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 0 / 1اﻟﻣﻘدﻣﺔ:

 1 / 1ﻣدﺧﻝ اﻟﺑﺣث:
ﻳﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﻵن ﺛورة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟواﺳﻊ ،وﺗﻌد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم أﺣـد
أﻫم اﻟﺗطﺑﻳﻘـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗطـوﻳر اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻓـﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗـﻪ وﻣراﺣﻠـﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﺗﻬـدف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ
اﻟﺗﻌﻠﻳم إﻟـﻰ أﻋـداد اﻟﻣﻌﻠـم اﻟﻛـفء وﺗدرﻳﺑـﻪ ﻋﻠـﻲ اﺳـﺗﺧدام اﻵﻻت واﻷﺟﻬـزة اﻟﺣدﻳﺛـﺔ اﺳـﺗﺧداﻣﺎً ﺻـﺣﻳﺣﺎً
ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ﺗزوﻳ ــدﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﻳ ــﻊ ﺟواﻧ ــب اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﻣ ــن أﻫ ــداف وﻣﺣﺗ ــوي

وطرق ﺗﻘوﻳم واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗدرﻳس ووﺳﺎﺋﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ(103 :60) .

وﻳذﻛرﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺑﻳش)1992م( ان اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣدﺧﻼ ﺟدﻳـداً ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳﺗـﻲ

اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟــﺗﻌﻠم وأﺻــﺑﺢ ﻟ ازﻣــﺎ ﺗطــوﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻣﺳــﺎﻳرة ﻫــذا اﻟﺗﻘــدم اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﻬﺎﺋــﻝ ،وﻣﻔﻬــوم
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻳﻌﻧــﻲ ﻧظــﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣــﻝ ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﻳرﻩ وﻳﺣﻘــق اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﻣرﻏــوب ﻓﻳــﻪ وﻫــو أﻛﺛ ـر ﻣــن أﺳــﻠوب
وطرﻳﻘــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ وﻳﺗﻣﻳــز ﻫــذا اﻟﻘــرن ﺑــﺎﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ اﻟﻬﺎﺋــﻝ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻻت
واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ أﺳﺎﻟﻳب وطرق اﻟﺗﻌﻠﻳم ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﺻر اﻟـذي ﻧﻌـﻳش ﻓﻳـﻪ ﻫـو ﻋﺻـر اﻟﺗطﺑﻳـق اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻷﻧـﻪ

ﻳﺗﺳـ ــم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺔ ،ﻟـ ــذﻟك ﻓـ ــﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣـ ــن اﻟﺗﻘﻧﻳـ ــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻟﺗﻠﻳﻔزﻳون وأﺟﻬ ـ ـزة اﻟﻌـ ــرض

اﻟﺳﻳﻧﻣﺎﺋﻲ واﻟﻔﻳدﻳو وأﺟﻬـزة اﻟﺣﺎﺳـب اﻵﻟـﻲ وﺟـدت طرﻳﻘﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺗطﺑﻳـق اﻟﻌﻣﻠـﻲ ﺗﺣـت ﺗـﺄﺛﻳر اﻟﺿـﻐوط
اﻟﻣﺗ ازﻳــدة ﻣـن اﻟﺗﻘــدم ،وﻳــري اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﻳن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم أﻫﻣﻳــﺔ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻬﺎ دور ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻟﻘد ظﻬر ﻣﻔﻬوم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟـﺗﻌﻠم ﻣواﻛﺑـﺎ
ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﺳﺗﻣد اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺟدﻳـدة اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻛـن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة

ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻬﻳﺋــﺔ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺧﺑ ـرة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﺣﺗــﻰ ﻳــﺗم إﻋــداد اﻟﻔــرد ﺑدرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻳــﺔ ﻣــن اﻟﻛﻔ ـﺎءة ﺗؤﻫﻠــﻪ

ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻌﺻر(16 :41) .
وﺗ ــذﻛر ﺑﺎرﺑﺎراﺳـــﻳﻠز  ،Barbara Sealsرﻳﺗﺎرﻳﺗﺷـــﻲ 1998)Rita Richeyم( أن ﻣﺟ ــﺎﻝ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻧﺗﻘﻠــت ﻣــن اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﺻــور إﻟــﻰ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﺣﺎﺳــﺑﺎت اﻵﻟﻳــﺔ واﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ،
وﻟﻘــد أﺛــرت ﻗــوي ﻣﺛــﻝ اﻟﺑﺣــوث اﻟﻧظرﻳــﺔ واﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ ﻓــﻰ وﺟﻬــﺎت اﻟﻧظــر اﻟﻔﻠﺳــﻔﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ذاﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ
ﻫذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ واﻧﺗﻘﻠـت ﺑـﻪ ﻣـن ﺣرﻛـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺑﺻـري إﻟـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ أﻛﺛـر ﺗﻌﻘﻳـداً ﻳﺟـري ﺗطﺑﻳﻘـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺣـﻳط
واﺳﻊ ﻣن ﺑﻳﺋﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم(147 :15) .

وﻳذﻛر ﻋﺑد اﻟﻌظﻳم ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻔرﺟﺎﻧﻲ )1996م( أن اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﺟـﺎﻫزة اﻟﻣﻌـدة ﻣﺳـﺑﻘﺎ
ﻋن طرﻳق ﺷرﻛﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﻐطـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺗﺧﺻﺻـﺎت وﺗﻠﺑـﻲ اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻛـﻝ ﻣﻌﻠـم

ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺻدة ﻣن ﺟـﺎﻧﺑﻲ اﻟﻛﻔﺎﻳـﺔ واﻟﻛﻔـﺎءة ،وذﻟـك ﻧﺗﻳﺟـﺔ اﻫﺗﻣـﺎم ﻫـذﻩ اﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ ،ﻣﻣـﺎ

دﻓــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﺷــرﻛﺎت إﻟــﻰ اﻟﻌﻣوﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻧﺗﺎﺟﻬــﺎ ،ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺿــرورة ﺗــدرﻳب اﻟﻘــﺎﺋﻣﻳن ﺑﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻋﻠــﻲ

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم(101 :38) .
ﻛﻣﺎ أﺗﻔق ﻛﻝ ﻣن "ﻣﺎﻫر إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺻﺑري" )" (1999وزﻳﻧب ﻣﺣﻣد أﻣـﻳن" )1995م( ﻋﻠـﻲ أن
اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣــن ﺣﻳــث أن ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟوﺳــﺎﺋﻝ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺗﻌﺗﻣــد ﺑﺻــﻔﺔ أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﻌﻠــم أو اﻟﻣــﺗﻌﻠم وﻋــرض اﻟﻣﻬــﺎرة اﻟﺗــﻲ ﻳ ـراد ﺗدرﻳﺳــﻬﺎ ،وﻳﻘﺻــر

اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﻛﻣﺟرد وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺿـﻳﺢ واﻟﺗـدرﻳس اﻟﺳـﻠﺑﻲ ﻣﻬﻣﺗـﻪ اﺳـﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدم ﻟـﻪ ،ﻛﻣـﺎ أن

اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺗــﺎد ﻟﻬــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﻌــﺎﻟﺞ ﻣوﺿــوﻋﺎً واﺣــداً ﻓﻘــط ،أﻣــﺎ اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة ﻓﺗﺿــﻣن ان ﺗﻛــون اﻟوﺳــﺎﺋط

ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗدرﻳس ﻓﻘط وﻋﻠﻲ ﻫذا ﻓﺈن اﻟوﺳﺎﺋط ﻟﻳﺳت ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم ﺑﻝ ﻫـﻲ اﻟﻣـدﺧﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ.

)(17 :29 ) (27 :54
وﺗﺧﺗﻠــف اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋــن اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة ﻓــﻲ أﻧﻬــﺎ ﻟﻳﺳــت ﺗﺟﻣﻳــﻊ ﻟــﺑﻌض اﻟوﺳــﺎﺋط ﺑــﻝ أﻧﻬــﺎ

ﺗﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻲ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑواﺳـطﺔ وﺳـﺎﺋﻝ ﻣﺗﻌـددة ﻏﻳـر ﺧطﻳـﺔ ﻳـﺗم ﺗﻘـدﻳﻣﻬﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر

ﻛﺎﻣﻝ ﻳﺟذب ﺑواﺳطﺔ وﺳﺎﺋﻝ ﻣﺗﻌددة ﻏﻳر ﺧطﻳـﺔ ﻳـﺗم ﺗﻘـدﻳﻣﻬﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻛﺎﻣـﻝ ﻳﺟـذب اﻟﻣـﺗﻌﻠم وﺗﻔﺎﻋﻠـﻪ
ﻣﻌﻪ ﺑﻧﺷﺎط وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺳرﻋﺔ ﺗﻌﻠﻣﻪ وﻗدراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎب(19 :61) 0
وﺗﻣﺛـﻝ اﻟﻬﻳرﻣﻳـدﻳﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺟـﺎ ﻟﺗﻧظـﻳم وﺗﺧـزﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑطرﻳﻘـﺔ ﻏﻳـر ﻣﺗﺗﺎﺑﻌـﺔ )ﻏﻳـر ﺧطﻳـﺔ( ﻛﻣـﺎ
ﺗﻌﺗﺑــر أﺳــﻠوﺑﺎ ﻟﺗﻘــدﻳم ﺗﻌﻠﻣــﺎ ﻣزدوﺟ ـﺎ ﻓــﻲ إطــﺎرات أو وﺣــدات ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻳﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻲ زﻳــﺎدة اﻟداﻓﻌﻳــﺔ ﻟــدي

اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗﻐذﻳــﺔ اﻟراﺟﻌــﺔ اﻟﻔورﻳــﺔ وزﻳــﺎدة ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻲ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم وﻳطﻠــق ﻋﻠــﻲ

اﻟوﺣدات أو اﻹطﺎرات اﻟﻣودﻳوﻻت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻫﻲ وﺣدة دراﺳﻳﺔ ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻳﺗﻛـون ﻣـن ﻋـدد
ﻣــن اﻟوﺣــدات وﻫــذﻩ اﻟوﺣــدات ﺗﺿـﻊ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻓــﻲ ﻣواﻗــف ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ وﻣــزودة ﺑﺄﻧﺷــطﺔ
ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ )ﺳﻣﻌﻳﺔ ـ ﺑﺻـرﻳﺔ ـ ﺳـﻣﻌﻳﺔ ﺑﺻـرﻳﺔ( ﻳﺧﺗـﺎر ﻓﻳﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻳﻧﺎﺳـﺑﻪ ﻣـن أﺟـﻝ ﺗﺣﻘﻳـق ﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺳرﻋﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ وﺑﺄﻗﻝ ﺗوﺟﻳﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻠم(75 :42 ) .
وﻳري اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣﻳث أن اﻟﺗﻌﻠم ﻻ ﻳﻣﻛـن إﻋطـﺎؤﻩ
أو ﺗﻠﻘﻳﻧــﻪ ٕواﻧﻣــﺎ ﻳﺟــب أن ﻳﻛــون ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﺗﺟرﺑــﺔ وﺣــدة اﻟﺷــﺧص اﻟﻣــﺗﻌﻠم وﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻲ اﺳــﺗرﺟﺎع ذاﻛرﺗــﻪ

ﻟﻔﺻــﻝ أﻓﺿــﻝ أداء ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﺷــﺎﻫدة .وﻧظـ ار ﻷﻫﻣﻳــﺔ إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻠﻳــر ﻟﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻓﻘــد أﺳــﺗﺧدم ﺑــﺎﺣﺛون
ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑﺻورة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ.

وﺗﻌـد إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر أﺣــدى أﺳـﺎﻟﻳب ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠـﻳم وﺗﻘــوم ﻋﻠـﻲ د ارﺳــﺔ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ

ﺣﺳب ﻗدراﺗﻪ وﺳرﻋﺗﻪ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻪ ﻫـذﻩ اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺗﻌﻠم

ﻫو أن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻳﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻳﻌﺎب ﻛﻝ ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ٕواﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻗﺑـﻝ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ إﻟـﻰ اﻟوﺣـدة
اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻳﻬﺎ وﺑذﻟك ﻳﺗوﺟب ﻋﻠـﻲ ﻛـﻝ ﻣـﺗﻌﻠم أن ﻳﻛـون ﻋﺿـوا ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎ وﻓﻌـﺎﻻ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺑـدﻻ
أن ﻳﻛــون ﺳــﻠﺑﻳﺎ ﻣﺗﻘــﺑﻼ ﻓﻘــط ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﻘــﻝ إﻟﻳــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻌﻠــم .ﻓــﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﻻﺑــد وأن ﻳﻛــون ﻋﻧﺻ ـ اًر
ﻣﺷﺎرﻛﺎً ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﻹﺗﻘﺎن اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣددة.(369 :100) .

 2 / 1ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث:

ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﺳــﺗﻣر اﻟــذي ﺗﺷــﻬدﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﻹدﺧــﺎﻝ

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺣﻳث ﺑدأت ﻣﻌظم اﻟﻣواد اﻟدراﺳﻳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم
ﻓــﻲ اﻟﺗــدرﻳس ،إﻻ أﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ ﺑــﺄن ﻣــﺎدة اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــدارس ﺣﺗــﻰ اﻵن ﺗﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ
ﺗدرﻳﺳﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻷﺳـﻠوب اﻟﺗﻘﻠﻳـدي ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﺣﻳـث ﻻ ﺗـزاﻝ اﺳـﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻓـﻲ ﺗـدرﻳس ﻣـﺎدة
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﻣﺣدودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

وﻫذا ﻣﺎ ﻳؤﻛدﻩ "ﻋﺛﻣـﺎن ﻣﺻـطﻔﻲ ﻋﺛﻣـﺎن"2003م( أن دروس اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ
ﺗطﺑﻳــق اﻷﺳــﺎﻟﻳب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﺣﺗــﻰ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺣﻘــق أﻫداﻓــﻪ ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻣﺛﻠــﻲ ،ﺣﻳــث أن إدﺧــﺎﻝ

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻌطﻳﻧﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓـﻲ

اﻟﺗ ـدرﻳس ،ﺣﻳــث أﺻــﺑﺣت ﻣﻌظــم أﺳــﺎﻟﻳب ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﺑ ـراﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻠﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣــدارس ﻟــم ﺗﻌــد
ﺗﺳـﺎﻳر اﻟﻔﻠﺳــﻔﺎت اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻋﻠــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣﻣـﺎ ﻳـؤدي ﻟﻠوﺻـوﻝ إﻟـﻰ اﻷﻫـداف
اﻟﻣﻧﺷودة.
)(29 :40
واﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻳطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻛﻳـف ﻳﺗﺳـﻧﻲ ﻓـﻲ ظـﻝ ﺗﻌﻠـﻳم ﻧﻣطـﻲ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻓﻳـﻪ ﻳﻛـون ﺳـﻠﺑﻳﺎ ﻣﺗـواﻛﻼ
ﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﺊ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠم أن ﻳﺧﺎطب اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟﻘدرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌـددة واﻟﺗـﻲ ﻳﺟـب أن
ﻳراﻋﻲ ﻓﻳﻬﺎ اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻔرد ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن اﻟذﻳن ﻳﻣﺛﻠون ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ؟ ﻟـذا ﻳﺟـب ﻋﻠـﻲ
اﻟﻣﻌﻠم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺻري واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ وﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺳﻠﺑﻲ إﻟـﻰ اﻹﻳﺟـﺎﺑﻲ وﻣـن دور

اﻟﻣﻌﻠــم اﻟــذي ﻛــﺎن ﻳﻘﺗﺻــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻋﻠــﻲ ﺗوﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﻧﻘــﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم اﻟــﻰ وﺳــﻳط ﻧﺷــط
ﻳﺗﻣﺷــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﺗﺟدات اﻟﺣدﻳﺛــﺔ وﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﻌﺻــر وﺟﻌــﻝ اﻟﻣــﺗﻌﻠم أﻛﺛــر ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣــن
ﺧﻼﻝ إﻳﺟﺎد ﻣواﻗف ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ أﻛﺛر ﻧﺷﺎطﺎ أو إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ(12 :62) .

وﻣن ﺧﻼﻝ ﺧﺑرة اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس ،وﺟـد أن طـرق اﻟﺗـدرﻳس اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ ﻏﻳـر ﻛﺎﻓﻳـﺔ ﻻﺳـﺗﻳﻌﺎب

وﻓﻬــم اﻟطــﻼب ﺣﺻــص اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﻓﻛــﺎن ﺿــرورﻳﺎ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻹﻣﻛﺎﻧ ـﺎت داﺧــﻝ اﻟﻣــدارس
واﻟﺗﻲ وﻓرﺗﻬـﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻓﺎﻟﻣـدارس ﻣﺟﻬـزة ﺑﻣﻌﺎﻣـﻝ اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟﺗـﻲ ﻳﺟـب
اﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻟﺗط ــوﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﻟﻣواﻛﺑ ــﺔ اﻟﺗﻘ ــدم اﻟﻌﻣﻠ ــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟ ــوﺟﻲ وﺧﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ
اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟﺗــدرﻳب ﻟــذا ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﺗطــوﻳر واﻟﺗﺣــدﻳث وﺗطﺑﻳــق ﻣــﺎ ﻫــو ﺣــدﻳث وﺗطﺑﻳــق
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
وﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋﻠﻲ ﺣد ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺣث أﻧﻪ ﻟم ﻳطـرق إﻟـﻰ اﺳـﺗﺧدام إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻠﻳـر )
ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم ( ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ وﻫـذا
ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣدي ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛـب اﻟطوﻳـﻝ ﻟـدي ﺗﻼﻣﻳـذ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ.

 3 / 1أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻪ:

 1/ 3 / 1اﺳــﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺑﺈﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻠﻳــر ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺑﻌــض وﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ
ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ.

 2/ 3 / 1ﺗطـ ــوﻳر دور اﻟﻣـ ــدرس ﺑﺎﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ واﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم وﺟﻌﻠـ ــﻪ أﻛﺛـ ــر ﻓﺎﻋﻠﻳـ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﺗطـ ــوﻳر أﺳـ ــﺎﻟﻳب
اﻟﺗدرﻳس.

 3/ 3 / 1اﻻﺳ ــﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻ ــوى ﻣ ــن اﻻﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺗﻔ ــﺎﻋﻠﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﺳ ــق ﻷﻛﺑ ــر ﻋ ــدد ﻣ ــن اﻟوﺳ ــﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ
واﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر.

 4 / 3 / 1ﻣ ارﻋـ ــﺎة اﻟﻔـ ــروق اﻟﻔردﻳـ ــﺔ ﻟﻠﻣـ ــﺗﻌﻠم ﻋﻧـ ــد اﺳـ ــﺗﺧدام أﺳـ ــﺎﻟﻳب ﻏﻳـ ــر ﺗﻘﻠﻳدﻳـ ــﺔ واﻻﻫﺗﻣـ ــﺎم
ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻌﻠم.

 5/ 3 / 1اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻹﻋدادﻳـﺔ اﻟـذﻳن ﺳـوف ﻳظﻬـرون ﺑﻣﺳـﺗوي ﻣﺗﻣﻳـز واﻟوﺻـوﻝ
ﺑﻬم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوي ﻋﺎﻟﻲ.

 6 / 3 / 1ﺗرﺳﻳﺦ وﺗﻌﻣﻳق اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ٕواطﺎﻟﺔ ﻓﺗرة اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 4 / 1ﻫدف اﻟﺑﺣث:
ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟـﻰ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻲ ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ ﻣﻘﺗـرح ﺑﺈﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻠﻳـر ﻓـﻲ ﺗﻌﻠـم
ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻟدي ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ:

 1/ 4 / 1ﺗﺄﺛﻳر إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻋﻠﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ.
 2/ 4 / 1اﻟﻔــروق ﻓــﻲ اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺑﻌدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﻟــدى اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت
اﻟﺛﻼﺛﺔ.

 3/ 4 / 1ﻧﺳــب اﻟﺗﺣﺳــن ﺑــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳــﺔ واﻟﺑﻌدﻳــﺔ ﻟﻠﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﻟــدي
ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.

 5 / 1ﻓروض اﻟﺑﺣث:
 1ـ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛـﺔ )اﻟﻣـﻧﺧﻔض – اﻟﻣﺗوﺳـط – اﻟﻣرﺗﻔـﻊ( ﺑـﻳن
اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﺑﻌــدي ﻓــﻲ اﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث وﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳــﺎس
اﻟﺑﻌدي.

 -2ﺗوﺟــد ﻓ ــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ )اﻟﻣــﻧﺧﻔض – اﻟﻣﺗوﺳ ــط – اﻟﻣرﺗﻔــﻊ( ﺑ ــﻳن
اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ.
 -3ﺗوﺟــد ﻧﺳــب ﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﺑــﻳن اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﺑﻌــدي ﻟــدي
اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ.

 6 / 1اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:
 1 / 6 / 1اﻟﺗﻌﻠﻳم :Learning
ﻫو ﺗﻐﻳر ﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻳﻧﺷﺄ ﻣن ﻧﺷﺎط ﻳﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد وﻳﻬدف إﻟـﻰ أﻋـداد ﻛﺎﻓـﺔ ﺟواﻧﺑـﻪ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻳﺎة أﻓﺿﻝ وﻳﺳﺗﻣر اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣدي اﻟﺣﻳﺎة دون ﺗوﻗف(1 :20 ) .
 2 / 6 / 1اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ :Strategy
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات واﻟﺧطوات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠـم وﺗﺣـدث ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﻧـﺗظم وﻣﺗﺳﻠﺳـﻝ
ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﻣرﺟوة وﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ(1 :37) .

 3 / 6 / 1اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔرد:
ﻫــو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻹﺟ ـراءات ﻹدارة ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺑﺣﻳــث ﻳﻧــدﻣﺞ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺑﻣﻬﻣــﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺗﻧﺎﺳــب
اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻳﻬـدف إﻟـﻰ ﺗطوﻳـﻊ اﻟﻣـﺗﻌﻠم وﺗﻛﻳﻔـﻪ وﻋـرض اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
ﺑﺗﺷــﻛﻳﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺗﺗــﻳﺢ ﻟــﻪ ﺣرﻳــﺔ إﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻧﺷــﺎط اﻟــذى ﻳﻧﺎﺳــﺑﻪ ﻣــن ﺣﻳــث ﺧﻠﻔﻳﺗ ـﻪ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ
وﺳرﻋﺔ ﺗﻌﻠﻣﻪ وﻧﻣط ﺗﻌﻠﻣﻪ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن.
) (41 : 34

 4 / 6 / 1إستراتيجية كيلر )نظام التعليم الشخصي(:
ﻫﻲ أﺣدي اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔرد اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺗﺗﻳﺢ ﻟﻛﻝ ﻣـﺗﻌﻠم أن ﻳﺳـﻳر ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﺑﻣﻌـدﻝ
ﺳرﻋﺗﻪ اﻟذاﺗﻳـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ،وﺗﻌطـﻲ ﻟـﻪ اﻟﻔرﺻـﺔ ﻟﻠوﻗـت اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻹﺗﻘـﺎن اﻟـﺗﻌﻠم وﺟﻌـﻝ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﺳـﻬﻠﺔ
وﻣﻣﻛﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺳﺗﻌداداﺗﻪ أو ﻗدراﺗﻪ أو ﻣﻌـدﻝ ﺳـرﻋﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻـﺔ.
)(327 :49
 5 / 6 / 1اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ )اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ(
ﻫــﻲ إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ ﻧﻘــﻝ وﺗﻘــدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑﺻــورة ﻏﻳــر ﺧطﻳــﺔ واﻻﺳــﺗﻔﺎدة

ﺑﺎﻟﻣ ــداﺧﻝ اﻟﺣﺳ ــﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣ ــﺗﻌﻠم اﻟﺑﺻـ ـرﻳﺔ واﻟﺳ ــﻣﻌﻳﺔ وﺗ ــوﻓﻳر اﻟﺗﻔﺎﻋ ــﻝ ﺑﻳﻧ ــﻪ وﺑ ــﻳن ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟوﺳ ــﺎﺋط
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌ ــددة اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺧ ــزن ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت ﻓ ــﻲ ﺻ ــور ورﺳ ــوم ﻣﺗﺣرﻛ ــﺔ وﺛﺎﺑﺗ ــﺔ وأﻓ ــﻼم وأﻟـ ـوان
ﻣﺗﻧﺎﺳــﻘﺔ وﺗﺳــﺟﻳﻼت ﺻــوﺗﻳﺔ وﻣوﺳــﻳﻘﻲ وﻛــذﻟك اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑﺳــرﻋﺔ وﺳــﻬوﻟﺔ
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻳﺔ(259:81 ) .
 6 / 6 / 1ﺗﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم:
ﺗﻌرﻳف اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟذي ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﻟﻣـواد واﻵﻻت وﻳﻘـدﻣﻬﺎ ﺑﻐـرض
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﺗدرﻳس وﺗﻌزﻳزﻩ ،وﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﻳن :
اﻷوﻝ  :ﻫﻲ اﻷدوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ Hard Ware

اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻫﻲ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ (126 : 82 ) Soft Ware

 0 / 2اﻟﻘراءات اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
 1 / 2اﻟﻘراءات اﻟﻧظرﻳﺔ
 2 / 2اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
 3 / 2اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
 4 / 2اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ

 1 / 2اﻟﻘراءات اﻟﻧظرﻳﺔ
 1/ 1/2اﻟﺗﻌﻠم

ﺗﻌرﻓــﻪ " وﻓﻳﻘـﻪ" "ﻣﺻــطﻔﻰ ﺳــﺎﻟم" )2001م( أﻧــﻪ ﺗﻐﻳــر ﻓــﻲ أداء اﻟﻣــﺗﻌﻠم أو ﺗﻌــدﻳﻝ ﺳــﻠوﻛﻪ ﻧﺗﻳﺟــﺔ
ﻟﻣرورﻩ ﺑﺧﺑرات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣﻌﻳﻧـﺔ واﻟﻣـران ﻋﻠﻳﻬـﺎ،ﺑﻣﻌﻧـﻰ أن اﻟـﺗﻌﻠم ﻣـرﺗﺑط ﺑﺗﻌـدﻳﻝ اﻟﺳـﻠوك واﻟﺧﺑـرات اﻟﺗـﻲ
ﻳﻣــر ﺑﻬــﺎ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻓﻳﺣــدث اﻟﺗﻌــدﻳﻝ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم أﺛﻧــﺎء إﺷــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت وﺑﻠــوغ اﻷﻫــداف ﺑﻐـرض

اﻟﺗﻛﻳف ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺟدﻳدة ).(25 :81

وﻳﻌرﻓــﻪ "ﻣﺣﻣــود ﻣﻬــدي ﺳــﺎﻟم" )2002م( أﻧــﻪ ﻧﺷــﺎط إﻧﺳــﺎﻧﻲ،ﻳﺳــﺗدﻝ ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــن أﺛــﺎرﻩ وﻧﺗﺎﺋﺟــﻪ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻐﻳ اًر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻧﺎﺗﺟﺎً ﻋن ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﻌﻳن وظروف ﺧﺎﺻـﺔ وﻫـذا اﻟﺗﻐﻳـر ﻳﻌﺑـر

ﺷﺑﻪ داﺋم ﻓﻲ اﻷداء ﻟﻠﻔرد وﻳﺣدث ﺗﺣت ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺧﺑرة أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ،واﻟﺗﻣرﻳن) ( 40 : 69

وﻳﺷﻳر"إﻣﺎم ﻣﺧﺗﺎر ﺣﻣﻳدة وآﺧرون")2000م( أن اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻐﻳر ﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك أو اﻟﺧﺑـرة

ﻳﻧﺟم ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻧﺿﺞ اﻟطﺑﻳﻌﻲ أو ظروف ﻋﺎرﺿﺔ )( 43 : 13

ﻛﻣﺎ ﻳذﻛر زاﻫر أﺣﻣد )1996م( أن اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻣﻠﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻬو ﻳﺷﻐﻝ ﺟﺎﻧﺑﺎً ﻫﺎﻣـﺎً ﻓـﻲ

ﺣﻳﺎة ﻛﻝ ﻓرد،ﺣﻳث ﻳﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻣﻪ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳش ﺑﻬﺎ،وﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟـﺗﻌﻠم ﻓـﻲ

أﻟوان اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺧذﻩ ﻣن أﻋﻣﺎﻝ ( 123 : 29 ).
 1/ 1/ 1/2ﺷروط اﻟﺗﻌﻠم:
 أﻫﻣﻳﺔ وﺟود داﻓﻊ ﻳدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧﺣو اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﻳﺗﻌﻠﻣﻪ .

 أن ﻳﻘوم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗدرﻳب وﺑذﻝ اﻟﺟﻬد ﺣﺗﻰ ﻳﺣﻘق اﻟﻐرض اﻟذي ﻳرد اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ .
 ﺿرورة وﺻوﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ أو ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣـو اﻟـﻼزم ﻟﻠﻘﻳـﺎم ﺑﺄوﺟـﻪ اﻟﻧﺷـﺎط
اﻟﺗﻲ ﻳﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ .

 ﺿرورة ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ .
 ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣدود ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﺣﻘﺎﺋق أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻘط إﻧﻣـﺎ ﻳﻣﺗـد إﻟـﻰ ﺗﻌـدﻳﻝ
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ٕواﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺳﻳر واﻟﺗطﺑﻳق ) (9 :56

 2/ 1/ 1/2أﺳس اﻟﺗﻌﻠم:

ﺗذﻛر "وﻓﻳﻘﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﺎﻟم"2001م أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣ ارﻋـﺎة ﺑﻌـض اﻷﺳـس ﻋﻧـد اﺧﺗﻳـﺎر

وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻌﻠﻳم ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠم وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ:
 1/ 2/ 1/ 1/2اﻟﻔـــروق اﻟﻔردﻳـــﺔ ﺑـــﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـــﻳن :ﻓﻳﺟــب اﺧﺗﻳــﺎر وﺳــﺎﺋط اﻻﺗﺻــﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن .

 2/ 2/ 1/ 1/2ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم :ﻳﺟب أن ﻳﺷﺎرك اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن ﻣﺻـﺎدرﻫﺎ
وأن ﻳﻌرف ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺊ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ .وأﻫﻣﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻌﻠﻣﻪ .

 3/ 2/ 1/ 1/2اﻹدراك :اﻹدراك أﺳﺎس اﻟﺗﻌﻠم،وﻫو اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋن طرﻳﻘﻬﺎ اﻟﻌـﺎﻟم
اﻟذي ﻳﺣﻳط ﺑﻪ،وﻳﻔﺳر ﺣﺳب ﺧﺑراﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎً ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣواس اﻟﺧﻣﺳﺔ .

)(80:81

 3/ 1/ 1/2ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم:
ﺗﻠﻌــب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟــﺗﻌﻠم دو اًر ﻛﺑﻳ ـ اًر ﻓــﻲ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻣﺳــﺗوى اﻷداء وﻫــﻲ ﻻ ﺗﻌﻧــﻲ ﻣﺟــرد اﺳــﺗﺧدام

اﻵﻻت واﻷﺟﻬزة اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ طرﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻟوﺿﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣـﻊ اﺳـﺗﺧدام ﻛـﻝ اﻹﻣﻛﺎﻧـﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة.
 1/ 3/ 1/ 1/2ﻣﻔﻬوم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم:
ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ) (Technologyﻛﻠﻣﺔ ﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ إﻏرﻳﻘﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻘطﻌﻳن اﻷوﻝ"ﺗﻛﻧـو"
ﺑﻣﻌﻧ ــﻰ ﺣرﻓ ــﺔ أو ﺻ ــﻧﻌﺔ واﻟﺛ ــﺎﻧﻲ "ﻟ ــوﺟﻲ" ﻣﻌﻧ ــﻰ ﻋﻠ ــم واﻟﻛﻠﻣ ــﺔ ﺑﻣﻘطﻌﻳﻬ ــﺎ ﺗﺷ ــﻳر إﻟ ــﻰ ﻋﻠ ــم اﻟﺣرﻓ ــﺔ أو
اﻟﺻﻧﻌﺔ وﻳﺷﺗق اﻟﻣﻘطﻊ اﻷوﻝ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ) (Techniqueوﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ إﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ أو اﻷداء
اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ ٕ ،واذا ﻣﺎ وﺿﻌﻧﺎ ﻓـﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻧـﺎ اﻟﻣﻘطـﻊ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓـﺈن ﻛﻠﻣـﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ﺑﻣﻘطﻌﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ
ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﺗطﺑﻳق وﻫم اﻟﻌﻠم اﻟذي ﻳﻬﺗم ﺑﺣرﻓﺔ أو ﺻـﻧﻌﺔ ﺗطﺑﻳـق اﻟﻧظرﻳـﺎت وﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣـوث اﻟﺗـﻲ
ﻧﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻌﻠـوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﺑﻛﻳﻔﻳـﺔ ﺗﻧظﻳﻣﻬـﺎ وﺗرﺗﻳﺑﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ ﻳﺳـﻣﺢ ﺑﺎﻹﻓـﺎدة ﺑﻬـﺎ ﻟﺗطـوﻳر

اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ)(17:14

 2/ 3/ 1/ 1/2اﻟﻘواﻋـــد اﻟﺗـــﻲ ﻳﺟـــب ﻣراﻋﺎﺗﻬـــﺎ ﻋﻧـــد اﺳـــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺎ اﻟﺗﻌﻠـــﻳم
ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ أﺛﻧـﺎء ﺗﻌﻠـﻳم ﻣﻬـﺎرات اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﻳﻣﻛـن ﺗوﺿـﻳﺢ ذﻟـك ﻓﻳﻣـﺎ

ﻳﻠﻲ .

 ﺗﺣدﻳد اﻟﻬدف ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ .

 اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻛون ﻟﻠﺗرﻓﻳﻪ ﺑﻝ ﻫو ﺟزء ﻣﻛﻣﻝ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ .
 اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻫو اﻟذي ﻳﺣدد اﻟﻣﺳﺗوى ﺟودﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻪ .
 ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ .
 ﻣن ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وﺧﺑراﺗﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﺳﺗوى ذﻛﺎﺋﻬم .
 إﺑﻌﺎد ﻣﺎ ﻳﺷﺗت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠم .

 ﺻدق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ .
 ﻳﺟب أن ﺗﺗﻳﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺑﺄن ﻳﻛون ذات ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ وﻧﺷﺎط .
) (25: 62
 4/ 1/ 1/2ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم:
ﻳﺳــﻳر اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻓــﻲ ﻛﺛﻳــر ﻣــن دوﻝ اﻟﻌــﺎﻟم ﻧﺣــو ﺗطــوﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺑﻛــﻝ أﺑﻌﺎدﻫــﺎ.
ﺣﺗﻰ ﻳواﻛب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻘدﻣﻪ.
وﻳﻌ ــد اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﻔ ــردي أﺣ ــد ﻣ ــداﺧﻝ ﺗط ــوﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ،ﻓﻧظـ ـ اًر ﻻزدﻳ ــﺎد أﻋ ــداد اﻟط ــﻼب

اﻟﻣﻘﺑــوﻟﻳن ﺳــﻧوﻳﺎً ،ﻗﻠــت ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ واﻟﺗواﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣﻌﻠــم واﻟطــﻼب ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﻔــروق

اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن اﻟطﻼب،واﻟﺗﻲ اﺻﺑﺣت ﻣن أﻫـم اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻓﺄﺳـﻠوب اﻟـﺗﻌﻠم
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳـﺎﺋد ﻻ ﻳﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ اﻟﻘـدرات اﻟﻌﻘﻠﻳـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠطـﻼب،وﻻ ﻳـؤدي إﻟـﻰ وﺻـوﻝ ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﺑﻳـرة
ﻣﻧﻬم إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى واﺣـد ﻣـن اﻹﺗﻘـﺎن .اﻷﻣـر اﻟـذي ﻳﺗرﺗـب ﻋﻠﻳـﻪ ﻋـدم ﺗﺣﻘﻳـق ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻣـن اﻷﻫـداف

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.

)( 61 :70
 1/ 4/ 1/ 1/2ﻣﻔﻬوم ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم:

تعدد تعريفات تفريد التعليم،نذكر منھا مايلي-:
)وﻳﻌـــرف ﻛﻣـــﺎﻝ إﺳـــﻛﻧدر ،وﻣﺣﻣـــد ذﺑﻳـــﺎن (1994اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﻣﻔ ــرد ﺑﺄﻧ ــﻪ "طرﻳﻘ ــﺔ ﻹدارة ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ
اﻟﺗﻌﻠﻳم،ﺑﺣﻳث ﻳﻧدﻣﺞ اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ ﺣﺎﺟـﺎﺗﻬم وﻣﺳـﺋوﻟﻳﺎﺗﻬم وﺧﻠﻔﻳـﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ

،وﻗد ﻳﻛون أﺳﻠوﺑﺎً ﻳﺗﻳﺢ اﻟﻔرص ﻟﻠﺗﻼﻣﻳـذ ﻟد ارﺳـﺔ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺣﺳـب ﺳـرﻋﺔ ﺗﻌﻠﻣـﻪ،وﺑﺈﺷـراف اﻟﻣﻌﻠـم

اﻟذي ﻳﻌﺎوﻧﻬم ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ أﺛﻧﺎء دراﺳﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

) (418:48

وﻳرى ﻓﻠﻳﺗﺷر ) Fletcher (1992أن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔرد ﻫو"ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑﻬدف اﻹﻫﺗﻣﺎم
ﺑﺎﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻌﻠم،واﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم،وﺗﺻﻣﻳم ﺑراﻣﺞ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺣﻳث
ﻳﺗرك أﻣر ﻧﻘدﻣﻬم إﻟﻰ ﻗدراﺗﻬم اﻟﻔردﻳﺔ وﺳرﻋﺗﻬم اﻟذاﺗﻳﺔ(274 :90).
 2/ 4/ 1/ 1/2اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
وﺗـذﻛر ﻋﻔـﺎف ﻋﺑـد اﻟﻛـرﻳم)1994م( اﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺗﺑـر إطـﺎر fram workﻟﻠﺗﻌﻠـﻳم ﻓـﻲ اﻟـدرس ﺗـؤدى
ﺣوﻟﻪ وظﺎﺋف اﻟﺗدرﻳس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ اﻧﺗﻘـﺎء اﻟﻣﺣﺗـوى،أﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺗوﺻـﻳﻝ،اﻟﺗﻘـدم ﺑـﺎﻟﻣﺣﺗوى،اﻟﺗﻐذﻳـﺔ
اﻟرﺟﻌﻳــﺔ،واﻟﺗﻘــوﻳم،ﺣﻳــث ﻳﻧظــر ﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗــدرﻳس ﻛــﻧظم اﻟﻣﺣﺗــوى ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠمDelivery System
واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻫو "ﻛﻳف ﻳﻧﻘﻝ اﻟﻣﺣﺗوى وﻟﻳس"ﻣﺎذا ﻳﻧﻘﻝ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻓﻳﺟب أن ﻧﻣد ﻛﻝ ﻣـﺗﻌﻠم
ﺑﻣﺣﺗــوى ﻣﻼﺋــم ﻳوﺻــﻝ ﻟــﻪ ﺑوﺿــوح ﺗــﺎم وﻳﺟــب أن ﺗﺗــﺎح ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم اﻟﻔــرص ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺣﺔ واﻟﺗﻘــدم
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻧﻣدﻩ ﺑﺎﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻋن أداﺋﻪ(218 :43).
 1/2/ 4/ 1/ 1/2ﺗﻌرﻳف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ-:
ﻳﻌرﻓﻬــﺎ ﺣﻠﻣــﻲ اﻟوﻛﻳــﻝ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻘواﻋــد اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻰ ﺑوﺳــﺎﺋﻝ ﺗﺣﻘﻳــق ﻫــدف "أﻣــﺎ
اﻟﺗﻛﻧﻳك" ﻓﻬو اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك.

ﻛﻣــﺎ ﺗﻌــرف اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻣوس اﻹﻧﺟﻠﻳــزي ﺑﺄﻧﻬــﺎ"ﻋﻠــم أو ﻓــن اﻟﺣــرب أو وﺿــﻊ اﻟﺧطــط ٕوادارة

اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺣرﺑﻳﺔ وﻳﻠزم ﻟﻠﺧطﺔ ﺑراﻋﺔ اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗدﺑﻳر.

ﻛﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳﻌرﻓﻬ ـ ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـ ـؤاد ﻗ ـ ـ ــﻼدة ﺑﺄﻧﻬ ـ ـ ــﺎ ﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــن اﻟﻘـ ـ ـ ـواﻧﻳن واﻟﻘواﻋ ـ ـ ــد اﻟﺗ ـ ـ ــﻲ ﺗﺣﻛ ـ ـ ــم إﺗﺟ ـ ـ ــﺎﻩ
اﻟﻔــرد):اﻻﺳــﺗﻣﺎع،اﻟﻘـراءة،وﺣــﻝ اﻟﻣﺷــﻛﻼت،ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ طرﻳﻘــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻌﻣــﻝ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻘــدرات ﺣﻳــث
اﻟﻘدرات ﻋﺑﺎرة ﻋن:ﻣﻬﺎرات أو ﻓﻧون+ﻣﻌﻠوﻣﺎت (22 :3).
وﺗذﻛر ﻫﺎﻟـﺔ ﻣﺣﻣـد ﺗوﻓﻳـق) (2000ﻧﻘـﻼً ﻋـن اﻟﻣوﺳـوﻋﺔ اﻟدوﻟﻳـﺔ ﻟﻠﺗرﺑﻳـﺔ أن اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﺑـﺎرة

ﻋن ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻷﺣداث واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺟوﻫرﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدث ﺑـﻳن اﻟﻣﻌﻠـم واﻟﻣـﺗﻌﻠم واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ(34 :78) .
أﻣﺎ ﻳﻌﻘـوب ﻧﺷـوان) (1993ﻓﻳـرى أن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻣﻔـرد"ﻧظـﺎم ﻳﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻣـن ﺧـﻼﻝ

ﻗﻳﺎﻣــﻪ ﺑﺎﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣﻌﺗﻣــداً ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻪ،ووﻓــق ﻗد ارﺗــﻪ ٕواﻣﻛﺎﻧﺎﺗــﻪ وﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳ ارﻫــﺎ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ
ﻻﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت واﻟﻣﻬــﺎرات ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﻬــﺎرات اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــذاﺗﻲ،ﻣــﻊ ﺣــد أدﻧــﻰ ﻣــن

إﺷراف اﻟﻣﻌﻠم وﺗوﺟﻳﻬﻪ ٕوارﺷﺎدﻩ(17: 84) .

ﺗﻌددت ﺗﻌرﻳﻔﺎت ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺗﻌدد اﻟﻣﻌرﻓﻳن،واﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳرﺟﻌون إﻟﻳﻬـﺎ اﻟﺗﻌرﻳـف .وﻻ ﻳوﺟـد

أﺗﻔــﺎق ﺑــﻳن اﻟﻣﻌـرﻓﻳن إﻻ ﺑﺎﻟﺳــﻣﺎت اﻟﻣﻣﻳـزة اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺟﻣــﻊ ﺑﻳــﻧﻬم0واﻟﺗــﻰ ﻳﻣﻛــن اﺳﺗﺧﻼﺻــﻬﺎ ﻣــن
ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت،وﻣن اﻷﺻوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن إرﺟﺎع ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﻌﻠﻳم إﻟﻳﻬﺎ اﻷﺗﻲ-:
 ﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم

 اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟﺗﻛﻳﻔﻳ ــﺔ  Adaptive Educationأي ﺗﻛﻳﻳ ــف اﻟﻣواﻗ ــف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﻟﺗ ــﺗﻼءم ﻣ ــﻊ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠم

 ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻳﻬﺗم ﺑﺎﻟﻔرد وﻳﺗرك أﻣر ﺗﻘدﻣﻪ إﻟﻰ ﻗدراﺗﻪ وﺳرﻋﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ.
 اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺻﻣم ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم.
 اﺗﺟﺎﻩ ﺣدﻳث ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم.
 ﺗزوﻳد ﻛﻝ ﻣﺗﻌﻠم ﺑﺧﺑرات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ
 ﺗﻧظﻳم اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ.

