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  تقديـرالشكر و ال
ديتَغني عن الشكر سسلُوِ مكان  ولو كان يأو ع لْكلرفعة م  

  فقال اشكروني أيها الثقالن  لما أمر اهللا العباد بشكره

الذي تفضل باإلشراف " معين جبر" بجزيل شكري وخالص احترامي إلى المشرف الدكتور  كما وأتقدم 
على هذه الرسالة، فشملني بسعة صدره ولم يبخل علي بشيء، فأخذت أنهل من علمـه، وأسـتفيد مـن    
، تجاربه، وأستمد القوة والدعم منه ُألنجز هذه الدراسة، فقدم لي التوجيهات العلمية والمالحظات الدقيقـة 

  .جزاك اهللا عني كل خير.... وسار معي خطوة بخطوة فكان نعم المعلم وخير المرشد والموجه

بارك اهللا لنا في عمرك وأبقـاك  ........ وأشكر أبي الغالي الذي زرع فينا حب العلم والتعلم منذ الصغر
  .شعلة نور في طريقنا

حفظـك اهللا  ..... ني بدعائها الذي ال ينضـب وال أنسى أمي الحنونة التي سهرت الليالي بجانبي وأحاطت
  .بعزه الذي ال يضام وحماك بعينه التي ال تنام وأبقاك لنا زهرة تفوح بعطرٍ طيب ال ينفذ

  .وأتقدم بالشكر والتقدير لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بالموافقة على مناقشة الرسالة

ذة ميسون كمال واألستاذ مهند المجـالي واألسـتاذ مالـك    كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى األستا
  .البالونه لما قدموه لي من مساعدة، وكذلك إلى أساتذتي في جامعة القدس وزمالئي وزميالتي

وتحية تقدير وشكر إلى مدير مدرسة ابن رشد المربي زيدان القاضي، ومديرة مدرسة الريان المربيـة  
تسهيل إجراءات هذه الدراسة، كما وأتقدم بالشكر الخالص إلى المعلـم  نادية الحداد، لجهودهم الطيبة في 

عمار زلوم والمعلمة أفنان عمرو لما قدماه لي من تسهيل في تطبيق الدراسة على طالبهم، فشكراً لهـم  
  .ولطلبتهم طالب الصف العاشر األساسي في هاتين المدرستين

لما بذلوه من جهد فـي  واألخت نجاح الشويكي رو كما وأشكر األستاذ شفيق الرجبي واألخت أميرة أحم
تنقيح هذا العمل على صورته هذه، وكذلك أشكر السادة أعضاء لجنة التحكيم الـذين تمـت االسـتعانة    

  .بخبراتهم خالل مدة الدراسة

الجهد العلمي على صورته  في النهاية أقدم شكري وتقديري واحترامي إلى كل من ساهم في إخراج هذا
  .رال الحرباوي:  الباحثة   .واهللا ولي التوفيق..... لى كل هؤالء شكري وتقديري واحترامي إ. ...هذه
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الدراسة ملخص  

هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر استراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب في تحصيل طلبة الصف 
  . العاشر األساسي في التكنولوجيا واتجاهاتهم نحوها

طالباً وطالبة من مدرستي ابن رشد األساسية للبنين ومدرسة الريـان  ) 144(من وتكونت عينة الدراسة 
، انتظموا فـي أربـع شـعب    طالبة) 78(طالباً و ) 66( حيث شملت  الثانوية للبنات في مدينة الخليل،

) درسـت بالطريقـة التقليديـة   ( بمدرستين في مدينة الخليل، في كل مدرسة شعبتان إحداهما ضـابطة  
  ).درست بطريقة االستقصاء الموجه بالحاسوب ( جريبية والثانية ت

اختبار تحصيلي لقياس تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة األنظمة  ببناءالباحثة  قامتوقد  
مقياس التجاه طلبة الصف العاشر األساسي نحـو مـادة التكنولوجيـا،    طورت من مادة التكنولوجيا، و

عليمية المحوسبة من خالل برمجيات مختلفة، وتم التحقـق مـن صـدق    المادة التقامت بتصميم وكذلك 
وثبات األدوات بالطرق المناسبة، وبعد تطبيق أدوات الدراسة تم جمع البيانـات ومعالجتهـا بواسـطة    

، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق فـي متوسـطات   )ANCOVA(اختبار تحليل التباين المغاير 
العاشر األساسي في وحدة األنظمة من مادة التكنولوجيا تبعـاً لطريقـة   تحصيل واتجاهات طلبة الصف 

التدريس ولصالح طريقة االستقصاء الموجه بالحاسوب، ووجود فروق في متوسطات تحصـيل طلبـة   
الصف العاشر األساسي في وحدة األنظمة من مادة التكنولوجيا تبعاً للجنس  ولصالح الـذكور، وعـدم   

حصيل طلبة الصف العاشر األساسي فـي وحـدة األنظمـة مـن مـادة      وجود فروق في متوسطات ت
التكنولوجيا تبعاً للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس، ووجود فروق في متوسـطات اتجاهـات طلبـة    
الصف العاشر األساسي نحو مادة التكنولوجيا تبعاً لطريقة التدريس ولصالح طريقة االستقصاء الموجـه  

متوسطات اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو مادة التكنولوجيـا   بالحاسوب، ووجود فروق في
تبعاً للجنس ولصالح الذكور، و إلى عدم وجود فروق في متوسطات اتجاهات طلبـة الصـف العاشـر    

  . األساسي نحو مادة التكنولوجيا تبعاً للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس

استخدام إستراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب فـي  وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة 
تدريس مادة التكنولوجيا، والقيام بدراسات مشابهة على متغيرات أخرى وعلى مواد أخرى، وبدراسـات  

  .لمقارنة هذه اإلستراتيجية باستراتيجيات تعلمية أخرى قائمة على إستراتيجية التعلم التعاوني
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The Effect of Computer-Oriented Inquiry Strategy of the Achievement of 

10Th Grade Students in Technology and Their Attitudes Towards it 

 

Prepared by : Rula Idrees AL- Herbawi 

Supervisor : Dr. Mu'in Hassan Jaber 

Abstract 

This study aimed at identifying the effect of computer-oriented inquiry strategy of the 
achievement of 10th grade students in Technology and  their attitudes towards it. 

The sample included (144) 10th grade ( 66 males & 78 females) from among the students four 
classes in two of the governmental schools in Hebron city. Two of classes  (the control) 
learned in the traditional method whereas the other two  (the experimental group) learned 
by Computer- oriented inquiry strategy, from Ibn Rushd's Basic School for Boys and Al Rayyan 
Secondary School for Girls in Hebron City. 

 The researcher has constructed an Achievement test for measuring  the achievement of 10th 
grade students in the unit of “ The systems ” of technology subject , and she also developed a 
scale for attitudes of 10th grade students towards Technology Subject, besides she designed 
the computerized  teaching material which designed by different software. It has been 
verifying the validity and reliability of instruments. After applying the study instruments, data 
were collected and processed by using variance analysis (ANCOVA).  

Results of the study showed that, there are significant differences in the means of 
achievement and attitudes of 10th grade students in the unit of “ The Systems” of Technology 
Subject due to teaching method for the computer-oriented inquiry method,    

there  are  significant differences the means of achievement of 10th grade students in the unit 
of “ The Systems” of Technology Subject due to gender  for the males, there aren’t significant 
differences in the means of achievement of 10th grade students in the unit of “The Systems” 
of Technology Subject due to interaction between gender and the teaching method, there 
are significant differences in the means of attitudes of 10th grade students in the unit of “ The 
Systems” of Technology Subject due to teaching method for the computer-oriented inquiry 
method, there are significant differences in the means of attitudes  of 10th grade students 
towards Technology Subject due to gender  for the males, there aren’t significant differences 
in the means of attitudes of 10th grade students towards Technology Subject due to 
interaction between gender and teaching method. 
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In light of these findings, the researcher has recommended by using the computer-oriented 
inquiry strategy in teaching Technology Subject and carrying out similar studies on other 
variables and other subjects , and  doing studies for comparing  this strategy with other 
learning strategies based on cooperative learning.  
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   ولالفصل األ
  

  خلفية الدراسة ومشكلتها

  

  مقدمةال

يمر العالم اليوم بثورة تقنية سريعة التطور ممثلة في تكنولوجيا المعلومات وفي أداتها الرئيسية المتمثلة 
بالحاسوب، الذي قد أثر في معظم أنشطة الحياة اليومية، كونه أصبح أداة رئيسية يعتمد عليها في تسيير 

فالمدارس وما رافقها  ؛)2008جامعة القدس المفتوحة، (ومن ضمنها التعليم  معظم أمور الحياة اليومية
تعكس  المعاصرة التكنولوجية والطفرة واالتصال المعلومات ثورة ظل من تغير في دورها األساسي في

 الجديـد  القـرن  متطلبات مع يتكيف أن يستطيع إنساناً ديع أن عليه لزاماً صورة المجتمع الذي أضحى
 والتحليـل  االبتكـار  فـي  تهاقدر والسيما العليا، العقلية قدراته تنمية يتطلب وهذا وسلبياته، ياتهيجاببإ
 وتحمـل  ،واالنضباط، المشكالت وحل، والمحاكمة، التفكير اتمهار واكتساب ،العلمي التفكير عمالإو

 التعامـل  مهارات :تشملالتي  العمل في النجاح مهارات إلى باإلضافة والمرونة، ،والتكيف ،المسؤولية
؛ )2003بشـارة، ( فريـق  مـن  كجـزء  العمل على والمقدرة الجيدة، اإلنسانية والعالقات اآلخرين مع

فالتكنولوجيا هي الثورة الفاعلة والمؤثرة في اقتصاديات أي مجتمع في العالم، ذلك وأن القـائمين علـى   
التعليم على أنها ثورة حقيقية تحمل فـي  العملية التربوية في دول العالم ما زالوا ينظرون إلى تكنولوجيا 

  ).2008الموسى، (همة للطالب والمعلم على حد سواءطياتها نتائج م

وتعد تكنولوجيا التعليم عملية معقدة مركبة متكاملة تعتمد على األفراد، واإلجراءات، واألفكار، 
بيق هذه الحلول وتنظيمها واألجهزة، والمواد، واألدوات، والتنظيمات لحل المشكالت التعليمية، ثم تط

 ؛وتعتمد التكنولوجيا على توحيد المصادر البشرية وغير البشرية. في مواقف يكون التعلم فيها هادفاً
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فتكنولوجيا التعليم مبدأ متكامل يعتمد على وجود خلفية مشتركة لمتخصصين في مهن مختلفة، بحيث 
                  بين األجهزة التقنية الجديدة والمواد التعليمية يتعزز من خالل هذه التكنولوجيا تطوير جذري متكامل ما 

ويتفاعل المعنيون في تصميم وإنتاج واستخدام أجهزة وأدوات . )2003سعادة والسرطاوي، (
وبرمجيات تعليمية لممارسة التحكم في الموقف التعليمي من خالل توفير مواد وبرامج تعليمية غنية 

نولوجيا التعليم تهدف إلى خلق بيئة تعليمية فعالة تجمع بين التطبيق لعلم نفس بالمثيرات، بمعنى أن تك
التعلم والنمو، واإلدارة، واالتصال، ونواتج التكنولوجيا من أجل تحقيق الغاية المنشودة من العملية 

جهة، وبين  التعليمية، وبالتالي فإن تكنولوجيا التعليم تهتم بالتفاعل بين البرامج والمواد التعليمية من
الوسائط التعليمية من جهة أخرى لتسهيل عملية التعليم والتعلم التي تستدعي انتهاج أساليب مناسبة 

ويسارع المختصون ). 2007بدوي،  و قنديل(لتسيير عملية التعلم وما يرافقها من نواتج مرغوبة 
يب لتسهيل عملية التعلم والباحثون في ميدان التربية في البحث الكتشاف أفضل الطرق وأنجع األسال

ات الحاسوب في توفير أفضل السبل لتحقيق األهداف التعلمية يوإنجاحها، من خالل توظيف إمكان
وينظر التربويون اليوم إلى استخدام الحاسوب في التعليم كحل مناسب للكثير من المشكالت  .التعليمية

سين نوعية التعليم ورفع مستواه لتح التعليمية التي تواجهها المؤسسات التربوية، وكوسيلة ناجحة
  ). 2004عيادات، (

الطلبة في ظل تداعيات التطور العلمي واالنفجار المعرفي  أن تحسين نوعية تعلم) 2006(ويرى قنديل 
والتكنولوجي، يتطلب تطويرا في أساليب التدريس تتواءم مع التطور العلمي والتكنولـوجي المتسـارع   

ل ألن يكون للمتعلم دور نشطٌ وفعاٌل يتماشى مع التوجهات التربوية الحديثة والمستمر الذي يفسح المجا
  .التعليمية التعلميةالتي تجعل من المتعلم محوراً للعملية 

وقد تعددت األساليب والطرائق واالستراتيجيات التي تركز على المـتعلم كمحـور للعمليـة التعليميـة     
 مشكالت، واالكتشاف، والتعلم بالحاسـوب وغيرهـا الكثيـر   التعلمية كاستراتيجية االستقصاء، وحل ال

  . )2007زيتون، (

ويؤكد التربويون على أن التعليم بوجه عام، وتدريس العلوم بشكل خاص ومن ضمنها التكنولوجيا، ليس 
) عقليـاً ووجـدانياً ومهاريـاً   (مجرد نقل المعرفة العلمية إلى المتعلم، بل هو عملية تُعنى بنمو المـتعلم  

فالمهمة هنا هي تعليم المتعلمين كيف يفكرون، ال كيف يحفظون  ؛تكامل شخصيته من مختلف جوانبهاوب
المقررات والكتب الدراسية عن ظهر قلب دون فهمها وإدراكها؛ وهذا لن يتم إال من خـالل اسـتخدام   

قد يساعد في نمـو  طرائق تدريسية تثير تفكير الطالب وتفاعله النشط في المواقف التعليمية المختلفة مما 
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                             شخصيته مـن جميـع الجوانـب، ومـن هـذه الطـرق االستقصـاء والـتعلم الموجـه بالحاسـوب          
  ).2003راشد،  و عبد الهادي و النجدي(

 ؛وتعد طريقة االستقصاء من أكثر الطرق فاعلية في تدريس المواد العلمية، وفي تنمية التفكيـر العلمـي  
تقصاء تتيح أمام الطلبة ممارسة عمليات العلم ومهارات التقصي واالكتشاف بأنفسهم، كمـا  فطريقة االس

تؤكد على استمرارية التعلم الذاتي وبناء المتعلم من حيث ثقته واعتماده على نفسـه، وزيـادة مسـتوى    
ه، أي دراسـة  طموحه، وتطوير اتجاهاته واهتماماته العلمية، األمر الذي يحقق منه فعالية العلم ال اسميت

وليس كمادة معرفية فقط يتلقاها من المعلم ويستظهرها في االمتحـان   ،العلم فكراً وعمالً كمادة وطريقة
زيتـون،  ( متبع فـي الطـرق التقليديـة    هوألغراض االختبار أو اجتياز صف، أو مرحلة معينة كما 

2007.(  

نالك توجه نحو توظيف الحاسـوب  ثورة المعلومات والتكنولوجيا كان ه الحالي هو عصر عصروالن ال
فعالية توظيـف   إلىة من خالله، حيث أشارت بعض الدراسات يفي التعليم وبلورة االستراتيجيات التعليم

            الحاسوب في تطبيق استراتيجيات الـتعلم الـذاتي، كاسـتراتيجية االستقصـاء والتـي منهـا دراسـة       
)Abdullah  & Shariff,2008 .(  

أن استخدام الحاسوب في التعليم يستند إلى الكثير من المبررات التي تتمثل في ) 2004( عياداتويرى 
عل التعليم أسهل جو تحسين فرص العمل المستقبلية بتهيئة الطالب لعالم يتمحور حول التقنيات المتقدمة،

ل جمع البيانات تنمية بعض المهارات المعرفية العقلية عند المتعلم مثإضافة إلى  مة،وأسرع وأكثر مالء
وتحليلها وتركيبها وحل المشكالت والتفكير الناقد، ومعالجة المعلومات وقياسها فـي حـدود إمكانيـات    
الحاسوب، مما قد يهيئهم للعيش في بيئة تتسم بالتكنولوجيا وتساهم في تحسين فرص العمل التي سـتتاح  

 .لهم مستقبال

الحاسوب من الوسائل واألدوات المهمةوي تطوير أساليب التعليم والتعلم التي ساهمت التكنولوجيا في  عد
الحديثة في توفيرها؛ فالحاسوب يعتبر عالمة بارزة من عالمـات التطـور الحضـاري فـي العصـر      

لهذه الوسائل عندما أصبح جزءا أساسـيا مـن حيـاة اإلنسـان      األساسيالحاضر، وقد اعتبر المحور 
مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية وذلك من  المعاصر، وساهم مساهمة فعالة في مختلف

خالل تقديم أنشطة تعليمية متنوعة، وموضوعات متعددة مناسبة نظرا لسهولة تخزين المعلومات عليـه  
  ).2000الهيل ،(واسترجاعها وتفاعل الفرد معها بأساليب متنوعة تثير دافعيته باالنهماك في العمل 
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التعليم بمساعدة الحاسوب، والتعليم المدار  :التي تمثلت فياستخدامات الحاسوب ) 2004(عياداتوحدد 
  .نترنت في التعليمبالحاسوب، والتعلم الموجه بالحاسوب، واإل

ويعد التعلم الموجه بالحاسوب أحد االستراتيجيات الممكن تطبيقها في المـدارس التـي تحتـوي علـى     
عملية التعلم تتم من خالله تحت إشراف وتوجيـه المعلـم    مختبرات حاسوب كافية ألعداد الطلبة، ألن

الذي يقوم بمتابعة أعمال الطلبة فرادى وجماعات من خالل البرمجيات المحوسـبة التـي سـاهم فـي     
  .تصميمها وبرمجتها

ةالمناهج ال تعلّمو تعليمفي وتطبيقاته ب والحاسم استخدا أساليبرت وقد تطوالمختلفة ومن ضمنها  دراسي
يسـاعده فـي   والتعلّم، يستثيره ويجذبه نحو إنه قد ذ في التعلّم، إ متعةمن  تعلّمر للميوفّلما  ولوجيا،التكن

طرائـق التـدريس    وأشارت الدراسات إلـى أن . لتعلّمها هتة نحوها وزيادة دافعيإيجابي اتجاهاتتكوين 
اسات إلى أن طريقة الـتعلم  لها تأثير واضح في التحصيل لدى المتعلمين، كما أشارت تلك الدر وأساليبه

بالحاسوب كونت اتجاهات إيجابية نحو مادة تعلم الحاسوب وطرائق تعليمها وتعلمها بمـا يـتالءم مـع    
ولعـّل تجربـة تنفيـذ     ).2003حسين، (تداعيات االنفجار المعرفي والتكنولوجي في هذا العالم المتغير

، 2004-2003لرائدة خالل العام الدراسـي  بعض المناهج المحوسبة على عينة من المدارس األردنية ا
خير دليل على التكيف السريع لمؤسساتنا التربوية مع المستجدات التكنولوجية المعاصرة، وتوظيفها فـي  

  ).2005اإلبراهيم، (طرائق تدريس معظم مواضيع التعلم 

التحديات التي تُواجـه  وتُعد مشكلة تحصيل الطلبة في معظم المواد ومن ضمنها التكنولوجيا واحدة من 
الباحثين في مجال تعليم وتعلّم التكنولوجيا، وتلعب االتّجاهات نحو التكنولوجيا دوراً مهماً فـي تعلّمهـا،   
باعتبار أن االتّجاه أحد محددات السلوك، ذا فعل دافعي يستثير السلوك ويوجهه بطريقة معينّة، وهنـاك  

منها قدراتهم، وخبرات الـتعلّم   -نحو الموضوعات الدراسية - عوامل تؤثّر في تشكيل اتّجاهات الطلبة
التي يتعرضون لها؛ فاتّجاهات المتعلّم السلبية نحو مادة التعلم، تؤثّر في مستوى تحصيله في تلك المادة؛ 
إما بسبب المنهاج وما يحتويه من أهداف وجدانية يعدها بعض المعلّمين أهدافاً شخصية للمـتعلّم، فـال   

على البحث والتقصي أحياناً ركّزون عليها، وإما أن طرائق التدريس التي يستخدمها المعلّمون ال تُشجع ي
للمفاهيم والتعميمات التكنولوجية، أو أن طريقة عرض المحتوى التكنولوجي قد ال يتيح لهم متابعة المادة 

ـ لتي يتم تدريسها باستخدام الحاسـوب،  المواد والطرائق انحو  وتُعد االتّجاهات. التعليمية بأنفسهم ة مهم
، ويمكـن تحسـين   )2006جبـر،  ( نحاء العـالم في مختلف أ اًلزامي، ال سيما أن استخدامه أصبح إجداً

أيدت بعـض  اتّجاهات الطلبة نحو تعلّم معظم المواد من خالل استخدام البرامج التعليمية المحوسبه، فقد 



6 

 

، أنه يوجد عالقة وثيقة بين االتّجاهات نحوهاو الكثير من المواديل في جريت على التحصالبحوث التي ُأ
، باسـتخدام الحاسـوب   طريقة التـدريس  إلى يعزى تلك الموادالطلبة وتحصيلهم الدراسي في  اتّجاهات

االتّجاهات تُعزى لطريقة التدريس عدم وجود عالقة بين التحصيل و أخرى إلى بحوثوبالمقابل أشارت 
زيـد  وطريقة تدريسه ت نة نحو موضوع دراسي معياإليجابي االتّجاهاتن أمن يرى وهناك ، بالحاسوب
  ).  2002الشريف، ( يتعلّمهتوظيف ما  فيته ان من قدرحسفي التعلّم، وتُ المتعلّممن رغبة 

1.1  دراسة شكلة الّم    

األهداف التربويـة   قتحقال إن تدريس العلوم ومن ضمنها التكنولوجيا ما زالت تواجه صعوبات متعددة 
، وهذا ما تشير إليه نتائج بعض الدراسـات  فيهاالمنشودة، األمر الذي ينعكس سلباً على تحصيل الطلبة 

أن معظم دول العالم تعاني من ضعف أداء طلبتها فـي  تلك الدراسات فقد بينت نتائج  ؛ الدولية والمحلية
            موجودة أساسا فـي المـنهج وطرائـق تنفيـذه    لمشكالت الن استمرار هذا الضعف مرجعه اإو ،العلوم

  .)Salovaara,2005 ؛ 2005 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية (

وقد أشارت نتائج االختبارات الوطنية التي تجري في مدارس وزارة التربية والتعليم الفلسـطينية إلـى   
ها التكنولوجيا، وأن استمرار هذا ضعف واضح في التحصيل لدى المتعلمين في معظم المواد ومن ضمن

وقد الحظت الباحثـة مـن خـالل    وجودة أساساً في المنهج أو طرائق، الضعف قد يعود للمشكالت الم
كمعلمة لمادة التكنولوجيا خالل فترة زادت عن ست سنوات تدني المستوى التحصيلي في معظم  خبرتها

ـ معلمـي و ممارسات  بعضأن  والحظت أيضا، المواد العلمية ومن ضمنها التكنولوجيا مـادة   اتمعلم
األحيان يمكن أن يطبق المعلـم   بعضتندرج في إطار عمليات التلقين للمادة التعليمية، وفي  التكنولوجيا

أسلوب المناقشات الفردية، في إطار منحى تنافسي بين عدد قليل من الطلبة ذوي التحصيل األكـاديمي  
دماجهم فـي  ان تحصيل الطلبة وكذلك تدني مستوى اض مستوىإلى انخفاألمر الذي قد يؤدي المرتفع، 

  .األنشطة التعلمية

سون مادة التكنولوجيا فـي مدارسـنا هـم مـن حملـة      كما الحظت الباحثة أن هنالك بعضاً ممن يدر
تخصصات العلوم والرياضيات، وأشار الكثير من معلمي ومعلمات التكنولوجيا إلـى أن حداثـة مـادة    

اهجنا الفلسطينية، وتنوع محتواها قد شكل عائقًا أمام كل من المعلم والمـتعلم، وذلـك   التكنولوجيا في من
للتعامل مع هذا التنوع الكبيـر  ) خاصة غير المتخصص بها(لقلة البرامج التدريبية الكافية إلعداد المعلم 

مقـرر   في منهاج التكنولوجيا، وعدم طرح المادة بشكل كاف ومتناسق، فالمعلومـات التـي يحتويهـا   
التكنولوجيا غير كافية، بل ويصعب أحيانًا على المعلم التعامل مع المحتوى لعدم الكفاية العلميـة التـي   
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هذا باإلضافة لعـدم تـوفر    من التعامل مع المحتوى من مختلف جوانبه،غير المتخصص تمكن المعلم 
ي المنهاج الذي قد يحتاج لبعض الوسائل واألدوات الالزمة أحيانًا لتنفيذ األنشطة والمشاريع المتضمنة ف

األدوات التي يصعب على المدرسة أن توفرها في بعض األحيان، مما قد يؤثر سـلباً علـى تحصـيل    
وبدايـة  ) األساسية(الطلبة وخاصة طلبة الصف العاشر األساسي الذي يمثل نهاية مرحلة دراسية معينة 

  ). الثانوية(لمرحلة دراسية جديدة 

هذه الدراسة استقصاء أثر استراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب في تحصـيل  وتحاول الباحثة في  
طلبة الصف العاشر األساسي واتجاهاتهم نحوها، وهي استراتيجية قامت الباحثة بتوليفهـا مـن خـالل    

  .االستقصاء، والتعلم الموجه بالحاسوب: الدمج بين استراتيجيتين قائمتين على التعلم الذاتي هما
  

  لة الدراسةأسئ 2.1

  :راسة باإلجابة عن السؤالين اآلتينتتحدد مشكلة الد

في متوسطات تحصيل طلبة الصف العاشر في التكنولوجيـا تعـزى   جوهرية هل توجد فروق  -
 لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما ؟

في متوسطات اتجاهات طلبة الصف العاشر في التكنولوجيـا تعـزى    جوهريةهل توجد فروق  -
  التدريس والجنس والتفاعل بينهما ؟ لطريقة

  فرضيات الدراسة  3.1

في متوسطات تحصـيل طلبـة     )α ≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 .التدريس والجنس والتفاعل بينهما الصف العاشر في التكنولوجيا تعزى لطريقة

متوسطات اتجاهـات طلبـة   في   )α ≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 .الصف العاشر في التكنولوجيا تعزى لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

4.1 ة الدراسة أهمي  

ومن حيث أنها تعتبر من أولـى الدراسـات التـي تناولـت       تنبع أهمية هذه الدراسة من موضوعها،
  -الباحثة في حدود علم –استراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب في فلسطين 
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كونها قد تفيد المتعلم في نقله من دور المتلقي الذي اعتاد عليه، إلـى دورٍ نشـط    كما تنبع أهميتها من 
فعال يتيح له المشاركة في العملية التعليمية تمشيا مع النظرة الحديثة للمتعلم باعتباره محـوراً للعمليـة   

  .التعليمية التعلمية

ن نتائجها قد تعرف المعلمين على طرائق وأساليب تدريس جديدة وفعالة من أ اًوتنبع أهمية الدراسة أيض
تسهم في إنجاح العملية التعليمية، لمحاولة مواجهة الصعوبات التي يواجهها معلمو التكنولوجيا للصـف  

خاصة في تدريس تلك الوحدات التي تفتقر إلى الكثير مـن المعلومـات    ؛العاشر األساسي في التدريس
نظراً لقلة الوسائل التعليمية المتوفرة التي تساعد على تيسير تعلمها أو التي قد يكون مـن   وأواألنشطة، 

  .الصعب توفير وسائلها

وتكمن أهميتها كذلك من أنها ربما تفيد المشرفين التربويين في نقل األساليب الحديثة إلى معلمين آخرين 
ة، وينمي أيضا قدرات بعض المعلمين فـي  ومدارس أخرى، مما قد يرفع من المستوى التحصيلي للطلب

  .التعامل مع االستراتيجيات التعليمية المختلفة

في أنها من المحتمل أن تفيد مصممي المناهج لمواجهة نقاط الضعف فـي   اًوتتجلى أهمية الدراسة أيض
ت التعليمية المناهج القائمة من خالل إعادة تنظيم وتعديل هذه المناهج بشكل فعال ومواكب لالستراتيجيا

  .الحديثة التي تركز بالدرجة األولى على المتعلم، وإشراكه في العملية التعليمية بجعله نشطاً وفعاالً

  أهداف البحث  5.1

  :يسعى هذا البحث إلى 

استقصاء أثر استراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب في تحصيل طلبة الصـف العاشـر    .1
 . حوهاواتجاهاتهم ن األساسي في التكنولوجيا

في التكنولوجيا  طلبة الصف العاشرالدالة إحصائيا في متوسطات تحصيل استقصاء الفروق  .2
 ).طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما(تبعاً لبعض المتغيرات واتجاهاتهم نحوها 
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   الدراسة حدود 6.1

  :الحدود اآلتيةتتحدد نتائج الدراسة بمجموعة من 

v بيق هذه الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر األساسـي  اقتصر تط : البشريةد وحدال
 .في مدينة الخليل

v مدرستي   قتصر تطبيق هذه الدراسة على الصف العاشر األساسي في ا : ةمكانيال دوحدال 
 .في مدينة الخليل) الريان الثانوية للبنات و ابن رشد األساسية للبنين(    

v 2012-2011ن العام الدراسيل الفصل األول مطبق هذا البحث خال :ة زمانيال دوحدال. 

v اإلجرائيـة اقتصرت نتائج هذه الدراسة على المفاهيم والمصـطلحات   :المفاهيمية  دوحدال 
 . الواردة فيها

v اقتصرت نتائج هذه الدراسة على أدوات الدراسـة المتمثلـة باالختبـار     : اإلجرائيةد وحدال
وكذلك استبانة االتجاهات التي تم تطويرها مـن  التحصيلي الذي تم إعداده من قبل الباحثة، 

  .قبل الباحثة، وكذلك على مدى صدق وثبات تلك األدوات وتعميم نتائجها

  مصطلحات الدراسة  7.1

 التكنولوجيا منهج 

المقرر الذي أقرته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لطلبة الصف العاشر األساسي والذي يتضمن أربع 
لكترونيـات، وحـدة   ارزميات وبرمجة الحاسـوب، وحـدة اإل  الخوتنوعة هي وحدة وحدات دراسية م

