة في االستجابات الصحيحة للمتعلم أو لتصويب أ

 . المحتوي أو المهارة المعروضة ببرامج الوسائط المتعددة

 : Graphicsالرسومات الخطية -د

وتظهر في صورة رسوم بيانية خطية، أو دائرية، أو باألعمدة، أو بالصور، وقد تكون  
شجرية، أو رسوما  كاريكاتيرية، ، أو رسوما  توضيحية، أو لوحات زمنية، و تتبعيهخرائط مسارية 

وقد تكون رسوما  منتجة بالحاسب، ويمكن إدخالها إلي الحاسب باستخدام الوحدات الملحقة به، 
 . وتخزن بحيث يمكن تعديلها واسترجاعها

واستخدام الرسومات الخطية في برامج الوسائط المتعددة تساعد علي كسر الملل لدي  
المهمة أو الغامضة في محتوي البرنامج، كما أنها تعطي  المتعلم وكذلك توضح له النقاط
 . إيضاحا  أكثر للمفاهيم المجردة

 :ويمكن أن تمثل الرسومات الخطية في برامج الوسائط المتعددة أحد األنماط اآلتية

 : وهناك بعض األسس التي تؤخذ في االعتبار عند استخدام الرسوم منها

 . عن الغرض المستخدم من أجله فيجب ان تعبر الصورة بوضوح: الغرض .0
 .فيجب ان تكون الصورة علي درجة عالية من الجودة: الجودة .6
 . ترتبط التكلفة بمدي الجودة والغرض من االستخدام: التكلفة .0
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 : Animationsالرسوم المتحركة -هـ

تعتبر الرسوم المتحركة من أقوي عناصر الوسائط المتعددة التي تستطيع جذب انتباه  
، وقد حدثت طفرة في إنتاج الرسوم المتحركة، فبعد أن كانت تعتمد علي ابتكار المتعلم

الموهوبين في مجال الرسم من خالل رسم أشكال متشابهة إلي حد كبير مع اختالفات طفيفة 
لتعبر عن مراحل الحركة ومن ثم عرضها بشكل متتابع ومتسلسل وبشكل سريع فتوحي بالحركة، 

ركة سهال  ويسيرا  من خالل بعض برامج الكمبيوتر حيث يتم انتج أصبح انتاج الرسوم المتح
، حيث Macromedia Flash، ثم تحركها ببرنامج مثل Photoshopالصور ببرنامج مثل 

نستطيع من خالل البرنامج األخير تحريك رسم ما فترة  من الزمن اعتمادا  علي حالتين فقط من 
 Framesلحركة، ويقوم البرنامج بملء اإلطارات ذلك الرسم، حالة بداية الحركة، ونهاية ا

، فنحصل علي رسوم متحركة ثنائية Motion Tweenالموجودة بين الحالتين بالحركة البينية 
إلضافة عمق للمشهد من  (3D)، أما إذا أريد انتاج رسوم متحركة ثالثية األبعاد (2D)البعد 

امج المتخصصة في انتاج الرسوم المتحركة خالل إبراز البعد الثالث، فمنه يحتاج إلي أحد البر 
، حيث يتم انتاج مشاهد ثالثية األبعاد وعرضها بصورة 3Dstudio MAXثالثية األبعد مثل 

منظورية مجسمة كما في الطبيعة من خالل إضافة الكاميرات إلي المشهد، كما يمكن إضافة 
حساس بعمق المشهد اإلضاءة علي المشهد والتي تعطي اإلحساس بالواقعية، وتعطي اإل

باستخدام الظالل التي تلقيها علي الرسوم المتحركة داخل المشهد، كما يمكن عمل مسارات 
 . للحركة للعناصر داخل المشهد تعديلها والتحكم في ظهور العناصر واختفائها من المشهد

 : هاوهناك بعض القواعد العامة لتوظيف الرسوم المتحركة في برامج الوسائط المتعددة من 

فمنه يفضل استخدام التعليق الصوتي : عند عرض لقطات من الرسوم المتحركة .0
المصاحب له بدال  عن استخدام نصوص مكتوبة، حيث تعمل هذه النصوص المكتوبة 

 .علي تشتيت عين القارئ ما بين متابعة الرسوم وحركتها، وبين قراءة النص المكتوب
منه ينبغي دمجها مع الرسم في حيز ف: إذا كان من الضروري استخدام نص مكتوب .6

 .واحد أو كتلة واحدة، بحيث ال تتشتت عين القارئ في اتجاهين مختلفين
عند استخدام األلوان في هذه الرسوم، فيجب االبتعاد عن المبالغة فيها إال إذا كان هناك  .0

 . داٍع لهذا
علم علي إجابته، أو إمكانية استخدام الرسوم المتحركة في التغذية المرتدة، لمكافأة المت .4

 .التنويه عن اإلجابة الخطأ
استخدام الحجم المناسب للرسوم المتحركة علي الشاشة، فمن زاد الحجم زادت مساحة  .3

ذا صغر الحجم فقد تضاءلت بعض التفاصيل المهمة في الرسم  .التخزين، وا 
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ح عند استخدم الرسوم المتحركة لعرض مهارة أو حركة أو حدث معين، فالبد ان تتا .6
للمتعلم إمكانية إعادة هذه الحركة مرات متعددة تتوقف علي درجة استيعابه أو إدراكه، 

 .كما تتوقف علي درجة صعوبة المهارة
تستخدم الرسوم المتحركة بدال  من الفيديو، عندما تحمل صورة الفيديو أكثر مما هو  .0

 .ضروري للمشاهد أو المتعلم
أو الطريفة بحرص، خشية أن يؤدي إلي يجب استخدام الرسوم المتحركة الفكاهية  .2

 .صرف انتباه المتعلم عن المحتوي المقدم من خاللها، والتركيز فيها هي كمادة طريفة
 : Still Picturesالصور الثابتة  -و

وعند نقلها إلي الكمبيوتر ( السكانر)وقد تؤخذ من الكتب والمجالت عن طريق الماسح الضوئي  
رة أو قد تمأل الشاشة ويمكن ان تكون ملونة، ويجب ان يراعي في يمكن ان تكون صغيرة أو كبي

استخدم هذه الصور درجة الوضوح والنقاء خاصة فيما يتعلق باأللوان حتي تحقق الغرض منها، 
فيجب أن تكون معبرة ومتصلة بالموضوع ويكون استخدام الصورة له فاعلية ويشعر الطالب أنه 

لة علي الموقف تماما  وليس مجرد صورة يكون من األفضل يحتاج هذه المعلومة المصورة الدا
 .عدم وجودها ألنها ال تفي بالغرض منها

ويمكن الحصول علي الصور الثابتة من مصادر عدة منها استخدام الكاميرا  
الفوتوغرافية العادة في التقاط الصور ثم نقلها بالمسح الضوئي إلي الكمبيوتر، أو باستخدام 

ية، ومن ثم نقلها مباشرة إلي الكمبيوتر، ويمكن الحصول علي الصور من الكاميرات الرقم
، ومن ثم Print Screenلقطات الفيديو اإللكترونية أثناء عرضها علي شاشة الكمبيوتر بعمل 

للحصول علي الصورة الثابتة  Photoshopإدخالها علي أحد برامج معالجة الصور مثل 
بتة التي يمكن الحصول عليها من مكتبات الصور علي النهائية، باإلضافة إلي الصور الثا

 . االنترنت

 : Motion Pictures( الفيديو ) الصور المتحركة -ي

تظهر في صورة لقطات فيلمية متحركة سجلت بطريقة رقمية، والصورة المتحركة تعطي 
يراها المتعلم متعة مشاهدة العرض الواقعي فتوضح للمتعلم األشياء التي قد ال يستطيع ان 

 : بطريقة مباشرة نظرا  ألسباب التالية

 .وقوعها في فترة زمنية ماضية مثل األحداث السياسية والتاريخية .1
 .خطورتها مثل دراسة حياة الثعابين والحيوانات المفترسة .03
 .بعدها المكاني مثل دراسة األماكن السياحية للبلدان .00
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 .دقتها المتناهية مثل دراسة الطحالب والبكتيريا .06
دد مصادر الحصول علي لقطات الفيديو لتشمل كاميرا الفيديوا الرقمية وعروض التليفزيون وتتع

المسجلة وبرامج إنتاج الفيديو ومكتبات الفيديو علي االنترنت وتستخدم الوسائط المتعددة في 
نتاج المواقع االلكترونية التفاعلية   .تأليف وا 

 ية أدوات التفاعل والتحاور عبر المواقع االلكترون
هنــاك عــدد مــن األدوات األساســية المســتخدمة فــي الــتعلم عبــر المواقــع االلكترونيــة وهــي 

ــــــدين ، (6330ســــــعادة والســــــرطاوي،)كمــــــا ذكرهــــــا كــــــل مــــــن  ، (002 -006، 6330)وزيــــــن ال
، (063 -036، 6334)، سالم(031-030، 6336زيتون،)و
، (630 -636، 6330)، والجــــــــــــــــرف (6334المبــــــــــــــــارك، )و

يمكــــن عرضــــها علــــي هيئــــة خــــرائط ، (014، 6333)وخمــــيس 
 :مفاهيم كما يلي في الشكل التالي

يوضح شكل شجرة تفريعية لألدوات األساسية في ( 1)كل 
 الفصول االفتراضية التفاعلية

 :Internet Relay Chatالتحاور المباشر علي الشبكة  .1

بـــر تتـــيح هـــذه األداة إمكانيـــة التواصـــل المباشـــر وبشـــكل فـــوري بـــين شخصـــين أو أكثـــر ع
شبكات الكمبيوتر المشاركات ومن خالل المناقشات الجماعية وتمارين العصف الـذهني وأنشـطة 

 .حل المشكالت التي يتبادلونها مستخدمين هذه األداة
 :Real-time Audio With Visualsالصوت المباشر مع المرئيات .2

( Internet)تتمثــل فــي القــدرة علــي التحــدث مــع المتــدربين عــن طريــق شــبكات اإلنترنــت 
وفيها يمكن استخدام الصوت المباشر في الوقت الحقيقي مـع المرئيـات وتبـرز فيهـا أهميـة تغييـر 

 .درجات الصوت والنبرات والسرعة
 :Application Sharingالتطبيقات المشتركة  .3

المقصــود بالتطبيقــات المشــتركة تمكــين المتــدربين مــن المشــاركة مــع اآلخــرين فــي العمــل 
أو أحد العروض  Spreadsheetتطبيقية مثل الجداول اإللكترونية المفتوحة علي أحد البرامج ال
 .أو استخدام السبورة اإللكترونية علي الشبكة( PowerPoint)المصممة ببرنامج 

 



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

- 145 - 

 (م  8102، اجلزء األول، أبريلالعدد احلادى عشر ، ) 

 :Dash Boardالسبورة اإللكترونية  .4

وهي األداة الرئيسة في التطبيقات المشتركة هي السبورات اإللكترونيـة والتـي تشـبه تمامـا  
بــداء المالحظــات والرســم ا لســبورات البيضــاء المعروفــة والتــي تعطــي المتــدربين إمكانيــة الكتابــة وا 

واللصق عليها هذا باإلضافة إلي إمكانية حفظ محتوياتها أو نقلها أو إرسـالها بالبريـد اإللكترونـي 
 . إلي المعلم

 :االختبارات القصيرة واستطالع الرأي .5

الفصــل االفتراضــي إمكانيــة إجــراء اختبــار قصــير أو  تعطــي هــذه األداة لقائــد الجلســة فــي
اســتطالع رأي يقــيس بــه نجــاح الجلســة ومــدي تحقيــق أهدافــه وذلــك فــي نهايــة الجلســة ويســتطيع 

 .الحصول علي النتائج مباشرة وبكل يسر وسهولة
 :التصفح عبر االنترنت .6

تعطـــــــــي هـــــــــذه األداة إمكانيـــــــــة تصـــــــــفح الشـــــــــبكة العنكبوتيـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل الفصـــــــــل    
 .المطلوب في المكان المخصص له(URL)فتراضي وذلك بكتابة العنوان اال
 :Breakout Roomsالغرف الجانبية  .7

وهــــــذه األداة تعطــــــي قائــــــد الجلســــــة إمكانيــــــة تقســــــيم الموجــــــودين فــــــي الغرفــــــة الصــــــفية  
 .، لتبادل اآلراء والتفاعل فيما بينهم(مجموعات التعلم التعاوني)إلي مجموعات جانبية 

أن خدمـــــــة المواقـــــــع االلكترونيـــــــة التفاعليـــــــة تقـــــــدم ( 6333)الحميـــــــد  وقـــــــد أشـــــــار عبـــــــد
 ,WebCT: تحــــــت إدارة إحــــــدي نظــــــم تقــــــديم المقــــــررات علــــــي الشــــــبكة ومــــــن أمثلتهــــــا 

Blackboard  ــــــــــل المــــــــــدارس ــــــــــة مث وعــــــــــادة تســــــــــتخدم هــــــــــذا األســــــــــلوب المؤسســــــــــات التعليمي
 .وجامعات التعليم عن بعد
ـــــري الجفـــــري  ـــــة( 6331)وت ـــــر  أن المواقـــــع االلكتروني ـــــة عب ـــــة تعلمي ـــــة تعليمي ـــــر تقني تعتب

االنترنــــــــت مناســــــــبة إلجــــــــراء اللقــــــــاءات التدريبيــــــــة والمناقشــــــــات بــــــــنفس جــــــــودة وكفــــــــاءة غرفــــــــة 
 .الصف العادية

ـــــري زيـــــن الـــــدين  ـــــدم تعلـــــم متـــــزامن أكثـــــر ( 6336)وي ـــــع االلكترونيـــــة التـــــي تق أن المواق
فيهـــــــا اســـــــتخدام  شـــــــبها  بالفصـــــــول التقليديـــــــة مـــــــن الفصـــــــول التخيليـــــــة غيرالمتزامنـــــــة حيـــــــث يـــــــتم

ــــــة كالســــــبورة  ــــــك المســــــتخدمةفي الفصــــــول التقليدي ــــــل تل ــــــم والمتعلمــــــين مث ــــــل المعل أدوات مــــــن قب
وأيضــــــا  يوجــــــد تفاعــــــل مباشــــــر مــــــن خــــــالل المؤتمراتســــــواء عبــــــر الصــــــوت أو عبــــــر ، البيضــــــاء
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الفيــــــــديو، وأيضــــــــا  تــــــــوفر غــــــــرف الدردشــــــــة تفاعــــــــل مباشــــــــر بــــــــين المعلــــــــم والمتعلمــــــــين وبــــــــين 
 .ضالمتعلمين وبعضهم البع

 :أدوات الفصول المتزامنة -أ

سـماعيل، (karen, 2008)وكـارين، (44،43، 6331)حدد العجرمـي       ( 6330)وا 
 :أمثلة ألدوات االتصال المتزامن كالتالي

 IRC (الدردشة )خدمة الحوار المباشر  .0
 :في التعليم Internet Relay Chatخدمة المحادثة  .6
 Web-based Video Conferencing مؤتمرات الفيديو القائمة علي الويب  .0
 Audio Conferencing Web-basedالقائمة علي الويب مؤتمرات الصوت .4
 White Board System(wbs)اللوحة البيضاء  .3
 : (Relay–Chat)التخاطب الكتابي  .0

وتفيد الدراسات أن الفصول االفتراضية المتزامنة تُفضَّل في عمليات العصـف الـذهني    
Brainstormingكمنتـــدي لألفكـــار الحـــرة المتدفقـــة ، وأكثـــر اتصـــاال  بـــالمواقف التــــي  ، وتصـــلح

 .Y ومن هذه الدراسات دراسة بارك وبونك. بين المجموعة Solidarityتتطلب تماسكا  اجتماعيا  
J. Park & C. J. Bonk(2007)  والتـي هـدفت إلـي معرفـة فعاليـة الـتعلم التعـاوني فـي نظـام

الدراسة أن التخاطب الصوتي ساعد علي زيادة الفهم مـن خـالل  التعليم المتزامن وكان من نتائج
 .التبادل في المناقشة

والتــي توصــلت إلــي أن الــتعلم المتــزامن  Chun-Min. W(2004)ودراســة شــان مــين 
 . علي اإلنترنت مفيد ألن المتعلمين يتعلمون األشياء في بيئات أفضل من البيئات الحقيقية

تراضـــية المتزامنـــة تقنيـــة مناســـبة الســـتخدامها فـــي العمـــل وتـــري الباحثـــة أن الفصـــول االف
األنثوي و تدريب المعلمات من خاللها وتزويدهن بأحدث المستجدات في مجال التعليم والتدريب 
لمــا تمتلكــه مــن مميــزات تجعلهــا بيئــة تعليميــة تعلميــة غنيــة بالمصــادر المتنوعــة المتاحــة فــي أي 

علمـين والمشـرفين والمحاضـرين،بتقديم مـوادهم التعليميـة وقت  كما أنهاتساهم في تسهيل مهـام الم
والتدريبية والمهنية عبر تلك الفصـول، وتعـد أيضـا  أدوات مسـاعدة للـتعلم الـذاتي بالنسـبة للطـالب 

 .والمتدربين
اعتاد المعلمون علي ممارسة واستخدام التلقين في تنفيذ مواقفهم التعليمية، وهذا يتناقض تناقضا 

م المادة التعليمية التي تسود عصر المعلومات الذي جوهريا مع ظاهر  ة االنفجار المعرفي وتضخل
نعيشه حاليا، وفي ضوء معطيات هذا العصر تغيلر دور المدرسة ولم يعد محصورا في تقديم 
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المادة التعليمية واسترجاعها بل تجاوزه إلي تنمية مهارات الوصول إلي المعرفة والحصول عليها 
المعارف الجديدة، ويأتي ذلك من خالل التعلم ذي المعني والذي ال يتحقق إال  وتوظيفها، وتوليد

من خالل التركيز علي األفكار الرئيسة والمفاهيم األساسية للمادة التعليمية دون اللجوء إلي 
 .الحشو والتفاصيل التي تذهب بأهمية المفاهيم المستهدفة

دراك مكونات المعرفة األ من مبادئ وقوانين وقواعد ونظريات  ىخر ونظرا ألهمية في فهم وا 
فمن هذه العملية تكون من مسؤوليات المعلم الذي يحتاج إلي جهد  التدريس وتعميمات، وفي حالة

العوامل المهمة والمؤثرة في مدي تكوين الطلبة  ىهي إحد التدريس كبير لتحقيقها، لذا فطريقة
للمفاهيم، لذلك يجدر بالمعلم تحديد أهدافه التي تتفق مع خصائص الطلبة وخلفياتهم السابقة، ثم 

ألهداف المتوخاة، تطوير استراتيجيات تدريس مناسبة، واختيار أدوات ووسائل تسهم في تحقيق ا
الفعالة التي تسهم في تعلم أفضل للمفاهيم، ومن أجل تحسين  التدريس وكذلك اختيار طريقة

وعي تحصيل الطلبة في اللغة العربية وزيادة وعيهم بأهميتها في الحياة العلمية والعملية، زاد 
التربويين إلي كيفية تعلم الطلبة ومساعدتهم علي تعلم المفاهيم، لذلك كان ال بد من استخدام 
استراتيجيات وطرق تدريس حديثة وفعالة، كما اتجهت أفكارهم إلي البحث عن طرق مختلفة 
 يكون فيها المعلم مرشدا وموجها ومساعدا للطلبة علي فهم المعرفة وكيفية استخدامها وتوظيفها

 .في الحياة العملية
واتجهت األبحاث نحو استقصاء أساليب تعلم المفاهيم وتكوينها لدي الطلبة، وقد توصلت هذه  

الجهود إلي أن الصور الذهنية التي يشكلها األطفال للمفهوم الواحد تختلف باختالف الخبرات 
كوين المفهوم تنتج التي يمرون بها، وطريقة تفكيرهم فيه، أو تصورهم له، ولذلك فمن عملية ت

 .0122سعادة، واليوسف، )عن انطباع أو تصور فردي يختلف باختالف األفراد أنفسهم 
ن المناهج الدراسية بشكل عام تزخر بالكثير من المفاهيم المجردة أو المحسوسة، وخاصة  هذا وا 

علي  مناهج اللغة العربية نظمت وحداتها الدراسية حول مفاهيم محددة، وتركز هذه المناهج
اشتراك المتعلم في تعلمه، وعلي ممارسة التفكير إلدراك العالقات والقيام باالستنتاجات، 
ويفترض أن هذا التنظيم المنهجي يؤدي إلي مساعدة المتعلم علي إدراك محتويات مادته 
العلمية، فتصبح المفاهيم العامة هي األهداف األساسية المراد تحقيقها؛ لذا يعد ضمان تكون 

ي الصحيح للمفاهيم في ذهن الطالب أساسا للعملية التعليمية وضمانا أكيدا لنجاحها المعن
 .6336الجراح، )
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وهنا يأتي دور الطالب الذي أصبح معنيا ومطالبا بربط المعلومات والمفاهيم ببعضها     
دعائها البعض علي شكل ُبني معرفية أو مفاهيمية منظمة، ُتعملق فهمه للمعرفة وتساعده في است