 طرﻳﻘﺔ ﻹدارة اﻟﺻف(31 :17) .

 3/ 4/ 1/ 1/2أﻫداف ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم:
 ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن اﻷﻓراد.
 ﺗﺣﻘﻳق دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟﻌﻣﻝ وﺗﺣﻘﻳق اﻟذات ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم.
 ﻣراﻋﺎة اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ.
 ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﺎﺟﺎت إﺑداﻋﻳﺔ.

 ﻣواﺟﻬﺔ ازدﻳﺎد أﻋداد اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ،وﻗﻠﺔ أﻋداد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن اﻟﻣؤﻫﻠﻳن.

)(73 :17

4/ 4/ 1/ 1/2أﺳس ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم :
ﻳــذﻛر أﺣﻣــد ﻣﺣﻣــود ﺳــﺎﻟم 2004م أن ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻳﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻷﺳــس واﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ أﺳس ﻧﻔﺳﻳﺔ،وﻧظرﻳﺔ،وﺛﻘﺎﻓﻳﺔ،اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺗﻘﻧﻳﺔ وﻳﻣﻛن ﺗوﺿﻳﺣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ.
 1/4/ 4/ 1/ 1/2اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ :اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ واﻟﻧظرﻳﺔ ﻟﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم:
أﺳﺗﻣد ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم أﺳﺳﻪ ٕواﺟراءاﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ

وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:

 أﺳﺗﻣد ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﺑﻌض أﺳﺳﻪ وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﺳﻛﻳﻧر .Skinner
 وأﻛدت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ )ﺳﻛﻳﻧر( أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌزﻳز ﻟﻠﺳﻠوك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟـﺗﻌﻠم أو
ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﻳﺔ.

 ﻛﻣــﺎ أﻛــدت اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﻳﺔ أﻳﺿـﺎً ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﻳــﺔ ﺗﺣدﻳــد اﻟﻣﻬﻣــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ وﺗﻘﺳــﻳﻣﻬﺎ إﻟــﻰ
وﺣ ــدات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﺻ ــﻐﻳرة ﺣﻳ ــث ﻳ ــﺗم ﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟوﺣ ــدة ﺗﻠ ــو اﻷﺧ ــرى وأﺻ ــﺑﺢ ذﻟـ ـك ﻣ ــن أﺳ ــس

ٕواﺟراءات ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم.

 أﺳــﺗﻧد ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم إﻟــﻰ ﻧظ ـرة ﺟﺎﻧﻳﻳــﺔ  Gagneﻓــﻲ ﺿــرورة ﺗــوﻓﻳر اﻷﺳــﺗﻌداد ﻟﻠــﺗﻌﻠم ﻟــدى
اﻟﻣــﺗﻌﻠم وﺗــوﻓﻳر اﻟﺧﺑ ـرات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟذاﺗﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺑ ـرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻳﻣــر ﺑﻬــﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻹﺣداث اﻟﺗﻌﻠم،وﻛذا أﻫﻣﻳﺔ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻓﻛﻝ ﻣـﺗﻌﻠم ﻳﻌﺗﺑـر
ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻪ.

 أﺳــﺗﻧد ﺗﻔرﻳ ـد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ أﻛــدﻩ ﺑﻳﺎﺟﻳــﺔ  Piagetﻋﻠــﻰ ﺿــرورة اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺿــروري،ﻓﻛــﻝ
ﻣﺗﻌﻠم ﻳﺗﺧﻳر ﻣن اﻟﺑداﺋﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ وﻣﻳوﻟﻪ.

) (76 :8

 2/4/ 4/ 1/ 1/2اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻷﺳس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم:
ﺣدد ﻳﻌﻘوب ﻧﺷوان اﻟﻣﺑررات اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔرد ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
 1/ 2/4/ 4/ 1/ 1/2اﻟﻣﺑررات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔرد:
إن اﻟﺗﻐﻳرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻗد أﺑرزت ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺣدث ﻣن ﺗﻐﻳرات ﻓـﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
 ﺗﺄﻛﻳد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺛﻝ:اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ واﺳـﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻔـرد
واﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر أﺳﺎﻟﻳب ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻓﺑـدأت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﺗـوﻓر
اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﻓرد ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣرﻳﺗﻪ.

 اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ أﺧــذت ﺻــﺑﻐﺔ اﻟﻔردﻳــﺔ،ﻓﻼﺑــد ﻣــن ﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻘــدرة ﻟــدى اﻟﻔــرد ﻋﻠــﻰ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻵﺧرﻳن،ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿـروري أن ﻳﻛﺗﺳـب اﻟﻔـرد اﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﻔﻛرﻳـﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ
اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ.
 اﻟ ـ ــدور اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔ ـ ــرد ﻣﺗﻐﻳ ـ ــر وﻣﺗﻌ ـ ــدد،ﺳـ ـ ـواء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣﺳ ـ ــﺗوى اﻟ ـ ــوظﻳﻔﻲ أو اﻟ ـ ــدور
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻷﺳــري،ﻓﻬــذﻩ اﻷدوار ﺗﻔــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــرد اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــذاﺗﻲ ﻟﻳﺻــﻝ ﺑﻧﻔﺳــﻪ إﻟــﻰ

أﻓﺿﻝ اﻟطرق ﻟﻔﻬم ﻫذا اﻟدور واﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ.

 2/ 2/4/ 4/ 1/ 1/2اﻟﻣﺑررات اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔرد
 اﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺿرورة اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔردي ﻟﻳﺗﻣﻛن ﻛﻝ ﻓرد ﻣـن
ﺗﻌﻠﻳم ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ،ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺎﺑﻊ اﻟﺗطورات اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ.
 ﻣــن واﺟﺑــﺎت اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ﺗﻠﺑﻳــﺔ ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻔــرد اﻵﺗﻳــﺔ أو اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺿــوء ﻣــﺎ ﻳﺳــﺗﻘﺑﻠﻪ ﻣــن
ﺑــداﺋﻝ ﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﻣــن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺎت اﻷﺧــرى،ﺛــم اﻟﻣوازﻧــﺔ ﺑ ــﻳن ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــﺎت وﺑــﻳن اﻟﺧﺻ ــﺎﺋص
اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة.

 اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﻐﻳرة وﻣﺗﺟددة،ﻓﻼﺑد ﻣن إﻋطﺎء اﻟﻔرد دو اًر ﻣﺗﻣﻳ اًز ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم.
 3/ 2/4/ 4/ 1/ 1/2اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔرد


اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﻔرد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺋم ﻣن وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻳﺳـﺗﺟد ﻣـن
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.



اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة واﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻟطراﺋق اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ.



ﺗﺑﺎﻳن ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻷﻓراد ﻣﻊ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ وﺗطوراﺗﻬﺎ ﻳﺣﺗم اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم.

)(216 :84

 5/ 4/ 1/ 1/2ﻣﺑﺎدئ ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم:
ﻳــذﻛر ﻛـﻼً ﻣــن ﺗوﻓﻳــق أﺣﻣــد ﻣرﻋــﻲ،ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــود اﻟﺣﻳﻠــﺔ 1998أن ﻣﺑــﺎدئ ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺗﺗﻣﺛــﻝ

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:

 ﺗﺣدﻳد اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻳزﻳد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم.
 اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺿروري ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻼﺣق.

 ﺗﺣدﻳد ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﺗﻌزﻳزﻫﺎ .وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻐط ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ،أﻣر ﺳﻬﻝ اﻟﺗﻌﻠم.
 ﺗﻳﺳر ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠم أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.
 ﺗﻛرار اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﻳﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺛﺑﻳت اﻟﺗﻌﻠم.
 ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﻔورﻳﺔ ﻳؤﺛر ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم.
 أﻋﺗﻣـ ــﺎد اﻹدارة اﻟﺟﻳـ ــدة ﻟﻠظـ ــروف اﻟﺗﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـ ــﺔ وﺗﻧظـ ــﻳم ﺗرﺗﻳﺑـ ــﺎت اﻟﺗﻌزﻳـ ــز
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم،ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﻌﻠم أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ.

 ﺗواﻓر ﺳرﻋﺔ ﺗﻌﻠم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﺗﻌﻠم وﻓﻘﺎً ﻟﻘدراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

 أﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ واﻟذاﺗﻳﺔ واﻟﺑﻌدﻳﺔ ﻳزﻳد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم.
 اﻷﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ(84 :17) .

 6/ 4/ 1/ 1/2ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻔرد:

 1/ 6/ 4/ 1/ 1/2ﺗﻔرﻳد اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
ﺗﻌــد اﻷﻫ ــداف ﻣوﺟﻬ ــﺎت أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻌﻠ ــم اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻟ ــذى ﻳﻧﺑﻐ ــﻲ وﺿــﺢ ﻗﺎﺋﻣ ــﺔ ﻣرﻧ ــﺔ ﻟﻸﻫ ــداف

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻧﺳــﻣﺢ ﻟﻛــﻝ ﻣــﺗﻌﻠم أن ﻳﺧﺗــﺎر ﻣﻧﻬــﺎ أﻫــداف ﻳﺳــﺗطﻳﻊ إﻧﺟﺎزﻫــﺎ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﺗرﺗﻳــب
اﻷﻫداف ﺑﺻورة ﻣﻧطﻘﻳﺔ وﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺣﻳث ﺗﻼءم ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم.
 2/ 6/ 4/ 1/ 1/2ﺗﻔرﻳد ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺎدة اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ:
ﻳﻧﺑﻐــﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداف ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺗﻘــدﻳم ﻣــﺎدة د ارﺳــﻳﺔ ﺗﻧﺎﺳــب ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن وﻗــدراﺗﻬم
وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم.
 3/ 6/ 4/ 1/ 1/2ﺗﻔرﻳد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
ﻳــﺗﺢ ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻔــردي اﻟﻔــرص أﻣــﺎم اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻟﻳﺄﺧــذ دو اًر إﻳﺟﺎﺑﻳ ـﺎً ﻧﺷــطﺎً ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻣــﻪ وﻣﻣﺎرﺳــﺔ

اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻟﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻗــدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻧﺑﻐــﻲ اﻟﺗوزﻳــﻊ ﻓــﻲ ﻣﺣﺗــوى اﻷﻧﺷــطﺔ
وﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬم وذﻟك ﻟﺗﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم.
 4/ 6/ 4/ 1/ 1/2ﺗﻔرﻳد ﺗﻘوﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم:
حتى يحقق تفريد التعليم أھدافه ونتائجه البد من تنوع االختبارات وھي:
 اﻟﺗﺳﻛﻳن :وﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺧﻳص اﻟدﻗﻳق ﻟﻛﻝ ﻣﺗﻌﻠم.
 اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ :وﺗﻬدف ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﺳوف ﻳﺑدأ ﻋﻧدﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠم.
 اﻟﺿﻣﻧﻳﺔ :وﺗﺳﺗﺧدم أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ ﻟوﺣدة ﻣﻌﻳﻧﺔ.

 اﻟﺑﻌدﻳﺔ :وﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 5/ 6/ 4/ 1/ 1/2ﺗﻔرﻳد اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗـواﻓر ﻋـدد ﻛﺑﻳـر ﻣـن اﻟوﺳـﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ اﻟﻣﺳـﻣوﻋﺔ واﻟﻣطﺑوﻋـﺔ أو ﻏﻳرﻫـﺎ ﺣﺗـﻰ
ﻳﺧﺗــﺎر ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻣــﺎ ﻳﺣﻘــق أﻫداﻓــﻪ وﻳﺗﻔــق ﻣــﻊ ﻗد ارﺗــﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ ﻻﺑــد ﻣــن ﺗـواﻓر
اﻟﺻور واﻟﻣﺟﺳﻣﺎت واﻟرﺳوم واﻷﻓﻼم اﻟﺳﻳﻧﻣﺎﺋﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ.

 6/ 6/ 4/ 1/ 1/2ﺗﻔرﻳد ﺧطوات اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠم

ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗــﺗﻼءم ﺧط ـوات اﻟﺗﻘــدم ﻣــن ﻫــدف ﻷﺧــر أو ﻣــن ﻧﺷــﺎط ﻷﺧــر ﻣــﻊ ﻗــدرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن

وﺳــرﻋﺗﻬم اﻟذاﺗﻳــﺔ ﺣﻳــث ﻳﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﻘــدم وﻓــق ﺳــرﻋﺗﻪ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻔـزﻩ ﻟﻠﻌﻣــﻝ وﻻ ﻳــدﻓﻊ ﻟﻠﻌﻣــﻝ ﺑﺳــرﻋﺔ

أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺗﺣﺻﻳﻠﻪ(21 :32) .

 7/ 4/ 1/ 1/2إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔردي:
ﻳﻌﺗﻣد اﻟطﺎﻟب ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟـذاﺗﻲ ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﻳـرة،أى ﻳـﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﻳـذ ﻓﻳـﻪ ﻛﻳـف ﻳـﺗﻌﻠم،ﻗـد
أﺧذ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺻو اُر ﻣﺗﻌددة ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺑرﻣﺞ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺎﻟﻣراﺳﻠﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ.
ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﻲ اﻟﺿروري ﻛطرﻳﻘﺔ ﻋﻼﺟﻳﺔ ﻓـﻲ إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﻠـوم ﻟﻠـﺗﻌﻠم ﺣﺗـﻰ اﻟـﺗﻣﻛن
)ﻣﺳ ـ ـ ــﺗوى اﻻﻣﺗﻳ ـ ـ ــﺎز( ﻳﺳ ـ ـ ــﺗﺧدم اﻟ ـ ـ ــﺗﻌﻠم اﻟﻔ ـ ـ ــردي اﻟﺑرﻧ ـ ـ ــﺎﻣﺟﻲ ﻛطرﻳﻘ ـ ـ ــﺔ ﻋﻼﺟﻳ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــن ﺧ ـ ـ ــﻼﻝ ﺗﻠ ـ ـ ــك
اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ،وﻳﻘﺻــد ﺑــﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑــرﻣﺞ أﻧــﻪ طرﻳﻘــﺔ ﻣــن طـرق اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻔــردي ﺗﻣﻛــن اﻟﺗﻠﻣﻳــذ ﻣــن أن ﻳﻌﻠــم
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑواﺳطﺔ ﺑراﻣﺞ ﺗﻘﺳـم ﻓﻳـﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت إﻟـﻰ أﺟـزاء ﺻـﻐﻳرة وﺗﻛﺗـب ﻓـﻲ إطـﺎرات وﻳﺗطﻠـب ﻛـﻝ
ﺳـؤاﻝ ﻣــن اﻟﺗﻠﻣﻳــذ اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﺎﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ،ﺛــم ﺗﻘــﺎرن ﻫــذﻩ اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ،ﺑﺎﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺣﺔ اﻟﻣوﺟــودة ﺑﺎﻹطــﺎر

اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻪ،وﻫﻛذا ﺣﺗﻰ ﻳﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺣدد.

)(12 :57

 2/1/2ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﺧطﺔ ﻛﻳﻠر) : ( PSI

إن نظام التعليم الشخصي : personalized system of instruction
وﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺧطﺔ ﻛ ﻳﻠر ،ﻫو أﺣد إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﻣوﻟـد ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ
ﻳــد ﻓــرد ﻛﻳﻠــر ) (Fred Kellerﻋ ﻧــدﻣﺎ ﻛــﺎن أﺣــد طــﻼب اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﻠ ﻳــﺎ ،وﻛــﺎن ﻳﻌ ﻣــﻝ ﻣــﻊ
ﺻدﻳﻘﻪ ﺳﻛﻧر،ﺣﻳث ﺗرﻛزت ﻣﻌظم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،وﺗﺣﺳـﻳﻧﻬﺎ ،وﻗـ د طـو ار ﻣﻌـﺎً
أﻓ ﻛ ـ ــﺎ ارً ﺗ ـ ــﺗﻣم اﻟﻌﻣﻠ ﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ﻳ ـ ــﺔ .وﻗ ـ ــد ﺗﻌﻠ ـ ــم ﻛﻳﻠ ـ ــر ﺷ ـ ــﻳﻔر ﻣ ـ ــورس ﺧ ـ ــﻼﻝ اﻟﺣ ـ ــرب اﻟﻌﺎﻟﻣ ﻳ ـ ــﺔ

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻣﺳﺗﺧدﻣ ﺎً ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻔوري ﻟﻠﺳﻠوك وﻛﺎن داﺋﻣﺎً ﻳﻧﺎدي ﻋﻠﻰ ﻓردﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم،وﻋﻠﻰ اﻷﻫداف

اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻣﺣددة.

وﻳ ــذﻛر ﻛـ ـﻼً ﻣ ــن "ﺟ ــﻳﻣس وﻣ ــﺞ ﻓرﺟﺳ ــون)،(2000وﻏ ــﺎدة ﻋﺑ ــد اﻟﻔﺗ ــﺎح ازﻳ ــد ) (2000إن

إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﺗﻌد ﻧظﺎﻣـﺎً ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺎً ﻳﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﺳـﻳم اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻘـررة إﻟـﻰ ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﻣـن

اﻟوﺣــدات اﻟﺻــﻐﻳرة )اﻟﻣودﻳــوﻻت( ﻳــﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻــﻝ وﺗﺗﺿــﻣن ﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ أﻫــداﻓﺎً ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ
ﻣﺣــددة ﺟﻳــداً ﻟﻛــﻝ وﺣــدة ﺑﺣﻳــث ﻳﻌرﻓﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن وﻳﻌرﻓــون ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺗوﻗــﻊ ﻣــﻧﻬم وﻳﺳــﺗطﻳﻌون

اﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ أﻫــم ﻧﻘــﺎط اﻟﻣــﺎدة وﻳﺳــﺗﺑﻌد اﻟﻘﻠــق ﻣــن اﻟﻣوﻗــف اﻻﺧﺗﺑــﺎري ﻋــن طرﻳــق اﻟﺳــﻣﺎح ﻟﻬــم

ﺑﺈﻋﺎدة دﺧوﻝ اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻻ أن اﻟـﺗﻣﻛن واﻹﺗﻘـﺎن ﻣـن اﻟﻣـﺎدة أﻣـر ﻻ ﻣﺣـﻳص ﻋﻧـﻪ ﺣﻳـث أﻧـﻪ ﻳﺟـب

أن ﻳﺣﻘــق اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻣﺳــﺗوى ﻣﺣــدد ﻣــن اﻟﻛﻔــﺎءة ﻗﺑــﻝ اﺳــﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟد ارﺳــﺔ وﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﺟﺗــﺎز اﻟﻣــﺗﻌﻠم
وﺣــدة ﻣــﺎ ﺑﻧﺟــﺎح وﻳﺻــﻝ إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻛﻔــﺎءة واﻹﺗﻘــﺎن اﻟﻣﺣــددﻳن ﻟــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺣﺻــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌزﻳــز
ذاﺗﻲ ﺣﻳث ﻳﺷﻌر ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة واﻟرﺿﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ.

)(15 :42 ) ( 46 :93
 1/ 2/1/2وﺻف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر:
ﻳﻣﻛــن وﺻــف ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ،ﺑﺄﻧــﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ إدارة اﻟــﺗﻌﻠم وﻗــد وﺿــﻊ ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ﻧظرﻳــﺔ
اﻟﺗﻌزﻳــز ﻓــﻲ إطﺎرﻫــﺎ اﻟﻌﻠﻣــﻲ،ﺣﺗــﻰ ﺗﺻــﺑﺢ إطــﺎ اًر ﻟﻣﺳــﺎق ﻛﺎﻣــﻝ وﻳﻌﻣــﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــون ﻫــذا ﺑﺻــورة ﻓردﻳــﺔ

ﺣﺳب ﺳرﻋﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻـﺔ،وﻳﺳـﺗﻌﻣﻠون اﻟوﺳـﺎﺋﻝ واﻟﻣـواد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ أو ﺑـراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻋـن طرﻳـق

اﻟﺣﺎﺳــوب،أو أﺣ ــد اﻷﻓ ــﻼم اﻟﺣﻠﻘﻳ ــﺔ أو ﻓ ــﻳﻠم ﺛﺎﺑ ــت ﻣﺻ ــﺣوب ﺑﺻ ــوت،أو ﻛﺗﻳ ــب ﻳﺣﺗ ــوي ﻋﻠ ــﻰ دروس
ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣﺑرﻣﺟــﺔ وﻏﻳــر ذﻟــك وﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺗﻌﻠم أن ﻳظﻬــر إﺗﻘﺎﻧــﻪ ﻟﻛــﻝ وﺣــدة ﻗﺑــﻝ اﻟﺳــﻣﺎح ﻟــﻪ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘــﺎﻝ إﻟــﻰ

اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻳﻬﺎ (362 :17) .

 2/ 2/1/2ﻣﻣﻳزات إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر:(1968) -:
 ﻳﻌﺗﻣد ﻣﺑدأ إﺗﻘﺎن اﻟوﺣدة اﻟدراﺳﻳﺔ،ﺑﻣﺣك ﻣﻌﻳن ﻗﺑﻝ اﻹﻧﺗﻘـﺎﻝ إﻟـﻰ وﺣـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﻠﻳﻬـﺎ،ﺣﻳـث ﻳﻘﺳـم
اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ،ﻟﻛﻝ ﻣﻘرر ﻣن اﻟﻣﻘررات إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺻﻐﻳرة،ﻳﻣﻛـن اﻟـﺗﺣﻛم ﺑﻬـﺎ
ﺑﺳﻬوﻟﺔ.
 ﻳﺗﻘدم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺣﺳب ﺳرﻋﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ،وﻳﻌطﻲ اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗﻌﻠﻣﺔ.

 ﺗؤﻛــد اﻟــدروس اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ،واﻟوﺣــدات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺻــﻐﻳرة،ﻻ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻣﺣﺎﺿ ـرات إﻻ ﻓــﻲ
ﺣـﺎﻻت ﻧـﺎدرة ﺟـداً ﻛﻣﺷـﺎﻫدة ﻓــﻳﻠم،أو ﺣـث ﺣـواﻓز اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﻳن،وزﻳــﺎدة داﻓﻌﻳـﻧﻬم ،وﻟـﻳس ﻣـن أﺟــﻝ
إﻳﺻﺎﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ .

 ﻟﻬﺎ أدﻟﺔ ﺗﻌﻠﻳم ﻣطﺑوﻋﺔ ﻹﻳﺻﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن.
 ﻟﻬﺎ ﻣراﻗﺑون ﻟﺗﻘوﻳم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ،وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن.،واﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟﻔورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز
اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 3/ 2/1/2اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر-:

)(363 :17

ويتضمن ھذا النظام خمس مالمح رئيسية ھي-:
 اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي وﻓق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم.
 اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻘﺎن ﺷرط اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن وﺣدة إﻟﻰ أﺧرى.
 اﻷﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدﻳن اﻟﻣﺷرﻓﻳن اﻟﻣوﺟﻬﻳن.
 إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟزﻳﺎدة واﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم.
)(70 :70

 اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣطﺑوﻋﺔ.

 4/ 2/1/2ﺗﻌرﻳف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺗﻘﺎﻧﻲ:

ﺗﻌرف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺗﻘﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﺗـدرﻳس ﻣـﺎدة ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣﺗﺳﻠﺳـﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻫرﻣـﻲ،
ﺣﻳث ﺗﻛون اﻟﻣﺎدة اﻟﻣراد ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﺎ ﻣﺟزأة إﻟﻰ وﺣدات ﺗﻌطﻰ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ واﺣدة،أو ﻓﻲ ﻋدد ﻣن
اﻟﺣﺻص،وﻳﻌطﻰ ﺑوﻗت وﺗدرﻳس إﺿﺎﻓﻳﻳن.
وﻳ ﻌــرف أﻳﺿ ـﺎً اﻟــﺗﻌﻠم ﻟﻺﺗ ﻘــﺎن ﺑﺄ ﻧــﻪ " ﻣــدﺧﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ "ﻓ ﻳــﻪ ﺗ ﻌــدﻝ ظــروف اﻟﻔﺻــﻝ اﻟد ارﺳــﻲ

ﻟﺗﻠ ﺑــﻲ اﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟطــﻼب ﻛــﺄﻓراد ،وﻛــذﻟك ﻳ ﻌــدﻝ زﻣــن اﻟــﺗﻌﻠم ﺣ ﺗــﻰ ﻳــﺗﻣﻛن ﻣﻌظــم اﻟطــﻼب ﻣــن
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻬدف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.

)(134 :45

 5/ 2/1/2إﺟراءات ﺗطﺑﻳق إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺗﻘﺎﻧﻲ:
 ﺗﻘدﻳم اﻟﻬدف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.
 إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر أوﻟﻰ ﻟﻠﺗﻼﻣﻳذ وﻫو اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ.
 ﺗﻘدﻳم ﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠم.

 إﺟراءات اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺑدﺋﻲ )ﺑﻧﺎﺋﻲ/ﻣدﺧﻠﻲ(
 ﺗطﺑﻳق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
 ﺗﺣدﻳد ﻣﻌﻳﺎر ﻣﺳﺗوى اﻹﺗﻘﺎن.
وﻳﻠﺧص زاﻫر أﺣﻣد ) (1996اﻟﻧﻣوذج اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻟدرﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺳـﺎرات ﻣﺗﺗﺎﺑﻌـﺔ
ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.

 اﻟﻣﺳﺎر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج
 ﻣﺳﺎر اﻹﺛراء
 ﻣﺳﺎر ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷﺧطﺎء

Basic Line Track
Enrichment Track
Corrective Track

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳوﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗطﺑﻳق إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻣﻛن
أنشطة إثرائية

الھــــــدف
التعليمــي
األول

اخــــــتبار
المدخالت
السلوكية

تقـــــديم
مـــــــــادة
التعــــــلم

االخـــتبار
المبدئـــــي

االخـــتبار
النھائـــــي

أنشطة تصحيحية
الھــــــدف
التعليمـــي
الثــــــــاني
اختبار مبدئي
مكاني

ﺷﻛﻝ ) (1ﺧطوات ﺗطﺑﻳق إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻣﻛن
 6/ 2/1/2اﻟﺗﻌزﻳز ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر:
ﻳﺑرز ﻛﻳﻠر ) (Keller ،1974أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻌزﻳز ﻓﻲ ﺧطﺗﻪ ﺑﻘوﻟﻪ )أن ﻣﺻـﻣﻣﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺧطـﺔ،

ﻛـﺎﻧوا ﻳﻬــدﻓون ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﻌظـﻳم إﺛﺎﺑــﺔ أو ﻣﻛﺎﻓــﺄة اﻟﺳــﻠوك اﻟﺗرﺑـوي ،ﻷﻗﺻــﻰ درﺟــﺔ ﻣﻣﻛﻧــﺔ ،وﻓــﻲ

اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ،اﻟﺗﻘﻠﻳ ــﻝ اﻷﻛﺑــر درﺟ ــﺔ ﻣﻣﻛﻧــﻪ ﻣــن اﻻﻧطـ ـواء ،واﻹﺣﺑــﺎطٕ ،وا ازﻟ ــﺔ اﻟﺧــوف واﻟﻌﻘ ــﺎب
وﺗﺳــﻬﻳﻝ ﻧﻣــو اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺻــﻳﻔﻲ ،وﻳﺿــﻳف ﻛﻳﻠــر "أﻧــﻪ ﻓــﻲ أي ﻣوﻗــف ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗﻛــون
ﻣﻬﻣــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﻣﺣــددة ﺑدﻗــﺔ ،وﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﻳﻛــون اﻟﺳــﻠوك اﻟﺣﺎﺳــم ﻫــو اﻟــذي ﻳــﺗم اﻟﻘﻳــﺎم ﺑــﻪ ،واﻹﺛﺎﺑــﺔ
)اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة( ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻣﺣدودة.

) (367 : 17

 7/ 2/1/2دور اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر:
ﻳﺳﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ إﺳﺗ ارﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ وﻓق ﻗد ارﺗـﻪ وﻣﻌـدﻝ ﺳـرﻋﺗﻪ وﻻ ﻳﻛـون ﻣﺿـط اًر أو

ﻣﺟﺑ ـ اًر ﻟﺗــرك وﺣ ــدة ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ إﻟ ــﻲ أﺧــري ﻟﻣﺳ ــﺎﻳرة أﻓ ـراد ﺟﻣﺎﻋﺗــﻪ ﺣﻳ ــث أﻧﻧــﺎ ﻧﺟ ــد أن إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ــر

اﺗﺧذت ﻓﻳﻪ ﻣﺣو اًر ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻣﻠت ﻋﻠﻲ:

 أن ﻳﻛــون اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻣﺗﻔﺎﻋــﻝ ﻣــﻊ ﻛــﻝ ﻣوﻗــف ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﺑﺻــورة إﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ أي أﻧــﻪ ﻳﻛــون ﻣﺷــﺎرﻛﺎً
ﻧﺷطﺎً ﻓﻲ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻳﺔ وﻟﻳس ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 أن ﻳﻛون اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺗﺣﻣﻼً ﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف.

 أن ﻳﺻــﻝ اﻟﻣــﺗﻌﻠم إﻟــﻲ ﻣﺳــﺗوى اﻹﺗﻘــﺎن ﻟﻠﻣــﺎدة وﻫــذا ﻳﺗوﻗــف ﻋﻠــﻲ اﺳــﺗﻌداداﺗﻪ ﻫــو وﻟــﻳس
ﺑﺎﺳﺗﻌدادات اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻣﻲ إﻟﻳﻬﺎ.
 أن ﻳﻘــوم اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺑــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠــﻲ ﻣ ـواطن اﻟﺿــﻌف وﻳﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻲ ﻋﻼﺟﻬــﺎ أي ﻳﻘــوم اﻟﻣــﺗﻌﻠم
ﺑ ـ ـ ــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ـواطن اﻟﺿ ـ ـ ــﻌف وﻳﻌﻣ ـ ـ ــﻝ ﻋﻠ ـ ـ ــﻲ ﻋﻼﺟﻬ ـ ـ ــﺎ أي ﻳﻘ ـ ـ ــوم ﺑﺗﻘ ـ ـ ــوﻳم ذاﺗ ـ ـ ــﻪ.

)(365 :17

 8/ 2/1/2اﻟﻣﻛوﻧ ــﺎت اﻷﺳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻹﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ــر )ﻧظ ــﺎم اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﺷﺧﺻ ــﻲ ،ﻳﻣﻛ ــن ﺗﻘﺳ ــﻳم
ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺷﺧﺻﻲ  P. S. Iﻛﻣﺎ ﻳوﺿﺣﻬﺎ اﻟﺷﻛﻝ ) .( 2
ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺷﺧﺻﻲ
P. S. I

مكونات أساسيــة

حجــــــم
الوحــــدة
التعليمية
Unit size

اإلتقان
Mestry

الســـرعة
الذاتيـــة
للمتعــلم
Self
Pacing

التوجيه
Orientation

التقويم
Eval

ﺷﻛﻝ ) (2اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر )ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺷﺧﺻﻲ (P. S. I
 1/ 8/ 2/1/2اﻹﺗﻘﺎن :Mastry
ﻫو اﻷﺳـﺎس ﻟﻬـذﻩ اﻹﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وأن ﻣﺗطﻠـب إﺗﻘـﺎن اﻟوﺣـدة ﻗﺑـﻝ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ إﻟـﻲ وﺣـدة أﺧـري ﺗﺑﻌـﺎً

ﻟﻣﻌﻳــﺎر ﻣﻌــﻳن ﻳــؤدي إﻟــﻲ ﻣﺳــﺗوﻳﺎت أﻋﻠــﻲ ﻹﻧﺟــﺎزات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﺣﻳــث ﻻ ﻳﻧﺗﻘــﻝ اﻟطﺎﻟــب ﻣــن د ارﺳــﺔ
وﺣدة أﺧـري ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـرر دوﻝ اﻟوﺻـوﻝ ﻟﻣﺳـﺗوي اﻹﺗﻘـﺎن وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻳﻌﻧـﻲ اﻟوﺻـوﻝ إﻟـﻲ ﻣﺳـﺗوي

اﻹﺟــﺎدة أو ﻣﺳــﺗوي ﻗرﻳﺑ ـﺎً ﻣــن اﻹﺟــﺎدة ﻋﻧــد اﻟﺗﻘــدم ﻟﻼﺧﺗﻳــﺎر وﻳﻔﺿــﻝ أن ﺗﻛــون اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻋﻠــﻲ ﺷــﻛﻝ
إﺟﺎﺑﺎت ﻗﺻﻳرة.

 2/ 8/ 2/1/2ﺣﺟم اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ :Unit Size
ﺗﻛون اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻲ وﺣدات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺻـﻐﻳرة اﻟﺣﺟـم وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ
ﻓــﺈن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻳﺗﻘــدﻣون ﻻﺧﺗﺑــﺎرات ﻛﺛﻳ ـرة اﻟﻌــدد .وﻫﻧــﺎ ﺳــﺑﺑﻳن ﻻﺳــﺗﺧدام اﻟوﺣــدات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺔ اﻟﺻــﻐﻳرة
اﻟﺣﺟم ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻫﻣﺎ:
 ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣون ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺣدات ﺻﻐﻳرة اﻟﺣﺟم اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻓﻲ ﻛﻝ ﻫدف ﻣـن
أﻫداف اﻟوﺣدة أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻛﺑﻳرة ﻓﺗﻛون اﻟوﺣدات أﻗﻝ ﺷﻣوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب.

 ﻳﻣﻛن ﺗﺻـﺣﻳﺢ أﺧطـﺎء اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻓـﻲ اﻟوﺣـدات اﻟﺻـﻐﻳرة واﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﻘﺻـﻳرة اﻟﻣﺗﻛـررة ﻓـو اًر
ﻗﺑﻝ أن ﻳﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ.

 3/ 8/ 2/1/2ﺳرﻋﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ  Self Pacingأﺳﺎس اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻘرر:
ﻳﺗﺣــرر ﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻣــن ﻗﻳــود اﻟوﻗــت وﻳﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺳــﻳر ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم وﻓــق
ﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺧﺎص واﺳﺗﻌدادﻩ ودون اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻣﻌدﻝ أﻗراﻧﻪ.
 4/ 8/ 2/1/2اﻟﺗوﺟﻳﻪ:
ﻳﻌﺑــر اﻟﻣﻌﻠــم ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻓــﻲ ﺑداﻳــﺔ اﻟﻔﺻــﻝ اﻟد ارﺳــﻲ ﻋــن ﺛﻘﺗــﻪ ﺑﻘــدرة ﻛــﻝ ﻣــﻧﻬم ﻋﻠــﻲ إﺗﻘــﺎن ﺗﻌﻠﻣــﻪ
وﻳوﺿﺢ ﻟﻬم أن ﻛﻝ ﻣﻧﻬم إذا اﺣﺗﺎج إﻟﻲ أﻳﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﺳﺗﻘدم ﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻘـدر اﻟـذي ﻳﺣﺗـﺎج إﻟﻳـﻪ وﻓـﻲ اﻟوﻗـت
اﻟﻣﻧﺎﺳ ــب وأﻧﻬ ــم ﺳ ــﻳﺟدون ﻣﺗﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬ ــم ﺑﻬ ــذﻩ اﻟطرﻳﻘ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺳﺗﺳ ــﺎﻋدﻫم ﻋﻠ ــﻲ اﻟﺗﻘ ــدم ﻓ ــﻲ ﺗﻌﻠ ــم
ﻣوﺿوﻋﺎت أﺧري.

 5/ 8/ 2/1/2اﻟﺗﻘوﻳم :Evaluation
إن د ارﺳــﺎت اﻟﺗﻘــوﻳم اﻟﺗــﻲ ﺗ ـوازن ﺑــﻳن اﻟﻧﺗﺎﺟــﺎت اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﺗطﺑﻳــق إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر
واﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﺗﻌطﻲ دﻟﻳﻼً ﻣﻬﻣﺎً ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر ﻛﻧظـﺎم ﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ وﻳﺷـﻣﻝ اﻟﺗﻘـوﻳم ﻋﻠـﻲ

اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻵﺗﻳﺔ:

 اﺧﺗﺑﺎرات ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ.

 اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.
 اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن
) ( 28 : 33

 9/ 2/1/2ﻋﻳوب ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم:
ﻻ ﻳﺧﻠــو أي ﻧظــﺎم ﻣــن ﻣ ازﻳــﺎ وﻋﻳــوب ،وﺗﻐرﻳــر اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻛﻧظــﺎم ﻣﺛﻠﻣـﺎً ﻟــﻪ ﺟواﻧــب ﻗــوة ،وﻟــﻪ ﺟواﻧــب

ﺿﻌف ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﻣﺎ ذﻛرﻫﺎ ﺷﺎرﻟز ) (Charles, 1971ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 إﻧﻪ ﺻﻌب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺿﻌﺎف ﻓﻲ اﻟﻘراءة.
 إﻧﻪ ﻏﻳر ﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗﻼﻣﻳذ اﻟذﻳن ﻻ ﻳﺗﺑﻌون اﻹرﺷﺎدات واﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت.

 ﻳﻌــد ﺻــﻌﺑﺎً ﻋﻠــﻲ اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ﺑطــﻲء اﻟــﺗﻌﻠم ﻷﻧــﻪ ﻳﺣﺗــﺎﺟون دوﻣ ـﺎً إﻟــﻲ اﻟﻣﺳــﺎﻋدة وﺗﻐرﻳــر اﻟﺗﻌﻠــﻳم
ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ وﻻﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔردي.

 ﻳﺣﺗــﺎج إﻟــﻲ إﻋــداد ﺟﻳــد ،ﻛﻣــﺎ ﻳﺣﺗــﺎج إﻟــﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎدﻳــﺔ واﻟﺗﺳــﻬﻳﻼت اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳــﺔ ،وﻫــذﻩ
اﻷﻣور ﺗﻛون ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ.

كما أن لتفريد التعليم عدداً من المشكالت منھا:
 10/ 2/1/2اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠم
 ﻳﻔﺗﻘ ـر ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن إﻟــﻲ ﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻛﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﻐرﻳــر اﻟﺗﻌﻠــﻳم ،ﻟــذا
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻘد اﻟﻧدوات ،واﻟدو ارت ،أو ورﺷﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻹﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﻳﺎت.
 ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻣن ﻛﺛرة ﻋدد ﺣﺻﺻﻬم اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﻛﺛرة ﻋـدد
اﻟطـ ــﻼب ﻣـ ــن اﻟﺻـ ــف اﻟواﺣـ ــد ،وﻫـ ــذا ﻳﻠﻘ ـ ـﻲ ﻋﻠـ ــﻲ ﻛواﻫـ ــﻝ اﻟﻣﻌﻠﻣـ ــﻳن أﻋﺑـ ــﺎء وﺟﻬـ ــوداً
إﺿــﺎﻓﻳﺔ ،ﺧﺎﺻــﺔ أن ﺗﻔرﻳ ـد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻳﺣﺗــﺎج ﻣــن اﻟﻣﻌﻠــم إﻟــﻲ إﻋــداد ﺳــﺟﻼت ﺧﺎﺻــﺔ،

ﺗﺳﻬﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺧطﻳط وﻻﺗﻘوﻳم.

 11/ 2/1/2اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﻳم اﻟﻣدرﺳﺔ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ.

 ﻳﻔﺗﻘر ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣدارس إﻟﻲ اﻷﺟﻬ ةز واﻷدوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔردي وﺑﻌدد ﻛﺎف.
 ﻳﺣﺗﺎج ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣدارس إﻟﻲ أﺑﻧﻳﺔ وﻗﺎﻋﺎت.
 ﻳﺣﺗــﺎج اﻟﻣــدﻳرون واﻟﻣﺷ ـرﻓون اﻟﺗرﺑوﻳــون إﻟــﻲ اﻛﺗﺳــﺎب ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻛﻔﺎﻳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ
ﻟﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم وذﻟك ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذﻩ وﺗطوﻳرﻩ.