  . األنظمة، ووحدة الحزم البرمجية

  استراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب 

هي مجموعة اإلجراءات التي تعنى بتوظيف األنشطة التعليمية التعلمية، ومصادر التعلم المتاحـة فـي   
وحدة األنظمة المقررة، والتي تم إعادة قولبتها وتنظيمها من خالل  تدريس طلبة الصف العاشر األساسي

برمجيات تعليمية محوسبة تعتمد في تدريسها على االستقصاء الموجه بالحاسوب، بحيث يـتم تصـميم   
البرمجيات التعليمية ليكون الدور الرئيس فيها للمتعلم في إنتاج وتوليد المعرفة معتمدا على نفسـه فـي   
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لة، ووضع الفرضيات واختبارها والتوصل إلى النتائج، من خالل اإلرشادات واإلجـراءات  تحديد المشك
واألنشطة والخطط التدريسية المعدة لذلك، بحيث يتم تدريس دروس الوحدة في مختبر الحاسوب تحـت  

  .إشراف وتوجيه المعلم

  الطريقة االعتيادية 

علمي ومعلمـات التكنولوجيـا فـي المـدارس     هي الطريقة المتبعة والشائعة في ممارسات الكثير من م
الحكومية في مدينة الخليل التي تعتمد على النقاش الصفي، ويتبعها المعلمون والمعلمات مع طلبتهم فـي  
توضيح موضوع الدرس، ويلعب فيها المعلم الدور الرئيس الذي يهتم ويحرص على إيصال المعلومـات  

والمحاولة لربط المادة التعليمية قـدر اإلمكـان للخـروج    إلى الطلبة من خالل النقاش وطرح األسئلة، 
  .بخالصة أو تعميم للمادة التعليمية، وتطبيقها على أمثلة أحيانا

  التحصيل 

كمية المعرفة التي حصلها الطالب تبعاً الستجابته عن فقرات االختبار التحصيلي الذي أعدته الباحثة في 
ي في منهاج التكنولوجيا للفصـل الدراسـي األول للعـام    وحدة األنظمة المقررة للصف العاشر األساس

  .، معبراً عنه بالعالمة التي حصلها الطالب على فقرات ذلك االختبار2012-2011الدراسي 

  االتجاهات

استجابة الطلبة عن فقرات استبانة االتجاهات التي طورتها الباحثة باالعتماد على الدراسـات السـابقة   
 ودراسة  )2006(ودراسة مجاهد ) 2008(اعلة ودراسة المش) 2009(بو حلوواألدب النظري ودراسة أ

التـي تعبـر   ، معبراً عنها باألرقام مادة التكنولوجيانحو ، )2003(إسماعيلودراسة ) 2005(اإلبراهيم 
 . فقراتها عن استجابات الطلبة عن

  الصف العاشر األساسي

لتي تبدأ من الصف الخامس األساسي وتنتهـي  هو الصف األخير من صفوف المرحلة األساسية العليا ا
في الصف العاشر األساسي وفق السلم التعليمي المعمول بـه فـي وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي       

  . الفلسطيني
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    الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  قدمة مال

الموجه بالحاسوب في مـادة التكنولوجيـا   ستقصاء ستراتيجية االاأثر الدراسة الحالية التعرف إلى  هدفت
، وقد جاء هذا االهتمـام بالدراسـة   بمدارس محافظة الخليل واتجاهاتهم نحوهاللصف العاشر األساسي 

، ويتكون هذا جال أساليب التدريسال التربية العلمية والتكنولوجية في مرج قام بهلالهتمام الذي  اًامتداد
ويشتمل اإلطار . بمجال الدراسةاإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة :الفصل من جزأين هما 

النظري على المعرفة المتعلقة بالحاسوب واستراتيجية التعلم باالستقصاء باإلضافة إلى استراتيجية التعلم 
  .بالحاسوب

  اإلطار النظري : أوالً

وخاصة في مجـال  في مجاالت التربية  ين العلوم إلى ظهور حركات تغييريةالتقدم الواسع في ميادأدى 
، مما أدى إلـى إحـداث   لتربية وإلى طبيعة العلم والتعلمفقد تغيرت النظرة إلى أهداف ا تدريس العلوم؛

الذي طرأ علـى   هذه المناهج لتراعي التطور الكبير، فجاءت دريسهاتغيير في مناهج العلوم وأساليب ت
مختلف الحقول العلمية من حيث المحتوى والطرائق واألساليب التدريسية التي تتمركز حـول المـتعلم   

  ).2006،السفافسة(كمحور للعملية التعلمية التعليمية، كالتعلم باالستقصاء، والتعلم باستخدام الحاسوب 
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يجيات تعليمية تؤكد أن اكتساب الخبرة ال يتم ويعد التعلم باالستقصاء والتعلم باستخدام الحاسوب كاسترات
إال بتفاعل المتعلم مع الموقف التعليمي، ذلك التفاعل الذي يكون فيه المتعلم طرفًا نشـطًا وفعـاالً فـي    

  ).2004عيادات، ؛ 2005زيتون، ( عملية التعلم 

  التعلم باستخدام الحاسوب  1.2

وم بأداء كل ما نعمله يدويا من أمور كتابية، أو حفظ الحاسوب بأنه نظام آلي يق) 2004(يعرف عيادات 
والحاسوب مثله كمثـل  . ملفات، أو تخزين معلومات وغيرها بصورة آلية، وبسرعة كبيرة وبدقة متناهية

أجهزة الحاسوب األخرى، ال يختلف عنها في تركيبه األساسي، وأن ما يميزه عن غيـره مـن أجهـزة    
                            يستخدمها ممـا يجعلـه أداة سـهلة فـي يـد المعلـم أو المـتعلم        الحاسوب هو نوع البرمجيات التي 

  ).2008جامعة القدس المفتوحة، ( 

  في التعليم استخدام الحاسوب 1.1.2 

يمر العالم اليوم بثورة تقنية سريعة ممثلة في تكنولوجيا المعلومات وفـي أداتهـا الرئيسـية المتمثلـة     
وتنظيم شؤونها وإدارة  لغ إذا قلنا أن الحاسوب قد أثر في معظم أنشطة الحياة اليوميةبالحاسوب، وال نبا

  ).2008جامعة القدس المفتوحة، (أعمالها، ومن ضمنها المؤسسات التعليمية والجامعات 

ولم تأل المؤسسات التعليمية جهدا في إدخال التطورات المختلفة، والتقنيات الحديثـة إلـى مؤسسـاتها،    
مـن برمجيـات    ب التطورات المتسارعة في التكنولوجيا أوالً، ولالستفادة مما تحويه تلك التقنياتلتواك

؛ وذلك خدمة لطلبتها، وانطالقًا من أن التعلم يهدف إلـى بنـاء شخصـية الفـرد     ثانياً وأنظمة محوسبة
ليـة والعلميـة،   وتكوينها من خالل تزويده بالخبرات واالتجاهات التي تمكنه من النجاح في حياتـه العم 

ومواجهة تحديات ومشكالت المستقبل بطريقة علمية تستند إلى أسس التكيف مـع االنفجـار المعرفـي    
  ).  2007الردادي،(والتكنولوجي السريع 

ويعتمد مبدأ تكنولوجيا التعليم على وجود خلفية مشتركة لمتخصصين في مهن مختلفة بحيث يتعزز مـن  
          ي، وتكامل ما بين األجهـزة التقنيـة الجديـدة والمـواد التعليميـة      خالل هذه التكنولوجيا تطوير جذر

  ).2006أحمد وخليفة وسعد،(
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في تطوير أساليب التعلم والتعليم التي ساهمت التكنولوجيا  ويعد الحاسوب من الوسائل واألدوات المهمة
حضـاري فـي العصـر    الحديثة في توفيرها؛ فالحاسوب يعتبر عالمة بارزة من عالمـات التطـور ال  

وقد أصبح جزءا أساسيا من حياة اإلنسان المعاصـر،  . الحاضر، ويعتبر المحور األساسي لهذه الوسائل
حيث يسهم مساهمة فعالة في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية وذلك من خالل 

ظـرا لسـهولة تخـزين المعلومـات     تقديم أنشطة تعليمية متنوعة، وموضوعات متعددة مناسبة وذلك ن
  ).2000الهيل ،(ثير دافعيته باالنهماك في العمل واسترجاعها وتفاعل الفرد معها بأساليب متنوعة ت

إلى أن استخدام الحاسوب في التعليم انتشر بشكل واسع في بداية ) 2006؛ قنديل،2002الحيلة،(ويشير 
ية المصغرة والميكروكمبيوتر، وما رافق ذلـك مـن   السبعينات وذلك نتيجة لتطوير الحاسبات اإللكترون

تدنٍ مستمر في أسعار التكلفة واستمرار إدخال التحسينات على هذه األجهـزة، وقـد أثـار اسـتخدام     
الحاسوب في التعليم اهتمام المربين والمهتمين لشؤون التربية والتعليم، وحقيقة القول أن التقنية الحديثـة  

وأدوات لتطوير أساليب التعليم والتعلم، قد ساهمت فـي إيجـاد أسـاليب    التي استطاعت توفير وسائل 
تربوية مبتكرة ومتجددة من شأنها أن توفر العوامل التربوية الفاعلة من أجل تطوير وتحسـين نـواتج   

يعد اليوم إحدى تقنيات العصر المثيرة والهامة التي غزت العالم واسـتخدمت   التعلم؛ ذلك وأن الحاسوب
 .كثيرة أهمها المجال التربويفي مجاالت 

  

  مزايا التعلم بالحاسوب 2.1.2

  :)2003؛ الغراب، 2008، جامعة القدس المفتوحة(تتمثل مزايا التعلم بالحاسوب بما يلي 

  ).المعلم(التفاعل المستمر بين المتعلم والحاسوب  -

 .اإلثارة والتشويق والدافعية -

 .التغلب على ظاهرة الفروق الفردية -

 .التعليمية المعروضة جودة المادة -

 .اإلتقان في التعليم -

 .اختفاء عناصر الخوف والرهبة والخجل من نفس المتعلم -
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 .ية الميدانية الراجعةإثراء المادة التعليمية بالخبرات والمعلومات والتجارب من خالل التعذ -

 .عرضها بطرائق التدريس التقليدية عرض أنماط  تعليمية مختلفة يصعب أو يستحيل -

 .ييم المستمر للمتعلم خالل الجلسة وكذلك في نهاية دراسة الوحدة التعليميةالتق -

 .اف التعليمية والعمل على تحقيقهاإظهار األهد -

  استخدامات الحاسوب في التعليم  3.1.2

امات الحاسـوب فـي   استخد )2006(و أحمد وخليفة وسعد  )2004( عياداتو ) 2003(الفار  و حدد 
  :تيباآل التعليم

    Computer Assisted Instructionالتعليم بمساعدة الحاسوب :أوال 

إن التعليم بمساعدة الحاسوب يكون في حالة أي مساعدة يتم تقديم محتواها اإلرشادي ونشاطاتها بواسطة 
. الحاسوب الذي هو عبارة عن مادة ووسيلة تعليمية لها مجموعتها الفريدة من القوى والقيود أو الحـدود 

، وذلك بحسب طبيعة نمط الـتعلم  مملة أو مثيرة ، سيئة أو جيدة ،ن فعالة أو عديمة الفائدةويمكن أن تكو
  .المناسب للمتعلم

   :والتي تتمثل في اآلتية أنماط التعلم بمساعدة الحاسوبوتتعدد 

    Drill & Practiceبرامج التدريب والممارسة . أ 

انت أم عقلية، والتي تعتمد على اإلنجاز مـن  يدخل هذا النمط في أي نوع من التمارين سواء حركية ك
ويقوم هذا النمط على مساعدة المتعلم للتذكر، واستخدام المعلومات التـي تعلمهـا فـي    . خالل التكرار

ومن الممكن أن تقدم هذه البرامج خدمة مفيدة كجعل المتعلم في مستوى الـتعلم األوتومـاتيكي   . السابق
ية البسيطة، مما يجعل المتعلم أكثر جاهزيـة إلتمـام المهـارات    خاصة في المهارات الحركية والمعرف

أن لهذا النمط من البرامج مستويات أقل تعقيداً صممت لتكـون  ) 2004(ويرى عيادات . األكثر تعقيدا
أما المستوى األكثر تعقيـداً فيعتمـد   . مشابهة تماماً الستخدامات التعلم من خالل بطاقة، أو تعليم مبرمج

مادة مجزأة إلى مهام تعليمية، حيث يتعلم الطالب من خاللها ما يحتاجه، ممـا يقلـل مـن    على تقديم ال
ويقدم هذا النمط دروساً تعليمية مفردة للطلبة مباشرة، مما يتيح التفاعل مـا بـين   . العبء على الذاكرة
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ــة ــي مفترضــاً أن  الطلب ــامج التعليم ــبوالبرن ــا الطال ــد تعلمه ــدة ق ــوم أو القاع ــبقاً المفه                                      مس
  ).2008جامعة القدس المفتوحة،؛  2002الحيلة،(

   Tutorial Programبرامج التدريس الخصوصي . ب

تعد هذه البرامج بمثابة معلم خصوصي للطالب بحيث تقدم المادة غير المألوفـة للمـتعلم علـى شـكل     
، وبعد ذلك يتم مقارنة إجابة المـتعلم مـع   وحدات صغيرة بحيث يتبع كل وحدة سؤال عن تلك الوحدة

ويتميز هذا النوع  .اإلجابة التي وضعها المؤلف للبرنامج التعليمي، وبناء عليه يتم تقديم التغذية الراجعة
يعتبـر  حيث من البرامج بكثرة المادة المعروضة والمكونة من مفاهيم وعالقات ومفاهيم وأمثلة مضادة، 

   .هاز الركن األساس لهذا النوع  من التعليمالتفاعل بين المتعلم والج

    Simulation Programبرامج المحاكاة . ج

من التـدريب دون أن يتعـرض للخطـر المـادي أو     مشابهاً للمواقف الحياتية توفر هذه البرامج موقفاً 
رامج لعرض ، وتستخدم هذه الب)2002الحيلة، ( البشري أو حتى التكلفة المادية واألعباء المالية الباهظة

المادة بصورة أكثر فاعلية خاصة تلك التي تتناول مفاهيم معقدة، أو التي يصعب توفير نمـاذج فعليـة   
مصغرة أو مكبرة لها داخل غرفة الصف، وهنالك نوع آخر من هذه البرامج والتـي ال تتضـمن أيـة    

ود الطالـب بإرشـادات   أهداف محددة حيث يتم تحديد األهداف إما من قبل المعلم أو الطالب وقد ال يز
بعض المواقف من خالل هذه خاصة بل يترك أمر تحديدها للمعلم، ويمكن للمتعلم أن يغير أو يعدل في 

  ).2006أحمد وخليفة وسعد،(البرامج 

   Instructional Gamesبرامج األلعاب التعليمية . د 

 وتشجيع القرارات، واتخاذ ،المسائل حل مهارات اكتساب لىوتهدف هذه البرامج إلى مساعدة المتعلم ع
 تخيلية مباريات شكل في تعليمها تدمج ولكنها الموضوعات من العديد تعالج وهي التخيل، على الطلبة
 فـي بناء المعرفـة   علىالمتعلمين  تساعد حيث أعلى، مرحلة ىإل لينتقل النقاط كسب إلى الطالب تدفع
 .)2007الردادي،( اللعب أثناء
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 ( Problem Solving Program)كالت برامج حل المش. هـ  
بتحديـد  بكتابة البرنامج بنفسه لحل مشكلة معينة، فيقـوم   متعلماألول يقوم ال :تأخذ هذه البرامج نمطين

ويكون دور الحاسوب مقتصـراً علـى    ،وإيجاد العالقات ،الحل والفروض المشكلة ووضع خوارزميات
  .لكإجراء العمليات الحسابية والمعالجات الالزمة لذ

مشكلة معينة، حيث يقوم الحاسوب بعمل  لحل متعلمالأما النمط اآلخر فيكون دور الحاسوب فيه مساعدة 
بتزويـده  هنا معالجة متغير واحد أو أكثر من المتغيـرات فيقـوم    متعلمالالحسابات بينما تكون وظيفة 

  .وما على الطالب إال حل المشكلة ،باإلرشادات

   Diagnostic Language Program برامج لغة الحوار . و

تُعد هذه البرامج من أحدث البرامج وأكثرها تطوراً بالرغم من أنها في طور التجريب، حيث توفر تلك 
البرامج نوع من التفاعل ما بين المتعلم والحاسوب من خالل لغة طبيعية، وهو يعتمد باألسـاس علـى   

رجم يمكن الحاسوب من فهم اللغـة الطبيعيـة،   الذكاء االصطناعي وقد تحتاج برامج لغة الحوار إلى مت
  .ويقوم الحاسوب من خالل البرمجية تحديد موقع المشكلة التي يواجهها المتعلم في تعلم مادة معينة

   Computer Managed Instructionالتعليم المدار بالحاسوب :  ثانياً

سية في إدارة العملية التعليمية، حيـث  لقد صمم التعليم المدار بالحاسوب لمساعدة المعلم واإلدارة المدر
وتسـتخدم  . مـتعلم الأن القرار التعليمي الجيد يعتمد على معلومات دقيقة وحديثة عن مدى تطـور أداء  

تطبيقات إدارة العملية التعليمية بالحاسوب لجمع وحفظ وتعديل واسترجاع وتحليل البيانات ومن ثم تقديم 
يكمن الهدف من تطبيقات التعليم المدار بالحاسوب فـي أن تكـون   التقارير حول المعلومات المتوفرة، و

كأداة أو أدوات إلدارة قواعد البيانات والتي من الممكن أن تكون دفتر للعالمات أو في أكثرهـا تقـدماً   
  .للتشخيص وتقديم العالج وذلك حسب احتياجات الطلبة

  التربية هي التعليم المدار بالحاسوب وأشارت الكثير من الدراسات إلى أن أحدث تطبيقات الحاسوب في
  :أن يقوم بمهام مختلفة ومنهاحيث يمكن لهذا النمط   )2006؛ احمد وخليفة وسعد،2002الحيلة،(

 .تزويد الطالب بالمعلومات وتقييم مستوى األداء للطالب -
 .تشخيص جوانب الضعف والقوة لدى الطالب -
 .ئية للطلبة سريعي التعلمتقديم برامج عالجية للطلبة الضعاف وبرامج إثرا -
 .متابعة تعلم الطالب وبشكل مستمر -
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     Internet In Learningنترنت في التعليم اإل: ثالثاً

إن فكرة مشروع المدرسة اإللكترونية تقوم على إنشاء موقع إلكتروني يخدم القطاع التعليمي بالدرجـة  
م تطويع البرامج التعليميـة للعمـل علـى    بشبكة اإلنترنت، حيث يت األولى، ويكون هذا الموقع مرتبطاً

اإلنترنت ليتمكن العديد من المستخدمين من تنفيذ هذه البرامج حتى لو كانوا في أماكن متباعدة بناء على 
الصالحيات الممنوحة للمستخدمين المعنيين، وهنا سوف تتاح لكل طالب في الصف دراسة ما يرغـب  

أي أن هذا المشـروع   ؛قدم في دراسته وتعلمه حسب قدراتهوفي أي وقت، والمهم هنا أن كل طالب سيت
  ).2007الردادي،(يراعي الفروق الفردية بين الطلبة 

ة المتعـارف  يويشير بعض الباحثين إلى أن االنترنت سوف يلعب دوراً كبيراً في تغيير الطريقة التعليم
عن طريق الفيديو التفاعلي لـن  عليها في الوقت الحاضر وبخاصة في مراحل التعليم الجامعي والعالي؛ ف

أن يذهب إلـى   متعلماليحتاج األستاذ الجامعي مستقبال أن يقف أمام الطلبة إللقاء محاضراته وال يحتاج 
  .بل ستحل طريقة التعليم عن بعد بواسطة المدرس اإللكتروني ،الجامعة

جعلنـا نسـتخدم   لك ثالثـة أسـباب ت  أن هنا )2006(و أحمد وخليفة وسعد ) 2003( الغرابيشير  و
  :نترنت في التعليم اإل

  .مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم نترنتاإل -

 .على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة نترنتيساعد اإل -

هي بمثابـة مكتبـة    نترنتعلى توفير أكثر من طريقة في التدريس ذلك أن اإل نترنتيساعد اإل -
 .تتوفر فيها جميع الكتب والبرامج التعليميةكبيرة 

  :فوائد الحاسوب التعليمي 4.1.2

  :فوائد الحاسوب التعليمي بما يأتي) 2004(و الصوفي ) 2005(حدد سلطان 

 .يسمح الحاسوب التعليمي للطلبة التعلم بحسب سرعتهم الخاصة -

في هذه الطريقة منه في الطـرق   إن الوقت الذي يمكن أن يستغرقه المتعلم في عملية التعلم، أقل -
  .التقليدية األخرى

 .إن االستجابة الجيدة للمتعلم يقابلها تعزيز، وتشجيع من قبل الحاسوب -
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 .أنه صبور، ويستطيع التالميذ الضعاف استعمال البرنامج التعليمي مرات ومرات دون ملل -

 .زمالئهميمكن الطلبة الضعاف من تصحيح أخطائهم دون الشعور بالخجل من  -

 .إنه يوفر األلوان، والموسيقى، والصور المتحركة مما يجعل عملية التعلم أكثر متعة -

  إن الحاسوب يمكن أن يوفر تعلماً جيداً للطلبة بغض النظـر عـن تـوافر المعلـم أو عدمـه،       -
  .وفي أي وقت يشاؤون وفي أي موقع

  التعليم في الحاسوب استخدام معوقات 5.1.2

 معوقـات  واجهـت  التجربـة  هذه أن إال التعليم، في الحاسوب الستخدام العديدة يزاتالم من بالرغم 
 فـي  المتخصصـة  الكوادر قلة وأهمها المعوقات، هذه إلى التربوي األدب أشار وقد كثيرة، وصعوبات

 البـرامج  وقلـة  التعليم، مجال في إدخاله ألهمية الكافي الوعي وجود وعدم التعليمي، الحاسوب مجال
 إعـداد  يستلزمه الذي الكبير والجهد العربية، للغةبا المستخدمة البرامج وخصوصا المالئمة، وبيةالحاس

 وتـدريب  وصـيانتها،  األجهـزة  توفير تكاليف وارتفاع به، للقيام مؤهلة لكوادر يحتاج والذي البرامج
  .اليدوية المهارات لتعلم مباشرة فرص تقديم على الحاسوب قدرة وضعف المعلمين،

لبحث المعوقات التي يواجهها طلبة الصـف العاشـر األساسـي    ) 2005(ها الطيبي ة أجرتدراس وفي
لتحديد ) 2008(ودراسة أجراها الخطيب  ،ومعلميهم في تعلم وتعليم مبحث الحاسوب في محافظة نابلس

ـ  مالية معيقات تنفيذ منهاج تكنولوجيا المعلومات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي المحافظات الش
 منهـاج  تطبيـق  تواجه التي لبحث المعوقات) 2011(ودراسة أخرى للعسيلي والكركي  في فلسطين،
، فقـد  مـين لالمع منظـور  من يللالخ محافظة في األساسية ةلمرحلل الحكومية المدارس في التكنولوجيا

فة للمنهـاج  أظهرت نتائج الدراسات بأن هنالك بعض المعيقات التي تواجه الطلبة والمعلمـين باإلضـا  
ومختبر الحاسوب، وكشفت نتائج الدراسة عن أهم المعيقات التي تواجه الطلبة والمتمثلة في عدم تـوفر  
الوقت الكافي للتدريب، وضعف معرفة الطلبة بمعالجة مشاكل استخدام برامج الحاسوب، وعدم إظهـار  

يلة تعليمية لكل المواضـيع،  المعلم ألعمال الطلبة وتشجيعها، باإلضافة إلى عدم توضيح الحاسوب كوس
والمعيقات التي تواجه المعلم تتمثل في كثرة أعداد الطلبة في الصف مما يسبب صعوبة للمعلم لمتابعـة  
الطلبة بشكل فردي أثناء التدريب، أما بالنسبة للمنهاج فقد تمثلت المشكلة في عدم وجود دليـل للمعلـم   

ضوعات المنهاج ال تتناسب ومستوى الطلبة، وكذلك حجم يرشده في العملية التعليمية، إضافة إلى أن مو
المنهاج ال يتناسب مع عدد الحصص المقررة، كما كشفت النتائج عـن المعيقـات المتعلقـة بمختبـر     
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الحاسوب من حيث تجهيزه باألجهزة الكافية لعدد الطلبة، ومتابعة التطورات بمجال التقنيات الحاسـوبية  
لقة بالحاسوب في مكتبة المدرسة، هذا باإلضـافة للمعيقـات اإلداريـة    وعدم توفر مصادر التعلم المتع

  .والمتمثلة بكثرة المهام المنوطة بمعلم الحاسوب وعدم وجود حوافز تدفع المعلمين لتطوير أساليبهم
ألهمية وفاعلية استخدام الحاسوب في العمليـة  ) 2006(وقد أشارت الكثير من الدراسات كدراسة جبر 

ليمية، وتوجيه التعلم من خالل الحاسوب ووفق استراتيجيات الـتعلم الـذاتي كاسـتراتيجية    التعلمية التع
  . االستقصاء

  Inquiryاالستقصاء  2.2

لتحقيق مواقف المشاركة في مواقف الـتعلم   متعلمال توفر طرق االستقصاء الفرص أمام كل من المعلم و
التعلـيم   عن دورها في نقل دافعيـة  فضالً. تحققة كاالستنتاج واالستدالل والوتنمية جوانب عقلية متعدد

ا ا إلىمن كونه خارجييمارسها الطلبة من خـالل هـذه    ، وذلك من خالل األنشطة التيأن يصبح داخلي
، تقوم على جمع المعلومـات وفهـم   والطريقة االستقصائية التي يستخدمها المعلمفاالستقصاء الطريقة، 

استخدمت طرق التلقـي فـي     ما تنسى إذا تعميمات العلمية التي كثيراًوال الحقائق والتوصل إلى المفاهيم
العلمي تقود إلى البحث عن أسباب  اءتقصسطبيعة اال؛ ف)2003راشد،  و عبد الهادي و النجدي(تدريسه 

ومقارنـة تلـك    ،على استخدام التفسيرات العلمية للمشكالت التي تعتمدوالنظم الكونية  المختلفةالظواهر 
إلى أن بيئات التعلم باالستقصـاء تـوفر   وأشارت الدراسات  .)2003زيتون، (بعضها ببعض  األسباب

             إمكانية تنمية مهارات التفكير العلمي وإمكانية سلوك المتعلم سلوك العالم في العمليـة التعليميـة   متعلملل
)Mulder et al ,2010(.  