وتوظيفها في مواقف تعليمية أو حياتية جديدة، وعليه فنحن بحاجة إلي تقنيات واسرتيجيات 
عادة استخدامها في مواقف جديدة  .تربوية من شأنها أن تمكن الطالب من تخزين المعرفة وا 

 ونظرا ألهمية المفاهيم في اكتساب المعرفة ، اقتصرت هذه الدراسة علي كيفية اكتساب المفاهيم
 .واالحتفاظ بها باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم

بأنه صنف من ( 0122سعادة، واليوسف، )وقد ذكرت تعاريف عديدة للمفهوم منها ما أورده  
المثيرات التي يمكن أن تكون مجموعة أشياء أو حوادث أو أشخاص تشترك معا بخصائص 

 .عامة، ويشار إليها باسم خاص
المفهوم بأنه تكوين عقلي ينشأ عن تجريد خاصية أو أكثر من مواقف ( 6330إبراهيم، )وعرف  

متعددة يتوفر في كل منها هذه الخاصية مما يحيط بها في أي المواقف المعنية، وتعطي اسما 
 .يعبر عنه بلفظة أو برمز

بأنه عبارة عن زمرة من األشياء أو الرموز أو الحوادث جمعت ( 0110الطيطي، )بينما عرفه 
إلي بعض علي أساس خصائص مشتركة يمكن أن يشار إليها باسم أو رمز معين، أما بعضها 

المفهوم الرياضي فهو ذلك التجريد العقلي للصفات المشتركة بين مجموعة من الخبرات أو 
الظواهر، لذا فمن المفاهيم الرياضية ال تكتسب قيمتها إال من خالل التنظيم التجريدي الذي 

 )6330إبراهيم، )ينها يدرس عالقاتها فيما ب
ولقد أسهم العديد من التربويين في تطوير طرق تدريس من أجل مساعدة الطلبة علي التعلم 

من أجل  (Meta- cognitive) السليم، وأدت هذه الجهود إلي تطوير استراتيجيات فوق معرفية
استخدامها  حدوث التعلم ذي المعني، وأثبتت الدراسات التي تمت علي هذه االستراتيجيات أن

 .(6336الجراح، )في التعلم قد يكون له نتاجات إيجابية عند الطلبة 
تقنية تربوية جديدة تنسجم ومعطيات التربية الحديثة في كون الطالب  خرائط المفاهيم وتعد 

محور العملية التعليمية وصاحب الدور الرئيسي في عملية التعلم، وقد أكدت بحوث تربوية 
أداة فاعلة في تمثيل المعرفة والبناء عليها، وأنها أداة هامة  خرائط المفاهيم عديدة علي أن

للتفكير الناقد واإلبداعي، وتساعد في تحقيق التعلم ذي المعني، وهو التعلم الحقيقي الذي نبتغيه 
في أنها ترسلخ لدي المتعلم منهجا  خرائط المفاهيم لمدرسي، وتكمن أهميةنمطا من أنماط التعلم ا

للتفكير المنظمٍ يتواءم مع طبيعة الدماغ كما أشارت إلي ذلك أحدث البحوث في هذا المجال 
 .6333؛ جونسون، 0113نوفاك، )



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

- 141 - 

 (م  8102، اجلزء األول، أبريلالعدد احلادى عشر ، ) 

 :أوزوبل نظرية
يركز ديفيد أوزوبل علي التعلم اللفظـي ذي المعنـي فهـو يعتقـد أن دور المدرسـة يتمثـل فـي تحديـد 
المعلومات والمعارف المنظمة، ودور المعلم هو تمكين الطالب من إدراكها وفهم معانيها وتمكينه 

لمـتعلم أن يـربط من استخدامها وتوظيفها، وقد أوضح أوزوبل أن التعلم ذا المعني يـتم إذا حـاول ا
المعلومات التي لديه في بنيته المعرفيـة، بمعنـي أنـه عنـدما يـرتبط المفهـوم والمعلومـة الجديـدة فـي 
البنيــة المعرفيــة للفــرد بالمفــاهيم والمعلومــات الموجــودة فعــال بهــا فمنــه يتكــون نتيجــة هــذا االرتبــاط 

عمليــة االرتبــاط واإلضــافة ال معرفــة جديــدة نتيجــة للتفاعــل بــين الــتعلم الســابق والحــالي، حيــث أن 
تــتم بطريقــة إجباريــة، أمــا اســتذكار المعلومــات الجديــدة فيــتم عــن طريــق الــتعلم باالســتقبال المبنــي 

 .(6330علي الحفظ وال يتم ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات التي لدي المتعلم عبد السالم،

 :ولقد ميز أوزوبل بين مرحلتين من تعلم المفهوم هما

وهي عملية االكتشاف االستقرائي للخصـائص الفاصـلة لفئـة المثيـرات : لة تكوين المفهوممرح -1
وتندمج هذه الخصائص في صورة تمثيلية للمفهوم، وهـي صـورة ينميهـا الطفـل مـن خبرتـه الفعليـة 
بالمثيرات ويمكنه استدعاؤها حتي ولو لم توجد أمثلة واقعية وتعد هذه الصورة هي معني المفهـوم 

 .الطفل في هذه المرحلة ال يستطيع تسمية المفهوم بالرغم من أنه قد تعلمهإال أن 
التمثيلي حيث يتعلم الطفل أن الرمـز المنطـوق  التعليم وهو نوع من: تعلم معني اسم المفهوم -2

اكتسبه بالفعل في المرحلة األولي، وهنا يدرك الطفل التساوي في أو المكتوب يمثل المفهوم الذي 
المعنــي بــين الكلمــة والصــورة التمثيليــة، وفــي هــذه الحالــة تكتســب كلمــة المفهــوم المعنــي الــداللي، 

الشـــربيني )وهـــذه المرحلـــة تقابـــل نـــوع الـــتعلم التمثيلـــي أو الصـــوري وهـــو مـــن أنـــواع الـــتعلم بـــالتلقي 
 .)6330والطناوي، 

: عمـل أوزوبـل علـي تطـوير نظريتـه فـي الـتعلم حيـث أصـبحت تشـمل نـوعين مـن الـتعلم همـاولقد 
 .التعلم باالستقبال، والتعلم باالكتشاف

 التعلم باالستقبال -
وفي هذا النوع يتم التعلم عن طريق االستماع والتلقي والقراءة، ويتم عـرض المحتـوي الكلـي علـي 

 :ندرج تحته نوعان وهماالمتعلم في صورة نهائية إلي حد كبير وي
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 :التعلم باالستقبال أو التلقي ذي المعني •
ويتم استقبال أو تلقي المعلومات والمعارف بطريقة منظمة، وعلي المتعلم أن يربطها بمعلوماته 

، ويصبح التعلم في هذه الحالة ذا معني إذا كان لدي المتعلم تهيؤ (البنية المعرفية)السابقة 
التي سبق أن تعلمها ولها عالقة بالمواضيع أو المعلومات الجديدة التي  وخبرة في المواضيع

يتعلمها، ويجب مالحظة أن التعلم يحتاج إلي وجود مجموعة من األفكار العامة لكي تكون 
 أساسا يعتمد عليها أو يعود إليه المتعلم عندما يتعلم أشياء جديدة

 :التعلم باالستقبال أو التلقي القائم علي الحفظ •
ويتم هذا النوع من التعلم عندما يحفظ المتعلم المعلومات والمعارف المقدمة له، وال يتم ربطها 
بالمعلومات التي يعرفها قبل المواقف الجديدة، ويتم التعلم بالتلقي القائم علي الحفظ في الحاالت 

 :التالية
 ذا معنيعندما ال يكون لدي المتعلم المعلومات السابقة التي تجعل التعلم  -ا

 عندما تتم عملية التعلم عشوائيا -ب
 عندما يكون التعلم حرفيا خاليا من تعلم العالقات بين األشياء -ج

 :التطبيقات التربوية لنظرية أوزوبل 
ساهمت نظرية أوزوبل في التعلم بشكل واضح في المجال التربوي وخاصة في التخطيط 

لي االهتمام بناتج العلم وليس بعمليات التعلم، للدروس وتنفيذها وتقويمها، حيث تركز نظريته ع
وتعتبر نظرية أوزوبل في التعلم اللفظي ذي المعني من أبرز النظريات المعرفية التي أثرت علي 

: والتعلم منهاالتعليم المناهج وطرق التدريس، حيث قدمت تطبيقات تربوية هامة في مجال
، (v)االهتمام باألنشطة التعليمية وتنظيم المحتوي، واستخدام المنظمات المتقدمة، وخريطة الشكل

، والتي نحن بصدد الحديث والهتمام بها في هذه (6330عبد السالم،)وخريطة المفاهيم 
 الصفحات

 خرائط المفاهيم االلكترونية وأهميتها وخصائصها
اسـتراتيجيات تعلـم قـد تفيـد  –كما تـم عرضـه سـابقا   –ئط المفاهيم االلكترونية وتعتبر خرا

في تصميم المحتوي التعليمي االلكتروني وبنائه، بل أن التطورات الفنية التي حدثت في منصات 
وبــــرامج التعلــــيم االلكترونــــي تتــــيح اســــتخدام اســــتراتيجيات خــــرائط المفــــاهيم االلكترونيــــة بأشــــكالها 

د أكــدت بعــض الدراســات أهميــة الخــرائط االلكترونيــة ، وتمــت معظــم هــذه الدراســات المختلفة،وقــ
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و، ونـوال ( 6331)وقـد توصـلت دراسـة سـناء عبـد العظـيم . بمعزل عن بيئات التعليم االلكترونـي
إلــي أهميــة Holzman , 2004))،وهولزمــان(Mabie, 2006)،مــابيي(6332)عبــد الفتــاح 

ة كأساليب ومداخل تعلم في عمليات التحصيل والتفكير واكتسـاب وفعالية خرائط التعلم االلكتروني
بضـرورة قيـاس تـأثير الخـرائط االلكترونيـة ( 6332)وقد أوصت دراسة نوال عبد الفتـاح .المهارات

تعليميــا  وتربويــا  مــن خــالل وســائط الــتعلم االلكترونيــة، وتبــرر باحتماليــة حــدوث تفاعــل بينهمــا قــد 
مؤكــدة وجــود تفاعــل بــين ( 6303)وقــد جــاءت دراســة العــزازي. لمــتعلميــنعكس ايجابيــا  علــي أداء ا

استخدام الخرائط االلكترونية الورقية و العروض التعليمية االلكترونية الفعالة لدي طالب المرحلة 
الثانويــة؛ األمــر الــذي قــد يــدعم فكــرة تصــميم معالجــات لبيئــات تعلــم الكترونيــة تقــوم علــي توظيــف 

 .لمؤثرات أو األدوات التي يتضمنها نظام التعليم االلكترونيالخرائط الذهنية ضمن ا

وخالصة تلك الدراسات تؤكد الحاجة للتعرف علي تأثير استخدام الخرائط االلكترونية  من خالل 
 . بعض نظم التعليم االلكتروني علي بعض مخرجات العملية التعليمية

معرفي منظم يتكون من أبنيـة معرفيـة  الي أن  المتعلم يمتلك بناء( 6300) ويشير عبد الناصر 
ترتــب فــي هــذه األبنيــة بشــكل هرمــي، حيــث تحتــل األفكــار  الكبــرىمنظمــة مــن المفــاهيم واألفكــار 

والمفاهيم العريضة رأس الهرم، وبالنزول إلي قاعـدة الهـرم تتـدرج المفـاهيم مـن األكبـر إلـي  الكبرى
لـدي المـتعلم مـن اسـتعدادات وخبـرات  األصغر، ويمثل كل بناء منها وحدة تطور معرفي تبرز ما

وأفكار، يسميها جانييه اإلمكانات، ويتفاعل الفرد ويتعلم وُينتج فـي ضـوء هـذه اإلمكانـات، وتتـأثر 
قدرة الفرد علي تعللـم المفـاهيم الجديـدة بشـكل كبيـر علـي المفـاهيم التـي تعللمهـا مسـبقا والتـي تكـون 

لمعرفـة الجديـدة بالسـابقة حتـي تكـون ذات معنـي، ذات عالقة بالمفهوم الجديد، ويجـب أن تـرتبط ا
وهــذا يتطلــب خلــو المعرفــة الجديــدة والقديمــة مــن المفــاهيم الخاطئــة التــي إن وجــدت فمنهــا ستشــكلل 

 .مانعا لتكوين التعلم ذي المعني
وتمثلــل خريطــة المفهــوم منظمــا  تمهيــديا  للــتعلم وأداة تخطــيط بصــرية محسوســة يمكنــا المــتعلم مــن 

يم الجديــدة ضــمن بنيتــه المعرفيــة مــن خــالل نمــط أو ســياق يتــواءم مــع طبيعــة عمــل دمــج المفــاه
الدماغ الذي يصنع باستمرار ترتيبات متسلسلة سريعة السـتخالص أو تكـوين األنمـاط، ويبـدو أن 
هذه الرغبة لتكوين األنماط تبدو شـيئا فطريـا فـي سـلوك اإلنسـان نشـاهدها فـي األطفـال والراشـدين 

وعــــالوة علــــي مــــا ســــبق يمكــــن النظــــر لخريطــــة المفهــــوم ( . 6306لزيــــات ، ا) علــــي حــــد ســــواء 
ذا عرفنـا أنَّ   43باعتبارها سلة من المعينات التي ينبغي إتقانها مـن قبـل المعلمـين والمتعلمـين، وا 

٪ من المتعلمين يصنفون كمتعلمين بصريين، وأنَّ الرغبة في تكوين األنماط المنظمـة تبـدو شـيئا 
نســان، وأنَّ الطــالب يتعلمــون بشــكل أفضــل عنــدما تقــدم لهــم المفــاهيم بشــكل فطريــا فــي ســلوك اإل
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)  مخطـــط بصـــري مـــنظم، تغـــدو خـــرائط المفهـــوم تقنيـــة تربويـــة تعليميـــة تعلميـــة فاعلـــة وضـــرورية 
 .(6331الخطيب ، 

 التعريف بخريطة المفاهيم
 المفاهيم وتنمية لتعلم جيدة وسيلة تعتبر المفاهيم  خرائط أن إلي (6333) قطامي يشير

 وتذكر استدعاء يسهل معين ذهني سياق خالل من المعلومات ربط علي المتعلم وتساعد العلمية
 ترابطــي بنــائي بســياق واألدبيــة العلميــة المفــاهيم معالجــة فــي المــدخل هــذا ويســتخدم المعلومــات،

 بطريقـــة وطرحهـــا تـــذكرها وســـرعة المعلومـــة اكتســـاب يســـهل بـــدورة وهـــذا متسلســـل، هرمـــي بشـــكل
 المفــاهيم وخـرائط الذهنيـة الخـرائط بـين الخبـراء بعـض ويـربط .الـتعلم علـي الطالـب تسـاعد ناسـبةم

 ذي الــتعلم مفهــوم حــول دارت التــي(أوزوبــل) أفكــار مــن نبعتــا أساســيتان وســيلتان أنهمــا باعتبــار
 أو المفـاهيم خـرائط أو المتقدمـة المنظمـات:علـي (أوزوبـل) فكـرة وتقـوم (.6303) عدنان :المعني

 إال – مباشرة   العقلية بالعمليات الرتباطها وقيمة   وضوحا   أكثر األخيرة تكون وقد الذهنية، خرائطال
 (.Hyerle,1996)هيرل:والنظرية الفكرة نفس يتبعون جميعا   أنهم

 المدرسـةعلي أن خـرائط المفـاهيم تنتمـي فكريـا  إلـي  (,J. Lewis 2008)) لويس ويؤكد
 تتضمن والمعرفة للمتعلم، المعرفي الجانب علي تركيز من نظريتها تحمله ما علي بناءا   المعرفية
 التـــي والقضـــايا والنظريـــات والتعميمـــات والمعلومـــات والمفـــاهيم الحقـــائق مـــن يتـــألف الـــذي اإلطـــار
 بالبنيــة تســمي مــا وهــي المناســب التعلــيم الموقــف فــي واســتخدامها اســتدعائها ويمكــن الفــرد تعلمهــا

 مـــن مجموعـــة عبـــر تتكـــون (أوزبـــل) عنـــد المعرفـــة بـــأن (6332) فرحـــان آل ويضـــيف (.المعرفيــة
 سـلفا ، المعروفـة بالمعلومـات الجديـدة األفكـار ربـط :وهـي المتعلم بها يقوم أن يجب التي األنشطة
 .المختلفــة الحيــاة مواقــف فــي الجديــدة المعلومــات تطبيــق بهــا، واالحتفــاظ المعلومــات هــذه تخــزين
 أي فــي الطــالب يواجههــا التــي الصــعوبة أن (0116) نيالكنــا ويــري (.6334) .محمــد جاســم،
 .التعلم سير خريطة أو مخطط وضوح عدم بسبب تنشأ قد دراسية مادة

تــأتي ضــمن االســتراتيجيات  –إلــي أن إســتراتيجية خــرائط المفــاهيم  ( 6332)ويشــير صــادق 
وتعتمـد علـي مثيـرات خاصة في تدريس المفـاهيم العلمية، -التي استخدمت في عمليتي التعليم والتعلم 

ويــــري الباحـــــث صــــاحب الدراســــة الحاليـــــة أن فكــــرة خــــرائط  المفـــــاهيم . بصــــرية تــــربط بـــــين المفــــاهيم
خضـاعها للتركيـز والتحليـل ومـن ثـم القـدرة علـي  االلكترونية قد تيسر علـي المـتعلم انتقـاء المعلومـات وا 

عـض البحـوث التـي عالجـت وتسـتعرض الدراسـة الحاليـة ب.االستنتاج واستخالص المعلومـات وتوظيفهـا
خــرائط الــتعلم بنظاميهــا التقليــدي وااللكترونــي، للتعــرف علــي معــايير ومواصــفات الخــرائط االلكترونيــة 

 .من جهة وآليات معالجتها الكترونيا  من جهة أخري
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بدراسة الغرض منها تصميم خرائط المفاهيم وقيـاس أثرهـا علـي ( 6331)وقد قام كرمان 
وتم تصميم برنامج تعلم ذاتي مبنـي علـي الخطـو الـذاتي مـن خـالل مـدخل  مهارات التعلم الذاتي،

خــرائط مفــاهيم التعلم،وأتــاح هــذا المــدخل تيســيرات مناســبة وأنشــطة تعلــم فرديــة للمســتخدم كمــا أن 
هـــذا الـــنمط ســـاعد المســـتخدم علـــي تطبيـــق إجـــراءات الـــتعلم الـــذاتي، وقـــدمت الدراســـة عـــدة أســـس 

وجـاءت دراسـة  . الخرائط الذهنية المقترحة من خالل البحث الحـاليومعايير يستفاد منها في بناء 
متضـمنة قيــاس أثـر اسـتخدام المنظمــات المتقدمـة فـي تــدريس المفـاهيم النحويــة، ( 6332)ناصـر 

وقــام الباحــث بمعــداد وحــدة دراســية كاملــة وتحليلهــا إلــي المفــاهيم األساســية والفرعيــة، وتــم مقارنــة 
لمنظم المتقدم وتوصلت النتائج إلـي فاعليـة المـنظم المتقـدم كأسـلوب أو الطريقة التقليدية بطريقة ا
بعنــــوان فعاليــــة اســــتخدام المنظمــــات ( 6333)وجــــاءت دراســــة ســــلطان . نمــــط تدريســــي للمفــــاهيم

المتقدمة في تنمية المفاهيم النحوية لطالب المرحلة الثانوية في التحصيل الدراسـي واالتجـاه نحـو 
وصـلت الدراسـة إلـي أن هنـاك فعاليـة السـتخدام المنظمـات المتقدمـة فـي دراسة القواعـد النحويـة وت

تعلــم المفــاهيم النحويــة خاصــة أن هــذه المفــاهيم تبنــي علــي مــدخل العالقــات والترابطــات وفســرت 
الدراســة النتــائج مــن حيــث أن المــنظم المتقــدم يقــدم للمــتعلم فرصــة لــربط المعلومــات وتحويلهــا إلــي 

أو علي شكل نسيج عنكبوتي بحيث . د علي بناء التصورات الذهنيةبيانات ذات معني كما يساع
والعالقــات المرافقــة لهــا تشــكل سلســلة خطيــة بســيطة أو مركبــة، ( المفــاهيم)تكــون أجــزاء المعرفــة 

بأنهـــا عبـــارة عـــن رســـوم توضـــيحية ثنائيـــة األبعـــاد توضـــح العالقـــة ( 0111قاســـم، )بينمـــا عرفتهـــا 
فــروع المعرفــة والمســتخدمة فــي البنــاء المفــاهيمي لهــذا الفــرع، المتسلســلة بــين المفــاهيم لفــرع مــن 

بأنها عبارة عن شكل تخطيطي يـربط المفـاهيم يبعضـها الـبعض عـن ( 6330الفارسي، )وعرفتها 
طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلمـات تعـرف بكلمـات الـربط تبـين العالقـة بـين مفهـوم وآخـر 

يم األكثــر عموميــة فــي قمــة الشــكل ثــم تتــدرج إلــي وعنــد إعــداد هــذه الخــرائط يراعــي وضــع المفــاه
 المفاهيم األقل فاألقل                                                    