 3/ 1/2ﻣﻔﻬوم اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ:
ظﻬـ ــرت اﻟﻬﻳﺑـ ــر ﻣﻳـ ــدﻳﺎ ﻧﺗﻳﺟـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ اﻻﺗﺻـ ــﺎﻝ واﻟﻛﻣﺑﻳـ ــوﺗر ،ﻓﻬـ ــﻲ أﺣـ ــد اﻟﻣﺳـ ــﺗﺣدﺛﺎت
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻲ اﻟﺗوﺳــﻳﻊ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﺑــﻊ ﻓــرص ﻛﺑﻳـرة ﻟﺗﻘــدﻳم ﻣــداﺧﻝ ﺟدﻳــدة
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺳـﺗﺧدم اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻣـن ﺗﻧـﺎوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت .ﺑوﺳـﺎﺋط اﺗﺻـﺎﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣﺗﻌـددة ﻓـﻲ
ﺷﻛﻝ ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻏﻳر ﺧطﻳﺔ.
ﻣﻌ ﻧــﻰ ذ ﻟــك أن اﻟﻬﻳ ﺑ رﻣ ﻳــدﻳﺎ ﻋ ﺑــﺎ رة ﻋــن ﺑ ﻧــﺎء أو ﻫﻳ ﻛــﻝ ﺗــدرﻳﺟﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣ ﻳــث ﺗ ﻘــدم

اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﺑ وا ﺳـطﺔ اﻟ ﺻـور واﻟرﺳـوم اﻟﺛﺎﺑ ﺗـﺔ واﻟﻣﺗﺣرﻛـﺔ ،واﻷ ﺷـﻛﺎﻝ ظ ﻬـور اﻟﻧ ﺻـوص ،واﻷ ﻟـ وان
اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ .
)(347 :82
وﻳـ ـ ذ ﻛر " ﻫ ﺷ ــﺎم ﺳ ــﻳد إ ﺑـ ـ راﻫﻳم " )  2000م( ،أن اﻟﻬﻳ ﺑ رﻣ ﻳ ــدﻳﺎ ﻋ ﺑ ــﺎ رة ﻋ ــن ﺑرﻣﺟ ﻳ ــﺎت ﺗﻣ ﻛ ــن
اﻟﻣ ﺳــﺗﺧدم ﻣــن اﻟﺑﺣــث ﻟﻠوﺻــوﻝ إﻟــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳرﻳــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﺻــورة ﻏ ﻳــر ﺧطﻳــﺔ داﺧــﻝ
ﺗطﺑﻳﻘــﺎت اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗ ﻌــددة ﻓﺎﻟﻣ ﺳــﺗﺧدم ﻳﻘــوم ﺑــﺎﻟﻘ راءة ﻋﻠــﻲ ﺷﺎ ﺷ ـﺔ اﻟﻛﻣﺑ ﻳــوﺗر ﻓﻳﺟــذب اﻧﺗ ﺑــﺎﻩ

اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛﻝ ﻣﻌﻳن وﻟون أو ﺗﻠﻣﻳﺢ ﻣﻌﻳن  Hot Wordsوﻳﺷﺎﻫد ﻣﺣﺗوي اﻟﻌرض

ﻫ ﻧـ ــﺎ ﺑﺎ ﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﺻـ ــوت واﻟﻣوﺳـ ــﻳﻘﻲ واﻟﻔ ﻳـ ــدﻳو وﻋﻧﺎﺻـ ــر اﻟوﺳـ ــﺎﺋط اﻟﻣﺗ ﻌـ ــددة اﻷﺧـ ــرى أﻳﺿ ـ ـﺎً

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻧص ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺗ زاﻣﻧﺔ) (25 :79

وﻳذﻛر "ﻣﺣﻣد ﻋطﻳـﺔ ﺧﻣـﻳس" ) ،2003أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ )اﻟوﺳـﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘـﺔ( وﻗواﻋـد ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬـﺎ ﺗﻣﺛـﻝ
ﺗطــور ﻣﻧطﻘــﻲ ﻳﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟــﻧص اﻟﻔــﺎﺋقHyper Text Technology

وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ

اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌددة  hypermediaوﻛﻠﻣﺔ "ﻓﺎﺋق"  Hyperﺗﻌﻧـﻲ اﻟـﻧص اﻟﻣوﺳـﻊ  ،Extendedاﻟﻣﻌﻠـم
 Generalizedوﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد  Multidimensionalوﻻ ﻳطﻠق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧص اﻟﻔﻌـﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳـﺎً إﻻ

ﻋﻧــدﻣﺎ ﺳــﺎﻋدت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻋﻠــﻲ ذﻟــك وظﻬــرت اﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ

 Hyper Cardاﻟﺗــﻲ

اﺳــﺗﺧدﻣت ﻣــﻊ أﺟﻬـزة اﻟﻣــﺎﻛﻳﻧوش وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن ﺟﻳــدة ﺑﻛﻔــﺎءة وﻣــﻊ ﺑداﻳــﺔ اﻟﺗﺳــﻌﻳﻧﺎت  1990وظﻬــور
اﻟﺷ ــﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﻳ ــﺔ واﻟﺗ ــﻲ أدت إﻟ ــﻲ ظﻬ ــور ﻟﻐ ــﺔ ﺗﺣدﻳ ــد اﻟ ــﻧص اﻟﻔ ــﺎﺋق وﻗ ــد ﺳ ــﺎﻋد ذﻟ ــك ﻋﻠ ــﻲ ظﻬ ــور
اﻟﻧﺻوص وﺗطوﻳر ﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ(212 :67 ).
وﻳؤﻛد ﻛ ﻼً ﻣـن ﻣﺣ ﻣـد ﺳـﻌد زﻏ ﻠـوﻝ وﻣ ﻛـﺎرم ﺣﻣ ﻠـﻲ أ ﺑـو ﻫرﺟـﺔ )  2001م ( أن اﻟﻬﻳ ﺑ رﻣ ﻳـدﻳﺎ

ﺗﻌﺗ ﺑــر أ ﺳــﻠوب ﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ ﺣــدﻳث ﻓــﻲ ﻣ ﺟــﺎﻝ اﻟﺗﻌ ﻠــﻳم وا ﻟــﺗﻌﻠم وﻫــذا اﻷ ﺳــﻠوب اﻟﺗﻌﻠﻳ ﻣــﻲ اﻟﻣﺗﻣ ﻳــز
ﻳ ﺳــﺎﻋد اﻟ ﻣــﺗﻌﻠم ﻋ ﻠــﻲ أن ﻳﺗ ﻌــﺎﻳش ﺑﺈﻳﺟﺎﺑ ﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﺗﻌ ﻠﻳﻣ ﻳــﺔ ﺑ ﺻــورة ﺗطﺎﻣ ﻳــﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣ ﻠــﺔ
ﻋ ــن اﻟطرﻳ ــق ﺟ ﻬ ــﺎز اﻟﻛﻣﺑ ﻳ ــوﺗر ﺑ ﺷ ــﻛﻝ ﺑﻣ ﺳ ــﺎﻋدة ﻋ ﻠ ــﻲ ﺗﺣﻘ ﻳ ــق اﻷ ﻫ ــداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ﻳ ــﺔ اﻟﻣ ﺣ ــددة
ﺑﻛﻔﺎءة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ( 251 : 62 ) .
وﺗﻌــد اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻣــن أﻛﺛــر اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺗطــو اًر ﻓﻬــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن دﻣــﺞ أﺷــﻛﺎﻝ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻣــن

اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن اﻟــﺗﺣﻛم ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻲ واﻟﻣﻳ ـزة اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﻫــﻲ

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳـﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻣـﻊ ﻣﺻـﺎدر ﻋدﻳـدة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ؛ وﺗـذﻛر "وﻓـﺎء ﺻـﻼح اﻟـدﻳن إﺑـراﻫﻳم"
) (1999أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ أو اﻟوﺳ ــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘ ــﺔ ﺗﺷ ــﻳر إﻟ ــﻲ اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻧظ ــري اﻟ ــذي ﺗﻘ ــوم ﻋﻠﻳ ــﻪ اﻟوﺳ ــﺎﺋﻝ
اﻟﻣﺗﻌــددة ﻓﺎﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ اﺣــدي طــرق اﻟﺗﺻــﻣﻳم ﻓــﻲ ﺑـراﻣﺞ اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة ،وﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻛﺗﻠــﺔ ﻣــن
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺗﺿــﻣن اﻟــﻧص ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻲ اﻟﻣ ـواد اﻟﺻــوﺗﻳﺔ واﻟﻣرﺋﻳــﺔ ﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻳﺷــﻳر Michelle, A.,

) (1999إﻟ ــﻲ أﻧﻬ ــﺎ ﺗﻌﻧ ــﻲ ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﺑـ ـراﻣﺞ اﻟﺳ ــوﻓت وﻳ ــر  Soft Wareواﻟﺗ ــﻲ ﺗﺿ ــﻣن ﻧﻘ ــﺎط ﻣ ــن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟرواﺑط واﻟﻧﻘﺎط ﻫﻧـﺎ ﻗـد ﺗﻛـون ﻧﻛـرة أو ﻧـص أو ﺻـورة أو ﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻣـن ﺻـوت أو
ﻗﺻﺎﺻﺔ ﻣن ﻓﻳدﻳو أو أي ﻧوع أﺧر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﺎ اﻟراﺑطﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻧﻘطﺗﻳن.
) (35 :99 ) ( 35 :95 ) (35 :80) (80 :15

وﻳري ﻛﻝ ﻣن ﻻﻣﺑر وﺑـﺎﻝ ” (1990) “Lambert & Ballإن اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳـدﻳﺎ ﻣﻔﻬـوم ﺟدﻳـد ﻓـﻲ

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻳــدﻣﺞ ﻋﻧﺎﺻــر اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة ﻣــﻊ اﻟﺗطــورات اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑ ـراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ

ﻟﻠﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ،ﺑﻳﻧﻣـﺎ ﻳﺷـﻳر ﻛـﻝ ﻣـن دﻳﻔﻳـد وﺟـﺎن & Daraid
 (1989) Janإﻧﻬــﺎ ﺗﺷــﺑﻪ ﻣﻳﻛﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻧدوق اﻟــﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬــﺎ ﺑواﺳــطﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر وﻟﻛــن ﻫــذا اﻟﺻــﻧدوق
ﻳﺗﺿﻣن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻛﺗب ﻛﻼً ﻣن :أﻓﻼم ﺳﻳﻧﻣﺎﺋﻳﺔ وﺗﺳﺟﻳﻼت ﺻـوﺗﻳﺔ وﻓﻳـدﻳو ﻣـﻊ إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ ﺗﻧﺳـﻳق
ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄوﺟﻪ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻗﻧوات ﻣﺗﻧوﻋﺔ.

)(27 :87 ) (22 :94
ﻣﻌﻧﻲ ذﻟك أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﺗؤﺳـس ﻋﻠـﻲ إ ﺛـراء وﺗﻌﻣﻳـق اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣ ﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن وﺳـﺎﺋط
اﻻﺗ ﺻــﺎﻝ اﻟﻣﺗ ﻌــدد ة ،وﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ ﻓــﻲ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳ ﻣــﻲ ﻳ ﺳــﻣ ﺢ ﻟﻠ ﻣــﺗﻌﻠم ﺑــﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺳــرﻋﺔ وﺗ ﺗــﺎﺑﻊ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣ ﺗـﺎج إﻟﻳ ﻬـﺎ ،وﺗﻔﺎﻋﻠـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺑرﻣﺟﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺑﺎ ﺳـﺗﺧدام ﺣ وا ﺳـﻪ ﻫـذا اﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ
ﻳﻣ ﻛــن اﻟ ﻣــﺗﻌﻠم ﻣــن ﺗﺣد ﻳــد ﻛﻣ ﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟ ﺗــﻲ ﻳ ﺳــﺗرﺟﻌﻬﺎ ،واﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺳــرﻋﺔ ﺗﻌﻠ ﻣــﻪ .ﻓ ﻬــﻲ

أ ﺳ ــﻠوب ﻳ ﺳ ــﻣﺢ ﺑ ﺗ ــوﻓﻳر ط ــرق اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻷﻣ ﺛ ــﻝ ﻟﻼ ﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺗﻔ ــﺎﻋﻠﻲ اﻟﻣﺗ ﻧﺎﺳ ــق ﻷﻛ ﺑ ــر ﻋ ــدد ﻣ ــن
وﺳﺎﺋط اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر.

وﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق أن:
اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳـدﻳﺎ ﻣﻔﻬـوم ﺣـدﻳث ﻓــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻟـﺗﻌﻠم ﻳــﺗم ﺧﻼﻟﻬـﺎ دﻣـﺞ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟوﺳــﺎﺋط
اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻛﻣﺑﻳوﺗرﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﻌﻠﻣﻳﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم.
 اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـد ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ارﺗﺑﺎطــﺎت ﻏﻳــر ﺧطﻳــﺔ ﻟﺗﺧ ـزﻳن ﻛﻣﻳــﺎت ﻛﺑﻳ ـرة ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻔﺎدة
ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎط اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﺛﻝ )اﻟﻧﺻوص ،اﻟﺻور ،اﻷﺻـوات ،اﻟرﺳـوم،

ﻟﻘطــﺎت اﻟﻔﻳــدﻳو( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ وﺣــدات ﻣﻌرﻓﻳــﺔ ،واﻟــﺗﻣﻛن ﻣــن اﺳــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﻣروﻧــﺔ ﻓﺎﺋﻘــﺔ ،واﻟﺗــﻲ
ﺗﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣرﻳﺔ
 اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳــدﻳﺎ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻳﺻــﻣم ﻻﺑﺗﻛــﺎر ﺑﻳﺋــﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻼﺗﺻــﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ وﻳــﺗم ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن
اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻣﺻـﺎدر ﻋدﻳـدة ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺑطرﻳﻘـﺔ ﺗﻔرﻳﻘﻳـﺔ ﺗﻣﻛـن اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻣـن اﻟﺑﺣـث،
واﻻﻧﺗﻘــﺎﻝ واﻹﺑﺣــﺎر ﺑﺣرﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣﺳــﺎرات ﻏﻳــر ﺧطﻳــﺔ واﻟﺗوﺻــﻝ إﻟــﻲ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ.

 اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳدﻳﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋـن ﺑـراﻣﺞ ﻟﺗﻧظـﻳم وﺗﺧـزﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ ﺻـورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺗﺑﺎدﻟﻳـﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ
ﻟﺗﺗﻔﺎﻋــﻝ ﻣﻌ ـﺎً ﻓــﻲ ﺻــورة ﻏﻳــر ﺧطﻳــﺔ ﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ ذﻟــك ﻗــدرات ٕواﻣﻛﺎﻧــﺎت وطﺎﻗــﺎت اﻟﻣــﺗﻌﻠم،
وﻣداﺧﻠــﻪ اﻟﺣﺳــﻳﺔ ﻟﻣﺳــﺎﻋدﺗﻪ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﻳــق اﻷﻫــداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻠﺑرﻧــﺎﻣﺞ وﺧﻔ ـرﻩ ﻋﻠــﻲ ﻣزﻳ ـد ﻣــن

اﻟــﺗﻌﻠم ﺑﻬــدف إﺗﻘــﺎن اﻟــﺗﻌﻠم ،وﺗﻘــدﻳم ﺗﻌﻠﻣـﺎً ﻓردﻳـﺎً ﻳﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻲ زﻳــﺎدة اﻟداﻓﻌﻳــﺔ ﻟــدي اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻣــن

ﺧــﻼﻝ اﻟﺗﻐذﻳــﺔ اﻟراﺟﻌــﺔ اﻟﻔورﻳــﺔ وﻣﻌرﻓﺗــﻪ ﺑﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻣــﻪ ،وزﻳــﺎدة ﻗدرﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ
ﺗﻌﻠﻣﻪ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣو اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻠﺗرﻛﻳب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟدﻳﻪ ) (237 :64
 1/ 3/ 1/2ﺗﻌرﻳف اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ:

ﺗﻌرﻳف ﺳوﺳﺎن وﺟون  “Susan and John” 1991اﻟﻬﻳﺑرﻣ ﻳـدﻳﺎ ﻋ ﺑـﺎ رة ﻋـن ارﺗﺑﺎطـﺎت
ﻏ ﻳ ــر ﺧطﻳ ــﺔ ﻟ ﻌ ــرض اﻟ ﻣـ ـ واد اﻟﻧﺻ ــﻳﺔ واﻟرﺳ ــوم اﻟﺑﻳﺎﻧﻳ ــﺔ واﻟﺳ ــﻣﻌﻳﺎت ،واﻟﺑﺻ ــرﻳﺎت ﺑ ﻬ ــدف ﺣﻔ ــز

اﻟ ﻣــﺗﻌﻠم ﻟﻼﺗﺻــﺎﻝ ﺑــﺄﻛﺑر ﻛــم ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﺗطــوﻳر ﻣﻬــﺎرات اﻟﺗﺣﻠ ﻳــﻝ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛ ﻳــر اﻟﻧﺎﻗــد
ﻋن طرﻳق ﻫذﻩ اﻟ ﻣﻌﻠوﻣﺎت(63 :98 ).

ﺗﻌرﻳف ﺗوﻣﺎس رﻳﻔس

”:“Thomas Reves

اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧـﺎت ﻛﻣﺑﻳوﺗرﻳـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺧدم ﺑﺎﻟوﺻـوﻝ إﻟـﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ
أﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻧص اﻟﻣﻛﺗوب /واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺧطﻳﺔ ،اﻟﻔﻳدﻳو ،واﻟﺻوت  ،وﻳﺳﺗﻌﻣﻲ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻣـﺎ
ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ(47 :101).

ﺗﻌرﻳف ﻛﺎري وآﺧرون

”:“Carey et al

ﻋﺑﺎرة ﻋن ارﺗﺑﺎطﺎت ﻏﻳر ﺧطﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻧﺻـﻳﺔ ﻣﺗﻌـددة اﻷﻧﻣـﺎط،
واﻟﺻوت ،واﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ،واﻟرﺳوم اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ ،ﻟﻘطﺎت اﻟﻔﻳدﻳو(35 :86).

ﺗﻌرﻳف ﺟﺎﻳﺳﻛﻲ :“Gouyeski” 1959
ﻫ ــﻲ ﻓﺋ ــﺔ ﻣ ــن ﻧظ ــم اﻻﺗﺻ ــﺎﻝ اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﻣﻛ ــن اﺷ ــﺗﻘﺎﻗﻬﺎ وﺗﻘ ــدﻳﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر
ﻻﺳ ــﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣﺧزﻧ ــﺔ ﺳـ ـواء ﻛﺎﻧ ــت ﻟﻐ ــﺔ ﻣﻛﺗوﺑ ــﺔ أو ﻣﺳ ــﻣوﻋﺔ أو ﻣوﺳ ــﻳﻘﻲ ،وﻛ ــذا اﻟرﺳ ــوم،
واﻟﺻور ،واﻟﺻور اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ(8 :89 ).

ﺗﻌرﻳف ﻓﻳوﻻ

:“Vulla” 1994

اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﺗدئ ﻻﻛﺗﺷﺎف ٕوادراك ،وﻓﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
اﻟﺗــﻲ ﻳﺣﺗــﺎج إﻟﻳﻬــﺎ ﺑﺳــرﻋﺔ .ﻓﻬــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ارﺗﺑﺎطــﺎت ﻟﻠﻣـواد اﻟﻧﺻــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن ﺗﺧزﻳﻧﻬــﺎ واﺳــﺗﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻷﻧظﻣ ــﺔ اﻷﺳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻟﻠﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر ،وﺗﺗﺿ ــﻣن اﻟﺻ ــور اﻟﺗﺧﻳﻠﻳ ــﺔ ،واﻟﺻ ــوت واﻟرﺳ ــوم اﻟﺑﻳﺎﻧﻳ ــﺔ،

واﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ،واﻟﺻور واﻟﻧص ،ﺻور اﻟﻔﻳدﻳو ،واﻟﻣوﺳﻳﻘﻲ ،وطـرق ﻣﺗﻌـددة ﻟﻠﺑﺣـث واﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء،

ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن ﺑﻬــﺎ دﻣــﺞ اﻟﺻــوت ،واﻟرﺳــوم اﻟﺑﻳﺎﻧﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت اﻟﻌدﻳــدة

ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ(198 :102 ).

ﺗﻌرﻳف زﻳﻧب ﻣﺣﻣد أﻣﻳن :1995
ﻳﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم ﺑﺻــورة ﺗﺑﺎدﻟﻳــﺔ
ﻣﻧظﻣــﺔ داﺧــﻝ اﻟﻣوﻗــف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ؛ واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن اﻟرﺳــوم اﻟﺑﻳﺎﻧﻳــﺔ ،واﻟﺻــور اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳــﺔ ،واﻟﺗﺳــﺟﻳﻼت
اﻟﺻــوﺗﻳﺔ ،وﺻــور اﻟﻔﻳــدﻳو اﻟﻣﺗﺣرﻛــﺔ ،واﻟﺳــﺎﻛﻧﺔ ،واﻟﺧ ـراﺋط ،واﻟﺟــداوﻝ ،واﻟرﺳــوم اﻟﻣﺗﺣرﻛــﺔ ،واﻟﺻــور
اﻟﺗﺧﻳﻠﻳــﺔ ،واﻟﺻــوت ،واﻟﻣوﺳــﻳﻘﻲ ،واﻟﻠــون واﻟرﺳــوم اﻟﺛﻧﺎﺋﻳــﺔ أو اﻟﺛﻼﺛﻳــﺔ اﻷﺑﻌــﺎد ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻲ اﻟــﻧص
ﻟﺗﻘــدﻳم اﻟﺧﺑ ـرات اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ،وﺗﺗﻛﺎﻣــﻝ ﻫــذﻩ اﻟوﺳــﺎﺋط ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض ﻋــن طرﻳــق اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر
ﺑدرﺟﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ(9 :30 ) .

وﺗذﻛر وﻓﻳﻘﺔ ﻣﺻطﻔﻲ ﺳﺎﻟم )2001م( أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻫﻲ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓـﻲ ﻧﻘـﻝ ،وﺗﻘـدﻳم
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑﺻــورة ﻏﻳــر ﺧطﻳــﺔ ،واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﺑﺎﻟﻣــداﺧﻝ اﻟﺣﺳــﻳﺔ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم "اﻟﺑﺻـرﻳﺔ  /واﻟﺳــﻣﻌﻳﺔ" وﺗــوﻓﻳر
اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﺗـﻲ ﺗﺧـزن ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ ﺻـورة
"ﻧﺻــوص ﻣﻛﺗوﺑــﺔ ،ﻟﻘطــﺎت ﻓﻳ ــدﻳو ﻣﺗﺣرﻛــﺔ وﺛﺎﺑﺗــﺔ ،وﺻــور ورﺳ ــوم ﻣﺗﺣرﻛــﺔ وﺛﺎﺑﺗــﺔ ،وأﻓــﻼم ،وأﻟـ ـوان
ﻣﺗﻧﺎﺳــﻘﺔ وﺗﺳــﺟﻳﻼت ﺻــوﺗﻳﺔ ،وﻣوﺳــﻳﻘﻲ" واﻟــﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬــﺎ ﺑﺳــرﻋﺔ وﺳــﻬوﻟﺔ ﺑﺣﻳــث ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺗﻛــوﻳن

ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻧطﻘﻳﺔ ﺗﺳﻬﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ واﻟﻘﻔز وﺣرﻳﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓـﻲ أﺷـﻛﺎﻝ ﻏﻳـر ﺧطﻳـﺔ ﺑـﻳن أﺟـزاء اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻝ ﻛﻝ أو ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧزوﻧﺔ واﻟﻣﺟزﺋﺔ إﻟﻲ أﺟزاء ﺻﻐﻳرة ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ.
)(258 :81
وﻳﺷــﻳر ﻛﻣــﺎﻝ ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﻳــد زﻳﺗــون )2002م( أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻟﺗﻧظــﻳم وﺗﺧـزﻳن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﻠوﺑﺎً ﻟﺗﻘدﻳم ﺗﻌﻠﻣﺎً ﻓردﻳـﺎً ﻓـﻲ أطـر ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻳﺳـﺎﻋد ة ﻋﻠـﻲ

زﻳﺎدة اﻟداﻓﻌﻳـﺔ ﻟـدي اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﺗﻐذﻳـﺔ اﻟراﺟﻌـﺔ وزﻳـﺎدة ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻲ اﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟـﺗﻌﻠم).

(245 :46

وفي ضوء التعريفات السابقة نجد أن:
 اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻟوﺳﺎﺋط ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻟﺟﻌـﻝ اﻟﺗﻌﻠـﻳم
أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ وﺗﻔﺎﻋـﻝ
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻌﻬﺎ.
 اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻧظﺎم ﻣﺗﻌدد ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﻏﻳر ﺧطﻳﺔ إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺎﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر
ﻛوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ﺑطرﻳﻘﺔ ﺧطﻳﺔ.
 وﺣــدات اﻟﺑﻧ ـﺎء اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ ﻧظــﺎم اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻫــﻰ اﻹطــﺎرات ،واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻛــون ﻣــن أﺟ ـزاء ﺻــﻐﻳرة
ودﻗﻳﻘــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،وﺗﺧزﻳﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ وﺳــﺎﺋط اﺗﺻــﺎﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣﺗﻌــددةٕ ،واﻋــﺎدة ﻋرﺿــﻬﺎ ﺑطرﻳﻘــﺔ
ﻏﻳ ــر ﺧطﻳ ــﺔ ،وﻳﻣﻛ ــن أن ﺗﻛ ــون اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ ﻟﻺط ــﺎرات ﻓ ــﻲ ﺷ ــﻛﻝ )ﻧ ــص ﻟﻔظـ ـﻲ( )أو ﻏﻳ ــر

ﻟﻘظﻲ(.
 اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻝ ﻓﻛرة إﻳﺟﺎد ارﺗﺑﺎطﺎت ﻓﻬﻲ ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠرﺑط ﺑﻳن أﺟزاء اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺻـﻐﻳرة
ﺑﺣﻳث ﺗﺗراﺑط ﻫذﻩ اﻷﺟزاء ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ رواﺑط ﺧﺎﺻﺔ ،وﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼﻝ أﻛﺛـر

ﻣن وﺳﻳط ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.

 اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻣﺑﻧﻳــﺔ ﻋﻠــﻲ أﺳــﺎس ﺷــﺑﻛﺔ ﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ ﻟﺗﻘــدﻳم ﺑ ـراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ أﻛﺛــر ﺗﻔــﺎﻋﻼً
وﺗﻛــﺎﻣﻼً ﺑــﻳن ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ ﻣــن ﻧﺻــوص ،ورﺳــوم ﻣﺗﺣرﻛــﺔ وﺛﺎﺑﺗــﺔ وﺻــور ﻣﺗﺣرﻛــﺔ وﺛﺎﺑﺗــﺔ ،وأﻓــﻼم،

وﻟﻘطﺎت ﻓﻳدﻳو ،وﺻوت وأﻟوان ،ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣـن ﺗـذﻛر اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎتٕ ،واﺣـداث ﺗطـور ﻓـﻲ ﺑﻳﺋـﺔ
اﻟﺗﻌﻠم.

 ﺗﻌﻣ ــﻝ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ ﻋﻠ ــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋ ــﻝ اﻻﻳﺟ ــﺎﺑﻲ ﺑ ــﻳن اﻟﻣ ــﺗﻌﻠم واﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻲ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻣـ ـوارد
اﻟﻣﻔﺗوح ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﻳث ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺣرﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣوﺿوع واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن إطﺎر إﻟﻲ أﺧـر

ﺗﺑﻌﺎً ﻟﺳرﻋﺗﻪ وﻗدرﺗـﻪ اﻟذاﺗﻳـﺔ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻬـﻲ ﺗ ارﻋـﻲ اﻟﻔـروق اﻟﻔردﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﻳن ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻣـﻝ
ﻋﻠﻲ اﺧﺗﺻﺎر زﻣن اﻟﺗﻌﻠم.

 ﺗﻌﻣــﻝ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺻــورة ﺷــﻳﻘﺔ وأﻛﺛــر ﻋﻣﻘـﺎً وﺑــدون ﻣﻠــﻝ .ﺣﻳــث ﺗﻌطــﻲ
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم درﺟﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 ﺗﻔﻳــد اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻣﺳــﺗوي اﻟﻣــﺗﻌﻠم ،واﻟوﻗــوف ﻋــﻝ ﻧﻘــﺎط اﻟﺿــﻌف ﻟدﻳــﻪ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ ﻣــن
ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﻘوﻳم ﻛﻣﻳﺔ ،ﻛﻳﻔﻳﺔ(236 :82).
وﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﻌراض اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳري اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻟﺗﻧظـﻳم
وﺗﺧ ـزﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ ﺻــورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻳــﺗم ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣــﺗﻌﻠم وﻣﺻــﺎدر ﻋدﻳــدة ﻣــن

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺗﻣﻛـن اﻟﻣـﺗﻌﻠم اﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ واﻟﺣرﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وزﻳـﺎدة اﻟداﻓﻌﻳـﺔ ﻟـدي اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻣـن

ﺧــﻼﻝ اﻟﺗﻐذﻳــﺔ اﻟراﺟﻌﻳــﺔ اﻟﻔورﻳــﺔ وﻣﻌرﻓﺗــﻪ ﺑﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻣــﻪ ،واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﺻــور واﻟﺗﺳــﺟﻳﻼت اﻟﺻــوﺗﻳﺔ
وﻣﺷﺎﻫد ﻓﻳدﻳو ﺳﺎﻛﻧﺔ وﻣﺗﺣرﻛﺔ ورﺳوﻣﺎً ﻣﺗﺣرﻛﺔ .ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ زﻳﺎدة ﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻌﻠم.

 2/ 3/ 1/2ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ:
ﺗذﻛر وﻓﻳﻘﺔ ﻣﺻطﻔﻲ ﺳﺎﻟم أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ
أﺟزاء ﺻﻐﻳرة ﻣﻊ وﺟود ارﺗﺑﺎطﺎت داﺧﻠﻳﺔ ﻏﻳر ﺧطﻳﺔ ﻟﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن ﺧـﻼﻝ وﺳـﺎﺋط
ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣﺗﻌــددة ﺑﻬــدف ﺟﻌــﻝ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻗــﺎد ارً ﻋﻠـﻲ اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻛﺗﺳــﺎب أﻛﺑــر ﻗــدر
ﻣﻣﻛ ــن ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻋ ــن طرﻳ ــق اﻹﺑﺣ ــﺎر واﻟﺗﺟ ــوﻝ ﻓ ــﻲ اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻲ وﻳﻣﻛ ــن ﺗﻠﺧ ــﻳص ﺧﺻ ــﺎﺋص

اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 1/ 2/ 3/ 1/2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ.
 2/ 2/ 3/ 1/2اﻻرﺗﺑﺎطﺎت.
 3/ 2/ 3/ 1/2طرق اﻹﺑﺣﺎر واﻟﺗﺟوﻝ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.
 4/ 2/ 3/ 1/2اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ.
 5/ 2/ 3/ 1/2اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
 1/ 2/ 3/ 1/2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ وﺣدات اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظـﺎم اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌـرض ﻓـﻲ ﺷـﻛﻝ

إطﺎرات ،وﺗﺣدﻳد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺟم ﻣﺎ ﻳﺗم ﻋرﺿﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﺷﺎﺷﺔ
اﻟواﺣدة وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧـت ﻟﻘطـﺎت ﻓﻳـدﻳو أو ﻛﻠﻣـﺔ واﺣـدة أو ﻛﻠﻣـﺎت أو رﺳـوم ﺑﻳﺎﻧﻳـﺔ
أو ﺗﺳﺟﻳﻼت ﺻوﺗﻳﺔ أو أﻓﻼم ﻣﺗﺣرﻛﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﺣدﻳـد ﻧوﻋﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟدﻗﻳﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﻳرﻏب ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ.

 2/ 2/ 3/ 1/2اﻻرﺗﺑﺎطﺎت.
ﺗﻌﺗﺑر اﻻرﺗﺑﺎطﺎت وﺳﻳﻠﺔ اﻟرﺑط واﻻﺗﺻـﺎﻻت اﻟداﺧﻠﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟدﻗﻳﻘـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺗﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻲ

ﺗراﺑطﻬ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﺑﻌﺿ ــﻬﺎ ﺑطرﻳﻘ ــﺔ ﺧطﻳ ــﺔ ،وﻫ ــذﻩ اﻻرﺗﺑﺎط ــﺎت ﺗﺳ ــﺎﻋد اﻟﻣ ــﺗﻌﻠم ﻋﻠ ــﻲ ﺣرﻳ ــﺔ اﻟﺣرﻛ ــﺔ داﺧ ــﻝ

اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ وﺗﺣدﻳــد ﺗﺗــﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟدﻗﻳﻘــﺔ واﻻﻧﺗﻘــﺎﻝ إﻟــﻲ ﻣوﺿــوع ﺟدﻳــد أو ﻧﻘطــﺔ ﺟدﻳــدة،
وذﻟك ﻋن طرﻳق وﺳـﺎﺋﻝ ﺗﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ ﻣﺛـﻝ اﻟﻔـﺎرة أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﻔـﺎﺗﻳﺢ اﻟرﻗﻣﻳـﺔ ﺑﻠوﺣـﺔ اﻟﻣﻔـﺎﺗﻳﺢ
ﻣﻌﻧــﻲ ذﻟــك أن اﻻرﺗﺑﺎطــﺎت ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻛﺗﺳــﺎب ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟدﻗﻳﻘــﺔ أو ﺑﻌﺿــﻬﺎ واﻟــﺗﺣﻛم
اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻘدراﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺳرﻋﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ.

 3/ 2/ 3/ 1/2طرق اﻹﺑﺣﺎر واﻟﺗﺟوﻝ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.

ﺗﺷﻳر اﻟطرق ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ إﻟﻲ أﻧﻣﺎط اﻹﺑﺣـﺎر وﻣوﺟﻬـﺎت اﻟﺗﺟـوﻝ واﻻﺗﺻـﺎﻻت اﻟداﺧﻠﻳـﺔ

ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺳواء ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ أو ﺗﺗﺎﺑﻌﻬـﺎ أو اﻻﻧﺗﻘـﺎﻝ ﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﺟدﻳـدة
ﺑﻣﻌﻧــﻲ أﻧﻬــﺎ اﻟطــرف اﻟﺗــﻲ ﻳـﺗم ﻋــن طرﻳﻘﻬــﺎ رﺑــط اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟدﻗﻳﻘــﺔ ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض .وﺗﺧﺗﻠــف اﻟطــرق
ﻣــن اﻟﻣــﺗﻌﻠم /ﻣﺳــﺗﺧدم وأﺧــر ،ﻓﻬــﻲ أﻧﻣــﺎط ﻓردﻳــﺔ ﺗﻌﻛــس اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻟﻼﻧﺗﻘــﺎﻝ ﺧــﻼﻝ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ،

وﺗﻧﺎوﻟــﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت وذﻟــك ﻻﺧــﺗﻼف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻓﻳﻣــﺎ ﻟــدﻳﻬم ﻣــن أﻧﺷــطﺔ ﻋﻘﻠﻳــﺔ ،وﺧﻠﻘﻳــﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ وﻓــﻲ
ﻣﺳﺗوي اﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﻋﻧـد ارﺗﺑـﺎط ﻫـذﻩ اﻟطـرق ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺑـﺑﻌض

ﺗﺷﻛﻝ اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ.

 4/ 2/ 3/ 1/2اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـﺔ ﻣـن اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﻣ ﻳـ زة ﻟﻠ ﻬﻳﺑرﻣ ﻳـدﻳﺎ ،وﻫـﻲ ﺗﺗﻣ ﺛـﻝ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت
واﻟﺗ راﺑط ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﻋن طرﻳق اﻟطرق واﻷﺑﻳﻧﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ أو ﺷـﺑﻛﺔ

ﻋﻣﻝ اﻷﻓﻛﺎر ﻋﺑﺎ رة ﻋن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻋﻠﻲ ﻋﻼﻗـﺎت ﻟﻔظﻳـﺔ

ﺗ ﺷــﺗق ﻣــن اﻟ ﻣــﺗﻌﻠم اﻟﻣ ﺳــﺗﺧدم وﻣــن ذاﻛرﺗــﻪ ،وﻫــﻲ ﺗﻌﺗ ﻣــد ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻠﻐوﻳــﺔ ﻟــﻪ ﻫــذا ﻣﻣــﺎ
ﻳﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻬم اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟوﺻوﻝ ﻟﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺧـﻼﻝ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.

 5/ 2/ 3/ 1/2اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﻣﻳ ـزة ﻟﻠﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﺗﻘــدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﺑﺄﺑﻌــﺎد

ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ،وﺑﺄﺳــﺎﻟﻳب ﻣﺗراﺑطــﺔ .واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد اﻟﻣــﺗﻌﻠم/اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ ﺗﻧــﺎوﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،وﺗﺳــﻬﻳﻝ

ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻘﺻﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟﺗﺣﻛم اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺳـﻌﺔ  ،واﻟﺑطـﺊ واﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ ﻣـﻊ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗﻌددة(61 :81).
 3/ 3/ 1/2اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ:

أﺷــﺎرت اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟد ارﺳــﺎت واﻟﺑﺣــوث اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ إﻟــﻲ ﻣ ارﺣــﻝ ﻣﻛوﻧــﺎت ﻧﻣــوذج ﺗﺻــﻣﻳم اﻟﺑﻳﺋــﺎت
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ .وﻣﻧﻬﺎ دراﺳﺔ "ﻣﺣﻣد رﺿﺎ اﻟﺑﻐدادي" )" (1998وﻓﻳﻘﺔ ﻣﺻطﻔﻲ ﺳﺎﻟم" )2007م(

" وﺑﻌــد اﻻطــﻼع ﻻﺣــظ اﻟﺑﺎﺣــث أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻔــق ﺣــوﻝ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺧط ـوات أﺳﺎﺳــﻳﺔ ٕوان اﺧﺗﻠﻔــت ﻓــﻲ ﺑﻌــض
اﻟﺧطوات اﻟﻔرﻋﻳﺔ .وﻫﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ:

 1/ 3/ 3/ 1/2ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ :Analysis Phase

وتتضمن الخطوات التالية:
 1/ 1/ 4/ 3/ 1/2ﺗﻔرﻳد اﻟﺣﺎﺟﺎت

:Needs Assesment

ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻣن ﻓوارق ﻓردﻳﺔ ﻟﺗﺣوﻳـﻝ ﻣـﺎ ﻟـدﻳﻬم ﻣـن اﺗﺟﺎﻫـﺎت ﺳـﻠﺑﻳﺔ إﻟـﻲ أﺧـري
إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﻔرص اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺗﻌﻠم ﺗﺑﻌﺎً ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ اﻟﻔردﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

:Learners Characteristics

 2/ 1/ 3/ 3/ 1/2ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن

ﻟﺗﺣدﻳ ــد ﺧﺻ ــﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣ ــﻳن اﻟ ــذﻳن ﺗﺻ ــﻣم ﻣ ــن أﺟﻠﻬ ــم اﻟﺧط ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ،وذﻟ ــك ﻣ ــن ﺣﻳ ــث
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﻳﻳﺳر ﻋﻧد ﺗﺧطﻳط اﻟﺑراﻣﺞ ذات اﻟﻣﺣﺗـوي اﻟﻣﻧﺎﺳـب اﻟـذي ﻳـﺗم ﺑﻧـﺎءﻩ
ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻸﻫداف.

 3/ 1/ 3/ 3/ 1/2اﻷﻫداف

:Objectives

ﻳــﺗم ﺻــﻳﺎﻏﺔ اﻷﻫــداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺑــﺎرات ﺳــﻠوﻛﻳﺔ ﻳﺳــﻌﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــون ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬــﺎ ﺑﻌــد د ارﺳــﺗﻬم
ﻟﻣﺣﺗوي اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘوﻳم.

 4/ 1/ 3/ 3/ 1/2المستويات التعليمية :Instructional Setinye
ﻳرﺗﺑط ﻣﻌدﻝ ﻣﺎ ﻳﻘـدم ﻣـن ﻣـﺎدة ﻟﻠﻣـﺗﻌﻠم ﺑﻣـدي ﺻـﻌوﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻘد ارﺗـﻪ وﻟـذا ﻳﺟـب ﺗـوﻓﻳر ﻛﺎﻓـﺔ
اﻟﻔرص ﻟﻛﻳﻣﺎ ﻳﺷﺎرك وﻳﻣﺎرس اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﻘوﻳﻣﺎً ذاﺗﻳﺎً ﻟﻣﺎ ﺣﻘق ﻣن ﺗﻌﻠم وذﻟك إﻣﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﺻـﻐﻳر
أو ﺑﺗﻌﻠم ذاﺗﻲ ﻓردي.

 2/ 3/ 3/ 1/2ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ :Development Phase
وﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣدﻳد اﻻﺳﺗ راﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻓﻲ ﺧطوات ﺛﻼث :

 1/ 2/ 3/ 3/ 1/2ﺗﺣدﻳد اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ ﺗـدرﻳس اﻟﻣﺣﺗـوي ﻓﻘـد ﻳﺗﺿـﻣن اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ
اﻟواﺣد ﻋﻠﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻧﻣط ﻣن أﻧﻣـﺎط اﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﻳم وذﻟـك ﺑﻬـدف ﻋـرض اﻟﻣـﺎدة
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ.
 اﻟﺗدرﻳب  Practiceوﻓﻳﻪ ﻳطرح اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﺳؤﻻً ﻣﻌﻧﻳﺎ ،ﺛم ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻳﻳم إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم.

 اﻟﻣﺣﺎﻛــﺎة  Simulationوﻓﻳــﻪ ﺗﻛــون أﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛــﺎة أو أﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳــد ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ إﻟــﻲ ﺣــد
ﻣﺎ ﻟﻠﻣوﻗف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن.

 اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﺷ ــﺎﻣﻝ واﻟﺧﺻوﺻ ــﻲ  Tutoridوﻓﻳ ــﻪ ﻳﻘ ــدم اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﺑﺄﻣﺛﻠﺗﻬ ــﺎ
اﻟﺗوﺻــﺣﻳﺔ ﻣــﻊ ﺗﻘــوﻳم ﻣﺳــﺗﻣر ،ﺣﻳــث ﻳﻌﻣــﻝ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﺑﻌﻣــﻝ اﻟﻣﻌﻠــم اﻟﺧــﺎص اﻟﻔــردي ﻓــﻲ

اﻟﻣﺳ ــﺎﻋدة ﻟﻔﻬ ــم دﻻﻟ ــﻪ اﻟﻣﺻ ــطﻠﺣﺎت واﻛﺗﺳ ــﺎب اﻟﻣﻬ ــﺎرات ﺣﺳ ــب ﺳ ــرﻋﺔ اﻟﻣ ــﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻳ ــﺔ

وﻗدراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

 ﺣــﻝ اﻟﻣﺷــﻛﻼت  Problem Dialogueوﻳﺳــﺗﺛﻣر ﻫــذا اﻟــﻧﻣط ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣﻬــﺎرات ﺣ ـﻝ
اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻟدي اﻟﻣﺗﻌﻠم ،وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻷﺧرى اﻟﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ أو اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻣﻣـﺎ ﻳﺳـﺎﻋد
ﻋﻠﻲ اﻧﺗﻘﺎﻝ أﺛر اﻟﻣﺗﻌﻠم.
 اﻟﺣوار اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ  Instructional Dialogueﺗﺗﻣﻳز ﺑراﻣﺞ ﻫـذا اﻟـﻧﻣط ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ ﻣـن ﺧـﻼﻝ

اﻟﺗﺣﺎور ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ،ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ واﻟﺷﺎﺷﺔ ،وﻫذا اﻟﻧﻣط ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ
اﻟــذﻛﺎء اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻛﻣــﺎ ﻳﺟــب أﻳﺿ ـﺎً ﺗﺣدﻳــد طــرق اﻟﺳــﻳر ﺧــﻼﻝ اﻟــﻧص  Navigationوذﻟــك

ﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺗﺣرك داﺧﻝ اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻣـن ﺧـﻼﻝ وﺳـﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻـﺎﻝ اﻟﺑﻳﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺿـﻣن
ﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﺎت اﻟﺗﺟـ ــوﻝ  ، Toursواﻟﻛﻠﻣـ ــﺎت اﻟﻣطﺑوﻋـ ــﺔ واﻟﻛﻠﻣـ ــﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﻳـ ــﺔ Words

Pass

ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻻﻧﺗﻘﺎﻝ داﺧﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺣرﻳﺔ.
 2/ 2/ 3/ 3/ 1/2اﻟﺑﻧــﺎء أو اﻟﺑرﻣﺟــﺔ اﻷوﻟﻳــﺔ  Structural Programmingوﻳﻘﺻــد ﺑﺎﻟﺑﻧــﺎء أو
اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدءاً ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺑﺳـﻳطﺔ ﻟﻠـﺗﻌﻠم إﻟـﻲ اﻷﻛﺛـر ﺗرﻛﻳﺑـﺎً،
وﻣ ــن اﻟﻣﺳ ــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺣﺳوﺳ ــﺔ إﻟ ــﻲ اﻷﻛﺛ ــر ﺗﺟدﻳ ــداً ﺳـ ـواء ﻓ ــﻲ ﺻ ــورة ﻫرﻣﻳ ــﺔ أم ﻓ ــﻲ ﺻ ــورة
ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻝ ﻋرض اﻟﻣﺣﺗوي واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت.