  مفهوم االستقصاء  1.2.2

Ø  نه طريقة تدريس تجمع بين هدفين هما تحصيل المحتوى األكـاديمي  بأ )2002(حمدان وعرفه
للمادة الدراسية كما هو الحال مع معظم الطرق المباشرة مثل المحاضرة والمناقشة مـع بنـاء   

 .الفكر بتطوير قواه المنطقية العاقلة

Ø  االستقصاء بأنه عملية فحص مجموعة من الظواهر بطريقـة منهجيـة    )2003(زيتون يعرف
 .شرحها أو فهمها أو فحص موقف غير واضح الكتشاف الظاهر الذي ينطوي عليها بغرض

Ø  بأنه الجهد الذي يبذله الطالب في سبيل الحصـول علـى    )2007(عبيدات وأبو السميد وعرفه
 .حل لمشكلة أو موقف غامض أو اإلجابة عن السؤال
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  مهارات االستقصاء  2.2.2

لتعلم عن طريق االستقصاء ال بد أن يمتلـك مجموعـة مـن    الذي يقوم با المتعلمأن ) 2003(يرى علي
المهارات العلمية، وإن لم تكن لديه تلك المهارات، فإن ممارسته لالستقصـاء يكسـبه بالتـدريج هـذه     

مهارات االستقصاء بمـا  ) 2010؛ أبو زينة، 2003 ،راشدو عبد الهاديالنجدي و(قد حدد المهارات، و
  :يلي

  . ى جمع المعلومات باستخدام حواسهمب علوهي قدرة الطال :المالحظة  -
وهي معرفة أوجه الشبه واالختالف بين األشياء واألحـداث ويجـب أن يصـوغها     :المقارنة  -

 .المتعلم على نحو مفهوم وواضح

وهي القدرة على تسمية األشياء واألحداث والتمييز بينها، والقـدرة علـى    :التحديد أو التعريف  -
متعددة واختيار البديل الواحد، كما يتضمن القدرة على تحديـد الطريقـة   تحديد البدائل المتاحة ال

 .الواجب استخدامها لقياس خواص األشياء

على صفة أو أكثر من الصفات التي تم  وهي تشكيل مجموعات من األشياء اعتماداً:  التصنيف -
 .الحصول عليها من عمليات المالحظة والمقارنة والتحديد

فـي  و ،إعطاء قيمة لشيء يالحظ باستخدام إطار مرجعي فيلى القدرة وهي تعتمد ع :القياس  -
 .يجب تدريب الطلبة على مهارة القياس الدقيقهذا المجال 

وهو القدرة على بناء أحكام من مجموعات من المالحظات، فالمتعلم ال يقـف عنـد    :التفسير  -
 .المعلومات التي حصل عليها من المالحظة والقياس

والقـدرة   ،درة على صياغة ما يمكن أن يحدث مستقبالً بناء على المالحظـات وهو الق :التنبؤ  -
 .على توقع حدوث أشياء تتضمن تصوراً عقلياً يستخدم كل ما توفر من معلومات

ليتم التأكد من صحة التوقعات ال بد من مراجعة التوقعات واختبارهـا، األمـر الـذي     :التأكد  -
، وتعديل التنبؤات التـي صـاغها   هسلوكتعلم من أجل تعديل المناسبة للمسيوفر التغذية الراجعة 

 .إلى أن تصل إلى أفضل صيغة صحيحة ممكنة

تعتمد صياغة الفرضيات على عملية التنبـؤ، وتحتـاج مهـارة صـياغة      : صياغة الفرضيات -
الفرضيات إلى قدرة كبيرة على التعبير عن الحلول المتوقعة تعبيراً صحيحاً ودقيقاً، فالفرضيات 

 .خاطئة يجب استبعادها في عملية الفحص وقبل عملية االختبارال
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وتتضمن القدرة على معرفة العوامل التي تؤثر والتي ال   : )االختيار العادل ( ضبط المتغيرات  -
وإلغاء أثرها علـى   ،تؤثر على نتائج التجربة وتحديدها بدقة، بحيث يجب عزل العوامل المؤثرة

العوامل والمتغيرات المستقلة المتعلقة بالفرضية التـي سـيجري    التجربة، واإلبقاء على تحديد
 .اختبارها

 :وتتضمن هذه العملية  :التجريب  -

 .معرفة المشكلة وصياغتها  . أ

 .بناء خطة الختبار الفرضية   . ب

 .استخدام النتائج في اإلجابة عن المشكلة  . ت

  خطوات االستقصاء  3.2.2

تناقض يتعارض مع فهمه وإدراكه، ويطلب منه العمل في استراتيجية االستقصاء موقف م المتعلميواجه 
على حل المشكلة مستعيناً بمصادر التعلم المختلفة دون تلقي أية توجيهات مسبقة أو معرفة سابقة إلى أن 

، للمـتعلم ينتهي بوصوله لحل المشكلة، وعلى المعلم أن يتجنب التدخل حتى ال يحد من النشاط الفكري 
) 2003الفتالوي، ؛2003علي،(لتوجيه عندما يطلب منه ذلك ويرىالمساعدة وا وأن يكون مستعداً لتقديم

  :أن العملية االستقصائية تمر بالمراحل اآلتية

  )طرح موقف محير ( كلة أو السؤال تحديد المش: أوال 

ينبغي أن يتم الوعي بالمشكلة وجعلها ذات معنى أكثر طوعا وهذا يتم عـن طريـق تجزئتهـا إلـى      
  .يةمشكالت فرع

  ) اإلجابة المبدئية القابلة للرفض والقبول ( وضع الفرضيات :  ثانياً
ينبغي أن ال يضع المعلم الفرضية نيابة عن الطلبة بل يضعها الطلبة تحت إشراف المعلم، وذلـك  

  .يساهم على تنمية التفكير ويولد الدافعية لديهم

  اختبار الفرضيات : ثالثًا

  :ويتم ذلك من خالل

  .الموثوقة وتحديد األدلة المقنعة درتحديد المصا -
 .القرار في ضوء ما جمع من معلوماتتقديم العالقات بين األدلة والفرضيات ووضع  -
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 .الوصول إلى قرار -

  التوصل إلى نتيجة: اًرابع

  .عند الوصول إلى النتيجة ال بد من فحصها لتصبح صالحة للتعميم 

بنفس الخطوات أو المراحل، إال إنها تختلف فيما بينها  لالستقصاء أنماط مختلفة والتي تشترك فيما بينها
أو المعلم من حيـث تحديـد المشـكلة، أو صـياغة الفرضـية، أو جمـع        المتعلمبطبيعة دور كٍل من 

  .المعلومات، أو تحليل النتائج واالستنتاجات

  أنماط التدريس باالستقصاء  4.2.2

يمكن تطبيقها في الصـف   المتعلمماط حسب دور إلى ثالثة أن) 2002(وعطا اهللا ) 2003(أشار زيتون 
االستقصاء الحر، واالستقصاء شبه الموجـه، واالستقصـاء   : عند التدريس باستراتيجية االستقصاء هي

  .الموجه

  Unguided Inquiryاالستقصاء الحر :  أوالً

ول إلـى حـل مـا    باختيار الطريقة واألسئلة والمواد الالزمة للوص المتعلميقصد باالستقصاء الحر قيام 
يواجهه من مشكالت، أو فهم ما يحدث حوله من ظواهر وأحداث، وفي هذا النـوع مـن االستقصـاء    

المشكلة، ويترك للطلبة حرية صياغة الفروض وتصميم التجـارب وتنفيـذها    المتعلميعرض المعلم أو 
  .وحرية اختيار األسلوب الذي يرونه مناسبا للوصول إلى حل المشكلة

  :اء الحر بالخطوات اآلتيةويمر االستقص

  ). المتعلمالمعلم، ( تحديد المشكلة  -
 ). المتعلم(وضع الفروض الممكنة لحل المشكلة  -

 ). المتعلم(جمع المعلومات الالزمة الختبار الفروض وحل المشكلة  -

 ). المتعلم(تحليل النتائج  -

 ). المتعلم(االستنتاجات  -
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  Inquiry Guidedاالستقصاء الموجه : ثانياً 

ويقصد به ما يقوم به المتعلم تحت إشراف المعلم وتوجيهه، أو ضمن خطة بحثية أعدت مقدما، ويعتمـد  
  .هذا النوع من االستقصاء على المتعلم ولكن في إطار واضح محدد األهداف

  .ويرى البعض أن هذا النوع من االستقصاء أكثر عملية من االستقصاء الحر، ويناسب التعليم

  :بالخطوات اآلتية موجهالويمر االستقصاء 

  ).المعلم ( تحديد المشكلة  -
 ).المعلم( المواد التعليمية  -

 ). المتعلم المعلم و( صياغة الفرضيات  -

 ). المتعلم (اإلجراءات  -

 ). المتعلم (التأكد من الفرضيات والحصول على النتائج  -
  

  Inquiry Semi Guided شبه الموجهاالستقصاء :  ثالثاً

ث يكتفي المعلم وب عن االستقصاء الموجه الذي يعتمد فيه على المعلم بشكل كبير، حييختلف هذا األسل
وضع الخطوات الالزمة للتوصل لحل مشكلة بعد إثارة فقط بتزويد الطلبة بالمشكلة، ثم يطلب من الطلبة 

كـون  تفكيرهم بتزويدهم بالمشكلة، ومن جهة أخرى يمكن لهذا النوع أن يقلل من تدخل المعلم، بحيث ي
ة وما على المعلم مشكلة معين المتعلممصدر المشكلة المطلوب حلها ليس المعلم فقط، بل يمكن أن يقترح 

التساؤل المطـروح، مـع   ه بالمواد واألدوات المطلوبة للتوصل إلى حل المشكلة أو تبسوى أن يزود طل
  .بحرية أكبر لحل المشكلة ةبالسماح للطل

  وأساليبهمداخل التعلم االستقصائي  5.2.2 

  :أن أساليب التعلم االستقصائي تتمثل بـ ) 2002(يرى عطا اهللا 

ث هذا النوع من االستقصاء عندما تتضمن التجربة موقفاً محيـراً  دويح أسلوب االستقصاء بالتجريب، -
المشكلة المعروضة، ثم يكون الفرضية المتعلقة بالمشكلة، ومن ثم يقترح وينفذ خطـة   المتعلميحدد منه 

  .ة في اختيار صدق الفرضيةخاص
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إلـى تعميمـات    المتعلميحدث هذا النوع من االستقصاء عندما يتوصل أسلوب االستقصاء العقالني،  -
واستنتاجات جديدة من خالل السؤال والجواب والنقاش الذي يثيره المعلم حول صورة يعرضها أو رسم 

  .ذا سيكون استنتاجاته تبعاً لسير المناقشةفيجهل ما سيطلب منه، ول المتعلمبياني أو جدول رقمي، أما 

مع األدوات حسياً فـي الموقـف    المتعلميحدث هذا النوع عندما يتعامل  أسلوب االستقصاء بالبحث، -
التعليمي، ونتيجة للخبرة الحسية والتفاعل اللفظي بين الطلبة والمعلم يتم التوصل إلى استنتاجات معينـة  

ه في هذا النوع ال يكون الطلبة على علم بما يجب عليهم مالحظته، وإنما تكون نتيجة بحثهم، مع العلم أن
  .يتوصلون إلى االستنتاجات الجديدة عبر المناقشة المختصرة بينهم وبين المعلم

ويستخدم هذا األسلوب األسئلة المفتوحة النهاية التي تعمل  أسلوب االستقصاء باألسئلة أو بالمناقشة، -
إلـى معرفـة جديـدة     المـتعلم ع وتولد لديهم طاقات إبداعية، وهنـا يتوصـل   على توفير إجابات أوس

  .واستنتاجات جديدة خاصة به

الذي قام ببنائه العالم سوخمان في أوائـل القـرن    ،)نموذج سوخمان( مدخل االستقصاء المفاهيمي  -
علـوم الطبيعيـة   العشرين في جامعة إلينوي في أمريكا لطلبة المرحلة اإلعدادية، وطّبقه على مـواد ال 

وهنـا تحـدث العمليـة    . كالفيزياء والكيمياء لمدة سبع سنوات، مما جعله مقبوالً في األوساط التربويـة 
مع المعلومات الختبارهـا بحيـث يصـل    فرصة تكوين الفرضيات وج متعلماالستقصائية عندما تتاح لل

  .للمعلومات عن طريق المناقشة بالسؤال والجواب

استند جانييه إلى عدد من المبادئ التـي بنـى عليهـا     ،)هينموذج جاني(لياتي منحى االستقصاء العم -
مشروع العلم عن طريق اتباع منحى عملياتي يتميز عن المشاريع األخرى في ميدان تـدريس العلـوم   

  :وفق المبادئ اآلتية

العلم مشروع استقصائي؛ فالعلم ينبغي أن يدرس وفـق ذلـك باعتبـاره خطـوات منظمـة مـن       . أ  
  .الستقصاء، والعلم هو منهجية منظمة وموجهة تقوم على تحديد أسئلة ثم التوصل إلى إجابات لهاا

المعرفة العلمية، فهي نتاج عمليات االستقصاء وطرقه التي يقوم بها العلماء طوال عصور طويلـة  . ب
تعتبـر وسـيلة    من البحث والدراسة واالستقصاء للظواهر الطبيعية، والمعرفة العلمية، فبالنسبة للطفـل 

  .تمكنه من اكتشاف العالم الطبيعي من حوله وفهمه



26 

 

هنالك اختالفات بين منهاج العلوم في مشروع العلم ومنهاج العلوم التقليدية؛ فمنهاج العلـوم يركـز   . ج
على منحى عملياتي على تدريب الطلبة وتعليمهم باستعمال عدد محـدود مـن التعميمـات، والحقـائق     

  .بر المحور األساسي في بناء منهاج العلوم التقليديالعلمية، والتي تعت

  أهمية االستقصاء ومميزاته 6.2.2

االستقصـاء   أهمية) 2002حمدان، ( و ) 2003علي،(و ) 2003(الفتالوي و  )2005(زيتون  بينوقد 
  :بما يلي

اإلرشاد  دوراً محورياً في عمليتي التعليم والتعلم، أما دور المعلم فينحصر في المتعلميكون دور  -
  .والتوجيه وتنظيم أفكار المتعلم إذا اقتضت الضرورة

مهارة البحث واالستقصاء واالكتشـاف والتحليـل واالستفسـار     المتعلمتنمي هذه العملية عند  -
 .العلمي

 .المهارات الفكرية والعقلية في حل المشكالت التي يواجهها المتعلمتكسب  -

حو التعلم، بمعنى أن العملية التعليمية تمتد إلى خـارج  تؤكد استمرارية التعلم الذاتي والدافعية ن -
 .المدرسة وال تنتهي داخل المدرسة

تهتم ببناء المتعلم من حيث الثقة بالنفس  واالعتماد على الـذات والشـعور باإلنجـاز وزيـادة      -
 .الطموح وتطوير المواهب

وجمـع البيانـات   يساعد المتعلم على استخدام أكثر من أسلوب أو وسيلة عند تحديـد الهـدف    -
المناقشة، االستكشـاف،  (والمعلومات وتدوينها والتحقق من صحتها وتقويم األدلة المرتبطة بها 

 ).حليل، التركيب، التقويم، التعميمالت

نحو عمليتي التعلم والتعليم، مما يطور لديه القدرة على تكـوين   المتعلمنشاط وحماس من يد تز -
 .عرفيالمعرفة وجعلها جزءاً من نظامه الم

تنمي لدى الطالب مفهوم الذات وتزيد مساحة توقعاته من حيث مدى استطاعته لتحقيق المهمات  -
العلمية التي يكلف بها، وتنمي المواهب وقدرات أخرى مثل التخطيط وتحمل المسؤولية والحياة 

 .االجتماعية والتفاهم والتنظيم وغيرها
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  معوقات طريقة التعلم باالستقصاء 7.2.2  

إال أن بعض التربويون يرون إلـى وجـود   لرغم من الميزات التي تتميز بها استراتيجية االستقصاء با
  :)2003؛ علي،2002اهللا،  طاع(منها  تواجه تطبيقها والتي التيبعض المعيقات 

  .يتطلب توافر منهاج مبني على طريقة التعلم االستقصائي ويراعي شروطها -

  .تقصائي يحتاج إلى زمن ليس بقصيرالموقف الواحد في التعلم االس -

هنالك فئات من الطلبة ال تمكنها ظروفها من التعلم وفق هـذه الطريقـة، حيـث تفتـرض طريقـة       -
  .االستقصاء أن جميع الطلبة لديهم القدرة على االستقصاء

 تتطلب هذه الطريقة أن يكون المعلم مؤهل تسمح له كفاياته التعليمية في ممارسة هـذا النـوع مـن    -
  .التعلم

  .يتطلب الموقف االستقصائي توفر مختبرات وتسهيالت مادية، وهذا ليس سهالً أمام كل المدارس -

  خصائص استراتيجية االستقصاء 8.2.2

  :أن استراتيجية االستقصاء تتمتع بالخصائص التالية)  2002؛ حمدان، 2002الحيلة،(يرى 

الً نشطاً مع الموقف التعليمـي، وتتـيح لـه    تنمي قدرات المتعلم وتشد انتباهه ، وتجعله متفاع  -
فرصة االستمتاع بالتعلم ذاته، وتمكنه من استرجاع المعلومات بطريقة أسهل واالحتفاظ بها لمدة 

  .ألنه عاش تجربة الحصول عليها

تحفز استراتيجية االستقصاء الطلبة للتعلم، وتثير دوافعهم له، وذلك مـن خـالل مشـاركتهم      -
 .لتعلمبفاعلية في عملية ا

تبني المفهوم الذاتي للطالب عن طريق توفير الفرص المناسبة للمشاركة، فهو من خـالل هـذه    -
المشاركة يبذل قصارى جهده، ويحصل على فهم واختبار لقدرات نفسه، مما يؤدي إلى تطـوير  

 .المفاهيم الذاتية بشكل أفضل

 .صه من الملل الناتج عن التلقينتشعر الطلبة باالستمتاع في أثناء التعلم باالستقصاء، مما يخل  -
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تساعد الطلبة على الترجيح بين اآلراء المختلفة للوصول إلى الـرأي الصـائب مـن خـالل       -
 .المواقف والبدائل واألفكار المتعددة التي تطرح عليهم

تثير استراتيجية االستقصاء تفكير الطلبة وتجعلهم ينهمكون فـي عمليـات حقيقيـة خالصـة       -
وهـذا ينمـي   . أو الغرض الصحيح، مما يقوي ملكة الخيال واإلبداع لـديهم للوصول إلى الحل 

 .تفكيرهم اإلبداعي، وقد ينعكس على مواقفهم الحياتية

  شروط االستقصاء 9.2.2

تــوافر العناصــر التاليــة               ال بــد مــن لكــي يســتطيع المستقصــي القيــام بعمليــة االستقصــاء
  :) 2002؛ عطا اهللا،2006البعجاوي، (

ات عقلية ووجدانية، وما يصدر عن هذين الجانبين يوعي الفرد بذاته وما تنطوي عليه من إمكان -
  .من عادات فكرية وردود فعل عاطفية واتجاهات مختلفة

امتالك المستقصي لبعض االتجاهات والقيم كحب االستطالع، واالنفتاح العقلي، والموضـوعية،   -
 .وإثبات البراهين، والتفكير النقدي

 .المعرفة من حيث طبيعتها على أنها انتقائية، ومجزأة ومتغيرة، وتجريبية، ومؤقتةفهم  -

أن يكون المتعلم مركز الفاعلية حيث إنه محور عملية االستقصاء فهو الذي يطلب منه التفكير،  -
والمناقشة، واالستنتاج، ويقتصر دور المعلم فيها على التوجيه واإلرشاد من أجل الوصول إلـى  

 .لتربوية الموسومةاألهداف ا

  عند القيام بالتدريس باالستقصاء سلوكيات المعلم  10.2.2

إن استخدام استراتيجية التدريس االستقصائي تفرض على المعلم االلتزام ببعض السلوكيات التدريسـية  
  ):2002؛ عطا اهللا،2003زيتون، ( منها ما يلي

  .حول موضوع الدرس ةبلطللبدائل المتوقع أن يثيرها اإعداد سلسلة من األفكار وا -
 .التمهيد للدرس بطرح مشكلة أو أسئلة أو بعض التناقضات التي تثير تفكير الطلبة -

 .يوفر األدوات واألجهزة والمواد الالزمة ألغراض التعلم والبحث والتقصي -
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يكون لديه خطة عامة إلرشاد الطلبة وتوجيههم أثناء العمل وحثهم على التفاعل مع ما يقدم لهم  -
 .مثيرات في بداية الدرسمن 

 .يزود الطلبة ببعض التلميحات العلمية كلما لزم األمر وخاصة عندما يشعر بتشتت أفكار الطلبة -

 .يهيئ نفسه للحقيقة التي ترى أن التعلم باالستقصاء يحتاج وقت أطول من التعلم التقليدي -

يقترحها المعلم أو الطلبـة   يختار بعض النشاطات التعليمية المفتوحة مثل المشكالت العلمية التي -
 .أو الباحثون

 .يتيح المعلم الفرصة للمتعلمين كي يتحدثوا أكثر مما يتحدث هو أثناء التدريس -

 .إعطاء المتعلم حرية المناقشة وتبادل األفكار -

 .يبني المعلم أسئلته على أساس من أفكار الطلبة وما أثاروا من موضوعات -

 .وحة من قبل الطلبةالتركيز على استثمار األفكار المطر -

 .مساعدة الطلبة على أال يتمسكوا برأي أو باعتقاد معين ما لم تدعمه األدلة والبراهين -

عدم السماح للطلبة بالوصول إلى التعميمات مباشرة معتمدين على معلومات قليلة، بل ال بد من  -
 .إجراء المالحظات الكافية والتي تساعد في الوصول إلى التعميمات

همية استراتيجية االستقصاء وأثرها االيجابي على تحصـيل الطلبـة،   بعض الدراسات إلى أ وقد أشارت
مما ينعكس ايجاباً على اتجاهات الطلبة نحو طريقة التدريس، أو المحتوى، أو المواد التـي يدرسـونها   

  ).2011(و دراسة عدوي ) 2009(كدراسة أبو الشيخ 

  :االتجاهات 3.2

على تزويد الطلبة بالمعرفة وإنما األهم من ذلك هو تحويل هذه المعرفة إلى إن تدريس العلوم ال يقتصر 
عمل وسلوك ينتفع به، ولكي يحصل ذلك يتوجب توفر الرغبة والدافع واالتجاه نحو الـتعلم واكتسـاب   
المعرفة، فاكتساب الطلبة اتجاهات علمية نحو التعلم يعتبر من أهم أهداف تدريس العلوم، وعليـه يـتم   

ن لدى الطلبة اتجاهـات ايجابيـة   كوإلى النشاطات العلمية واإلكثار منها في تدريس العلوم مما ي اللجوء
علمية ايجابية فإنها ال تفيده فقط في مجال العلوم فقط  اتجاهات المتعلمومحفزة لتدريس العلوم، واكتساب 

العلمي جـزءاً مهمـاً فـي    وإنما في كافة مجاالت النشاط اإلنساني، ونحن نهدف إلى أن يكون االتجاه 
عادات الطلبة الفكرية، ويقترح األدب التربوي عدداً كبيراً من االتجاهات العلمية الالزمة في كافة فروع 
المعرفة العلمية ومجاالتها والتي تحفزهم وتدفعهم لالستقصاء فـي الظـواهر الطبيعيـة فـي ميـادين      

قلي، واالعتقاد الراسـخ بالطريقـة العلميـة،    تخصصاتهم كحب االستطالع، واتساق األفق، والتفتح الع



30 

 

والتأني في إصدار األحكام، والتواضع، وفهم عالقات السبب والمسبب والنتيجة، والشكية، والتحرر من 
الخرافات والمعتقدات الخاطئة، وتبني اآلراء واألحكام في ضوء البيانات الكافية التي يحصلون عليهـا،  

  ).2002عطا اهللا، (     واألمانة العلمية، والمرونة 

  مفهوم االتجاهات 1.3.2

Ø  بأنه تنظيم مكتسب له صفة االستمرار النسبي للمعتقدات التي يعتقدها  )2000(وعرفه المعايطه
  .الفرد نحو موضوع أو موقف يهيئه لالستجابة تكون لها األفضلية عنده

Ø  الفـرد نحـو موضـوع    انه الشعور االيجابي أو السلبي الذي يتبناه  )2005(كما عرفه زيتون
  .معين

Ø  بأنه استعداد نفسي أو تهيئ عقلـي عصـبي مـتعلم يؤهـل الفـرد       )2004(وعرفه بني جابر
نحو أشخاص أو أفكار أو حوادث أو أوضاع ) موجبة وسالبة( لالستجابة بأنماط سلوكية محددة 

 .أو أشياء أو رموز معينة في البيئة التي تستثير هذه االستجابة

  
  التجاهاتمكونات ا 2.3.2 

، بين هذه المكونات بـدرجات مختلفـة   هناك ثالث مكونات لالتجاه ويفترض علماء النفس وجود عالقة
ويتشكل االتجاه عندما تترابط هذه المكونات فعندما يظهر في أفق الشخص موضوع جديـد، يبـدأ فـي    

ـ 2000المعايطـه،   ؛2005زيتـون، ( استدعاء المعاني المناسبة من خبرته السـابقة  يد و فـرج  ؛ الس
 : )2004؛ بني جابر، 2004ومحمود،

، التـي يثيرهـا   ني من أنماط المشـاعر واالنفعـاالت  يتألف المكون الوجدا :المكون الوجداني  -
، بالحب أو الكراهية ، السرور أو الحـزن بالتأكيـد أو   الشعور باالرتياح أو عدمهكموضوع معين 

، يعتبر علماء النفس، وإلى قوة العنصر الوجدانيحدة االتجاه دائماً  الرفض لموضوع االتجاه وتشير
لي أو الخاصية التقويمية لالتجاه، جزءاً لكون الموقف التفضي ،أهم مكونات االتجاهالمكون الوجداني 

، بينما تعزز المعارف والمعلومات قوة العنصر الوجداني وقد تدفع إلى السـلوك الـذي   متضمناً فيه
 .يتفق وهذه العناصر

يتضمن المكون المعرفي كل ما لدى الفرد من عمليات إدراكيـة ومعتقـدات    :لمعرفيالمكون ا  -
، مع أو ضد موضوع د الفرد على االستجابة التقويميةحول موضوع االتجاه وهي التي تساعوأفكار 
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قـد  ، يمتلكها األفراد حول موضوع معين االتجاه بما توفره له من خلفية معرفية  والمعلومات التي
ويحـاول األفـراد دائمـاً      ة،وفي أحيان كثيرة قد تكون متعارض ،ة مع موضوع االتجاهتكون متسق

 .في التعبير عن حالة التناقض هذه ظهار التوازنإ

يشير هذا المكون إلى نزعة الفرد لسلوك وفق أنماط محـددة   :أو النزعة للفرد المكون السلوكي  -
حيث تدفعه لالتجاه الذي يتبنـاه، فالطالـب    في أوضاع معينة، فاالتجاهات تعمل كموجهات للسلوك

الذي يملك اتجاهات تقبليه نحو العمل المدرسي نجده يساهم في النشاطات المدرسية المختلفة ويثابر 
  .على أدائها بشكل جدي

  :خصائص االتجاهات  3.3.2 

  :أن االتجاهات تتمتع بخصائص معينة والتي منها) 2003؛ الزبيدي، 2000المعايطة،(ويرى 

  .تشكل نتيجة الخبرات والتنشئة االجتماعيةتجاه قابل لالكتساب والتعلم وليس وراثي، وياال -
 .االتجاه قد يكون إيجابياً أو سلبياً أو محايداً -

 .تتميز االتجاهات بخصائص انفعالية من خالل الموقف التفضيلي عند الفرد نحو موضوع معين -

 .ب مختلفةاالتجاه قابل للقياس والتقويم بأدوات وأسالي -

 .االتجاهات عبارة عن عالقة بين الفرد وموضوع أو شيء وال تتكون من فراغ -

االتجاه يتنبأ بالسلوك، ويمكن االستدالل عليه عن طريق مالحظة سلوك الفرد نحو الموضـوع   -
 .أو الشيء المعني

ـ     أاالتجاه يقع دائماً بين طرفين متقابلين  - ق حدهما موجب واآلخـر سـالب همـا التأييـد المطل
 .والمعارضة المطلقة

 .قد تكون االتجاهات ثابته أو متغيرة، غامضة أو واضحة -

 .الذاتية أكثر من الموضوعية يغلب على االتجاهات صفة -

 

  :مراحل تكون االتجاهات 4.3.2 

  :ن االتجاهات تمر بمراحل خالل تكوينهاأ) 2006؛ العيسوي،2003الزبيدي،(ويرى 

الفرد موضع االتجاه من خالل اتصـاله بالبيئـة الطبيعيـة     يدرك :المرحلة اإلدراكية المعرفية -
  .واالجتماعية المحيطة به، فتتشكل اتجاهاته نحو أشياء أو أشخاص أو قيم اجتماعية
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ويظهر االتجاه هنا على شكل ميل للفرد نحو الموضوعات التي أدركها سـلباً   :يميةيالمرحلة التق -
ة لخبراته السابقة المكونـة إلطـاره المرجعـي،    أو إيجاباً، حيث يجري عمليات تقويمية مستمر

 .وذلك لتحديد األسس التي سيبني عليها الميل لهذه الموضوعات أو إعراضه عنها

ويكون على استقرار وثبات للميل والتفضيل الذي كونـه مـن األشـخاص     :المرحلة التقريرية -
تـى وصـل إلـى    والموضوعات الموجودة في محيطة، وهنا يكون االتجاه قد تكون وتطور ح

 .صورته النهائية التي يستقر عليها سواء سلباً أو إيجاباً

 

  :االتجاهات اتفيصنت 5.3.2

  :االتجاهات إلى) 2004؛ بني جابر،2003الزبيدي،(صنف 

، فالعامة التي يحملها مجموعة من الناس، أما الخاصـة فـالتي   اتجاهات عامة واتجاهات خاصة -
  .يحملها فرد واحد والخاصة به

يكون االتجاه إيجابياً عندما ينجذب الشخص نحو موضـوع   :يجابية واتجاهات سلبيةإات اتجاه -
 .همعين، ويكون سلبياً عندما يبتعد عن

فيما يتعلق بالدين، أما الضـعيفة   تتعلق االتجاهات القوية غالباً :اتجاهات قوية واتجاهات ضعيفة -
 .كاتجاهه نحو أغنية قد يرغب بها اليوم وينساها فيما بعد

فهي االتجاهات التي ال يبوح بها الشـخص لآلخـرين، أمـا     :اتجاهات سرية واتجاهات علنية -
 .العلنية هي تلك االتجاهات التي ال يجد الفرد حرجاً عند البوح بها

فاالتجاهات الجماعية تكون مشتركة ما بين جماعية معينة،  :اتجاهات جماعية واتجاهات فردية -
 .خص الفرد نفسهأما االتجاهات الفردية التي ت

 

  :أهمية االتجاهات 6.3.2 

جال االجتمـاعي  تنبع أهمية االتجاه من ارتباطه بنواتج التفاعل بين األفراد والجماعات ارتباطاً مؤثراً في الم
، في أحكامنا اإليجابية أو السلبية، فاالتجاهات تؤثر في تحديد سلوكنا من خالل تأثيرها والتربوي والصناعي

ــا  ــوإدراكن ــنا  رينلآلخ ــا ألنفس ــل وإدراكن ــتعلم   ب ــة ال ــاءة عملي ــة وكف ــي درج ــؤثر ف  ، وت
 يـاً عالتأثيراً  اهاتتجأن لالإذ ال يمكن إغفال  ؛لقة الوصل بين المعتقدات والسلوكن االتجاهات تمثل حإلذا ف

ة لمواقـف المتعـدد  يف في اف الفرد وتزوده بالقدرة على التكفهي تحقق الكثير من أهدا ، في سلوكيات الفرد
نشاء عالقات سوية وتكيفيه في مجتمعه، وفيها يحمي الفرد نفسه مـن االعتـراف بأشـياء    إالتي يواجهها، و
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في تكوين مفهوم متكامل عن االتجاهات تسهم  حقيقية عن نفسه أو عن الوقائع المرة في عالمه الخارجي، و
من فهـم العـالم    هله الرضا، وتمكن وتدعمه مما يمكنه من امتالك القيم والتعبير عنها بشكل يحقق ذات الفرد

على األحداث الجارية، مما يجعله قـادراً علـى توقعهـا    المحيط به؛ ألنها تمد ه بإطار مرجعي يضفي معنى
  ).  2000؛ المعايطه 2004السيد وفرج و محمود، ( نه أكثر كفاءة عند التعامل معها وبالتالي يشعر بأ
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  بقة الدراسات السا: انياًث

وفـي  . حظي التعلم باالستقصاء والتعلم من خالل الحاسوب في التدريس باهتمام كبير من قبل الباحثين
حدود علم الباحثة لم تجد دراسات في فلسطين تناولت أثر استخدام االستراتيجيات السابقة أو أي منهـا  

  . في تحصيل طلبة الصف العاشر في التكنولوجيا

التي تناولت التعلم باالستقصاء، والتعلم بالحاسوب في مواضـيع أخـرى   وستعرض الباحثة الدراسات 
أربعـة   ت وفق تسلسلها الزمني التنازلي إلىالتكنولوجيا، تم تصنيف هذه الدراساقريبة الصلة مع مادة 

  :محاور
  .دراسات  اعتمدت التعلم بالحاسوب: األول
  .دراسات اعتمدت التعلم باالستقصاء :الثاني
  .ت مشتركةدراسا: الثالث
  .الحالية دراسات مرتبطة بموضوع الدراسة: الرابع

، باإلضافة إلى تعقيب على هذه الدراسات، وفيما يلي توضيح لهذه الدراسات والبحوث في هذه المحاور
  .بين تلك الدراسات –من وجهة نظر الباحثة  –وموقع هذه الدراسة 