بأنهـا رسـم تخطيطـي ثنـائي البعـد يوضـح مسـتويات العالقـة الهرميـة ( 6330عبد السالم،)وذكر  
م ذي المعني، وبقاء هذه المفاهيم المتبادلة بين المفاهيم بهدف مساعدة الطالب علي تحقيق التعل

في بنيتهم المعرفية  مما سبق يمكننـا تعريـف خريطـة المفـاهيم بأنهـا مخطـط يتكـون مـن مجموعـة 
من المفاهيم تلتقي في القمة لمفهـوم شـامل لمـا دونـه فـي الترتيـب الهرمـي، وتوصـل هـذه المفـاهيم 

علـي جانبيهـا جمـل تعبيريـة ذات بأسهم محددة يكتب عليهـا كلمـات تشـكل مـع المفـاهيم الموجـودة 
 .معني وداللة
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 بنية خرائط المفاهيم
سمة جوهريـة فـي الداللـة علـي جـودة الخريطـة ومـدي فهـم  المفاهمةتعد سمة الهرمية في الخرائط 

من أنتجها للمفاهيم المكونـة لهـا، وتعنـي الهرميـة أن المفـاهيم أو القضـايا األكثـر شـموال تـأتي فـي 
لــي المفــاهيم والقضــايا األقــل شــموال واألكثــر خصوصــية، ولكــن فــي نفــس قمــة الخريطــة وتعلــو ع

الوقـت يجــب أن نعلــم أنـه لــيس هنــاك خريطــة مفاهيميـة واحــدة صــحيحة لموضـوع مــا، وعليــه فــمن 
تقريــر الهرميــة يحــدد فــي ضــوء العالقــات التــي يالحظهــا معــد الخريطــة بــين المفــاهيم المســتهدفة 

لمفــاهيم واختالفهــا، فــالمعني الــذي لــدينا لمفهــوم مــا ال يعتمــد بــالتعلم، وتــدل الهرميــة علــي تمــايز ا
فقــط علــي عــدد العالقــات ذات الصــلة التــي نــدركها، بــل يعتمــد كــذلك علــي هرميــة هــذه العالقــات 

 .(6300عبد الناصر ، ) في أبنيتنا العقلية  المفاهمةضمن أطرنا 
شمل في قمـة الخريطـة وتنـدرج ينبغي أن تكون المفاهيم األعم واألالي أنه ( 6306) ويشير نور 

تحتها المفاهيم األكثر خصوصية واألقل شـمولية، حيـث أنـه مـن المعـروف أن الـتعلم ذي المعنـي 
يسير بيسـر وسـهولة، ويكـون أكثـر ثباتـا عنـدما توضـع المفـاهيم الجديـدة أو معـاني المفهـوم تحـت 

ط المفاهيم االلكترونيـة فـي مفاهيم أوسع وأشمل ، ونظرا  الن الدراسة تدور حول استخدامات خرائ
 .تعلم العلوم فسوف تستعرض بعض استراتيجيات الحاسوب في تعلم العلوم 

 الحاسوب وتدريس العلوم  
بأن برامج الحاسوب تستخدم في تدريس مناهج العلوم :( 6331قطيط، والخريسات، )يشير  

ســتخدم  لزيــادة تصــور برمجيــات مغلقــة أو برمجيــات مفتوحــة عبــر المواقــع وجميعهــا ت: بنظــامين 
ـــرارات  ـــي اتخـــاذ الق ـــز والتـــدريب عل ـــة معينـــة، عرضـــها هـــو التحفي المـــتعلم لظـــاهرة أو فكـــرة أو حال
الخاصة للوصول إلي الفرضية المفسرة لحل المشكلة كما أن التعلم في هذه الطريقـة يـتم بأسـلوب 

ظــات التــي يتفهمهــا االكتشـاف، حيــث يتــابع المــتعلم االنتقــال مــن نقطــة علــي أخــري مــرورا  بالمالح
ويــربط بينهــا حتــي يصــل إلــي االســتنتاج النهــائي الــذي يتعلــق باختيــار القــرار المنســاب إذ يــتم فــي 
هذه الطريقة استخدام برامج ومعلومات خاصة تدخل في الحاسـوب تتعلـق بـالقرارات التـي يتخـذها 

وجــه األســئلة علــي المــتعلم فــي المجــاالت الواقعيــة، ثــم تقــدم هــذه القــرارات إلــي الحاســوب الــذي ي
 .المتعلم ويعرض عليه المعلومات والنتائج التي تنجم عن تطبيق كل قرار في المجال الواقعي 

إلـــي أن بيئـــات الـــتعلم بالحاســـب تجعـــل المـــتعلم يعـــيش مـــن ( 6334حمـــام، )كمـــا يشـــير 
يتعامـل مـع  خاللها المتعلم في بيئة االلكترونية تشبه نسبيا  البيئة الحقيقية في الحياة الواقعيـة كـي

عناصـــرها ومتغيراتهـــا، ويـــتحكم ويتالعـــب فـــي تلـــك العناصـــر والمتغيـــرات ليـــري األثـــر أو اآلثـــار 
 .الناتجة عن ذلك فيتعلم
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 مفاهيم العلوم وتدريسها  .2
ال شك أن المفاهيم العلمية سواء كانت المحسوسة أو المجردة تمثل  القاعـدة األسـاس فـي عمليـة 

ـــذلك جـــاء علـــي رأس ـــوم، ول ـــم العل ـــة، هـــدف فهـــم  تعل ـــاهج التربوي ـــوم فـــي المن ـــدريس العل أهـــداف ت
واســـتيعاب المفـــاهيم العلميـــة، وهـــو مـــن أهـــم نـــواتج العلـــم التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا تنظـــيم المعرفـــة 

وتعتبـــر المفـــاهيم قائمـــة علـــي مجموعـــة مـــن ( .  6303ريـــاض ، ) العلميـــة بطريقـــة ذات معنـــي 
 Bella, 1966)هــذا المنطلق،كمــا اشــار  الحقــائق ذات الــروابط المحــددة، فيشــكل المفهــوم مــن

ملخصــا  لمجموعــة مــن األفكــار و، أو مجموعــة مــن الحقــائق التــي تمثــل مــا بينهــا مــن خصــائص 
ويمكن أن يعتبـر المفهـوم فكـرة تمثيـل للعنصـر المشـترك الـذي يمكـن مـن خاللـه التمييـز . مشتركة

عـة مــن المظـاهر والصــفات بـين المجموعـات ألو التصــنيفات المختلـف، فهــو إذا  يشـير إلــي مجمو 
التي ومن هنا نري أن المفهوم يتضمن صفات عالقية وقواعد تميزه، فهناك صفات غيـر عالقيـة 

أمـا قواعـد المفهـوم فهـي توجـه ، قد تود في المفهوم ولكنها في نفس الوقت تتواجد في مفهوم آخـر
ين االقترانـي والشـرطية إلي طرق تنظيم الصفات العالقيـة، ممـا يجعـل اإلثبـات واالقترانيـة والتضـم

 .والشرط المزدوج، من أهم القواعد التي تنظم صفات المفهوم العالقية

إن النظرة إلي ميدان العلوم، بما فيها الكيميـاء، نظـرة تتضـمن كثيـرا  مـن نـواحي عـدم اليقـين، ممـا 
 تدعوا إلي االستقصاء وفرض الفروض وجمـع البيانـات واختبـار الفـروض ومالحظـة النتـائج ومـن
ثم تفسيرها تفسيرا  موضوعيا ، وبذلك ينظر إلي المفاهيم العلمية في مواد العلوم بأنها مجال واسـع 

 (6332، جابر. )وفير خبرات متنوعة من التفكيرتمنظم ل

يستنتج من ذلك أن قدرات المتعلم الفكرية، تلعب دورا  في تعلم المفاهيم العلميـة، سـواء كانـت فـي 
، تناولــــــت الدراســـــات مفهــــــوم المــــــول،   الجيولوجيــــــااء أو األحيـــــاء أو مجـــــال الكيميــــــاء او الفيزيــــــ

والحســابات الكيميائيـــة المرتبطــة بـــالمول، ومفهـــوم االتــزان، وتحديـــد عـــدد مــن المفـــاهيم الكيميائيـــة 
الصـــعبة فـــي المرحلـــة الثانويـــة والجـــامعي، فقـــد أظهـــرت نتـــائج البحـــوث، وجـــود مفـــاهيم كيميائيـــة 

ــــز و  ــــور واالســــتخالص صعبةكضــــغط البخــــار والتركي ــــول المشــــبع والتبل ــــة والمحل ــــة والذائبي الجزيئي
 (.6334، العليمات)والتقطير الجزئي والمحلول الغروي 

البنائي في محاولة لمساعدة الطلبة فـي حـل  ىلقد ظهرت استراتيجيات تدريس تعتمد علي المنح 
 يالفهـــم المفـــاهيم المشـــكالت التـــي تـــواجههم فـــي اســـتيعاب المفـــاهيم العلميـــة الصـــعبة، واكتســـابهم

العميــق لهــذه المفــاهيم، والقــدرة علــي تطبيــق مهــارات التفكيــر العلمــي وتحليلهــا، وزيــادة تحصــيلهم 
فـي  يالعلمي عن طريق تدريسهم باستخدام المنحي البنائي الذي يعد أحدث ما عرف مـن المنـاح

دراج مــن األلفــاظ، تــدريس العلــوم، فقــد يحمــل الطلبــة المفهــوم الصــحيح أو المفهــوم الخطــأ تبعــا  للــ
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ومثــال ذلــك ذوبــان الــثلج، وهــذا مــن المفــاهيم المغلوطــة والتــي تعتبــر مفهومــا  بــديال  عــن المفهــوم 
 (.إنصهار الثلج)العلمي 

المشــــار إليــــه فــــي  (Wittrock)كمــــا ذكــــر وتــــروك ( المنحــــي البنــــائي)ظهــــر هــــذا المنحــــي       
 .خـالل العقـدين الماضـيين مـن الـزمن نتيجة لتحول رئيسي في البحث التربوي( 6330، الخوالدة)

إذ تحول التركيز من العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم الطالب مثل متغيرات المعلم والمدرسة 
والمنـاهج واألقــران وغيــر ذلــك مــن العوامــل؛ ليتجــه هــذا التركيــز علــي العوامــل الداخليــة التــي تــؤثر 

لــي مــا يجــري بــداخل عقــل المــتعلم حينمــا وبعبــارة أخــري أخــذ التركيــز ينصــب ع. فــي هــذا الــتعلم
ومـا يوجـد لديـة مـن فهـم سـاذج سـابق للمفـاهيم، ، معرفتـه السـابقة: يتعرض للمواقف التعليمية مثل

 وعلي قدرته علي التذكر 

وقد برز الباحثون في التربية العلمية في هذا التحول بشكل كبير، إذ ركزوا علي كيفية تشـكل المعـاني 
وانطلقــوا فــي . د المــتعلم فــي بنــاء معرفــي يتكامــل مــع الســابق ويظهــر بنســق جديــدللمفــاهيم العلميــة عنــ

 . بحوثهم ودراساتهم من مدرسة فلسفية تسمي بالنظرية البنائية المعرفية

 : المشكالتمهارات حل 
شكالت يعني مجموعة العمليات التي يقوم بها الي أن حل الم( 6333محمد السيد ، ) يشير

الفرد مستخدما  المعلومات والمعارف التي سبق له تعلمها ، والمهارات التي اكتسبها في التغلب 
 .علي موقف بشكل جديد ، وغير مألوف له في السيطرة عليه ، والوصول إلي حل له 

وب يضع المتعلم أو الطفل في علي أن أسلوب حل المشكلة هو أسل( 6334الزغبي ، ) ويؤكد  
موقف حقيقي ُيْعِملون فيه أذهانهم بهدف الوصول إلي حالة اتزان معرفي ، وتعتبر حالة االتزان 
المعرفي حالة دافعية يسعي الطفل إلي تحقيقها وتتم هذه الحالة عند وصوله إلي حل أو إجابة 

 . أو اكتشاف 

 :ي تعلم العلوم أسس استخدام البرامج التعليمية االلكترونية ف

بـأن دور المعلـم فـي عمليـة الـتعلم تتوقـف إلـي حـد بعيـد علـي ( 6331سالمة، )كما يري  
مــدي فهمــه لنظريــة االتصــال الفعــال فهــو والتلميــذ طرفــان فــي عمليــة االتصــال التــي تهــدف إلــي 
 : المشاركة في فكرة أو مفهوم أو عمل ما، وعملية االتصال تتضمن أربعة عناصر أساسية وهي

والمســـتقبل ( األهـــداف التـــي نرغـــب فـــي تحقيقهـــا) والرســـالة ( المعلـــم فـــي عمليـــة التعلـــيم)المرســـل 
، إذ يجـــب االهتمـــام بوســـيلة االتصـــال ألهميتهـــا لألســـباب (البرمجيـــة)ووســـيلة االتصـــال ( التلميـــذ)

 : اآلتية
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 صعوبة توفر الواقع المطلوب فـي دراسـته وعلـي سـبيل المثـال تعلـم أخطـار القنبلـة الذريـة .0
أمر قد ال تتوافر له الخبرة المباشـرة، كمـا ان كسـوف الشـمس ظـاهرة تحـدث فـي أوقـات متباعـدة 

 .ال تتاح للتالميذ دراستها في الواقع
خطــورة وجــود الــدارس فــي مجــال الواقــع فتعــريض التلميــذ لغــاز ســام أمــر خطيــر كمــا أن  .6

ال تعنـي أنـه ال بـد أن  تعلم التلميـذ إذا حـدث مـاس كهربـائي دون وجـود وسـائل األمـان المناسـبة
 .يتعرض ألثناء التعلم لمثل هذه الخبرة المباشرة والخطيرة

فقيام التالميـذ بمنتـاج سـالالت نباتيـة أو حيوانيـة ال يمكـن : كثرة التكاليف والجهد المبذول .0
 .تحقيقه لكثرة التكاليف وطول المدة

 .مختلفة تنجم هذه الصعوبة من أسباب: صعوبة االستفادة من الواقع المباشر .4
 .مثل سرعة وقوع الظاهرة المطلوب دراستها مثل دراسة حركة األجسام السريعة .3
صــغر أو كبــر الواقــع عــن الحــد المعقــول، فأحيانــا  يكــون الواقــع صــغير جــدا  بحيــث ال يمكــن   .6

دراســته عــن طريــق المالحظــة المباشــرة مثــل دراســة تركيــب الــذرة وأحيانــا  الواقــع اكبــر مــن أن 
 . مباشرة أبعاده المختلفة مثل دراسة الكون المحيطتدرك الدراسة ال

 الدراسات السابقة 
قســمت فــي محــورين أساســيين أولهمــا الدراســات المرتبطــة بخــرائط المفــاهيم بأشـــكالها 

 .المختلفة ، وثانيهما الدراسات المرتبطة ببرامج تعلم مفاهيم العلوم 

 :أوالا الدراسات العربية 
عنــــوان تــــأثير موقــــع الكترونــــي مقتــــرح علــــي التحصــــيل وكانــــت ب ( 2112)دراســــة دراز  .0

واتجاهات تالميذ المرحلة الثانوية في مادة الكيمياء ، واستخدم الباحث موقع الكترونـي قـائم علـي 
فصــل افتراضــي تفــاعلي وشــراكة وتعــاون بــين جميــع الطــالب منتســبي الموقــع  ، وقــد اســتخدمت 

ة وطبــق علــي الطــالب قبلــي وبعــدي باإلضــافة الدراســة عــدة أدوات منهــا مقيــاس اتجــاه نحــو المــاد
إلــي االختبـــار التحصـــيلي ، واعتمـــد الموقـــع علـــي إســـتراتيجية الـــتعلم المتـــزامن التـــي تجعـــل جميـــع 
الطالب يتقابلون مع المعلم في توقيت واحد ، وأثبتـت النتـائج أن الموقـع االلكترونـي يحقـق نتـائج 

ام الــتعلم الفــردي بالنســبة لمتغيــري التحصــيل ايجابيــة أفضــل مــن اســتخدام البرمجيــات المغلقــة بنظــ
 .  واالتجاهات 

فعالية التـدريس باسـتخدام إسـتراتيجية خـرائط المفـاهيم وبمسـاعدة وكانت بعنوان  (2113)دراسة طلبة 
الكمبيــوتر متعــدد الوســائط فــي إكســاب الطــالب المعلمــين بعــض المفــاهيم المرتبطــة بمســتحدثات تكنولوجيــا التعلــيم وتنميــة 

، واستخدمت الدراسة الوسائط المتعددة الكمبيوترية في تصميم الدروس التعليمية من اة المعاصرةللحي
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خالل مدخل خرائط المفاهيم وتم تصميم برنامج اعتمد علي التـرابط الهيكلـي للمفـاهيم، وتوصـلت 
 .النتائج إلي أهمية وفعالية خرائط المفاهيم عندما تصمم من خالل برامج الحاسوب

بعنوان مدي تأثير مواقع التواصـل االجتمـاعي علـي مهـارات  (2111)سنجاري دراسة ال .2
االتصــال وحـــل المشـــكالت لـــدي األفـــراد ، وتضـــمنت الدراســـة عينـــة مـــن الطـــالب القطـــريين فـــي 
جامعــة قطــر واعتمــدت الدراســة علــي قيــاس المشــكالت التــي يعــاني منهــا الطــالب وتــم اســتخدام 

رة االسـتخدام والتســجيل وكانـت تطــرح القضـايا علــي الفيسـبوك مــن خـالل توجيــه للطـالب بضــرو 
كــل المشــتركين ويقــوم كــل فــرد بدراســة المشــكلة واقتــراح الحلــول ويقــوم مــدير النظــام بــالتلخيص 
والتحليــــل وتــــم هــــذا اإلجــــراء مــــن خــــالل دليــــل اتصــــال صــــممه الباحــــث واعطــــاه للمشــــتركين ، 

ب العينـة وتوصـلت النتـائج إلـي فعاليـة واعتمدت الدراسة علي االستبيانات القبلية والبعديـة لطـال
 .مواقع التواصل االجتماعي في حل المشكالت من خالل استراتيجة التعلم التعاوني 

نظــــام تعليمــــي الكترونــــي مــــوائم متعــــدد األشــــكال " بعنــــوان  ( 2111)دراســــة باجنيــــد  .1
باســتخدام  ، وهــدفت الدراســة إلــي تطــوير نظــام تعلــيم الكترونــي" باســتخدام تقنيــات الويــب الذكيــة

تقنيات الويب ويدعم األشكال المتنوعة لعرض المحتوي التعليمي، وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج 
التطبيقي مع المنهج المقارن ، حيث قام بعمل مسح شامل ألشهر نظم التعليم االلكتروني وقـام 

نـــي، بعمـــل دراســـة تحليليـــة مقارنـــة لهـــذه الـــنظم ، ومـــن ثـــم صـــمم نمـــوذج جديـــد للتعلـــيم االلكترو 
وخلصت الدراسة إلي أهمية  استخدام تقنيات الويب في دعم العملية التعليمية لما تتمتع به من 
اإلثــــارة والتشــــويق ومراعــــاة الفــــروق الفرديــــة بــــين الطــــالب ، وتــــأتي الدراســــة الحاليــــة اســــتكماال  

 .لتطويرات الويب وتوظيفها في العملة التعليمية  
اســــتخدام الشــــبكة العالميــــة للمعلومــــات لــــدي  واقــــع: بعنــــوان (2118)دراســــة الحــــازمي  .03

أعضاء هيئة التدريس وطالب كليات المعلمـين بمنطقـة مكـة المكرمـة، وهـدفت إلـي معرفـة واقـع 
اســتخدام معلمــي الفيزيــاء بالمرحلــة الثانويــة فــي محافظــة القنفــذة لشــبكة االنترنــت فــي التـــدريس 

الســتخدام االنترنــت فــي تــدريس وذلــك مــن خــالل التعــرف علــي مــدي تــوفر اإلمكانــات الالزمــة 
الفيزياء ومدي دراية معلمي الفيزياء باألوجـه المختلفـة السـتخدام االنترنـت فـي التـدريس، وكـذلك 
مـدي اســتفادتهم مــن تلــك األوجـه إضــافة لمعرفــة مــدي تـأثر الدرايــة واالســتفادة بــالخبرة التدريســية 

ـــم الفيزيـــاء، اعتمـــدت الدراســـة علـــي المـــنهج الوصـــفي وتكونـــ ـــة الدراســـة مـــن معلمـــي لمعل ت عين
معلمـا ، اسـتخدم الباحـث االسـتبانة كـأداة ( 46)الفيزياء بمحافظة القنفـذة التعليميـة البـالغ عـددهم 

ضــعف اإلمكانــات الالزمــة الســتخدام االنترنــت  -:لدراســته، توصــلت الدراســة إلــي النتــائج التاليــة
ء باألوجه المختلفة الستخدام االنترنت بالمرحلة الثانوية في تدريس الفيزياء، دراية معلمي الفيزيا
عشـرة عبـارة وضـعيفة لسـت عبـارات  ىفي التدريس كانت عاليـة ألربـع عبـارات ومتوسـطة إلحـد