 3/ 2/ 4/ 3/ 1/2اﻟﺑرﻣﺟــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ  Find Programmingوﻳﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ اﻟﺻــورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ
ﻟﻠﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ ﺑﻣ ــﺎ ﺗﺗﺿ ــﻣن ﻣ ــن أﻫ ــداف ﻋﺎﻣ ــﺔ وﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ إﺟراﺋﻳ ــﺔ وﺧطـ ـوات اﻟﺗﺳﻠﺳ ــﻝ اﻟﻣﻧطﻘ ــﻲ

ﻹطﺎرات ﺗﻌرض اﻟﻣﺣﺗوي ،واﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟرﺟﻌﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐرﻳر اﻟﻔوري.
3/ 1/2

 3/ 3/مرحلة التقويم:

وﻫ ــﻲ ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺗـ ـﺗم أﺛﻧ ــﺎء وﺑﻌ ــد اﻟﺑرﻣﺟ ــﺔ ،وذﻟ ــك ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺗزوﻳ ــد اﻟﻣ ــﺗﻌﻠم
ﺑﺗﻐذﻳﺔ راﺟﻌﺔ ،وﺑﻳﺎن ﻣﻌدﻻت ﺗﻘدﻣﻪ ،وﻣدي ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻟﻣﺎ وﺿﻊ ﻣن أﻫداف ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
)(12 :81) (43 :64

 4/ 3/ 1/2ﻣﻣﻳزات اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳدﻳﺎ:

ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺟﺎﻝ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ زﻳﻧـب

ﻣﺣﻣ ـ ــد أﻣ ـ ــﻳن ) (30)(1995ﻣﺣﻣ ـ ــد رﺿ ـ ــﺎ اﻟﺑﻐ ـ ــدادي ) (63)(1998وﻓﻳﻘ ـ ــﺔ ﻣﺻ ـ ــطﻔﻲ ﺳ ـ ــﺎﻟم
) (81 )(2001ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف ) (33)(2005ﻣﺣﻣد ﻋطﻳﺔ ﺧﻣﻳس )(2003
)  (67اﻟﻰ ﻣﻣﻳزات اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ
 1/ 4/ 3/ 1/2ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
ﻳﺗم ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺑطرﻳﻘـﺔ ﻏﻳـر ﺧطﻳـﺔ أي ﺗﻔرﻳﻌﻳـﺔ ﻓـﻼ

ﻳوﺟد ﺗﺗـﺎﺑﻊ ﻣﺣـدد ﻟﻼﻧﺗﻘـﺎﻝ ﻣـن إطـﺎر إﻟـﻲ أﺧـر وﺗﻧظـﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑﻬـذﻩ اﻟطرﻳﻘـﺔ ﺗﺗـﻳﺢ ﻟﻠﻣـﺗﻌﻠم
اﻹﺑﺣــﺎر ﻻﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎﺳــﺑﻪ وﺗــﻼءم ﻣــﻊ ﻗد ارﺗــﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗــﻪ ،وﺗﺳــﺎﻋدﻩ
ﻋﻠﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻻﻛﺗﺷﺎف إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠـﻲ اﻛﺗﺳـﺎب
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم واﻟﺣﻘــﺎﺋق اﻟﺗــﻲ ﻳﺗطﻠــب اﺳــﺗﻳﻌﺎﺑﻬﺎ ﻗــدرة ﻋﻠــﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳــر وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣــﺎ
ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻪ اﻟﺑرﻣﺟﺔ.
 2/ 4/ 3/ 1/2ﻛم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) اﻟﺳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ(:
ﺗﺷــﻣﻝ ﺑـراﻣﺞ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﻠـﻲ ﻛﻣـﺎ ﻛﺑﻳــر ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌــددة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺣﻳــث أن
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛﻝ ﻟﺑﻧﺎء ﺑﻧك ﻳﺿم ﻣﻛوﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳﻧﻬـﺎ
ﺑرواﺑط ﻣﻧظﻣـﺔ ﻣﻛـﺎ ﺗـوﻓر ﻣﻧـﺎظرة ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﺳـﺎﻋد اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻋﻠـﻲ اﻟﺗﺟـوﻝ ﻓﻳﻬـﺎ وﺗﻛـوﻳن رؤﻳـﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع.
 3/ 2/ 4/ 3/ 1/2اﻷرﺗﺑﺎطﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
ﻳــﺗم ﻓــﻲ ﺑ ـراﻣﺞ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﺗ ـراﺑط اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟدﻗﻳﻘــﺔ وﺗﺣدﻳــد اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﺑﻳﻧﻬــﺎ ﺑطرﻳﻘــﺔ

ﺗﺳ ــﺎﻋد ﻋﻠ ــﻲ اﻻﻧﺳـ ـﻳﺎب واﻟﺗ ــدﻓق اﻟﻣﺳ ــﺗﻣر ﻟﻬ ــﺎ وﺗﺗﻣﻳ ــز ﺑـ ـراﻣﺞ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘ ــدرة ﻋﻠ ــﻲ اﻟﺗﻔ ــرع ﺗﺑﻌـ ـﺎً

ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم.

 4/ 2/ 4/ 3/ 1/2اﻟﺳرﻋﺔ:
طﺑﻳﻌ ــﺔ اﻟوﺳ ــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘ ــﺔ ﻛﻧظ ــﺎم ﺷ ــﺑﻛﻲ ﻳﺿ ــم ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣﺣط ــﺎت اﻟﻣﺗراﺑط ــﺔ ﺗﺳ ــﻬﻝ
اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻲ ﻣﺣطــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑﺄﺷــﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ واﺳــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺳــرﻋﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻣــن أي ﻣوﻗــﻊ
ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

 5/ 2/ 4/ 3/ 1/2ﻣ ارﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ:

ﺗراﻋﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ذاﺗﻳﺔ ﻛﻝ ﻣـﺗﻌﻠم ﺑﺈﻋطﺎﺋـﻪ اﻟﺣرﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺑﺣـﺎر واﻟﺗﺟـوﻝ ﺧـﻼﻝ اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ

ﺣﻳث أن ﻛﻝ ﻣﺗﻌﻠم ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ واﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـﺎ
ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ
 6/ 2/ 4/ 3/ 1/2ﺗﻔرﻳد:

ﻳﺗم ﺗﺻﻣﻳم ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻋﻠـﻲ أﺳـﺎس ﻣ ارﻋـﺎة اﻟﻔـروق اﻟﻔردﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﻳن ﻛﻣـﺎ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻣﺧﻠﻔـﻳن
ﻓــﻲ ﻗــدراﺗﻬم واﺳــﺗﻌداداﺗﻬم وﺧﺑ ـراﺗﻬم ﺑﺎﻟﺳــﻳر ﺣﺳــب ﺳــرﻋﺗﻬم اﻟذاﺗﻳــﺔ إﻟــﻲ اﻟوﺻــوﻝ ﻟﻣﺳــﺗوي اﻟــﺗﻣﻛن

اﻟﻣطﻠوب .

 7/ 2/ 4/ 3/ 1/2اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ:
ﺗوﻓﻳر اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﺗﻌﻠـم ﻧﺷـط ﻣﺣـور اﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ اﻟﻣـﺗﻌﻠم وﺗﻘـوم ﻋﻠـﻲ أﺳـﺎس اﻻﺗﺻـﺎﻝ اﻟﻣﺗﺑـﺎدﻝ ﺑـﻳن
اﻟﻣــﺗﻌﻠم واﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ وﺗﺷــﺟﻊ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ اﻻﻳﺟــﺎﺑﻲ ﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﻣــن
ﺧﻼﻝ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌددة.
 8/2/ 4/ 3/ 1/2اﻟﺗﻧوع:
ﺗﻘــدم ﻋروﺿ ـﺎً ﻟوﺳــﺎﺋﻝ ﻣﺗﻌــددة واﻟﺗﻧــوع ﻓــﻲ أﺳــﺎﻟﻳب وطــرق اﻹﺑﺣــﺎر ﻣﻣــﺎ ﺗــوﻓر ﺑﻧﻳــﺔ ﺗﻌﻠــم ﺗﺗﺳــم

ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣر واﻟﻧﺷط ﻓﻼ ﺗوﺟد أي ﻗﻳود ﻋﻠﻲ ﺗﺣرك اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺳﻳرﻩ داﺧﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

 5/3/ 1/2مشكالت الھيبرميديا:
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ وﻣ ازﻳـﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌـددة إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻣﺎ ازﻟـت ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﺑﻌـض اﻟﻣﺷـﻛﻼت
اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب إﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻫﻲ:
 1/ 5/ 3/ 1/2ﻋﺟز اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ.
 2/ 5/ 3/ 1/2إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻋدم ﺣدوث ﺗﻛﻳف اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ.

 3/ 5/ 3/ 1/2ﻋــدم ﺗـواﻓر اﻟﺧﺑـرة واﻟد ارﻳــﺔ ﻟــدي اﻟﻣــﺗﻌﻠم ووﺟــود ﺑﻌــض اﻟرﻫﺑــﺔ واﻟﺧــوف واﻟظــن أن
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣﻘﺻور ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻘط ﻣﻣﺎ ﻳﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ.

 4/ 5/ 3/ 1/2ﺗﻌرﻳف اﻟرواﺑط اﻟﻣوﺟودة ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟدﻗﻳﻘـﺔ ﻳﻣﺛـﻝ ﻣﺷـﻛﻠﺔ وﻋﻠـﻲ اﻟﻣﺑـرﻣﺞ أن
ﻳﻌرف ﺑوﺿوح ﻛﻝ راﺑطﺔ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣﺣطﺔ أو ﻋﻘدﻩ.
 5/ 5/ 3/ 1/2اﻟﺗــدﻓق اﻟﻛﺑﻳــر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﻗﺎﻋــدة اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت ﻟﻠﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻗــد ﻳــؤي إﻟــﻰ
ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ .

 6/ 5/ 3/ 1/2ﺑﻌــض ﻧظــم اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻗــد ﺗﺿــﺣﻲ ﺑﻣــدي اﻟﻌﻣــق ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ ﻟﺣﺳــﺎب اﻻﺗﺳــﺎع
ﻓﻳﻬﺎ أي ﺗﺳﻌﻲ ﻟﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺛﻳرة ﻋﻠﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻔﺻﻳﻼت اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ.

)(24 :88

 4/ 1/2مقدمة عن مسابقات الميدان والمضمار :
إن ﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳــدان واﻟﻣﺿــﻣﺎر ﻣــن أﻫــم اﻻﻧﺷــطﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻘــﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ﺷــدﻳداً ﻣـن ﻛﺎﻓــﺔ اﻟــدوﻝ

ﻟﺗﻣﻳزﻫــﺎ ﺑﻣوﺿــوﻋﻳﺔ ﺗﻘﻳــﻳم اﻹﻧﺟــﺎز اﻟرﻗﻣــﻲ ﺣﻳــث أﻧــﻪ ﻳﺗــرﺟم إﻟــﻲ أزﻣﻧــﺔ وﻣﺳــﺎﻓﺎت وارﺗﻔﺎﻋــﺎت ﺗﻌطــﻲ

ﻣؤﺷ ـ اًر ﺻــﺎدﻗﺎً ﻋﻠــﻲ إﻣﻛﺎﻧــﺎت وﻗــدرات اﻟﻼﻋﺑــﻳن ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ،وﻗــد أﺻــﺑﺣت ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوي اﻹﻋﺟــﺎز

اﻟﺑﺷري واﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وراء ﻫذا اﻟﺗطور اﻟﻣذﻫﻝ(317 :66).

وﻣﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛــب اﻟطوﻳــﻝ ﻣــن أﺣــدى ﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳــدان اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻣﻳــز ﺑﺎﻟﺳــرﻋﺔ واﻟﻘــوة  ،ﻓﻬــﻰ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣرﻛﺔ وﺣﻳدة ﻟﻬـﺎ ﻫـدف واﺣـد وﻏـرض واﺣـد وﻧﻬﺎﻳـﺔ واﺿـﺣﺔ اﻹ أﻧﻬـﺎ ﺗﺣﺗـوى ﻓـﻰ ﺟـزء ﻣﻧﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻛـررة ﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻻﻗﺗـراب ،وﺗﺗﻣﺛـﻝ اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟوﺣﻳـدة ﻓـﻰ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟوﺛـب اﻟﻔﻌﻠﻳـﺔ

وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ :

 اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳــﺔ أو اﻟﺗﺣﺿــﻳرﻳﺔ ،وﻫــﻰ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن اﻻﻗﺗ ـراب اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ،وﺗﺷــﺗﻣﻝ ﻋﻠــﻰ
اﻻرﺗﻘﺎء واﻟطﻳران وﻫﻰ اﻟﺟزء اﻟرﺋﻳﺳﻰ اﻟذى ﻳؤدى ﻓﻳﻪ ﻫدف اﻟﺣرﻛﺔ .
 اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ وﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻬﺑوط (14 : 35).

 1/ 4/ 1/2اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺗﺳﺎﺑﻘﻲ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ:
ﻳﺷــﻳر ﻋﺛﻣــﺎن رﻓﻌــت ) (1993إﻟــﻲ أن د ارﺳــﺔ اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺑدﻧﻳــﺔ ﻷﺑطــﺎﻝ اﻟﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف
اﻟﻣﺳـ ــﺎﺑﻘﺎت ﺗﻠﻘـ ــﻲ اﻟﻌدﻳـ ــد ﻣـ ــن اﻷﺿ ـ ـواء ﻋﻠـ ــﻲ طﺑﻳﻌـ ــﺔ وﺧﺻـ ــﺎﺋص أداﺋﻬـ ــم ﺑﻐـ ــرض اﻻﺳـ ــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـ ــﺎ

واﺳﺗﺧﻼص أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗـدرﻳب ،وﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛـب

اﻟطوﻳﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﺗﻛﻧﻳﻛﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﺟـب اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻـﻬﺎ اﻟﻛﻣﻳـﺔ واﻟﻧوﻋﻳـﺔ ﻓﻛـﺎن ﻻﺑـد أن
ﻧﺗﻌرض ﺑﺈﻳﺟﺎز ﺷدﻳد ﻷﻫم اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﻳوﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ واﻻﻧﺛروﺑوﻣﺗرﻳـﺔ )اﻟﺟﺳـﻣﻳﺔ( اﻟﻣـؤﺛرة ﻋﻠـﻲ ﻣﺳـﺗوي
أداء ﻻﻋﺑﻲ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك.

جدول ) ( 1
بعض المتغيرات البيوميكانيكية واألنثروبومترية المؤثرة علي مستوي أداء العبي المستويات
العالية في الوثب الطويل
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 1/ 1/ 4/ 1/2زﻣن اﻻرﺗﻘﺎء:
ﻫــو اﻟــزﻣن اﻟــذي ﻳﺳــﺗﻐرﻗﻪ اﻟﻼﻋــب ﺧــﻼﻝ ﻟﺣظــﺔ اﻻﺗﻘــﺎء )ﻣــن ﻟﺣظــﺔ ﻟﻣــس ﻗــدم اﻻرﺗﻘــﺎء ﻟﻠوﺣــﺔ
ﺣﺗﻰ ﺗرك اﻷرض وﺗﻘدر ﺑﺟزء ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )  1000 / 1 4100 / 1ث(.
 2/ 1/ 4/ 1/2ﺳرﻋﺔ اﻻﻗﺗراب:
ﻣ ــن ﺳ ــرﻋﺔ اﻟﻼﻋ ــب ﺧ ــﻼﻝ اﻟﺧطـ ـوات اﻷﺧﻳـ ـرة ﻫ ــﻲ اﻻﻗﺗـ ـراب )  6إﻟ ــﻲ  11ﺧط ــوة اﻷﺧﻳـ ـرة(
واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋﻠﻲ اﻟزﻣن واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺎﻟﻣﺗر  /ﺛﺎﻧﻳﺔ.
3/ 1/ 4/ 1/2زاوﻳﺔ اﻟطﻳران:
ﻫــﻲ اﻟزاوﻳــﺔ اﻟﻣﺣﺻــورة ﺑﻳــت اﺗﺟــﺎﻩ ﻣرﻛــز ﺛﻘــﻝ اﻟﺟﺳــم ﻷﻋﻠــﻲ واﻟﺧــط اﻷﻓﻘــﻲ اﻟﻣ ـوازي ﻟــﻸرض
وﺗﻘدر ﻫذﻩ اﻟزاوﻳﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ.
 4/ 1/ 4/ 1/2اﻟوزن:
وﻳﻣﺛﻝ وزن اﻟﻼﻋب ﺑﺎﻟﻛﻳﻠو ﺟرام.
5/ 1/ 4/ 1/2اﻟطوﻝ:
وﻳﻣﺛﻝ طوﻝ اﻟﻼﻋب ﺑﺎﻟﺳﻧﺗﻳﻣﺗر(6 :39 ) .
 2/ 4/ 1/2اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ:
ﻳﺗ ﻔــق ﻛــﻝ ﻣــن ﺳــﻠﻳﻣﺎن ﻋ ﻠــﻲ ﺣ ﺳــن وآ ﺧــرون )  ، ( 34 ) ( 1983ﻣﺣ ﻣــد ﻋ ﺑــد اﻟﻐ ﻧــﻲ ﻋﺛ ﻣــﺎن
)  ( 66 ) ( 1990وﺑﺳطوﻳ ﺳ ــﻲ أﺣ ﻣ ــد )  ، ( 14 ) ( 1997ﻋ ﻠ ــﻲ أن ﻣ ﺳ ــﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛ ــب اﻟطوﻳ ــﻝ ﺗ ﺣ ﺗ ــوي
ﻋﻠﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣ راﺣﻝ ﻓﻧﻳﺔ ﻫﻲ :

 1/ 2/ 4/ 1/2ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻗﺗراب:
إذ اﻟﻬــدف اﻟ ـرﺋﻳس ﻣــن اﻻﻗﺗ ـراب ﻫــو اﻟﺣﺻــوﻝ إﻟ ـﻲ ﺳــرﻋﺔ ﻋﺎﻟﻳــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻲ ﺗﺣﺿــﻳر ﺟﻳــد
ﻟﻼرﺗﻘــﺎء ،وﻳ ارﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻻﻗﺗـراب أن ﻻ ﻳﻛــون اﻟﻬــدف ﻫــو اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻲ ﺳــرﻋﺔ ﻛﺑﻳـرة وﻟﻛــن اﻟﺣﺻــوﻝ
ﻋﻠ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﺳ ــرﻋﺔ ﻳﺟ ــب أن ﻳﺳ ــﺗﻣر ﺧ ــﻼﻝ اﻟﺧطـ ـوات اﻷﺧﻳـ ـرة ﻗﺑ ــﻝ اﻻرﺗﻘ ــﺎء .وﻳﻧﻘﺳ ــم اﻻﻗﺗــراب إﻟ ــﻲ
ﻣرﺣﻠﺗﻳن ﻫﻣﺎ )ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺳرﻋﺔ – ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﻳر ﻟﻼرﺗﻘﺎء(.
 1/1/ 2/ 4/ 1/2ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺳرﻋﺔ:
وﻳﺑــدأ اﻟﻣﺗﺳــﺎﺑق ﻋــﺎدة اﻟﺧطـوات اﻷوﻟــﻲ ﺑﻘــوة وﻟﻛــن دون أي ﺗﻘﻠﺻــﺎت ،ﺣﻳــث ﻳﻼﺣــظ أن ﻳــﻼزم

اﻻﺳﺗرﺧﺎء ﻟﻼﻋب طواﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﻗﺗراب ﻛذﻟك ﺧﻼﻝ اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻷﺧري.
 2/1/ 2/ 4/ 1/2ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﻳر:

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻳﺗم ﻋﻣﻝ ﺗﻐﻳﻳر طﻔﻳف ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺧطوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﻬـدف ﺗـﺄﻣﻳن اﻟﺷـروط
اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ،ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺧﻔض ﻣرﻛز ﺛﻘـﻝ اﻟﺟﺳـم واﻟﺟـدﻳر ﺑﺎﻟـذﻛر ﻫﻧـﺎ
أن طــوﻝ اﻟﺧطــوة ﻻ ﻳﻠﻌــب أي دور ﻣــؤﺛر ،وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ذﻟــك ﺛﺑــت أن ﻫﻧــﺎك اﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﻳــﻝ

طــوﻝ اﻟﺧط ـوات اﻷﺧﻳ ـرة ﺑــﻳن اﻟﻼﻋﺑــﻳن ﺣﻳــث ﺛﺑــت أن اﻟﺧطــوة ﻗﺑــﻝ اﻷﺧﻳ ـرة ﺗــزداد ﻓــﻲ اﻟطــوﻝ ﺣ ـواﻟﻲ
20ﺳــم ﻋــن اﻟﺧطــوة اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺑﻘﻬﺎ واﻟﺧطــوة اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻳﻬــﺎ وﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻫــذا اﻟﺗﻐﻳﻳــر ﻳــﺗم ﺧﻔــض ﻣرﻛــز ﺛﻘــﻝ
اﻟﺟﺳم ،وﻳراﻋﻲ أن ﺗﻛون اﻟﺧطوة اﻷﺧﻳرة ﻟﻳﺳت ﻗﺻﻳرة ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣوظ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺳرﻳﻌﺔ.
 2/ 2/ 4/ 1/2ﻣرﺣﻠﺔ اﻻرﺗﻘﺎء:
ﺗﺑــدأ ﺗﻠــك اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺑﺑداﻳــﺔ ارﺗطــﺎم ﻗــدم اﻻرﺗﻘــﺎء ﻟﻠوﺣــﺔ اﻻرﺗﻘــﺎء وﺗﻧﺗﻬــﻲ ﺑﺗرﻛﻬــﺎ ﻟﻠوﺣــﺔ ﺑﺎﻣﺗــداد
ﻣﻔﺎﺻــﻝ اﻟﻘــدم واﻟرﻛﺑــﺔ واﻟﺣــوض واﻟﻐــرض ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻫــو اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻲ أﻧﺳــب زاوﻳــﺔ طﻳـران )
 ( 24 - 20وﺑ ــﺄﻋﻠﻰ ﺳ ــرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧ ــﺔ وﺗﺣﻘﻳ ــق أﻋﻠ ــﻲ ﻧﻘط ــﺔ طﻳـ ـران ﻣﻧﺎﺳ ــﺑﺔ ،وﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻻرﺗﻘ ــﺎء ﻻ

ﺗﻧﻔﺻــﻝ ﻋــن ﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﻗﺗـراب ﺑــﺄي ﺻــورة ﻓــﻲ اﻣﺗــداد ﻟﻬــﺎ ،ﺣﻳــث ﻳﻌﺗﻣــد اﻟواﺛــب ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻋﻠــﻲ
ﻣــدي ﻣــﺎ اﻛﺗﺳــﺑﻪ ﻣــن ﺳــرﻋﺔ اﻻﻗﺗـراب واﻟــذي ﻳﻌﻣــﻝ ارﺗﻘــﺎء ﻳﺗــﻳﺢ اﻟﻼﻋــب ﺗﺣﻘﻳــق أﻛﺑــر ﻣﺳــﺎﻓﺔ ﻟطﻳ ـران
ﻣرﻛز اﻟﺛﻘﻝ وﻋﻠﻲ ذﻟك ﻓﺄﻫم وظﻳﻔﺔ ﺣرﻛﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻫـو اﻛﺗﺳـﺎب ﻣرﻛـز ﺛﻘـﻝ اﻟﺟﺳـم أﻋﻠـﻲ ﺳـرﻋﺔ
طﻳران ﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ وﺟوب إﻧﺟﺎز اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄﺳرع ﻣﺎ ﻳﻣﻛن وﺑـذﻟك ﺗﻠﻌـب ﻛـﻝ ﻣـن ﺳـرﻋﺔ
اﻻرﺗﻘﺎء وزاوﻳﺔ اﻻرﺗﻘﺎء دو اًر ﺣﺎﺳﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟوﺛب.

وﺗﻣر ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺛﻼث ﻣراﺣﻝ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺑدء وﺿﻊ ﻗدم اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻠـﻲ ﻟوﺣـﺔ اﻻرﺗﻘـﺎء،

وﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻘﺎء ﻗدم اﻻرﺗﻘﺎء ﻋﻠﻲ ﻟوﺣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ،وﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻘدم اﻻرﺗﻘﺎء ﻣن ﻟوﺣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء.
3/ 2/ 4/ 1/2ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻳران:

وﺗﺑدأ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗـرك ﻗـدم اﻻرﺗﻘـﺎء ﻟﻠوﺣـﺔ وﺗﻧﺗﻬـﻲ ﺑﻬﺑـوط اﻟﻘـدﻣﻳن ﻟﺣﻔـرة اﻟوﺛـب وﺗﻬـدف ﻫـذﻩ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺗوازن اﻟﺟﺳم وأﺧذ ﻣرﻛز اﻟﺛﻘﻝ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﺻﺣﻳﺢ واﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﻣـﺎ اﻛﺗﺳـﺑﻪ
اﻟﺟﺳم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﺟﻳد واﻹﻋداد اﻟﺟﻳد ﻟﻠﻬﺑوط وﻣﻊ اﻟﺑـدء ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟطﻳـران ﻟـم ﻳﺑـق ﻟﻠواﺛـب
أي ﻗ ــدرة ﺟدﻳ ــدة ﻳﺿ ــﻔﻬﺎ ﻟﻣﻧﺣﻧ ــﻲ اﻟوﺛ ــب ،ﺣﻳ ــث ﻻ ﻳﺳ ــﺗطﻳﻊ اﻟواﺛ ــب اﻛﺗﺳ ــﺎب أي ﻣﺳ ــﺎﻓﺔ ﺑﻌ ــد ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ

اﻻرﺗﻘﺎء ،وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻳران ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣـن أﻫـم واﺟﺑﺎﺗﻬـﺎ اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﻣـﺎ اﻛﺗﺳـﺑﻪ
اﻟﺟﺳم ﻣن ﻗدرة ﻟﺣظﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ،ﻛﻣـﺎ ﺗﻌـد ﺗﻠـك اﻟﻣرﺣﻠـﺔ إﻋـداد ﻟﻠﻬﺑـوط ﺣﻳـث ﻳﻣﺛـﻝ اﻟﻬﺑـوط أﺧـر ﻣرﺣﻠـﺔ
ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﺣرﻛﻲ ﻟﻠوﺛب اﻟطوﻳﻝ.
 4/ 2/ 4/ 1/2اﻟﻬﺑوط:
وﺗﺑدأ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳﺳـﺗﻌد اﻟﺟﺳـم ﻟﻠﻬﺑـوط ﻓـﻲ ﺣﻔـرة اﻟرﻣـﻝ وﺗﻧﺗﻬـﻲ ﺑﺗﺟﻣﻳـﻊ أﺟـزاء اﻟﺟﺳـم

وﻫﺑوطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔرة ﻓوق ﻣﻛﺎن اﻟﻘدﻣﻳن ﻓﻲ اﻟرﻣﻝ وﻳﻌد اﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋدم ﻓﻘـد ﻣﺳـﺎﻓﺔ ﻓـﻲ
ﻣﻧﺣﻧــﻲ اﻟطﻳ ـران ﻟﻠﻬﺑــوط اﻟﺟﻳــد وﻻ ﺗﻧﻔﺻــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻋــن اﻟﻣ ارﺣــﻝ اﻟﺣرﻛﻳــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓﻛﻠﻬــﺎ ﻣ ارﺣــﻝ

ﺣرﻛﻳــﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳــﺔ ،وﺗﻌــد ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻬﺑــوط أﺧــر ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣــن ﻣ ارﺣــﻝ اﻷداء اﻟﺣرﻛــﻲ ﻟﻠوﺛــب اﻟطوﻳــﻝ ﺣﻳــث
ﻳﺗﺣـدد ﻣﻛــﺎن ﻫﺑـوط اﻟواﺛــب ﻓــﻲ اﻟﺣﻔـرة ﻓﻌﻧــد ﻫﺑـوط اﻟﻘــدﻣﻳن ﻓــﻲ اﻟﺣﻔـرة وﺑﻣﺟــرد ﻣﻼﻣﺳـﺔ اﻟرﺟــﻝ ﻟﻠرﻣــﻝ
ﻳﺛﻧــﻲ اﻟواﺛــب اﻟــرﺟﻠﻳن ﻣــﻊ إ ازﺣــﺔ اﻟــرﻛﺑﺗﻳن واﻟﺣــوض إﻟــﻲ اﻷﻣــﺎم ﻟﻳﻣ ـر ﻣرﻛــز ﺛﻘــﻝ اﻟﺟﺳــم ﻓــوق ﻣﻛــﺎن

اﻟﻬﺑــوط ،وﻳﺻــﺑﺢ اﻟﺟﺳ ـم ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﺗ ـزان ﻛﺎﻣــﻝ ،واﻟﻬﺑــوط ﺑــذﻟك ﻳﻛــون ﻟﻸﻣــﺎم وﻟــﻳس ﻟﻠﺧﻠــف أو ﻷﺣــد
اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن(65 :14 ) (235 :66 ) (119 :33 ).
ﻛﻣــﺎ ﻳﺷــﻳر ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻐﻧــﻲ ﻋﺛﻣــﺎن ) ،(1990وﻋﺛﻣــﺎن رﻓﻌــت ) ،(1993وﺑﺳطوﻳﺳــﻲ أﺣﻣــد
) (1997إﻟﻲ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ.

المســــــافة

مسافة االقتراب

دقة االقتراب

قوة البناء الجسماني

مسافة الطيران

ارتقاء مركز ثقل الجسم
لحظة االرتقاء

مسافة الھبوط

الحركات المستخدمة فى
الھبوط

وضع الجسم
لحظة الھبوط

سرعة االرتقاء
زاوية االرتقاء

وضع الجسم
المسافة:

شكــل رقــم )  ( 3الحركات التي
الطويل
العوامل
مقاومة الھواء
الھواء
المؤثرة في مسافة الوثب تتم في

كمية الدفع الزاوي في
االرتقاء

ﻫﻲ ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟوﺛب ﻛﻛﻝ.
مسافة االرتقاء.
ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن ﻗدم اﻻرﺗﻘﺎء وﻣرﻛز ﺛﻘﻝ اﻟﺟﺳم ﻟﻸﻣﺎم ﻟﺣظﺔ اﻻرﺗﻘﺎء.
مسافة الطيران:
ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘطﻌﻬﺎ اﻟﺟﺳم ﻓﻲ اﻟﻬواء.
مسافة الھبوط:
ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن ﻣﻛﺎن ﻫﺑوط اﻟﻘدﻣﻳن وﻣرﻛز ﺛﻘﻝ اﻟﺟﺳم.
)(288 :14) (7 :39 ) (331 : 66

 3/ 4/ 1/2ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧﻳﺔ ﻣن )  (14 – 12ﺳﻧﺔ.
1/ 3/ 4/ 1/2اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ:

ﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺣدث ﻣﻊ اﻟﺑﻠوغ ﺗﻐﻳرات ﺟﺳﻣﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺣﺟـم اﻟﺟﺳـم وﻧﺳـب أﻋﺿـﺎء

اﻟﺟﺳــم ،وﺗــﺄﺗﻲ اﻟﺗﻐﻳـرات ﻓــﻲ ﺣﺟــم اﻟﺟﺳــم ﻣــن اﻟﺗﻐﻳـرات ﻓــﻲ اﻟطــوﻝ واﻟــوزن ،وﻳﺣــدث اﻟﺗﻐﻳــر ﻓــﻲ ﻧﻣــو
اﻟطوﻝ ﻗﺑﻝ اﻟوزن ،وأﻛﺑر زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟطوﻝ ﺗﺣدث ﻗﺑﻝ ﺑداﻳﺔ اﻟﺑﻠوغ وﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﻳﻊ ﻫﻲ اﻟﻌـﺎم
اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻻ ﺗﻌد اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟدﻫون اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﻳد ﻟزﻳﺎدة اﻟوزن ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺿﺎف إﻟﻲ
ذﻟك اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ أﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﺿﻼت واﻟﻌظﺎم(244 :11).
وﻳﺗﻣﻳز اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﺑﻌـدم اﻻﻧﺗظـﺎم ،ﻓﻧﺟـد أن اﻟطـوﻝ ﻳـزداد زﻳـﺎدة ﺳـرﻳﻌﺔ

وﻳﺗﺳــﻊ اﻟﻣﻧﻛﺑــﺎن وﻳــزداد طــوﻝ اﻟﺟــذع واﻟــذراﻋﻳن واﻟﺳــﺎﻗﻳن إﻻ أن اﻟﻧﻣــو ﻟﻠــذراﻋﻳن ﻳﺳــﺑق ﻧﻣــو اﻟــرﺟﻠﻳن
إذا ﺗﺳﺑق اﻷطراف اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻷطراف اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ،وﺗﻧﻣـو اﻟﻌﺿـﻼت وﻳـزداد وزن اﻟﺟﺳـم ﺗﺑﻌـﺎً ﻟﻧﻣـو

اﻟﻌﺿــﻼت واﻟﻌظــﺎم ،وﻧﺟــد أن اﻟﺷــﻛﻝ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠوﺟــﻪ ﻳﺑــدأ ﻓــﻲ اﻟﺗﻐﻳﻳــر ﻓﺗﺗﻐﻳــر ﻣﻼﻣــﺢ اﻟطﻔوﻟــﺔ ﻓﻳــزوﻝ
ﺗﻧﺎﺳق اﻟوﺟﻪ وﺗﺄﺧذ ﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺟﻪ ﺷﻛﻼً ﺟدﻳداً.
 2/ 3/ 4/ 1/2اﻟﻧﻣو اﻟﺣرﻛﻲ:
ﻓــﻲ ﺑــدء ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﻳﻧﻣــو اﻟﺟﺳــم ﻧﻣـواً ﺳـرﻳﻌﺎً )طﻔـرة اﻟﻧﻣــو( ﻓﻳﻧــﺗﺞ ﻋــن ﻫــذا اﻟﻧﻣــو اﻟﺳـرﻳﻊ

ﻏﻳر اﻟﻣﺗوازن ﻣﻳﻝ اﻟﻣراﻫق ﻷن ﻳﻛون ﻛﺳوﻻً وﺧﺎﻣﻼً ﻗﻠﻳﻝ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣرﻛﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠـﻲ ﺧـﻼﻝ

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﻳﺗﻣﻳـز ﻓﻳﻬـﺎ اﻟطﻔـﻝ ﺑﺎﻟﻣﻳـﻝ ﻟﻠﺣرﻛـﺔ واﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻣﺗواﺻـﻝ وﻋـدم اﻟﻘﺎﺑﻠﻳـﺔ

ﻟﻠﺗﻌب ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺻﻝ اﻟﻣراﻓق ﻟﻘد اًر ﻣن اﻟﻧﺿﺞ ﺗﺻﺑﺢ ﺣرﻛﺎﺗﻪ أو أﻛﺛر ﺗواﻓﻘﺎً واﻧﺳﺟﺎﻣﺎً ﻓﻳـزداد ﻧﺷـﺎطﻪ
وﻳﻣــﺎرس اﻟﻣراﻫﻘــون ﺗــدرﻳﺑﺎت رﻳﺎﺿــﻳﺔ ﻣﺣــﺎوﻟﻳن إﺗﻘــﺎن ﺑﻌــض اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺣرﻛﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻲ دﻗــﺔ

ٕواﺗزان ﺣرﻛﻲ(34،333 :26).
 3/ 3/ 4/ 1/2اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ:

ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺗــزداد ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﻔﻛﻳــر واﻟﻘــوي اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ ﻛﺎﻟﺗــذﻛر واﻟﺗﻔﻛﻳــر واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻲ اﻻﻧﺗﺑــﺎﻩ
واﻟﺗرﻛﻳــز ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﻣــدى واﻟﻣــدة وﻓــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﺗﺳــﺗﻐرق وﻗﺗ ـﺎً ﻗﺻــﻳ اًر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ

ﺑﻣ ارﺣــﻝ اﻟﻘــوي اﻷﺧــرى ﺗــزداد ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﻣﻳــﻝ إﻟــﻲ اﻻطــﻼع ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﺷــﺎﻫدة اﻟﺳــﻳﻧﻣﺎ وﻗـراءة اﻟﻣﺟــﻼت
واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺟدﻳد.

 4/ 3/ 4/ 1/2اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻ ﻧﻔﻌﺎﻟﻲ:
ﻳﻬﺗم أﻓـراد ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﺑﻣظﻬـرﻫم اﻟﺷﺧﺻـﻲ ،وﻳﺣﺑـون اﻟﻣﻼﺑـس اﻟزاﻫﻳـﺔ وﻳـزاد اﻟﻣﻳـﻝ إﻟـﻲ اﻟـذي
اﻟﻣوﺣـد ﻛــذي اﻟﻣدرﺳــﺔ أو ذي اﻟﻔــرق اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔٕ ،واﻟــﻲ ﺷــﻠﺔ ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﺟـﻧس وﺗﺣﺗــﻝ ﻣرﻛـ اًز ﻣﻣﺗــﺎ اًز ﻓــﻲ

اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣراﻫﻘﻳن وﻳدﻳن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟوﻻء اﻷوﻝ ،وﻳﺑدأ اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻷﻧﺎﻧﻳـﺔ اﻟﻔردﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﻳﺗﻣﻳـز ﺑﻬـﺎ

اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻧﻔﺳﻪ ﺣﺗـﻰ ﻳﺣﺻـﻝ ﻋﻠـﻲ ﻣﻛﺎﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ورﺿـﺎﺋﻬﺎ ﻋﻧـﻪ ،وﻳﺗﻣﻳـز ﻧﻣـوﻩ اﻟوﺟـداﻧﻲ ﺑﺣـب
اﻟزﻋﻣﺎء ،وأﺑطﺎﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،وﺗﻛون اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻷﻓراد أﻗوي ﻣن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗوﺟﻳﻬـﺎت
اﻟﻛﺑــﺎر وﻳﺗﻐﻠــب ﻓــﻲ ﺗﺻـرﻓﺎﺗﻪ ﺑــﻳن ﺳــﻠوك اﻟﻛﺑــﺎر وﺗﺻـرﻓﺎت اﻟﺻــﻐﺎر وﻳﻣﻳــﻝ إﻟــﻲ ﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺑــﺎر ﻓــﻲ

أﻟﻌﺎﺑﻬم وﻳﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻲ ﻧﺷـﺎط ﺣرﻛـﻲ ﻳﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﻧﻣـو ﻧﻣـواً ﺳـﻠﻳﻣﺎًٕ ،واﻟـﻲ اﻟﻧﻣـو واﻟﻐـذاء
اﻟﻛﺎﻓﻳﻳن ٕواﻟﻲ اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻲ اﻟﻬواﻳـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻛﺷـف ﻋﻧـد ﻗد ارﺗـﻪٕ ،واﻟـﻲ اﻻﺷـﺗراك ﻓـﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺣـوﻝ
اﻟﻌﻘﺎﺋد ﺣﺗﻰ ﻳﺄﺧذ ﺑﻬﺎ ﻋن اﻗﺗﻧﺎع (143،137 :59 ) .

 2 / 2اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺟدوﻝ ) (2

 1/2/2اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻻﺟﻧﺑﻳﺔ
م

اﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟﻌﻳﻧﺔ

وﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

1

راﻧﻳﺎ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن

أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠﻳم

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠﻳم

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

)(44طﺎﻟﺑﺔ ﻣن

-ﻛوﻣﺑﻳوﺗر-اﺧﺗﺑﺎر

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ-

اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ ﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺑرﻣﺞ
ﻟدى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣﺳﺗوى اﻷداء

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح

اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ اﻟﺛﻼﺛﻰ

)(1999م
)(27

اﻟﻣﺑرﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻣﺑرﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب

اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻲ

اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠم ﻟدى
طﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ

اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻳﺎ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ
2

اﻟظﺎﻫر  (2000م

اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض

اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ ﻧﻘﻝ اﻟﺧﺑرة اﻟﺣرﻛﻳﺔ

واﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ

اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑﻌض أﺳﺎﻟﻳب

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر ﺑرﻧﺎﻣﺞ

اﺳﺗﺧدام اﻟﻛوﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ

ﻟﻠوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﺑواﺳطﺔ

ﺣواﺟز

 110ﻣﺗر ﺣواﺟز

)(23

3
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح
ﺣﺳﻳن )(2001
)(4

اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ

ﺗﻌﻠم ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ  110ﻣﺗر

ﺗﺎﺑﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻻﺟﻧﺑﻳﺔ

واﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺗﺿﻣن

اﻟﻛوﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ

 -اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ

اﻟﻣﻬﺎرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث وﻛذﻟك ﻣﺳﺗوي

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ

 -اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ

) (100طﺎﻟب
ﺑﺎﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺻورة

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ
ﻳؤﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط ﺑراﻣﺞ اﻟوﺳﺎﺋط

 -ﻛوﻣﺑﻳوﺗر

 -اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ

اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻛوﻣﺑﻳوﺗر داﺧﻝ

اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء
اﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ 110
ﻣﺗر ﺣواﺟز
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ﺣﺳﻳن ﻓﻬﻣﻲ ﻋﺑد

أﺛر اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ

اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

) (400طﺎﻟﺑﺔ

 -اﻟﺻور

اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻘﺗرح ﺳﺎﻫم ﺑﺈﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم

م

اﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﺳﺎﻣﺔ اﺣﻣد

أﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام

اﻟﻬﻳﺑر ﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺗﺻﻣﻳم ٕواﻧﺗﺎج ﺑرﻣﺟﺔ ﻛوﻣﺑﻳوﺗر
ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

) (2001م

اﻟوﺛب اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﻳن

ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟظﻬرﻳﺔ ﻣﻌدة ﺗﻘﻧﻳﺔ

ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز

4

)(9

اﻟﻬﻳﺑر ﻣﻳدﻳﺎ

اﻟﻌﻳﻧﺔ

وﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ

-أﺟﻬزة ﻛوﻣﺑﻳوﺗر-

ﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﻛوﻣﺑﻳوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌدة ﺑﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑر

) (20ﻋﺷرون ﺗﻼﻣﻳذ

اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ

ﻣﻳدﻳﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ وﺗﺣﺳﻳن ﻣﺳﺗوى

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻳﺎ

– ﺑرﻣﺟﻳﺎت ﺗﻌﻠم اﺳﺗﻣﺎرة

اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

 -دراﺳﺔ أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ

ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن )ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

اﺳﺗﺑﻳﺎن اﻵراء واﻧطﺑﺎﻋﺎت

اﻟوﺛب اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟظﻬرﻳﺔ ﻷﻓراد

اﻹﻓراد ﻧﺣو اﻷﺳﻠوب

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳق

اﻟﻣﺳﺗﺧدم

اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻲ
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اﻟﻣﻌرﻓﻲ،اﻵراء واﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت ﻧﺣو
اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ(

5

 (2003م

ﺗﻌﻠم ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧس ﺑﻧﺎء

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻟﺗﻧس اﻟطﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﻳن

اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ

اﻟﻣﻧوﻓﻳﺔ

زﻏﻠوﻝ ،ﺣﻧﺎن

ﺗﺄﺛﻳر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣﻘﺗرح
ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟوﺳﺎﺋط

ﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣﻘﺗرح

ﻣﺣﻣد ﻋﺑد

اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠم

وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

) (2003م

أدﻳب)دﻛﺗوراﻩ

6

 -اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌرﻓﻲ

ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟطﻼب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﺟوزﻳف ﻧﺎﺟﻲ

ﺗﺄﺛﻳر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام

ﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام

ﻣﺣﻣد ﺳﻌد

اﻟﻠطﻳف
)(60

أﺳﻠوب اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ

أﺳﻠوب اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻟﺑﻌض

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

) (82طﺎﻟب ﺑﺎﻟﻔرﻗﺔ

 -اﺧﺗﺑﺎرات ﺑدﻧﻳﺔ

ﻳؤﺛر أﺳﻠوب اﻟﻬﻳﺑر ﻣﻳدﻳﺎ ﺗﺄﺛﻳ ار إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم

ﺗﻧس اﻟطﺎوﻟﺔ .

ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

اﻷوﻟﻰ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ

) (80ﺗﻠﻣﻳذة ﻣن

ﺗﻠﻣﻳذات اﻟﺻف اﻷوﻝ
اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻣدرﺳﺔ ﻗﺎﺳم

-اﻟﻛﺗﻳب اﻟﻣﺑرﻣﺞ

اﻟﺷرح واﻟﻌرض ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن )اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ –

ﻟﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻟﺗﻠﻣﻳذات
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ

واﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ

ﺑطﻧطﺎ

اﻟﻣﺗﻌددة

 -اﻟﻔﻳدﻳو

 -ﻳؤﺛر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب

 -اﻟﺻور اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳﺔ

اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى

ﻟﻠﺗﻠﻣﻳذات ﻧﺣو أﺳﻠوب اﻟوﺳﺎﺋط

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﺗﺄﺛﻳ ار إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ أﻓﺿﻝ ﻣن أﺳﻠوب

أﻣﻳن اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت

واﻵراء واﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ

وﻣﻬﺎرﻳﺔ

ﻣﻬﺎرات ﺗﻧس اﻟطﺎوﻟﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ

ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى – ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟرﻗﻣﻲ (
ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ وﺗﺄﺛﻳرﻩ

أﺳﻠوب اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻛﺎن ذو ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔﻋﻠﻰ أراء و اﻧطﺑﺎﻋﺎت أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣﻣﺎ
ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻲ

ﺗﺎﺑﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻻﺟﻧﺑﻳﺔ
م

اﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ

اﻟﻬدف

7

ﻣﻳرﻓت ﺳﻣﻳر

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﻲ ﻣﻘﺗرح

-ﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣﻘﺗرح

) (2003م

اﻟﺗﻌﻠﻳم( ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ

ﺣﺳﻳن ﺳﻳد
)(75

ﺑﺈﺳﺗراﺗﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر )ﺗﻔرﻳد

ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻓﻲ ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم

اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣﻬﺎرات

ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة

اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة ﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ

،اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ

اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
HYPERMEDIA
ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﻬﺎرة اﻟﺿرﺑﺔ

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ

اﻟﻣﻧﻬﺞ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

وﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻳﻧﺔ
اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ

 -اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻘﻳﺎس

 -ﻳؤﺛر أﺳﻠوب ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟوﺳﺎﺋط

طﺎﻟﺑﺔ

 -اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرات

اﻟﺗﻘﻠﻳدي

 -اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻬﺎرات

اﻟﺗﻌﻠﻳم( ﺗﺄﺛﻳ ار إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ

) (30ﺛﻼﺛون

اﻟذﻛﺎء

اﻟﺑدﻧﻳﺔ

اﻟﺣرﻛﻳﺔ

اﻟﻣﺗﻌددة ﺗﺄﺛﻳ ار إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻷﺳﻠوب

ﻳؤﺛر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر )ﺗﻔرﻳد)ﻣﻧﺧﻔض -ﻣﺗوﺳط-ﻣرﺗﻔﻊ( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ

 اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝاﻟﻣﻌرﻓﻲ

ﺣﺳن ﺟﺑر

) (2004م
)(2

اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة

ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ

 -اﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻬﺎرﻳﺔ

وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎﺛﻳرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن

اﻟوﺳﺎﺋط أدت إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﻳﺔ
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إﺟﻼﻝ ﻋﻠﻲ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

 28طﺎﻟﺑﺔ

 -اﺧﺗﺑﺎرات ﺑدﻧﻳﺔ

أن اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط أدت إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻳن
واﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿرﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة .

اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻬﺎرة ﻗﻳد اﻟﺑﺣث
9

أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح

ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ

ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻓﺎﺋﻘﺔ

ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻓﺎﺋﻘﺔ

م

اﻟﺗداﺧﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

اﻟﺗداﺧﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ

ﺣﺳﻳن )(2005
)(5

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺟﺎز

ﻣﻘدار اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ

اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﺑﻌض ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت

وﻣﺳﺗوي اﻻﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻌﻳﻧﺔ

اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر

اﻟﺑﺣث

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

)(90طﺎﻟب

 -اﺧﺗﺑﺎرات ﺑدﻧﻳﺔ

أﺳﻬم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ

 -اﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻬﺎرﻳﺔ

اﻟﺗداﺧﻝ إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎرات

 -اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗذﻛر واﻟﻔﻬم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻟﻣﻌرﻓﻲ

ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺷرح اﻟﻧظري

أﺳﻬم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻲ
ﻟﻠﻣﺳﺎﺑﻘﺎت وﻛذﻟك ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻻﺧطﺎء

ﺗﺎﺑﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻻﺟﻧﺑﻳﺔ

م

اﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟﻌﻳﻧﺔ

وﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

10

ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد

ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣﻘﺗرح

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

 60طﺎﻟﺑﺔ

ـ اﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻬﺎرﻳﺔ

أن ﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﺳﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘﺔ

ﻋﺑد اﻟﻠطﻳف

ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﺔ ﻛﻳﻠر ) ﺗﻔرﻳد

ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض

ـ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟذﻛﺎء

ـ اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﻌرﻓﻲ

إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻟﻬوﻛﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ وﻗد ﺳﺎﻫﻣت أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

)(34

اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺗﻌﻠم

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ

ـ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت

اﻟﻣﻌرﻓﻲ وأﻳﺿﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻲ

) (2005م

اﻟﺗﻌﻠﻳم( ﺑﺈﺳﺗﺧدام

ﺑﻌض ﻣﻬﺎرات اﻟﻬوﻛﻲ

ﻣﻬﺎرات اﻟﻬوﻛﻲ ﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ

ـ اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻘﻳﻳم اﻷداء

ﻟطﻠﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم

طﻧطﺎ

11

اﻟﺧﺎﻟق ) (2005م

ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣﻘﺗرح
ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻓﻲ ﺗﻔرﻳد

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ ﻣدي ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ

) (77

اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط

ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط

ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻓﻲ

اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض

اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض ﻣﻬﺎرات

ﻣﻬﺎرات اﻟﺑﺎﻟﻳﺔ

اﻟﺑﺎﻟﻳﺔ

ﻣﺎﻳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔﻳﻔﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر اﺳﺗﺧدام

)(55

ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت

ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺎت

) (2006م

ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف
اﻟﻣﺑﺗدﺋﺎت

اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

) (60طﺎﻟﺑﺔ

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ

 -اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ

ﻛﻳﻠر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﺗﺄﺛﻳ ار

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ

واﻟﻣﻬﺎري

إﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻣﺗﻐﻳرات

ﺑطﻧطﺎ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

 -اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ

ـ ﻳؤﺛر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ

)(30طﺎﻟﺑﺔ

 اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ -اﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻬﺎرﻳﺔ

 -اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ

اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث .

ﺗﻔوﻗت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت

ﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﻛوﻣﺑﻳوﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ
اﻟﺗﻲ أﺳﺗﺧدﻣت اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ )اﻟﺷرح

اﻟﻠﻔظﻲ وأداء اﻟﻧﻣوذج (ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ
اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر

-

12

ﻧﻔﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﺑد

أراء وأﻧطﺑﺎﻋﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

 2/2/2اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻻﺟﻧﺑﻳﺔ
م

اﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟﻌﻳﻧﺔ

وﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

13

راى Rae

ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﺳﺗﺧدام

 -اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﺳﺗﺧدام

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

م)أ( ﻗواﻣﻬﺎ  32طﺎﻟب ﻳدرﺳون

اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﻳﻝ

 -أن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﻳن ﺗﻌﻠﻣوا ﺣﺳب ﻧظﺎم

) (1993م

إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر

إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﺑواﺳطﺔ

ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر

ﻣﻌرﻓﻲ

اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻗد أﻛﻣﻠوا ﻣﺎدﺗﻬم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ

)(97

ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺳﺎﺋط

اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة وﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟك

م)ب(  25ﻳدرﺳون ﺑﺎﺳﺗﺧدام

اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز

ﻣﻊ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﺑﻣﻔردﻫﺎ

إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر  ،اﻟوﺳﺎﺋط

اﻟﻛوﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ

اﻟﻣﺗﻌددة

ﻓﻲ زﻣنٌ أﻗﻝ وﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺎت أﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ

ﻣﻘررات اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت
اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ

7-

 3 / 2اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ أﻧﻬﺎ أﺟرﻳت ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﻳـﺔ ﻣـن 1993
 2007 :واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ  15دراﺳﺔ وذﻟك ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠد ارﺳـﺎت واﻟﺑﺣـوث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻣوﺿـوع
ﻫذا اﻟﺑﺣث وﻫﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر واﻟـدﻛﺗوراﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺗﺧﺻﺻـﻲ واﻟﻣﺟـﺎﻝ
اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ .وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻬﺎﻣﺔ
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧﻠﺻﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث )اﻟﻬدف – اﻟﻣـﻧﻬﺞ – اﻟﻌﻳﻧـﺔ – ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ أﻫـم اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ
اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ(.

 1/ 3 / 2اﻟﻬدف:
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﺳﺗﻬدﻓت اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻲ أﺛـر اﺳـﺗﺧدام إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر
اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻟﺗﻌﻠم ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣﺛـﻝ د ارﺳـﺔ راي (97) (1993) Rae
 ،ﻣرﻓت ﺳﻣﻳر ﺣﺳﻳن ) ،(75) (2003ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ) ،(34 ) (2005ﻧﻔﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﺧـﺎﻟق
) ،( 77) (2005وﻛذﻟك اﺳﺗﻬدﻓت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟد ارﺳـﻲ
واﻟﻣﻬ ــﺎرات اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ ﻣﺛـ ــﻝ د ارﺳ ــﺔ راﻧﻳ ــﺎ ﻣﺣﻣـ ــد ﺣﺳ ــن ) ،(27 ) (1999أﺳ ــﺎﻣﺔ أﺣﻣـ ــد ﻋﺑ ــد اﻟﻌزﻳـ ــز
) ،(9) (2001أﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح ﺣﺳــﻳن ) ،(4) (2001ﺣﺳــﻳن ﻓﻬﻣــﻲ ﻋﺑــد اﻟظــﺎﻫر )،(23) (2001
ﺟوزﻳف ﻧﺎﺟﻲ أدﻳب ) ،(20) (2003ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠـوﻝ ) ،(60) (2003إﺟـﻼﻝ ﻋﻠـﻲ ﺣﺳـﻳن ﺟﺑـر
) ،(2) (2004أﺣﻣـ ــد ﻋﺑـ ــد اﻟﻔﺗـ ــﺎح ﺣﺳـ ــﻳن ) ،(5) (2005ﻣﺎﻳﺳـ ــﺔ ﻣﺣﻣـ ــد ﻋﻔﻳﻔـ ــﻲ )،(55) (2006
أﺳﺎﻣﺔ ﻓﺎروق ﻣﺣﻣد ) ،(10) (2007إﻻ أﻧﻬم ﻣـن اﻟﻣﻼﺣـظ ﻟـم ﺗوﺟـد د ارﺳـﺔ ﺗﻧﺎوﻟـت ﺗـﺄﺛﻳر إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
ﻛﻳﻠــر ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ أﻟﻌــﺎب اﻟﻘــوي وﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻬــﺎرة اﻟوﺛــب اﻟطوﻳــﻝ ﻣﻣــﺎ دﻋــﻲ اﻟﺑﺎﺣــث
ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻲ ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث.

 2/ 3 / 2اﻟﻣﻧﻬﺞ:
اﺳﺗﺧدﻣت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ وﻋددﻫﺎ  15دراﺳﺔ وذﻟـك ﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺗﻪ ﻟطﺑﻳﻌـﺔ ﻫـذﻩ
اﻟدراﺳﺎت.

 3/ 3 / 2اﻟﻌﻳﻧﺔ:
ﺗ اروﺣــت ﺣﺟــم اﻟﻌﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﻳن ) (100 : 20ﻓــرد واﺧﺗﻠﻔــت طﺑﻳﻌــﺔ ﻫــذﻩ
اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف طﺑﻳﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻣﺎ ﺑﻳن ﺗﻼﻣﻳذ وطﻼب.

 4/ 3 / 2اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
أﻣﺎ ﻋن أﺛر اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺷﺧﺻﻲ )طرﻳﻘﺔ ﻛﻳﻠـر( ﻟﺗﺣﺳـﻳن اﻟﺟواﻧـب اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ واﻟﺑدﻧﻳـﺔ
ﺣﻳــث أﻛــدت ﺑﻌــد ﻫــذﻩ اﻟد ارﺳــﺎت ﻋﻠــﻲ ﻫــذا ﻣﺛــﻝ د ارﺳــﺔ راي "،(97) (1993) Raeﺳــﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد
اﻟﻠطﻳف ) ،(33) (2005ﻧﻔﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ).(77) (2005
أﻣﺎ ﻋن أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوي ﺗﺣﺻﻳﻝ أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻘد أﻛـدت ﻧﺗـﺎﺋﺞ
ﺑﻌــض اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻣﺛــﻝ د ارﺳــﺔ "ﺣﺳــﻳن ﻓﻬﻣــﻲ ﻋﺑــد اﻟظــﺎﻫر" ) ،(23) (2000ﺟوزﻳــف ﻧــﺎﺟﻲ
أدﻳ ــب" )" ،(20) (2003راﻧﻳ ــﺎ ﻣﺣﻣ ــد ﺣﺳ ــن" )" ،(27) (2003إﺟ ــﻼﻝ ﻋﻠ ــﻲ ﺣﺳ ــن ﺟﺑ ــر" )(2004
) " ،(2ﻣﺎﻳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔﻳﻔﻲ" )" ،(55) (2006أﺳﺎﻣﺔ ﻓﺎروق ﻣﺣﻣد ﻋﻣر" )(10)(2007
أﻣﺎ ﻋن أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻬﺎرات اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻷﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣﺛـﻝ
دراﺳﺔ ﻛﻼً ﻣن "ﺣﺳﻳن ﻓﻬﻣﻲ ﻋﺑد اﻟظﺎﻫر" )" ،(23) (2000أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز )،(9) (2001
"أﺣﻣـ ــد ﻋﺑـ ــد اﻟﻔﺗـ ــﺎح ﺣﺳـ ــﻳن" )" ،(4) (2001ﻣﺣﻣـ ــد ﺳـ ــﻌد زﻏﻠـ ــوﻝ"  " ،ﺣﻧـ ــﺎن ﻣﺣﻣـ ــد ﻋﺑـ ــد اﻟﻠطﻳـ ــف"

)" ، ( 60 ) (2003إﺟــﻼﻝ ﻋﻠــﻲ ﺣﺳــﻳن ﺟﺑــر" )" ،(2 ) (2004ﺳــﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻠطﻳــف"
)" ،(32)(2005ﻣﺎﻳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔﻳﻔﻲ" )" ،(55) (2006أﺳﺎﻣﺔ ﻓﺎروق ﻣﺣﻣد ﻋﻣر" )،(10) (2007
وﻗد اﺳﺗﻔﺎد اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻓروض اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺿوء ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﺗﺿﺢ ﻟﻠﺑﺎﺣث ﺗﺣدﻳد أﻫـداف اﻟﺑﺣـث اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﺣﻳـث ﻗـﺎم ﺑوﺿـﻊ
ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﻣﻘﺗــرح ﺑﺈﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﻠــﻲ ﺗﻌﻠــﻳم ﻣﺳــﺗوي اﻷداء واﻟﻣﺳــﺗوي
اﻟرﻗﻣﻲ واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ.
 4 / 2اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺗوﺻﻝ اﻟﺑﺎﺣث ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻪ ﻟﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ إﻟـﻲ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﺧطـوات
اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث وﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻔﺎدة إﻟﻲ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﺻﻳﺎﻏﺔ أﻫداف وﻓروض اﻟﺑﺣث.
 ﺗﺣدﻳد اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺑﺣث.
 ﺗﺣدﻳد ﻣدة ﺗطﺑﻳق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ،.
 أﻋطﻳــت اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺻــورة ﺻــﺎدﻗﺔ ﻋــن أﻫﻣﻳــﺔ ﺧطــﺔ ﻛﻳﻠــر وﻛــذﻟك أﻫﻣﻳــﺔ اﺳــﺗﺧدم
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اﻣﺗداد ﻟﻠدراﺳﺎت ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣﻳث إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺈﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
 ﺗﻌﺗﺑر اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ً
ﻛﻳﻠر )ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم( ﺑﺎﺳﺗﺧﺎد اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ.

 ﺑﻳﻧــت اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ أﻫﻣﻳــﺔ اﻷﺧــذ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﺧﺻــﺎﺋص ﻧﻣــو اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ
اﻹﻋدادﻳﺔ وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻋﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺣﺳب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم.
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذي ﻳﻧﺎﺳب ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﻳذ.
 ﺗﺣدﻳد وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟطﺑﻳﻌﺔ وأﻫداف اﻟﺑﺣث.
 ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋرض اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ.

 0 / 3إﺟراءات اﻟﺑﺣث
 1 / 3ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث
 2 / 3ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑﺣث
 3 / 3ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث
 4 / 3وﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
 5 / 3اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ
 6 / 3اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح
 7 / 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺟرﻳب
 8 / 3اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ

 0 / 3إﺟراءات اﻟﺑﺣث:
 1 / 3ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث:
اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ وذﻟـك ﻟﻣﻼﺋﻣﺗـﺔ ﻟطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﺑﺣـث ٕواﺟراءاﺗـﻪ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﺗﺻـﻣﻳم

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ ذو اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺗﺗﺑﻌﻲ واﻟﺑﻌد ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﺣدة.
 2 / 3ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث:

أﺷﺗﻣﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻲ ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﻌـﺎم اﻟد ارﺳـﻲ 2008
2009/م واﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻋـددﻫم 35ﺗﻠﻣﻳـذ وﻗــد ﻗـﺎم اﻟﺑﺎﺣـث ﺑﺎﺧﺗﻳـﺎر اﻟﻌﻳﻧــﺔ ﺑﺎﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﻌﻣدﻳـﺔ وﻋـددﻫم  28وﻗــد
ﺑﻠﻎ ﻋدد أﻓراد ﻋﻳﻧـﺔ اﻟﺑﺣـث اﻻﺳﺎﺳـﻳﺔ  21ﺗﻠﻣﻳـذ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻲ  7ﺗﻼﻣﻳـذ ﻛﻌﻳﻧـﺔ اﺳـﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻣـن ﻧﻔـس

ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث وﺗــم ﺗﻘﺳــﻳم أﻓ ـراد ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث إﻟــﻲ ﺛــﻼث ﻣﺳــﺗوﻳﺎت )ﻣــﻧﺧﻔض – ﻣﺗوﺳــط – ﻣرﺗﻔــﻊ (
وﻛــﻝ ﻣﺳــﺗوي أﺷــﺗﻣﻝ ﻋﻠــﻲ  7ﺗﻼﻣﻳــذ .وﺗــم اﺳــﺗﺑﻌﺎد  7ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟــذﻳن ﻟــدﻳﻬم ﺷــﻬﺎدات ﻣرﺿــﻳﺔ .اﻟ ارﺳــﺑﻳن

اﻟﺑﺎﻗون ﻟﻺﻋﺎدة.
ﺟدوﻝ )( 3
ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻌﻳﻧﺔ
م

البيان

عدد العينة

اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــــﻊ اﻷﺻــــــــــﻠﻲ

28

اﻟﻌﻳﻧــــــﺔ اﻻﺳــــــﺗطﻼﻋﻳﺔ

7

اﻟﻌﻳﻧـــــــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﻳﺔ

21

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

األسلوب المتبع

تقسيم العينة

ﻣﻧﺧﻔض

ﻣﺗوﺳ ـط

ﻣـرﺗﻔﻊ

7

7

7

اﻟﺑرﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗـ ـ ــرح

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺟدوﻝ ) (4ﻳوﺿﺢ ﺗوﺻﻳف وﺗﺟﺎﻧس أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث
ن= 28
المتوسط
الحسابي

الوســــيط

االنحراف
المعياري

معامل
االلتواء

م

المتغيرات

وحدة
القياس

15.15

0.452

0.66 -

1

اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ﺳﻧﺔ

15.05

0.04

0.03 -

2

اﻟط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ

ﺳم

1.74

1.75

6.67

0.74 -

3

اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزن

ﻛﺟم

66.35

68

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ )  ( 4أن ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻻﻟﺗ ـواء ﻟﻌﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﺳــن و

اﻟطــوﻝ

واﻟــوزن ﻣﺣﺻــورة ﺑــﻳن )  ( 3 +ﻣﻣــﺎ ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻲ أن ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث ﺗﻣﺛــﻝ ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎ

اﻋﺗدا ﻟﻳﺎ و ﻣﺗﺟﺎﻧس

ﺟدوﻝ )( 5

ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
ن= 1
المتغيرات
ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن
ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر

وحدة القياس

كجم

اﻟﺟري اﻟﻣﺗﻌرج ﻟﻔﻠﻳﺷﻣﺎن

ثانية

ﺛﻧﻲ اﻟﺟذع أﻣﺎﻣﺎ أﺳﻔﻝ

سم

ﻋدو 30م ﻣن اﻟﻌدو
اﻟطﺎﺋر

ثانية

اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

متر

ﻣﺳﺗوي اﻷداء

درجة

اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻌرﻓﻲ

درجة
متر

اﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻰ

ن = 2ن7 = 3

مصدر البيانات

مجموع
المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

992.86

2

496.43

داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

3335.71

18

185.32

اﻟﻣﺟﻣوع

4328.57

ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

0.09

2

0.05

داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

2.74

18

0.15

اﻟﻣﺟﻣوع

2.83

ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

6.38

2

3.19

داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

18057

18

1.03

اﻟﻣﺟﻣوع

24.95

ﺑﻳن ﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

0.19

2

0.10

داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

0.78

18

0.04

اﻟﻣﺟﻣوع

0.97

ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

0.016

2

0.008

داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

0.046

18

0.003

اﻟﻣﺟﻣوع

0.062

ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

2.38

2

1.19

داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

7.36

18

0.41

اﻟﻣﺟﻣوع

9.74

ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

2.95

2

1.48

داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

12.29

18

0.68

اﻟﻣﺟﻣوع

15.24

ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

0.39

2

0.19

داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

1.11

18

0.06

اﻟﻣﺟـ ــﻣوع

1.50

ﺣﻳث ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﺟد وﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوي ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) 3.55 = ( 0.05

نسبة
التباين
2.68

0.30

0.07

2.24

3.2

21.9

2.16

3.14

ﻳﺗﺿـ ــﺢ ﻣـ ــن اﻟﺟـ ــدوﻝ ) ( 5ﻋـ ــدم وﺟـ ــود ﻓـ ــروق داﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋﻳﺎ ﺑـ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺎت اﻟﺛﻼﺛـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ

اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳـد اﻟﺑﺣـث ﺣﻳـث أن ﻗﻳﻣـﺔ
) ف ( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻗﻝ ﻣن ) ف ( اﻟﺟد وﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوي ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) .( 0.05
 3 / 3وﺳﺎﺋﻝ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت:

ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺑﺣــث واﻟﺗــﻲ ﺗﺗـواﻓر ﻟﻬــﺎ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر ) اﻟﺻــدق–
اﻟﺛﺑﺎت ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ (.

وھي كالتالي:
 1 / 3 / 3ﺗوﺻﻳف ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث :
 2 / 3 / 3اﻻﺧﺗﺑﺎرات:
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ
اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺳﺗوي اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ

ﻣرﻓق ).(12 :8

ﻣرﻓق ).(3

ﻣرﻓق ) .(14
ﻣرﻓق ).(12

 3 / 3 / 3اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺎﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻓﻲ ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻣرﻓق

).(15
 1 / 3 / 3ﺗوﺻﻳف ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث :
 1 / 1 / 3 / 3ﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ  :ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻳﻼد ﻷﻗرب " ﺷﻬر"
 2 / 1 / 3 / 3اﻟطوﻝ  :ﺑواﺳطﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟرﺳﺗﺎﻣﻳﺗر ﻟﻘﻳﺎس اﻟطوﻝ ﻷﻗرب "ﺳﻧﺗﻳﻣﺗر"
 3 / 1 / 3 / 3اﻟوزن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻳزان اﻟطﺑﻲ ﻟﻘﻳﺎس اﻟوزن ﻷﻗرب " ﻛﻳﻠو ﺟرام"
 2/ 3 / 3اﺧﺗﺑﺎ ارت اﻟﻘدرات اﻟﺑد ﻧﻳﺔ:
ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑــﺎﻻطﻼع ﻋﻠــﻲ اﻟﻣ ارﺟــﻊ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ و اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ و ﺗﺷــﺗﻣﻝ ﻋﻠــﻲ اﻟﻳﻣــﺎﻧﻲ ﻋﺑــد
اﻟــرزاق ﻋﻠــﻲ (12)1997؛ ﺑﺳطوﻳﺳــﻲ أﺣﻣــد ﺑﺳطوﻳﺳــﻲ (14) 1997؛ ﺟﻣــﺎﻝ إﻣــﺎم اﻟﺳــﻳد 1997

)(19

أﺣﻣد ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم (7) 2004؛ ﺣﺳـن اﺑـراﻫﻳم ﻋﺑداﻟﺣﻣﻳـد أﺑـو اﻟﻣﺟـد (21) 2008؛ وذﻟـك

ﻟﺗﺣدﻳد أﻛﺛر اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث وﻫﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ:

) اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﻳ زة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ – اﻟﺳرﻋﺔ – اﻟﻘوة اﻟﻘ ﺻـوى – اﻟرﺷـﺎﻗﺔ – اﻟﻣروﻧـﺔ ( وﻣـن

ﺧــﻼﻝ اﻻ طــﻼع ﻋ ﻠــﻲ اﻟﻣ ارﺟــﻊ اﻟﻌﻠﻣ ﻳــﺔ و اﻟد ارﺳــﺎت اﻟ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺗــم ﺗﺣد ﻳــد اﻻﺧﺗ ﺑــﺎ رات اﻟﺧﺎ ﺻــﺔ
ﺑﻬذﻩ اﻟﻘد رات .
 اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﻳزة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ :اﺧﺗﺑﺎر اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن اﻟﺛﺑﺎت.
 اﻟﺳرﻋﺔ :اﺧﺗﺑﺎر ﻋدو 30م ﻣن اﻟﺑدء اﻟطﺎﺋر .
 اﻟﻘوة اﻟﻘﺻوى :ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر.

 اﻟرﺷﺎﻗﺔ  :اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺟري اﻟﻣﺗﻌرج ﻟﻔﻠﻳﺷﻣﺎن.
 اﻟﻣروﻧﺔ  :اﺧﺗﻳﺎر ﺛﻧﻲ اﻟﺟذع أﻣﺎﻣﺎ أﺳﻔﻝ.

 4 / 3اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ :
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﻳﺟﺎد ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ
 1 / 4 / 3ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﻳز:
ﻟﻘــد اﺳــﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣــث ﺻــدق اﻟﺗﻣــﺎﻳز ﻹﻳﺟــﺎد ﻣﻌﺎﻣــﻝ ﺻــدق اﻻﺧﺗﺑــﺎرات ﺣﻳــث ﺗــم ﺣﺳــﺎب دﻻﻟــﺔ

اﻟﻔــروق ﺑــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﻣﻳ ـزة و اﻟﻐﻳــر ﻣﻣﻳ ـزة ﻓــﻲ اﻻﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث وذﻟــك ﻋــن طرﻳــق
اﻟﺻــدق اﻟﺗﺟرﻳﺑــﻲ ﻋﻠــﻲ ﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن ﻗ ـوام ﻛــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ  7ﺗﻠﻣﻳــذ ﻣــن اﻟﺻــف اﻟﺛﺎﻟــث وﺗﻣﺛــﻝ ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث
اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻣن ﻧﻔس ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻹﻋداد.

ﺟدوﻝ )( 6

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻣﻳزة و اﻟﻐﻳر ﻣﻣﻳزة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ ﻗﻳد
اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﻣﻳزة
م

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

ن=1ن7=2
اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻐﻳر ﻣﻣﻳزة

ﻣﺗوﺳط

ﻣﺟﻣوع

ﻣﺗوﺳط

ﻣﺟﻣوع

اﻟرﺗب

اﻟرﺗب

اﻟرﺗب

اﻟرﺗب

ﻗﻳﻣﺔ

ﻣﺳﺗوى

ى

اﻟدﻻﻟﺔ

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ

1

ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر

10.64

74.50

4.36

30.50

2.82-

0.005

2

اﻟﺟرى اﻟﻣﺗﻌرج ﻟﻔﻠﻳﺷﻣﺎن

4.00

28.00

11.00

77.00

3.14-

0.002

3

ﺛﻧﻰ اﻟﺟذع أﻣﺎﻣﺎ أﺳﻔﻝ

10.71

75.00

4.29

30.00

2.96-

0.003

4

ﻋدو  30م ﻣن اﻟﻌدو اﻟطﺎﺋر

4.00

28.00

11.00

77.00

3.14-

0.002

5

اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

10.86

76.00

4.14

29.00

3.03-

0.002

6

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ

11.00

77.00

4.00

28.00

3.15-

0.002

ﻗﻳﻣﺔ ) ى ( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ) 3 = ( 0.05
ﻳوﺿﺢ ﺟدوﻝ )  ( 6ان ﻗﻳﻣﺔ ) ى ( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺗطﺑﻳق اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎن وﺗﻧﻲ ﻓﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻓﻰ

اﻟﻘﻳﺎس ﺑﻳن اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﻣﻳزة واﻟﻐﻳر ﻣﻣﻳزة ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻛﺎﻧت ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن

 (2.82- ، 3.15وﻫﻲ أﻗﻝ ﻣن ﻗﻳﻣﺔ )ى( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ وﺑﻣﺳﺗوﻳﺎت دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺗراﺣت ﻣﺎ ﺑﻳن

)-
)

 (0.005 ، 0.002وﻫﻰ أﻗﻝ ﻣن ﻗﻳﻣﺔ )  (0.05وﺟﻣﻳﻌﻬﺎ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓروق
إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﻳﺔ وﻟﺻﺎﻟﺢ أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﻣﻳزة ﻓﻰ
ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث .
 3 / 4 / 3ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر :
ﺗم أﻳﺿﺎ إﻳﺟﺎد ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺑـﺎت ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﺳـﺗﺧدام أﺳـﻠوب ﺗطﺑﻳـق اﻻﺧﺗﺑـﺎر ﺛـم إﻋـﺎدة ﺗطﺑﻳـق
اﻻﺧﺗﺑـ ـﺎر ﻋﻠـ ــﻲ ﻧﻔـ ــس اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ اﻟﻣﻣﻳـ ـزة اﻟﻣﺳـ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـ ــﻲ ﺻـ ــدق اﻻﺧﺗﺑ ــﺎر ﻟﺗﻼﻣﻳـ ــذ اﻟﺻـ ــف اﻟﺛﺎﻟـــث
اﻹﻋدادي و ﺧﺎرج ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﺑﻔﺎرق زﻣﻧﻲ ﻗدرة  5أﻳﺎم.

ﺟدوﻝ )( 7

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث
ن=7
م

المتغيرات

التطبيق الثاني
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

التطبيق األول
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي

قيمة " ر
" وداللتھا

1

ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر

227.14

12.20

223.33

9.94

*0.90

2

اﻟﺟري اﻟﻣﺗﻌرج ﻟﻔﻠﻳﺷﻣﺎن

4.34

0.34

4.45

0.20

*0.85

3

ﺛﻧﻲ اﻟﺟذع أﻣﺎﻣﺎ أﺳﻔﻝ

11.14

1.95

11.50

1.72

*0.96

4

ﻋدو  30م ﻣن اﻟﺑدء اﻟطﺎﺋر

4.47

0.16

4.50

0.18

*0.94

5

اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

1.99

0.06

1.97

0.07

*0.86

4.96

0.14

4.60

0.12

*0.96

6

اﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ

* ﻗﻳﻣﺔ ) ر ( اﻟﺟد وﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوي ﻣﻌﻧوﻳﺔ 0.05

=

0.754

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ ) (7وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ إرﺗﺑﺎطﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺗطﺑﻳــق اﻷوﻝ و اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوي ﻣﻌﻧوﻳــﺔ
 0.05ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات و اﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻲ ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات .

 4 / 4 / 3اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوي اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري:

ﻣرﻓق

)(3

ﻟﻘدا ﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﻣﺎرة ﻟﺗﻘﻳـﻳم ﻣﺳـﺗوي اﻷداء اﻟﻣﻬـﺎري ﻟﻣﻬـﺎرة اﻟوﺛـب اﻟطوﻳـﻝ و ذﻟـك ﻟﺗﻘـدﻳر
ﻣﺳﺗوي اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري  .و ﻗد ﺗم وﺿﻊ درﺟﺔ  10درﺟﺎت ﻟﻸداء اﻟﻣﻬﺎري ﻟﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳـﻝ ﻛﻛـﻝ
و ﻟﻘد ﺗم ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوي اﻷداء ﻋن طرﻳق اﻟﻣﻼﺣظﺔ و ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠـﻲ اﻟﻧﻘـد اﻟـذاﺗﻲ ﻣـن ﺧـﻼﻝ

ﺗﻛوﻳن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛـﻼث ﻣـن اﻟﺧﺑـراء ﻳﻘـوم ﻛـﻝ ﻣـﻧﻬم ﻣﻧﻔـرد ﺑﺗﻘﻳـﻳم ﻣﺳـﺗوي اﻷداء ﻟﻛـﻝ ﺗﻠﻣﻳـذ ﻋﻠـﻲ
ﺣــدة ﻋــن طرﻳــق اﻟﻣﻼﺣظــﺔ اﻟدﻗﻳﻘــﺔ ﻷداء ﻛــﻝ ﺟواﻧــب اﻷداء اﻟﻣﻬــﺎري ﻟﻠﻣﻬــﺎرة ﻛﻛــﻝ وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ
اﺳطواﻧﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻛﻝ ﺗﻠﻣﻳذ ﻳؤدي اﻟﻣﻬﺎرة ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻲ ﺣدة ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻛﻝ ﻋﺿو ﻣـن
أﻋﺿـ ــﺎء ﻟﺟﻧـ ــﺔ اﻟﺗﺣﻛـ ــﻳم ﺗﻛ ـ ـرار إﻋـ ــﺎدة اﻟﻌـ ــرض ﺑﺣرﻳ ـ ـﺔ و ذﻟـ ــك ﻟﺿـ ــﻣﺎن ﺻـ ــدق و ﻣوﺿـ ــوﻋﻳﺔ أﻛﺛـ ــر
ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم.وﺗﻘدر اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ )اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ( .ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ .

 5/ 4 / 3ا ﺧﺗﺑﺎرﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ :
ﻗ ــﺎم اﻟﺑﺎ ﺣ ــث ﺑﺗ ﺻ ــﻣﻳ م ا ﺧﺗﺑﺎرﻣ ﺳ ــﺗوى اﻟﺗﺣ ﺻ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ــﻲ و ذ ﻟ ــك ﻟﻘ ﻳ ــﺎس ﻣ ــدى ﺗﺣﻘ ﻳ ــق
اﻟﺗﻼﻣ ﻳــذ ﻷ ﻫــداف اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ و ﻣــدي ﻣ ﺳــﺗوي اﻟﺗﺣ ﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ اﻟ ﻣــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑ ﺣــث وﻟ ﻘــد اﻋﺗ ﻣــد
اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط وات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .
 1 / 5 / 4 / 3ﺗﺣدﻳد ﻫدف اﻻﺧﺗﻳﺎر:
ﻳﻬدف اﻻﺧﺗﻳﺎر إﻟﻲ ﻗﻳﺎس ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﺗﻼﻣﻳـذ ﻋﻳﻧـﺔ اﻟﺑﺣـث ﻟﻠﺟﺎﻧـب اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻰ و اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ واﻟﻣﻬـﺎرى ﻣـﻊ
ﻣراﻋﺎة أن أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗراﻋﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﺗﻼﻣﻳذ .
 2 / 5 / 4 / 3إﻋداد اﻟﺧطوط اﻟﻌرﻳﺿﺔ ﻟﻼﺧﺗﻳﺎر:
ﻗ ــﺎم اﻟﺑﺎﺣ ــث ﻓ ــﻲ ﺿ ــوء أﻫ ــداف اﻻﺧﺗﺑـ ـﺎر ﺑﺣﺻ ــر اﻷﺑﻌ ــﺎد اﻟرﺋﻳﺳ ــﻳﺔ اﻟﺗـ ـﻲ ﻳﺗﺿ ــﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ واﻟﻣـراد ﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ﻓﻳﻬــﺎ ﺗﻣﻬﻳــداً ً◌ ً◌ ﻟوﺿــﻊ اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻟﻛــﻝ ُﺑﻌــد ﺑﻌــد ﺗﺣدﻳــد اﻷﺑﻌــﺎد
اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ و اﻟﻣﻬﺎري .
 3 / 5 / 4 / 3ﺗﺣدﻳد ﻣﺣﺎور اﻻﺧﺗﻳﺎر:
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻼﺧﺗﻳﺎر و اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻲ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور ﻫم:

 -1ﺗﺎرﻳﺦ أﻟﻌﺎب ﻗوى ) اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ (
 -2اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﻬﺎرة ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
 -3اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري ﻟﻣﻬﺎرة ﻗﻳد اﻟﺑﺣث .

 4 / 5 / 4 / 3ﺗﺣدﻳد اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺧﺗﻳﺎر:
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﻋداد اﺳﺗﻣﺎرة أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء ﺣوﻝ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺧﺗﻳﺎر
ﺟدوﻝ ) (8ﻳوﺿﺢ ذﻟك اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣور اﻻﺧﺗﻳﺎر .

م

اﻟﻣﺣور

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

1

اﻟﺗﺎرﻳﺦ

%25

2

اﻟﻘﺎﻧون

%35

3

اﻷداء اﻟﻣﻬﺎري ﻟﻣﻬﺎرة ﻗﻳد اﻟﺑﺣث

%40

اﻟﻣﺟﻣوع

%100

 5 / 5 / 4 / 3ﺗﺣدﻳد و ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﻳﺎر:
ﻟﻘــد ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑﺻــﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔــردات اﻻﺧﺗﺑــﺎر ﺑﺻــورة ﻣﺑدﺋﻳــﺔ و ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺟــزء
اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ و اﻟﻘــﺎﻧون و اﻟﻣﻬــﺎرى ﻟﻣﻬــﺎرة ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث وذﻟــك ﺑﻣ ارﻋــﺎة ﺷــروط اﻟﺻــﻳﺎﻏﺔ و ﻫــﻲ )أن ﺗﻛــون
ﻟﻠﻣﻔــردة ﻣﻌﻧــﻲ واﺣــد وﻣﺣــدد – أن ﺗﻛــون ﻟﻐــﺔ اﻟﻣﻔــردة ﺻــﺣﻳﺣﺔ – اﻻﺑﺗﻌــﺎد ﻋــن اﻟﻣﻔــردات اﻟﺻــﻌﺑﺔ –
ﻣﻧﺎﺳــﺑﺗﻬﺎ ﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﺗﻼﻣﻳــذ – ﺗﻘــﻳس أﻫــداف اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ – ﻣﺧﺗﺻ ـرة وﺷــﺎﻣﻠﺔ( و ﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ ) ( 50
ﻣﻔردة ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺎور اﻻﺧﺗﺑﺎر .
 6 / 5 / 4 / 3ﺗﺣدﻳد ﻧوع اﻷﺳﺋﻠﺔ:
ﺗم ﺗﺣدﻳد ﺻﻳﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻧﻣط واﺣد و ﻫو أﺳـﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑـﺎر اﻟﻣﺗﻌـدد و ذﻟـك ﻟﺳـﻬوﻟﺔ
ﺗﺻــﺣﻳﺣﻬﺎ ﻓﺿــﻼ ﻋــن ﺗﻘﻠﻳــﻝ اﻟﺗﺧﻣــﻳن ﺑﻬــﺎ وﻳﻌﺗﺑــر ﻣــن أﻓﺿــﻝ أﻧ ـواع اﻻﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺔ وأﻛﺛرﻫــﺎ
ﺷﻳوﻋﺎ و ﻳﺗﻛون ﻛﻝ ﺳؤاﻝ اﺧﺗﻳﺎري ﻣن ﻣﻘدﻣﺔ وﻋدد ﻣن اﻟﺑداﺋﻝ وﻗد روﻋـﻲ ﻋﻧـد ﺻـﻳﺎﻏﺔ ﻫـذﻩ اﻷﺳـﺋﻠﺔ
اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

-

أن ﺗﻛون اﻟﺑداﺋﻝ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ طوﻝ اﻟﻌﺑﺎرة ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن وأن ﺗرﺗﺑط ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳؤاﻝ .
أن ﺗﺗﺟﺎﻧس ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑداﺋﻝ وﻳﺗﻐﻳر ﻣوﺿوع اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧود وﺗوزع ﻋﺷـواﺋﻳﺎ و ﻋﻠـﻲ
اﻟﺗﻼﻣﻳذ وﺿﻊ اﻟرﻗم اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﺻﺣﻳﺢ أﻣﺎم اﻟﺳؤاﻝ ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ .

 7 / 5 / 4 / 3ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر:
ﺗﻌد ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر أﺣدى ﻋواﻣﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺿوح وﺻـوﻝ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﻳـذ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ و ﻗد روﻋﻲ أن ﺗﻛﺗب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﺑﻌﻳدة ﻋن اﻹطﺎﻟﺔ و وﺑطرﻳﻘﺔ

ﺗﺳﺟﻝ ﺑﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد ﻣـﻊ اﻷﻫﻣﻳـﺔ ﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ ورﻗـﺔ اﻹﺟﺎﺑـﺔ
وﺗﺷــﻣﻝ اﻻﺳــم – اﻟﻣﺳﻠﺳــﻝ  -اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ – ﻋــدد اﻟﻣﻔــردات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻛــﻝ ﻣﺣــور ﻣــن ﻣﺣــﺎور اﻻﺧﺗﺑــﺎر
اﻟﻣﻌرﻓﻲ.