  .وبالتعلم بالحاساعتمدت  التيالدراسات  :لمحور األول ا

هدفت إلى استقصاء أثر البيئات التعليميـة المعتمـدة   دراسة ، )Liu & Su,2011(أجرى ليو و سو  
طالبـاً  ) 169(وتكونت المجموعة التجريبية من تحميل المعرفي، على الحاسوب في تحصيل الطالب وال

ة الحاسـوبية،  في محاكاة سلسلة من المحاكاالتجريبية وشاركت المجموعة . من طالب المدارس الثانوية
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة . في حين أن المجموعة الضابطة  درست بالطريقة التقليدية

، إال أن الطلبة يميلـون  لطلبة ولصالح المجموعة التجريبيةإحصائية في التحصيل والتحميل المعرفي  ل
المجموعة التجريبية أكثر كفاءة  فـي  لتعلمهم للطرق التقليدية، كما أظهرت الدراسة إلى أن قدرة طلبة 

المزيد من الفرص للتفاعل مـع   كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود .نقل التعلم من المجموعة الضابطة
فـي اختبـارات    إلى أداء أفضل القدرة على تحميل المعرفة، مما أدىمحاكاة بيئة التعلم القائم يزيد من 

  .في بيئات التعلم االفتراضية متعلمين العقلية أساساًمكن استثمار جهود الالتحصيل، وبالتالي أ
أثر استخدام وسائل تعليمية محوسبة فـي تحصـيل    دراسة هدفت إلى معرفة )2011(عدوي وتقصى 

) 136(واتجاهات طلبة الصف العاشر نحو العلوم في محافظة بيت لحم، وتكونت عينة الدراسـة مـن   
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راشدين الثانوية وبنات العودة األساسية من العـام الدراسـي   طالباً وطالبة من مدرستي ذكور الخلفاء ال
) 40(طالبـاً و ) 28(، وقسموا على أربع مجموعات اثنتين منها ضابطة تكونـت مـن   2010-2011

طالبة تم تعينهم بطريقة عشـوائية، وقـد   ) 40(طالباً و) 28(طالبة، ومجموعتين تجريبيتين تكونت من 
ريس طلبة تعزى لطريقة التدالالة إحصائياً في تحصيل واتجاهات أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق د

دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة يعزى للجنس ولصالح اإلناث، وعدم  ولصالح التجريبية، ووجود فروق
دريس والجنس، وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل واتجاهات الطالب تعزى للتفاعل بين طريقة الت

  . م وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطالب تعزى لمتغير الجنسعدكما أظهرت النتائج 

المحاكاة بالحاسوب علـى التحصـيل اآلنـي     إلى استقصاء أثر هدفت راسةبد) 2010(وقامت الديك 
والمؤجل لطلبة الصف الحادي عشر العلمي واتجاهاتهم نحو وحدة الميكانيكا ومعلميها، وتكونت عينـة  

لباً وطالبة، واستخدمت الباحثة اختبار تحصيلي باإلضـافة لمقيـاس اتجاهـات    طا) 117(الدراسة من 
الطلبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل واتجاهات الطالب نحو تعلـم  
الفيزياء ومعلميها ولصالح المجموعة التجريبية، وإلى عدم وجود فروق دالة إحصـائياً فـي تحصـيل    

  .طالب نحو تعلم الفيزياء ومعلميها تعزى للجنس وللتفاعل بين طريقة التدريس والجنسواتجاهات ال

هدفت إلى التعرف على أثر اسـتخدام برنـامج محوسـب حسـب            دراسة )2008(أبو هالل وأجرى 
في التحصيل واالحتفاظ لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم " نموذج توق لتصميم التعليم"

طالباً وطالبة من طلبة الصـف  ) 54(، وتكونت عينة الدراسة من 2008-2007امة للعام الدراسي الع
ديس األساسية المختلطة التابعة لوكالة الغـوث، حيـث تـم اختيـار      السادس األساسي من مدرسة أبو

المدرسة بطريقة قصدية وتم تعيين مجموعتي الدراسة بطريقة عشوائية وتكونت المجموعة الضـابطة  
والتي درست بالطريقـة التقليديـة، أمـا    )  أ (طالبات من طلبة الصف السادس ) 8(طالباً و) 19(من 

والتي درسـت  ) ب(طالبات من طلبة الصف السادس ) 8(طالباً و) 19(المجموعة التجريبية تكونت من 
تحصـيل  من خالل البرنامج المحوسب، وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في 

طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعـة التجريبيـة،   
وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم تعزى إلـى طريقـة   

كما أظهـرت  التدريس والجنس والتفاعل بينهما أو لتفاعل طريقة التدريس ومستوى التحصيل والجنس، 
نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في احتفاظ طلبة الصف السادس األساسي بالمفـاهيم  
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والحقائق والمبادئ في مادة العلوم تعزى إلى طريقة التدريس أو إلى تفاعل طريقة التدريس والجـنس،  
  .أو إلى تفاعل طريقة التدريس مع مستوى التحصيل والجنس

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام النمـاذج الفراغيـة والحاسـوب     )2008(لة وقامت المشاع
كوسيلة تعليمية في التحصيل اآلني والمؤجل في مادة الكيمياء وتنمية االتجاهات نحوهـا لـدى طلبـة    

طالبـة  ) 82(، وتكونت عينة الدراسة من 2008 -2007المرحلة األساسية في األردن للعام الدراسي 
ت الصف العاشر األساسي في مدرسة ذيبان الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم في من طالبا

لواء ذيبان، وقد تم اختيار مجموعة الدراسة بطريقة قصدية، وقسموا على ثالث مجموعـات بطريقـة   
ريبية األولـى  عشوائية، المجموعة األولى وهي الضابطة والتي درست بالطريقة التقليدية، والثانية التج

والتي درست باستخدام الحاسوب، في حين المجموعة الثالثة التجريبية الثانية والتي درست من خـالل  
، وقـد  2008-2007النماذج الفراغية، وقد طبقت الدراسة خالل الفصل األول من العـام الدراسـي   

الث علـى اختبـار   أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في المجموعات الدراسـية الـث  
التحصيل تعزى إلى نوع الوسيلة المستخدمة في التدريس، ووجود فروق دالة إحصائياً فـي  تحصـيل   
الطالبات اآلني والمؤجل في الكيمياء ولصالح المجموعة التي درست مـن خـالل النمـاذج الفراغيـة     

ليدية، في حـين كـان   والمجموعة التي درست بالحاسوب مقارنة بالمجموعة التي درست بالطريقة التق
هنالك فروق دالة إحصائياً في التحصيل اآلني ولصالح المجموعة التـي درسـت باسـتخدام النمـاذج     
الفراغية مقارنة بالمجموعة التي درست بالحاسوب، ولكن لم تظهر فروق دالة إحصـائياً بينهمـا فـي    

اتجاهـات طالبـات   التحصيل المؤجل، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي    
المجموعات الثالث الستخدام النماذج الفراغية والحاسوب كوسائل تعليمية في االتجاهات نحو الكيميـاء  

  .مقارنة بالطريقة التقليدية، إال انه لم يظهر فرق دال بينهما

والتي هدفت إلى استقصاء أثر برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل الطلبـة   ،)2007(دراسة أحمد أما 
طالبـاً  ) 40(لجامعين لمفاهيم الجداول واالستعالمات في قواعد المعلومات، وتكونت عينة الدراسة من ا

) 20(وطالبة وزعت في مجموعتين، األولى تجريبية درست المادة ذاتها بالطريقة االعتيادية وبلغ عددها
طالبـاً وطالبـة،   ) 20(دهاطالباً وطالبة، واألخرى ضابطة درست المادة ذاتها بالطريقة العادية وبلغ عد

وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل لمفهوم االسـتعالم لصـالح الطلبـة    
النتائج عـدم وجـود فـروق دالـة     الذين درسوا باستخدام البرمجية المحوسبة، في حين أظهرت تلك 
 .ولإحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم مفاهيم الجدا



37 

 

هدفت إلى استقصاء أثر برنامج تعليمي محوسـب قـائم علـى حـل      دراسةب )2007(الردادي وقام 
لثـاني متوسـط فـي    المشكالت في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي في مادة العلوم لطالب الصف ا

صـف  من طـالب ال  طالباً) 50(المدينة المنورة واتجاهاتهم نحو البرنامج، وتكونت عينة الدراسة من 
 الدراسةنتائج د أظهرت وق) 2007 – 2006(ة للعام الدراسي الثاني متوسط من مدارس المدينة المنور

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل والتفكير اإلبداعي بين متوسط أداء المجموعة التجريبية 
يمـي المحوسـب،   البرنـامج التعل واسطة والضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية والتي تعلمت ب

 .يجابية لدى المجموعة التجريبية نحو البرنامج المحوسبإووجود اتجاهات 

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الوسائط المتعددة التفاعلية على تحصيل  )2006(وقامت مجاهد 
في تحصيل واتجاهات الطالب في مادة العلـوم العامـة واتجاهـاتهن     طالبات الصف التاسع األساسي

طالبة من طالبات مدرسة بنات أبوديس الثانوية تم اختيارهـا  ) 63(حوها، وتكون مجتمع الدراسة من ن
واعتمدت الباحثة في دراستها على استبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو العلوم باإلضافة  بطريقة قصدية،

توسـطات درجـات   الختبار تحصيلي، وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين م
طالبات عينة الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ولصالح التطبيق البعدي، ووجـود  
فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة الستخدام الوسائط المتعددة التفاعلية، كما أظهرت نتائج الدراسة 

طبيق القبلي والبعدي السـتبيان االتجاهـات   إلى وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطالبات في الت
ولصالح التطبيق القبلي، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطالبات نحو الوسائط المتعـددة  
التفاعلية بالنسبة لمعادلة ماك جوجيان وأيضاً لبالك، وقد كان حجم تأثيرها متوسـط علـى اتجاهـات    

  .الطالبات

هدفت إلى استقصاء أثر كل من التعلم التعـاوني وبرنـامج تعليمـي     اسةدرب )2005(المنزالوي  وقام
محوسب في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم بمحافظة العقبـة، وتكونـت عينـة    

طالبة في مدرسة الثورة العربية الكبرى األساسية للبنات ) 58(طالباً وطالبة، منهم ) 115(الدراسة من 
مدرسة سلمان الفارسي األساسية للبنين، وتم اختيار المدرستين بطريقة قصدية للعـام  طالباً في ) 57(و

، وبعد تطبيق أداة الدراسة المتمثل باالختبار التحصيلي أظهرت النتائج أنـه ال  2005-2004الدراسي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف السابع لمادة العلوم يعزى لطريقـة التـدريس   

، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي  )التعلم التعاوني، التعلم باستخدام برنامج تعليمي محوسب(
تحصل طلبة الصف السابع لمادة العلوم يعزى للجنس، هذا باإلضافة لعدم وجـود فـروق ذات داللـة    
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لتفاعل بين إحصائية في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي لمادة العلوم للمجموعات الدراسية تعزى ل
 .طريقة التدريس والجنس

أثر استخدام بعـض اسـتراتيجيات التـدريس     استقصاءهدفت إلي  دراسة )2005(الدسوقي  أجرىو
لدى بعض طـالب كليـة التربيـة    " أجهزة تكنولوجيا التعليم " بالكمبيوتر التعليمي لبرنامج مقترح في 

طالبـاً للمجموعـة    32مـن   ينة الدراسـة عوتكونت . راالحتفاظ واالتجاه نحو الكمبيوت بأسيوط على
طالبـاً   24و  ،ستراتيجية التعلم الـذاتي اتدرس ب طالباً للمجموعة التجريبية األولى التي 15الضابطة و

ـ نتائج الدراسة أن  أظهرتقد و. ستراتيجية التعلم التعاونياة التجريبية الثانية التي تدرس بللمجموع  الكُ
ي والذاتي تزيد من تحصيل أفراد العينة للمعلومات إال أن التحصيل يكـون  من استراتيجية التعلم التعاون

من استراتيجي التعلم الذاتي والتعاوني باستخدام الكمبيوتر  الكُن أضل في مجموعة التعلم التعاوني، وأف
أدى إلـى   منهمـا  الكُكان لهما تأثير متقارب على تنمية االتجاه نحو الكمبيوتر لدى أفراد العينة كما أن 

التعلم الذاتي والتعاوني تزيـد مـن    استراتيجيتنمية االتجاه اإليجابي نحو الكمبيوتر، باإلضافة إلى أن 
 .االحتفاظ بالمعلومات إال أن االحتفاظ أفضل لمجموعة التعلم التعاوني

ثـر  ألتعـرف علـى   تهدف ا دراسةب )(Anderson & Zacharias,2003 وقام أندرسون وزكريا
حاكاة بالحاسوب التفاعلي التي تم تقديمها لقياس مستوى فهم الطالب للمفاهيم الفيزيائية قبـل  عمليات الم

القيام بالتجارب القائمة على المحاكاة بالحاسوب التفاعلي على أساس فهـم الطـالب لـبعض مفـاهيم     
سوب التفـاعلي  الميكانيكا واألمواج والبصريات والفيزياء الحرارية، فقد تم دمج عمليات المحاكاة بالحا

والتجارب في فئة واحدة من الطالب المرتقبين ليكونوا معلمي فيزيـاء، واسـتخدمت المقـابالت شـبه     
المنظمة لتقييم قدرتهم على تقديم تنبؤات صحيحة عن الظاهر في التجارب، وأشارت نتائج الدراسة إلى 

ن اسـتخدام المحاكـاة   أارب وتحسن قدرة الطالب على تقديم تنبؤات مقبولة وتفسيرات للظاهر في التج
  .مية في محتوى الفيزياء التي يدرسها الطالبالمفاهبالحاسوب التفاعلي عزز المجاالت 

 بدراسة يتساءل فيها عما إذا كانت عمليـة التـدريس مـن خـالل     )Chang,2002(شانج  تقصىو
دريس العلوم، وقد الحاسوب واستخدام طريقة حل المشكالت تؤديان إلى تحسين نواتج التعلم في مجال ت

قام الباحث بمقارنة طريقة التدريس باستخدام الحاسوب المرتبطة بطريقة حل المشكالت مـع الطريقـة   
، حيث طبقت الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية في تـايوان خـالل   )المحاضرة والمناقشة(االعتيادية 

) 294(ضاً، وتكونت عينة الدراسة من تدريس مادة العلوم مع قياس اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم أي
طالباً وطالبة كمجموعة ضابطة، ) 132(طالباً وطالبة كمجموعة تجريبية، و) 156(طالباً وطالبة منهم  
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وقد تمثلت أداة الدراسة بتطبيق اختبار تحصيلي في مادة علوم األرض من إعداد الباحث الذي طـوره  
و مادة علوم األرض الذي طوره كل من شـانج ومـاو   باإلضافة إلى مقياس االتجاهات نح 2000عام 
، وقد أظهرت النتائج أن للحاسوب دوراً أساسياً في تحسين الطلبة واتجاهاتهم في المجموعة 1999عام 

 .التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام طريقة التـدريس بالحاسـوب فـي    ) 2002(وقام المصطفى 
صيل طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث الفيزياء واتجاهاتهم نحوها، من طلبة الصـف التاسـع   تح

، وتكونت عينـة الدراسـة   2001-0200األساسي في مدرستي لواء األغوار الشمالية للعام الدراسي 
يبيـة  طالبة، تم اختيارهم بطريقة قصدية وتم توزيعهم بطريقة عشوائية إلى تجر) 40(طالباً و ) 40(من

طالباً وطالبة، وبعد تطبيق أدوات الدراسـة أظهـرت   ) 40(وضابطة، وعليه فإن عدد طلبة التجريبية 
نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف التاسـع األساسـي فـي    

لـة إحصـائية   الفيزياء لصالح المجموعة التجريبية يعزي لطريقة التدريس بينما لم توجد فروق ذات دال
في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي تعزى للجنس أو لتفاعل الطريقة التدريس مع الجـنس، هـذا   

  .باإلضافة إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو طريقة التدريس

  .باالستقصاءالتعلم  اعتمدتالتي دراسات ال :المحور الثاني 

لتعرف إلى أثر االستقصاء الصفي فـي  اهدفت دراسة ، )Miller et al ,2010(أجرى ميلر وآخرون 
على التعلم كوحـدة مقابـل    بنيت والتيالجيولوجيا الفيزيائية لدعم تطوير النموذج المفاهيمي للطالب، 

مجموعة تجريبية ومجموعـة   إلىتم تقسيم المختبر بشكل عشوائي  حيث ،تمرين مخبري تعليمي تقليدي
، تعلم للتقنيـات التربويـة  المبني على ال االستقصاءم تدرس المجموعة التجريبية باستخدابحيث . ضابطة

والنموذج الفيزيائي  مقياس واسع لمجموعة من البيانات، واستخدام التمثيالت المتعددة إخضاعوتضمنت 
ـ    أما. مقيدة شائعة على ساحل خليج تكساس تكالوالتعرض لمش ا المجموعة الضابطة فقـد تـم تعليمه

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً فـي تحصـيل    .باستخدام نشاطات مختبر تقليدية
 .المجموعة التجريبيةالطلبة ولصالح 

أثـر    استقصاءراسة هدفت إلى بد ),2010Doucerain & Schwartz(وقام دوكسريان وسكوارتز 
ع علـى فهـم الطـالب المفـاهيمي  لموضـو     " والجدال " "الموجه االستقصاء"تعليميتين  إستراتيجيتين

هو مفهوم مركزي في المدارس المتوسطة لمناهج العلوم واكتساب تراكيب موضوع المحادثة  .المحادثة
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بشكل خاص في تحسـين   الموجه كان فعاالً ستقصاءاال أن إلىالنتائج  وأشارت. في الكيمياء تعقيداً أكثر
بعـدي وتحليـل مهـارة    كما تم مالحظته من خالل  نتائج االختبار القبلـي وال  ،فهم الطالب المفاهيمي

وتمت مناقشة كيفية التحديات المالزمة للسياقات التربوية التـي  . لبةمن الط dyadsالمقابالت المتعمقة 
  .يمكن أن تقوض النوعية والحد من تأثير البحوث التجريبية التي أجريت في العديد من المدارس

العلمية االستقصائية في فهـم   ةطريق األنشطدراسة هدفت إلى استقصاء أثر ) 2009(عايش  تقصىو
وتكونت عينة الدراسـة   طلبة الصف التاسع األساسي للمفاهيم الفيزيائية ومعتقداته المعرفية حول العلم،

من طلبة الصف التاسـع األساسـي فـي المـدارس     ) طالبة 62طالباً و  52(طالباً وطالبة ) 114(من 
لى أربع شعب، شعبتين فـي كـل مدرسـة إحـداهما     الحكومية التابعة لمديرية بيت لحم، وقسم الطلبة إ

ضابطة درست بالطريقة التقليدية واألخرى تجريبية درست األنشـطة بالطريقـة االستقصـائية، وقـد     
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية تعـزى لطريقـة التـدريس    

والتفاعل بين المجموعة والجنس ولصـالح الـذكور فـي     ولصالح التجريبية، وللجنس ولصالح الذكور،
المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائيـة تعـزى إلـى    
مستوى التحصيل السابق في العلوم، والتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل السـابق فـي   

صائية بين نسبة الطلبة البنائيين تعزى لطريقة التـدريس ولصـالح   العلوم، ووجود فروق ذات داللة إح
المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نسبة الطلبة البنائيين تعـزى لمتغيـر   

    .مستوى التحصيل ولصالح مستوى التحصيل المرتفع

تقصـاء الموجـه علـى    ة االسستخدام طريقهدفت إلى التعرف على أثر ا راسةدب) 2008(مدالة  قامو
طالباً من ) 66(تحصيل المعرفة العلمية واالحتفاظ بها في مادة الكيمياء، حيث تكونت عينة الدراسة من 

وتم اختيارهم بطريقة قصدية من مدرستين من مـدارس الصـعيد    طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي،
طالباً ) 32(موعة تجريبية تكونت من بمحافظة شبوة وتوزعوا على مجموعتين عن طريق القرعة، مج

) 34(من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي من مدرسة عزيز الثانوية و مجموعة ضابطة تكونت من 
طالباً من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في مدرسة يشيم الثانوية، وقد أظهرت النتائج وجود فروق 

ة في كل مستويات المعرفـة العلميـة وخاصـةً عنـد     ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبي
تذكر وتطبيـق المبـادئ   (ما عدا  ) تطبيق -فهم  –تذكر (المستويات الثالث األولى من تصنيف بلوم 

فيما فإن الفروق لم تكن ذات داللة إحصائية، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ) والقوانين
 .لعلمية ولصالح المجموعة التجريبيةيتعلق باالحتفاظ الكلي للمعرفة ا
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فهـم   دراسة هدفت إلى معرفة أثر تعلم العلوم باألنشطة العلمية االستقصائية في )2006(أحمد  أجرىو
الطلبة للمفاهيم العلمية ومعتقداتهم االبستمولوجية واتجاهاتهم نحو العلم، وتكونت عينـة الدراسـة مـن    

بع األساسي في مدارس وكالة الغوث الدوليـة فـي منطقـة    طالباً وطالبة من طلبة الصف السا) 351(
طالبة، حيث تم توزيعهم على ثمانية شعب، وقـد  ) 167(طالباً و ) 184(جنوب عمان التعليمية، منهم 

أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية في مستوى الفهم والتحصيل لدى الطلبة ولصالح 
ها، كما أن هنالك فروقاً دالة إحصائياً بين نسبة الطلبـة البنـائيين مـن    المجموعة التجريبية وللذكور من

طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة فيما يتعلق بطرق الحصول علـى المعرفـة العلميـة، وحقيقـة     
المعرفة العلمية مقابل نسبيتها، واالتصال والتفاوض االجتماعي، ولم يكن هنالك فرق ذو داللة إحصائية 

صحة المعرفة العلمية، وتغير وتطور المعرفة، ودور التجريب في العلم، والثقة بالعلماء، هذا في مجال 
  .باإلضافة لعدم وجود أثر لمتغيري الجنس ومستوى التحصيل السابق في العلوم

أثر أسلوب تنظيم محتوى مادة الفيزيـاء والتـدريس    معرفةهدفت إلى  دراسة) 2005(وتقصى قطيط 
شكالت واالستقصاء الموجه في اكتساب المفاهيم ومهارات التفكير العليا لدى طالب وفق طريقة حل الم

طالباً اختيروا بطريقة قصـدية مـن   ) 149(، وتكونت عينة الدراسة من األساسية في األردنالمرحلة 
للعام الدراسي  طلبة الصف التاسع األساسي في مدرستين للذكور من مدارس مديرية تربية عمان الثالثة

2004-2005، منها في مدرسة سعد بن أبي وقاص األساسية للبنين وواحدة  وزعوا بأربع شعب ثالث
وبعد إجابة طلبة المجموعات على اختبار مهارات التفكير األساسية للبنين، ر من مدرسة عبد اهللا بن عم

ة فـي متوسـطات   أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيواختبار المفاهيم الفيزيائية، 
عالمات الطالب في اختبار المفاهيم الفيزيائية تعزى لطريقة التدريس، وعدم وجود فروق ذات داللـة  

ن أإحصائية في متوسطات عالمات الطالب في اختبار مهارات التفكير العليا تعزى لطريقة التـدريس و 
المفـاهيم الفيزيائيـة عنـد    في متوسطات عالمات الطالب في اختبار  إحصائيةهنالك فروق ذات داللة 

وفـروق ذات   الكتاب المدرسي، مستوى التفكير تعزى للمحتوى الدراسي لصالح الطالب الذين درسوا
داللة إحصائية في متوسطات عالمات الطالب في اختبار المفاهيم الفيزيائية عند كل من مستوى الفهم، 

ـ  أا المحتوى المنظم، ووالتطبيق يعزى للمحتوى الدراسي ولصالح الطالب الذين درسو  اًن هنالـك فروق
ذات داللة إحصائية في متوسطات عالمات الطالب في اختبار مهارات التفكير العليا تعـزى للمحتـوى   
الدراسي لصالح الطالب الذين درسوا المحتوى المنظم، وفروق ذات داللة إحصـائية فـي متوسـطات    

ستوى التذكر تعزى للتفاعل بين طريقة التـدريس  عالمات الطالب في اختبار المفاهيم الفيزيائية عند م
والمحتوى الدراسي لصالح الطالب الذين درسوا الكتاب بطريقة االستقصاء الموجه، وفروق ذات داللة 
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الفيزيائية عند كل مـن مسـتوى الفهـم،     إحصائية في متوسطات عالمات الطالب في اختبار المفاهيم
ل بين طريقة التدريس والمحتوى الدراسي لصالح الطالب الذين والتطبيق، والعالمة الكلية تعزى للتفاع

درسوا المحتوى المنظم بطريقة حل المشكالت، هذا باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
متوسطات عالمات الطالب في اختبار مهارات التفكير العليا تعزى للتفاعـل بـين طريقـة التـدريس     

  .الب الذين درسوا المحتوى المنظم بطريقة حل المشكالتوالمحتوى الدراسي لصالح الط

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر طريقتين في العمل المخبري همـا العـرض    )2005(العبيدين وأجرى
العملي من قبل المعلم أمام الطلبة وطريقة االستقصاء الموجه في المختبر، في اكتساب مهارات عمليات 

 -2002طالبات المرحلة الثانوية في مادة الكيميـاء للعـام الدراسـي    العلم والتحصيل األكاديمي لدى 
طالبة من طالبات الصف الحادي عشر العلمي بمدينة عمان، ) 52(، وتكونت عينة الدراسة من 2003

) 27(وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين مجموعة درست بطريقة االستقصـاء الموجـه وعـددها    
طالبـة، واسـتخدمت   ) 25(تبر بطريقة العرض العملي وعددها طالبة، ومجموعة أخرى درست المخ

الباحثة في دراستها على اختبار تحصيلي في المفاهيم العلمية ومقياس مهارات عمليـات العلـم، وقـد    
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات عالمات مجمـوعتي الدراسـة علـى    

لصالح المجموعة التي درست بطريقـة االستقصـاء الموجـه،     مقياس اكتساب مهارات عمليات العلم
ووجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات عالمات طالبات مجموعتي الدراسة على اختبـار المفـاهيم   

  .العلمية لصالح المجموعة التي درست بطريقة االستقصاء الموجه

دراسة هـدفت إلـى   ) Akihiko, Akiko, and Masami, 2001(أكيهيكو وأكيكو وماسامي قامو
استقصاء أثر استخدام محتوى دراسي متكامل في مبحثي الفيزياء والرياضيات قائم على مواقف وأسئلة 
استقصائية، ومهمات بحثية في التحصيل، واكتساب مهارات التفكير لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة،     

وكان من . طالباً) 50(هما طالب موزعين على شعبتين، وعدد كل من) 100(وتكونت عينة الدراسة من 
بحثيـة  نتائجها أن تدريس الطلبة من خالل محتوى دراسي يتضمن مواقف وأسئلة استقصائية، ومهمات 

  .ساعدت في اكتساب وتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة، وزادت من تحصيلهم

 بـل دراسة هدفت إلى معرفة أثر تدريس برنامج دراسي مـن ق  )Schwartz,2000(شوارتز أجرىو
طالباً مـوزعين علـى   ) 48(مختصين في تدريس العلوم، ومدرسي العلوم، وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً والشعبة الثانية يدرسها مدرسـو العلـوم   ) 24(شعبتين، األولى يدرسها المختصون وعدد طلبتها 
المعرفة العلميـة  طالباً، وقد أظهرت نتائجها أن المختصين في تدريس العلوم وظفوا ) 24(وعدد طلبتها 
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المتضمنة في المحتوى الدراسي بشكل ساهم في اكتساب مهارات التفكير لدى الطلبة وشـجعهم علـى   
ممارستها من خالل اتباع األسلوب االستقصائي في التدريس، في حين أن معلمي العلـوم لـم يعطـوا    

  .الطلبة الفرصة الكافية لممارسة طلبتهم مهارات التفكير

بدراسة هدفت إلى فحص استخدام نمط التعلم االستقصائي في تحصيل  ،)Tretter,2000(وقام ترتير 
طلبة الفيزياء في شمال كارولينا في الواليات المتحدة األمريكية، وتمثلت عينة الدراسـة بطلبـة مـن    
صفوف الفيزياء لثالث سنوات، حيث تم تدريس سبعة صفوف باستخدام مستوى متدنٍ من االستقصـاء  

، وتم تدريس 1999-1998و   1998-1997جموعة الالاستقصائية وذلك في أول سنتين وسميت بالم
مجموعة مكونة من صفين سميت بالمجموعة االستقصائية والتي درست من خالل تقنيات االستقصـاء  
بدرجة أكبر، وتمت المقارنة بين المجموعتين من حيث مشاركة الطلبة، وعالماتهم في اختبـار العلـوم   

، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام نمط التعليم القائم على االستقصاء لم يتغيـر بشـكل   الفيزيائية
كبير من التحصيل المقاس بواسطة اختبار العلوم الفيزيائية المعياري في شمال كارولينا إال أنـه كـان   

ى للـنمط  هنالك تحسن بشكل عام، هذا باإلضافة إلى أن هنالك تحسن إيجابي في مشاركة الطلبة يعـز 
  .االستقصائي

  .الدراسات المشتركة :المحور الثالث 

الحاسـوب  دراسة هدفت  إلى استقصـاء أثـر   ) Gomez et al ,2010(أجرى جوموز و آخرون 
عمليـات البحـث والمسـاعدة     علىالتعاوني ومخطوطات الصف المدرسي  االستقصاءبتعلم   المدعم

مرتفـع مقابـل    (يكل مخطوطات الصف الدراسـي  فحصت هذه الدراسة تأثير هفقد  .ومخرجات التعلم
التعاوني علـى عمليـات البحـث والمسـاعدة       االستقصاءمن خالل الحاسوب المدعم  بتعلم ) منخفض

وقد تم تحليل الشاشة والصوت والتقاط . في العلوم المرحلة الثانوية طلبةزوج من  54 معوتحقق التعلم 
هيكل غرفـة الصـف    أووأظهرت النتائج أن تركيب . ساعدةالفيديو، وفقا لنموذج عملية البحث عن الم

 وعمومـاً . رفة الصفغالباحثين عن مكاسب التعلم في  بةعلى نماذج  مساعدة الطل يؤثر بدرجة كبيرة
 بـة قل مساعدة ولكن تعلموا أكثر من هؤالء الطلأكانوا  رفة الصف المنظمة بشكل عاٍلغفي  بةفإن الطل