بمتوسـط عــام ضـعيف، اســتفادة معلمـي الفيزيــاء بالمرحلــة الثانويـة بمحافظــة القنفـذة مــن خــدمات 
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بــارات ومنعدمــة الثنتــي االنترنــت فــي التــدريس كانــت متوســطة لثمــان عبــارات وضــعيفة لســبع ع
عشـــرة عبـــارة بمتوســـط عـــام ضـــعيف، عـــدم وجـــود فـــروق بـــين عينـــة الدراســـة مـــن حيـــث درايـــتهم 

 بالخدمات التي تقدمها االنترنت لتدريس الفيزياء بمتغير سنوات الخبرة التدريسية 
وهـدفت الدراسـة إلـي التعـرف علـي آراء المـديرين والمعلمـين  (م2117)دراسة آل قصود  .00

التعـرف علـي مـدي تـوفر  –علمي العلوم في دمج تقنيات التعلـيم فـي تـدريس العلـوم حول دور م
معرفـة مـدي  –التقنيات التعليمية لتـدريس مـادة العلـوم فـي المـدارس المتوسـطة الحكوميـة للبنـين 

اقتنــاع مــديري المــدارس ومعلمــي العلــوم بأهميــة تقنيــات التعلــيم فــي تــدريس العلــوم فــي المــدارس 
يـــدَا المشـــكالت والمعوقــات التـــي تحـــول دون دمـــج تقنيــات التعلـــيم فـــي تـــدريس تحد –المتوســطة 

العلـــوم، اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن مـــديري المـــدارس 
معلمـــا ، اســـتخدم الباحـــث االســـتبانة ( 01)مـــديرا  و ( 41)معلمـــي العلـــوم بمحافظـــة ســـراة عبيـــدة 

إلي النتائج التالية، يري مديرو المدارس ومعلمـو مـادة العلـوم فـي كأداة لدراسته، توصل الباحث 
المدارس المتوسطة الحكومية للبنين توافر التقنيات التعليميـة الالزمـة لتـدريس مـادة العلـوم، يـري 
مديرو المدارس ومعلمو العلوم أن معلمـي العلـوم يقومـون بـدورهم بدرجـة كبيـرة فـي دمـج تقنيـات 

ــيم فــي تــدريس العلــ وم، يــري مــديرو المــدارس ومعلمــو العلــوم أن مــديرو المــدارس ومعلمــي التعل
العلوم لديهم قناعـة عاليـة بأهميـة دمـج تقنيـات التعلـيم فـي تـدريس العلـوم، يـري مـديرو المـدارس 
ومعلمو العلوم وجود مشكالت ومعوقات تحـول دون دمـج تقنيـات التعلـيم فـي تـدريس العلـوم، ال 

بــين أرداء مجتمــع الدراســة حــول دور معلمــي العلــوم فــي دمــج توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية 
تقنيـــات التعلـــيم فـــي تـــدريس مـــادة العلـــوم بالمـــدارس المتوســـطة وفـــق محـــاور الدراســـة تعـــزي إلـــي 

 (. الوظيفة، سنوات الخدمة في التربية والتعليم، المؤهل العلمي) التفاعالت بين 

معة الملك سعود في استخدام نظام تقويم تجربة جا" بعنوان   (2117القرني ، ) دراسة  .06
Web CT وقـــد هـــدفت " فـــي مســـاندة التـــدريس" االنترنـــت"عبـــر الشـــبكة العالميـــة للمعلومـــات ،

الدراسة التعرف علي واقع تجربة جامعة الملك سعود في استخدام االنترنت في مساندة التدريس 
تمدت االستبانة كسبيل ومدي استفادة الطالب منه، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ، واع

لجمع البيانات ، وتم استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات ، وتوصلت الدراسة إلـي 
استجابات واستفادة أعضـاء هيئـة التـدريس والطـالب مـن اسـتخدام االنترنـت فـي تـدعيم التـدريس 

ن خـالل تـوفير كانت ما بين متوسطة وعالية ، وأوصي الباحـث بضـرورة تعزيـز هـذه التجربـة مـ
األجهـــزة المتصـــلة بالنـــت ، وتـــدريب الطـــالب وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس علـــي اســـتخدمها ووضـــع 

 .حوافز لهم لتشجيعهم علي استخدامها
، وكانت بعنوان اثر استخدام مواقـع الويـب علـي زيـادة الدافعيـة ( 2116هند ، ) دراسة  .00

ات والتطــورات الحاصــلة فــي مــن الخــدم ضــرورة االســتفادة : نحــو الــتعلم ، و حيــث هــدفت إلــي 
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واسـتخدمت الباحثـة المـنهج ، تقنيات الويب وتسخيرها فيما يعـود بـالنفع علـي الطالـب والمتـدرب 
التطبيقــي علــي عينتــان تجريبيــة وضــابطة ، وخلصــت الدراســة إلــي أن برمجيــة الــويكي تســاعد 

  كترونيــة المختلفــةبيئــات الــتعلم االل الطــالب علــي التعلــيم الــذاتي والمســتمر والتعلــيم مــن خــالل
ودعت لتوظيف الويكي كمستراتيجية تعليم تتيح التعليم التعاوني عن طريـق المشـاركة الجماعيـة 

 . أو في التعليم الفردي أيضا ، بين الطالب وبعضهم 
تــأثير صــفحة ويــب علــي مســتوي طــالب مــادة منــاهج " بعنــوان ( 6333إيمــان ) دراســة  .04

،  وهــــدفت الدراســــة إلــــي طــــرح خيــــار تعليمــــي " ترونــــيالبحــــث العلمــــي وقبــــولهم للتواصــــل االلك
رشادي فعال يمكن تطبيقه في دعم طـالب وطالبـات االنتسـاب فـي جامعـة الملـك عبـد العزيـز  وا 
ـــيم بمســـاعدة الحاســـب اآللـــي واالنترنـــت، وقـــد اســـتخدمتن الدراســـة المـــنهج  وتطبيـــق مفهـــوم التعل

طالبـة ، وخلصـت الباحثـة ( 36)علـي التجريبي والمنهج المسحي للبيانات ، وتم تطبيق البحث 
إلــي أن التعلــيم عــن بعــد والتعلـــيم عبــر اســتخدام شــبكة االنترنــت تلقـــي قبــوال  مــن طالبــات مـــادة 

 (.036)منهاج البحث العلمي 
 ثانياا الدراسات األجنبية  .15

إلــي تحديــد فاعليــة (:Wei-Chen &Lockard, 2007" )تشــين ولوكــارد -وي"هــدفت دراســة  .0
. المتقدمــــة فــــي دعــــم قــــدرة معلمــــي التربيــــة الخاصــــة علــــي حــــل المشــــكالت اســــتخدام المنظمــــات

. دراســــة الحالــــة: واعتمــــدت منهجيــــة الدراســــة علــــي اســــتخدام أحــــد أدوات البحــــوث الكيفيــــة، وهــــو
واستعان الباحثان في إجراء دراستهما بعينة عمدية مؤلفة من خمسـة مـن معلمـي التربيـة الخاصـة 

تين ابتــــدائيتين وأخــــري عليــــا مــــن بــــين المشــــاركين فــــي أحــــد أثنـــاء الخدمــــة الــــذين يعملــــون بمدرســــ
. المقررات اإللكترونية القائمة علي الويب التي تتناول سلوكيات اإلدارة الصفية للفصـول الدراسـية

( 6. )المالحظـــات الميدانيـــة( 0: )وتـــم جمـــع البيانـــات الالزمـــة للدراســـة باســـتخدام األدوات التاليـــة
تحليـل خطـط ( 0. )شخصية شبه الموجهة مـع المعلمـين المشـاركينإجراء سلسلة من المقابالت ال

مقـارن للوقــوف علـي مـا بهــا  -تلـي ذلــك تحليـل هـذه البيانــات كيفيـا  مـن منظــور تفسـيري. الـدروس
(. 6333و 0160" )أوزابيـــل"مـــن أفكـــار ومضـــامين مـــن منظـــور نظريـــة المنظمـــات المتقدمـــة ل 

مين المشاركين بتصورات إيجابية حول فاعلية استخدام وأبرزت النتائج النهائية للدراسة تمتع المعل
المنظمات المتقدمة في دعم قدرتهم علي حل المشكالت الصفية التي تواجههم أثنـاء التعامـل مـع 

وبشـــــكل أكثــــر تحديــــدا ، كشـــــفت النتــــائج عـــــن دور . الطــــالب داخــــل حجـــــرات الفصــــول الدراســــية
الحصـول علـي معلومـات ( 0: )قيـام بمـا يلـيالمنظمات المتقدمة في تمكين هؤالء المعلمين من ال

تعزيــز شــعور ( 6. )دقيقــة تســاعد المعلمــين فــي التوصــل إلــي حلــول مناســبة لمشــكالت الطــالب
مســـاعدة المعلمــين فــي فهــم آليـــات ( 0. )المعلمــين بفاعليــة الــذات، والقـــدرة علــي التــدريس الفعــال
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( 4. )ن النشـــاط الحركـــي الزائـــدالتعامـــل مـــع الطـــالب المشـــاغبين، والمنـــدفعين، والـــذين يعـــانون مـــ
مســاعدة المعلمــين فــي تصــميم وتطبيــق اســتراتيجيات تــدخل فعالــة ومناســبة إلدارة ســلوك الطــالب 

 .مد يد العون للمعلمين لتشخيص واكتشاف هذه المشكالت( 3. )داخل الفصول الدراسية

اسـتخدام  الوقوف علي فاعلية: وكان الغرض منها Lin & Chen, 2007) "لين وتشين"دراسة  .6
المنظمات المتقدمة، وأدوات التخيل البصري في قـراءة النصـوص الحقيقيـة لـتعلم اإلنجليزيـة كلغـة 

واعتمـدت . بمحدي بيئات التعلم القائمة علـي اسـتخدام الوسـائط المتعـددة التفاعليـة( EFL)أجنبية 
ريبــــي ذو المــــنهج شـــبه التج: منهجيـــة الدراســـة علــــي اســـتخدام أحـــد أدوات البحــــوث الكميـــة، وهـــو

مــن  003واســتعان الباحثــان فــي إجــراء دراســتهما بعينــة عشــوائية مؤلفــة مــن . المجموعــات األربــع
( EFL)الطــالب الملتحقــين بأحــد المقــررات اإللكترونيــة لتــدريس القــراءة باإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة 

. م(6330-6336)خـــالل النصـــف الثـــاني مـــن العـــام الجـــامعي ( بتـــايوان" )كـــون شـــان"بجامعـــة 
مـن الـذكور الـذين تتـراوح معـدالت أعمـارهم  63مـن اإلنـاث، و 13توزع أفراد عينة الدراسـة بـين و 

وفـي ضـوء طبيعـة المعالجـة التجريبيـة المسـتخدمة؛ انقسـمت عينـة الدراسـة . عاما  ( 64-01)بين 
( 6. )مجموعة المـواد البصـرية الثابتـة فقـط( 0: )إلي أربعة مجموعات تجريبية علي النحو التالي

مجموعــــة الــــربط بــــين اســــتخدام المــــواد البصــــرية ( 0. )موعــــة المــــواد البصــــرية المتحركــــة فقــــطمج
مجموعــــة الــــربط بــــين اســــتخدام المــــواد البصــــرية ( 4. )المتحركــــة والمنظمــــات المتقدمــــة الوصــــفية

وتــم جمــع البيانــات . المتحركــة والمنظمــات المتقدمــة القائمــة علــي طــرح واإلجابــة علــي التســاؤالت
مــن تصــميم )اســة عبــر تطبيــق أحــد االختبــارات التحصــيلية المقننــة فــي الفهــم القرائــي الالزمــة للدر 
: مفردة سؤال لالختيار من متعدد تندرج تحت أربعة مقـاييس فرعيـة هـي 00يتألف من ( الباحثين

تلــي ذلــك . الفهــم واالســتيعاب( 4. )ذكــر المصــطلحات المطلوبــة( 0. )التحديــد( 6. )الرســم( 0)
بمســــاعدة الكمبيــــوتر، وباالســــتعانة ( SPSS)ات إحصــــائيا  باســــتخدام برنــــامج تحليــــل هــــذه البيانــــ
ـــــــدرجات، وانحرافاتهـــــــا المعياريـــــــة( 0: )بـــــــاألدوات التاليـــــــة ـــــــران ( 6. )متوســـــــطات ال تحليـــــــل االقت

(ANCOVA .) الوصـفية، )وأبرزت النتـائج النهائيـة للدراسـة فاعليـة اسـتخدام المنظمـات المتقدمـة
مـــع المـــواد البصـــرية المتحركـــة فـــي تـــدعيم قـــدرة ( ة علـــي التســـاؤالتوالقائمـــة علـــي طـــرح واإلجابـــ

في إطـار بيئـات الـتعلم القائمـة علـي الوسـائط ( EFL)الطالب علي قراءة اإلنجليزية كلغة أجنبية 
وبشكل أكثر تحديـدا ، كشـفت النتـائج عـن الـدور البـارز الـذي تلعبـه المنظمـات المتقدمـة . المتعددة

ـــــــ ـــــــب التالي ـــــــدعيم الجوان ـــــــي ت ـــــــراءة، وهـــــــيف ـــــــي الق ـــــــتعلم الطـــــــالب ف اكتســـــــاب المعرفـــــــة ( 0: )ة ل
تنميـــة مهـــارات الفهـــم ( 0. )اإلجـــراءات العمليـــة/فهـــم المفـــاهيم، والقواعـــد( 6. )التقريريـــة/الحقائقيـــة
دعـم قـدرة الطـالب علـي ( 6. )الـتعلم الهـادف ذو المعنـي( 3. )بقاء أثر تعلم القراءة( 4. )القرائي

. التكيــف مــع أســاليب الــتعلم المختلفــة للطــالب( 0. )ت أثنــاء القــراءةالمعالجــة المعرفيــة للمعلومــا
وفــي ضــوء هــذه النتــائج؛ أوصــت الدراســة بضــرورة االســتفادة مــن اســتخدام المنظمــات المتقدمــة، 
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 .وأدوات التخيل البصري، والوسائط المتعددة والفائقة في برامج ومقررات التعليم اإللكتروني

وهـدفت الدراسـة إلـي إبـراز دور أحـد قوالـب ( Boon et al., 2006" )بـون وزمـالؤه"دراسـة  .0
فـــي تحســـين معرفـــة ( الخـــرائط المعرفيـــة المدعومـــة تكنولوجيـــا  : وهـــو)تصـــميم المنظمـــات المتقدمـــة 

واعتمــدت . طــالب فصــول الــدمج بــالمحتوي الدراســي المقــدم لهــم فــي مــادة الدراســات االجتماعيــة
المــــنهج شـــبه التجريبــــي ذو : وث الكميـــة، وهـــومنهجيـــة الدراســـة علــــي اســـتخدام أحـــد أدوات البحــــ

مــن طــالب  44واســتعان البــاحثون فــي إجــراء دراســتهم بعينــة عشــوائية مؤلفــة مــن . المجمــوعتين
الصف الدراسي العاشر من التعليم الذين يعانون من إعاقات انفعالية أو صعوبات في التعلم من 

يا األمريكية خالل النصف األول مـن العـام المدارس العليا الواقعية بوالية جورج ىالملتحقين بمحد
وانقســـمت عينـــة . مـــن اإلنـــاث 63مـــن الـــذكور، و 64م مـــوزعين بـــين (6336-6333)الدراســـي 

يدرســون أحــد موضــوعات المقــرر ( طالبــا   63تضــم )احــداهما تجريبيــة : الدراســة إلــي مجمــوعتين
لمعرفيـة المصـممة بـالكمبيوتر الدراسي التي تدور حول الحرب العالمية الثانية باستخدام الخـرائط ا

تدرس بالطريقة التقليديـة ( طالبا   64تضم )، واألخري ضابطة Inspiration 6باستخدام برمجية 
وتوصلت الدراسة الي أن هناك نتائج ايجابية في تعلم الطالب من خـالل خـرائط المفـاهيم تمثلـت 

عـــــداد عـــــروض بصـــــرية لتنظـــــيم محتـــــوي الـــــتعلم( 0: )فيمـــــا يلـــــي تعزيـــــز الـــــتعلم ( 6). تصـــــميم وا 
 . بقاء أثر التعلم( 4. )الفهم واالستيعاب( 0. )التشاركي

وكـان الغــرض منهـا إبـراز فاعليـة اســتخدام : (Lin & Chen, 2006" )لـين وتشــين"دراسـة  .4
المنظمات المتقدمة الوصفية والقائمة علي طرح واإلجابة علي التساؤالت في تيسـير فهـم متعلمـي 

لمحتــوي أحــد الــدروس القائمــة علــي اســتخدام الرســوم المتحركــة، ( EFL)اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة 
واعتمــدت منهجيــة الدراســة علــي اســتخدام أحــد أدوات البحــوث . وأثرهــا فــي تقليــل حملهــم المعرفــي

واســــتعان الباحثــــان فــــي إجــــراء . المــــنهج شــــبه التجريبــــي ذو المجموعــــات الــــثالث: الكميــــة، وهــــو
مــــن الطــــالب الجــــامعيين الملتحقــــين بأحــــد المقــــررات  26دراســــتهما بعينــــة عشــــوائية مؤلفــــة مــــن 

بقســم اللغــة اإلنجليزيــة التــابع لجامعــة ( EFL)اإللكترونيــة لتعلــيم القــراءة باإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة 
 03مـوزعين بـين ( 6336-6333)خالل النصف الثاني من العام الدراسـي ( بتايوان)كون شان 

وانقســـمت عينـــة . عامـــا  ( 63 -01)أعمـــارهم بـــين مـــن الـــذكور الـــذين تتـــراوح  06مـــن اإلنـــاث، و
علـي النحـو  -وفقـا  لنوعيـة المعالجـة التجريبيـة المسـتخدمة -الدراسة إلي ثالثة مجموعات تجريبية

مجموعــــة الــــربط بــــين الرســــوم ( 6(. )طالبــــا   61)مجموعــــة الرســــوم المتحركــــة فقــــط ( 0: )التــــالي
مجموعـة الـربط بـين الرسـوم المتحركـة ( 0. )(طالبـا   61)المتحركة والمنظمات المتقدمـة الوصـفية 

وتـم جمـع البيانـات (. طالبـا   62)والمنظمات المتقدمة القائمة علي طرح واإلجابة علي التسـاؤالت 
مــن تصــميم )الالزمــة للدراســة عبــر تطبيــق أحــد االختبــارات التحصــيلية المقننــة فــي الفهــم القرائــي 
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ن متعــدد قبليــا  وبعــديا  علــي أفــراد مجموعــات مفــردة ســؤال لالختيــار مــ 63يتــألف مــن ( البــاحثين
بمســاعدة ( SPSS)تلــي ذلــك تحليــل هــذه البيانــات إحصــائيا  باســتخدام برنــامج . الدراســة الــثالث

ــــة( 0: )الكمبيــــوتر، وباســــتخدام األدوات التاليــــة ( 6. )متوســــطات الــــدرجات، وانحرافاتهــــا المعياري
ن فاعليــة اســتخدام المنظمــات المتقدمــة وكشــفت نتــائج الدراســة عــ(. ANCOVA)تحليــل االقتــران 

كاسـتراتيجية معرفيـة متطـورة تعـزز مـن ( الوصفية، والقائمـة علـي طـرح واإلجابـة علـي التسـاؤالت)
، إضـــافة إلـــي تقليـــل (EFL)فهــم الطـــالب لموضـــوعات ودروس القــراءة باإلنجليزيـــة كلغـــة أجنبيــة 

كشــفت النتـائج عـن فاعليـة اســتخدام وبشـكل أكثـر تحديـدا ، . معـدالت حملهـم المعرفـي أثنـاء الــتعلم
المنظمات المتقدمة في إكساب الطالب للمفردات والمصطلحات اللغوية الجديـدة، وتعزيـز قـدرتهم 
ـــارات  ـــز االنتبـــاه، فضـــال  عـــن تحســـين أداء المتعلمـــين فـــي االختب علـــي الفهـــم واالســـتيعاب، وتركي

باالســتفادة مــن تعمــيم اســتخدام  وفــي ضــوء هــذه النتــائج؛ أوصــت الدراســة. الدراســية للفهــم القرائــي
ــيم اللغــة القائمــة علــي اســتخدام الرســوم المتحركــة، والوســائط،  المنظمــات المتقدمــة فــي بــرامج تعل

علــي تصــميم صــيغ وقوالــب  -بشــكل خــاص -والتعلــيم اإللكترونــي القــائم علــي الويــب مــع التركيــز
( 6. )م ولقطــــات الفيــــديوأفــــال( 0: )متنوعــــة منهــــا تناســــب تعلــــيم اللغــــة األولــــي أو الثانيــــة، مثــــل

( 3. )طـــــرح واإلجابــــــة علــــــي التســــــاؤالت( 4. )الجرافيــــــك( 0. )التوصـــــيفات والتعليقــــــات اللفظيــــــة
 .التوصيفات والتعليقات السمعية