ﺟدوﻝ )  (9ﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ
م
1
2
3

المحور
التاريخ
القانون
لألداء المھاري لمھارة قيد البحث

عدد المفردات
12
15
23

 8 / 5 / 4 / 3ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر  :ﻣرﻓق )(14
ﺗــم ﺗﺻــﺣﻳﺢ اﻻﺧﺗﺑــﺎر وذﻟــك ﺑــﺄن أﻋطﻳــت ﻟﻛــﻝ إﺟﺎﺑــﺔ ﺻــﺣﻳﺣﺔ درﺟــﺔ واﺣــدة ﻟﻛــﻝ ﺑﻧــد ﻣــن ﺑﻧــود
اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻛﺎن إﺟﻣﺎﻟﻲ درﺟﺎﺗﻬﺎ )  ( 50ﺧﻣﺳون درﺟﺔ و ﻗد ﺗم إﻋداد ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر .
 9 / 5 / 4 / 3ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر:
واﻟﻐــرض ﻣــن ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻣﻔــردات اﻻﺧﺗﺑــﺎر ﻫــو ﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ ﻋﻠــﻲ ﻋﻳﻧــﺔ ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث وﻣــن ﺧــﺎرج
ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ و ذﻟــك ﺑﻐــرض اﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻲ ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻔــردات و ﻟــذا ﺗــم ﺗطﺑﻳﻘــﻪ ﻋﻠــﻲ ﻋﻳﻧــﻪ
ﻗواﻣﻬﺎ  7ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺻﻠﻲ وﻣن ﺧﺎرج ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ و ﻟﻘد أﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﻳـد ﻣﻌﺎﻣـﻝ
اﻟﺳﻬوﻟﺔ و اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ

ﻋدد اﻷﻓراد اﻟذﻳن أﺟﺎﺑوا إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻝ ﻣﻔردة

=

ﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻛﻠﻲ

×

100

واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﻌﻧﻲ أن ﻣﺟﻣوﻋﻬم ﻳﺳﺎوي اﻟواﺣـد اﻟﺻـﺣﻳﺢ .
أي أن -:

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ =
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ

 -1ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ

=-1

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ

ﻛﻣــﺎ أﺳــﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣــث ﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺗﺑــﺎﻳن و ذﻟــك ﻟﺣﺳــﺎب ﺗﻣﻳــز ﻣﻔــردات اﻻﺧﺗﻳــﺎر و ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ -:

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﺎﻳز =

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ

×

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ

وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻲ ذﻟــك ﺗــم ﺣﺳــﺎب ﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻟﺳــﻬوﻟﺔ واﻟﺻ ـﻌوﺑﺔ ﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺟــدوﻝ

)(12

وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﺎﻳز ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ ).(13

ﺟدوﻝ )(10

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻬوﻟﺔ و اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر
م

معامل
السھولة

معامل
الصعوبة

م

معامل
السھولة

معامل
الصعوبة

م

معامل
السھولة

معامل
الصعوبة

م

معامل
السھولة

معامل
الصعوبة

م

معامل
السھولة

معامل
الصعوبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.41
0.48
0.45
0.42
0.56
0.49
0.47
0.41
0.48
0.51

0.59
0.52
0.55
0.58
0.44
0.51
0.53
0.59
0.52
0.49

11
12
13
14
15
16
17
17
19
20

0.50
0.46
0.47
0.46
0.44
0.42
0.51
0.52
0.53
0.48

0.50
0.54
0.53
0.54
0.56
0.58
0.49
0.48
0.47
0.52

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.46
0.48
0.49
0.53
0.46
0.47
0.46
0.45
0.45
0.43

0.54
0.52
0.51
0.47
0.54
0.53
0.54
0.55
0.55
0.57

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0.50
0.54
0.54
0.46
0.42
0.44
0.47
0.46
0.42
0.51

0.50
0.46
0.46
0.54
0.58
0.56
0.53
0.54
0.58
0.49

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.48
0.43
0.42
0.41
0.40
0.46
0.43
0.46
0.49
0.52

0.52
0.57
0.58
0.59
0.60
0.54
0.57
0.54
0.51
0.48

ﻣن اﻟﺟدوﻝ )  ( 10ﻳﺗﺿﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻟﻣﻔردات اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن

 ،( 0.58 - 0.40وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻳﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن ) - 0.44

)

. ( 0.60

وﺑذﻟك ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺄداة ﻟﺗﻘوﻳم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ .
ﺟدوﻝ رﻗم )(11
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

التمييز
0.24
0.25
0.25
0.24
0.25
0.25
0.25
0.24
0.25
0.25

م
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20

التمييز
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.25
0.25
0.25
0.25

م
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

التمييز
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

م
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

التمييز
0.25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.25
0.25
0.25
0.24
0.25

م
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

التمييز
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ ) (11ﻳﺗﺿــﺢ أن أﺳــﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ذات ﻗ ـوة ﺗﻣﻳــز ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ وﻫــﻲ ﺗﺗ ـراوح ﻣــﺎ
ﺑــﻳن ) 0.24

-

. ( 0.25و ﺑــذﻟك ﻳﻣﻛــن اﺳــﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺳــﺎﺑق ﻛــﺄداة ﻟﺗﻘــوﻳم اﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ

اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

زﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر

=

اﻟزﻣن اﻟذي اﺳﺗﻐرﻗﻪ أوﻝ ﺗﻠﻣﻳذ  +اﻟزﻣن اﻟذي اﺳﺗﻐرﻗﻪ أﺧر ﺗﻠﻣﻳذ
2

وﺑذﻟك أﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﻳد زﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر و ﻫو )  ( 30دﻗﻳﻘﺔ .
 5 / 3ﺧطوات اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ:
ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺗرﺑـوي ﻛﻛـﻝ أو اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ،أو اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺗـﻲ أﺷـرﻧﺎ إﻟﻳﻬـﺎ ﻧﻼﺣـظ
أن ﺗﺻﻣﻳم ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺟﻣﻳﻌـﺎً ﺗﺷـﺗرك ﻓـﻲ ﺧطـوات ﻣﺣـددة ،ﻗـد ﻳـدﻣﺟﻬﺎ اﻟـﺑﻌض وﻗـد ﻳﻔﺻـﻠﻬﺎ اﻟـﺑﻌض

اﻷﺧر ،وﻳﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 1/ 5 / 3ﺗﺣدﻳد اﻟﻣوﺿوع:

ﻳﺗﺿـﻣن ذﻟــك اﻟﺗﺣدﻳـد اﻟــدﻗﻳق ﻟﻠﻣﺷـﻛﻠﺔ أو اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻛﻛـﻝ ﺑﺄﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟﺗﺻـﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﻳﺧﺿــﻊ

ﻟﻠﻣﻧﻬﺟﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ  ،ﻓﻳﺟــب اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ أو اﻟﻣوﺿــوع وﺗﺣدﻳــد اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﻪ ﺛــم
ﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﺳﻠﻳﻣﺔ .
 2/ 5 / 3اﻟﺗﺣدﻳد اﻟدﻗﻳق ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

ﺣ ﻳــث ﻳــﺗم ﺗﺣد ﻳــد أ ﻧ ـ واع اﻟ ﺳــﻠوك اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻣــن ا ﻟــﺗﻌﻠم واﻟ ﺗــﻲ ﻳﻣ ﻛــن أن ﻳ ﻘــوم ﺑ ﻌــد اﻻﻧﺗ ﻬــﺎء
ﻣن اﻟوﺣدة ( 59 : 74 ) .

مداخل تصميم البرنامج التعليمي:
ﺗ ﺷــﻳر " زﻳﻧــب ﻣﺣﻣــد أﻣــﻳن ")  2000م ( إ ﻟــﻰ أن ﻋﻣﻠ ﻳــﺔ إ ﻋــداد اﻟ ﺑ ـ راﻣﺞ ﻟﻠﻛوﻣﺑ ﻳــوﺗر ﺗ ﻣــر ﺑــﺛﻼث
ﻣ راﺣﻝ -:
 1/ 2/ 5/ 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ : Analysis Phase

وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ -:
 ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺣﺎﺟﺎت .
 ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠم .
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷﻫداف .
 ﺗﺣدﻳد اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ .
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻔﺑﻠﻳﺔ واﻟﺳﻠوك اﻟﻣدﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن .

 ﺗﺣدﻳد إﺧﺗﻳﺎر ﻣﻬﺎرة اﻟﻐﻠق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣوﻗف .
 2/ 2/ 5 / 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﻳر :Development Phase

وتتضمن ھذه المرحلة:
 ﺗﺣدﻳد اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس ﻟﻠﻣﺣﺗوى .
 ﺗﺣدﻳــد اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ اﻷوﻟﻳــﺔ أو اﻟﺑﻧــﺎء اﻷوﻟــﻲ ﻟوﺿــﻊ ﺗﺻــور وﺗﻧظــﻳم ﻋــﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن ﺧــﻼﻝ
ﺗﺻﻣﻳم ﺧراﺋط اﻟﺗدﻓق وﺟداوﻝ اﻟﻣﻼﺣظﺎت .

 ﺗﺣدﻳد أﻧﻣﺎط اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣرﻏوﺑﺔ .

 ﺗوﻓﻳر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻔرع واﻹﺑﺣﺎر داﺧﻝ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘدم .
 ﺗـوﻓﻳر ﻋﻧﺻــر اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳـﺔ وأﻧﻣــﺎط اﻟرﺟـﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ واﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣــن ﺧـﻼﻝ ﺑـراﻣﺞ اﻟﺗــﺄﻟﻳف
اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺷﺎﺷﺎت .
 وﺿﻊ اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ .
 3/ 2/ 5 / 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻳم :Evaluation Phase
وﺗﺗﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ ﺗﻘــوﻳم ذاﺗــﻲ ﻟﻠﻣ ــﺗﻌﻠم ﺛــم ﺑﻌــد ذﻟ ــك ﺗﺟرﻳــب اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺑﻌ ــد اﻻﻧﺗﻬــﺎء ﻣ ــن
ﺗﺻــﻣﻳﻣﻪ وﺗﻧﻔﻳــذﻩ ﻟﺗﻌدﻳﻠــﻪ وﺗﻧﻘﻳﺣــﻪ وﺗطــوﻳرﻩ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣﻼﺣظــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن وﺣﺳــﺎب ﻧﻔﻘــﺎت إﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ،
واﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗرﺑوي ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ وﺣﺳﺎب ﻣدى ﻣوﺛوﻗﻳﺗﻪ ،ﺛم إﻧﺗﺎﺟﻪ )(149 : 31

 3/ 5 / 3ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح-:
أوﻻ:

ﻣرﺣﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ .

ﺛﺎﻧﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً :ﻣرﺣﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ .
ﺛﺎﻟﺛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً :ﻣرﺣﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻳر .
راﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً :ﻣرﺣﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻳم.
ﺗﻌﺗﺑــر إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻠﻳــر ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﻳــﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻌــدة ﺑﺗﻧﻘﻳــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻟــﺗﻌﻠم
ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻫو اﻟﻣﺣور اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟذي ﻳدور ﺣوﻟﻪ اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻟذﻟك أﺗﺑـﻊ اﻟﺑﺎﺣـث ﻣـدﺧﻝ
اﻟــﻧظم systems approachﻛﺄﺳــﻠوب ﻋﻠﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﺑـراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر و ﻳﻌــرف ﻣــدﺧﻝ اﻟــﻧظم ﺑﺄﻧــﻪ
طرﻳﻘــﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳــﺔ ﻧظﺎﻣﻳــﺔ ﺗﻣﻛــن ﻣــن اﻟﺗﻘــدم ﻧﺣــو اﻷﻫــداف اﻟﻣﺣــددة ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻋﻣــﻝ ﻣﻧﺿــﺑط و ﻣرﺗــب

اﻷﺟزاء وﺗﺗﻛﺎﻣﻝ ﻫذﻩ اﻷﺟزاء وﻓﻘﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠﻲ .

وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻋﺗﺑر اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧظﺎﻣﻳﺔ ﺗﺗطﻠب ﺧطـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ وﺗﺗﺿـﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻣﻌﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺗم اﻟﺑـدء
ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ-:

 1 / 3/ 5/ 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ-:

وقد اشتملت ھذه المرحلة علي الخطوات اآلتية:
 1 / 1 / 3/ 5 / 3ﺗﺣدﻳد اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ:

قام الباحث بتحديد األھداف العامة طبقا لجوانب التعلم و ھي

ھدف عام معرفي

ھدف عام معرفي ويتمثل فيما يلي :

ھدف عام مھاري

اﻛﺗﺳ ــﺎب اﻟﺗﻼﻣﻳ ــذ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت ﻣ ــن ﻣﻌ ــﺎرف وﻣﻔ ــﺎﻫﻳم وﺣﻘ ــﺎﺋق وﻗـ ـواﻧﻳن ﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑﺗـ ـﺎرﻳﺦ وﻗـ ـواﻧﻳن

أﻟﻌﺎب اﻟﻘوي وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث .

ھدف عام مھاري ويتمثل فيما يلي:
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻛﻳﻔﻳﺔ أداء ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﺑﺈﺗﻘﺎن.
 2 / 1/ 3/ 5 / 3أﺳس ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
ﺣرص اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻲ ﻣ راﻋﺎة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻷ ﺳـس اﻟﻌﻠﻣ ﻳـﺔ ﻋ ﻧـد ﺗ ﺻـﻣﻳم اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ و ﻫـﻲ

ﻛ ﺎﻷﺗﻲ :

 أن ﻳراﻋﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻼﻣﻳذ و اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺑدﻧﻳﺔ و اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼث.
 أن ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻫداﻓﻪ و ذﻟك ﻟﻠﻣﺳﺗوﻳﺎت ) اﻟﻣﻧﺧﻔض – اﻟﻣﺗوﺳط – اﻟﻣرﺗﻔﻊ ( .
 أن ﻳﻧﺎﺳب ﻣﺣﺗوي اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوي اﻟﺗﻼﻣﻳذ ) اﻟﻣﻧﺧﻔض – اﻟﻣﺗوﺳط – اﻟﻣرﺗﻔﻊ ( .
 أن ﺗﺗﻣﻳز اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﻌﻘﻳد.

 أن ﻳﺳﺎﻋد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﺗﻼﻣﻳذ ذات اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼث .
 أن ﻳراﻋﻲ ﺗواﻓر اﻟﻣﻛﺎن و اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .

 أن ﻳراﻋﻲ ﻋواﻣﻝ اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻼﻣﻳذ .

 أن ﻳﻛون اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﻣﻠﻝ وﻳﺟذب اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﻠم .
 أن ﻳﻛﺳب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ .
 أن ﻳﺗﺣـ ــدى ﻣﺣﺗـ ــوي اﻟﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ ﻗـ ــدرات اﻟﺗﻼﻣﻳـ ــذ ذات اﻟﻣﺳـ ــﺗوي )اﻟﻣـ ــﻧﺧﻔض – اﻟﻣﺗوﺳـ ــط –
اﻟﻣرﺗﻔﻊ ( ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻛﻝ ﻣﺳﺗوي ﺑﺎﺳﺗﺛﺎرة وأﻓﻧﻳﺗﻬم ﻟﻠﺗﻌﻠم و اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻛﻼ ﺣﺳب ﻣﺳﺗواﻩ.
 أن ﻳﺗﻳﺢ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓرص اﻻﺷﺗراك و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻓﻲ وﻗت واﺣد .

 أن ﻳ ار ﻋـ ـ ــﻲ اﻟﺑرﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ إ ﺷـ ـ ــﺑﺎع ﺣﺎ ﺟـ ـ ــﺎت اﻟﺗﻼﻣ ﻳـ ـ ــذ ذات اﻟﻣ ﺳـ ـ ــﺗوي ) اﻟ ﻣـ ـ ــﻧﺧﻔض –
اﻟﻣﺗوﺳط – اﻟﻣرﺗﻔﻊ ( .

 أن ﻳ راﻋﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻣﺣﺗوي اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣـن اﻟ ﺳـﻬﻝ إﻟـﻲ اﻟﺻـﻌب و ﻣـن اﻟﺑ ﺳـﻳط
إﻟﻲ اﻟﻣرﻛب.
 أن ﻳراﻋﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﻼﻣﻳذ.
 3/1/ 3 / 5 / 3ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺣﺗوي اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ -:
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﺣدﻳـد ﻣﺣﺗـوي اﻟﺑرﻣﺟﻳـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت اﻟﻬﺎﻣـﺔ واﻟﺻـﻌﺑﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت وﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ
اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻬﺎرة اﻟوﺛـب اﻟطوﻳـﻝ ﻗﻳـد اﻟﺑﺣـث وﻛـذﻟك ﺗﺣدﻳـد اﻟﻣـواد
و اﻷدوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺑﻣــﺎ ﺗﺷــﻣﻠﻪ ﻣــن ﻣﻘــﺎطﻊ و ﺷ ـراﺋط اﻟﻔﻳــدﻳو و اﻟﺻــور اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ و اﻟرﺳــوم اﻟﻣﺗﺣرﻛــﺔ و
اﻟﻣوﺳــﻳﻘﻲ وﻏﻳرﻫ ــﺎ و اﻟﺗــﻲ وﻗ ــﻊ اﻻﺧﺗﻳــﺎر ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ و ﺗﻧظﻳﻣﻬ ــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣ ــو ﺗرﺑــوي ﻣﻌ ــﻳن ﺑﻣــﺎ ﻳﺣﻘ ــق أﻫداﻓ ــﻪ
اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ و ﻟــذا ﻓﻘــد ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑــﺎﻻطﻼع ﻋﻠــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺑﺣــﺎث واﻟﻣ ارﺟــﻊ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻫــوﺑر ﺳــﺎﻳﻣون
(92)(1997) Hopper Simon

 (96) (1999)Orson Kelloggزﻳﻧــب ﻣﺣﻣــد أﻣــﻳن) .(29

)(27 :29 ) (43 :96 ) (25 :92
وﻗــد ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑﺎﺧﺗﻳــﺎر ﻧظــﺎم ﺗــﺄﻟﻳف ﺑ ـ ارﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اوﺛروﻳــريAuthorware

ﺣﻳث ﻳﻌد ﻣن أﺷﻬد و أﻓﺿـﻝ ﻧظـم اﻟﺗـﺄﻟﻳف و أﻛﺛـر ﺗﺧﺻﺻـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺗرﺑـوي ﻓﻬـو ﻳﺗﺿـﻣن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﻣن اﻷدوات اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم و إﻧﺗﺎج ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺣﻳـث ﻳﻣﻛـن اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﻓـﻲ
ﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﺟﻳﻪ أو اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة و ﺗﺻﻣﻳم اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻓﺑرﻧﺎﻣﺞ اوﺛروﻳر ﻣن أﻛﺛر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻓر ﻓﻳﻬـﺎ ﺟﻣﻳـﻊ
اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر ﻧظم اﻟﺗﺄﻟﻳف و ﻗد راع اﻟﺑﺎﺣث أن ﻳﻛون اﻟﻣﺣﺗوي:
 ﻣﺗﺳﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ و اﻟﺳﻬوﻟﺔ و اﻟﺑﻌد ﻋن ﺗﻌﻘﻳد .

 ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗوي و ﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم .
 ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺄﻫداف اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ إﻋداد و ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ.

 ﻣراﻋﻳﺎ ﻟﻠدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.
 2/ 3 / 5 / 3ﻧﻣط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺎﺣث ﻧﻣط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻔردي إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻠﻳر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ

اإلمكانيات الالزمة للبرنامج:
 ﻣﺿﻣﺎر أﻟﻌﺎب ﻗوي.
 أﻗﻣــﺎع  -ﺻــﻧﺎدﻳق وﺛــب ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻻرﺗﻔﺎﻋــﺎت) – ﺷـرﻳط ﻗﻳــﺎس أﺣﺑــﺎﻻ – ﺳــﻠم ﻗﻔــز – ﻣﻘﻌــد
ﺳوﻳدي – ﻛرات طﺑﻳﺔ – ﻗﺎﺋﻣﺎن اﻟوﺛب اﻟﻌﺎدي.

 ﺟﻬﺎز ﻛﻣﺑﻳوﺗر IBMأو ﻣﺗواﻓق ﻣﻌﻪ .
 ﻣﻌﺎﻟﺞ طراز ﺑﻧﺗﻳوم  4ﺑﺳرﻋﺔ  443ﻣﻳﺟﺎﻫرﺗز وأﺳرع .
 ﻧظـﺎم (xp – me – 2000 –98) windows 32 bitﻳـدﻋم اﻟﻠﻐـﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ

 ﻗرص ﺻﻠب ﺑﻪ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺧﺎﻟﻳﺔ  115ﻣﻳﺟﺎ ﺑﺎﻳت.
 ﺑطﺎﻗﺔ ﺷﺎﺷﺔ  800 × 600ذات ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟوﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ 16bit
 ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺻوت 16bit
 ﻣﺷﻐﻝ أﻗراص ﻣدﻣﺟﺔ  CD – Romﺑﺳرﻋﺔ 50X

 ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻠوﻧﺔ.

 ﺳﻣﺎﻋﺎت ﺧﺎرﺟﻳﺔ و ﻳﻔﺿﻝ ﺳﻣﺎﻋﺎت ﻟﻸذن .
 ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ و ﻓﺄرة .
 ﻣﻌﻣﻝ ﻟﻠدراﺳﺔ .
 اﻟﻘرص اﻟﺿوﺋﻲ اﻟﻣدﻣﺞ  CD-ROMاﻟﻣﺧزن ﻋﻠﻳﻪ ﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ .

اإلطار الزمني العام لتنفيذ البرنامج:
ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑوﺿــﻊ اﻟﺟــدوﻝ اﻟزﻣﻧــﻲ ﻟﻠوﺣــدات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻣﻬــﺎرة ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث و ﻗــد اﺷـﺗﻠﻣت ﻋﻠــﻲ
ﻋدد) (6ﺳت وﺣدات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻋدد) (6ﺳت أﺳـﺎﺑﻳﻊ ﺑواﻗـﻊ وﺣـدة ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ أﺳـﺑوﻋﻳﺎ ﺑـزﻣن

ﻗدرة)90دﻗﻳﻘﺔ( ﻟﻠوﺣدة اﻟواﺣدة و اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻳن اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ.

ﺟدوﻝ )(12
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح
التوزيع الزمني للبرنامج

البيـــــان

م
 1ﻋددا ﻷﺳﺎﺑﻳﻊ

6

 2ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

6

 3ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع

وﺣدة واﺣدة

 4زﻣن اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟواﺣدة

) (90دﻗﻳﻘﺔ )ﺳﺎﻋﺔ و ﻧﺻف(

 5زﻣن اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع

) (90دﻗﻳﻘﺔ )ﺳﺎﻋﺔ و ﻧﺻف(

 6اﻟزﻣن اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ

) (540دﻗﻳﻘﺔ ) 9ﺳﺎﻋﺎت(

ﺟدوﻝ )(13
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟزﻣﻧﻲ ﻷﺟزاء اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
المجموعة التجريبية

الزمن

 -أﻋﻣﺎﻝ إدارﻳﺔ

3ق

 -إﺣﻣﺎء ﻋﺎم

7ق

 -إﻋداد ﺑدﻧﻲ ﺧﺎص

7ق

 -ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ

15ق

 -ﻟﻠﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻌب

55ق

 -ﻧﺷﺎط ﺧﺗﺎﻣﻲ

3ق

 2 / 5/ 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ-:
وقد اشتملت ھذه المرحلة علي الخطوات التالية:
تصميم النموذج التعليمي )اختيار استراتيجيه التدريس(
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ طﺑﻳﻌﻳﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر
plan

) Kellerﻧظــﺎم اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﺷﺧﺻــﻲ) (PSIواﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛ ــﻝ

أﺳﻠوﺑﺎ ﻣن أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗـﻲ ﻳﺳـﻳر ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﺣﺳـب

ﻗدراﺗﻪ وﺳرﻋﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳـﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻣﺣـددة اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﺎﻟﺞ ﻣﻔﻬوﻣـﺎ واﺣـدا أو
ﻣﻬـ ــﺎرة واﺣـ ــدة ﻳﻣﻛـ ــن ﻗﻳﺎﺳـ ــﻬﺎ وﻟـ ــذا رأي اﻟﺑﺎﺣـ ــث أن ﺗﺗﺿـ ــﻣن ﺑرﻣﺟﻳـ ــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ــدﻳﺎ اﻟﻣﻘﺗرﺣـ ــﺔ و اﻟﺗـ ــﻲ

اﺳــﺗﺧدﻣت اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﻪ ﻛﻳﻠــر ﻟﺗﻘﺳــﻳم اﻟﺗﻼﻣﻳــذ إﻟــﻲ ﺛــﻼث ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻣــن ﺣﻳــث ﻣﺳــﺗوي اﻷداء )ﻣﺳــﺗوي
ﻣرﺗﻔﻊ – ﻣﺳﺗوي ﻣﺗوﺳط – ﻣﺳﺗوي ﻣﻧﺧﻔض(إﻋـداد ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣـودﻳﻼت وﻗـد روﻋـﻲ ﻋﻧـد ﺗﺻـﻣﻳم
اﻟﻣودﻳﻼت أن ﻳﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﻳﺔ:

 اﻟﻌﻧوان :روﻋﻲ أن ﻳﻛون داﻻ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺗوي اﻟﻣودﻳوﻝ.
 ﻣﻘدﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣودﻳﻼت :ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗوﺿﻳﺢ أﻫﻣﻳﺔ ﻣﺣﺗوي اﻟﻣودﻳﻼت.
 اﻟ ﻬـدف اﻟ ﻌـﺎم ﻟﻠ ﻣـودﻳﻼت :ﻫـو اﻟ ﻬـدف اﻟـذي ﺻـﻣم اﻟﻣود ﻳـوﻝ و ﺗﻧﺑﺛـق ﻣﻧـﻪ اﻷ ﻫــداف
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣودﻳوﻝ.
 اﻷﻫــداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻣودﻳــوﻝ :وﻫــﻲ ﺗﺻــف اﻟﺗﻠﻣﻳــذ ﻟﻠﺳــﻠوك اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﻳﺗﻌﻠﻣــﻪ ﺑﻌــد د ارﺳــﺔ

اﻟﻣودﻳــوﻝ ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﻔﻳــد ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﺧﺗﻳــﺎر اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟــﻪ و اﻻﺧﺗﺑــﺎرات

اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﺎس ﻣدي ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف
 اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻘﺑﻠــﻲ :ﻳﺳــﺗﺧدم ﻟﺗﻘﻳــﻳم ﻣــدي ﻧﺟــﺎح اﻟﺗﻠﻣﻳــذ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﻳــق اﻷﻫــداف اﻟﺳــﻠوﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣودﻳــوﻝ
ٕواذا ﻣــﺎ اﺟﺗــﺎزﻩ اﻟﺗﻠﻣﻳــذ ﺑﻧﺳــﺑﺔ إﺗﻘــﺎن ﻣﺣــددة ﻳــﺗم ﺗوﺟﻳﻬــﻪ ﻟد ارﺳ ـﺔ ﻣودﻳ ـوﻻت أﺧــر و إﻻ ﻳواﺻــﻝ
دراﺳﺔ اﻟﻣودﻳوﻝ اﻟﺣﺎﻟﻲ.

وقام الباحث بتنظيم محتوي البرمجية في جزئيين ھما:
 المقدمة:

وﻫو اﻟﺟزء اﻟذي ﻳﻌرض ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣ ﺳـﺗﻣر وﺑـدون ﺗـدﺧﻝ ﻣـن اﻟطﺎﻟـب أﺛﻧـﺎء

اﻟ ﻌــرض و ﻳﺗﺿــﻣن اﻟﺗﻘــدﻳم ،اﻹ ﻋــداد ،اﻹ ﺷ ـ راف ،اﻷ ﻫــداف اﻟﻌﺎ ﻣــﺔ ،ﻋــرض ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻻﺧ ﺗ ﺑــﺎ رات
اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ.

 المحتوي التعليمي-:
ﻫذا اﻟﺟزء ﻳﻌرض ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺎﺷﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر واﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟذي ﻳﺧﺗﺎرﻩ اﻟﺗﻠﻣﻳـذ وﻳﺣـددﻩ و ﻳـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ اﻟﺟـزء

اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرة ﺗﺣﻛﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺗﺗﺎﺑﻊ و اﻟﺧروج و ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﺷﺎء ﻣن اﻟﺑرﻣﺟﻳـﺔ و ﻛـﻝ
ذﻟك ﺣﺳب ﻣﺳﺗوي اﻟﺗﻠﻣﻳذ)ﻣرﺗﻔﻊ – ﻣﺗوﺳط – ﻣﻧﺧﻔض( وﻳﺗﻛون اﻟﻣﺣﺗوي ﻟﻛﻝ ﻣﻬﺎرة ﻣن اﻵﺗﻲ-:
 ﻣﻘدﻣﺔ .

 اﻟﺧطوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 طرﻳﻘﺔ اﻷداء .
 اﻟﺗﻣرﻳﻧﺎت .
 اﻟﺗﻘوﻳم .
 1/2 / 5/ 3ﻣﻛوﻧﺎت ﺷﺎﺷﺎت ﻋرض اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ-:

اشتملت الشاشة علي العناصر اآلتية:

 1/ 1/ 2 / 5/ 3اﻟﻣﺛﻳر:

ﻳﺗﻛــون اﻟﻣﺛﻳــر ﻣ ــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت أو اﻟﺗﻠﻣﻳﺣــﺎت واﻹﻳﺣــﺎءات أو اﻹرﺷ ــﺎدات اﻟﺗــﻲ ﺗﺳ ــﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﻳــذ ﻋﻠـ ـﻲ
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ.
 2/ 1/ 2 / 5/ 3اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ:
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ وﻫﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻠﻣﻳذ ﻣـن ﺑـﻳن ﻋـدة اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت
ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﺣدة ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻠﻣﻳذ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻧﻘﻠت ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ إﻟـﻲ

اﻟﺷﺎﺷ ــﺔ اﻟﺟدﻳ ــدة ٕوان ﻛﺎﻧ ــت ﺧﺎطﺋ ــﺔ ﺗﻌط ــﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﻳ ــذ ﺗﻌزﻳ ــز ﺳ ــﻠﺑﻲ ﻣ ــﻊ إﻋطﺎﺋ ــﻪ ﺗﻐذﻳ ــﻪ رﺟﻌﻳ ــﺔ
ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرة أﺧري.
 3/ 1/ 2 / 5/ 3اﻟﺗﻌزﻳز:
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺗﻌزﻳ از ﺳﻣﻌﻳﺎ) ﻟﻔظﻳﺎ و ﻏﻳر ﻟﻔظﻳﺎ (

 4/ 1/ 2 / 5/ 3اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟرﺟﻌﻳﺔ:
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣن اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟرﺟﻌﻳﺔ ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻣﺳﺗوي اﻷوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑـﺎر
ﻋن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ و اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋن اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻳﻬـﺎ ﻣﻌﻠوﻣـﺔ و اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟﺛﺎﻟـث ﻓـﻲ
اﻻﺧﺗﺑــﺎر ﻋــن اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻣﺿــﺎﻓﺎ إﻟﻳﻬــﺎ ﻣﻌﻠوﻣــﺔ و ﺗوﺟﻳــﻪ و اﻟﺷــﻛﻝ رﻗــم) (4ﻳوﺿــﺢ ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻐذﻳ ـﺔ
اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ.

إجابتك صحيحة
CONTINUE

المستوي األول من التغذية الراجعة

إجابتك صحيحة
CONTINUE

المستوي الثاني من التغذية الراجعة
إجابتك صحيحة
CONTINUE

ﺷﻛﻝ )(4

المستوي الثالث من التغذية الراجعة
ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ:

ﻣــن اﻟﺷــﻛﻝ اﻟﺳــﺎﺑق ﻧﺟــد أن إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ أﻋﺗﻣــد ﻋﻠــﻲ أﺣــداث اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ اﻻﻳﺟــﺎﺑﻲ واﻟﻣﺳــﺗﻣر
ﺑﻳن اﻟﺗﻠﻣﻳذ واﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺑﺎﻟﻔﺎرة.

 3 / 3/ 5/ 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﻳر ) إﻧﺗﺎج اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ (:
وﻗد اﺷﺗﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ-:

 1/ 3 / 3/ 5/ 3إﻧﺗﺎج ﻟﻘطﺎت اﻟﻔﻳدﻳو و اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ-:
ﺗـم إﻧﺗــﺎج ﺟﻣﻳــﻊ ﻟﻘطــﺎت اﻟﻔﻳـدﻳو اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻛــﻝ اﻟﻣودﻳــوﻻت و اﻟﺗـﻲ ﺗــم اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣــن

ﺷـراﺋط ﻓﻳـدﻳو ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﻌﻠـﻳم ﻣﻬــﺎرة اﻟوﺛـب اﻟطوﻳـﻝ ﻣﺳــﺟﻝ ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻣـن ﻗﺑــﻝ اﻹﺗﺣـﺎد اﻟﻣﺻــري
ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘوي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺑﻌـض ﻟﻘطـﺎت اﻟﻔﻳـدﻳو اﻟﻣوﺟـودة ﻋﻠـﻲ اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻲ ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت

اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻲ ﺷﺎﺷﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻣـﻊ دﻣـﺞ ﻣﺗـزاﻣن ﻟﻠﺗﻌﻠﻳـق اﻟﺻـوﺗﻲ اﻟﻣﺻـﺎﺣب ﻟﻬـذﻩ اﻷﺣـداث  .وﻗـد
ﺗﻣت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﻧﺗﺎج ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ Adobe premiere 4.2

 2/ 3 / 3/ 5/ 3إﻧﺗﺎج اﻟﺻوت-:
اﺳـﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣـث ﺑرﻧـﺎﻣﺞ  Creative ware studioﻟﺗﺳـﺟﻳﻝ اﻟﺻـوت و اﻟﻣوﺳـﻳﻘﻲ
وﻋﻣــﻝ إﺟ ـراءات اﻟﻣوﻧﺗــﺎج و ﺗــم اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــﺎﻟﻣؤﺛرات اﻟﺻــوﺗﻳﺔ ﻣــن ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻷﺻ ـوات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻧظــﺎم

اﻟﺗــﺄﻟﻳف  Author ware studioو اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣــث ﻟﻠﺗﻌزﻳــز أو اﻟﺗﻌﻠﻳــق و ذﻟــك
ﻟزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻌﺎﻝ.
 3/ 3 / 3/ 5/ 3إﻧﺗﺎج اﻟﻧص-:
ﺗم ا ﺳـﺗﺧدم ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ) ( Microsoft words 2003ﻓـﻲ ﺗﺣرﻳـر اﻟـﻧص اﻟﺧـﺎص
ﺑﺎﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳ ﻣــﻲ وﺗــم ا ﺳــﺗﺧدم ﻣﺣــرر اﻟﻧﺻــوص و ارﻋــﻲ اﻟﺑﺎﺣــث أ ﻧ ـ واع و أﺣﺟــﺎم اﻟﺧطــوط
اﻟﺗﻲ ﻳﺳﻬﻝ ﻗ راءﺗﻬﺎ.

 4 / 3/ 5/ 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻳم:

 1/4 / 3/ 5/ 3اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﻣﺑدﺋﻲ:
وﻓ ﻳــﻪ ﻗــﺎم ا ﻟﺑﺎﺣــث ﺑ ﻌــرض اﻟﺑرﻣﺟ ﻳــﺔ ﻋﻠــﻲ اﻟ ﺳــﺎدة اﻟﻣ ﺷــرﻓﻳن ﻟﻠﺗﺄ ﻛــد ﻣــن ﺟ وا ﻧــب اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ

) اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ – اﻟﺗرﺑ ــوي – اﻟﻧﻔﺳ ــﻲ( و إ ﺑ ــداء رأﻳ ﻬ ــم ﻓ ــﻲ ﻛﻳﻔﻳ ــﺔ ا ﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳ ــﺔ و اﻗﺗـ ـراح أي
ﺗﻌدﻳﻼت.

 2/4 / 3/ 5/ 3اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻣﺟﻳﺔ-:
وﻓﻳـﻪ ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣـث ﺑﺗطﺑﻳــق اﻟﺑرﻣﺟﻳـﺔ ﻋﻠــﻲ ﻋﻳﻧـﺔ ﻗواﻣﻬــﺎ  7ﺗﻼﻣﻳـذ ﻣــن اﻟﺻـف اﻟﺛﺎﻟــث اﻹﻋــدادي

)ﻣ ـ ــن ﺧ ـ ــﺎرج ﻋﻳﻧ ـ ــﺔ اﻟﺑﺣ ـ ــث( ﻛﺗﺟرﺑ ـ ــﺔ اﺳ ـ ــﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻔﺗـ ـ ـرة ﻣ ـ ــن  2009/3/13م إ ﻟ ـ ــﻲ
2009/3/27م وذﻟك ﺑﻬدف.
 اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻲ ﻣﻼﺣظــﺎت اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ﺣــوﻝ اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ و ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻲ ﻣــدي ﻣﻧﺎﺳــﺑﺗﻬﺎ
ﻟﻘدرات اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻟﻘدرات اﻟﺗﻼﻣﻳذ.
 ﺗطﺑﻳق أدوات اﻟﺑﺣث ﻗﺑﻠﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ.

 6 / 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطﺑﻳق و اﻟﺗﺟرﻳب:
 1 / 6 / 3اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﺟرﻳب-:

ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﻘﺳﻳم اﻟﺗﻼﻣﻳذ إﻟـﻲ ﺛـﻼث ﻣﺳـﺗوﻳﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ)ﻣﺳـﺗوي ﻣـﻧﺧﻔض – ﻣﺳـﺗوي ﻣﺗوﺳـط

– ﻣﺳــﺗوي ﻣرﺗﻔــﻊ( و ﻫــذا اﻟﺗﻘﺳــﻳم ﻟﻠﺗﻼﻣﻳــذ ﺗــم ﻋــن طرﻳــق اﺳــﺗﻣﺎرة ﺗﻘﻳــﻳم ﺷــﻛﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧــﻲ و ﻧﺗــﺎﺋﺞ
اﻟﻣﺳﺗوي اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﻬﺎرة ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﺗم ﺗﻘﺳﻳم اﻟﺗﻼﻣﻳذ.
أﻟﺗﻘـ ـ ـ ــﻲ اﻟﺑﺎﺣـ ـ ـ ــث ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﻳـ ـ ـ ــذ ﻋﻳﻧـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺑﺣـ ـ ـ ــث ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺟﻠﺳـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷـ ـ ـ ــﺔ ﺗﻣﻬﻳدﻳـ ـ ـ ــﺔ و ذﻟـ ـ ـ ــك ﻳـ ـ ـ ــوم

2009/3/15م ﻟﺗوﺿــﻳﺢ ﻧﻣــط اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳــﺗﺧدم و ﻛﻳﻔﻳــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ ﺑرﻣﺟﻳــﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر
اﻟﻣﻌـ ــدة ﺑﺗﻧﻘﻳـ ــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ــدﻳﺎ و ﺗـ ــم اﻟﺗﺄﻛﻳـ ــد ﻋﻠـ ــﻲ اﻟﺗﻼﻣﻳـ ــذ ﺑﺿـ ــرورة اﻻﻟﺗ ـ ـزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﺎت وطﻠـ ــب ﻣـ ــﻧﻬم
اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن أي ﻣﻌﻠوﻣﺔ.

 2 / 6 / 3اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻷدوات اﻟﻘﻳﺎس-:

ﺗــم ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻘﻳــﺎس ﻋﻠــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ـﺔ ﻓــﻲ اﻻﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ و ﻣﺳــﺗوي اﻷداء و

اﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 2009/3/20م إﻟﻲ 2009/3/23م .
 3 / 6 / 3إﺟراء اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ -:

ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣـث ﺑﺗطﺑﻳـق إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر )ﻟﺗﻔرﻳـد اﻟﺗﻌﻠـﻳم( ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ ﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻣﻬـﺎرة اﻟوﺛـب

اﻟطوﻳ ــﻝ ﻗﻳ ــد اﻟﺑﺣ ــث ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـﺔ ﺑﻌ ــد ﺗﻘﺳ ــﻳﻣﻬﺎ إﻟ ــﻲ ﺛ ــﻼث ﻣﺟﻣوﻋ ــﺎت ﺣﺳ ــب اﻷداء اﻟﻔﻧ ــﻲ
واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟرﻗﻣــﻲ ﻛــﺎﻵﺗﻲ -:ﻣﺳــﺗوي ﻣــﻧﺧﻔض ،ﻣﺳــﺗوي ﻣﺗوﺳــط ،ﻣﺳــﺗوي ﻣرﺗﻔــﻊ و أوﺿــﺢ اﻟﺑﺎﺣــث
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ أﻧﻬـن ﺳـﻳﺗﻌﻠﻣن ﺑﺻـﻔﺔ ﻓردﻳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺟﻬـﺎز اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر وطﻠـب ﻣـﻧﻬم اﻻﺳﺗﻔﺳـﺎر
ﻋــن أي ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻏﻳــر واﺿــﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــم و ﺣﺗــﻰ ﻳــﺗﻔﻬم طﺑﻘــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ و ﻛﻳﻔﻳــﺔ

اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ.

وﻗـ ـ ـ ــد ﺗـ ـ ـ ــم ﺗطﺑﻳـ ـ ـ ــق اﻟﺑرﻧـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ـ ـ ــﻲ ﺧـ ـ ـ ــﻼﻝ اﻟﻔﺗ ـ ـ ـ ـرة ﻣـ ـ ـ ــن 2009/3/25م إﻟـ ـ ـ ــﻲ
2009/5/12م و ذﻟك ﻳوم اﻟﺧﻣﻳس ﻣن ﻛﻝ أﺳﺑوع و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻣﻧﻳﺎ اﻟﻘﻣﺢ.

 4 / 6 / 3اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗﺗﺑﻌﻲ-:
أﺟرﻳـ ـ ـ ـ ــت اﻟﻘﻳﺎ ﺳـ ـ ـ ـ ــﺎت ا ﻟﺗﺗﺑﻌ ﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ﻌـ ـ ـ ـ ــد اﻧﺗ ﻬـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻣـ ـ ـ ـ ــن اﻷ ﺳـ ـ ـ ـ ــﺑوع اﻟ ار ﺑـ ـ ـ ـ ــﻊ وذ ﻟـ ـ ـ ـ ــك ﻳـ ـ ـ ـ ــوم

2009 /4 /27م.

 5 / 6 / 3اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي-:

أﺟرﻳــت اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت أﻟﺑﻌدﻳــﻪ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء ﻣــدة اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ و ذﻟــك ﻳــوم 2009/5/15م و ﺗــم

اﻟﻘﻳﺎس ﺑﻧﻔس اﻷﺟﻬزة و اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳـﺔ و اﻟﺗﺗﺑﻌﻳـﺔ و ﺗوﺣﻳـد أﻣـﺎﻛن اﻟﻘﻳـﺎس و
اﻟﺷروط و اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.

 6 / 6 / 3ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت و ﺟدوﻟﺗﻬﺎ-:
ﻗ ــﺎم اﻟﺑﺎﺣ ــث ﺑﺗﺟﻣﻳ ــﻊ اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ ﺑدﻗ ــﺔ ﺑﻣ ــد اﻻﻧﺗﻬ ــﺎء ﻣ ــن ﺗطﺑﻳ ــق اﻟﺑرﻣﺟﻳ ــﺔ و ﺗﻧظﻳﻣﻬ ــﺎ وﺟ ــدوﻟﺗﻬﺎ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ.

 7 / 3اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ-:

ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ :
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ.

 اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري.
 اﻟوﺳﻳط.
 ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﻟﺗواء.
 ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ
 ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳز

 اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎن وﺗﻧﻲ
 اﺣﺗﺑﺎر وﻟﻛﻛﺳون
 ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط.
 ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن.
 أﻗﻝ ﻓرق ﻣﻌﻧوي

L.S.D

 0/4ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ
 1/4ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 2/4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

 0/4ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ:

 1/4ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

 1/1/4ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬدف اﻷوﻝ

ﺟدوﻝ ) (14

ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن ﺑﻳن ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ ) ﻗﺑﻠﻲ – ﺗﺗﺑﻌﻲ – ﺑﻌدي (

ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺧﻔض
درجات
الحرية
2
18

ن=7

مجموع
وحدة
مصدر البيانات
المتغيرات
المربعات
القياس
3150
بين القياسات
قوة عضالت
5057.14
داخل القياسات
كجم
الرجلين
بالديناموميتر
8207.14
المجموع
2
1.30
بين القياسات
الجرى المتعرج
18
3.02
داخل القياسات
ثانية
لفليشمان
4.32
المجموع
2
5.25
بين القياسات
ثنى الجذع أماما
18
13.21
داخل القياسات
سم
أسفل
18.45
المجموع
2
0.37
بين القياسات
عدو  30م من
18
0.84
داخل القياسات
ثانية
البدء الطائر
1.21
المجموع
2
0.06
بين القياسات
الوثب العريض
18
0.05
داخل القياسات
متر
من الثبات
0.11
المجموع
2
6.45
بين القياسات
18
6.29
داخل القياسات
درجة
مستوى األداء
12.74
المجموع
2
0.64
بين القياسات
18
1.53
داخل القياسات
متر
المستوى الرقمى
2.16
المجموع
قيمة " ف " الجدولية عند مستوى معنوية 3.55 = 0.05
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟـدوﻝ )  ( 14ﻋـن وﺟـود ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ

نسبة
التباين

متوسط
المربعات
1575
280.95

*5.61

0.65
0.17

*3.88

2.63
0.73

*3.58

0.18
0.05

*3.92

0.03
0.002

*10.47

3.23
0.35

*9.23

0.32
0.08

*3.76

ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌﻧوﻳـﺔ

)  ( 0.05ﺑﻳن اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺛﻼث ) اﻟﻘﺑﻠﻲ – اﻟﺗﺗﺑﻌﻲ – اﻟﺑﻌـدي ( ﺣﻳـث
ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻠﻎ . 3.55

ﺟدوﻝ ) ( 15

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼث ) ﻗﺑﻠﻲ – ﺗﺗﺑﻌﻲ – ﺑﻌدي (
ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺧﻔض ن = 7
م

المتغيرات البدنية

1

قوة عضالت الرجلين
بالديناموميتر

2

الجرى المتعرج
لفليشمان

3

ثنى الجذع أماما
أسفل

4

عدو  30م من البدء
الطائر

5

الوثب العريض من
الثبات

6

مستوى األداء

7

المستوى الرقمى

القياسات

المتوسط

قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي

203.57
218.57
233.57
4.84
4.59
4.24
6.86
7.33
8.07
4.69
4.57
4.37
1.87
1.94
2
4.50
5.21
5.86
4.09
4.21
4.51

فرق المتوسطات
بعدي
تتبعي
*30
15
15

18.82

0.25

*0.6
0.35

0.46

0.47

*1.21
.74

.96

0.12

*0.32
0.20

0.25

*0.07

*0.13
*0.06

0.05

*0.71

*1.36
0.65

0.66

0.12

*0.42
0.30

0.32

قيمة
L. S. D

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ رﻗــم ) (15وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوي ﻣﻌﻧوﻳــﺔ  0.5ﺑــﻳن
ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت )اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ – اﻟﺗﺗﺑﻌﻳـﺔ – اﻟﺑﻌدﻳـﺔ( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻘـدرات اﻟﺑدﻧﻳـﺔ ﻗﻳـد
اﻟﺑﺣــث ﺣﻳــث ﺗوﺟــد ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺗﺗﺑﻌــﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻌــض
اﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ ،وﻛــذﻟك وﺟــود ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدى وﻣﻘﺎرﻧﺗــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ
واﻟﺗﺗﺑﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
10
8
6
4
2
المستوى
الرقمى

مستوى
األداء

الوثب
العريض

عدو 30
م من

ثنى
الجذع

الجرى
المتعرج

0

شكل ) ( 5
متوسطات القياسات الثالثة ) القبلي – التتبعي – البعدي ( للمتغيرات البدنية قيد البحث لدى
المجموعة ذو المستوى المنخفض
قوة عضالت الرجلين بالديناموميتر
240
220
200
البعدي

التتبعي

القبلي

233.57

218.57

203.57

180
قوة عضالت الرجلين
بالديناموميتر

شكل ) ( 6
متوسطات القياسات الثالثة ) القبلي – التتبعي – البعدي ( لقوة عضالت الرجلين بالديناموميتر لدى
المجموعة ذو المستوى المنخفض

ﺟدوﻝ ) ( 16
ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن ﺑﻳن ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ ) ﻗﺑﻠﻲ – ﺗﺗﺑﻌﻲ – ﺑﻌدي (
ن=7
ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط
نسبة
متوسط
درجات
مجموع
وحدة
البيانات
مصدر
المتغيرات
التباين
المربعات
الحرية
المربعات
القياس
2242.86
2
بين القياسات 4485.71
قوة عضالت
*13.14
170.63
18
داخل القياسات 3071.43
كجم
الرجلين
بالديناموميتر
7557.14
المجموع
0.57
2
1.14
بين القياسات
الجرى المتعرج
*7.07
0.08
18
1.44
داخل القياسات
ثانية
لفليشمان
2.58
المجموع
7.08
2
14.16
بين القياسات
ثنى الجذع أماما
1.59
18
28.61
داخل القياسات
سم
*4.45
أسفل
42.77
المجموع
0.30
2
0.61
بين القياسات
عدو  30م من
*8.17
0.04
18
0.67
داخل القياسات
ثانية
البدء الطائر
1.28
المجموع
0.08
2
0.15
بين القياسات
الوثب العريض
*26.28
0.002
18
0.05
داخل القياسات
متر
من الثبات
0.20
المجموع
7
2
14
بين القياسات
*18.57
0.38
18
6.79
درجة داخل القياسات
مستوى األداء
20.79
المجموع
0.66
2
1.31
بين القياسات
*36.24
0.02
18
0.33
داخل القياسات
متر
المستوى الرقمى
1.64
المجموع
قيمة " ف " الجدولية عند مستوى معنوية 3.55 = 0.05
ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﺟــدوﻝ )  ( 16ﻋ ــن وﺟــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳ ــﺗوى
ﻣﻌﻧوﻳﺔ )  ( 0.05ﺑﻳن اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺛﻼث ) اﻟﻘﺑﻠﻲ – اﻟﺗﺗﺑﻌﻲ – اﻟﺑﻌدي
( ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻠﻎ . 3.55

جدول )(17
داللة الفروق بين قياسات البحث الثالث ) قبلي – تتبعي – بعدى ( فى المتغيرات قيد البحث لدى المجموعة
ذو المستوى المتوسط ن = 7

م

المتغيرات البدنية

1

قوة عضالت الرجلين
بالديناموميتر

2

الجرى المتعرج
لفليشمان

3

ثنى الجذع أماما
أسفل

4

عدو  30م من البدء
الطائر

5

الوثب العريض من
الثبات

6

مستوى األداء

7

المستوى الرقمى

القياسات

المتوسط

قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي

215
235
250.71
4.73
4.51
4.16
7.86
8.67
9.86
4.53
4.36
4.11
1.92
2.02
2.13
5.21
6.21
7.21
4.29
4.66
4.90

فرق المتوسطات
بعدي
تتبعي
*35.71
*20
*15.71

14.67

0.22

*0.57
*0.35

0.32

0.81

*2.0
1.19

1.42

0.17

*0.42
*0.25

0.22

*0.1

*0.21
*0.11

0.050

*1

*2
*1

0.69

*0.37

*0.61
*0.24

0.16

قيمة
L. S. D

ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن اﻟﺟ ــدوﻝ ) (17وﺟ ــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧ ــد ﻣﺳ ــﺗوي ﻣﻌﻧوﻳ ــﺔ  0.5ﺑ ــﻳن
ﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت )اﻟﻘﺑﻠﻳــﺔ – اﻟﺗﺗﺑﻌﻳــﺔ – اﻟﺑﻌدﻳــﺔ( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ذو اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط ﻓــﻲ
ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث ﺣﻳــث ﺗوﺟــد ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺗﺗﺑﻌــﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ

ﺑﺎﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ ،وﻛــذﻟك وﺟــود ﻓـروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدى

وﻣﻘﺎرﻧﺗﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺗﺗﺑﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.

10
8
6
4
2
عدو 30
الوثب
م من
العريض
من الثبات العدو

0

ثنى
الجذع
أماما

الجرى
المتعرج
لفليشمان

4.53

7.86

4.73

القياس القبلي

8.67

4.51

القياس التتبعي

9.86

4.16

القياس البعدي

المستوى
الرقمى

مستوى
األداء

4.29

5.21

1.92

4.66

6.21

2.02

4.36

4.9

7.21

2.13

4.11

شكل ) ( 7
متوسطات القياسات الثالثة ) القبلي – التتبعي – البعدي ( للمتغيرات البدنية قيد البحث لدى
المجموعة ذو المستوى المتوسط

قوة عضالت الرجلين بالديناموميتر
260
240
220
200
البعدي

التتبعي

القبلي

250.71

235

215

180
قوة عضالت الرجلين
بالديناموميتر

شكل ) ( 8
متوسطات القياسات الثالثة ) القبلي – التتبعي – البعدي ( لقوة عضالت الرجلين بالديناموميتر لدى
المجموعة ذو المستوى المتوسط

ﺟدوﻝ )(18
ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن ﺑﻳن ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ ) ﻗﺑﻠﻲ – ﺗﺗﺑﻌﻲ – ﺑﻌدي (
ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺗﻔﻊ
المتغيرات

وحدة
القياس

قوة عضالت
الرجلين
بالديناموميتر

كجم

الجرى المتعرج
لفليشمان

ثانية

ثنى الجذع أماما
أسفل

سم

عدو  30م من
البدءالطائر

ثانية

الوثب العريض
من الثبات

متر

مستوى األداء

درجة

المستوى الرقمى

متر

مصدر البيانات
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع

مجموع
المربعات
7544.38
2909.43
10453.81
3.36
2.32
5.68
37.84
10.27
48.12
1.21
0.41
1.62
0.65
0.08
0.73
25.32
5.22
30.54
2.52
0.49
3.01

ن=7

درجات
الحرية
2
18

متوسط
المربعات
3772.19
161.63

*23.34

2
18

1.68
0.13

*13.07

2
18

18.92
0.69

*27.62

2
18

0.61
0.02

*26.85

2
18

0.33
0.004

*72.89

2
18

12.66
0.29

*43.64

2
18

1.26
0.03

*46.08

نسبة التباين

قيمة " ف " الجدولية عند مستوى معنوية 3.55 = 0.05
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻝ )  ( 18ﻋن وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌﻧوﻳـﺔ

)  ( 0.05ﺑﻳن اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺛﻼث ) اﻟﻘﺑﻠﻲ – اﻟﺗﺗﺑﻌـﻲ – اﻟﺑﻌـدي ( ﺣﻳـث
ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻠﻎ . 3.55

جدول ) ( 19
داللة الفروق بين قياسات البحث الثالث ) قبلي – تتبعي – بعدى ( فى المتغيرات قيد البحث لدى

المجموع

ة ذو المس

ع

توي المرتف

ن=7
م

المتغيرات البدنية

1

قوة عضالت الرجلين
بالديناموميتر

2

الجرى المتعرج
لفليشمان

3

ثنى الجذع أماما
أسفل

4

عدو  30م من البدء
الطائر

5

الوثب العريض من
الثبات

6

مستوى األداء

7

المستوى الرقمى

القياسات

المتوسط

قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي
قبلي
تتبعي
بعدي

220
240
266.29
4.69
4.14
3.71
8.14
9.8
11.64
4.46
4.04
3.90
1.94
2.22
2.36
5.53
7
8.21
4.43
4.92
5.27

فرق المتوسطات
بعدي
تتبعي
*46.29
*20
*26.29

14.28

*0.55

*0.98
*0.43

0.40

*1.66

*3.5
*1.84

0.93

*0.42

*0.56
*0.14

0.16

*2.18

*0.42
*0.14

0.07

*1.47

*2.68
*1.21

0.60

*0.49

*0.84
*0.35

0.19

قيمة
L. S. D

ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن اﻟﺟ ــدوﻝ ) (19وﺟ ــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧ ــد ﻣﺳ ــﺗوي ﻣﻌﻧوﻳ ــﺔ  0.5ﺑ ــﻳن
ﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت )اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ – اﻟﺗﺗﺑﻌﻳﺔ – اﻟﺑﻌدﻳﺔ( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ
اﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث ،ﺣﻳــث ﺗوﺟــد ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺗﺗﺑﻌــﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳــﺎس
اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ ،وﻛــذﻟك وﺟــود ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدى وﻣﻘﺎرﻧﺗــﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺗﺗﺑﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.

12
10
8
6
4
2
المستوى
الرقمى

مستوى
األداء

الجرى
عدو  30م
الوثب
ثنى الجذع
المتعرج
من العدو
العريض
أماما أسفل
لفليشمان
الطائر
من الثبات

0

4.43

5.53

1.94

4.46

8.14

4.69

القياس القبلي

4.92

7

2.22

4.04

9.8

4.14

القياس التتبعي

5.27

8.21

2.36

3.9

11.64

3.71

القياس البعدي

شكل ) ( 9
متوسطات القياسات الثالثة ) القبلي – التتبعي – البعدي ( للمتغيرات البدنية قيد البحث لدى
المجموعة ذو المستوى المرتفع
قوة عضالت الرجلين بالديناموميتر
300
200
100

البعدي

التتبعي

القبلي

266.29

240

220

0
قوة عضالت الرجلين
بالديناموميتر

شكل ) ( 10
متوسطات القياسات الثالثة ) القبلي – التتبعي – البعدي ( لقوة عضالت الرجلين بالديناموميتر لدى
المجموعة ذو المستوى المرتفع

ﺟدوﻝ رﻗم ) ( 20
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼث
ن=7
عدد الرتب
م
1
2
3

االختبارات

التحصيل المعرفى ذو
المستوى المنخفض
التحصيل المعرفى ذو
المستوى المتوسط
التحصيل المعرفى ذو
المستوى المرتفع

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة z

مستوى
الداللة
اإلحصائية

-

+

-

+

-

+

المحسوبة

0

7.00

0

4.00

0

28.00

2.43-

0.015

0

7.00

0

4.00

0

28.00

2.43-

0.015

0

7.00

0

4.00

0

28.00

2.43-

0.015

ﻗﻳﻣﺔ )  ( zاﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوي ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) 1 = ( 0.05
ﻳوﺿﺢ ﺟدوﻝ )  ( 20ان ﻗﻳﻣﺔ )  ( zاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺗطﺑﻳق اﺧﺗﺑﺎر وﻟﻛﻛﺳون ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎس
اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ z

)-

 ( 2.43وﺑﻣﺳﺗوي دﻻﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻐﻠت  0.015وﻫﻲ داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر اﻟﻰ ﺗﺣﺳن اﻓراد
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼث ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث .

 2/1/4ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺟدوﻝ ) ( 21
ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى
ن  = 1ن = 2ن7 = 3
المتغيرات

مصدر البيانات

قوة عضالت
الرجلين
بالديناموميتر

بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع
بين القياسات
داخل القياسات
المجموع

الجرى المتعرج
لفليشمان
ثنى الجذع أماما
أسفل
عدو  30م من
البدء الطائر
الوثب العريض من
الثبات
مستوى األداء
المستوى الرقمى

مجموع
المربعات
3748.67
4716.57
8465.24
1.15
2.12
3.37
44.64
16.85
61.49
0.78
0.52
1.30
0.48
0.08
0.56
19.60
5.21
24.81
2.04
0.44
2.48

درجات
الحرية
2
18

متوسط
المربعات
1874.33
262.03

*7.15

2
18

0.58
0.12

*4.68

2
18

22.32
0.94

*23..85

2
18

0.39
0.03

*13.42

2
18

0.24
0.005

*51.91

2
18

9.80
0.29

*33.82

2
18

1.02
0.02

*41.87

نسبة التباين

ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) 3.55 = ( 0.05
ﻳﺗﺿـ ــﺢ ﻣـ ــن اﻟﺟـ ــدوﻝ )  (21أن ﻗـ ــﻳم "ف" اﻟﻣﺣﺳـ ــوﺑﺔ ﺗراوﺣـ ــت ﻣـ ــﺎ ﺑـ ــﻳن ) (4.68ﻛﺄﻗـ ــﻝ ﻗﻳﻣـ ــﺔ،
) (51.91ﻛﺄﻛﺑر ﻗﻳﻣﺔ وﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻳﻣﺔ )ف( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﻘﻳم )ف( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ وﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻓـروق ذات
دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺑﻌدﻳــﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳ ـرات ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻲ ذﻟــك ﺳــﻳﻘوم اﻟﺑﺎﺣــث
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﻳﺎر أﻗﻝ ﻓرق ﻣﻌﻧوي ) ،(LSDﻟﺣﺳﺎب دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت.

ﺟدوﻝ) (22
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﻗﻝ ﻓرق ﻣﻌﻧوى ﻟﻠﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺑﺣث
ن = 1ن = 2ن7 = 3
م

1
2

المتغيرات
البدنية

قوة عضالت
الرجلين
بالديناموميتر
الجرى
المتعرج
لفليشمان

3

ثنى الجذع
أماما أسفل

4

عدو  30م من
البدء الطائر

5

الوثب
العريض من
الثبات

6

مستوى األداء

7

المستوى
الرقمى

القياسات

المتوسط

المستوى المنخفض
المستوى المتوسط
المستوى المرتفع
المستوى المنخفض
المستوى المتوسط
المستوى المرتفع
المستوى المنخفض
المستوى المتوسط
المستوى المرتفع
المستوى المنخفض
المستوى المتوسط
المستوى المرتفع
المستوى المنخفض
المستوى المتوسط
المستوى المرتفع
المستوى المنخفض
المستوى المتوسط
المستوى المرتفع
المستوى المنخفض
المستوى المتوسط
المستوى المرتفع

233.57
250.71
266.29
4.24
4.16
3.71
8.07
9.86
11.64
4.37
4.11
3.90
2
2.02
2.36
5.86
7.21
8.21
4.51
4.90
5.27

فرق المتوسطات
المستوى
المستوى
المرتفع
المتوسط

قيمة
L. S. D

17.14

*32.72
15.58

18.18

0.08

*0.53
*0.45

0.39

*1.79

*3.58
*1.79

1.1

*0.26

*0.47
*0.21

0.19

0.02

*0.36
*0.34

0.08

*1.35

*2.35
*1

0.60

*0.39

*0.76
*0.37

0.16

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ ) (22وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوي ﻣﻌﻧوﻳــﺔ  0.5ﺑــﻳن
ﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺑﻌدﻳــﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث ،ﺣﻳــث ﺗوﺟــد ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻟﺻــﺎﻟﺢ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻠﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ.

ﺟدوﻝ )(23

ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺗﺑﺎﻳن ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

ن  = 1ن = 2ن7 = 3

المتغيرات

المستوى الرقمي

مصدر البيانات

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

28.95

2

14.48

داﺧﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

14.86

18

0.83

اﻟﻣﺟﻣوع

43.81

نسبة التباين

*17.54

ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) 3.55 = ( 0.05
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻝ )  ( 23ﻋن وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌﻧوﻳـﺔ )
 ( 0.05ﺑـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳـ ــﺎت اﻟﺑﻌدﻳـ ــﺔ اﻟﺛﻼﺛـ ــﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑـ ــﺎر اﻟﻣﻌرﻓـ ــﻲ ﻗﻳـ ــد اﻟﺑﺣـ ــث ﺣﻳـ ــث ﻛﺎﻧـ ــت ﻗﻳﻣـ ــﺔ ) ف (
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ . 3.55
ﺟدوﻝ )( 24
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﻗﻝ ﻓرق ﻣﻌﻧوى ﻟﻠﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ اﻟﺛﻼث ﻓﻰ اﻟﺑﺣث
م

اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ

1

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ

اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻧﺧﻔض

5.43

اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺗوﺳط

6.57

اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ

8.29

ﻓرق اﻟﻣﺗوﺳطﺎت
اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ

*1.14

*2.86
*1.72

ﻗﻳﻣﺔ LSD

1.02

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ ) ( 24وﺟــود ﻓــرق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوي ﻣﻌﻧوﻳــﺔ  0.05ﺑــﻳن
اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗوﻳﺎت )اﻟﻣــﻧﺧﻔض  -اﻟﻣﺗوﺳــط  -اﻟﻣرﺗﻔــﻊ( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ
اﻟﻣﻌرﻓﻲ.

 3/1/4ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث
ﺟدوﻝ ) ( 25
ﻧﺳب اﻟﺗﻘدم ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺧﻔض

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺗﻔﻊ

ﻧﺳب

ﻧﺳب

ﻧﺳب

ﻣﺗوﺳط

ﻣﺗوﺳط

اﻟﻘﺑﻠﻲ

ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن

اﻟﺑﻌدى

اﻟﺗﺣﺳن
%

ﻣﺗوﺳط
اﻟﻘﺑﻠﻲ

ﻣﺗوﺳط
اﻟﺑﻌدى

اﻟﺗﺣﺳن
%

ﻣﺗوﺳط
اﻟﻘﺑﻠﻲ

ﻣﺗوﺳط
اﻟﺑﻌدى

اﻟﺗﺣﺳن
%

203.57

233.57

14.73

215

250.71

16.61

220

266.29

21.04

اﻟﺟرى اﻟﻣﺗﻌرج ﻟﻔﻠﻳﺷﻣﺎن

4.84

4.24

12.40

4.73

4.16

12.05

4.69

3.71

20.90

ﺛﻧﻰ اﻟﺟذع أﻣﺎﻣﺎ أﺳﻔﻝ

6.86

8.07

17.64

7.86

9.86

25.45

8.14

11.64

43.00

ﻋدو  30م ﻣن اﻟﺑدء اﻟطﺎﺋر

4.69

4.37

6.82

4.53

4.11

9.27

4.46

3.90

12.56

اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

1.87

2

6.95

1.92

2.13

10.94

1.94

2.36

21.65

ﻣﺳﺗوى اﻷداء

4.50

5.86

30.22

5.21

7.21

38.39

5.53

8.21

48.46

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ

4.09

4.51

10.27

4.29

4.90

14.22

4.43

5.27

18.96

ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ )  (25واﻟﺷــﻛﻝ ) (11وﺟــود ﻧﺳــب ﺗﺣﺳــﻳن ﻓــﻲ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي ﻋــن اﻟﻘﻳــﺎس
اﻟﻘﺑﻠـﻲ ﻟـدي اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ ذو اﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟـﺛﻼث )ﻣـﻧﺧﻔض – ﻣﺗوﺳـط – ﻣرﺗﻔـﻊ( ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات

اﻟﺑدﻧﻳﺔ.

وﺑﻠﻐت أﻋﻠﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﺳن ﻟﻠﻣﺳـﺗوي اﻟﻣـﻧﺧﻔض ﻓـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻷداء ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﺗﺣﺳـن  % 30.22وﻫـو اﻟـذى
ﻳﻌﺗﺑر ﻋـن اﻟﺗﻘـدم اﻟﺣﻘﻳﻘـﻲ ﻓـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوي ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻟـب  ،وأﻗـﻝ ﻧﺳـﺑﺔ ﺗﺣﺳـﻳن  %6.82ﻓـﻲ ﻋـدو 30م
ﻣــن اﻟﺑــدء اﻟطــﺎﺋر وذﻟــك ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي  ،وﺑﻠﻐــت أﻋﻠــﻲ ﻧﺳــﺑﺔ ﺗﺣﺳــﻳن ﻟﻠﻣﺗﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط ﻓــﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﺳن ، % 38.39وأﻗـﻝ ﻧﺳـﺑﺔ ﺗﺣﺳـن  9.27ﻋـدد 30م ﻣـن اﻟﺑـدء اﻟطـﺎﺋر وذﻟـك

ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي  ،وﺑﻠﻐـت أﻋﻠـﻲ ﻧﺳـﺑﺔ ﺗﺣﺳـن ﻟﻠﻣﺳـﺗوي اﻟﻣرﺗﻔـﻊ ﻓـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻷداء ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﺗﺣﺳـن
 ، % 48.46وأﻗﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﺳن  12.56ﻋدد 30م ﻣن اﻟﻌدد اﻟطﺎﺋر وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي.
ﺟدوﻝ )( 26

ﻧﺳب اﻟﺗﻘدم ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻰ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ
ﻗﻳد اﻟﺑﺣث
اﻟﻣﺗﻐﻳرات

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺧﻔض

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺗﻔﻊ

ﻧﺳب

ﻧﺳب

ﻧﺳب

ﻣﺗوﺳط

ﻣﺗوﺳط

3.86

5.43

اﻟﻘﺑﻠﻲ

اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ

اﻟﺑﻌدى

اﻟﺗﺣﺳن
%

ﻣﺗوﺳط

ﻣﺗوﺳط
اﻟﻘﺑﻠﻲ

40.67

اﻟﺑﻌدى

4

6.57

اﻟﺗﺣﺳن

ﻣﺗوﺳط
اﻟﻘﺑﻠﻲ

%
64.25

4.71

ﻣﺗوﺳط
اﻟﺑﻌدى
8.29

80
60
40
20
0

اإلختبار
المعرفي

المستوى
الرقمى

مستوى
األداء

الو ثب
العريض من
الث بات

عدو  30م
من العدو
الطائر

ثنى الجذع
أماما أسفل

الجرى
المتعرج
لفليشمان

قوة
ع ضالت
الرجلين

40.67
64.25

10.27
14.22

30.22
38.39

6.95
10.94

6.82
9.27

17.64
25.45

12.4
12.05

14.73
16.61

مجموعة المستوى المنخفض
مجموعة المستوى المتوسط

76

18.96

48.46

21.65

12.56

43

20.9

21.04

مجموعة المستوى المرتفع

ﺷﻛﻝ )( 11
ﻧﺳب اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ

اﻟﺗﺣﺳن
%
76

 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :
 1 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬدف اﻷوﻝ اﻟذي ﻳﻧص ﻋﻠﻲ .
" اﻟﺗ ﻌرف ﻋﻠﻲ ﺗﺄﺛﻳر إﺳﺗ راﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻋﻠﻲ اﻟﻘد رات اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻌرﻓﻲ
ﻟﻠﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ".
 1 / 1 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷـــــﺔ اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﻘـــــد رات اﻟﺑدﻧﻳـــــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ذو اﻟﻣﺳـــــﺗوي
اﻟﻣﻧﺧﻔض :
ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) ( 15 ) ( 14وﺟــود ﻓــروق داﻟــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺛﻼﺛــﺔ )ﻗﺑﻠــﻲ – ﺗﺗﺑﻌــﻲ –
ﺑﻌ ــدي( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ ذو اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣ ــﻧﺧﻔض ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳـ ـرات اﻟﺑدﻧﻳ ــﺔ ﻗﻳـ ــد اﻟﺑﺣ ــث وﻫ ــﻲ ﻗـــوة
ﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر – اﻟﺟري اﻟﻣﺗﻔرج ﻟﻔﻠﻳﺷﻣﺎن – ﺛﻧﻲ اﻟﺟذع أﻣﺎﻣﺎً – ﻋدد 30م ﻣن اﻟﺑـدء
اﻟطﺎﺋر – اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن اﻟﺛﺑﺎت – ﻣﺳﺗوي اﻷداء – اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟرﻗﻣـﻲ ،وذﻟـك ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوي ﻣﻌﻧوﻳـﺔ
.0.05
وﻳوﺿــﺢ ﺟــدوﻝ )  ( 15أن ﺗﺣﻠ ﻳــﻝ دﻻ ﻟــﺔ اﻟ ﻔــروق ﺑــﻳن اﻟﻘﻳﺎ ﺳــﺎت اﻟﺛﻼ ﺛــﺔ ) ﻗﺑ ﻠــﻲ – ﺗﺗﺑ ﻌــﻲ
– ﺑﻌدي ( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐ ﻳـ رات ﻗ ﻳـد اﻟﺑ ﺣـث ﻗـد أظ ﻬـرت ﻓـروق دا ﻟـﺔ
إﺣﺻﺎﺋﻳ ﺎً.
وﻳرﺟــﻊ اﻟﺑﺎﺣــث ﻫــذا اﻟﺗﻘــدم اﻟــذي ط ـ أر ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ذات اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣــﻧﺧﻔض إﻟــﻲ
إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ اﻟﺑرﻣﺟــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠﻳــر )ﻟﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم( ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳــﺔ
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﺣﻳــث أن ﻫــذﻩ اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧــﺎدي ﺑﻣ ارﻋــﺎة اﻟﻔــروق اﻟﻔردﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن وﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣﺳــﺗوي
اﻟﻣ ــﺗﻌﻠم ﺑﻘد ارﺗ ــﻪ اﻟذاﺗﻳ ــﺔ واﻟﻌﻣ ــﻝ ﻋﻠ ــﻲ ﺗﻧﻣﻳﺗﻬ ــﺎ دون ﺧ ــوف ﻣﻣ ــﺎ ﻳدﻓﻌ ــﻪ إﻟ ــﻲ اﻟﻌﻣ ــﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳـ ـﺎ ﻓ ــﻼ ﻳﺻ ــﺎب
ﺑﺎﻹﺣﺑــﺎط ﻋﻧــد اﻟﻌﻣــﻝ ﻣــﻊ ذو اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط واﻟﻣرﺗﻔــﻊ ﻛﻣــﺎ أن اﺳــﺗﻣ اررﻳﺔ اﻟﻧﻘدﻳــﺔ اﻟراﺟﻌــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ
ﺑﻛــﻝ ﺧطــوة ﻣــن ﺧطــوات اﻷداء ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻲ زﻳــﺎدة اﺣﺗﻣــﺎﻻت اﻟﻧﺟــﺎح .وﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻳﻘﻠــﻝ ﻣــن
اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻔﺷﻝ واﻟﻔﺗور ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳض اﻷﻫداف.

وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذا اﻟ ﺻ ـ ــدد ﻳؤﻛ ـ ــد ذ ﻟ ـ ــك " ﻣﺣ ﻣ ـ ــد ﻣﺣ ﻣ ـ ــود اﻟﺣﻳ ﻠ ـ ــﺔ )  ( 2001ﻋ ﻠ ـ ــﻲ أن ﻣ ﺻ ـ ــﻣﻣﻲ
إﺳﺗ راﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠﻳر ﻛﺎﻧ وا ﻳﻬدﻓون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻲ ﺗﻌظﻳم إﺛﺎ ﺑـﺔ أو ﻣﻛﺎﻓ ﺋـﺔ اﻟ ﺳـﻠوك ﻷﻗ ﺻـﻰ درﺟـﺔ
ﻣﻣﻛﻧﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻷﻛﺑر درﺟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻻﻧط ﻔـﺎء واﻹﺣ ﺑـﺎط ٕوا از ﻟـﺔ اﻟ ﺧـوف ﻣـن

اﻟﻌﻘﺎب ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻟـﻲ أن اﻹﺗ ﻘـﺎن ﻳﻌﺗ ﺑـر أ ﺳـﺎس ﻟ ﻬـذﻩ اﻹ ﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ أي ﻻ ﺑـد ﻋ ﻠـﻲ اﻟ ﻣـﺗﻌﻠم

أن ﻳﺗﻘن اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ) اﻟﻣودﻳﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ  9ﻗﺑﻝ اﻻﻧﺗ ﻘـﺎﻝ إ ﻟـﻲ ﻏ ﻳـ رﻩ ﻣ ﻣـﺎ ﻳﺟ ﻌـﻝ اﻟ ﻣـﺗﻌﻠم ﻻ ﺑـد
وأن ﻳﺻﻝ إﻟﻲ ﻣﺳﺗوي اﻹﺗﻘﺎن ( 68 ) .
وﻳﺗﻔــق ذﻟــك ﻣــﻊ دراﺳــﺔ ﻛــﻼً ﻣــن "ﻣرﻓــت ﺳــﻣﻳر ﺣﺳــن ) "(75) (2003ﻧﻔــﻳن ﺣﻧﻔــﻲ ﻋﺑــد اﻟﺧــﺎﻟق
).(77) (2005
ﺣﻳث أﻛدو ﻋﻠﻲ ﻣدي ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﺳﺗﺧدام إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳـدﻳﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﺳـن اﻷداء
اﻟﻣﻬﺎري واﻟﻣﺳﺗوي اﻟﺑدﻧﻲ وﻫذا ﻣﺎ أوﺿﺣﺗﻪ ﻧﺳب اﻟﺗﺣﺳن ﻟﻠﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻧﺧﻔض.
وﻳؤﻛـد ذﻟــك دراﺳــﺔ "ﺳـﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻠطﻳــف ) (32) (2005ﻋﻠـﻲ أن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻔـردي ﻳﺳــﺎﻋد
ﻋﻠﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻋﻠﻲ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬم.
وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺗﻔـق ﻣـﻊ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ ﺣﻳـث أن ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ
أدت إﻟــﻲ ﺗﺣﺳ ــن اﻟﻘ ــدرات اﻟﺑدﻧﻳ ــﺔ ﻗﻳ ــد اﻟﺑﺣ ــث وأدي إﻟ ــﻲ ﺗﺣﺳ ــﻳن اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟرﻗﻣ ــﻲ ﺣﻳ ــث اﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن
اﻟﺟــدوﻝ رﻗــم ) (14ﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ذو اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣــﻧﺧﻔض ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوي
ﻣﻌﻧوﻳ ــﺔ  0.05ﺣﻳ ــث ﺗراوﺣ ــت ﻗﻳﻣ ــﺔ "ف" اﻟﻣﺣﺳ ــوﺑﺔ ﻣ ــﺎ ﺑ ــﻳن ) (10.47 : 3.88ﻓ ــﻲ ﺣﻳ ــث ﻛﺎﻧ ــت ف
اﻟﺟدوﻟﻳــﺔ =  3.55وﻳــرﺟﺢ اﻟﺑﺎﺣــث ذﻟــك إﻟــﻲ اﺳــﺗﺧدام إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻓــﻲ وﺟــود
ﻫذﻩ اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ.
 2 / 1 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣ ﺟﻣوﻋﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺗوﺳط :
ﻳﺗﺿـﺢ ﻣــن اﻟﺟــدوﻝ ) ( 17) ( 16إﻟــﻲ وﺟــود ﻓـروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺛﻼﺛــﺔ
)ﻗﺑﻠﻲ – ﺗﺗﺑﻌﻲ – ﺑﻌدي) ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ذو اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟﻣﺗوﺳـط ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺑدﻧﻳـﺔ ﻗﻳـد اﻟﺑﺣـث
وﻫــﻲ )ﻗــوة ﻋﺿــﻼت اﻟــرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟــدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر – اﻟﺟــري اﻟﻣﺗﻔــرج ﻟﻔﻠﻳﺷــﻣﺎن – ﺛﻧــﻲ اﻟﺟــذع أﻣﺎﻣ ـﺎً – ﻋــدد
30م ﻣــن اﻟﺑــدء اﻟطــﺎﺋر .اﻟوﺛــب اﻟﻌـرﻳض ﻣــن اﻟﺛﺑــﺎت – ﻣﺳــﺗوي اﻷداء – اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟرﻗﻣــﻲ ،وذﻟــك ﻋﻧــد
ﻣﺳﺗوي ﻣﻌﻧوﻳﺔ .0.05

وﻳوﺿﺢ ﺟدوﻝ ) ( 17أن ﺗﺣﻠﻳﻝ دﻻﻟـﺔ اﻟﻔـروق ﺑـﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳـﺎت اﻟﺛﻼﺛـﺔ )ﻗﺑﻠـﻲ – ﺗﺗﺑﻌـﻲ – ﺑﻌـدي(
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ ذو اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث ﻗــد أظﻬــرت ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً وﻳرﺟــﻊ
اﻟﺑﺎﺣــث ذﻟــك إﻟــﻲ أن إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ﻓــﻲ ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺗﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻲ ﻣ ارﻋــﺎة اﻟﻔــروق اﻟﻔردﻳــﺔ ٕواﻋطــﺎء
ﺗــدرﻳﺑﺎت ﻣﺗدرﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوي ﺣﺗــﻲ ﻳﺟــد ﻛــﻝ ﻣﺳــﺗوي ﻣــﺎ ﻳﻧﺎﺳــﺑﻪ وﻳﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻲ اﻻرﺗﻘــﺎء واﻟﺗﻘــدم ﺑﺄداﺋــﻪ

وﻳﺗﻔـق ذﻟــك ﻣـﻊ د ارﺳــﺔ ﻛـﻼً ﻣـن ﻣﻳرﻓــت ﺳــﻣﻳر ﺣﺳــﻳن ﺳــﻳد ) (75) (2003ﻧﻔــﻳن ﺣﻧﻔــﻲ ﻋﺑــد اﻟﺧــﺎﻟق
) (77) (2005أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ )ﺗﻔرﻳـد اﻟﺗﻌﻠـﻳم( ﻟـﻪ
ﺗﺄﺛﻳ اًر إﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ )ﻣﻧﺧﻔض – ﻣﺗوﺳط  0ﻣرﺗﻔﻊ( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ وﻳـؤﺛر ﻋﻠـﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات
اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻ ـدد ﻳــذﻛر ﻛ ـﻼً ﻣــن أﺣﻣــد ﻋﻔــت ﻣﺻــطﻔﻲ ) (6) (1997وﺗوﻓﻳــق ﻣرﻋــﻲ وﻣﺣﻣــد
ﻣﺣﻣــود اﻟﺣﻳﻠــﺔ ) (17) (1998أن ﻣﻌظــم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻳﻣﻛــﻧﻬم ﺗﻌﻠــم اﻟﻣوﺿــوع اﻟد ارﺳــﻲ اﻟﻣطﻠــوب ﻣــﻧﻬم
ﺑﻣﺳﺗوي اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻣﺣدد إذا أﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻳوﻟﻬم وﻣﻌرﻓﺗﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗواﻓر ﻟﻬم ﺗدرﻳس ﺟﻳد ووﻗـت
ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﻌطﻳﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺣﻳث أن ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳـدﻳﺎ
أدي إﻟﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث وأدي إﻟﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ ﺣﻳث اﺗﺿﺢ ﻣـن اﻟﺟـدوﻝ
رﻗــم ) (17ﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ ذو اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوي ﻣﻌﻧوﻳــﺔ
 0.05ﺣﻳث ﺗراوﺣت ﻗﻳﻣﺔ "ف" اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ) (36.24 : 70.7ﻓﻲ ﺣﻳث ﻛﺎﻧت اﻟﺟدوﻟﻳﺔ 3.55
وﻳرﺟ ــﻊ اﻟﺑﺎﺣ ــث ذﻟ ــك إﻟ ــﻲ اﺳ ــﺗﺧدام إﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ــر ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ ﻓ ــﻲ وﺟ ــود ﻫ ــذﻩ اﻟدﻻﻟ ــﺔ
اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ.

 3 / 1 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ :
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ )  ( 19) ( 18وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑـﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳـﺎت اﻟﺛﻼﺛـﺔ )ﻗﺑﻠـﻲ – ﺗﺗﺑﻌـﻲ
– ﺑﻌدي( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳـد اﻟﺑﺣـث وﻫـﻲ ،ﻗـوة ﻋﺿـﻼت
اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﺗر – اﻟﺟري اﻟﻣﺗﻔرج ﻟﻔﻠﻳﺷﻣﺎن – ﺛﻧﻲ اﻟﺟذع أﻣﺎﻣﺎً – ﻋدو  30ﻣﺗر ﻣـن اﻟﺑـدء اﻟطـﺎﺋر –
اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣـن اﻟﺛﺑـﺎت – ﻣﺳـﺗوي اﻷداء – اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟرﻗﻣـﻲ ،وذﻟـك ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوي ﻣﻌﻧوﻳـﺔ  0.05ﺣﻳـث

ﺗراوﺣ ـ ـ ـ ــت ﻗﻳﻣ ـ ـ ـ ــﺔ ) ف ( اﻟﻣﺣﺳ ـ ـ ـ ــوﺑﺔ – 43.64 – 72.89 – 26.85 – 46.08 - 13.07 – 23.34
 46.08ﻋﻠﻲ اﻟﺗرﺗﻳب وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺔ "ف" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي .3.55
وﻳوﺿﺢ ﺟدوﻝ )  ( 19أن ﺗﺣﻠﻳﻝ دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺛﻼﺛـﺔ )ﻗﺑﻠـﻲ – ﺗﺗﺑﻌـﻲ – ﺑﻌـدي(
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ذو اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺑدﻧﻳـﺔ وﻣﺳـﺗوي اﻷداء واﻟﻣﺳـﺗوي اﻟرﻗﻣـﻲ ﻗﻳـد اﻟﺑﺣـث ﻗـد
أظﻬــرت ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻟﻣﺗوﺳــطﺎت اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت )اﻟﻘﺑﻠــﻲ – اﻟﺗﺗﺑﻌــﻲ – اﻟﺑﻌــدي( ﻷﻓ ـراد اﻟﻌﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ
ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ وﻣﺳﺗوي ﻗﻳد اﻷداء ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
وﻳرﺟﺢ اﻟﺑﺎﺣث ﺳﺑب وﺟود ﺗﻠك اﻟﻔروق إﻟﻲ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر ﻓـﻲ ﺗﻔرﻳـد
اﻟﻌﻠﻳم ﺣﻳث ﺑﻘوم ﻋﻠﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻔردي ﻟﻠﺗﻼﻣﻳذ وﻫو أن ﻳﻘوم ﻛـﻝ ﺗﻠﻣﻳـذ ﺑﺎﻟﺳـﻳر ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳرﻋﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ ،ﻛـذﻟك ﻳﻘـدم اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻟﻠﺗﻼﻣﻳـذ ذو اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟﻣرﺗﻔـﻊ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ ﻗد ارﺗـﻪ
وذﻟــك ﺣﺗــﻲ ﻻ ﻳﺻــﺎﺑوا ﺑﺎﻟﻣﻠــﻝ أو اﻹﺣﺑــﺎط ﻣــن ﺗﻛـرار ﺗــدرﻳﺑﺎت ﻟﻬــﺎ ﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ﻣﺳــﺗواﻫم ﺑــﻝ ﻳﺳــﻣﺢ ﻟﻬــم
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﺑﺗداء ﻣن أﺧر ﻣﺳﺗوي وﺻﻠوا إﻟﻳﻪ.
وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻛﻼً ﻣن "ﻣرﻓـت ﺳـﻣﻳر ﺣﺳـن )" (75) (2003ﻧﻔـﻳن ﺣﻧﻔـﻲ ﺣﻧﻔـﻲ ﻋﺑـد
اﻟﺧﺎﻟق ) (77) (2005ﺣﻳث اﺗﻔﻘوا إﻟﻲ وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﺑـﻳن اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﺑﻌـدي واﻟﻘﻳـﺎس اﻟﻘﺑﻠـﻲ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ ذو اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣرﺗﻔ ــﻊ وﻟﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﺑﻌ ــدي وأن اﺳ ــﺗﺧدام إﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ــر
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳدﻳﺎ أدي ﺗﺣﺳن ﻣﻠﺣوظ وﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
وﻓﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﻳﺷـﻳر ﻛـﻼً ﻣـن "ﻣﺣﻣـد ﺳـﻌد زﻏﻠـوﻝ ،ﻣﻛـﺎرم ﺣﻠﻣـﻲ ﻫرﺟـﺔ ،ﻫـﺎﻧﻲ ﺳـﻌﻳد ﻋﺑـد
اﻟﻣــﻧﻌم" ) (62 ) (2001أن اﺳــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻳــؤدي إﻟــﻲ زﻳــﺎدة ﺑﻘــﺎء أﺛــر ﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠﻣـﻪ اﻟطــﻼب
ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗرﺳﻳﺧﻬﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬم ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم.
وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺗﻔـق ﻣـﻊ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ ﺣﻳـث أن ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ
أدي إﻟﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث وأدي إﻟﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ ﺣﻳث اﺗﺿﺢ ﻣـن اﻟﺟـدوﻝ
) (19ﺗﺣﺳ ــن ﻓـ ـﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳـ ـرات ﻗﻳ ــد اﻟﺑﺣ ــث ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ذو اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣرﺗﻔ ــﻊ ﻋﻧ ــد ﻣﻌﻧوﻳ ــﺔ  0.05ﺣﻳ ــث
ﺗراوﺣت ﻗﻳﻣﺔ ) ف ( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن ) .( 72.89 : 13.07ﻓﻲ ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ف اﻟﺟدوﻟﻳﺔ = 3.55

وﻳرﺟ ــﻊ اﻟﺑﺎﺣ ــث ذﻟ ــك إﻟ ــﻲ اﺳ ــﺗﺧدام إﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ــر ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳ ــدﻳﺎ ﻓ ــﻲ وﺟ ــود ﻫ ــذﻩ اﻟدﻻﻟ ــﺔ
اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ.
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ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ رﻗم )  ( 20إﻟﻲ وﺟود ﻓـروق داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوي ﻣﻌﻧوﻳـﺔ  0.05ﺑـﻳن
اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﻘﺑﻠ ــﻲ واﻟﺑﻌ ــدي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ذو اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣ ــﻧﺧﻔض ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺣﺻ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ــﻲ ﻟﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳ ــﺎس
اﻟﺑﻌــدي .وﻳرﺟــﻊ اﻟﺑﺎﺣــث ﺳــﺑب اﻟﺗﻘــدم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ ذو اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣــﻧﺧﻔض ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ إﻟــﻲ
اﻟﺑرﻣﺟــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﻧﻳــت ﻋﻠــﻲ أﺳــﺎس إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر )ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم( ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ أو
ﺟﻣﻌــت ﺑــﻳن إﺣــدي إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ٕواﺣــدي اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ .اﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻲ

د ارﺳــﺔ ﻛــﻼ ﻣــﻧﻬم ﺣﺳــب ﺧطـوة اﻟــذاﺗﻲ وﺳــرﻋﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺎﻋدﻫم ﻋﻠــﻲ اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻲ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻋــن

طرﻳق ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗواﻫم.
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ﻳﺷــﻳر ﻛ ـﻼً ﻣــن ﻣﺻــطﻔﻲ ﻋﺑــد اﻟﺳــﻣﻳﻊ وﻣﺣﻣــد ﻟطﻔــﻲ وﺣﺎﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌم
) (71) (2001أن اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻣد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧـﺗﺞ
ﻋﻧﻬﺎ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻛﻣﺎً وﻛﻳﻔﺎً .ووﺟود وﻓرة ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻝ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺣﺗـوي ﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺎت ذو
اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟﻣﺣﺗوي أﻛﺛر ﻣـن ﻣـرة ﻟﻠوﺻـوﻝ إﻟـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوي
اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻹﺗﻘﺎن واﻟوﺻوﻝ إﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ.
وﻳﺗﻔــق ذﻟــك ﻣــﻊ دراﺳـــﺔ "ﺣﺳـــﻳن ﻓﻬﻣـــﻲ ﻋﺑـــد اﻟظـــﺎﻫر ) (23) (2000ﺣﻳــث أﻛــد أن اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺳﺎﻫم ﺑﺎﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺳﺗوي اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻣﺎ ﻳـدﻝ ﻋﻠـﻲ
ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ.
وﻳﺗﻔــق ذﻟــك ﻣــﻊ دراﺳــﺔ ﻧﻔــﻳن ﺣﻧﻔــﻲ ﻋﺑــد اﻟﺧــﺎﻟق ) (77) (2005ﺣﻳــث أن اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ
اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳر إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ.
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ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ )  ( 20وﺟود ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧد ﻣﺳـﺗوي ﻣﻌﻧوﻳـﺔ  0.05ﺑـﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳـﻳن
اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ ذو اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟﻣﺗوﺳـط ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻲ ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﺑﻌـدي وﻳﺟـﻊ
اﻟﺑﺎﺣــث ذﻟــك إﻟــﻲ اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ذو اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط ﻋﻠــﻲ أﻧﻔﺳــﻬم ﻓــﻲ إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر )ﻟﺗﻔرﻳــد
اﻟﺗﻌﻠــﻳم( ﻓــﻲ اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻌــﺎرف ﺣﻳــث ﻳﺟــد اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ﻣــﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ﻗــدراﺗﻬم ﻣﻣــﺎ ﻳﺳــﺎﻋدﻫم
ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻻﺟﺗﻬﺎد ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻲ ﻣﺳﺗوي اﻹﺗﻘﺎن أﻋﻠﻲ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻗدراﺗﻬم.
وﻳﺿﻳف ﻣﺣﻣد رﺿﺎ اﻟﺑﻐدادي ) (64) (1998أن أﻧظﻣﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗـوﻓر ﻟﻠﻣـﺗﻌﻠم ﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﻣــن اﻵﻟﻳــﺎت ﻟﺗﺣﺳــﻳن ﻋﻣﻠﻳــﺎت ﺗﺛﺑﻳــت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻗﻳــﺎم اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﻧﻘــﻝ واﻟﺗﺣــرك ﺑــﻳن
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﻣــن ﺛــم ﻳــﺗم ﺗﺣــدﻳث اﻟــرواﺑط اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺗﻠــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑطرﻳﻘــﺔ ﺗــؤدي إﻟــﻲ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻲ
ﺗﻌﻠم ﺛﺎﺑت.
وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣـﻊ دراﺳـﺔ ﻛـﻼ ﻣـن راي  (97) (1993) Raeوﺳـﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﻠطﻳـف
) (32) (2005أن اﺳ ــﺗﺧدام إﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ــر ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻧظرﻳ ــﺔ
ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺛر ﺗﺄﺛﻳ اًر اﻳﺟﺎﺑﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن.
 6 / 1 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ:
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ )  ( 20وﺟود ﻓروق داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗوي ﻣﻌﻧوي  0.05ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳـﻳن
اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﺑﻌــدي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ ذو اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣرﺗﻔــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ،وﻳرﺟــﻊ اﻟﺑﺎﺣــث ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ
إﻟــﻲ اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻗــد ارﻋــت ﻣﺳــﺗوي وﻗــدرات وﻣﻳــوﻝ ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ذات اﻟﻣﺳــﺗوي
اﻟﻣرﺗﻔــﻊ وﺗﻣﻳــزت اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﺣﺗوي اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ اﻟﺟﻳــد ﻛﻣــﺎ ﺗــم ﺗﻧظــﻳم وﺗﻧﺳــﻳق اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﻣ ـرة
أﺧري ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ أﺗﺎﺣت اﻟﻔرﺻـﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﻳـذ ذات اﻟﻣﺳـﺗوي
اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺣرﻛﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﻛرة اﻟﻣوﺟودة ﻋن اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻋن اﻟﺣرﻛـﺔ ﻣﻣـﺎ ﺳـﺎﻋدﻫم ﻋﻠـﻲ
ﺗذﻛر ﺗﻠك أﺟزاء اﻟﺣرﻛﺎت ﻣن ﻣﻧطﻠق أن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗذﻛر ﻟﻳﺳت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﺧـزﻳن ﺑـﻝ ﻫـﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ
اﺳﺗﻣرار ﺳواء ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ أو اﻟﺣرﻛﺔ.