 .منخفضرفة الصف المنظمة بشكل غفي 
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بدراسة هدفت إلى استقصاء فاعليـة اسـتخدام اسـتراتيجية    ، )2009(وقام أبو الشيخ 
تقصاء الموجه بالحاسوب لتدريس االقترانات التربيعية في تحصـيل  التعليمية باستخدام االس المجمعات

مـن   طالبـة ) 70(أفراد الدراسة عدد وبلغ . طلبة الصف التاسع األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات
تم توزيعهم في شعبتين تمثل مجموعتي الدراسة، إحداهما اإلعدادی ة، حی ث    الرصیفة إناث مدرسةطالبات 

سـتراتيجية المجمعـات التعليميـة    د درست وحدة االقتران التربيعـي با تمثل المجموعة التجريبية، وق
ربيعـي بالطريقـة   باستخدام االستقصاء الموجه بالحاسوب، واألخرى ضابطة درست وحدة االقتران الت

بـين   ، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا2009ً - 2008للعام الدراسي االعتيادية
لحسـابي لعالمـات المجموعـة    المتوسط الحسابي لعالمات طالبات المجموعة التجريبية، والمتوسـط ا 

 تجاهات نحو الرياضـيات ك مقياس االعلى اختبار التحصيل في وحدة االقتران التربيعي وكذل الضابطة
سـتراتيجية المجمعـات التعليميـة    يبية التي درست المادة التعليميـة با لصالح طالبات المجموعة التجر

  . باستخدام االستقصاء الموجه بالحاسوب

 للتحقـق مـن أثـر    والتي هـدفت  )Abdullah & Shariff, 2008(أما دراسة عبد اهللا و شريف 
المحاكاة الحاسوبية على قدرات المجموعـات المتجانسـة فـي الـتعلم     استراتيجية االستقصاء الموجه ب

التعاوني واالستقصاء الموجه بالمحاكاة الحاسوبية واندماجه بالتعلم التعاوني على القدرة علـى التفكيـر   
نموذج والنموذج مكون من أربع طالب من  301العلمي واستيعاب المفاهيم، وتكونت عينة الدراسة من 

شعبة في أربع مدارس من المدارس الذكية في ماليزيا، التي تم اختيارهـا   12الحياتية من طالب العلوم 
عشوائياً، وقد قسمت هذه العينة إلى ثالث مجموعات، مجموعة درست باالستقصاء الموجـه بالمحاكـاة   
الحاسوبية على قدرات المجموعات المتجانسة في التعلم التعـاوني، ومجموعـة درسـت باالستقصـاء     

وجه بالمحاكاة الحاسوبية المدمج بالتعلم التعاوني، ومجموعة ثالثة ضابطة درست بالطريقة التقليدية، الم
وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية األولى على المجموعة الثانيـة والتـي تفوقـت    

  .المفاهيمب بدورها على المجموعة الثالثة أي المجموعة الضابطة، في التفكير العلمي واستيعا

 دراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية طريقة تدريس قائمة على استراتيجيات التعلم )2006(وأجرى جبر 
المجمعات ( الذاتي الموجه لتدريس الهندسة في التحصيل وحل المسألة الهندسية واتجاهات الطلبة نحوها

طالباً وطالبة، من ) 159(اسة من وتكونت عينة الدر ).التعليمية باستخدام االستقصاء الموجه بالحاسوب
مـن مدرسـتين     عشوائياًطالبة، وتم اختيارهم ) 79(طالباً و ) 80(طلبة الصف التاسع األساسي منهم 

إلى أربع مجموعات اثنتان للذكور واثنتان لإلنـاث،  وكالة الغوث الدولية، وتم توزيعهم  تابعتين لمدارس
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وجة، ثم التوزيـع العشـوائي لطلبـة كـل مدرسـة علـى       باستخدام التوزيع العشوائي المقرون بالمزا
وجود فروق دالة إحصائية بـين   :أظهرت الدراسة النتائج التاليةوقد ، التجريبية والضابطةالمجموعتين 

المتوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي لطلبة المجموعـة الضـابطة   
ومقياس االتجاهات نحـو الهندسـة وطريقـة    ، واختبار حل المسألة، على اختبار التحصيل في الهندسة

المجمعـات   ولصالح طلبة المجموعة التجريبية التي درست المحتوى الهندسي بطريقـة  تعليمها وتعلمها
 .التعليمية باستخدام االستقصاء الموجه بالحاسوب

م التعـاوني اإلتقـاني   هدفت إلى استقصـاء أثـر اسـتراتيجية الـتعل     دراسةب )2006(العبادلة  قامو
واستراتيجية التعلم المفرد المعزز بالحاسوب في التحصيل في الرياضيات وحل المشـكالت الرياضـية   

طالباً من طلبة الصـف  ) 180(لدى طالب المرحلة األساسية في األردن، وقد تكونت عينة الدراسة من 
، وتم توزيع الطالب 2006-2005دراسيالتاسع األساسي في كلية الشهيد فيصل الثانوية للبنين للعام ال

بعد دمجهم جميعاً عشوائياً على ثالث مجموعات متكافئة، األولى تجريبيـة درسـت بطريقـة التعلـيم     
التعاوني اإلتقاني، والثانية تجريبية درست بطريقة التعليم المفرد المعزز بالحاسوب، والثالثـة ضـابطة   

ت الدراسة المتمثلة باختبـار تحصـيلي واختبـار لحـل     درست بالطريقة االعتيادية، وبعد تطبيق أدوا
المشكالت، أظهرت النتائج أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل المجموعة التجريبية األولى 

، )مجموعة التعليم المنفرد المعـزز بالحاسـوب  (، والمجموعة الثانية )مجموعة التعلم التعاوني اإلتقاني(
طالب المجموعة التجريبية األولى، كذلك لصالح المجموعـة التجريبيـة    والمجموعة الضابطة، لصالح

الثانية مقارنة بالمجموعة الضابطة، إضافة لوجود فروق في المتوسطات الحسـابية لعالمـات طـالب    
، والوسط الحسـابي لعالمـات طـالب    )مجموعة التعليم التعاوني اإلتقاني(المجموعة التجريبية األولى 

، والوسـط الحسـابي لعالمـات    )مجموعة التعلم المفرد المعزز بالحاسوب(ة الثانية المجموعة التجريبي
طالب المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية الثانية مقارنةً بالمجموعة التجريبيـة األولـى   

 .والمجموعة الضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية األولى مقارنةً بالمجموعة الضابطة
 

التحقيـق مـن اسـتخدام الطـالب      إلـى  تهـدف  بدراسـة ) Salovaara,2005( اسلوفارتقصى و
طـار  وتم توجيه إ. التعلم المعرفية في التعلم باالستقصاء التعاوني المعتمد على الحاسوب الستراتيجيات

والتنظيم الذاتي والدافع وفئة الترميز لتحليل استراتيجيات التعلم المعرفي عمل على النشاطات اإلدراكية 
إلى أن الطلبة الذين شاركوا في أنشطة تلقي التعلم الدراسة نتائج  قد أظهرتو. لتنظيم الذاتي المعرفيوا
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باالستقصاء التعاوني المعتمد على الحاسوب أعطت تقريرا عميق المستوى لالسـتراتيجيات اإلدراكيـة   
تلقـي الـتعلم    أن أشارت النتـائج كما . مثل المراقبة وخلق تصورات وتبادل المعلومات بشكل تعاوني

يعزز استخدام االسـتراتيجيات المعرفيـة    أنباالستقصاء التعاوني المبني على استخدام الحاسوب يمكن 
 .التي تدعم التعلم

 دراسة هدفت إلى استقصاء فعالية استخدام استراتيجيتي االستقصاء الموجـه   )2005( مريانوأجرت 
لرياضيات في التحصيل وتنمية التفكير الرياضـي  واالستقصاء الموجه المعزز بالحاسوب في تدريس ا

 قصدية بطريقة اختيروا اطالب )93(من الدراسةتكونت عينة ولدى طالب المرحلة األساسية في األردن، 
للعـام   الثاني الدراسي الفصل خالل األولى إربد بمديرية النموذجية اليرموك جامعة مدرسة طالب من

 المجوعة طالب درس حيث ،ةالدراس مجموعات على عشوائيا توزيعهم وتم، 2004–2003 الدراسي
م باسـتخدا  الثانيـة  التجريبيـة  المجموعة طالب ودرس، الموجه االستقصاء باستخدام األولى التجريبية

 باسـتخدام  الضابطة المجموعة الثالثة المجموعة طالب درسو الحاسوب،ب المعزز الموجه االستقصاء
 من مكون تحصيلي ارباخت بإعداد الباحثة قامت الدراسة أهداف ولتحقيق .التدريس في المعتادة الطريقة

 ذات فـروق  جودو  الدراسة نتائجوقد أظهرت  الرياضي، للتفكير واختبار الدراسة وحدتي فين جزأي
 االستقصـاء بالتي درسـت   األولى التجريبية لمجموعةل والمؤجل البعديفي التحصيل  إحصائية داللة

 داللـة  ذات فـروق  جـود ، وواألول التجريبية المجموعة طالب لصالح لضابطةاوالمجموعة  الموجه
 الموجـه  االستقصاءالتي درست ب الثانية التجريبية لمجموعةل والمؤجل البعديفي التحصيل  إحصائية
، إضـافةً  الثانيـة  التجريبيـة  المجموعة طالب لصالحو الضابطة المجموعة وطالب بالحاسوب المعزز

األولـى   التجريبيـة  لمجموعـة ل والمؤجـل  البعـدي في التحصـيل   إحصائية اللةد ذات فروق جودلو
 لصـالح  )بالحاسـوب  المعـزز  الموجه االستقصاء( الثانية التجريبية لمجموعةوا) الموجه االستقصاء(

 إحصائية داللة ذات فروق دووجلعدم كذلك   ،البعدي التحصيل في األولى التجريبية المجموعة طالب
فـي   إحصائية داللة ذات فروق جودو، ووالثانية األولى التجريبيتين مجموعتينلل ؤجلالم التحصيل في

 الضـابطة والمجموعـة   الموجه االستقصاءبالتي درست  األولى التجريبية لمجموعةل الرياضي التفكير
 الرياضـي  التفكيـر في  إحصائية داللة ذات فروق جودوو ى،األول التجريبية المجموعة طالب لصالح

 المجموعـة  وطـالب  بالحاسوب المعزز الموجه االستقصاءالتي درست ب الثانية التجريبية عةلمجمول
 فـي  إحصـائية  داللـة  ذات فروق دووجوعدم ، الثانية التجريبية المجموعة طالب لصالحو الضابطة
  .والثانية األولى التجريبيتين مجموعتينلل الرياضي التفكير
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  .الدراسة الحاليةدراسات مرتبطة بموضوع : الرابع المحور

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استراتيجية سوخمان االستقصائية لـدى طلبـة   ) 2011(قامت المخامرة 
الصف الثامن األساسي في تفكيرهم الهندسي ودافعيتهم نحو تعلم الرياضيات، وتكونت عينـة الدراسـة   

لكرمـل الثانويـة، وذكـور    طالبة من مدرستي بنات ا) 74(طالب و ) 72(طالباً وطالبة منهم ) 145(
الكرمل الثانوية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابة 
الطلبة على اختبار التفكير الهندسي ولصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق فـي متوسـطات   

س، وعدم وجود فروق دالة إحصـائياً فـي   استجابة الطلبة على اختبار التفكير الهندسي يعزى إلى الجن
متوسطات استجابة الطلبة على اختبار التفكير الهندسي  تعزى إلى التفاعـل بـين طريقـة التـدريس     
والجنس، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في دافعية الطلبة تعزى إلى التفاعل بين طريقـة التـدريس   

  .والجنس

ستقصاء فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مستندة إلى دراسة هدفت إلى ا )2009(وأجرى المقـدادي  
التعلم االستقصائي التعاوني في التحصيل والقدرة على حل المشكالت الرياضية واالتصال الكتابي لـدى  

وتكونت عينة الدراسة من أربـع شـعب مـن    . طلبة التعلم األساسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
حلقـة ثانيـة    -طالباً من مدرسة الصقور للتعليم األساسـي ) 160(غ عددهم طالب الصف التاسع والبال

، وتم اختيار 2009-2008للبنين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، من الفصل األول للعام الدراسي 
أفراد العينة بطريقة قصدية، مثلت شعبتا طالب المجموعة التجريبية، إحـداها يدرسـها المعلـم األول    

معلم آخر، ومثلت الشعبتان األخريان طالب المجموعة الضابطة، إحداهما يدرسـها المعلـم   واألخرى 
األول واألخرى المعلم اآلخر، وقد درست المجمـوعتين التجـريبيتين باسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني      

ود االستقصائي ودرست المجموعتين الضابطتين باستراتيجية التدريس المعتادة، وقد أظهرت النتائج وج
فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات بين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة    
لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدتي العالقة والتطبيـق والتحـويالت الهندسـية باسـتخدام     

اً فـي القـدرة   استراتيجية التدريس التعاوني االستقصائي، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائي
على حل المشكالت الرياضية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبيـة فـي   
التطبيق البعدي، ووجود فروق بين التطبيقين القبلي والبعـدي لصـالح التطبيـق البعـدي فـي كـال       

صـال الكتـابي بـين    المجموعتين، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في القدرة على االت
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المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي، ووجود فـروق بـين   
  .التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي في كال المجموعتين

 دراسة هدفت إلى فحص مدى التحصيل لدى طلبـة  )Rock, et al ; 2009(روك وآخرون  تقصىو
) 767(البتدائية عند تدريسهم الرياضيات بطريقة االستقصاء، وتكونت عينة الدراسـة مـن   الصفوف ا

طالباً من طلبة الصف الثالث والرابع والخامس االبتدائي من طلبة واليـة نيوجيرسـي فـي الواليـات     
المتحدة األمريكية، وقد قيس مدى التحصيل من خالل نموذج مصمم لتحصيل الرياضيات، خاص بوالية 

وجيرسي، وقد أظهرت النتائج إلى تفوق ملحوظ للطالب الذين درسوا الرياضيات بطريقة االستقصاء، ني
 .كما أظهرت أن هنالك فرقاً بسيطاً بين الصفوف لصالح الصف الثالث االبتدائي

معرفة أثر أسلوب االستقصاء على التحصـيل وعلـى    دراسة هدفت إلى، )Idris,2009(إدريس  قامو
يل للتفكير الهندسي على الطالب، وقد أجريت الدراسة على طلبة مدرسة من المـدارس  مستويات فان ه

طالباً كمجموعة تجريبيـة درسـوا   ) 32(الثانوية في مدينة باراك الماليزية، وتكونت عينة الدراسة من 
طالباً كمجموعـة  ) 33(بطريقة االستقصاء من خالل استخدام أدوات محسوسة كدفتر الرسم الهندسي، و

لتقيـيم  ) VHGT(ابطة درسوا بالطريقة التقليدية، وقد استخدم الباحث نموذج فـان هيـل التقييمـي    ض
مستويات التفكير الهندسي لدى الطلبة، وقد أظهرت النتائج أن هنالك تأثيراً ايجابياً للطريقة االستقصائية 

 .لمعلمينعلى كل من التحصيل ومستويات فان هيل للتفكير الهندسي على كل من الطلبة وا

 دراسة تهدف إلى استقصاء أثر منهاج الرياضيات المحوسب علـى  ،)2009(وأجرى الجراح وحمزة 
تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس االستكشافية األردنية، وتكونت عينة الدراسـة مـن   

مـدارس   مدارس من مدارس محافظة العاصمة عمان منهم أربع) 8(طالباً وطالبة موزعين في ) 345(
لإلناث و أربع مدارس للذكور، وتم تقسيمهم لمجموعتين إحداهما تجريبية درست المادة الدراسية مـن  

طالبة، أما المجموعة األخرى ضابطة ) 133(طالباً و ) 82(منهاج الرياضيات المحوسب، وتكونت من 
طالبـة،  ) 86(البـاً و  ط) 44(محوسبة، وتكونت من الغير نفس المادة بالطريقة التقليدية والتي درست 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك فروق دالة إحصائياً في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي فـي  
مبحث الرياضيات ولصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل يعـزى  

طلبة يعزى للتفاعل بـين الجـنس   للجنس، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل ال
  .وطريقة التدريس
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، بدراسة هدفت إلى معرفة أثر طريقة االستقصـاء فـي   )Chin,et al ; 2008(وقام تشين وآخرون 
طالباً ) 28(تدريس الرياضيات على تحصيل ودافعية الطالب نحو التعليم، وقد تكونت عينة الدراسة من 

يه في تايوان، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين، من طالب الصف الحادي عشر في مدينة تايب
مجموعة تجريبية درست بطريقة االستقصاء، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية، وقد أظهرت 

لطريقـة  النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل ودافعية الطلبة نحـو التعلـيم تعـود    
  .ريبيةالتدريس ولصالح المجموعة التج

 دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استراتيجية تعليمية مستندة إلى االستقصـاء  )2008(الزهاميل  أجرىو
الموجه في تحصيل الرياضيات لدى طلبة المرحلة المتوسطة بدولة الكويت، وتكونت عينة الدراسة مـن  

عباد بـن بشـير    طالباً، اختيروا بطريقة قصدية من طالب الصف السابع المتوسط من مدرسة) 146(
، وزعوا في أربع شعب حيث تم تعيـين هـذه الشـعب    2008-2007المتوسطة للبنين للعام الدراسي 

طالباً، ثم وزع الطالب ) 73(طالباً، واألخرى ضابطة ) 73(عشوائياً على مجموعتين إحداهما تجريبية 
أظهرت نتـائج  ، وقد )منخفض -متوسط –مرتفع (داخل كل مجموعة حسب مستوى التحصيل السابق 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي عالمـات طـالب المجمـوعتين التجريبيـة      
والضابطة في التحصيل البعدي وهذا الفرق لصالح طالب المجموعة التجريبية، كما أظهـرت النتـائج   

  .حصيل البعديوجود تفاعل دال إحصائياً بين استراتيجية التدريس ومستويات التحصيل السابق في الت

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع  )2007(جبر قامو
) 94(في الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية، وتكونت عينة الدراسـة مـن   

س الثـانويتين فـي   طالباً وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي، في مدرستي ذكور وبنات كفر حار
، وقد تم اختيارهم بطريقة قصدية، وبلغ عدد المعلمـين  )2007-2006(محافظة سلفيت للعام الدراسي 

معلماً ومعلمة من معلمي الرياضيات للصف المذكور في المحافظة، لدراسـة اتجاهـاتهم نحـو    ) 37(
تجريبية درسـت باسـتخدام   وقد قسم الطلبة في مجموعتين إحداهما استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية، 

طالبة، وأخرى ضابطة درسـت  ) 23(طالباً وشعبة إناث وعددهن ) 24( الحاسوب شعبة ذكور وعددهم
به لمثليه فـي المجموعـة   بالطريقة التقليدية موزعة في شعبتي ذكور وإناث وعدد أفراد كل منهما مشا

، وأظهـرت نتـائج   كريمـر -تـوكي  واختبار ،يتحصيل ختباراالتجريبية، وبعد تطبيق أدوات الدراسة 
بين متوسطات تحصيل طلبة الصف السابع األساسي فـي القيـاس   الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً 
ولصالح طريقة  )حاسوب، تقليدية( لرياضيات تعزى لطريقة التدريسالبعدي في وحدة المجموعات في ا
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ياً تعزى للجنس أو للتفاعل بـين  التدريس بالحاسوب، ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائ
طريقة التدريس والجنس، كما أظهرت نتائج الدراسة إلـى وجـود اتجاهـات إيجابيـة لـدى معلمـي       

  .الرياضيات للصف السابع األساسي نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات

واالستقصـاء   االستقصاء الفردي بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر استراتيجيتي )2006(وقام البعجاوي 
التعاوني في اكتساب مهارات االتصال والتحصيل في الرياضيات لـدى طالبـات المرحلـة األساسـية     
المتوسطة في األردن، قد تم اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة قصدية، حيث تكونت عينة الدراسة من 

م أيمن الثانوية للبنات التابعـة لمحافظـة   طالبة من طالبات الصف السادس األساسي في مدرسة أ) 99(
ريقـة العشـوائية إلـى ثـالث مجموعـات      ، ثم وزعت العينة بالط2006-2005مأدبا للعام الدراسي

، بحيث اعتبـرت كـل مجموعـة شـعبة، وتـم تعيـين       )موعتين تجريبيتين، ومجموعة ضابطةمج(
ة األولـى باسـتخدام اسـتراتيجية    االستراتيجيات الثالث عشوائياً على الشعب، وقد تم تدريس المجموع

حـين تـم   االستقصاء التعاوني، وتدريس المجموعة الثانية باستخدام استراتيجية االستقصاء الفردي، في 
االنتهاء من الدراسة تـم تطبيـق   ، وبعد الطريقة التقليدية باستخدام) الضابطة(تدريس المجموعة الثالثة 

بـين نتـائج الطالبـات فـي      روق ذات داللة إحصـائية أظهرت نتائج الدراسة وجود فالدراسة دوات أ
ستراتيجية التدريس المستخدمة، وبينت النتائج لثالث على اختبار التحصيل تعزى المجموعات الدراسة ا

كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج طالبات الدراسة الثالث على بطاقة المقابلـة الصـفية   
ستراتيجية التدريس المستخدمة، كما أظهرت النتـائج أن  ي تعزى البمهارات االتصال الرياض الخاصة

أفضـل مـن تحصـيل    ) االستقصاء التعاوني، واالستقصاء الفـردي (تحصيل المجموعتين التجريبيتين 
طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية، وأظهرت نتائج الدراسة أيضـا أن نتـائج   

التعاوني واالستقصاء الفردي أفضل مـن نتـائج طالبـات المجموعـة      طالبات مجموعتي االستقصاء
الضابطة على بطاقة المقابلة الخاصة بمهارات االتصـال الرياضـي، وأن نتـائج طالبـات مجموعـة      
االستقصاء التعاوني كانت أفضل من نتائج طالبات مجموعة االستقصاء الفردي علـى بطاقـة المقابلـة    

اضي، مما يشير إلى أن اسـتراتيجية االستقصـاء التعـاوني سـاعدت     الخاصة بمهارات االتصال الري
الطالبات على اكتساب مهارات االتصال الرياضي بشكل أفضل من اسـتراتيجية االستقصـاء الفـردي    
والطريقة االعتيادية، كما تشير أيضا إلى أن استراتيجية االستقصاء الفردي سـاعدت الطالبـات علـى    

 .اضي أفضل من الطريقة االعتياديةاكتساب مهارات االتصال الري
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  لسابقة تعقيب على الدراسات ا 3.2
من خالل استعراض نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت استراتيجية االستقصاء والحاسـوب  

  :في التعليم، يتضح ما يأتي
لم الـذاتي  أن هذه الدراسات على الرغم من كَونِ محورها يدور حول استخدام استراتيجيات التع .1

والتعلم الذاتي الموجه في تدريس بعض من المـواد العلميـة القريبـة مـن مـادة الحاسـوب       
كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وأثرها على التحصيل واالتجاهات، إال أنها اختلف فيما بينهـا  

غرقتها الصفوف التي ُأجريت عليها الدراسة، والمدة الزمنية التي است: (في عدد من العوامل مثل
كل دراسة،والمرحلة الدراسية، واستراتيجيات التعلم الذاتي التي اسـتخدمتها كـل مـن هـذه     

، مما يجعل لكل دراسة من هذه الدراسات خصوصيتها، وإن تشـابهت فـي بعـض    )الدراسات
  .  العوامل

 وسو ليوتناولت بعض الدراسات أثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة والتي منها دراسة  .2
)  2007(و دراسة أحمـد  ) 2008(ودراسة أبو هالل) 2009(ودراسة الجراح وحمزة ) 2011(

ودراسة أندرسـون  )  2006(ودراسة مجاهد ) 2006(ودراسة العبادلة ) 2007(ودراسة جبر 
التي اتفقت فيما بينها أن استخدام الحاسوب في العملية التعليميـة يزيـد مـن    ) 2003(وزكريا 

اد التي يدرسونها، باإلضافة إلى أن هنالك دراسات تناولت أثر اسـتخدام  تحصيل الطلبة في المو
) 2010(و دراسـة الـديك   ) 2011(الحاسوب على التحصيل واتجاهات الطلبة كدراسة عدوي 

و ودراسـة  ) 2006(ودراسـة جبـر  ) 2007(ودراسـة الـردادي   ) 2008(مشاعلةالودراسة 
ت أن للحاسوب أثـراً  إيجابيـاً علـى    والتي أظهر) 2002(ودراسة شانج ) 2002(المصطفى 

التحصيل واتجاهات الطلبة نحو المواد التي يدرسـونها أو نحـو الحاسـوب، بينمـا دراسـة      
التي تناولت استراتيجية التعلم التعاوني والتعلم بالحاسـوب ولـم تجـد أي    ) 2005(المنزالوي 

سـة الدسـوقي   فروق في تحصيل الطلبة الذين درسوا من خالل الطريقتين علـى عكـس درا  
التي أظهرت نتائجها أن كالًّ من التعلم التعاوني بالحاسوب أو التعلم المفرد بالحاسوب ) 2005(

 .يزيد من تحصيل الطلبة باإلضافة إلى تكوين اتجاهات إيجابية نحو الحاسوب

دراسات تناولت استراتيجية االستقصاء لقياس أثرها على التحصـيل واالتجاهـات باإلضـافة     .3
) 2005(ودراسة قطيط ) 2009(ودراسة المقدادي ) 2011(أخرها كدراسة المخامرة  لمتغيرات

                   دوكسـريان وسـكوارتز  دراسـة   و )Miller et al ,2010(وآخـرون     دراسـة ميلـر    و
)Doucerain & Schwartz,2010 ( ودراسة روك وآخرون)Rock et al,2009 (  ودراسـة
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) Chin et al, 2008(ودراسة تشين وآخرون ) 2009(ة عايش ودراس) Idris,2009(إدريس 
ودراسـة شـوارتز      ) Akihiko & Masami,2001( أكيهيكو وأكيكو وماسـامي ودراسة 

)Schwartz,2000 (ودراسة ترتير)Tretter,2000(     والتـي أظهـرت فعاليـة اسـتراتيجية ،
واالتجاهات وهذا ما اتفقـت   االستقصاء كاستراتيجية تعلم ذاتي وأثرها اإليجابي على التحصيل

 .علية هذه الدراسات

دراسات تناولت أثر استراتيجية االستقصاء الموجه على التحصيل أو االتجاهـات ومتغيـرات    .4
         شـريف عبـد اهللا و ودراسـة  ) 2008(ودراسـة مـدالة   ) 2009(أخرى كدراسة أبو الشـيخ  

)Abdullah & Shariff ,2008 ( زهاميل الودراسة)راسات تناولـت اسـتراتيجية   ود) 2008
ودراسـة  ) 2006(ودراسـة جبـر   ) 2009(االستقصاء الموجه بالحاسوب كدراسة أبو الشيخ 

، وقد أظهرت هذه الدراسات أن هنالك تغيراً ايجابيـاً  )2005(ودراسة العبيدين ) 2005(مريان 
ـ       وب أو في تحصيل الطلبة وأيضاً تكوين اتجاهـات إيجابيـة نحـو المـادة العلميـة أو الحاس

اإلستراتيجية التعلمية المعتمدة، باإلضافة إلى دراسات تناولت استراتيجية االستقصاء التعـاوني  
ودراسـة سـلوفارا      )Gomez et al,2010(  الموجه بالحاسوب كدراسة جوموز وآخـرون 

)2005Salovaara, ( اتفقتا على هذه اإلستراتيجية تعمل على زيادة تحصيل الطلبـة،   نواللتا
االستقصـاء الفـردي   ( التي تضم إستراتيجيتين تعليميتـين ) 2006(ة قام بها البعجاوي ودراس

واللتان أثبتتا فعاليتهما بزيادة تحصل الطلبة إال أن االستقصاء التعـاوني  ) واالستقصاء التعاوني
 .تفوق على االستقصاء الفردي
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  :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 4.2
هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة كونها استخدمت بعضاً من استراتيجيات التعلم الـذاتي   تشابهت

الموجه في تدريس وحدة األنظمة من مادة التكنولوجيا، في حين اختلف عن جميع الدراسات السابقة من 
  :حيث

ـ    .1 تعلم الـذاتي         استخدامها استراتيجية قائمة على المزج ما بين استراتيجيتين مـن اسـتراتيجيات ال
، وتعتبر هذه االستراتيجية المستخدمة األولـى  )استراتيجية االستقصاء ، والتعلم الموجه بالحاسوب(

    -في حدود علم الباحثة  -من نوعها في فلسطين 
اً على برمجيات مختلفة ومتنوعـة وحسـب   ة اعتماديالتعليم وتصميم البرمجية قامت الباحثة بإعداد .2

صياغة المحتوى بطريقة محوسبة وتفاعلية ومشـوقة، مدعمـة بوسـائط    ناسب مع الحاجة وبما يت
متعددة كمقاطع فيديو أو فالش، إضافةً للرسائل التوجيهية والتقويمية والتأثيرات المختلفة التي يـتم  

االستقصـاء   ةتزويد الطلبة بها خالل عملية تعلمهم، حيث تم تصميمها وفق خطـوات اسـتراتيجي  
 & Power Point & Flash & Real Player & Movie Maker( ه البرمجياتالموجه، ومن هذ

Visual Basic(   ويمكن لهذه البرمجية أن تشغل على أجهزة ومختبرات الحاسوب فـي مـدارس ،
وزارة التربية والتعليم في فلسطين وضمن اإلمكانيات المادية والبرمجية المتوفرة والمعتمدة ضـمن  

ارة التربية والتعليم الفلسطينية، في حين اعتمدت الدراسات السابقة علـى  منهاج التكنولوجيا لدى وز
 .نوع واحد من البرمجيات في تصميم المادة التعليمية

استخدمت الباحثة متغيرين تابعين في هذه الدراسة والمتمثلـة بالتحصـيل واالتجـاه نحـو مـادة       .3
   -في حدود علم الباحثة  –ينية التكنولوجيا، والتي لم يتم تناولها على صعيد البيئة الفلسط
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  الفصل الثالث
  

  الطريقة واإلجراءات
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   الفصل الثالث
  