وكان الهـدف مـن الدراسـة تحديـد (: Calandra& Barron, 2005" )كاالندرا وبارون"دراسة  .3
. الويب التعليميـة التـي تتميـز بالتعقيـد المعرفـي فاعلية استخدام المنظمات المتقدمة مع أحد مواقع

المـنهج شـبه التجريبـي : واعتمدت منهجية الدراسة علي استخدام أحد أدوات البحوث الكميـة، وهـو
مــن  633واســتعانت الباحثتــان فــي إجــراء دراســتهما بعينــة عشــوائية مؤلفــة مــن . ذو المجمــوعتين

ررات اإللكترونيـــة التمهيديـــة فـــي علـــوم الحاســـب الطـــالب الجـــامعيين الملتحقـــين حاليـــا  بأحـــد المقـــ
بواليـة ( الحكوميـة)الجامعـات العامـة  ىالقائمة علي الويـب الـذي تقدمـه كليـة التربيـة التابعـة إلحـد

م الــــذين تتــــراوح (6333-6334)فلوريــــدا األمريكيــــة خــــالل النصــــف األول مــــن العــــام الجــــامعي 
ســـــمت عينـــــة الدراســـــة بالتســـــاوي بـــــين وانق. عامـــــا  مـــــن كـــــال الجنســـــين( 60-02)أعمـــــارهم بـــــين 

تســتخدم المنظمــات المتقدمــة القائمــة علــي الوســائط المتعــددة فــي )إحــداهما تجريبيــة : مجمــوعتين
أداء أحد األنشـطة الدراسـية الـذي يتطلـب البحـث، وجمـع المعلومـات المطلوبـة بأحـد مواقـع الويـب 

وتـم جمـع (. بالطريقـة التقليديـة تـدرس)ضـابطة  ى، واألخـر (التعليمية المعقدة علي شبكة اإلنترنـت
" كاالنــدرا وزمالئهــا"البيانــات الالزمــة للدراســة عبــر تطبيــق أحــد االختبــارات التحصــيلية المقننــة ل

تلــي ذلــك . مفــردة ســؤال قبليــا  وبعــديا  علــي أفــراد كلتــا مجمــوعتي الدراســة 44يتــألف مــن ( 6336)
: مساعدة الكمبيوتر، وباستخدام أدواتب( SPSS)تحليل هذه البيانات إحصائيا  باستخدام برنامج 

ـــة( 0) ـــدرجات، وانحرافاتهـــا المعياري ( 0. )للمجموعـــات المســـتقلة" ت"اختبـــار ( 6. )متوســـطات ال



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

- 114 - 

 (م  8102، اجلزء األول، أبريلالعدد احلادى عشر ، ) 

ــــة (. ANOVA)تحليــــل التبــــاين األحــــادي االتجــــاه  ــــة للدراســــة عــــن فاعلي وكشــــفت النتــــائج النهائي
 -لــذي يتميــز بالتعقيــد المعرفــياســتخدام المنظمــات المتقدمــة مــع موقــع الويــب التعليمــي المختــار ا

الربط بين المعلومات والمثيرات ( 6. )تركيز االنتباه علي موضوع التعلم( 0: )وبخاصة فيما يلي
مراعـاة سـرعة الخطـو الـذاتي للطـالب ( 4. )تيسير حدوث الـتعلم المنشـود( 0. )اللفظية والبصرية

الدراســة بضــرورة االســتفادة مــن وفــي ضــوء هــذه النتــائج؛ أوصــت . فــي الــتعلم، ومعــرفتهم الســابقة
استخدام المنظمات المتقدمة في برامج ومقررات التعلـيم اإللكترونـي عبـر الويـب المقدمـة للطـالب 

 .في مختلف المراحل والصفوف الدراسية

 

وهــدفت الدراســة إلــي تنــاول فاعليــة  (:Coffey &Cañas, 2004" )كــوفي وكانــاس"دراســة  .6
عــروض التقديميــة لمقــررات التعلــيم اإللكترونــي عــن بعــد عبــر اســتخدام المنظمــات المتقدمــة فــي ال

منهج : واعتمدت منهجية الدراسة علي استخدام أحد أدوات البحوث الكيفية، وهو. شبكة اإلنترنت
واســـتعان الباحثـــان فـــي إجـــراء دراســـتهما بعينـــة عشـــوائية مؤلفـــة مـــن عـــدد مـــن . تحليـــل المحتـــوي

لتي تناولت هذا الموضوع علي مدي العشرة أعوام الماضـية الدراسات واألدبيات التربوية السابقة ا
علـي تنـاول تطبيقـات المنظمـات المتقدمـة فـي المقـررات اإللكترونيـة  -بشـكل خـاص -مع التركيز

القائمـــة علـــي شـــبكة اإلنترنـــت، ودورهـــا اإليجـــابي فـــي إقامـــة بيئـــات تعلـــم فعالـــة وأوصـــت الدراســـة 
ررات وبــرامج التعلــيم اإللكترونــي علــي الويــب مــع بضــرورة االســتفادة مــن تعمــيم اســتخدام فــي مقــ

باالســــتفادة مــــن ربطهــــا باســــتخدام الوســــائط المتعــــددة والفائقــــة أثنــــاء  -بشــــكل خــــاص -التوصــــية
الوسـائط ( 4. )تقنيات الواقـع االفتراضـي( 0. )لقطات الفيديو( 6. )الجرافيك( 0: )التدريس، مثل

 .الصوتية علي الويب

وركـزت الدراسـة علـي تنـاول آليـات اســتخدام (: Tsai et al., 2001" )تسـاي وزمـالؤه"دراسـة  .0
اختبارات : وهو)الطالب لالختبارات الدراسية القائمة علي أحد قوالب تصميم المنظمات المتقدمة 

واعتمـدت منهجيـة الدراسـة . ، واستراتيجياتها الفعالة في الـتعلم(خرائط المفاهيم القائمة علي الويب
ـــة معـــا   علـــي المـــزج بـــين اســـتخدام ـــة والكيفي واســـتعان البـــاحثون فـــي إجـــراء . أدوات البحـــوث الكمي

مـــن طـــالب الصـــف الدراســـي الحـــادي عشـــر الملتحقـــين  02دراســـتهم بعينـــة عشـــوائية مؤلفـــة مـــن 
من اإلناث الذين يبلـغ متوسـط  00من الذكور، و 63المدارس العليا بتايوان موزعين بين  ىبمحد

ــــم جمــــع . م(6330-6333)مــــن العــــام الدراســــي  عامــــا  خــــالل النصــــف األول 00أعمــــارهم  وت
تطبيـق اختبـار تحصـيلي قـائم علـي ( 0: )البيانات الالزمة للدراسة باستخدام أداتين رئيسيتين همـا

علي الطالب المشاركين بعد تلقيهم التدريس حول ( WCOMT)الويب باستخدام خرائط المفاهيم 
تطبيـــق اســـتبيان مســـحي مقـــنن ( 6. )هيمأحـــد موضـــوعات مـــادة الفيزيـــاء باســـتخدام خـــرائط المفـــا
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إجـــراء سلســـلة مـــن المقـــابالت الشخصـــية شـــبه ( 0. )للوقـــوف علـــي تصـــورات أفـــراد عينـــة الدراســـة
تلـــي ذلـــك . الموجهـــة مـــع الطـــالب المفحوصـــين للتعـــرف علـــي دافعيـــتهم، واتجاهـــاتهم نحـــو الـــتعلم

( SPSS)ام برنـــامج تحليـــل بيانـــات االختبـــار التحصـــيلي واالســـتبيان المســـحي إحصـــائيا  باســـتخد
ـــابالت الشخصـــية كيفيـــا  مـــن منظـــور مقـــارن ـــات المق ـــم تحليـــل بيان ـــوتر، بينمـــا ت . بمســـاعدة الكمبي

وأبــرزت النتــائج النهائيــة للدراســة تمتــع الطــالب المشــاركين بمســتويات مرتفعــة مــن التحصــيل عنــد 
يـة حـول فاعليتهـا استخدام اختبارات خرائط المفاهيم القائمة علي الويب، وتمتعهم بتصـورات إيجاب

وكشــــفت النتــــائج عــــن ارتبــــاط ذلــــك بالوصــــول إلــــي مســــتويات مرتفعــــة مــــن الدافعيــــة . فــــي الــــتعلم
تجاه التعلم، واإلحساس بقيمـة المهمـة المطلوبـة، وتكـوين معتقـدات إيجـابي ( الداخلية، والخارجية)

 . حول التعلم وفاعلية الذات، وتقليل معدالت الخوف من االمتحانات الدراسية

وكانت بغرض تصميم موقع الكتروني قائم علي أدوات الويب   ( Gaser , 2011جاسر اسةدر  .2
التفاعلية في تعلم مادة البيولوجي وخاصة الشـق التشـريحي وتنـاول الموقـع العديـد مـن المشـتركين 
من بينهم طالب ، وهواة ، وأطباء ، ومعلمين وأتاح الموقع الشـراكة الجماعيـة مـن خـالل تسـجيل 

مكانيـــة اإلضـــافة والتطـــوير بنـــاء علـــي طلـــب مســـبق مـــن الزائـــر إلدارة الموقـــع بيانـــات ا لشـــخص وا 
وتضـمن الموقــع العديــد مــن مصــادر المعلومــات المرتبطــة بوحــدة التشــريح ، واحتــوي الموقــع علــي 
العديــد مــن الــروابط ذات الصــلة لمستشــفيات وعيــادات تعليميــة وتدريبيــة ، وطبقــت الدراســة علــي 

ويـة وأثبتـت النتــائج أهميـة المواقـع التفاعليـة فــي تعلـم المهـارات وتعزيـز الــتعلم طـالب المرحلـة الثان
 .وبقاء أثره 

ـــي ) دراســـة  .1 ـــدروفا نيل اســـتخدام مواقـــع الـــتعلم عبـــر "بعنـــوان   (مTodorova, Nelly ،2111تي
وقد سعت الدراسة إلي تطبيق الدراسة عبـر " الفعالية قبل المعرفة: االنترنت لتحسين أداء الطالب

االنترنــت كطريقـــة لتقيـــيم وتعزيـــز وتفعيـــل المعــارف الســـابقة، وذكـــرت الدراســـة أن الحاجـــة لمعرفـــة 
ف أحـــد الصــعوبات التـــي يواجههــا المدرســـين عنــد تطبيـــق مســتويات الطـــالب قبــل تلقيـــنهم المعــار 

إستراتيجية التعلم ونتائج الدراسة أسفرت عن أن سـلوك الطلبـة التعليمـي قـد تحسـن وتطـور وتغيـر 
 .واحتفاظهم بالمعارف قد زاد الثقة بعد تطبيق  النموذج

فـي تنميـة اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي : ، بعنـوان(Mark ,2011)دراسة مارك هـاكنج  .03
مهــارات االتصــال بــين المعلمــين والطــالب ، واهتمــت الدراســة بــالويكي والفيســبوك كــأهم مــوقعين 
للتواصل االجتماعي وقامـت الدراسـة باستقصـاء رأي عينـة مـن طـالب الجامعـة فـي بريطانيـا عـن 
 أهـم مواقـع التواصـل االجتمـاعي التـي يســتخدمها الطـالب ، وتـم التحقـق مـن المـوقعين المــذكورين
وتوصـــلت الدراســــة إلـــي أن مواقــــع  التواصـــل االجتمــــاعي عنــــدما تجـــد اهتمامــــا  مـــن قبــــل المعلــــم 
والمتعلمين واستخدامها كوسيط أساسي للحـوار والنقـاش فأنهـا تنمـي مهـارات االتصـال بـين المعلـم 
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والطــالب وتـــزيح حـــاجز الخـــوف والرهبـــة وتنمـــي لـــدي الطـــالب مهـــارات الثقـــة بـــالنفس والمبـــادرة ، 
لدراسة بأهمية توظيف مواقع التواصل االجتماعي واستثمارها في تدعيم الحوار والنقاش وأوصت ا

 . خارج غرف الدراسة 
تطوير موقع مالئم للتعليم المختلط يعتمد علي "بعنوان  (2111)تشا وين ، ) دراسة   .00

 سعت" الويب  والتعلم الذاتي لتعزيز تعلم الطالب وأفكارهم بخصوص التعلم عبر االنترنت
الدارسة للسعي لتطوير مهارات الطالب في المدارسة المهنية بتايوان ، حصة برامج الكمبيوتر ، 

والتعلم الذاتي ، واستكشف تأثيرات تدعيم  6وقد صمم الباحث برنامج تعليمي قائم علي الويب 
طالب في ثالث مجموعات ، وقد  006مهارات الطالب وتم استخدام المنهج التجريبي علي 

النتائج إلي أن الطالب التي اعتمدت علي تقنيات الويب حصلت علي نتائج ودراجات أشارت 
أعلي ، وقد أوصي الباحث المدرسين بضرورة تبني هذه الطرق والتقنيات التكنولوجية في التعليم  

 . لفوائدها في تعزيز العملية التعليمية

" عيم خبرة التعلم النشطاستخدام تقنيات  الويب في تد" بعنوان  (م2111وليم ) دراسة  .06
واكتشفت أن استخدام مواقع الويب تزيد من انتباه المتعلمين ومشاركتهم في التعلم النشط، ومن 

جيل "ثم أوصي بها في استخدمها في بيئات التعلم الفصلية حيث أنها األكثر مناسبة لما أسماه 
 .ديمة الحالي التي يتصف بسمات وخصائص تختلف عن األجيال الق" االنترنت

أنماط " بعنوان ( Adeoy, Blessing Foluso  ،6300اديوي ، بليسنج فولسو ) دراسة  .00
دراسة حالة علي طالب الجامعة : فيا  في بيئات التعلم عبر االنترنتالتعلم المختلفة ثقا

وسعت الدراسة لمعرفة هل هناك اختالف  في أنماط التعلم الطالب بجامعة الجوس . النيجيرية
بنيجيريا، بناء علي انجازهم األكاديمي وبرنامج الدراسة والجنس والعرق وكيف يؤثر ذلك علي 

ارت النتائج إلي أن االختالفات في أنماط التعلم والقبيلة تؤثر علي التعلم عبر االنترنت ، وأش
أسلوب تعامل الطالب مع التعلم عبر االنترنت، مما يحتاج إلي تعزيز، ولكنها كدت أن مستقبل 
التعليم عبر االنترنت مشرق، وأوصي بأن يراعي المعلم وطريقة التعليم عبر االنترنت لألساليب 

والبد من مراعاة التعدد الثقافي للطالب عند تصميم نظم التعلم عبر المختلفة من التعلم، 
 .االنترنت

( Ursula Paola Torres Maldonado  ،6300أرسوال باوال توريس ملدونادو ) دراسة  .04
" الدافعية نحو التعليم االلكتروني وقبول البوابات التعليمية ودورها في تطور المجتمعات "بعنوان 

وهدفت الدراسة إلي التطبيق االمبريقي الستخدام التكنولوجيا  لخلق الدافع نحو التعلم االلكتروني 
ا الجنوبية في محاولة لتحديد دور الدافعية نحو التعلم االلكتروني في استخدام وتبني في أمريك

نظم التعلم االلكتروني وقد حاولت معرفة تأثير التكنولوجيا علي الطلبة ودورها في خلف الدافع 
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نحو التعلم االلكتروني وكيف أن الجنس والمنطقة تؤثر في التعلم االلكتروني، وقد اعتمدت 
مدرسة في العديد من المناطق شملت بيرو واينديز  40سة علي االستبيان وقامت بمسح الدرا

وغيرها، وتم استخدام تقنيك التربيع الجزئي األصغر في تحليل البيانات ، وكشفت النتائج أن 
الدافعية للتعلم االلكتروني والتأثير االجتماعي  لها تأثير ايجابي علي السلوك المقصود بينما 

لعملية التعليمية ، وأن تأثير المنطقة متوسط وهذه الدراسة سوف تساعد صانعي تسهل ا
 .السياسات والممارسين في الدول النامية لزيادة فهم الطالب للتعلم االلكتروني

 

دارة " ، بعنوان ( Secundo, Giustina  ،2111سيكوندو جويستينا ) دراسة  .03 تصميم وا 
وتقييم التعلم عبر تقنيات الويب لتدعيم التعلم القائم علي األسئلة، وتسعي هذه الدراسة علي 

دارة وتقييم بيئة تعليمية يتم فيها  استخدام التقنيات التقليدية ، تعريفنا علي كيفية تصميم وا 
وتقنيات الويب المختلفة بشكل متكامل لتحسين خبر التعلم، وقد تم تصميم نموذج يحتوي علي 

الويكي والمدونات  تقنيات تكنولوجيا ) التعليم القائم علي األسئلة واعتمد علي أدوات التعلم مثل 
ا قدرات كامنة وفوائد كثيرة في تدعيم وقد خلصت الدراسة إلي أن تقنيات الويب لديه( المعلومات

العملية التعليمية وامتالك المعرفة ولكنها تحتاج إلي جهود كبيرة لتغير اتجاهات الطلبة نحوها 
تقان مهارات التفاعل معها واوصت الدراسة بمزيد من تصميم المواقع التفاعلية لتعزيز مهارات . وا 

 .االتصال والتواصل 

 Nathalie Beslay; Marie" ري جينوم نتالي بيسلي وما (دراسة  .06
Jeunehomme  ،2119) وعالقتها باالستضافة  (  6)وظيفة مواقع الويب وتناولت بحث

والتوزيع للمحتوي ومعايير النشر والياته ،  وقد وصفت مسؤولية المضيفين او المستخدمين في 
لدراسة ذات محك قانوني وتعتبر ا. 6334يونيو  60القانون علي الثقة في االقتصاد الرقمي في 

ومعاييرها ، وأشارت الي أن المضيف ليس مسئوال من ناحية المحتوي  6بحث في قانونية الويب 
ويجب عليه علي الفور إزالة المعلومات التي تم تخزنها أو المعلبة ، أو جعلها من المستحيل 

قانوني ، فمنه يجب الوصول إليها مرة واحدة ، وخاصة إذا تم اإلبالغ عن كون محتواها غير 
االحتفاظ بها والحفاظ علي البيانات التي تسمح بتحديد استضافات كل من ساهم في إنشاء 

هذه  الغرض من وكان(Ku HH, Huang CM ،6331"هونج وكو   (دراسة.المحتوي 
والذي يستخدم طبقا للتطبيقاتالمقترحة، والبروتوكول ( 6)الدراسةتقديمالرعاية المنزلية لنظام الويب 

المستخدم في  الوقت الحاضر والتفاعالت بين األفراد ، وتم ذلك في قسمعلوم الحاسوب وهندسة 
 .فردا من األفراد ،فيتايوان( 603)ومات في معهدتكنولوجي في تايبيه لدي المعل
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توفيرالرعايـــــة المنزليةوخدماتحمايـــــة معلومـــــات المرضـــــي ( 6)ويـــــتم مـــــن خـــــالل نظـــــام الويـــــب    
ــــــ ــــــادر عل ــــــة، وهــــــذا النظــــــام ق ــــــدمي الرعاي ــــــاء، ى للمــــــوظفين الطبيينومق مســــــاعدة األســــــر، واألطب

مرضيالفسيولوجيةباســــــتخدام أجهــــــزة االستشــــــعارللرعاية والممرضاتللحصــــــول علــــــي عــــــن معلوماتال
الصـــــحية ، وكـــــذلك مراقبةورصـــــد تصـــــرفاتهم باســـــتخدامالخدمات القائمـــــة، وهـــــي بنيـــــةمن ثـــــالث 

منهاجالســرية ، وقاعـــدة البياناتالطبيـــة ى طبقــاتتتكونللعمالء ، ودائـــرة حمايـــة المرضــي المســـتندة إلـــ
 . ةأحدثتقنية في حفظ المعلومات الطبيى القائمة عل

دور المعمل االلكتروني االفتراضي في زيادة تحصيل : بعنوان (Change,2002)دراسة تشانج  .00
الطــالب لمــادة العلــوم، هــدفت الدراســة إلــي اختبــار أثــر اســتخدام المعمــل االفتراضــي المبنــي علــي 
حل المشكالت في تحسين اتجاهات الطلبة نحو مقرر العلوم، تنتمي الدراسة إلـي نمـط الدراسـات 

تجريبيــة، واقتصــر المجــال المكــاني للدراســة علـــي المرحلــة الثانويــة فــي تــايوان، وتشــكلت عينـــة ال
طالبـــا ، ومجموعـــة ضـــابطة وعـــددهم ( 036)الدراســـة مـــن مجمـــوعتين، األولـــي تجريبيـــة وعـــددهم 

طالبــا  وطالبــة، واعتمــد الدراســة علــي أداتــين لقيــاس أثــر المتغيــر المســتقل فــي المتغيــرات ( 002)
اختبــار تحصــيلي يطبــق قبليــا  وبعــديا ، اســتبانة قيــاس اتجاهــات الطلبــة نحــو علــم : وهمــاالتابعــة، 

األرض، أظهرت نتائج الدراسة رفـض الفرضـية الصـفرية وقبـول الفرضـية البديلـة التـي مؤداهـا أن 
بـين متوسـطات دراجـات ( 3.33)هناك فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوي معنويـة أقـل مـن 

جريبية في مجمل مستوي االختبار البعدي وكانت الفروق لصـالح المجموعـة طالب المجموعة الت
التجريبيـــة التـــي اعتمـــدت علـــي تقنيـــة المعمـــل االفتراضـــي فـــي مقابـــل المجموعـــة الضـــابطة التـــي 
اعتمدت علي الطرق التقليدية، كما كشفت النتائج قبول الفرضية البديل التي مؤداها توجـد فـروق 

فـــي االتجاهـــات نحـــو دراســـة مـــادة األرض وكانـــت ( 3.33)معنويـــة دالـــة إحصـــائيا  عنـــد مســـتوي 
الفــروق لصــالح المجموعــة التجريبيــة بالمقارنــة بالمجموعــة الضــابطة التــي اعتمــدت علــي المــنهج 

 .التقليدي

أثـر اسـتخدام المحاكـاة االلكترونيـة : وكانـت بعنـوان  (Rosenquist,2000)دراسة روزنكويست  .02
ـــة عبـــر الويـــب فـــي االنشـــطة المعمل ـــدي طـــالب المرحل ـــادة مســـتويات التحصـــيل الدراســـي ل يـــة لزي

االبتدائية، هدفت إلي اختبار أثر استخدام برنامج محاكة حاسوبية إلجراء تجـارب العلـوم، طبقـت 
الدراسة علي مدارس المرحلة االبتدائية في الواليات المتحدة األمريكية، وتنتمـي الدراسـة إلـي نمـط 

طالبا  من طـالب الصـف الخـامس، ( 04)عينة الدراسة علي عدد  الدراسات التجريبية، واقتصرت
طالبــا وتلــك المجموعــة نفــذت ( 00)وتــم تقســيم العينــة إلــي مجمــوعتين األولــي تجريبيــة وعــددهم 

طالبــا  وهــذه المجموعــة درســت باســتخدام ( 00)التجــارب باســتخدام الحاســوب، وضــابطة وعــددهم 
فــض الفرضــية البديلــة وقبــول الفرضــية الصــفرية التــي المعمــل التقليــدي، وأظهــرت نتــائج الدراســة ر 
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فــي التحصــيل الدراســي ( 3.33)مؤداهـا توجــد فــروق دالــة إحصـائيا عنــد مســتوي معنويــة أقـل مــن 
 . بين المجموعتين باختالف نوع الجماعة تجريبية ضابطة

 
 دراسات المحور الثاني : ثانياا 

 : الدراسات العربيــة

أثــر برنــامج تعليمــي " تحــت عنــوان ( 6303الهــوال و المطيــري ، ابــو )وقــد هــدفت دراســة        
حاسوبي في تغيير المفاهيم البديلة في مادة العلوم لدي طالب الصف الثاني المتوسط فيالمملكـة 

التحصــيل،كما وجــدت فــروق ذات  مســتويات بتنــوع البديلــة المفــاهيم وتنوعــت" العربيــة الســعودية 
بـــين نســـب شـــيوع المفـــاهيم البديلـــة لـــدي الطلبـــة علـــي ( =3،33)داللـــة إحصـــائية عنـــد المســـتوي

والتجريبيــة ولصــالح المجموعــة التجريبيــة؛ إذ  اختبــار المفــاهيم البديلــة فــي المجمــوعتين الضــابطة
  .انخفضت لديها نسب شيوع المفاهيم

 ةاســـتراتيجيالتحليـــل الفـــوقي لفاعليـــة  "بعنـــوان ( 6303بـــاز و العتـــوم ، )وجـــاءت دراســـة        
فاعليــة اســتراتيجية اســتخدام الحاســوب فــي "  دام الحاســوب فــي تحصــيل الطلبــة فــي العلــوماســتخ

، ولتحقيــق ذلــك. وذلــك للمــرحلتين األساســية والثانويــة، التحصــيل األكــاديمي لطلبــة المــواد العلميــة
جــري اســتخدام طريقــة التحليــل الفــوقي فــي جمــع وتلخــيص نتــائج مجموعــة مــن الرســائل الجامعيــة 

فـي عـدد مـن الجامعـات العربيـة وذلـك  6331-6333والتـي أجريـت مـا بـين عـامي  ذات العالقة
كشـفت نتـائج التحليـل الفـوقي للدراسـات التـي بحثـت فـي . باعتماد نموذج ترميزي أعد لهـذه الغايـة

أثر استخدام استراتيجية استخدام الحاسوب  في تحصيل طلبة المواد العلمية للمرحلتين األساسـية 
كما . 3.63ي بلغ عددها خمس وعشرين دراسة، أن قيمة معدل حجم األثر  بلغت والثانوية، والت

أظهــرت نتــائج التحليــل  للدراســات التــي  أجريــت علــي طلبــة المرحلــة األساســية  بــأن قيمــة معــدل 
أما بالنسبة للدراسات التـي  أجريـت علـي طلبـة المرحلـة الثانويـة فقـد بلغـت (. 3،361)حجم األثر

ـــ ـــائج(. 3.00)رقيمـــة معـــدل حجـــم األث ـــد مـــن ، فـــي ضـــوء هـــذه النت ـــمجراء المزي توصـــي الدراســـة ب
األبحاث باستخدام طريقـة التحليـل الفـوقي بهـدف التعـرف علـي اسـتراتيجيات تدريسـه أخـري يمكـن 
أن يكون لها أثر فعال في تحصيل الطلبة في المواد العلمية لتحقيق األهداف المرجوة من عملية 

 .التعليم والتعلم

أثــر اســتخدام برنــامج تعليمــي  "بعنــوان ( 6331. البشــايرة، وفتينــات)راســة كمــا هــدفت د
محوســب فــي إجــراء التجــارب الكيميائيــة فــي تحصــيل طلبــة الصــف التاســع األساســي فــي مبحــث 

إلي استقصاء أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في إجـراء التجـارب "  الكيمياء وعلوم األرض
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التاسع األساسي في وحدة نشاط الفلزات من مبحث الكيميـاء الكيميائية في تحصيل طلبة الصف 
طالبـــا  وطالبـــة فـــي منطقـــة القصـــر فـــي ( 006)وعلـــوم األرض، وقـــد تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

مجموعـة ضـابطة ومجموعـة تجريبيـة، وقـد أظهـرت : األردن، وتم تقسيم عينة الدراسـة مجمـوعتين
ل طلبة المجموعة التجريبية تعـزي إلـي طريقـة نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا  في تحصي

التـدريس، إضـافة إلـي وجــود فـروق فـي التحصــيل تعـزي لكـل مـن النــوع االجتمـاعي والتفاعـل بــين 
 .طريقة التدريس  والنوع االجتماعي

أثـــر اســتخدام المحاكــاة الحاســـوبية فــي تـــدريس "تحــت عنــوان ( 6336القرنـــي، )وقامــت دراســة   
حيـث " اهيم العلمية لـدي طـالب الصـف الثـاني المتوسـط بمحافظـة بيشـةالعلوم علي تحصيل المف

هدفتهــذهملي معالجــة التــدني فــي مســتوي تحصــيل طــالب الصــف الثــاني متوســط بمحافظــة ببشــة 
للمفــــاهيم العلميــــة المتضــــمنة بوحــــدة علــــم األرضــــالجيولوجياوذلك مــــن خــــالل اســــتخدام المحاكــــاة 

مــا أثــر اســتخدام المحاكــاة ل الرئيســي للدراســة هــو م حيــث كــان الســؤاالحاســوبية فــي تــدريس العلــو 
الحاسوبية في تدريس العلوم علي تحصـيل المفـاهيم العلميـة لـدي طـالب الصـف الثـاني المتوسـط 

توجـد فـروق ذات : قـام الباحـث باختبـار الفرضـية االساسـية التاليـة، ؟ولإلجابة عن سؤال الدراسة 
عتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــي تحصـــيل داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب المجمـــو 

 –التــذكر ) المفــاهيم العلميــة فــي التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصــيلي عنــد المســتويات الثالثــة 
وقــد أخــذت الدراســة بـــالمنهج . ككــل لصــالح طــالب المجموعـــة التجريبيــة (التطبيــق  –الفهــم 

هــو التصــميم المعــروف بتصــميم إذا تــم اختيــار احــد التصــميمات التجريبيــة الحقيقيــة و ، التجريبــي 
برنـامج ) وذلـك بدراسـة اثـر العامـل المسـتقل ، المجموعة الضابطة ذات االختبار القبلي والبعـدي 

علـــم " تحصـــيل المفـــاهيم العلميةالمتضـــمنة بوحـــدة ) علـــي المتغيـــر التـــابع ( المحاكـــاة الحاســـوبية 
وقـام الباحـث باختيـار عينـة  . (من كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط " ( الجيولوجيا )األرض 

طـالب الصـف الثـاني المتوسـط بالمـدارس الحكوميـة فـي محافظـة ، عشوائية مـن مجتمـع الدراسـة 
حيـث بلغـت ، هــ  0466/0460ببشة والذين يدرسون في الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام الدراسـي 

ــا  فــي المجموعــة الت( 43)منهــا ، طالبــا  (20)العينــة بشــكلها النهــائي  جريبيــة درســت محتــوي طالب
طالبــا  فــي المجموعــة ( 40)الوحــدة مــن خــالل برنــامج المحاكــاة الحاســوبية الــذي أعــده الباحــث و 

وطبــق علــيهم اختبــار تحصــيلي فــي ، درســت محتــوي الوحــدة نفســه بالطريقــة الســائدة ، الضــابطة 
 .المفاهيم العلمية المتضمنة بالوحدة قبليا  وبعديا  

( 3.30)إلـي أن هنـاك فروقـا  ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوي داللـة وقد توصلت نتائج الدراسة 
بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي عن المسـتويات 
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وفــي االختبــار ككــل لصــالح طــالب المجموعــة  (التطبيــق  –الفهــم  –التــذكر ) المعرفيــة الثالثــة 
 .التجريبية

 -: أوصي الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها مايليوفي ضوء تلك النتائج 

تيسير التعلم وفق برامج المحاكاة الحاسوبية مـع تـوفير المـواد التعليميـة الالزمـة واألجهـزة  .0
 . لما لهذه اإلمكانات من ردود أفعال إيجابية عند استخدام هذه البرامج، الحاسوبية 

ـــدريب الطـــال .6 ـــرامج المحاكـــاة الحاســـوبية لت ـــة اكتســـاب اســـتخدام ب ب لبعضـــهم الـــبعض بغي
 . مهارات التعامل مع هذه البرامج

 .عمل دليل لمعلمي العلوم كمرجع للتدريس وفق برامج المحاكاة الحاسوبية. 0

 :الدراسات األجنبية: ثانياا 
أثر التعلـيم المعـتم علـي الحاسـوب فـي التحصـيل " دراسة بعنوانا ( Serin, 2011)أجري سيرين 

بهدف تعرف أثر التعليم القـائم علـي الحاسـوب فـي " ة لطلبة العلوم والتقنياتومهارات حل المشكل
طالبـا  مـن طلبـة المـدارس األساسـية ( 36)أداء ومهارات حـل المشـكلة، تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

، وقد تلقت المجموعة التجريبية مفـاهيم العلـم (ضابطة وتجريبية)موزعين بالتساو إلي مجموعتين 
ن خالل برنام محوسـب، وقـد أظهـرت نتـائج تحليـل التبـاين النشـترك فـروق ذات والشمس والقمر م

داللــــة إحصــــائية فــــي مــــدي اكتســــاب مهــــارات حــــل المشــــكلة بــــين طلبــــة المجمــــوعتين، ولصــــالح 
 .المجموعة التجريبية، تعزي لطريقة التدريس باستخدام البرنامج المحوسب

أثــر ( Bajac, Tasglu & Akbay, 2010)تناولــت دراســة باكــاك وتاســلغو واكبــي       
الحاســـوب المســــاعد فــــي التــــدريس والقـــائم علــــي المحاكــــاة فــــي تحصـــيل الطلبــــة لموضــــوع التيــــار 

طالبا  من طلبة الصف الحادي عشر في تركيا، وقـم ( 62)الكهربائي، وتكونت عينة الدراسة من 
تجريبيـة برنـامج اسـتخدمت المجموعـة ال، تجريبيـة، وضـابطة: تم تقسيمهم بالتساو إلي مجمـوعتين

المحاكــاة، أمــا المجموعــة الضــابطة فــتم تدريســها بالطريقــة التقليديــة، وتبــين مــن نتــائج الدراســة أن 
 .استخدام برمجيات المحاكاة يؤثر في تحصيل الطلبة لمفاهيم موضوع التيار الكهربائي

لمفـاهيمي ا اإلدراكأثـر اسـتخدام محاكـاة الحاسـوب فـي "بعنـوان ( Lea, 2009)هدفت دراسة ليـا 
تعرف أثر استخدام برمجيات المحاكاة المحوسبة علـي اكتسـاب "  للطبة واتجاهاتهم نحو الكيمياء

المفــاهيم العلميــة للكيميــاء واهتمامــاتهم واتجاهــاتهم نحوهــا، وقــد تناولــت الدراســة موضــوع الكيميــاء 
ضابطة )نتين العضوية في المستوي الجامعي، مستخدمة المنهج شبه التجريبي بالتطبيق علي عي
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وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــي وجــــود أثــــر دال إحصــــائيا  لــــدي فــــي تحصــــي الطلبــــة فــــي ( وتجريبيــــة
 .تعزي لبرنامج المحاكاة المحوسب المجموعة التجريبية،

تم استخدام المنهج شبة التجريبي تصميم المجموعتين التجريبيتين مع القياس : منهج الدراسة
 . القلبي والبعدي واآلجل

 لدراسة متغيرات ا

 توقيت عرض خرائط المفاهيم االلكترونية وله مستويان: المتغير المستقل

 القبلي  .0

 البعدي   .6

 : المتغيرات التابعة

 التحصيل  -1

 (االحتفاظ)المرجأ - 2

 االتجاه-3

 :ُمجتَمع الدراسة والِعيَنة  
َن ُمجتَمع الدراسة من جميع تالميذ الصف الخامس االبتدائي بال الذين ، و  مخواةتكوَّ

َيْدرسون في المدارس االبتدائية الحكومية التلابعة إلدارة التربية والتعليم والمقيدين بالصف 
هـ وتم اختيار العينة من نفس فئة 0403/0406الخامس للفصل الدراسي األول للعام الدلراسي 

 .المجتمع 

ئي في تلميذ من تالميذ الصف الخامس  االبتدا( 60)وجاءت عينة الدراسة مكونة من
 .مدرسة الرامي االبتدائية وتم اختيار العينة بالطريقة القصدية من مجتمع الدراسة

تمثل ( أ)وتم توزيع العينة في المجموعتين التجريبيتين بطريقة عشوائية ، المجموعة 
تمثل التجريبية الثانية وعددها أيضا  ( ب)طالب ، والمجموعة ( 06)التجريبية األولي وعددها 

 ب ، وتم تطبيق أدوات الدراسة عليهم قبليا  وبعديا  ، طال(  00)

 .توزيع العينة ( 0)ويبين الجدول رقم 
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نظرا  ألن الدراسة الحالية تتناول مقارنة مجموعتين تجريبيتين فقد استخدم الباحث 
 :                                           لتصميم التجريبي

قبل عرض المعلم لمعلومات خدم خرائط المفاهيم االلكترونية تست: المجموعة التجريبية األولي 
، بعد عرض المعلم للدرس بينما تستخدم المجموعة التجريبية الثانية خرائط المفاهيم الدرس ، 

 .التصميم التجريبي للدراسة ( 0)ويبين جدول 

 
 

 

 التصميم التجريبي للدراسة الحالية( 1)جدول 

الطريقة  تعيينب
 العشوائية

 القياس البعدي المعالجة التجريبية القياس القبلي جموعةالم

 

 

 

 العينة

 

 

 

 

 تجريبية أولى

 

 اختبار تحصيلي

 مقياس اتجاه

تستخدم خرائط : 
 المفاهيم االلكترونية

 

 

  اختبار تحصيلي
 مقياس اتجاه

 

 

 

 

 تجريبية ثانية

تستخدم خرائط : 
 المفاهيم التقليدية 

بق أن عدد التالميذ في التطبيق القبلي والبعدى ثابت ولم وكما هو موضح بالجدول السا
 . يتغيب أحد   

 :تحليل محتوي الوحدة الدراسية المقترحة  -
العالقـات الغذائيـة بـين الكائنـات ) قام الباحث في البداية بتحليل محتوي الوحدة الدراسية المختارة 

 :وتضمن تحليل محتوي الوحدة  (  الحية 

 .األهداف  .0
 .م المفاهي .6
 .القوانين  .0
 .النظريات  .4



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

- 114 - 

 (م  8102، اجلزء األول، أبريلالعدد احلادى عشر ، ) 

وتـم اختيـار خمســة دروس مـن دروس الوحــدة  وقـام الباحـث بعــرض المحتـوي علــي مجموعـة مــن 
 (  .6ملحق رقم )المحكمين في تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم 

وقـــد تميـــزت قائمـــة التحليـــل باحتوائهـــا علـــي األهـــداف الخاصـــة بكـــل درس وبلـــغ عـــدد األهـــداف 
، في حـين تضـمنت األهـداف العامـة ( 0ملحق رقم ) هدفا ( 63)اسية ككل الخاصة  للوحدة الدر 

 للوحدة ما يلي 

 " العالقة الغذائية " أن يحدد الطالب مفهوم  .0
 .أن يتعرف الطالب علي العالقات الغذائية بين الكائنات  .6
 .أن يحدد آليات الدفاع عن النفس لدي بعض الكائنات الحية  .0
 .بين الكائنات الحية أن يتعرف علي مفهوم التكافل  .4
 .أن يذكر أمثلة لكائنات حية مترممة  .3
 . أن يستنتج الكائنات الحية المتطفلة  .6
 .أن يحدد مفهوم االفتراس مع أعطاء أمثلة  .0
 .أن يعطي الطالب أمثلة علي نتائج تطفل الكائنات الحية علي غوائلها  .2
 .أن يفسر طبيعة وشكل العالقة بين الكائنات الحية  .1

 . لي مفهوم التوازن البيئي في المجتمع أن يتعرف ع .03
كمــــا قــــام الباحــــث برصــــد قائمــــة للمفــــاهيم العلميــــة التــــي تضــــمنتها الوحــــدة ، وتــــم عرضــــها علــــي 
المحكمـــين ، وجـــاءت نتـــائج التحكـــيم  مؤكـــدة علـــي صـــالحية قائمـــة المفـــاهيم  ، واحتـــوت القائمـــة 

 المفاهيم العلمية التالية 

 .العالقة الغذائية  .0
 .البيئة  .6
 .ائنات الحية الك .0
 .التوازن البيئي  .4
 .التطفل  .3
 العائل .6
 .التكافل  .0
 .االفتراس   .2
 .الترمم  .1

 التمويه .03
 .االختفاء  .00
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 .البكتريا العقدية  .06
 .الحشرات  .00
 .النيتروجين  .04
 .البكتريا  .03
 .الكائنات الدقيقة  .06
 .داء الفيل  .00
 .الفطر  .02
 .القواقع  .01
 .نبات االيلوديا  .63
 .الديناصورات  .60
 .النظام البيئي  .66

 : ام الباحث بتصميم االختبار التحصيلي وفقا  للخطوات التالية وبعد ذلك ق

 :خطوات بناء االختبار التحصيلي  .1
التعرف علي مستوي تحصيل تالميذ الصف الخامس  كان الهدف العام من بناء االختبار 

االبتدائي في وحدة العالقات الغذائية بين الكائنات الحية ، وهي نفسها أهداف الوحدة المشار 
 .يها سابقا  إل

 :تحديد محتوي االختبار : الخطوة الثانية

تمثلت مجاالت القياس في االختبـار بقيـاس التحصـيل لمحتـوي الوحـدة الدراسـية المـذكورة 
اختار الباحث المحتوي التعليمي مـن عـدة مراجـع ورقيـة . بكتاب علوم الصف الخامس االبتدائي 

،وقــــد تــــم (0)ملحــــق  –رر الدراســــي وتوصــــيفه والكترونيــــة وفقــــا  لتوصــــيف الخطــــة الدراســــية للمقــــ
جلســـــة  لتـــــدريس الوحـــــدة الدراســـــية المقترحــــة وقـــــام الباحـــــث بتحليـــــل المحتـــــوي ( 06)تخصــــيص 

وتمت صياغة األهداف . وتجهيزه، وتم إعداد جدول المواصفات الذي تضمن األهداف والمحتوي
ال المعرفي  حسب تصنيف وفقا  لمستويات بلوم والتي شملت الثالث المستويات األولي من المج

بلـوم وهـي المعرفـة والتطبيــق واالسـتدالل ومـن ثــم أعـد الباحـث اختبــارا  تحصـيليا  لقيـاس التحصــيل 
مواصــفات (0)ويبــين الجــدول " العالقــات الغذائيــة بــين الكائنــات الحيــة  " المعرفــي لمحتــوي وحــدة 

 .االختبار

 جدول المواصفات ( 3)جدول 
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 المجموع ستداللاال التطبيق المعرفة الدروس