  الطريقة واإلجراءات

  مقدمة ال

ا ف الدراسة، حيث ستتناول وصفًاهدأللطريقة واإلجراءات التي اتبعت لتحقيق  تضمن هذا الفصل وصفاً
راسة، وإجراءات الصدق والثبات لهذه األدوات، وإجراءات تطبيق ، وأدوات الد، والعينةالدراسة لمجتمع

  .الدراسة وجمع البيانات وطريقة تحليلها

  منهج الدراسة 1.3

  .ا المنهج لهذا النوع من الدراساتوذلك لمالءمة هذ، اتبعت الباحثة المنهج التجريبي

  مجتمع الدراسة  2.3

األساسي فـي مـدارس مديريـة وسـط الخليـل      تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر 
والمسجلين رسمياً لدى مديرية التربية والتعليم في منطقة وسط الخليل التعليمية، في الفصل األول مـن  

وفقـاً إلحصـائيات قسـم     طالبا وطالبـة ) 4541(والبالغ عددهم ) م2012 –م 2011(العام الدراسي 
  .التخطيط في مكتب المديرية

   راسةعينة الد 3.3

الريان الثانوية للبنـات وابـن رشـد    (دام الطريقة القصدية من مدرستي تم اختيار عينة الدراسة باستخ
  :، وقد كان االختيار قصدياً لعدة أسباب منها)األساسية للبنين
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وجود خمس شعب للصف العاشر األساسي في مدرسة ابن رشد األساسية وأربعة شعب للصف  -
  .ن الثانوية للبناتالعاشر األساسي في مدرسة الريا

 .تجهيزات مختبرات الحاسوب في كال المدرستين جيدة ومناسبة لعمل البرمجية -

لتقديم كل ما يلزم من تسهيالت خـالل عمليـة تطبيـق     اكما أبدت إدارة المدرستين استعدادهم -
 الدراسة، باإلضافة إلى إبداء معلمي ومعلمات التكنولوجيا للصف العاشر األساسي فيهما الرغبة
في التعاون إلتمام إجراءاتها وتنفيذها، علماً بأن هؤالء المعلمين مؤهلين أكاديمياً وتربوياً ومـن  

  . حملة شهادة الحاسوب

طالباً وطالبة تم توزيعهم عشوائياً على شعبتين مـن طـالب   )  144( وتكونت عينة الدراسة من 
تلـك الشـعبتين    اختيـار تـم   الصف العاشر األساسي من مدرسة ابن رشد األساسية للبنين، حيث

ـ    ) 34(عشوائياً بحيث مثلت األولى شعبة ضابطة وعددها   ةطالباً، ومثلـت أخـرى شـعبة تجريبي
طالباً، وشعبتين من طالبات الصف العاشر األساسي من مدرسـة الريـان الثانويـة    ) 32(وعددها 

) 40(بطة وعـددها  تلك الشعبتين عشوائياً بحيث مثلت األولى شـعبة ضـا   اختيارللبنات، حيث تم 
اآلتي توزيع  )1.3(رقم طالبة، ويبين الجدول ) 38(وعددها  ةخرى شعبة تجريبياألطالبة، ومثلت 

 :عينة الدراسة في المدرستين

  توزيع أفراد العينة على مجموعات الدراسة:  )1.3(جدول رقم 

             اسم المدرسة

  المجموعة

  وية للبناتالريان الثان  ابن رشد األساسية للبنين
  المجموع

  إناث  ذكور

  74  40  34  المجموعة الضابطة

  70  38  32  المجموعة التجريبية

  144  78  66  المجموع
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  أدوات الدراسة  4.3

 .اختبار تحصيلي موضوعي في وحدة األنظمة 1.4.3

 نظمـة قامت الباحثة ببناء االختبار التحصيلي لقياس أداء طلبة الصف العاشر األساسي فـي وحـدة األ  
، حيث قامت بعد تحديد الغرض مـن االختبـار،   المقررة في منهاج التكنولوجيا للصف العاشر األساسي

جـدول   أعـدت وبعـد ذلـك    ،)1(وحدة األنظمة الملحق رقـم  المادة التعليمية بتحليل محتوى  وتحديد
بما يتالءم وجـدول  مواصفات لالختبار التحصيلي، وبناء على ذلك تم كتابة فقرات االختبار التحصيلي ال

  ).2(المواصفات الملحق رقم 

فقرة إختبارية، حيث تم كتابة وتوزيع الفقرات ) 35(وتكون االختبار التحصيلي في صورته األولية من 
على نوع واحد من األسئلة الموضوعية من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل، يوجد من بينها إجابة 

حصص صـفية  )  10(المة واحدة، وذلك لقياس أداء الطلبة في وخصص لكل فقرة ع ،واحدة صحيحة
  .المقررة في منهاج التكنولوجيا للصف العاشر األساسي لوحدة األنظمة

  صدق االختبار 1.1.4.3

تم التحقق من صدق المحتوى لالختبار، من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين مـن أسـاتذة،    
شرفين تربويين، ومعلمين ومعلمات في المدارس الحكومية من ومحاضرين في الجامعات الفلسطينية، وم

، وبعد تعريفهم بموضوع )3( رقم الملحق  ذوي الخبرة في تدريس التكنولوجيا للصف العاشر األساسي
الدراسة، والهدف من االختبار، طلب منهم إبداء آرائهم حول عناصره، وذلك بتعديل ما يرون ضرورة 

ضرورة لحذفه، أو إضافة ما يرون ضرورة إلضافته، سواء أكان ذلك فـي  لتعديله، أو حذف ما يرون 
، أو تسجيل أية مالحظـات أخـرى   أو الدقة العلمية أو قياس الفقرات لما أعدت لقياسه الصياغة اللغوية

حيث تم تعديل ثالث فقرات وحـذف خمسـة   يرونها ضرورية، وقد أخذت الباحثة باقتراحات المحكمين 
 4( فقرة إختبارية، الملحق رقم ) 20(االختبار بصورته النهائية والذي تكون من وأخرجت عشر فقرة، 

 .(  

  :ثبات االختبار  2.1.4.3

طالبـة مـن   ) 37(للتحقق من ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من 
عامل ثبات االتسـاق  إليجاد م) KR-20(خارج عينة الدراسة، باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون 
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، %) 92.8(الداخلي لالختبار التحصيلي لمحتوى وحدة األنظمة، وقد بلغت قيمة ثبـات االختبـار   
  .وتُعد هذه القيمة مقبولة وتبرر استخدامه ألغراض الدراسة الحالية

  تحليل فقرات االختبار  3.1.4.3

االختبار التحصيلي، بعد تطبيقـه   تم احتساب معاملي الصعوبة والتمييز يدوياً لكل فقرة  من فقرات
على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة وتراوحت معامالت الصعوبة لفقرات االختبـار مـا   

) 0.50(، وعليه تم استبقاء الفقرات التي تتمحور معامل صعوبتها حـول  )  0.87 -  0.23( بين 
وتم أيضاً احتساب معامل ). 0.90(وأعلى من ) 0.10(وحذف البنود التي معامل صعوبتها أقل من 

 0.75(التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي، وتراوحت معامالت التمييز لفقراته ما بين 

وحذف مـا  ) 0.80 –0.20( ، وعليه تم استبقاء البنود التي معامل تمييزها تراوح ما بين )0.25 –
  ).  5(  الملحق رقم  عدا ذلك،

  ختبار طريقة تصحيح اال 4.1.4.3

تم تصحيح االختبار وفق اإلجابة النموذجية للحل، حيث أعطيت عالمة واحدة لكل فقـرة مـن فقـرات    
  .) 6( الملحق رقم  عالمة) 20(االختبار التحصيلي، وعليه تكون النهاية العظمى لالختبار هي 

 استبانه لقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التكنولوجيا 2.4.3

مقياس خاص باتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو مادة التكنولوجيا علـى  قامت الباحثة بتطوير 
، وذلـك  )أعارض بشـدة   –أعارض  –محايد  –أوافق  –أوافق بشدة ( أساس مقياس ليكرت الخماسي 

ودراسـة  ) 2009(اعتمادا على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة كدراسـة  أبـو حلـو   
، )2003(ودراسة إسماعيل ، )2005(ودراسة اإلبراهيم  ،)2006(راسة مجاهد، ود)2008(المشاعلة 

  .فقرة ) 52(وقد اشتملت اإلستبانة في صورتها األولية على 
  

  صدق مقياس االتجاه  1.2.4.3

للتحقق من صدق المقياس تم عرضه بصورته األولية على عدد من المحكمين من األساتذة التربـويين  
برة كبيرة في المجال التربوي، وعلى بعض مشرفي ومعلمي مادة التكنولوجيـا  ذوي مؤهالت علمية وخ
، وبعد تعريفهم بموضوع الدراسة، والهدف من المقياس، طلب )3(الملحق رقم  للصف العاشر األساسي
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منهم إبداء آرائهم حول عناصره، وذلك بتعديل ما يرون ضرورة لتعديله، أو حذف ما يرون ضـرورة  
أو قياس الفقرات لـم   ة ما يرون ضرورة إلضافته، سواء أكان ذلك في الصياغة اللغويةلحذفه، أو إضاف

، أم كون المفردات قابلة لقياس االتجاه، وتسجيل أية مالحظات أخرى يرونها ضـرورية،  أعدت لقياسه
  . وذلك في ضوء أهداف الدراسة

االستبانة في صـورتها  أخرجت المحكمين وأجرت التعديالت الالزمة، و باقتراحاتقد خرجت الباحثة و
 ، 32و  30و  15 اتوالتي هي الفقـر  منها ثالث فقرات سلبيةفقرة ) 33(اشتملت على التي النهائية و

  ). 7( كما هو موضح في ملحق 

  ثبات مقياس االتجاه   2.2.4.3

سة، مـن  تحقق من ثبات االستبانة قامت الباحثة بتطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدرالل
طالبة، واسـتخدمت  ) 37(، وعددهن للبنات األخوة الثانويةفي مدرسة طالبات الصف العاشر األساسي 

  . ، وهي مناسبة ألغراض الدراسة)0.88(الباحثة معادلة كرونباخ ألفا، والتي بلغت قيمة الثبات 

  المادة التعليمية والخطط التدريسية 3.4.3 

  :يمكن تصنيفها إلى صنفين 

 دة التعليمية، والخطط التدريسية اليومية الخاصة بطريقة التدريس االعتيادية من إعـداد الباحثـة   الما -
التي تتكون من دروس وحدة األنظمة المقررة في كتاب التكنولوجيا للصف العاشـر  ، )8( الملحق رقم 

ـ )83 – 61، ص 2005وزارة التربية والتعليم العـالي،  ) ( الفصل الثاني(األساسي  مل وحـدة  ، وتش
 :األنظمة الدروس اآلتية

  .النظام -

 .عناصر النظام -

 .أنواع األنظمة -

 .أنظمة مختارة -

  



60 

 

المادة التعليمية والخطط التدريسية اليومية الخاصـة باسـتخدام اسـتراتيجية االستقصـاء الموجـه       -
ساسـي  بالحاسوب، وهي عبارة عن محتوى وحدة األنظمة في منهاج التكنولوجيا للصـف العاشـر األ  

، والتي تم إعادة تنظيمها في دروس محوسـبة، قامـت    2012 -2011للعام الدراسي ) الفصل األول(
  الباحثة بإعدادها وتصميمها وإنتاجها وبرمجتها وحوسبتها باستخدام عدة برامج 

 )Power Point & Flash & Real Player & Movie Maker & Visual Basic (   وفقـاً لـنمط
صاء الموجه بالحاسوب، وطبقاً للمراحل األساسية األربع إلنتاج البرمجيات وتصميمها، التدريس باالستق

، وتم عرضه على مجموعة المحكمـين مـن   )Tai-Yih-Tso,2001(وباالعتماد على نموذج تاييه تسو 
، وتمثلت المادة التعليمية وفـق  )  3( تربويون ومبرمجون من ذوي الخبرة واالختصاص الملحق رقم 

يجية االستقصاء الموجه بالحاسوب في خطط تدريسية يومية تضمنت وصـفاً لطريقتـي التعلـيم    استرات
والتعلم، باإلضافة إلى دور كل من الطالب والمعلم في المراحل الثالثة لتنفيذ كـل درس فيهـا ممثلـة    

  :بالخطوات اآلتية

  .تجزئة دروس وحدة األنظمة -

ها بما يتناسب مع استراتيجية االستقصـاء الموجـه   إعداد وكتابة المادة التعليمية، وإعادة تنظيم -
بالحاسوب، حيث تم تحديد األهداف السلوكية في كل درس، وتقديم المادة التعليمية فـي دروس  
محوسبة بطريقة االستقصاء الموجه، تضمنت كل منها المتطلبـات السـابقة للـتعلم الجديـد،     

من خـالل توجيـه أسـئلة    ( د المشكلةواألنشطة الالزمة في مهمات استقصائية تمثلت في تحدي
، ثُم توجـه المـتعلم   )مخططة للمتعلم حول األنشطة االستقصائية تولد الدافعية للبحث والتقصي

لجمع المعلومات والحقائق والمفاهيم وتفسيرها ومناقشتها ذاتياً، ثم توجيهـه لتثبيـت الحقـائق    
مناسبة التي تربط عناصر المسـألة  باختبار الفرضيات المناسبة من خالل البحث عن العالقات ال

مع بعضها، ومن ثُم توجيهه للتقويم الذاتي المستمر والمتنامي في الخطوات السـابقة باسـتخدام   
 .التغذية الراجعة التصحيحية الفورية

يقوم المتعلم خالل حصة التكنولوجيا الصفية والتي يتم تدريسها في مختبر الحاسـوب، باتبـاع    -
الموجودة بالقرب من جهاز الحاسوب الخاص به، تتضمن كيفية تشـغيل   اإلرشادات والتعليمات

جهاز الحاسوب، وكيفية الدخول إلى البرنامج التعليمي المحوسب، وتنفيذ األنشطة المتضمنة في 
 .الدروس المحوسبة حسب سرعته الذاتية
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ا مـن  تتضمن الدروس المحوسبة أنشطة استقصائية رئيسية، تتضمن مهمات فرعية، يطلب فيه -
المتعلم تقصيها باالعتماد على نفسه، من خالل اإلجابة عن األسئلة الموجهة، وتوليدها، والبحث 

 .عن المعلومات والحقائق واالستنتاجات، وصوالً للتعميمات

يتحقق المتعلم من صحة استنتاجاته وتعميماته، من خالل التدرج المتسلسل في حـل األمثلـة،    -
مارين والمسائل المتضمنة في كل وحدة فرعية، التي تم األخذ فيها واإلجابة عن التدريبات، والت

بعين االعتبار تقديم التغذية الراجعة الفورية لتقييم تقدم الطالب نحو تحقيق أهـداف كـل درس،   
 .وقياس مدى فهم الطلبة لمحتواه من خالل أنماط تقويمية مختلفة

ليتم تدريسها في خمسـة أسـابيع، أي    وأعدت الباحثة الخطط التدريسية لدروس وحدة األنظمة، -
 .حصص صفية، باإلضافة لحصتين للتقويم الختامي) 10(بمعدل 

وللتحقق من صدق هذه الخطط، تم عرض بعضها على مجموعة مـن المحكمـين مـن ذوي     -
االختصاص والخبرة في مجال مناهج وطرائق تدريس؛ إلبداء آرائهم حول مناسبة هذه الخطط 

وفـي ضـوء   . متها لطلبة الصف العاشر األساسيمية، ووضوحها، ومالءالمادة التعليلمحتوى 
مالحظات وآراء واقتراحات المحكمين، أجرت الباحثة بعض التعديالت عليها وتم إعـداد بقيـة   

  ). 9( الخطط التدريسية في ضوئها الملحق رقم 

  الدراسة تصمیم  5.3

القبل ي  متك افئتین م ع األخ ذ بأس لوب القی اس       غی ر ھذه الدراسة على التصمیم التجریبي لمجموعتین  تعتمدا
  .البعدي ألداء المجموعتین الضابطة والتجریبیةو 

  :تم تصنیف متغیرات الدراسة كما یليو

  المتغيرات المستقلة 
 ).ذكر ، أنثى ( متغير الجنس وله مستويان  .1

 :متغير طريقة التدريس وله مستويان .2

 ). ستقصاء الموجه بالحاسوباال( تدريس وحدة األنظمة بالطريقة التجريبية 2.1

 .تدريس وحدة األنظمة بالطريقة التقليدية 2.2
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  المتغيرات التابعة  

في مادة التكنولوجيا فـي وحـدة    مستوى التحصيل لدى طلبة الصف العاشر األساسي .1
 .األنظمة

 .اتجاهات الطلبة نحو مادة التكنولوجيا .2

  :مكن التعبیر عن ھذا التصمیم كما یليوُی

                                                                                               

                                                                                                           
  

  :حیث

E  : المجموعة التجریبیة.  

С :المجموعة الضابطة.  

:    O1  التحصیل القبلياختبار. 

O2    : التكنولوجيااالتجاھات القبلي نحو مقیاس.  

.اختبار التحصيل البعدي :    O 1
´
 

O 2
  .التكنولوجيا بعد المعالجةاالتجاھات نحو مقیاس  : ´

X     :طریقة التدریس باالستقصاء الموجھ بالحاسوب(  المعالجة(.  

  إجراءات الدراسة   6.3

  :تنفيذ الدراسةاتخذت اإلجراءات التالية ل

تم تصميم المادة التعليمية وفق استراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب في وحدة األنظمة للصـف  . 1
العاشر األساسي، حيث استغرق تصميم وبرمجة المادة التعليمية مدة ثمانية أسابيع انتهت في شهر أيلول 

  :، وذلك باستخدام الخطوات التالية2011من عام 

 

E 

C 

O 1
´
 X O2 O1 O 2

´
 

O 1
´
  O2 O1 O 2

´
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تكنولوجيا للصف العاشـر األساسـي   يد األهداف لمحتوى وحدة األنظمة، من كتاب التحليل وتحد -
  .2012 -2011وتم تقديمها للفصل الدراسي األول للعام الدراسي ) الفصل الدراسي الثاني(

إعداد وكتابة المادة التعليمية واألنشطة االستقصائية في دروس محوسبة، حيث تكونت الشـريحة   -
الشـرح واالستقصـاء، واألمثلـة،    : كل درس فرعي من أربع مهام أساسية هـي الورقية األولى ل

  .والتدريبات الصفية، والتمارين والمسائل

برمجة وحوسبة المادة التعليمية المعـدة علـى الشاشـات الورقيـة باسـتخدام عـدة بـرامج                 -
)Power Point & Flash & Real Player & Movie Maker & Visual Basic(أثنـاء  ، و

عملية برمجة المادة التعليمية، كان يتم إجراء التعديالت والتحسينات واإلضافات التـي تزيـد مـن    
  .فعالية البرمجة

إعداد االختبار التحصيلي في وحدة األنظمة للصف العاشر األساسي في مادة التكنولوجيا، كمـا  . 2
  . ة تصميم البرمجيات المحوسبةتم تطوير مقياس التجاهات الطلبة نحو مادة التكنولوجيا في فتر

، من خـالل  )االختبار التحصيلي، ومقياس االتجاهات(التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة . 3
عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصـاص والخبـرة، وتطبيقهـا علـى عينـة      

ـ  ات المحوسـبة  استطالعية من غير عينة الدراسة، كما تم التحقق أيضاً من صدق وثبات البرمجي
بعرضها على مجموعة من المحكمين لهم خبرة في تدريس الحاسوب والبرمجـة؛ إلخـراج أدوات   

  ). 3( رقم  الملحق الدراسة بصورتها النهائية تمهيداً لتنفيذها على عينتها األساسية

  رقـم    التقدم بطلب من دائرة التربية في جامعة القدس للحصول على كتاب تسهيل مهمة  ملحق. 4
، من اجل أخذ إذن من وزارة التربية والتعليم بتطبيق الدراسة على طلبـة الصـف العاشـر    ) 10(

بخصوص تنفيذ الدراسة، وإطالعها على أهدافها وأدواتها من أجـل الموافقـة   ، ) 11( رقم  ملحق
على تنفيذها على عينة الدراسة القصدية في مدرستين من مدارس مديرية تربيـة وسـط الخليـل،    

مدرسة ابن رشد األساسية للبنين ومدرسة الريـان الثانويـة   : هما للذكور واألخرى لإلناث هماإحدا
للبنات، وقد تم أخذ موافقة من مديرية تربية وسط الخليل موجهة إلدارتـي مدرسـتي ابـن رشـد     

من أجل تطبيـق الدراسـة فيهمـا،     2011/09/06األساسية للبنين والريان الثانوية للبنات بتاريخ 
  .اء الترتيبات، والتدريبات، واإلجراءات الالزمة لتنفيذهاوإجر
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االتصال مع إدارتي مدرستي العينة ومعلم ومعلمة التكنولوجيا فيهما، من أجل توضيح أهـداف  . 5
الدراسة وكيفية تنفيذها، وتحديد شعب المجموعة الضابطة وشعب المجموعـة التجريبيـة بطريقـة    

، وقد أبدى معلـم ومعلمـة   2012 – 2011ة العام الدراسي عشوائية من شعب المدرستين في بداي
التكنولوجيا استعدادهم للتدريب والتعاون في تطبيق الدراسة، و تم تحديد أيام وأوقات التدريب علـى  

  .استراتيجية التدريس المقترحة للدراسة وتنفيذ خططها التدريسية اليومية

وجيا، المعلم الوحيد الذي يدرس الصـف العاشـر   تم عقد أربعة لقاءات تدريبية مع معلم التكنول. 6
األساسي في مدرسة ابن رشد األساسية للبنين، ومعلمة التكنولوجيا في مدرسـة الريـان الثانويـة    

استعدادها للعمل في مجـال تطبيـق    للبنات، ولم تكن المعلمة الوحيدة للصف العاشر، إال أنها أبدت
لعمل في مجال تطبيق هذه الدراسة وذلك كونها معلمة الدراسة في حين لم ترغب المعلمة األخرى ا

في مدرستين والكتظاظ برنامجها التدريسي وعدم تواجدها طوال أيام األسبوع في المدرسة، ويتميز 
المعلم والمعلمة بأنهما مؤهالن أكاديمياً وتربوياً ومهنياً ومن حملة شهادة الحاسوب، و بواقع ثـالث  

، لتدريبهم علـى كيفيـة   2011للعام  10و  9أيام متفرقة من شهر  ساعات للتدريب الواحد، خالل
التجريبية والضابطة، وشروط اسـتخدامها  : تطبيق وتنفيذ االستراتيجية المقترحة على المجموعتين

وفق الخطط التدريسية اليومية، والبرمجيات المعدة ألغراض الدراسة، وتم تقويم المتدربين خـالل  
الطريقة التقليديـة  : تدريسهم لدرس من دروس وحدة األنظمة بالطريقتينعمليات التدريب من خالل 

وطريقة االستقصاء الموجه بالحاسوب، وفقاً للخطط التدريسية المعدة مـن قبـل الباحثـة، وطبقـاً     
لإلرشادات والتعليمات المتعلقة باستخدام البرنامج المحوسب، وتم التعديل على بعـض اإلجـراءات   

االنتهـاء مـن   للدرس بما يتوافق مع ما تم التخطيط له لتنفيذ الدراسـة، وبعـد    أثناء تنفيذ المتدرب
تحديد شعبتي المجموعة الضابطة وشعبتي المجموعة التجريبية ذكوراً وإناثـاً  التدريبات الالزمة، تم 

  .وبشكل عشوائي من بين شعب الصف العاشر األساسي في كال المدرستين

سبة للمجموعتين التجريبيتين على أجهزة الحاسوب في مدرسـتي  تنصيب المادة التعليمية المحو. 7
  .العينة وإنشاء اختصار للبرمجية على سطح مكتب

تم تنفيذ الدراسة على أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في الفترة الزمنيـة نفسـها التـي    . 8
حيث تم تـدريس  ، 2012 – 2011استغرقت خمسة أسابيع من نهاية الفصل األول للعام الدراسي 

حصص صـفية، وحصـتان للتقـويم    ) 10(المادة التعليمية خالل الحصص الصفية الرسمية بواقع 
حيث درست المجموعة الضابطة للمادة التعليمية  الختامي لكال المجموعتين في الفترة الزمنية نفسها،
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ليمية نفسـها، بطريقـة   بالطريقة االعتيادية، في حين تم تدريس طلبة المجموعة التجريبية المادة التع
االستقصاء الموجه بالحاسوب، كما قامت الباحثة بعد ذلك بمتابعـة المعلـم والمعلمـة اللـذين تـم      
اختيارهما لتطبيق الدراسة؛ للتأكد من تطبيق التعليمات الواردة في الخطط الدراسية اليومية، وتنفيـذ  

  .إجراءات الدراسة كما تم التخطيط لها خالل عمليات التدريب

الختبار تحصيلي قبلي ومقياس االتجاهـات، ثـم    2011/10/29الدراسة بتاريخ  خضعت عينة. 9
ذ الدراسة على طلبة المجمـوعتين  طبق االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات بعد االنتهاء من تنفي

  .في كال المدرستين) التجريبية والضابطة(

أوراق اإلجابة، تم إدخال نتائج االختبـارين   وبعد تطبيق االختبار ومقياس االتجاه، ثم تصحيح. 10
واستجابات أفراد الدراسة على مقياس االتجاهات إلى الحاسب اآللي؛ لتحليلها مـن أجـل متابعـة    
المعالجات اإلحصائية، واستخراج نتائج الدراسة باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة   

(SPSS).  

  المعالجات اإلحصائية  7.3

االستقصاء الموجـه   ستراتيجيةرضياتها المتمثلة في قياس أثر اغراض الدراسة واإلجابة عن فلتحقيق أ
التحصيل، واتجاهات الطلبة نحو مادة التكنولوجيا، اسـتخدمت المتوسـطات الحسـابية،    بالحاسوب في 

) ANCOVA(، إضافةً الستخدام اختبار تحليل التبـاين المغـاير   حرافات المعيارية والنسب المئويةواالن
والتفاعـل   والجـنس التدريس تبعاً لطريقة  من أجل الوقوف على الفروق في متوسطات تحصيل الطلبة

طريقـة  تبعـاً ل ، وأيضاً من أجل الوقوف على الفروق في اتجاهات الطلبة نحو مادة التكنولوجيـا  بينهما
  .والتفاعل بينهما التدريس والجنس

 

  

  

  

  



66 

 

 

  

  

 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة

  

  :المقدمة

تحصيل طلبة الصف  فيأثر استراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب  إلىالتعرف  هدفت هذه الدراسة 
وفيما يلـي  هذه الدراسة، تناول هذا الفصل نتائج ي العاشر األساسي في التكنولوجيا واتجاهاتهم نحوها، و

  .اآلتي وعلى مرحلتين وهي ك ،لنتائجلتلك اعرض 

  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  : اآلتية الفرضية والذي تم تحويله إلى   

في متوسـطات تحصـيل طلبـة    ) α ≥0,05 (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال
  .الصف العاشر في التكنولوجيا تعزى لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

الفرضية قامت الباحثة بحسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات     وللتحقق من صحة هذه 
) 2.4(و  ) 1.4(الدراسة، والجدوالن  فراد عينةالمعيارية لالختبار التحصيلي القبلي والبعدي أل

  .التاليان يوضحان ذلك
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أفـراد   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس التحصيل القبلي والبعدي لدى )1.4(الجدول 
  .عينة الدراسة تبعاً لطريقة التدريس

  التقليدية

  القبلي
 8.64  المتوسط الحسابي

 2.67  االنحراف المعياري

  البعدي
 12.77  المتوسط الحسابي

  2.80  االنحراف المعياري

 74  العدد

االستقصاء الموجه 
  بالحاسوب

  القبلي
 8.01  المتوسط الحسابي

 2.62  االنحراف المعياري

  البعدي
 14.11  المتوسط الحسابي

 3.17  االنحراف المعياري

  70  العدد

  % .20العالمة من  *

عينـة  وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية فـي تحصـيل أفـراد    ) 1.4(نالحظ من الجدول 
  .الدراسة تبعاً لطريقة التدريس 
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ة لقياس التحصيل القبلي والبعدي لدى أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري)  2.4( الجدول 
  .عينة الدراسة تبعاً للجنس

  البعدي  القبلي    الجنس  الطريقة

  التقليدية

  اإلناث

 12.48 9.13  المتوسط الحسابي

  2.59 2.29  االنحراف المعياري

  40  العدد

  الذكور

 13.12  8.06  المتوسط الحسابي

  3.03  2.99  االنحراف المعياري

  34  عددال

االستقصاء الموجه 
  بالحاسوب

  اإلناث

 13.11 7.81  المتوسط الحسابي

 3.26 2.30  االنحراف المعياري

  38  العدد

  الذكور

 15.31 9.00  المتوسط الحسابي

 2.63 2.68  االنحراف المعياري

  32  العدد

  % .20العالمة من  *

عينـة  المتوسطات الحسابية في تحصيل أفـراد  وجود فروق ظاهرية في )   2.4( نالحظ من الجدول  
  .الدراسة تبعاً للجنس
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الظاهرية للمتوسطات الحسابية في تحصيل أفراد عينة الدراسة البعدي تبعـاً  الفروق  وللتحقق من داللة
يوضح ) 3.4(، والجدول )ANCOVA(تم استخدام تحليل التباين المغايرلطريقة التدريس وكذلك الجنس 

  .ذلك

و  طريقـة التـدريس  للمتغير التحصيل بالنسبة ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المغاير  )3.4(دول ج
  .والتفاعل بينهما الجنس

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 0.00  82.54 437.40 1 437.40  القبلي

  *0.00 20.62  109.28  1  109.28  طريقة التدريس

 *0.00 9.12 48.32  1  48.32  الجنس

 0.60  0.28  1.49  1 1.49  الجنس *طريقة التدريس 

 ----   ----   5.30  139 736.56  الخطأ داخل المجموعات

 ----   ----   ----   143 1333.05  الكلي

  ). ≤ 0.05(دال على مستوى  *

ـ     )3.4(يتضح من الجدول  -  فـي  )  ≤ 0.05(توى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مس
متوسطات تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة األنظمة من مادة التكنولوجيا تبعـاً لطريقـة   

  . التدريس ولصالح طريقة االستقصاء الموجه بالحاسوب

فـي  )  ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى     )3.4(كما يتضح من الجدول  -
صف العاشر األساسي في وحدة األنظمة من مادة التكنولوجيا تبعـاً للجـنس    متوسطات تحصيل طلبة ال

  . ولصالح الذكور
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)  ≤ 0.05(  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  )3.4(ويتضح أيضاً من الجدول  -
عل في متوسطات تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة األنظمة من مادة التكنولوجيا تبعاً للتفا

  . بين الجنس وطريقة التدريس

المتوسطات الحسابية المعدلـة واألخطـاء المعياريـة لقيـاس     )  5.4( و )  4.4( ويوضح الجدوالن 
  .التحصيل البعدي تبعاً لطريقة التدريس والجنس

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لقياس التحصيل البعدي تبعـاً لطريقـة   )  4.4( الجدول 
  .ريسالتد

  الخطأ المعياري  الوسط الحسابي  الطريقة

 0.27 12.62  التقليدية

 0.28 14.38  االستقصاء الموجه بالحاسوب

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسـابية لتحصـيل عينـة أفـراد     )  4.4( يتضح من الجدول  
  .الدراسة البعدي تبعاً لطريقة التدريس

  .لمعدلة والخطأ المعياري لقياس التحصيل البعدي تبعاً للجنسالمتوسطات الحسابية ا)  5.4( الجدول 

  الخطأ المعياري  الوسط الحسابي  الجنس

 0.28 14.08  ذكور

 0.26 12.91  إناث

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لتحصيل عينة أفراد الدراسة )  5.4( يتضح من الجدول 
  .البعدي تبعاً للجنس

  

 

  



72 

 

  الثانيالسؤال بالنتائج المتعلقة 

  :اآلتيةالفرضية  والذي تم تحويله إلى

في متوسطات اتجاهات طلبـة الصـف   ) α ≥0,05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  .العاشر نحو التكنولوجيا تعزى لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

لحسابية واالنحرافات المعياريـة  وللتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات ا 
  .الدراسة التحصيلي القبلي والبعدي ألفراد عينةلالختبار 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس االتجاه القبلي والبعدي لدى أفـراد  )  6.4( لجدول ا
  .عينة الدراسة تبعاً لطريقة التدريس

  التقليدية

  القبلي
 116.65  المتوسط الحسابي

  19.31  االنحراف المعياري

  البعدي
 113.99  المتوسط الحسابي

 20.21  االنحراف المعياري

  74  العدد

االستقصاء الموجه 
  بالحاسوب

  القبلي
 129.04  المتوسط الحسابي

  16.89  االنحراف المعياري

  البعدي
 136.56  المتوسط الحسابي

 14.75  االنحراف المعياري

  70  العدد

  . 165مة النهائية من العال *
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 عينـة  وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية في اتجاهات أفـراد )  6.4( نالحظ من الجدول 
  .الدراسة نحو مادة التكنولوجيا تبعاً لطريقة التدريس

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس االتجاه القبلي والبعدي لدى أفـراد  )  7.4( الجدول 
  .ة الدراسة تبعاً للجنسعين

  البعدي  القبلي    الجنس  الطريقة

  التقليدية

  اإلناث

 105.05 111.55  المتوسط الحسابي

 16.30 17.74  االنحراف المعياري

  40  العدد

  الذكور

 124.50 122.65  المتوسط الحسابي

 19.47 19.61  االنحراف المعياري

  34  العدد

االستقصاء الموجه 
  بالحاسوب

  اإلناث

 129.84 130.50  المتوسط الحسابي

 13.95 18.03  االنحراف المعياري

  38  العدد

  الذكور

 144.53 127.31  المتوسط الحسابي

 11.46 15.55  االنحراف المعياري

  32  العدد

  . 165العالمة النهائية من  *
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عينـة  بية في اتجاهات أفراد وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسا)   7.4( نالحظ من الجدول  
  .الدراسة نحو مادة التكنولوجيا تبعاً للجنس

للمتوسطات الحسابية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة تبعاً لطريقـة   الظاهريةالفروق  وللتحقق من داللة
  .يوضح ذلك) 8.4(، والجدول )ANCOVA(تم استخدام تحليل التباين المغايرالتدريس وكذلك الجنس 

نحـو مـادة   لمتغير اتجاه عينة أفراد الدراسـة  ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المغاير ) 8.4(جدول 
  .والتفاعل بينهما و الجنس طريقة التدريسلبالنسبة  التكنولوجيا

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 0.31 1.06 257.57  1  257.57  القبلي

  0.00*  74.57 18176.74  1 18176.74  طريقة التدريس

 0.00* 42.93  10463.77  1  10463.77  الجنس

  0.35 0.87 210.82  1 210.82  الجنس *طريقة التدريس 

  ----   ----  243.75  139 33881.85  الخطأ داخل المجموعات

  ----   ----   ----   143  62990.75  الكلي

  ) ≤ 0.05(دال على مستوى  *

في متوسطات )  ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )8.4(يتضح من الجدول  -
اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو مادة التكنولوجيا تبعاً لطريقة التـدريس ولصـالح طريقـة    

  . االستقصاء الموجه بالحاسوب

فـي  )  ≤ 0.05(نـد مسـتوى   وجود فروق ذات داللة إحصائية ع )8.4(كما يتضح من الجدول  -
  . متوسطات اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو مادة التكنولوجيا تبعاً للجنس ولصالح الذكور
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)  ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  )8.4(ويتضح أيضاً من الجدول  -
وجيا تبعاً للتفاعل بـين الجـنس   في متوسطات اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو مادة التكنول

  . وطريقة التدريس

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطـاء المعياريـة لقيـاس    )  10.4( و )  9.4( ويوضح الجدوالن 
  .اتجاهات الطلبة البعدي تبعاً لطريقة التدريس والجنس

عينة أفـراد الدراسـة   المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لقياس اتجاهات )  9.4( الجدول 
  .البعدي نحو مادة التكنولوجيا تبعاً لطريقة التدريس

  الخطأ المعياري  الوسط الحسابي  الطريقة

 1.83 114.61  التقليدية

 1.89 137.44  االستقصاء الموجه بالحاسوب

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسـابية التجاهـات عينـة أفـراد     )  9.4( يتضح من الجدول 
  .سة البعدي تبعاً لطريقة التدريسالدرا

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لمقياس اتجاهات عينة أفراد الدراسـة  )  10.4( الجدول 
  .نحو مادة التكنولوجيا تبعاً للجنس

  الخطأ المعياري  الوسط الحسابي  الجنس

 1.97 134.96  ذكور

 1.80 117.08  إناث

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية التجاهات أفـراد عينـة   )  10.4( الجدول من يتضح  
  .الدراسة تبعاً للجنس
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  الفصل الخامس
  

  مناقشة النتائج والتوصيات
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   الفصل الخامس
  

   مناقشة النتائج والتوصيات

  

  مقدمةال

ية االستقصـاء الموجـه   أثر اسـتراتيج  الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي هدفت إلى معرفة ايتناول هذ
التوصـيات  و ،تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في التكنولوجيا واتجاهاتهم نحوهـا  فيبالحاسوب 

  .التي انبثقت عن نتائجها

  :مناقشة النتائج 1.5

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: أوالً

في متوسطات تحصيل طلبة الصف )  ≤ 0.05(ند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ع  -
  ؟التدريس والجنس والتفاعل بينهما العاشر في التكنولوجيا تعزى لطريقة

د فروق في متوسطات تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في ووجوقد أشارت نتائج الدراسة إلى   -
صالح المجموعة التجريبيـة التـي درسـت    وحدة األنظمة من مادة التكنولوجيا تبعاً لطريقة التدريس ول

  . بطريقة االستقصاء الموجه بالحاسوب

وترى الباحثة أن تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي درسـت المحتـوى مـن خـالل اسـتراتيجية      
 ربما أعطت الفرصـة للمـتعلم   االستقصاء الموجه بالحاسوب والتي هي من استراتيجيات التعلم الذاتي

خالل محاولته دراسة الموضوعات التي نظمت تبعاً لخطوات استراتيجية االستقصاء  للتفكير بعمق، من
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قد يتعامل معها دون مساعدة من أحد، وقد تكون  للمتعلموالتي نظمت من خالل برمجية من الممكن أن 
األنشطة والوسائط المتعددة التي استخدمت في البرمجية قد ساعدته على تحليـل هـذه األنظمـة إلـى     

ها، وتعميق فهمه لتطبيق تلك العناصر، وإدراكه للعالقات بينها من جهة وبينها وبين العناصـر  عناصر
جديـدة مشـابهة أو   كنه من توظيف معرفته في مواقـف  ختلفة من جهة أخرى، األمر الذي ربما مالم

ـ   مختلفة، مما قد  ة جعله قادراً على فرض الفرضيات واختبارها، وصوالً منه للحـل المناسـب وإمكاني
عبر مراحـل االستقصـاء    للمتعلموترى الباحثة أن تدرج . اختباره من خالل توظيفه في مواقف جديدة

إال أنـه   ،ربما قد عرضه إلى تحديات تواجه تفكيره الذي لطالما اعتمد على المعلم في اكتساب المعرفة
تفكيـره فـي عـدة     في هذه االستراتيجية ربما حاول البحث بنفسه عن المعلومة الصحيحة مما قد أثار

توسـع  من الممكن أن يكون ذلك قد ساعده في  وبالتالي ،جوانب محاوالً الوصول للحل المناسب والسليم
عزز ثقته بنفسه كونه توصل لحل الكثير من األنظمة المواضيع في مادة التكنولوجيا و إدراكه لكثير من

ل االستقصـاء المنظمـة مـن خـالل     بنفسه، وإمكانية التحقق من حله في المراحل المختلفة من مراح
وتفكيـره؛ لتوضـيح    المتعلمتضمين المحتوى بمقاطع فيديو أو فالش  تحاكي عقل وكما أن الحاسوب، 

أدى إلى تعميق فهمه وإدراكه لهذه األجهزة أو األنظمة ربما عمل هذه األنظمة أو األجهزة أو المعدات، 
وجودة في حياته اليومية، من حيث تركيبها ومكوناتهـا  التي قد يكون يتعامل معها في حياته اليومية أو م

يصبح قادراً على توظيفها في حياته اليومية وإدخال  ذلك قد ساعده في أن ومن الممكن أن ،وآلية عملها
التعديالت المناسبة وتطويرها واقتراح نماذج مشابهة باالستفادة من األفكار الواردة في األنظمة المختلفة 

في دراسته، وهذا ربما أعطاه دافعاً قوياً لالستمرار في تنفيذ األنشـطة المختلفـة وتطبيـق    التي تناولها 
  .مما انعكس إيجاباً على تحصيله معرفته التي توصل إليها بنفسه في مواقف جديدة،

) 2009أبـو الشـيخ،  (و  )Gomez et al, 2010( نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل منوتتفق 
  ).2005مريان،(و  )Salovaara,2005(و ) 2006جبر،(و  )Abdullah & Shariff,2008(و

  .ولم تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بها في هذه الدراسة

فـي  )   ≤ 0.05(كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    -
شر األساسي في وحدة األنظمة من مادة التكنولوجيا تبعـاً للجـنس    متوسطات تحصيل طلبة الصف العا

  . ذكورالولصالح 
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إلى كون طبيعة المحتوى الذي تناول أجهزة  على اإلناث قد يعودوترى الباحثة أن السبب تفوق الذكور 
، حيـث أن تعاملـه   اإلنـاث أكثر مـن   ومعدات وقطع إلكترونية قد يكون التعامل معها من قبل الذكور

  . تفاعله مع هذه األجهزة والمعدات قد يكون أكثر من الطالبات في حياته اليوميةو

و  ) Abdullah & Shariff,2008(و )Gomez et al, 2010(وتتفـق نتـائج هـذه الدراسـة مـع      
  .)2005مريان،(

وترى الباحثة أن سبب االختالف قـد يعـود   ) 2009أبو الشيخ،(وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
كان تطبيق الدراسة، حيث طبقت في األردن، أو كونها تناولت موضوع مختلف وهو الرياضيات، أو لم

كونها طبقت على مرحلة مختلفة والمتمثلة بطالبات الصف التاسع األساسي أو زمن تطبيق الدراسة فـي  
ـ   فيها إلى والتي قد يعود سبب االختالف) 2006جبر، (، ودراسة 2008-2007عام  ت كونهـا تناول

موضوع مختلف وهو الرياضيات أو كونها طبقت على مرحلة مختلفة والمتمثلة بطلبة الصـف التاسـع   
  .2006األساسي أو زمن تطبيق الدراسة في عام 

)  ≤ 0.05(أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى    وقد أظهرت نتائج الدراسة -
في وحدة األنظمة من مادة التكنولوجيا تبعاً للتفاعل  في متوسطات تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي

  . بين الجنس وطريقة التدريس

وترى الباحثة أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن كـال الجنسـين قـد تعرضـوا للظـروف التعليميـة       
، والمتغيرات والمعلومات نفسها، باإلضافة إلى أن كال الطرفين درسوا المحتوى نفسه و الطريقة نفسـها 

  .استراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب مناسبة لكال الجنسين أن أي

  .ولم تتفق أو تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات المرتبطة بها في هذه الدراسة
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  :والذي ينص على ثانية النتائج المتعلقة بالسؤال المناقش: ثانياً

طلبـة الصـف    اتجاهاتفي متوسطات )  ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  ؟التدريس والجنس والتفاعل بينهما العاشر في التكنولوجيا تعزى لطريقة

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في متوسطات اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحـو   -
  .بالحاسوب مادة التكنولوجيا تبعاً لطريقة التدريس ولصالح طريقة االستقصاء الموجه

وترى الباحثة أن السبب في ذلك ربما يعود الستخدام الحاسوب في تنظيم المحتوى التعليمـي بطريقـة   
االستقصاء مع العلم أنها استراتيجية تعلم ذاتي، حيث يعتبر الحاسوب لغة العصر ومن أهـم التقنيـات   

وبأسلوب مشوق عكس ما اعتـاد   المستخدمة في حياتنا العملية والعلمية، فدراسة الطالب بطريقة مغايرة
عليه من أساليب تدريس تقليدية تفتقد لعنصر التشويق واإلثارة، األمر الذي ربمـا قـد يشـير إلـى أن     
للطالب دوراً أساسياً ومحورياً في العملية التعليمية؛ فاعتماده علـى الحاسـوب فـي الحصـول علـى      

مجية التي تحاكي العقـل و بتـدرجها حسـب    المعلومات واكتشافها بنفسه من خالل تفاعله مع هذه البر
يستطيع أن يقوم نفسه  المتعلمخطوات االستقصاء، ومع ما تتضمنه من أنشطة وطرق تقويمية مختلفة، ف

الحافز والدافع لالستمرار في التعامـل مـع هـذا     المتعلمفي مراحل مختلفة، وهذا كله ربما يولد لدى 
طوال  المتعلممن مادة يدرسها  يتجزأ، والذي هو جزء ال المحتوى المنظم والموجه من خالل الحاسوب

العام، في حين درس طلبة المجموعة الضابطة المحتوى نفسه ولكن بالطريقة االعتيادية معتمدين علـى  
هنا سلبياً على عكس مـا كـان    المتعلمالمعلم في الحصول على المعلومة، األمر الذي ربما  يجعل دور 

تي تنمي لديه التفكير وتعطيه الثقة بنفسه باعتماده على نفسه من خالل اسـتخدام  في الطريقة التجريبية ال
مهاراته العقلية في التوصل للحلول وتفسيرها والتي تم إثارتها من خالل استراتيجية االستقصاء والتـي  

اعده ، وهذا ربما يسوجهت من خالل الحاسوب الذي قد يعتبر من أهم التقنيات التي تجذب الطلبة نحوها
  .في تكوين اتجاهات إيجابية نحو مادة التكنولوجيا نفسها

ولم تختلف نتائج هذه الدراسة مـع  ). 2006جبر،(و) 2009أبو الشيخ،(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 
  .نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بها في هذه الدراسة

الصف العاشر األساسي نحو مـادة  أيضاً وجود في متوسطات اتجاهات طلبة نتائج الدراسة  ظهرتأو -
  .ذكورالالتكنولوجيا تبعاً للجنس ولصالح 
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قـد  اإلنـاث  وترى الباحثة أن توجه واهتمام الطالب الذكور بمادة التكنولوجيا أكبر من توجه الطالبات 
لطبيعة اهتمامات وميول وتوجهات الطلبة الذكور نحو التقنيـات اإللكترونيـة، كالحاسـوب    ذلك يعود 

نت واإللكترونيات، باإلضافة للطبيعة الشخصية للذكر حيث أنه قد يميل للخروج مـن المنـزل   واإلنتر
وتردده على نوادي اإلنترنت وتفاعله مع التطبيقات المختلفة في النوع والموضوع أكثر مـن الطالبـات   

لحياة بمـا  اللواتي قد يملن للتواجد في المنزل أكثر من التواجد خارج المنزل، والتعرف على معطيات ا
تتضمنه من أنظمة مختلفة قد يتفاعل معها بشكل مباشر، حيث تم تنظيم المحتوى الدراسـي والمتعلـق   

إلظهار مهاراته وقدراته  للمتعلمبأنظمة مختلفة وفق طريقة االستقصاء الموجه بالحاسوب، وفتح المجال 
ما قد يشكل اتجاهاً إيجابياً نحـو  على تحليل األنظمة باالعتماد على نفسه ودون االعتماد على المعلم؛ م

  . مادة التكنولوجيا

  . ولم تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بها في هذه الدراسة

وترى الباحثة أن سبب االختالف قد يعـود   ،)2009أبو الشيخ،(هذه الدراسة مع دراسة  نتائج ختلفوا
ا تناولت موضوع مختلف وهو الرياضيات، أو كونها طبقت علـى  كونها طبقت في األردن، أو كونه إلى

-2007مرحلة مختلفة والمتمثلة بطالبات الصف التاسع األساسي أو زمن تطبيق الدراسـة فـي عـام    
والتي قد يعود سبب االختالف كونها تناولت موضوع مختلـف وهـو   ) 2006جبر،( ، ودراسة 2008

لفة والمتمثلة بطلبة الصف التاسع األساسي أو زمن تطبيـق  الرياضيات أو كونها طبقت على مرحلة مخت
  .2006الدراسة في عام 

)  ≤ 0.05(كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    أظهرت نتائج الدراسة كما -
في متوسطات اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة األنظمة مـن مـادة التكنولوجيـا تبعـاً     

  . الجنس وطريقة التدريسللتفاعل بين 

وترى الباحثة أنه بالرغم من أن لكل من طريقة التدريس والجنس أثره على اتجاهات الطلبة إال انه لـم  
يكن هنالك أثر لتفاعل طريقة التدريس والجنس على اتجاهات الطلبة نحو مادة التكنولوجيا، وهـذا قـد   

نفسـها والفتـرة الزمنيـة     لمتغيرات واألدواتيعني أن كال الجنسين قد تعرضوا للظروف التعليمية وا
   .نفسها، أدى استفادة كل من الطلبة الذكور والطلبة اإلناث من الطريقة بالمستوى نفسها

  .ولم تتفق أو تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات المرتبطة بها في هذه الدراسة
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  :التوصيات 2.5

  :بما يلي بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة

  .توصيات لوزارة التربية والتعليم ومديرية المناهج الفلسطينية. أ

  .استخدام استراتيجية االستقصاء في تدريس مادة التكنولوجيا في المراحل الدراسية المختلفة .1
  .تفعيل دور مختبر الحاسوب في المدارس وتوظيفه لمختلف المواد الدراسية .2
  .تخدام وتوظيف هذه االستراتيجية في العملية التعليميةتدريب المعلمين والمعلمات على اس  .3
تدريب معلمي ومعلمات الحاسوب على إنتاج برامج محوسـبة منظمـة وفـق اسـتراتيجية       .4

 . االستقصاء الموجه
تشكيل لجان خاصة في الوزارة لحوسبة منهاج التكنولوجيا، وتطويرها باستخدام اسـتراتيجية   .5

 .االستقصاء الموجه بالحاسوب
  

  :توصيات للباحثين .ب

مادة التكنولوجيـا علـى   فقاً الستراتيجية االستقصاء في إجراء المزيد من البحوث والدراسات و .1
 .متغيرات أخرى  ومراحل مختلفة من المراحل الدراسية

إجراء المزيد من البحوث والدراسات وفقاً الستراتيجية االستقصاء على متغيرات أخرى وعلى  .2
  .والعلوم والفيزياء والكيمياء واألحياءمواد أخرى كالرياضيات 

إجراء دراسات أخرى للمقارنة ما بين استراتيجيات التعلم الـذاتي والتـي منهـا االستقصـاء      .3
  .واستراتيجيات أخرى كالتعلم التعاوني
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مؤسسة الـوراق  : ، األردنالتكنولوجيا الحديثة والتربية والتعليم). 2004(الصوفي، عبد اهللا إسماعيل 
  .للنشر والتوزيع
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ت التي يواجهها طلبة الصف العاشر ومعلميهم في تعلم وتعلـيم  المعوقا .)2005(الطيبي، منال محمد 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنيـة، نـابلس،    مبحث الحاسوب في محافظة نابلس،

 .فلسطين
  

أثر طريقة األنشطة االستقصائية في فهم طلبة الصف التاسـع األساسـي   ). 2009(عايش، خالد محمد 
، رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة القـدس،    ومعتقداتهم المعرفية حول العلمللمفاهيم الفيزيائية 

 .القدس، فلسطين

أثر استراتيجية التعليم التعاوني اإلتقاني واستراتيجية التعليم المفـرد المعـزز   ). 2006(العبادلة، سالم 
ألساسـية فـي   بالحاسوب في التحصيل في الرياضيات وحل المشكالت الرياضية لدى طالب المرحلة ا

 .جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردنرسالة دكتوراه غير منشورة،  األردن،
  

، استراتيجيات التدريس في القرن الحـادي والعشـرين  ). 2007(عبيدات، ذوقان و أبو السميد، سهيلة 
 .دار الفكر للنشر والتوزيع: األردن

في العمل المخبري في اكتساب مهـارات عمليـات العلـم     أثر طريقتي تدريس). 2005(العبيدين، مها 
، رسالة ماجستير غيـر  وتحصيل المفاهيم العلمية لطالبات المرحلة الثانوية في مادة الكيمياء في األردن

 .منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن
  

اتجاهـات طلبـة   أثر استخدام وسائل تعليمية محوسبة في تحصـيل و ). 2011(عدوي، إبراهيم خليل 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القـدس،   الصف العاشر نحو العلوم في محافظة بيت لحم،

 .فلسطين

 فـي  التكنولوجيا منهاج تطبيق تواجه التي المعوقات). 2011(العسيلي، رجاء زهير و الكركي أكرم 
وزارة التربية والتعلـيم   ،المعلمين منظور من الخليل في محافظة األساسية للمرحلة الحكومية المدارس

 .الفلسطينية، المؤتمر التربوي الثاني، فلسطين
  

دار المسيرة للنشر والتوزيـع  : ، األردنطرق وأساليب تدريس العلوم). 2002(عطا اهللا، ميشيل كامل 
  .والطباعة
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الـدار   :، اإلسـكندرية في علم النفس االجتمـاعي التطبيقـي  ). 2006(العيسوي، عبد الرحمن محمد 
 .الجامعية للنشر

  
 
  

دار المسـيرة للنشـر   : ، عمـان، األردن التربية العلمية وتدريس العلـوم ). 2003(علي، محمد السيد 
  .والتوزيع والطباعة

  

دار المسـيرة  : ، عمان، األردنالحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية ).2004(عيادات، يوسف أحمد 
 .للنشر والتوزيع والطباعة

: ، القاهرة، مصـر مدخل إلى التدريب غير التقليدي: التعليم االلكتروني). 2003(يمان محمد الغراب، إ
 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

  

دار الفكـر للطباعـة   : ، عمـان، األردن طرق تدريس الحاسوب). 2003(الفار، إبراهيم عبد الوكيل 
 .والنشر والتوزيع

  

 .دار الشروق للنشر والتوزيع: ، عمان، األردنإلى التدريس المدخل). 2003(الفتالوي، سهيلة محسن 
  

أثر أسلوب تنظيم محتوى مادة الفيزيـاء والتـدريس وفـق طريقتـي حـل      ). 2005(قطيط، غسان 
المشكالت واالستقصاء الموجه في اكتساب المفاهيم ومهارات التفكير العليـا لـدى طـالب المرحلـة     

ر منشورة، جامعة عمان العربية للدراسـات العليـا، عمـان،    رسالة دكتوراه غي األساسية في األردن،
 .األردن

  

  .عالم الكتب: ، القاهرة، مصرالتدريس بالتكنولوجيا الحديثة). 2006(قنديل، أحمد إبراهيم 
  

دار : ، عمـان، األردن المواد التعليمية في الطفولة المبكـرة ). 2007(قنديل، محمد و بدوي، رمضان 
 .الفكر للنشر والتوزيع

أثر استخدام الوسائط المتعددة التفاعلية على تحصـيل طلبـة الصـف    ). 2006( مجاهد، مها عمران 
رسالة ماجستير غيـر منشـورة، جامعـة     التاسع األساسي في مادة العلوم العامة واتجاهاتهم نحوها،

 .القدس، القدس، فلسطين
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ن االستقصائية لدى طلبـة الصـف   أثر استخدام استراتيجية سوخما). 2011(المخامرة، إنعام إبراهيم 
، رسالة ماجستير غير منشـورة،  الثامن األساسي في تفكيرهم الهندسي ودافعيتهم نحو تعلم الرياضيات

 .كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة القدس، القدس، فلسطين
  

يـة  أثر استخدام طريقة االستقصاء الموجـه علـى تحصـيل المعرفـة العلم    ). 2008(مدالة، نجيب 
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين، اليمن. واالحتفاظ بها في مادة الكيمياء

  

فاعلية استخدام إسـتراتيجيتي االستقصـاء الموجـه واالستقصـاء المعـزز      ). 2005(مريان، سلوى 
بالحاسوب في تدريس الرياضيات في التحصيل وتنمية التفكير الرياضي لدى طالب المرحلة األساسـية  

 .جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، ردنفي األ
  

أثر استخدام النماذج الفراغية والحاسـوب كوسـائل تعليميـة فـي     ). 2008(المشاعلة، موسى سالم 
ن، التحصيل اآلني والمؤجل في مادة الكيمياء وتنمية االتجاهات لدى طلبة المرحلة األساسية فـي األرد 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسـات العليـا،   
 .عمان، األردن

  

أثر استخدام طريقة التدريس بالحاسوب في تحصيل طلبة الصف التاسـع  ، )2002(المصطفى، نسرين 
منشورة، جامعة اليرموك، اربد، ، رسالة ماجستير غير األساسي في مبحث الفيزياء واتجاهاتهم نحوها

 .األردن
  

دار الفكـر للطباعـة   : ، عمـان األردن علم النفس االجتماعي). 2000( المعايطه، خليل عبد الرحمن 
  .والنشر والتوزيع

  

فاعلية استخدام استراتيجية تدريسية مسـتندة إلـى الـتعلم االستقصـائي     ). 2009(المقدادي، فراس 
على حل المشكالت الرياضية واالتصـال الكتـابي لـدى طلبـة الـتعلم       التعاوني في التحصيل والقدرة

جامعـة عمـان العربيـة    رسالة دكتوراه غير منشـورة،   األساسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
 .للدراسات العليا، عمان، األردن
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طلبـة  أثر كل من التعلم التعاوني وبرنامج تعليمي محوسب فـي تحصـيل   ). 2005(المنزالوي، عمر 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتـه،   الصف السابع األساسي في مادة العلوم بمحافظة العقبة،

 .الكرك، األردن
  

  . مكتبة الرشيد: الرياض، السعودية استخدام الحاسب اآللي في التعليم،). 2008(الموسى، عبد اهللا 
  

وأساليب واستراتيجيات حديثـة فـي    طرق). 2003(النجدي، أحمد و عبد الهادي، منى و راشد، علي 
 .دار الفكر العربي: ، القاهرة، مصرتدريس العلوم

  

، ورقـة  مشروع استخدام الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية في المناهج الدراسـية ). 2000(الهيل، فايز 
مقدمة في ندوة متطلبات توظيف التقنيات التربوية المعاصرة في تعلـيم المـواد الدراسـية، الريـاض،     

  .لمملكة العربية السعوديةا
  

، تقرير نتائج الدراسة الدولية في الرياضـيات  والعلـوم   .)2005(وزارة التربية و التعليم الفلسطينية 
 .دائرة القياس والتقويم، رام اهللا، فلسطين

  

 .، رام اهللا، فلسطينمركز المناهج، 10التكنولوجيا  .)2005(وزارة التربية و التعليم الفلسطينية 
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  )2(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  
  

 جدول مواصفات االختبار التحصیلي

  التطبیق  الفھم  المعرفة      
  مستویات علیا

 )التحلیل ، التركیب، التقویم(
  المجموع

حدة
الو

  

عدد   المحتوى  
  الحصص

نسبة 
  %100  %25  %31 %19  %25  التركیز

مة
نظ

األ
  

  2 - 1 - 1  %10  1  النظام

عناصر 
 4 1 1 1 1  %20  2  النظام

أنواع 
 4 1 1 1 1  %20  2  األنظمة

أنظمة 
 10 3 3 2 2  %50  5  مختارة

  20 5 6 4 5  %100  10  المجموع
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  )3(ملحق رقم 

  أسماء السادة أعضاء هيئة التحكيم الذين تمت االستعانة بخبراتهم خالل مدة الدراسة

  مكان العمل  اللقب العلمي  اسم المحكم  الرقم

  طبيعة التحكيم

االختبار 
  التشخيصي

مقياس 
  تجاهاتاال

 ةالبرمجي
  المحوسبة

   X X  جامعة القدس  عضو هيئة تدريس  .محسن عدس. د  .1

   X X  جامعة القدس عضو هيئة تدريس  .عفيف زيدان. د  .2

   X   جامعة القدس عضو هيئة تدريس  .زياد قباجة. د  .3

   X X  جامعة القدس عضو هيئة تدريس  .إبراهيم عرمان. د  .4

تدريس عضو هيئة  .عادل ريان. د  .5    X X  المفتوحة جامعة القدس 

   X X  جامعة بيت لحم عضو هيئة تدريس  مازن قطاطو. د  .6

  X X جامعة بيت لحم عضو هيئة تدريس  عمر مزعل. د  .7

  X X جامعة بيت لحم عضو هيئة تدريس  نانسي إلياس. د  .8

    X  X  جامعة النجاح عضو هيئة تدريس  .حسن محمد تيم. د  .9

      X  جامعة النجاح عضو هيئة تدريس  ورعلي شق. د  .10

    X  X  جامعة النجاح عضو هيئة تدريس  عبد الغني الصيفي. د  .11

    X  X  جامعة الخليل عضو هيئة تدريس  عزام احدوش. د  .12

    X    جامعة الخليل عضو هيئة تدريس  كمال يونس.د  .13

      X  جامعة الخليل عضو هيئة تدريس  خالد كتلو. د  .14

 عضو هيئة تدريس  يونس أكرم. م  .15
جامعة بوليتكنك 

  فلسطين
    X 

 عضو هيئة تدريس  محمد أبو طه. أ  .16
جامعة بوليتكنك 

  فلسطين
    X 
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رقم
ال

  

  مكان العمل  اللقب العلمي  اسم المحكم

  طبيعة التحكيم

االختبار 
  التشخيصي

مقياس 
  االتجاهات

 ةالبرمجي
  المحوسبة

 عضو هيئة تدريس  محمد محتسب. م  .17
امعة بوليتكنك ج

 فلسطين
  X 

 X X X  حكومة مشرفة تكنولوجيا  إكرام التكروري. أ  .18

  X X حكومة  مشرف تكنولوجيا  هاني حمامدة. أ  .19

 X X X حكومة مشرف تكنولوجيا  فادي الجنيدي. أ  .20

 X X X حكومة  معلم تكنولوجيا  إياد النبتيتي. أ  .21

 X X X حكومة  معلمة تكنولوجيا  وفاء أبو رجب. أ  .22

  X X حكومة  معلمة تكنولوجيا  دعاء عياد. أ 23.