 % 10 % 5 % 0 5 (االفتراس)الدرس األول 

 % 25 % 5 % 15 % 5 (التطفل)الدرس الثاني 

 % 20 % 5 % 10 % 5 (الترمم)الدرس الثالث 

 % 20 % 5 % 10 % 5 (النظام البيئي)الدرس الرابع 

 % 25 % 5 % 15 % 5 (التوازن البيئي)الدرس الخامس 

 % 100 % 25 % 55 % 20 المجموع 

 

 :صياغة فقرات االختبار وتمت من خالل : الخطوة الثالثة -

 .مراجعة األدب النظري واالختبار الشبيهة والبحوث ذات العالقة  .0
مراجعــة الدراســات الســـابقة التــي اســتخدمت للتعـــرف علــي مســتوي تحصـــيل التالميــذ فـــي  .6

 .مقرر العلوم بشكل خاص 
العالقــات الغذائيــة بــين ) ي الوحــدة الثالثــة مراجعــة كتــاب علــوم الصــف الخــامس االبتــدائ .3

 .وتم الرجوع لتلك المصادر من أجل تحديد فقرات األسئلة ومحتواها ( الكائنات الحية 
 :تم صياغة فقرات االختبار حسب ما يلي .4
 .االطالع علي تحليل المحتوي وتحديد األهداف الخاصة بكل درس علي حده. أ

ـــوزن النســـبي لألهـــداف بج. ب ـــد ال ـــذكر والفهـــم والتطبيـــق تحدي ـــي مســـتويات الت ـــع أنواعهـــا عل مي
 .والتحليل والتركيب لتكون األسئلة وتوزيعها متوافقا  مع األهداف

مراعاة أن تخدم هذه الفقرات األهداف المطلوب تحقيقها والتي تعمل علي تحقيق أهداف  .0
 .الدراسة

 .صياغة فقرات االختبار بحيث تكون واضحة ومفهومة .0
فقـرة، وكانـت موزعـة علـي ( 66)حيـث اشـتمل علـي . في صـورته األوليـة إعداد االختبار .0

 .المجال المعرفي من تصنيف بلوم لألهداف
روعي في اختيار فقرات االختبار التنـوُّع، وأن يكـون لكـلل عبـارة معنـي ُمحـدَّد يقـيس هـدفا   .0

 محددا  في ضوء تحليل المحتوي 
 :صياغة تعليمات االختبار: الخطوة الرابعة -
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صـــياغة تعليمـــات االختبـــار بغـــرض تعريـــف التالميـــذ علـــي الهـــدف مـــن االختبـــار، تـــم 
وروعي فـي ذلـك أن تكـون الفقـرات واضـحة ومفهومـة ومالئمـة لمسـتواهم، كمـا تضـمن االختبـار 
 .علي تعليمات حول طريقة االستجابة، والتأكيد علي كتابة البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة

ءة الفقـرات بدقـة ومعرفـة المقصـود مـن كـل فقـرة مـع تـدوين وكذلك طلب من التالميذ قرا
 .االستجابة في المكان المخصص، وعدم ترك فقرة دون إجابة

 

 :تحكيم االختبار: الخطوة الخامسة

بعد وضع االختبـار فـي صـورته األوليـة تـم تحكيمـه مـن قبـل مجموعـة مـن المحكمـين 
ريس وتكنولوجيــا التعلــيم بجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس فــي قســمي المنــاهج وطرائــق التــد

الباحة ، ، وذلك للتأكد من مدي مناسبة المفردات والفقرات، والنظـر فـي مـدي كفايـة االختبـار 
ــــوع محتواهــــا، وتقــــويم مســــتوي الصــــياغة اللغويــــة  ــــث عــــدد الفقــــرات، وشــــموليتها، وتن مــــن حي

ضافة أية اقتراحات أو تعديالت يرونها مناسبة  .واإلخراج، وا 

ث بدراسة مالحظات الُمحكِّمين، واقتراحاتهم، وأجـري بعـض التلعـديالت فـي وقام الباح
ضــافة فقــرات أخــري، وتعــديل  ضــوء توصــيات، وآراء هيئــة التلحكــيم، كحــذف بعــض الفقــرات، وا 

 .صياغة بعض الفقرات، وتصحيح بعض أخطاء الصياغة اللغوية 

- :وجاءت نتائج التحكيم علي االختبار كاآلتي

 .مفردة من مفردات االختبار 03 تمت الموافقة علي .0

 .مفردات في أسلوب بناء المفردة 0تم طلب تعديل  .6

 . تمت إضافة مفردتين جديدتين  .0

 .تم حذف مفردتين  .4

 .تم الموافقة علي كراسة تعليمات االختبار .3

أتضــح مــن خــالل التحكــيم أن هنــاك درجــة مناســبة لصــدق محتــوي االختبــار وصــالحيته  .6
 الت المذكورة بعد إجراء التعدي. للتطبيق

 :الصورة النهائية لالختبار-
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أصــبح االختبــار جــاهزا  فــي صــورته النهائيــة لقيــاس مــا وضــع لــه بعــد التعــديل، وتكــون 
 ( .0)فقرة، موزعة علي مستويات التحصيل ، ملحق رقم ( 63)االختبار من 

 :الدراسة االستطالعية

الباحـــث بتطبيقهـــا علـــي  بعـــد أن أصـــبحت أداة الدراســـة جـــاهزة فـــي صـــورتها النهائيـــة قـــام
تلميذآ من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مدرسة الملك ( 03)عينة استطالعية تكونت من 

 :فيصل بالمخواة ودلت نتائج التجريب علي 

جميع عبارات االختبار مناسبة لمستوي تالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي، حيـث لـم يـرد  .0
الفقـــرات، وبالتـــالي كانـــت جميعهـــا استفســـار مـــن أي طالـــب حـــول غمـــوض فـــي معـــاني 

 .مفهومة لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي
، وذلـك بعـد حسـاب الفتـرة الكليـة ( دقيقـة 03)بلغ متوسط الزمن الالزم لتطبيـق االختبـار  .2

 .التي قضاها جميع طالب العينة في آداء االختبار مقسومة علي عددهم 
 
 :حساب معامل ثبات االختبار .1

، (3.216)ل ثبات االختبار بطريقة كرونباخ الفا، وقد بلغ الثبات الكلـي تمَّ حساب معام
وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة، وهـو معامـل ثبـات مرتفـع ومناسـب ألغـراض 

 .هذه الدراسة 

 (3)جدول رقم 

 معامالت الثبات لالختبار 

 الثبات بطريقة كرونباخ الفا

1،896 

( 3.03)ت ثبات المقاييس المقننة يجب أن ال تقل عن وتجدر اإلشارة أن معامال
 (.060: 6336عودة، )

 : صدق االختبار- 

 :تم قياس صدق االختبار من خالل



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

- 111 - 

 (م  8102، اجلزء األول، أبريلالعدد احلادى عشر ، ) 

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار. ب

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار، ومدي ارتباط الفقرات المكونة لكل 
لتأكد من عدم التداخل بينها، وتحقق الباحث من ذلك بميجاد واحد منهما بعضها مع بعض، وا

 .يوضح ذلك( 0)معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط بيرسون، والجدول رقم

 

 

 (3)جدول رقم 

 جدول االتساق الداخلي لالختبار 

 معامل االرتباط بيرسون

1،797 

 (.1911)توجد داللة إحصائية عند مستوي ** 

دول أن معامالت االرتباط جاءت مرتفعة، ويدلُّ ذلك علي قوة التماسك يتضح من الج
 .الداخلي لفقرات االختبار

 :حساب معامل السهولة والصعوبة

من المعروف أنه يزداد أثر التخمين كلما قل عدد االحتماالت المحددة لكل سؤال ويقل 
حساب المتوسط الحسابي وتقاس سهولة أي مفردة ب. أثر هذا التخمين كلما زاد عدد البدائل

لإلجابات الصحيحة وبما أن المفحوصين يتركون أحيانا  بعض األسئلة دون اإلجابة عليها لذلك 
تم حساب المتوسط الحسابي للذين أجابوا فعال  عن المفردة إجابات صحيحة أو إجابات خاطئة 

ي تصل في معامل واعتبرت الدراسة الحالية األسئلة الت. علي أن تستبعد األسئلة المتروكة
تكون شديدة السهولة واألسئلة التي يصل معامل الصعوبة فيها ( 0.9)السهولة إلي أكبر من 

معامالت صعوبة مفردات ( 4)تكون شديدة الصعوبة، ويوضح جدول ( 0.7)إلي أكبر من 
 .االختبار التحصيلي
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 ( 4)جدول 

 معامالت الصعوبة لمفردات االختبار التحصيلي

 معامل الصعوبة رقم السؤال معامل الصعوبة ؤالرقم الس

0 0.30 00 0.53 

6 0.60 06 0.43 

0 0.60 00 0.53 

4 0.50 04 0.70 

3 0.60 03 0.53 

6 0.47 06 0.53 

0 0.57 00 0.53 

2 0.30 02 0.50 

1 0.47 01 0.43 

03 0.57 63 0.47 

ر التحصـيلي مقبولـة إحصـائيا ، أن معـامالت الصـعوبة لمفـردات االختبـا( 4)يتضح مـن جـدول 
 .0.70 و0.30حيث تشير الدراسات إلي أن معامل الصعوبة المثالي هو المحصور بين 

 :معامل التمييز ألسئلة االختبار التحصيلي
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يرتبط معامل التمييز إلي درجة كبيرة بمعامل الصـعوبة، فـمذا كـان الغـرض مـن االختبـار 
وأولئــك األقــل قــدرة، فــمن السـؤال المميــز هــو مــا يقــود  هـو أن يفــرق بــين القــادرين مــن المفحوصـين

ترتيـب نتـائج المفحـوص : وقد تم حساب معامل التمييز بمتباع الخطوات التاليـة. إلي هذا الغرض
فئـات، مجمـوعتين ( 0)في كـل سـؤال تنازليـا ، ثـم تقسـيم المفحوصـين حسـب نتـائج كـل سـؤال إلـي 

منهــــا ذات %  60الــــدرجات العليــــا، وأدنــــي  مــــن األوراق ذات%  60عليــــا ودنيــــا وتمثــــل أعلــــي 
ولكـن لصـغر حجـم العينـة فقـد تـم . مـن المفحوصـين% 46ومجموعة ثالثة تمثـل . الدرجات الدنيا

وتــــم حســــاب معامــــل التمييــــز %.  33ودنيــــا %  33تقســــيم المفحوصــــين إلــــي مجمــــوعتين عليــــا 
 :لألسئلة الموضوعية باستخدام المعادلة التالية

د مفحوصي الفئة العليا الذين أجابوا عن السؤال إجابة صـحيحة عد= )معامل التمييز 
 ىعـــدد إحـــد÷ ( عـــدد مفحوصـــي الفئـــة الـــدنيا الـــذين أجـــابوا عـــن الســـؤال إجابـــة صـــحيحة –

 المجموعتين

صــحيحا ، وكلمــا اقتربــت  0و 0.00غالبــا  مــا تكــون نتيجــة معامــل التمييــز محصــورة بــين 
يوضـح نتــائج معامـل التمييـز ألســئلة ( 3)الجـدول . مـن الواحـد الصـحيح كــان السـؤال أكثـر تمييــزا  

 .االختبار التحصيلي

 ( 5)جدول 

 معامل التمييز ألسئلة االختبار التحصيلي

 معامل التمييز رقم السؤال معامل التمييز رقم السؤال معامل التمييز رقم السؤال

0 0.73 03 0.87 01 0.80 

6 0.73 00 0.87 63 0.73 

0 0.80 06 0.87 60 0.67 

4 0.73 00 0.67 66 0.80 

3 0.80 04 0.67 60 0.80 

6 0.87 03 0.73 64 0.73 

0 0.87 06 0.73 63 0.73 

2 0.73 00 0.67   
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1 0.80 02 0.80   

أن قيم معامل التمييز ألسئلة االختبار التحصيلي مقبولة ( 3)يتضح من الجدول 
إلي  0.30)ز المقبول هو المحصور بين إحصائيا ، حيث تشير الدراسات إلي أن معامل التميي

وبما أن معامل التمييز لالختبار يتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، وبما أناقل معامل ( 1.00
 .فيمكن القول أن االختبار مقبول إحصائيا   0.67تمييز لالختبار الحالي هو 

نتاج  البرمجية التعليمية المقترحة   : تصميم وا 

 :خطيط المبدئي الذي تناول كل من وتم ذلك من خالل الت .6
 أهداف البرمجية .0
 محتوي البرمجية .4
 الزمن الالزم لتنفيذ البرمجية .3
 األساليب المستخدمة .6
 .الوسائل المتعددة  .0
 أساليب التقويم  .2
 : تصميم البرنامج  .9

ــــامج  ــــة تصــــميم البرن ــــامج مــــن أهــــم خطــــوات الدراســــة ، ومــــرت عملي تعتبــــر خطــــوة تصــــميم البرن
نتاجـــــه بعـــــدة مراحـــــل ، قـــــام الباحـــــث فـــــي المرحلـــــة األولـــــي بمعـــــداد ســـــيناريو البرمجيـــــة  ، وتـــــم  وا 

إعــــــــداد الســــــــيناريو وتضـــــــــمن شــــــــكل الشاشــــــــات وترتيبهـــــــــا ومحتواهــــــــا ومواصــــــــفاتها والوســـــــــائل 
ــــم اســــتخدام الصــــور التــــي تضــــمنها الوحــــدة  ــــاج ، وت المتعــــددة التــــي يمكــــن اســــتخدامها فــــي اإلنت

 .اريو علي هيئة بطاقات مسلسلة الدراسية في الدروس الثالثة وتم إعداد السين

 :وتضمن السيناريو 

 .رقم الشاشة .0

 (.شاشة افتتاحية أو شاشة تعلم)نوع الشاشة  .6

 (.إذا كانت الشاشة افتتاحية)مدة بقاء الشاشة  .0

 .لون الخلفية .4

 .مساحة الشاشة .3
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 .نوع وحجم فونت كتابة النص .6

 .األلوان المستخدمة في تلوين النصوص .0

 .جمل والجداول واألشكالكيفية تنسيق الكلمات وال .2

 .الوسائل المتعددة التي تتضمنها الشاشة ا .1

ــــــوان األزرار والمفــــــاتيح التــــــي يــــــتحكم مــــــن خاللهــــــا المــــــتعلم فــــــي البرنــــــامج،  .03 أشــــــكال وأل
 .والتي تمثل واجهات التفاعل

 .كيفية ارتباط الشاشة المعروضة بالشاشات السابقة والالحقة .00

 .الرسومات المتحركة ونوع وشكل الحركة .06

تــــــم عـــــــرض هــــــذا الســـــــيناريو علـــــــي مجموعــــــة مـــــــن األســـــــاتذة المتخصصــــــين فـــــــي مجـــــــال و 
الحاســــــب وتقنيــــــات المعلومـــــــات بغــــــرض تصــــــحيح األخطـــــــاء وتحديــــــد المواصــــــفات الفنيـــــــة 

وتــــــــم تطــــــــوير الســــــــيناريو لتعــــــــديل ( 4أنظــــــــر قائمــــــــة المحكمــــــــين ملحــــــــق رقــــــــم )والتربويــــــــة 
عالجــــــة الرســــــومات األخطــــــاء التــــــي جــــــاء معظمهــــــا مــــــرتبط بــــــالنص والوســــــائل المتعــــــددة وم

 .وواجهات التفاعل وأصبح السيناريو جاهز في صورته النهائية إلنتاج البرمجية 

 :وقد أسفرت نتائج التحكيم علي ما يلي

تعــــــديل الشاشـــــــة االفتتاحيـــــــة لتشــــــمل عنـــــــوان الوحـــــــدة الدراســــــية والمســـــــتفيدين ومصـــــــمم  .00
، وجـــــاءت البرنـــــامج  مـــــع إجـــــراء بعـــــض التعـــــديالت الفنيـــــة فـــــي نـــــوع الخـــــط والخلفيـــــة ا

ـــــي تغييـــــر  ـــــوع الخـــــط، باإلضـــــافة إل ـــــة وحجـــــم ون ـــــون الخلفي هـــــذه التعـــــديالت مرتبطـــــة بل
 .زمن بقاء الشاشة

اإلبقـــــــاء علـــــــي شاشـــــــات الـــــــتعلم مـــــــع إجـــــــراء بعـــــــض التعـــــــديالت أيضـــــــا ، مثـــــــل تغييـــــــر  .04
ــــــي  ــــــامج، وتوزيعهــــــا عل ــــــي البرن ــــــتحكم ف ــــــي ال ــــــاتيح واألزرار المســــــتخدمة ف مواضــــــع المف

 .ديالت الفنية جانبي الشاشة، كذلك بعض التع

ــــــي  .03 عــــــادة تنســــــيقها، وتعــــــديالت ف ــــــدريبات واألنشــــــطة ، وا  ــــــوي شاشــــــات  الت تعــــــديل محت
نــــوع وحجــــم الخــــط المســــتخدم فــــي معالجــــة التــــدريبات، وتعــــديل طفيــــف فــــي درجــــة لــــون 

 .الخلفية
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 :وبعد ذلك بدأ الباحث في إجراءات إنتاج البرنامج ، واتبع الخطوات اآلتية 

ووحـــــــدة العالقـــــــات فـــــــي الكائنـــــــات الحيـــــــة  لتحديـــــــد  االطـــــــالع علـــــــي تحليـــــــل المحتـــــــوي .0
 محتوي البرمجية 

 .اطالع علي السيناريو لتحديد المعالجات التربوية والفنية  .6

تجهيـــــــز الوســـــــائط المتعـــــــددة المســـــــتخدمة مـــــــن النصـــــــوص والصـــــــور والرســـــــومات مـــــــع  .0
 .اعتبار الكتاب مصدر للصور والنصوص 

 تعليمية تجهيز البرامج المستخدمة في إعداد البرمجية ال .4

 تحديد واجهات التفاعل المستخدمة في البرمجية  .3

م   كــــل يوبــــدأ الباحــــث مرحلــــة اإلنتــــاج بتحديــــد واجهــــات التفاعــــل التــــي تســــتخدم فــــي تصــــم
مــــــن  User Interfaceشاشــــــة ، و تعتبــــــر واجهــــــة تفاعــــــل البرنــــــامج مــــــع المســــــتخدم 

لعـــــرض والرســـــم العناصـــــر الهامـــــة جـــــدا  فـــــي بـــــرامج الكمبيـــــوتر و تتـــــيح للمـــــتعلم التصـــــفح وا
والكتابـــــــة  ومـــــــن شـــــــروطها أن تناســـــــب تفاعـــــــل المـــــــتعلم مـــــــع البرنـــــــامج، وهنـــــــاك عناصـــــــر 

األزرار واألســــــهم : متعــــــددة فــــــي البرنــــــامج لهــــــا تــــــأثير مباشــــــر علــــــي واجهــــــة التفاعــــــل مثــــــل
واإلرشــــادات والرســــومات الدالــــة عليهــــا، تصــــميم اإلطــــارات، تنظــــيم قــــوائم الشاشــــة، النظـــــام 

( GUI)تصـــــميم واجهـــــات التفاعـــــل الرســـــومية مـــــع المســـــتخدم  اللـــــوني، المواضـــــع النشـــــطة،
تــــــرتبط بتصــــــميم  -تــــــم التوصــــــل إليهــــــا  -وترتكــــــز عمليــــــة التصــــــميم علــــــي عــــــدة معــــــايير 

 :، ومن هذه المعايير( 6334نبيل جاد ، ) واجهة تفاعل المستخدم 

 .استخدام الصور واألشكال المألوفة عند تصميم واجهة التفاعل .0

أكثـــــــر اســـــــتخداما  مـــــــن النصـــــــوص عنـــــــد تصـــــــميم واجهـــــــة تســـــــتخدم الصـــــــور والرســـــــوم  .6
 .التفاعل

 .االعتماد علي الفارة أكثر من االعتماد علي لوحة المفاتيح .0

 .التعبير عن جميع العمليات برموز وأشكال معينة عند تصميم واجهة التفاعل .4

 .عدم استخدام  النوافذ المتداخلة ألداء أكثر من وظيفة في وقت واحد  .3

 .تويات اإلطار لتتمشي مع سرعة إدراك المتعلمالتدرج في عرض مح .6
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 .تنسيق العناصر علي سطح الشاشة بشكل منطقي ومألوف .0

 .تصميم نمط واحد لإلطارات طوال البرنامج .2

 .مناسبة الزمن المستغرق لفتح الشاشات عند الضغط علي ايقونات التفاعل   .1

 :وقد تضمنت واجهات التفاعل 

ـــــــب، وت .0 ـــــــامج والطال ـــــــين البرن ـــــــي إعطـــــــاء تعليمـــــــات الحـــــــوار ب ســـــــتخدم هـــــــذه الواجهـــــــة ف
رشــــــادات للمــــــتعلم ليقــــــوم بــــــمجراء مــــــا، مثــــــل كتابــــــة أســــــمه، أو إدخــــــال رقــــــم اإلجابــــــة  وا 

 .الصحيحة، ويستكمل الحوار من خالل استجابة البرنامج لهذه المدخالت

واجهـــــات التفاعـــــل الرســـــومية مـــــن خـــــالل تصـــــميم مفـــــاتيح ذات أشـــــكال وألـــــوان مميـــــزه،  .6
ــــــب مــــــن المــــــتع ــــــث يطل ــــــي الرســــــومات الثابتــــــة حي ــــــة ف ــــــي مواضــــــع معين لم الضــــــغط عل
 .فيحدث لها نوع من الحركة

ـــــار تشـــــغيل النظـــــام  .0 ـــــث يســـــمح للمـــــتعلم باختي واجهـــــات تفاعـــــل باســـــتخدام الصـــــوت، حي
الصـــــــوتي ليكــــــــون الصــــــــوت مصــــــــاحبا  للنصــــــــوص والرســــــــومات، أو إيقافــــــــه، ويصــــــــمم 

يل أو إيقـــــاف لـــــذلك مفتـــــاح علـــــي هيئـــــة ســـــماعة صـــــوتية، ويمكـــــن للمـــــتعلم النقـــــر لتشـــــغ
 .الصوت من خالله

 .واجهات التفاعل القائمة علي الوسائل المتعددة، وخاصة الرسومات المتحركة، .4

 إنتاج البرنامج المقترح .3

وهـــــــي مرحلـــــــة ترجمـــــــة التصـــــــميم التربـــــــوي والتصـــــــميم الفنـــــــي إلـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن الشاشـــــــات، 
- :وسوف نستعرض الخطوات التي تمت فيها عملية البرمجة كما يلي

 ،ل المتعددة المستخدمة في عمليات البرمجةالوسائ .6

تـــــــم اختيـــــــار الوســـــــائل المتعـــــــددة التـــــــي تناســـــــب كـــــــل جزئيـــــــة مـــــــن جزئيـــــــات المحتـــــــوي العلمـــــــي 
 .السابق تحديده من خالل التصميم التربوي

ويــــــــأتي فــــــــي مقدمــــــــة هــــــــذه الوســــــــائل بــــــــرامج خاصــــــــة لمعالجــــــــة الصــــــــور والرســــــــومات الثابتــــــــة 
وتحتـــوي هـــذه البـــرامج علـــي أدوات مختلفـــة ( Paint Shop , Flash.6)والمتحركـــة مثـــل 

للرســــــم باإلضــــــافة إلــــــي أنهــــــا تحتــــــوي أيضــــــا  علــــــي خصــــــائص تــــــرتبط بــــــالتحكم فــــــي األشــــــكال 
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واأللــــوان واألحجــــام، كــــذلك أمكانيــــة تحريــــك الرســــوم الثابتــــة، كمــــا يــــتم االعتمــــاد علــــي برنـــــامج 
Ward لكتابة النصوص. 