 X X X حكومة  معلم تكنولوجيا  عمار زلوم. أ 24.

  X X حكومة  معلم تكنولوجيا  زيد شبانة. أ 25.
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )4(ملحق رقم 

  االختبار التحصيلي في صورته النهائية

.....لبة عزيزتي الطا..... عزيزي الطالب   

أثر إستراتيجية االستقصاء الموجه بالحاسوب في تحصيل "  إلى بدراسة تهدف التعرف تقوم الباحثة
  ".طلبة الصف العاشر األساسي في التكنولوجيا واتجاهاتهم نحوها 

ي  اختبار لقياس تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة التكنولوجيا لوحـدة األنظمـة،    ⧵وبين يديك 
  .جابة عن فقرات االختبار بموضوعيةأرجو منك اإل

 شاكرةً حسن تعاونكم

 

  :الباحثة                                                                                

الحرباوي ُرال  

جامعة القدس   
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 10 9 8 7 6 5  4 3 2 1 الفقرة

           رمز اإلجابة

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 الفقرة

           رمز اإلجابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــة   ــم المدرســـ : اســـ
___________                                         .

  .____: الشعبة  .شر األساسيالعا: الصف 

  أنثى □ذكر        □ : الجنس   .__________: ة / اسم الطالب

  20: مجموع العالمات   .دقيقة 40: الزمن  _ _ / _ _ / 2011: التاريخ 



 107

يهدف هذا االختبار إلى معرفة التحصيل األكاديمي في وحـدة األنظمـة مـن مـادة     
  .التكنولوجيا لطلبة الصف العاشر األساسي

  :تعليمات االختبار

  :عزيزتي  قراءة التعليمات بدقة قبل البدء باإلجابة يرجى عزيزي

  .ة عليهاقراءة الفقرة االختبارية جيداً وبتمعن قبل اإلجاب .1
 .جميع اإلجابات يجب أن ترصد في الجدول المرفق .2

 .يرجى عدم ترك أي فقرة اختبارية دون اإلجابة عنها .3

يتم رصد إجابة واحدة فقط أمام كل سؤال، وتحسب اإلجابة خطأ إذا كان هناك  .4
 .أكثر من إجابة للفقرة االختبارية الواحدة

اإلجابة عنها، ومن ثم العودة االنتقال إلى فقرة أخرى في حالة مواجهة صعوبة ب .5
 .إلى الفقرة نفسها فيما بعد

  . عالمة واحدة) 1(لكل فقرة اختبارية  .6
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بنداً، ) 20(تألف هذا االختبار من نوع واحد من األسئلة الموضوعية، يحتوي على ي
رمز اإلجابة الصحيحة ي /يلي كل منها أربع إجابات واحدة فقط منها صحيحة، أنقل 

  : المرفق للجدول

  :نقصد بالنظام . 1

هو استخدام المعلومات من التغذية الراجعة في مراقبة النظام وسيره، باتجاه تحقيق أهدافه، لضمان . أ
  .أفضل جودة ممكنة للمخرجات

  .هي العناصر التي تم إنتاجها ومعالجتها عن طريق عمليات التحويل إلى شكلها النهائي. ب

المترابطة أو األجزاء المتفاعلة التي تستقبل مدخالت معينة من البيئـة   هو مجموعة من العناصر. ج
  .ثم تتم معالجتها لإلنتاج مخرجات

  .هي جميع المعلومات والبيانات حول المخرجات لتقيمها. د

ـُعد جميع ما يأتي أنظمة طبيعية . 2     :باستثناءت

  .نظام البيئيال. د  .الكعكة. ج  .الجهاز التنفسي. ب  .النظام الشمسي. أ

  :إحدى ما يأتي يعتبر نظاماً فرعياً للسيارة. 3

  .نظام اإلشارة الضوئية. د  .نظام االحتراق. ج  .المفتاح. ب  .المحرك. أ

  :  باستثناءجميع ما يأتي من مدخالت النظام . 4

  .البيانات. د  .الجهد البشري. ج  .المفتاح. ب  .البوابات المنطقیة.أ

  :، تعد واحدة من عناصر النظام"مبيعات شركة ما"ستوى المعلومات حول م. 5

  .التغذية الراجعة. د  .المخرجات. ج  .  العمليات. ب  .المدخالت . أ

  : من ميزات العوام الكهربائي . 6

كثــــــرة . أ
  .األعطال

ال يمكن التحكم في عمليـة   .ب
  .التشغيل وإنهاء التشغيل

يمكن التحكم في عمليـة   .ج
  .تشغيلالتشغيل وإنهاء ال

  .مكلفة مادياً .د
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  :النظام الذي يصعب تعديل مخرجاته آلياً يسمى بالنظام. 7

  .الفرعي. د  .المركب. ج  .   المفتوح. ب  .المغلق. أ

  :يمثل الشكل المجاور خط لتعبئة العصير، ويتم قياس مستوى تعبئة الزجاجات بوساطة. 8

  

  

  .بوابات المنطقيةال.د  .البيانات. ج  .  المجسات . ب  .النظر . أ

  :في نظام التدفئة المركزية يتم التحكم في درجة حرارة الغرفة بوساطة. 9

  .مقاومة ثابتة. د.        الثيرموستات. ج  .  LDR. ب  .الديزل. أ

  :أفضل نظام يستخدم للتحكم في منسوب الماء هو.10

كل ما . د  .لميكانيكيالتحكم ا. ج  ) .   المرحل( الريليه . ب  .التحكم الكهربائي. أ
  .ذكر خطأ

  :تتحدد العمليات في الشكل المجاور بـ.  11

  

  .أوامر من الحبل الشوكي للعضالت باالنقباض بوساطة الخاليا العصبية الحركية. أ

  .الشمعة. ب

     ).اليد( تحليل اإلشارة الواصلة للحبل الشوكي من الخاليا العصبية الحسية .ج

  .)حاسة اللمس(ة خاليا عصبية حسي. د

  :يعد نظام التدفئة المركزية نظاماً . 12

  .بسيطاً. د  .مفتوحاً .ج  .صناعياً ومفتوحاً .ب  .صناعياً ومغلقاً .أ
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  :باستثناءجميع ما يأتي تُعد من األنظمة المركبة . 13

نظــام العوامــة . أ
  .   الكهربائية

ــاه  .ب ــر المي نظــام تكري
  .   العادمة

ــام التدف. ج ــة نظـ ئـ
     .المركزية

ــداد  . د ــام إع نظ
  .الكيك

  :المياه التي يتم تكريرها في نظام تكرير المياه العادمة هي . 14

  .المياه الرمادية. د  .المياه الصفراء. ج  .المياه البيضاء. ب  .المياه السوداء.  أ

  :المياه العادمة هي . 15

  .المنزل فقط تلك المياه الناتجة من المطبخ ، والغسالة، وتنظيف . أ

  .تلك المياه الملوثة بمواد صلبة أو سائلة أو غازية أو كائنات حية دقيقة .ب

  .تلك المياه الناتجة من األمطار. ج

  .تلك المياه الصالحة للشرب. د

  : أحد ما يأتي يعبر عن مفهوم التحكم. 16

  .هو تحويل المدخالت إلى مخرجات. أ

  .تاجها أو معالجتها عن طريق عمليات التحويل إلى شكلها النهائيهو تلك العناصر التي تم إن .ب

هو استخدام المعلومات من التغذية الراجعة في مراقبة النظام وسيره، باتجـاه تحقيـق أهدافـه،    . ج
  .لضمان أفضل جودة للمخرجات

  .هو تلك العناصر الخاصة الالزمة إلتمام عمليات النظام. د

  : نواع األنظمةمن أ عدي آلتيامن  أي. 17

  .كل ما ذكر. د  .النظام الطبيعي. ج  .       النظام المغلق. ب.                 النظام البسيط. أ

  :تتمثل عمليات نظام العوام الكهربائي في. 18

مستوى المـاء  . أ
  .في الخزان 

ــغيل   .ج  .امتالء الخزان بالماء. ب ــاف أو تش إيق
  .المضخة

  .   ضخ الماء للخزان. د
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الكهربائية فهو يعمل ) األحمال(مفيد في التحكم  بتشغيل العديد من األجهزة ) الريليه( المرحل . 19
  : على

  .زيادة العزل الكهربائي في حال الربط بين دارتين مختلفتين في الفولتية. أ

  .التقليل من العزل الكهربائي . ب

   .                ال يؤثر على العزل الكهربائي . ج

  .   الربط بين دارتين كهربائيتين متساويتين في الفولتية. د

  :أحد األحواض اآلتية مناسب كي يكتمل مخطط نظام تكرير المياه العادمة التالي. 20

حوض ترسيب ثم حوض مرشح حجري ثم حوض المياه المعالجة  .  أ
  ثم حوض مرشح حجري

يب ثم حوضان مرشح حجري ثـم حـوض الميـاه    حوض ترس . ب
  .المعالجة 

حوض ترسيب ثم حوض المياه المعالجة ثم حوضـان مرشـح    . ج
  .حجري

حوضان مرشح حجري ثم حوض ترسيب ثـم حـوض الميـاه     .  د
  .المعالجة

  انتهت األسئلة



 112

  ) 5( الملحق رقم 
  قرات االختبار التحصيلي في وحدة األنظمةمعامل الصعوبة والتمييز لف

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة

1  0.60 0.42 

2  0.78 0.33 

3  0.43 0.33 

4  0.38 0.58 

5  0.55 0.42 

6  0.38 0.33 

7  0.45 0.25 

8  0.68 0.50 

9  0.78 0.67 

10  0.33 0.25 

11  0.40 0.42 

12  0.45 0.75 

13  0.60 0.25 

14  0.28 0.33 

15  0.55 0.33 

16  0.70 0.50 

17  0.70 0.42 

18  0.23 0.25 

19  0.53 0.25 

20  0.25 0.33 
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  ) 6( الملحق رقم 
  نموذج إجابة االختبار التحصيلي للصف العاشر األساسي في وحدة األنظمة

  

  

  

  
  

  

  

 مفتاح اإلجابة

 رمز اإلجابة رقم السؤال  رمز اإلجابة رقم السؤال

 ج 11.  ج  .1

 أ 12.  ج  .2

 د 13.  د  .3

 د 14.  أ  .4

 ب 15.  د  .5

 ج 16.  ج  .6

 ج 17.  ب  .7

 ب 18.  ب  .8

 أ 19.  ج  .9

 ب 20.  أ  .10
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  الرحیم الرحمن اهللا سمب

  )7(رقم ملحق 
  مقیاس اتجاھات الطلبة نحو مادة التكنولوجیا بصورتھ النھائیة

  

  الطالبة عزیزتي......  الطالب عزیزي

   وبعد یبةط تحیة

 بالحاس وب  الموج ھ  االستقصاء استراتیجیة أثر"  إلى التعرف تھدف بدراسة الباحثة تقوم
  " . نحوھا واتجاھاتھم التكنولوجیا في األساسي العاشر الصف طلبة تحصیل في

 ل  ذا التكنولوجی  ا، م  ادة نح  و اتجاھات  ك تمث  ل الفق  رات، م  ن ع  ددًا اإلس  تبانة ھ  ذه وتتض  من
 ،وموقف ك  رأی ك  حسب واھتمام وموضوعیة بدقة الفقرات عن إلجابةبا التكرم منك أرجو
 س تجد  حی ث  ،نظرك وجھة تمثل التي الخانة في فقرة كل أمام) × (  إشارة بوضع وذلك

  : التالیة الخیارات من مجموعة عبارة كل أمام

   بشدة أعارض – أعارض – محاید – أوافق – بشدة أوافق

  .فقط العلمي البحث لغایات إال تستخدم ولن تامة ریةبس ستعامل إجاباتك جمیع بأن علمًا

  تعاونكم حسن ًةشاكر

                                                               

  الباحثة                                                             

  الحرباوي ُرال

  القدس جامعة
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   صیةشخ البیانات : األول الجزء

  :       الجنس

  أنثى □                   ذكر□                    
  ----------------------- :الشعبة       ---------------------------- : المدرسة

  

 ك ل  مقاب ل  نظ رك  وجھة تمثل التي الخانة في)  X(  إشارة وضع الرجاء : الثاني الجزء
  :یأتي فیما عبارة

  الفقرة  الرقم

  یرالتقد

فق
أوا

 
شدة

ب
  

فق
أوا

اید  
مح

ض  
عار

أ
  

ض
عار

أ
 

شدة
ب

  

            .بنفسي جدیدة أفكار اكتشاف على التكنولوجیا مادة تعلم یساعدني  .1

            .الكثیر الشيء التكنولوجیا دروس في أتعلم أنني أشعر  .2

            .مھمة التكنولوجیا في ندرسھا التي المواضیع أن أشعر  .3

 مادة في األنظمة وحدة فھم على اسوبالح استخدام یساعدني  .4
            .التكنولوجیا

 في المعلم یعدھا التي المحوسبة التعلیمیة البرامج مع وأتفاعل أستمتع  .5
            .التكنولوجیا مادة

            .التكنولوجیا حصة في واالطمئنان بالراحة أشعر  .6

            .التكنولوجیا حصة في سریعًا الوقت بمرور أشعر  .7

            .التكنولوجیا دراسة في وقتي معظم اقضي أن فضلأ  .8

           .الجھد من الكثیر أبذل  أن دون التكنولوجیا مادة فھم في سھولة أجد  .9

           . بأول  أوًال للتكنولوجیا البیتیة الواجبات أنجز  .10

            .التكنولوجیا حصة یوم العطلة تصادف عندما بالضیق أشعر  .11

            .بفاعلیة التكنولوجیا حصص في أشارك  .12

            .التكنولوجیا حصص في نفسي من ً واثقـا أكون  .13

            .واستعداد بشوق التكنولوجیا حصة أنتظر  .14
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  الفقرة  الرقم

  التقدیر

فق
أوا

 
شدة

ب
  

فق
أوا

اید  
مح

ض  
عار

أ
  

ض
عار

أ
 

شدة
ب

  

            .صعبة مادة التكنولوجیا مادة أن أرى  .15

            .التكنولوجیا في الصعبة التمارین حل يف المتعة أجد  .16

 أثناء في األخرى المواضیع من أكثر التكنولوجیا مادة في التقدم أستطیع  .17
           .الدراسة

            .التكنولوجیا بمادة یتعلق إذاعي برنامج أي متابعة في أرغب  .18

            .التكنولوجیا مادة في متمیزًا طالبًا نفسي أعتبر  .19

            .أدرسھا حین مستمتعًا التكنولوجیا مادة تجعلني  .20

            .التكنولوجیا حصص عدد یزداد أن أتمنى  .21

            .التكنولوجیا مادة في عالیة عالمات على بحصولي أتفاءل  .22

            .بالتكنولوجیا عالقة لھا مواضیع عن زمالئي یتحدث أن أحب  .23

            .الیومیة مشاكلي من الكثیر حل في التكنولوجیا مادة تفیدني  .24

 المنطقي التفكیر على قدراتي تطویر في التكنولوجیا مادة تساعدني  .25
            .السلیم

            .واالبتكار التحدي على التكنولوجیا مادة تساعدني  .26

            .الحیاة في جدیدة ألشیاء لدّي االستطالع حب التكنولوجیا مادة تشبع  .27

            .التكنولوجیا اختبارات أثناء رتیاحباال أشعر  .28

            .التكنولوجیا تمارین حل على قادرًا أكون عندما باالرتیاح أشعر  .29

            .المواضیع بعض حذف تم لو التكنولوجیا مادة أحب  .30

           .التكنولوجیا بحصص كثیرًا أھتم  .31

           . علّي عبئًا تشكل التكنولوجیا مادة أن أرى  .32

 أدرس ھا  الت ي  بالمواض یع  عالق ة  لھ ا   تطویری ة  بدورات بااللتحاق أرغب  .33
           التكنولوجیا مادة في
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  )8(رقم ملحق 
 نموذج خطة يومية للمجموعة الضابطة

العاش  ر : الص  ف                             نظ  ام التدفئ  ة المركزی  ةت  ابع : ال  درس            جی  ا التكنولو: المبح  ث
  .األساسي

   ......................إلى..........................                           من : الفترة الزمنیة                     1: عدد الحصص

 األهداف خطوات التنفيذ التقويم المالحظات

  :التمهيد  

آلية عمل ( مراجعة الطالب بالحصة السابقة   
 ).المركزيةنظام التدفئة 

 

     

  :العرض   

للطالب أن نظام التدفئة  -أشرح للطالبات  - صنف نظام التدفئة  - 
 هو نظام 

 أن يصنف الطالب نظام  -

ــكل  .صناعي ومغلق  .المركزية  ــة بش ــة المركزي التدفئ
 .صحيح

       

أشرح للطالب  بأن الثيرموستات تـزود   - وضح أهمية  - 
 وحدة التحكم 

 ة أن يوضح الطالب أهمي -

بالتغذية الراجعة عن درجة الحرارة وتقـوم   الثيرموستات في نظام   
 بناء  وحدة التحكم

 الثيرموستات في نظام التدفئة  

 على هذه المعلومات بتعديل المدخالت بحيث .التدفئة المركزية 
 تعمل على 

 .المركزية بدقة

    .إيقاف البويلر أو تشغيله   
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 األهداف خطوات التنفيذ التقويم المالحظات

أوضح للطالب أن نظام التدفئة المركزيـة   - ما تصنيف نظام  - 
 .ومغلق نظام صناعي 

 أن يصنف الطالب نظام  -

 .التدفئة المركزية بشكل سليم  التدفئة المركزية؟ 

أستخلص مع للطـالب عناصـر نظـام     -  حدد عناصر التدفئة  - 
 .التدفئة المركزية

 طالب عناصر أن يحدد ال -

  .نظام التدفئة المركزية بدقة .ديزل وكهرباء : المدخالت   .المركزية 

احتراق الـديزل لرفـع درجـة    : العمليات   
  حرارة الماء 

 

بواسطة البويلر، ووصـل وفصـل التيـار      
  .للمضخة

 

مجـس  ( ثيرموسـتات  : راجعـة  التغذية ال  
  .)حراري

 

خفـض معـدل احتـراق     رفع أو: التحكم   
  الديزل، 

 

فصــل أو وصــل المضــخة بنــاء علــى   
 .الثيرموستات

 

أكلف الطالبات والطـالب بحـل أسـئلة     -  
 .67صفحة 

 

     

   :الخاتمة  

  .مراجعة الطالب بأهداف الحصة  

  

  . ةالكتاب، السبورة، طباشیر ملون     :الوسائل
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  )9( رقم ملحق
  نموذج خطة يومية للمجموعة التجريبية

  )ستقصاء الموجه بالحاسوبطريقة اال( 

  .دقيقة 40: الزمن    مدرسة ابن رشد األساسية للبنين

  2011  / --/--: التاريخ  النظام: الموضوع  .الصف العاشر األساسي

  :سلوكيةاألهداف ال

v بدقةالنظام  مفهوم الطالب وضحأن ي. 
v  يذكر الطالب أمثلة منتمية لبعض األنظمةأن. 

  :التعلمية  األساليب واألنشطة التعليمية

  :دور المعلم  .1
  :دور المعلم في بداية الحصة ) أ ( 

ت وربطـه بـالمحتوى الجديـد    مراجعة الطالب بالمحتوى السابق لوحدة االلكترونيـا  .1
  .األنظمة

وكتابتها علـى  التوضيح للطالب التعليمات واألمور الفنية الالزمة الستخدام الحاسوب  .2
 .السبورة

رنامج وتزويدهم بالتعليمات الالزمة للدخول والتنقـل  لطالب لمكان تخزين البل التوضيح .3
 .داخل البرنامج باإلضافة لتعليمات الخروج من البرنامج وكتابتها على السبورة

دقائق إلغـالق الجهـاز والعـودة     5دقيقة للعمل و 35( دقيقة 40تحديد زمن الحصة  .4
  ).للصف

  :دور المعلم في أثناء الحصة) ب(     

  .تشغيل جهاز الحاسوب إرشاد الطلبة لكيفية .1
إرشاد الطلبة لكيفية تشغيل البرنامج من المكان المخزن عليه، واإلجابة عن استفسارات  .2

 .الطلبة الخاصة بالحاسوب والمساعدة في حل األمور الفنية التي تواجه الطلبة
 .إرشاد الطلبة بطيئي التعلم ومساعدتهم في تسير عملية تعلمهم كلما اقتضى األمر ذلك .3
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  :دور المعلم في نهاية الحصة) ج(     

 .إعطاء تعليمات للطالب بإغالق البرنامج بطريق سليمة .1
التأكد من إغالق جميع األجهزة، وتنظيم عملية خروج الطالب من مختبر الحاسوب  .2

 . متوجهين للصف
  :دور الطالب  .2

  :دور الطالب في بداية الحصة) أ ( 

ى لوحة اإلرشادات الموجودة لتشغيل جهـاز  التقيد بالتعليمات واإلرشادات المكتوبة عل .1
  .الحاسوب

 .تشغيل جهاز الحاسوب وفتح البرنامج المنصب على سطح المكتب .2
 ).الشاشة الرئيسة ( من شاشة البدء ينتقل الطالب لشاشة العمل  .3
 : من الشاشة الرئيسية، سيكون أمام الطالب عدة خيارات من ضمنها .4

العودة للشاشة الرئيسية مـن خـالل    المقدمة، عليه قراءتها بتمعن ومن ثم  . أ
  .األزرار الموضوعة من أجل بذلك

األهداف، والتي تمثل أهداف الوحدة الدراسية بالكامل وعليه االطالع عليها   . ب
وفهمها والعودة بعد ذلك للشاشة الرئيسية من خـالل األزرار الموضـوعة   

 .من أجل ذلك
اقتضى األمر ذلك أثنـاء   التعليمات، عليك قراءتها بتمعن والعودة إليها كلما  . ت

 . العمل على البرنامج
 .باإلضافة لخيار الدروس التي تتناولها هذه البرمجية  . ث

) النظـام ( يقوم الطالب باختيار الدرس األول لينتقل بذلك إلى شاشـة الـدرس األول    .5
النظام (، ثم يضغط على زر األهداف لينتقل لشاشة أهداف الدرس    ) 6( شريحة رقم 

 ).   6( من خالل األزرار إلى شريحة رقم ، والعودة )
شـريحة       1يضغط بعد ذلك على زر الشرح واالستقصاء ليصل بذلك إلى استقصـاء   .6

، ويستمر الطالب من خالل خطوات الشرح الذاتي، وعلى الطالب عدم االنتقـال  ) 8( 
صـائية  من شريحة إلى أخرى إال بعد اإلجابة عن األسئلة الواردة بها واألنشطة االستق

المرفقة لخطوات عرض كل شريحة من شرائح البرمجية التعليميـة، ومحاولـة فهـم    
 ).17 – 8( واستيعاب التسلسل في محتوى الشريحة جيداً، الشرائح 

 ).20 - 18( ينتقل الطالب بعد ذالك إلى األمثلة لفهم واستيعاب مفهوم النظام، شرائح  .7
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استقصاء، ويحاول حـل مـا يطلـب منـه     ثم ينتقل الطالب إلى التدريبات الصفية لكل  .8
 ). 25 - 21( حاسوبياً، الشرائح 

يختار الطالب بعد ذلك تمارين ومسـائل كـل استقصـاء، ويحـاول حـل األنشـطة        .9
االستقصائية المرفقة لها حاسوبياً، وال ينتقل من شريحة إلى أخرى إال بعد اإلجابة عن 

، علمـاً بـأن   )تـدقيق  ( زر األسئلة المطروحة والتأكد من صحة اإلجابة من خـالل  
 ). 31 – 26( البرنامج يسمح بأكثر من محاولة للوصول للحل، الشرائح 

  :دور الطالب أثناء الحصة ) ب (        

أن   يتعلم الطالب من خالل التنقل ما بين الشرائح وال ينتقل إلـى شـريحة إال بعـد    .1
شرائح سابقة إذا شعر انه الرجوع إلى  يةمكانباإلضافة إللمحتواها، هذا  يكون مدركاً
  .بحاجة لذلك

اللجوء للمعلم لالستفسار واإلرشاد والمساعدة في البحث والتقصي عند شعوره بـأن   .2
 .االستمرار هكل محاوالته باءت بالفشل، وال يسع

  :دور الطالب في نهاية الحصة) ج (   

  في حال أنهى الطالب وفهم محتوى الدرس قبل انتهاء وقت الحصة فبإمكانه  .1
  .االنتقال إلى الدرس التالي   

عند انتهاء الزمن المخصص للحصة يقوم الطالب بإغالق البرنامج ومن ثم إغـالق   .2
 .الجهاز
  :المصادر التعليمية 

 البرنامج التعليمي المحوسب باستخدام البرامج  .1
)& Movie Maker  Visual Basic & Real Player & Power Point & Flash (

  .لوحدة األنظمة 

 .وأجهزة الحاسوب وملحقاتها الموجودة في المختبر )O.H.P(جهاز  .2
  :التقويم 

  .يقوم الطالب نفسه بنفسه من خالل التمارين والتدريبات الواردة في البرنامج .1
  يقوم المعلم الطالب، من خالل متابعته خالل الحصة وتفاعله مع البرنامج.2             

  المحوسبة التعليمية المادة ويتيح CD قرص الرسالة مع مرفق
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  )10(ملحق 

  كتاب تسهيل المهمة من جامعة القدس
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  )11(رقم ملحق 

  كتاب تسهيل المهمة من مديرية تربية وسط الخليل
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  ) 12(  رقم ملحق
  نموذج لألسئلة اإلضافية لوحدة األنظمة

  نظام التدفئة المركزیة

  .-------------------------: االسم    التكنولوجیا: المبحث
  .-------------------------: الشعبة  .العاشر األساسي: الصف

  

  .............................:..........................................................................................ما ھو الثیرموستات

: )عناص                         ر النظ                         ام  (ارس                         م مخطط                         ًا لنظ                         ام التدفئ                         ة المركزی                         ة     
..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

      .........................................................................................................)مركب أم بسیط(ھل ھذا النظام 
  .........................................................................................................................................لماذا

 إلى عناصره حلل نظام التدفئة المركزیة

• ..................................................................................................................  
• ..................................................................................................................  
• ..................................................................................................................  
• ..................................................................................................................  
• ..................................................................................................................  
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  الجداول فهرس

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  56  .توزيع أفراد العينة على مجموعات الدراسة  )1.3 ( 

 )1.4 (  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس التحصيل القبلي 

  .والبعدي لدى أفراد عينة الدراسة تبعاً لطريقة التدريس
68  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس التحصيل القبلي   ) 2.4( 
  .اد عينة الدراسة تبعاً للجنسوالبعدي لدى أفر

69  

لمتغير التحصيل بالنسبة ) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المغاير   ) 3.4( 
  .لطريقة التدريس والجنس

70  

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لقياس التحصيل   ) 4.4( 
  .البعدي تبعاً لطريقة التدريس

71  

عدلة والخطأ المعياري لقياس التحصيل المتوسطات الحسابية الم  ) 5.4( 
  .البعدي تبعاً للجنس

71  

 )6.4 (  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس االتجاه القبلي 

  .والبعدي لدى أفراد عينة الدراسة تبعاً لطريقة التدريس
72  

 )7.4 (  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس االتجاه القبلي 

  .والبعدي لدى أفراد عينة الدراسة تبعاً للجنس
73  

)8.4(  
اتجاه عينـة أفـراد    متغير) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المغاير 

  .بالنسبة لطريقة التدريس والجنس الدراسة نحو مادة التكنولوجيا
74 

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لقياس اتجاهات عينة   ) 9.4( 
  .دراسة نحو مادة التكنولوجيا تبعاً لطريقة التدريسأفراد ال

75  

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لقياس اتجاهات عينة   ) 10.4( 
  .أفراد الدراسة نحو مادة التكنولوجيا تبعاً للجنس

75  
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  المالحق فهرس

  

  الصفحة  العنــــــــــــــــــوان  رقم الملحق

ة األنظمة من كتاب التكنولوجيا للصف تحليل محتوى لوحد  1
  97  .العاشر األساسي

  102  .جدول مواصفات االختبار التحصيلي  2

أسماء السادة أعضاء هيئة التحكيم الذين تمت االستعانة   3
  103  .بخبراتهم خالل مدة الدراسة

  105  .االختبار التحصيلي في صورته النهائية  4

5  
االختبار التحصيلي في وحدة معامل الصعوبة والتمييز لفقرات 

  112  .األنظمة

نموذج اإلجابة النموذجية االختبار التحصيلي للصف العاشر   6
  113  .األساسي في وحدة األنظمة

  114  .مقياس االتجاهات نحو مادة التكنولوجيا في صورته النهائية  7

  117  .نموذج خطة يومية للمجموعة الضابطة  8

  119  .التجريبية نموذج خطة يومية للمجموعة  9

  122  كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس  10

  123  .كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية وسط الخليل  11

  124  .نموذج لألسئلة اإلضافية لوحدة األنظمة  12
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