 .إنتاج الشاشة االفتتاحية .7

ــــــوي الشاشــــــة االفتتا ــــــي نصــــــوص مصــــــاحبة بصــــــور ، تحت ــــــا  للســــــناريو الموضــــــوع عل ــــــة طبق حي
كمـــــا أنهـــــا تتـــــوالي تباعـــــا  دون تـــــدخل مـــــن قبـــــل المـــــتعلم ، لـــــذلك تـــــم تصـــــميم كـــــل شاشـــــة علـــــي 

ـــــا  للخطـــــوات ( بيكســـــل 423:  643مســـــاحة الشاشـــــة )حـــــدة  ـــــط الشاشـــــات معـــــا ، وفق ـــــم رب ـــــم ت ث
 -:اآلتية

مــــن خــــالل  Visual Basicبـــدأ العمــــل مـــن خــــالل تشـــغيل بيئــــة لغـــة بيــــزك المرئـــي  .0
ــــي  New Project، فيظهــــر صــــندوق الحــــوار Starقائمــــة البــــدء  الــــذي يحتــــوي عل

ـــــــي  Newصـــــــفحات تبويـــــــب ثالثـــــــة هـــــــي جديـــــــد  إلنشـــــــاء مشـــــــروع جديـــــــد ، وقـــــــائم عل
Existing  لفـــــتح مشـــــروع تـــــم إنشـــــاؤه مـــــن قبـــــل، وحـــــديثrecent  لفـــــتح اخـــــر مشـــــروع

 .باالفتتاحية إلنشاء مشروع جديد خاص Newتم العمل به، وتم اختيار 

ـــــذ قياســـــي  .6 ـــــار مشـــــروع تنفي ـــــم اختي ـــــاح  Standard.exeت ـــــي مفت ـــــر عل مـــــن خـــــالل النق
Open  ـــــــــي القـــــــــرص فيظهـــــــــر النمـــــــــوذج الفـــــــــارغ، وتـــــــــم حفـــــــــظ المشـــــــــروع الجديـــــــــد عل

الصـــــلب، وتـــــم تغييـــــر االســـــم االفتراضـــــي للمشـــــروع وبـــــذلك تـــــم حفـــــظ ملـــــف البرنـــــامج 
 .والمشروع

لباحــث باالســتعانة بــاألدوات التــي يتضــمنها قــام ا: المفــاهيم االلكترونيــة تصــميم خــرائط  .3
خـــالل صـــندوق مخصـــص لـــذلك ، حيـــث قـــام باســـتخدام الخطـــوط  البرنـــامج المقتـــرح مـــن

ــــات الخاصــــة بعــــرض المفــــاهيم واألشــــكال  لتصــــميم خــــرائط تشــــجيرية تعبــــر ســــير العملي
حيـــث يســـتعرض الطالـــب المفهـــوم األســـاس ثـــم يليـــه .وتسلســـلها وفقـــا  الســـتراتيجية الـــتعلم 

يا  المفاهيم الفرعية ، ثم العمليات والتجارب ،، وكل عملية يتم تحليلها الي عناصرها تلقائ
العمليـة  إلتمـام، وكل تجربة إلي مكوناتها ، الي أن يصل الطالب الي العناصر الالزمة 

 نموذجــــا  ألحــــد(0)رقــــم  أو التجربــــة مــــن خــــالل الرســــومات والصــــور ، ويوضــــح الشــــكل
 . امجالمستخدمة في البرن الخرائط
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 ألحد الخرائط االلكترونية المستخدمةنموذج ( 3)شكل .4

ــــي القيمــــة  ات تــــم عمــــل الفــــورم الخــــاص بالشاشــــ .3  Labelوالخاصــــية  Valuوأحتــــوي عل
control Property  والرقابـــــةControl   وتـــــم كتابـــــة الـــــنص فـــــي المكـــــان المخصـــــص

كل واأللـــــوان وبـــــاقي الخصـــــائص باســـــتخدام مـــــن خـــــالل عمـــــود الرقابـــــة، وتحديـــــد أبعـــــاد الشـــــ
 .windowsالفارة كما هو متبع في بيئة نظام التشغيل 

وتــــــم  Play Waveتــــــم إضــــــافة الصــــــوت إلــــــي الفــــــورم مــــــن خــــــالل اســــــتخدام ملفــــــات  .6
الـــــــذي يشـــــــتمل علـــــــي  Tegosoft Multimediaاالعتمـــــــاد علـــــــي عناصـــــــر الـــــــتحكم 

 .Waveا ملفات عناصر تحكم تشغيل ملفات الوسائط المتعددة والتي منه

ــــم إضــــافة بــــاقي الشاشــــات كمــــا هــــو محــــدد  .0 ــــف المشــــروع كمــــا ذكــــر مــــن فبــــل وت تــــم فــــتح مل
 .بالسيناريو

 ". Time Action"تم ربط الشاشات وتسلسلها كما ذكر بالسيناريو وفقا  لما يسمي  .2

 وتم تطويرها ( 3ملحق رقم ) تم عرض البرمجية علي المحكمين   .1

 تجريب البرمجية علي الطالب  .03

الباحـــــــث بعـــــــد ذلـــــــك بتجريـــــــب البرمجيـــــــة ميدانيـــــــة علـــــــي عينـــــــة مـــــــن تالميـــــــذ الصـــــــف  قـــــــام
الخــــامس لتحديــــد مــــدي ســــهولة تشــــغيلها مــــن قبــــل الطــــالب ودراســــة المشــــكالت التــــي  قــــد 
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تــــؤدي الــــي صــــعوبات فــــي التشــــغيل ، وتــــم التأكــــد مــــن ســــهولة تشــــغيل البرمجيــــة ووضــــعها 
 . علي قرص مضغوط وتشغل بنظام أوتو رن

 :بي ألدوات الدراسةالتطبيق التجري .00
بعد أن وضعت أدوات الدراسة في صورتها النلهائية، وأصبحت جاهزة للتطبيق، قام 
الباحث بتطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه علي المجموعتين قبليا  ، ثم قام بتطبيق 

انية البرمجية علي المجموعتين ، حيث استخدمت المجموعة األولي الخرائط االلكترونية  والث
، وبعد ذلك قام الباحث بتطبيق اختبار التحصيل ومقياس االتجاه علي .الخرائط الورقية 

 .المجموعتين مرة ثانية 

 

 

 

 نتائج الدراسة وتفسيرها
 نتائج البحث وتفسيرها

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  بـــين : بالنســـبة للفـــرض األول الـــذي يـــنص علـــى 
تســتخدم خــرائط المفــاهيم االلكترونيــة قبــل ) ريبيــة األولــي متوســطي رتــب درجــات المجموعــة التج

تسـتخدم خـرائط المفــاهيم االلكترونيـة بعــد ) والمجموعـة التجريبيـة الثانيــة (  عـرض المعلـم للــدرس 
 .في االختبار التحصيلي الفوري للعلوم ( عرض المعلم للدرس 

 (  1 )يمكن استعراض النتائج المرتبطة بهذه الفرضية من خالل الجدول 

 ( 9)جدول رقم 

وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة  Zحساب قيمة 
 التجريبية األولي والثانية في االختبار التحصيلي الفوري     

 مستوي الداللة قيمة Z مجموع الترب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغير

األوليالتجريبية االختبار التحصيلي   12 18,5 222 4,19 ,01 
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 77 7 11 التجريبية الثانية الفوري

وتؤكــــد النتــــائج وجــــود فــــروق ذات داللــــة بــــين المجموعــــة التجريبيــــة األولــــي والمجموعــــة 
التجريبيـــة الثانيـــة فـــي صـــالح المجموعـــة التجريبيـــة األولـــي ؛ ممـــا يؤكـــد رفـــض الفـــرض المقتـــرح ، 

 .نية علي التحصيل الفوري للمعلومات  وتأثير توقيت عرض خرائط المفاهيم االلكترو 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  بــين :  بالنســبة للفــرض الثــاني الــذي يــنص علــى
متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية األولي التي تسـتخدم خـرائط المفـاهيم االلكترونيـة قبـل 

المفـاهيم االلكترونيـة بعـد  عرض المعلـم للـدرس والمجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي تسـتخدم خـرائط
 .عرض المعلم للدرس في االختبار التحصيلي المرجأ للعلوم

 ( 2)  يمكن استعراض النتائج المرتبطة بهذه الفرضية من خالل الجدول رقم 

 

 

 ( 8)جدول رقم 

وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية Zحساب قيمة 
 تجريبية الثانية في االختبار التحصيلي المرجأ  األولي وال

 مستوي الداللة قيمة Z مجموع الترب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغير

االختبار التحصيلي 
 المرجأ

 210 17,5 12 التجريبية األولي
4,15 ,01 

 66 6 11 التجريبية الثانية

 متوسطي رتب درجات أفراديتضح من الجدول السابق  وجود فرق دال إحصائي بين 

المجموعــة التجريبيــة األولــي والتجريبيــة الثانيــة فــي صــالح المجموعــة األولــي ، ممــا يؤكــد 
رفــض الفــرض المقتــرح ، وثبــت تــأثير توقيــت عــرض خــرائط المفــاهيم االلكترونيــة علــي التخصــيل 

 .المرجأ للمعلومات 

اللــة إحصــائية  بــين ال توجــد فــروق ذات د:  بالنســبة للفــرض الثالــث الــذي يــنص علــى
متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية األولي التي تسـتخدم خـرائط المفـاهيم االلكترونيـة قبـل 
عرض المعلـم للـدرس والمجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي تسـتخدم خـرائط المفـاهيم االلكترونيـة بعـد 
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ويمكن توضيح تلك .ة عرض المعلم للدرس في مقياس االتجاه نحو مادة العلوم لدي طالب العين
 (    1) النتائج من خالل جدول رقم 

 (  9)جدول رقم 

وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية Zحساب قيمة 
 األولي والمجموعة التجريبية الثانية في مقياس االتجاه نحو مادة العلوم 

موع التربمج متوسط الرتب العدد المجموعة المتغير  Z مستوي الداللة قيمة 

 مقياس االتجاه
 210 17,5 12 التجريبية األولي

4,15 ,01 
 66 6 11 التجريبية الثانية

يتضـح مــن الجــدول الســابق  وجــود فــرق دال إحصـائي بــين متوســطي رتــب درجــات أفــراد 
المجموعـة األولـي، لصـالح  –المجموعة التجريبية األولي والثانية في مقيـاس االتجـاه نحـو العلـوم 

 .مما يعني رفض الفرض المقترح 

 ودراسة (6306 ) الديب السالم عبد : من كل دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 المتقدمـــة والمنظمـــات المفـــاهيم خـــرائط اســـتخدام فاعليـــة أكـــدت التـــي (6332 ) كمـــون مصـــطفي
 ومنهــا عــام بشــكل المفــاهيم خــرائط فعاليــة علــي الدراســات مــن العديــد أكــدت كمــا ، للــدرس كتمهيــد
كرمـان ، و (,J. Lewis 2008)) لـويس و ، (6303 ) وعـدنان ، (6333)قطـامي يشـير  دراسـة

 ,Wei-Chen &Lockard" )تشــــين ولوكــــارد -وي"، و ( 6332)، و  ناصــــر ( 6331) 

 Tsai" )تسـاي وزمـالؤه"، و  دراسـة ( Boon et al., 2006" )بون وزمالؤه"، و دراسة ( 2007

et al., 2001 ) وجميعها أكدت فاعلية الخرائط الذهنية كمستراتيجية تعليمية . 

ويمكــن تفســير تلــك النتــائج مــن منظــور أن خــرائط المفــاهيم االلكترونيــة تســاعد الطالــب 
علي إدراك وتتبع النشاط العلمي ، خاصة عندما يكون النشاط مقـدم مـن خـالل بيئـة الكمبيـوتر ، 

عنـدما ( أوزوبـل) مثيرات عبـر الويـب ؛ وقـد تكـون الخـرائط الذهنيـة كمـا ذكـر وهذه البيئة غنية بال
وهـذا .  أنها تنمي المعرفة الهادفة وتجعل التعلم ذي معنـي ومحـدد  -تستخدم كاستراتيجية تعلم  

فـي أن الخـرائط الذهنيـة االلكترونيـة  تنمـي ( 6332) وناصـر ( 6331) كرمان ما أكده كل من 
ويــري . مــن خــالل الخطــو الــذاتي ؛ حيــث تحــدد للمســتخدم مســارات الــتعلم  تيمهــارات الــتعلم الــذا

الباحـــث صـــاحب الدراســـة الحاليـــة أن المـــؤثرات الفنيـــة التـــي توفرهـــا قوالـــب وأدوات أنظمـــة الـــتعلم 
االلكتروني تساعد علي تصميم خرائط  المفاهيم بطـرق مثيـرة وجاذبـة لالنتبـاه ؛ ممـا يـدعم فعاليـة 
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 يمي وتأثير العرض التعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع
 المراجع العربية

  مهارات التواصل غير اللفظي لدي معلمي العلوم وأثرها ( 6336)ابراهيم محمد شعير
مجلة التربية العلمية، العدد "  علي تحصيل التالميذ الصم واتجاهاتهم نحو المادة

 .الثالث
  العملية في المفاهيم طخرائ إستراتيجية استخدام( 6332)أل عبد اهلل ، فرجان 

 .المعني ذي اللفظي التعلم في أوزبل نظرية،  العنكبوتية الشبكة طريق عن .التعليمية
 ..العنكبوتية الشبكة طريق عن

  القاهرة، دار الهدي التصميم التعليمي للوسائط المتعددة(: 6330)جاد، نبيل عزمي ،
 . للطباعة والنشر والتوزيع

  تصميم  خرائط المفاهيم وأثرها علي مهارات التعلم  (6331)حامد مصطفي كرمان
 .الذاتي ، معهد البحوث ، جامعة القاهرة 
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 أثر استخدام التعليم اإللكتروني علي مستوي التحصيل (. 6332. )الحذيفي، خالد فهد
. الدراسي والقدرات العقلية واالتجاه نحو مادة العلوم لدي تالميذ المرحلة المتوسطة

 . 003-603، (0)63مجلد . ك سعودمجلة جامعة المل
 فعالية استخدام المنظمات المتقدمة في تنمية النحوية (  6333)حسين سلطان إبراهيم

لطالب المرحلة الثانوية في التحصيل الدراسي واالتجاه نحو دراسة القواعد النحوية 
 . معهد الدراسات والبحوث التربوية -جامعة القاهرة

  الجــودة في التعليم (. 6332. )علي، أشواق عبد الجليلحسين، سالمة عبد العظيم، و
 .دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية. (مفاهيم نظرية وخبرات عالمية)اإللكتروني 

 مكتبة : الرياض. منظومة تكنولوجيا التعليم(. 6330. )سالم، أحمد، وسرايا، عادل
 .الرشد

  تعددة لتطوير المناهج مشروع استخدام الوسائط الم(: "0113)سامح، محمد سعيد
نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير ( "محرر)محمد الهادي : ؛في"الدراسية 

وث ودراسات المؤتمر الثاني لنظم المعلومات وتكنولوجيا بح، "التعليم المصري
 جودت. ، القاهرة، المكتبة األكاديميةالحاسبات

  اللكتروني من منظور واقعيالتوجهات الحديثة للتعلم ا( 6300)السعيد محمد جاد ،
 .المنصورة، دار الوفاء للطبع والنشر

  فعالية استخدام بعض خرائط التفكير الذهنية لتدريس ( 6331)سناء عبد العظيم السيد
مادة العلوم في التحصيل واكتساب مهارات حل المشكالت لدي تالميذ مرحلة التعليم 

 .المنصورة، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستيراألساسي،
 فعالية التدريس باستخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم (   2113) طلبة ، عبد العزيز

وبمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط في إكساب الطالب المعلمين بعض المفاهيم 
المرتبطة بمستحدثات تكنولوجيا التعليم   ا المؤتمر العلمي الخامس عشر لمجلد األول 

 .، القاهرة  صرةوتنمية للحياة المعا
  استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم ( 6300)عبد الحميد حسن

 .، المؤلف، كلية التربية، جامعة اإلسكندريةوأنماط التعلم
  العالقة بين نمط بنية اإلبحار وأسلوب عرض المحتوي في ( 6304)عبد العزيز طلبه

 (.00)االلكتروني، جامعة المنصورة، العدد  ، مجلة التعليمتصميم المقررات االلكترونية
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 أثر استخدام التعليم اإللكتروني علي التحصيل (. 6330. )عجيمي، رضا رشاد حسن
رسالة دكتوراه . المباشر والمؤجل لدي طالب الصف الثالث المتوسط في مادة الجغرافيا

 .الواليات المتحدة األمريكية: جامعة كولمبوس. غير منشورة
  القاهرة ، دار الفكر . تصميم التدريس ( 2111)سف و أبو جابر ماجد قطامي ، يو

 .للطباعة والنشر 
  القاهرة ، المكتبة مناهج وطرق تدريس العلوم ( 1979)قالدة ، فؤاد سليمان ،

 .األكاديمية 
  القاهرة ، . أنماط التعليم وتطبيقاتها النفسية والتربوية ( 1992)الكناني ، ممدوح

 مكتبة الفالح 
 القاهرة، مكتبة التقويم في التربية وعلم النفس( 0116)جدي عبد الكريم حبيب م ،

 . النهضة
  القاهرة، تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المناهج(6330)محمد السيد علي ،

 .دار الفكر العربي
 ة تأثير التفاعل بين الخرائط الذهنية والعروض االلكترونية الفعال( 6303)محمد العزازي

، رسالة ماجستيرعلي التحصيل ومهارات حل المشكالت لدي طالب المرحلة الثانوية،
 .كلية التربية، جامعة السلطان قابوس

 
  الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة( 6330)محمد عطية خميس ،

 .القاهرة، مكتبة دار السحاب للنشر والتوزيع
  ية والتاريخية لتكنولوجيا التعلم األصول النظر (6300)محمد عطية خميس

 .، القاهرة، مكتبة دار السحاب للنشر والتوزيعااللكتروني
  التفاعل بين خرائط التفكير والنمو العقليفي تحصيل العلوم ( 6332)منير موسي صادق

، مجلة التربية العلميةوالتفكير االبتكاري واتخاذ القرار لتالميذ الصف الثالث االعدادي،
 .حادي عشرالمجلد ال

  أثر استخدام خرائط التفكير في تنمية التحصيل والفهم ( 6332)نوال عبد الفتاح فهمي
مجلة العميق ودافعية االنجاز لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائيفي مادة العلوم،

 .، العدد الرابعالتربية العلمية
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