وﻫــذا ﻣــﺎ اﺗﻔﻘــت ﻣﻌــﻪ دراﺳــﺔ ﻛــﻝ ﻣــن راي  (97) (1993) Raeﺳــﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد
اﻟﻠطﻳف ) (33 )(2005ﺣﻳث أﻛدوا أن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻔردي ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘـﺔ ﻳﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻲ ﺗﺣﻘﻳـق
ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻋﻠﻲ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬم.
ﻫـ ـ ذا ﻣـ ـ ﺎ أوﺿــﺣﺗﻪ دﻻ ﻟـ ـ ﺔ اﻟ ﻔـ ـ روق ﺑـ ـ ﻳن اﻟ ﻘـ ـ ﻳﺎس اﻟﻘ ﺑـ ـ ﻠﻲ واﻟ ﻘـ ـ ﻳﺎس اﻟﺑ ﻌـ ـ دي ﻟ ﺻـ ـ ﺎﻟﺢ اﻟ ﻘـ ـ ﻳﺎس
اﻟﺑﻌ ـ دي .
 / 2 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ:
"اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠـــﻲ اﻟﻔـ ــروق ﻓ ــﻲ اﻟﻘﻳﺎﺳـ ــﺎت اﻟﺑﻌدﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻘـــدرات اﻟﺑدﻧﻳـــﺔ واﻟﻣﺳـــﺗوي اﻟﻣﻌرﻓـــﻲ ﻟـــدي
اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ".
 1 / 2 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ ﻟﻠﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ:
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻟﻲ )  ( 22 )، ( 21إﻟﻲ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوي ﻣﻌﻧوﻳـﺔ
 0.05ﺑــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺑﻌدﻳــﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗوي اﻟﻣــﻧﺣﻔض واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻣرﺗﻔــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات
اﻟﺑدﻧﻳ ـ ــﺔ وﻣﺳ ـ ــﺗوي اﻷداء اﻟﻣﻬ ـ ــﺎري واﻟﻣﺳ ـ ــﺗوي اﻟرﻗﻣ ـ ــﻲ ﻗﻳ ـ ــد اﻟﺑﺣ ـ ــث وﻫ ـ ــﻲ )ﻗ ـ ــوة ﻋﺿ ـ ــﻼت اﻟ ـ ــرﺟﻠﻳن
ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر – اﻟﺟري اﻟﻣﺗﻌرج ﻟﻔﻠﻳﺷﻣﺎن – ﺛﻧﻲ اﻟﺟذع أﻣﺎﻣﺎً – ﻋدو 30م ﻣن اﻟﺑـدء اﻟطـﺎﺋر – اﻟوﺛـب
اﻟﻌرﻳش ﻣن اﻟﺛﺑﺎت – ﻣﺳﺗوي اﻷداء – اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻌرﻓﻲ – اﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ( وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﺑﻌـدي
ﺣﻳـ ـ ــث ﻛﺎﻧـ ـ ــت ﻗﻳﻣـ ـ ــﺔ )ف( اﻟﻣﺣﺳـ ـ ــوﺑﺔ )– 51.82 – 51.91 – 13.42 –23.85 – 4.68 – 7.15
 (41.87 – 33.83وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﻣﻳﺔ )ف( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي .3.55
وﻳوﺿـ ــﺢ ﺟـــدوﻝ )  ( 22وﺟـ ــود دﻻﻟـ ــﺔ اﻟﻔـــروق ﺑـ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺎت ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام أﻗـ ــﻝ ﻓـ ــرق ﻣﻌﻧـ ــوي
ﻟﻠﻘﻳﺎﺳ ــﺎت اﻟﺑﻌدﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳ ــﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ )ﻣﺳ ــﺗوي ﻣ ــﻧﺧﻔض – ﻣﺳ ــﺗوي ﻣﺗوﺳ ــط – ﻣﺳ ــﺗوي ﻣرﺗﻔ ــﻊ( ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ وﻣﺳﺗوي اﻷداء ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
وﻳرﺟـﻊ اﻟﺑﺎﺣـث ﻫـذا اﻟﺗﻘـدم اﻟــذي طـ أر ﻋﻠـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻗﻳــد اﻟﺑﺣـث إﻟـﻲ اﻟﺗﻐﻳﻳـر اﻟﺗﺟرﻳﺑــﻲ
اﻟذي ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر )ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم( ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳرﻣﻳـدﻳﺎ ﺣﻳـث أن
ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻧـﺎدي ﺑﻣ ارﻋـﺎة اﻟﻔـروق اﻟﻔردﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﻳن وﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﺑﻘد ارﺗـﻪ اﻟذاﺗﻳـﺔ واﻟﻌﻣـﻝ
ﻋﻠﻲ ﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ دون ﺧوف.

ﻛﻣﺎ ﻳري اﻟﺑﺎﺣث أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟك ﻓﺈن ﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ ﺳـﺎﻋدت ﻋﻠـﻲ وﺟـود ﺑﻳﺋـﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ
ﺟﻳدة ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺷﺎرة دواﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﻳذ ذو اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ وﺟﻌﻠﻬـم ﻳﺳـﻳ ار ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ وﻓﻘـﺎً
ﻟﺳرﻋﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬن ﻟﻠﺷﻌور ﺑذاﺗﻬم وﻗﻳﻣﺗﻬم ودورﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻣـﺎ أدي إﻟـﻲ ﺑـذﻟﻬم
اﻟﻣﻧﻳر ﻣن اﻟﺟﻬد ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻲ ﻣﺳﺗوي اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻣطﻠوب.
وﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ ﺗﺗﻔــق ﻣــﻊ دراﺳــﺔ ﻛـﻼً "أﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح ﺣﺳــﻳن" )" (4) (2001ﻣرﻓــت ﺳــﻣﻳر
ﺣﺳــﻳن ﺳــﻳد )" (75) (2003ﺟوزﻳــف ﻧــﺎﺟﻲ أدﻳــب" ) (20) (2003ﺣﻳــث أﻛــدوا ﻋﻠــﻲ ﻣــدي ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ
اﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﺣﺳ ــن ﻣﺳ ــﺗوي اﻷداء اﻟﻣﻬ ــﺎري واﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟرﻗﻣ ــﻲ ﻣﻣ ــﺎ ﻳ ــدﻝ ﻋﻠ ــﻲ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬ ــﺎ
وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ.
وﺗﺷـ ــﻳر وﻓﻳﻘــــﺔ ﻣﺻــــطﻔﻲ ﺳــــﺎﻟم ) (82) (2007أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ــدﻳﺎ ﺗﻌطـ ــﻲ ﻟﻠﻣـ ــﺗﻌﻠم اﻟﻔرﺻـ ــﺔ ﻟﺗﻘوﻳـ ــﺔ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ وﺗﻌزﻳزﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﺎ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﺑﺻـورة
ﻓردﻳــﺔ .ﻓــﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﺳ ـرﻳﻊ اﻟــﺗﻌﻠم ﻳﺣﺻــﻝ ﻋﻠــﻲ اﻟﺗﻌزﻳــز اﻟﻣوﺟــب ﺑﻣﺟــرد اﺳــﺗﺟﺎﺑﺗﻪ اﻟﺻــﺣﻳﺣﺔ ﻓﻳﻛــون اﻟﺗﻌزﻳــز
ﺑﺈﺷﺎدة ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات ﻟﻠوﺻوﻝ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻲ أﻓﺿﻝ ﻣﺳﺗوي وأداء.
وﺗﺷــــﻳر دراﺳــــﺔ "راﻧﻳــــﺎ ﻣﺣﻣــــد ﺣﺳــــن")" (28)(1999إﺟــــﻼﻝ ﻋﻠــــﻲ ﺣﺳــــﻳن ﺟﺑــــر")(2004
)" (2ﻣﺎﻳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔﻳﻔﻲ" ) (55) (2006ﺣﻳث أﻛدوا أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘـﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ
ﺗﺣﺳــن اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﻬــﺎري وﺗﻘــدﻳم ﺗﻌﻠــﻳم أﻓﺿــﻝ وﺳــﺎﻫﻣت ﻓــﻲ زﻳــﺎدة اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ٕواﺗﺎﺣــﺔ ﺧﺑ ـرات
ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺗﻧﺎﺳــب ﻗــدرات وﻣﻳــوﻝ اﻟﺗﻼﻣﻳــذ وﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻲ ﺗﻛــوﻳن ﺗﺻــور ﺻــﺣﻳﺢ ﻟﻠﻣﻬــﺎرة ﻣﻣــﺎ ﻳزﻳــد داﻓﻌﻳــﺔ

ﻟﻠﺗﻌﻠم.
وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر )ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم( ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳـدﻳﺎ
ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻣن ﺣﻳث ﻣﺳﺗوي اﻷداء.
وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻛﻼً ﻣن "ﻧﻔﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق" )(77) (2005
"ﺳــﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻠطﻳــف" ) (33) (2005إﻟــﻲ أن اﺳــﺗﺧدام إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ أدي
إﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻷﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث.

وﻳرﺟــﻊ اﻟﺑﺎﺣــث ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣــث اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ إﻟــﻲ اﺳــﺗﺧدام إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳــدﻳﺎ ﻓــﻲ
ﺗﺣﺳــن اﻟﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟرﻗﻣــﻲ وﻣﺳــﺗوي اﻷداء ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث ﺣﻳــث اﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ )(24
ﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ وﻣﺳــﺗوي اﻷداء واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟرﻗﻣــﻲ ﻟﻠﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻗﻳ ـد اﻟﺑﺣــث ﻋﻧــد
ﻣﺳــﺗوي ﻣﻌﻧوﻳــﺔ  0.05ﺣﻳــث ﺗراوﺣــت ﻗﻳﻣــﺔ ف اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ ﻣــﺎ ﺑــﻳن ) (41.87 – 4.68ﻓــﻲ ﺣﻳــث ﻛﺎﻧــت
ف اﻟﺟدوﻟﻳــﺔ =  3.55وﺗرﺟــﻊ ﻫــذﻩ اﻟدﻻﻟــﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ إﻟــﻲ اﺳــﺗﺧدام إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر )ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم(
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ.
 2 / 2 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ:
ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻟﻲ )  (24) ،(23إﻟــﻲ وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوي ﻣﻌﻧوﻳــﺔ
 0.05ﺑــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺑﻌدﻳــﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗوي )اﻟﻣــﻧﺧﻔض – اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط – اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣرﺗﻔــﻊ(
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ ف اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  17.54وﻫـﻲ أﻛﺑـر ﻣـن
ﻗﻳﻣ ــﺔ ف اﻟﺟدوﻟﻳ ــﺔ واﻟﺗ ــﻲ ﺗﺳ ــﺎوي  3.55ﻳوﺿ ــﺢ ﺟ ــدوﻝ ) (24وﺟ ــود دﻻﻟ ــﺔ اﻟﻔ ــروق ﺑ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺎت
ﺑﺎﺳــﺗﺧدام أﻗــﻝ ﻓــرق ﻣﻌﻧــوي ﻟﻠﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺑﻌدﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛــﺔ )ﻣــﻧﺧﻔض – ﻣﺗوﺳــط – ﻣرﺗﻔــﻊ( ﻓــﻲ
اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ وﻳرﺟــﻊ اﻟﺑﺎﺣــث ذﻟــك إﻟــﻲ أن إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ﻓــﻲ ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺗﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻲ ﻣ ارﻋــﺎة
اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ ٕواﻋطﺎء ﺗدرﻳﺑﺎت ﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي وذﻟك ﺣﺗﻲ ﻳﺟـد ﻛـﻝ ﻣﺳـﺗوي ﻣـﺎ ﻳﻧﺎﺳـﺑﻪ وﻳﺳـﺎﻋدﻩ
ﻋﻠﻲ اﻻرﺗﻘﺎء وﻻﺗﻘدم.

وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻛﻼً ﻣن ﺳﺎﻟﻲ ﻋﺑـد اﻟﻠطﻳـف ) ،(2005ﻧﻔـﻳن ﻋﺑـد اﻟﺧـﺎﻟق )2005م( ﺣﻳـث
أﺛﺑﺗــت د ارﺳــﺎﺗﻬم أن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ ﻣﺳــﺗوي ﻋــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗﻘــدﻳم ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻟﻠﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗــرح
إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻓﻲ ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم وذﻟك ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻋﻠﻲ اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬم.
وﻳﺗﻔ ــق اﻟﺑﺎﺣـ ــث إﻟـ ــﻲ ﻣـ ــﺎ أﺷـ ــﺎرت إﻟﻳـ ــﻪ ﻓﺎطﻣـ ــﺔ ﻣﺣﻣـ ــد ﻣﺣﻣـ ــد ) (44) (2003إﻟـ ــﻲ أن اﻛﺗﺳـ ــﺎب
اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظرﻳﺔ ﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم وأن درﺟﺔ أداء اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻬﺎرة ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻲ ﻓﻛـرة اﻟﻣﻌﻠـم
ﻋﻠﻲ ﺗﻘدﻳم اﻟﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ.
 3 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف واﻟﺛﺎﻟث واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻲ:
"اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻲ ﻧﺳــب اﻟﺗﺣﺳــن ﺑــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳــﺔ واﻟﺑﻌدﻳــﺔ ﻟﻠﻘــدرات اﻟﺑدﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟرﻗﻣ ـﻲ
واﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟدي ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.

 1 / 3 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺳب اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث:
وﻳوﺿــﺢ اﻟﺟــدوﻝ ) (25ﻧﺳــب اﻟﺗﺣﺳــن ﺑــﻳن اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺑﺣــث
اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ )اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣ ــﻧﺧﻔض – اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳ ــط – اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣرﺗﻔ ــﻊ( ﻗﻳ ــد اﻟﺑﺣ ــث ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳـ ـرات
اﻟﺑدﻧﻳﺔ وﻣﺳﺗوي اﻷداء واﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي.
وﻫﻧﺎك ﻓروق داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺎ ﺑـﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳـﻳن اﻟﻘﺑﻠـﻲ واﻟﺑﻌـدي ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺑدﻧﻳـﺔ وﻣﺳـﺗوي اﻷداء
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس وﺑﻌدي وذﻟك ﺑﻧﺳب ﺗﺣﺳن ﻋﺎﻟﻳﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:



ﻓــﻲ اﺧﺗﺑــﺎر ﻗــوة ﻋﺿــﻼت اﻟــرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟــدﻳﻧﺎﻣوﻳﺗر ﺑﻠﻐــت ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي ﻋــن

اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣــﻧﺧﻔض  %14.73واﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط  %16.61وﺑﻠﻐــت ﻧﺳــﺑﺔ
اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ .%21.04



ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟري اﻟﻣﺗﻌرج ﻟﻔﻳﻠﺷﻣﺎن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدي ﻋن اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﻘﺑﻠـﻲ

ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣ ــﻧﺧﻔض  %12.40وﺑﻠﻐ ــت ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳ ــن ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳ ــط %12.05
وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ .%2.9



ﻓــﻲ اﺧﺗﺑــﺎر ﺛﻧــﻲ اﻟﺟــذع أﻣﺎﻣ ـﺎً أﺳــﻔﻝ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي ﻋــن اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻓــﻲ

اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻧﺧﻔض  17.64وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳﻳن ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟﻣﺗوﺳـط  25.45وﺑﻠﻐـت ﻧﺳـﺑﺔ
اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ .43.0



ﻓــﻲ اﺧﺗﺑــﺎر ﻋــدو 30م ﻣــن اﻟﺑــدء اﻟطــﺎﺋر ﺑﻠﻐــت ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي ﻋــن اﻟﻘﻳــﺎس

اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣــﻧﺧﻔض  %6.82وﺑﻠﻐــت ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط %9.27
وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ .%12.56



اﻟوﺛــب اﻟﻌ ـرﻳض ﻣــن اﻟﺛﺑــﺎت ﺑﻠﻐــت ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي ﻋــن اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻓــﻲ

اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣــﻧﺧﻔض  %6.95وﺑﻠﻐــت ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط  %10.94وﺑﻠﻐــت
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ .%21.65



ﻣﺳ ــﺗوي اﻷداء ﺑﻠﻐ ــت ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳ ــﻳن ﻓ ــﻲ اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﺑﻌ ــدي ﻋ ــن اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﻘﺑﻠ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺳ ــﺗوي

اﻟﻣ ــﻧﺧﻔض  %30.22وﺑﻠﻐ ــت ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳ ــﻳن ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳ ــط  %38.39وﺑﻠﻐ ــت ﻧﺳ ــﺑﺔ
اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ .%48.46



ﻓــﻲ اﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟرﻗﻣــﻲ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳــب اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي ﻋــن اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ ﻓــﻲ

اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣــﻧﺧﻔض  %10.27وﺑﻠﻐــت ﻧﺳــب ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳــط %14.22
وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣرﺗﻔﻊ .%18.96
وﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻧﺳــب اﻟﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﺟــدوﻝ رﻗــم ) ( 30ﻟﺟﻣﻳــﻊ ﻣﺗﻐﻳ ـرات ﻗﻳــد
ﻟﺑﺣث ﺳﺎرت ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﺣﻳث ﺑﻠﻐت أﻋﻠﻲ ﻧﺳـب ﺗﺣﺳـن ﻟﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ
ﻳﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ذو اﻟﻣﺳــﺗوي اﻟﻣﺗوﺳـط ﻳﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ذو اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟﻣــﻧﺧﻔض ﻣـﺎ ﻋــدا ﻧﺳـب اﻟﺗﺣﺳــن
ﻻﺧﺗﺑ ــﺎر اﻟﺟ ــري اﻟﻣﺗﻔ ــرج ﻟﻔﻠﻳﺷ ــﻣﺎن ﺣﻳ ــث ﺑﻠﻐ ــت ﻧﺳ ــب اﻟﺗﺣﺳ ــن أﻋﻠ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣرﺗﻔ ــﻊ ﺛ ــم ﻓ ــﻲ
اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻧﺧﻔض ﺛم اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺗوﺳط.
وﺗﺗﻔــق ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣــﻊ دراﺳــﺔ ﻛـﻼً ﻣــن "ﻣرﻓــت ﺳــﻣﻳر ﺣﺳــﻳن اﻟﺳــﻳد" )" ،(75)(2003ﺳــﺎﻟﻲ
ﻣﺣﻣـــد ﻋﺑـــد اﻟﻠطﻳـــف" )" ،(32) (2005وﻧﻔـــﻳن ﺣﻧﻔـــﻲ ﻋﺑـــد اﻟﺧـــﺎﻟق" ) (77) (2005ﺣﻳ ــث أﺛﺑﺗ ــت
دراﺳﺗﻬم أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺳـﺗوي ﻋـﺎﻟﻲ ﻣـن اﻟﺗﻘـدم ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻟﻠﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗـرح ﺑﺈﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
ﻛﻳﻠــر ﻓــﻲ ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم وذﻟــك ﻟﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻋﻠــﻲ اﺧــﺗﻼف ﻣﺳــﺗوﻳﺎﺗﻬم ﻛــذﻟك اﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ
ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻲ ﺗﻘــدﻳم اﻟﻣﻬــﺎرات ﺑــﺄﻛﺛر ﻣــن وﺳــﻳط ﺣﺗــﻲ ﻳﺟــد ﻛــﻝ ﺗﻠﻣﻳــذ ﻣــﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ﻣﻳوﻟــﻪ وﻗد ارﺗــﻪ ﻣﻣــﺎ
أدي إﻟﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﺗﻌﻠم وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﻛذﻟك اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم.
وﻳؤﻛــد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد "ﻛﻣــﺎﻝ ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﻳــد زﻳﺗــون" ) (2002ﺑــﺄن اﻟﻧظ ـرة اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــﻳم
)اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ( ﺗري اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻘﻝ ﺗﻧﺻب ﻓﻳﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘـط وﻫـو ﻣﺟـرد ﻣﺗﻠﻘـﻲ أﻣـﺎ اﻟﻧظـرة اﻟﺣدﻳﺛـﺔ
ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــﻳم )اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻔــردي( ﻓﻳﻧظــر إﻟــﻲ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻋﻠــﻲ أﻧــﻪ ﻛــﺎﺋن ﺣــﻲ ﻣﺗﻔﺎﻋــﻝ وﻏﺎﻳﺗﻬــﺎ ﻧﻣــوﻩ وﻧﺿــﺟﻪ
وﻟﻳس اﻟﻬدف ﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻝ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻬﺎ.

وﻳرﺟــﻊ اﻟﺑﺎﺣــث إﻟــﻲ أن إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ﻓــﻲ ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺗﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻲ ﻣ ارﻋــﺎة اﻟﻔــروق اﻟﻔردﻳــﺔ
ٕواﻋطﺎء ﺗدرﻳﺑﺎت ﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﺗوي وذﻟـك ﺣﺗـﻲ ﻳﺟـد ﻛـﻝ ﻣﺳـﺗوي ﻣـﺎ ﻳﻧﺎﺳـﺑﻪ وﻳﺳـﺎﻋدﻩ ﻋﻠـﻲ اﻻرﺗﻘـﺎء
واﻟﺗﻘدم ﺑﺎﻷداء.

وﻳﺷﻳر ﺣﺳﻳن ﻣﺣﻣد ﺳﻌد اﻟدﻳن ) (25) (1992أن أﺗﺑـﺎع إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣرﻧـﺔ ﺗﺄﺧـذ ﻣـن
اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻣﺣــو اًر ﻟﻬــﺎ وﺗــوﻓﻳر اﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﻣﺣﻔــز ﻟﻼﺑﺗﻛــﺎر أﺻــﺑﺢ ﻳﻣﺛــﻝ أﻛﺑــر اﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــﺎ
اﻟﻣﻌﺎﺻر.
وﻳﺗﺿـ ــﺢ ﻣـ ــن اﻟﺟـ ــدوﻝ رﻗـ ــم )  ( 25أن اﻟﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﻲ اﻟﻣﻘﺗـ ــرح أﺛـ ــر ﻋﻠـ ــﻲ ﻧﺳـ ــب اﻟﺗﺣﺳـ ــن
ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث وﻣﺳﺗوي اﻷداء ﻟﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ أﻓـراد اﻟﺑﺣـث اﻟﺛﻼﺛـﺔ )ﻣﺳـﺗوي
ﻣــﻧﺧﻔض – ﻣﺳــﺗوي ﻣﺗوﺳــط – ﻣﺳــﺗوي ﻣرﺗﻔــﻊ( .وﺑــذﻟك ﻳﻛــون ﻗــد ﺗﺣﻘــق اﻟﻬــدف اﻟﺧــﺎص ﺑﻧﺳــب اﻟﺗﻘــدم
ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺑﻌدي ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
 2 / 3 / 2 / 4ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺳب اﻟﺗﺣﺳن ﻟﻠﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ:
ﻳوﺿــﺢ ﺟــدوﻝ )  ( 26وﺟــود ﻧﺳــب ﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳــﺔ واﻟﺑﻌدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﺑﺣــث
اﻟﺛﻼﺛــﺔ )ﻣــﻧﺧﻔض – ﻣﺗوﺳــط – ﻣرﺗﻔــﻊ( ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ وﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي وذﻟــك ﺣﻳــث
ﺑﻠﻐت ﻧﺳـب اﻟﺗﺣﺳـن أﻋﻠـﻲ ﻣﻌـدﻻﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟﻣرﺗﻔـﻊ  ،%76ﻳﻠﻳﻬـﺎ اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟﻣﺗوﺳـط %64.25
وأﺧﻳ اًر اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﻧﺧﻔض ﺣﻳث ﺑﻠﻐت .%40.67
وﻳرﺟــﻊ اﻟﺑﺎﺣــث ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ إﻟــﻲ أن اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺟﻣﻌــت ﺑــﻳن إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر )ﺗﻔرﻳــد
اﻟﺗﻌﻠﻳم( واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻛﻝ ﺗﻠﻣﻳـذ ﻣـن ﺗﻼﻣﻳـذ ﻛـﻝ ﻣﺳـﺗوي )ﻣـﻧﺧﻔض – ﻣﺗوﺳـط – ﻣرﺗﻔـﻊ( أن ﺗﺑـدأ اﻟد ارﺳـﺔ
ﻟﻠﻣﻘــرر اﻟد ارﺳــﻲ ﻣــن ﻧﻘطــﺔ اﻟﺑداﻳــﺔ ﻛــﻼ ﺣﺳــب ﻣﺳــﺗواﻩ ﺛــم ﻳﺑﻧــون ﻣﻌــﺎرﻓﻬم ﺗــدرﻳﺟﻳﺎً ﺣﺗــﻲ ﻳﺻــﻠوا إﻟــﻲ
اﻟﻣﺳ ــﺗوي اﻟﻣـ ـراد ﺗﺣﻘﻳﻘ ــﻪ ﻣ ــن اﻹﺗﻘ ــﺎن ﻫ ــذا ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻲ اﻟﺣرﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣ ــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣ ــﻳن ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺑﻳﺋ ــﺔ
اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻛﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺗﻧﻘــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣﺣطــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳــﺔ وﻓــق رﻏﺑﺗــﻪ وﺑــدون ﺗرﺗﻳــب ﻣﻔــروض
ﻋﻠﻳــﻪ ﻣــن اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﻣﻣــﺎ ﻳﺗــﻳﺢ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﻣﺟــﺎﻻً أوﺳــﻊ ﻟﺗﻧظــﻳم ﻣﺣﺗــوي ﺑﻧﻳﺗــﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﺑطرﻳﻘــﺔ أﻓﺿــﻝ ﻓﻛــﻝ
ﻣﺗﻌﻠم ﻳﻛون ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﻳـﺔ ﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﺑطرﻳﻘـﺔ أﻓﺿـﻝ ﻓﻛـﻝ ﻣـﺗﻌﻠم ﻳﻛـون ﻟﻧﻔﺳـﻪ ﺑﻳﻧﻳـﺔ ﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ ﺗﻣﻛﻧـﻪ
ﻣن ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳرﻳﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت.

وﻳﺿﻳف ﻣﺣﻣد رﺿﺎ اﻟﺑﻐدادي ) (63) (1998أن أﻧظﻣﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗـوﻓر ﻟﻠﻣـﺗﻌﻠم ﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﻣــن اﻵﻟﻳــﺎت ﻟﺗﺣﺳــﻳن ﻋﻣﻠﻳــﺎت ﺗﺛﺑﻳــت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻗﻳــﺎم اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﻧﻘــﻝ واﻟﺗﺣــرك ﺑــﻳن
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﻣــن ﺛــم ﻳــﺗم ﺗﺣــدﻳث اﻟــرواﺑط اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑﺗﻠــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑطرﻳﻘــﺔ ﺗــؤدي إﻟــﻲ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻲ
ﺗﻌﻠم ﺛﺎﺑت.
وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻛﻝ ﻣـن راي  ،(97) (1993) Raeراﻧﻳـﺎ ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن )،(27) (1999
ﺣﺳــﻳن ﻓﻬﻣــﻲ ﻋﺑــد اﻟظــﺎﻫر ) (23) (2000ﻋﻠــﻲ أن اﺳــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻲ اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳــدﻳﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌﻠــﻳم
اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻧظرﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣ ــﺎدة اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺗ ــﺄﺛﻳر اﻻﻳﺟ ــﺎﺑﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺣﺻ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ــﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣ ــﻳن وﺗﻛ ــوﻳن
اﻟﻣﻔ ــﺎﻫﻳم اﻟﺻــﺣﻳﺣﺔ .وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ أوﺿــﺣﺗﻪ ﻧﺳــب اﻟﺗﺣﺳ ــن اﻟﻌﺎﻟﻳ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ وذﻟــك ﻧﺗﻳﺟ ــﺔ
اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗــرح وﺗﺷــﻳر وﻓﻳﻘــﺔ ﻣﺻــطﻔﻲ ﺳــﺎﻟم ) (2007إﻟــﻲ أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﺗﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻲ ﺗــوﻓﻳر ﺗﻌﻠــم
ﻧﺷــطﺔ ﻳــﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻋــن طرﻳــق اﻻﺗﺻــﺎﻝ ذو اﻻﺗﺟــﺎﻫﻳن ﺑــﻳن اﻟﻣــﺗﻌﻠم واﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،ﻣﻣــﺎ
ﻳزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻻﻳﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺗوﻓﻳر ﻓرص اﺗﺧﺎذ اﻟﻘـرار وﺣرﻳـﺔ اﻹﺑﺣـﺎر داﺧـﻝ اﻟﺑرﻣﺟﻳـﺔ،
واﺧﺗﻳﺎر ﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳﺑﻪ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻪ ،واﻟﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 0 / 5اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﻳﺎت
 1 / 5اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
 2 / 5اﻟﺗوﺻﻳﺎت

 0 / 5اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﻳﺎت:
 1 / 5اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
ﻓـﻲ ﺿــوء أﻫــداف اﻟﺑﺣــث وﻓروﺿــﻪ وﻓــﻲ ﺣــدود ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث وﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺎت اﻹﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ واﻧطﻼﻗ ـﺎً ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﻟﺗوﺻــﻝ إﻟﻳﻬــﺎ .ﻓﻘــد ﺗوﺻــﻝ اﻟﺑﺎﺣــث إﻟــﻲ اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 1 / 1 / 5أﺛر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر)ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠﻳم( ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﻳـﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌدة ﺑﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳدﻳﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺑدﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ.
 2 / 1 / 5أﺷ ــﺎرت اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ إﻟ ــﻲ وﺟ ــود ﻧﺳ ــب ﺗﺣﺳ ــن ﻓ ــﻲ اﻟﻘ ــدرات اﻟﺑدﻧﻳ ــﺔ ﻧﺗﻳﺟ ــﺔ اﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ــﻲ اﻟﻣﻘﺗ ـ ــرح ﺑﺈﺳ ـ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ـ ــر )ﺗﻔرﻳ ـ ــد اﻟﺗﻌﻠ ـ ــﻳم( ﺑرﻣﺟﻳ ـ ــﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳ ـ ــوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـ ــﺔ اﻟﻣﻌ ـ ــدة ﺑﺗﻘﻧﻳ ـ ــﺔ
اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳدﻳﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوي اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻣﺗﺳﺎﺑﻘﻲ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
 3 / 1 / 5اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻲ اﻟﻣﻘﺗ ــرح ﺑﺈﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ــر ﺑرﻣﺟﻳ ــﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ اﻟﻣﻌ ــدة ﺑﺗﻘﻧﻳ ــﺔ
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوي ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
 4 / 1 / 5اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻲ اﻟﻣﻘﺗ ــرح ﺑﺈﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ــر ﺑرﻣﺟﻳ ــﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ اﻟﻣﻌ ــدة ﺑﺗﻘﻧﻳ ــﺔ
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
 6 / 1 / 5ﻛﺎن ﻟﻠﻘﻳﺎﺳـﺎت اﻟﺗﺗﺑﻌﻳـﺔ اﻷﺛـر اﻹﻳﺟـﺎﺑﻲ ﻓـﻲ ﺗﺣﺳـن اﻟﻣﺳـﺗوي اﻟرﻗﻣـﻲ وﻣﺳـﺗوي اﻷداء ﻧﺗﻳﺟـﺔ
اﻟﺗﺣﻔز واﻟداﻓﻌﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 7 / 1 / 5أﺛـ ــر اﻟﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﻲ اﻟﻣﻘﺗـ ــرح ﺑﺎﺳـ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠﻳـ ــر )ﺗﻔرﻳـ ــد اﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم( ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام ﺑرﻣﺟـ ــﺔ
اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻌـدة ﺑﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻬﻳﺑروﻣﻳـدﻳﺎ ﺗـﺄﺛﻳ اًر إﻳﺟﺎﺑﻳـﺎً ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻲ واﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺑدﻧﻳـﺔ
واﻟﻣﺳــﺗوي واﻟﻣﻬ ــﺎري وﺑﻧﺳ ــب ﺗﺣﺳ ــن ﻣرﺗﻔﻌ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳ ــﺗوﻳﺎت اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ )ﻣ ــﻧﺧﻔض – ﻣﺗوﺳــط – ﻣرﺗﻔ ــﻊ( ﻗﻳ ــد
اﻟﺑﺣث.

 2 / 5اﻟﺗوﺻﻳﺎت:

ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ أﺳﻔرت ﻋﻧﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﻳوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ﺿــرورة ﺗطﺑﻳــق اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ اﻟﻣﻘﺗــرح ﺑﺈﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر )ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم( ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ
ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ.
 -2ﻳﺟب اﺳﺗﺧدام إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر )ﺗﻔرﻳـد اﻟﺗﻌﻠـﻳم( ﺑﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠـم ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﻬـﺎرات اﻷﻧﺷـطﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 -3اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻲ اﻧﺗﺎج اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ واﻟﻣﻌـدة ﺑﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ ﻓـﻲ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺣرﻛﻳـﺔ
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻬﺎرات أﻟﻌﺎب اﻟﻘوي ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
 -4ﺿرورة إﻋداد وﺗدرﻳب ﻣﻌﻠم اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎﻟﻳب ٕواﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗدرﻳس اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻺرﺗﻘـﺎء
ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ )اﻟﺗﻘﻠﻳدي( ﻓﻲ ﻣدارﺳﻧﺎ ﻟﺗطوﻳر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 -5ﻳﺟــب ﺗــوﻓﻳر ﻣﻌﺎﻣــﻝ ﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻣﺟﻬ ـزة ﻓــﻲ اﻟﻣــدارس ﺣﺗــﻰ ﻳﺳــﻬﻝ ﺗطﺑﻳــق اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺎت اﻟﻣﻌــدة ﺑﺗﻘﻧﻳــﺔ
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ.
 -6ﻳﺟ ــب ﻣ ارﻋ ــﺎة ﻗ ــدرات اﻟﺗﻼﻣﻳ ــذ ﻧﺣ ــو اﺳ ــﺗﺧدام أﺟﻬـ ـزة اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر ﺣﺗ ــﻰ ﻳﺗﺛﻧ ــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋ ــﻝ ﺑ ــﻳن اﻟﺗﻠﻣﻳ ــذ
واﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ.
 -7اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻓـﻲ ﺗﻘـدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ وﺳـﻳﻠﺔ ﻣﺷـوﻗﺔ وﺟذاﺑـﺔ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﺳـﻬم ﻓـﻲ
زﻳﺎدة داﻓﻌﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم.
 -8اﺳــﺗﺧدام إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ﺑﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﺗــؤدي إﻟــﻲ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻣﺳــﺗوي اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ﻋﻠــﻲ اﺧــﺗﻼف
ﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻬم )ﻣﻧﺧﻔض – ﻣﺗوﺳط – ﻣرﺗﻔﻊ(.

 0/6اﻟﻣراﺟﻊ
 1/6اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
 2/6اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
 3/6ﻣﺻﺎدر اﻹﻧﺗرﻧت

اﻟﻣراﺟﻊ

 1/6اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

 .1إﺑراﻫﻳم وﺟﻳﻪ ﻋﻠﻰ  :ﻋﻠم اﻟﻧﻔس أﺳﺳﻪ وﻧظرﻳﺎﺗﻪ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ  ،دار اﻟﻣﻌﺎرف  ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ
1998م
 .2إﺟﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺟﺑر  :إﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  hypermediaﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﻬﺎرات
اﻟﺿرب اﻟﺳﺎﺣق ﻓﻰ اﻟﻛرة اﻟطﺎﺋرة  ،ﻣﺟﻠﺔ أﺳﻳوط ﻟﻠﻌﻠوم وﻓﻧون اﻟﺗرﺑﻳﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن  ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث  ،ﻣﺎرس 2004م .
 .3أﺣﻣد اﻟﺳﻳد أﺣﻣد إﺑراﻫﻳم:اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻛﻳﻣﻳﺎء وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻷﺑﺗﻛــﺎري واﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟدراﺳــﻲ واﻹﺗﺟــﺎﻩ ﻧﺣــو اﻟﻣــﺎدة ﻟــدى
طﻼب اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم..دﻛﺗوراﻩ اﻟزﻗﺎزﻳق 1996م
 .4أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺣﺳـﻳن  :ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑﻌض أﺳﺎﻟﻳب إﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻓـﻰ ﺗﻌﻠـم ﻣﺳـﺎﺑﻘﺔ 110م/ح
رﺳ ـ ــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳ ـ ــﺗﻳر ﻏﻳ ـ ــر ﻣﻧﺷ ـ ــورة  ،ﻛﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ـ ــﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧ ـ ــﻳن ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺔ

اﻟﻣﻧﺻورة 2001م

 .5ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺗداﺧﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﻣﺳـﺗوى
اﻹﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﺑﻌض ﻣﺳـﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر  ،رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراة ﻏﻳـر
ﻣﻧﺷورة  ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،ﺟﻠﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة 2005م .
 .6أﺣﻣد ﻋﻔت ﻣﺻـطﻔﻲ :ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﺳﺗﺧدام ﻛﻳﻠر ﻟﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻓـﻲ إﺗﻘـﺎن ﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳـﺔ

ﻟﻠﻣﻬــﺎرات اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛﺳــور اﻟﻌﺷــرﻳﺔ )رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة،

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌرﻳش ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس 1997م(
 .7أﺣﻣد ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم  :ﺗﺎﺛﻳر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻲ ﻣﻘﺗرح ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﻬﺎز ﻣﺑﺗﻛر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣراﺣﻝ

اﻷداء اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻣﺗﺳﺎﺑﻘﻲ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة ﻏﻳر

ﻣﻧﺷورة  ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ  2004،م .

 .8أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻳﻛﺗروﻧﻲ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد 2004م.

 .9أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز  :أﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳم ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟوﺛب
اﻻﻟﻲ ﻟدى اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة  ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﺔ
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اﻟﻣﻧﻳﺎ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ  2001 ،م .

أﺳﺎﻣﺔ ﻓﺎروق ﻣﺣﻣد ﻋﻣر  :أﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـب اﻵﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم ﻣﻬـﺎرة
اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ٕواﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﺻـف اﻟراﺑـﻊ ﻣـن ﻣرﺣﻠـﺔ
اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻷﺳﺎﺳــﻲ  ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر  ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧــﻳن  ،ﺑــﺎﺑﻲ
ﻗﻳر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ 2007م .
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اﻟﻐرﻳ ــب ازﻫ ــرٕ ،واﻗﺑ ــﺎﻝ ﺑﻬﺑﻬـ ـﺎﻧﻲ :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺎ اﻟﺗﻌﻠـــﻳم )ﻧظرﻳـــﺔ ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ( ط ،2دار اﻟﻛﺗ ــب
اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة1999 ،م .

 .12اﻟﻳﻣﺎﻧﻰ ﻋﺑد اﻟرازق ﻋﻠـﻰ  :ﺗﺄﺛﻳر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﻳﺑﻰ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘوة اﻟﻣﻣﻳـزة ﺑﺎﻟﺳـرﻋﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى
اﻟرﻗﻣــﻰ ﻟﻠوﺛــب اﻟطوﻳــﻝ ﻟطــﻼب اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ اﻻزﻫرﻳــﺔ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر
ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق 1997،م.
 .13إﻣـ ـ ــﺎم ﻣﺧﺗ ـ ـ ــﺎر ﺣﻣﻳ ـ ـ ــدة،أﺣﻣ ـ ـ ــد اﻟﻧﺟ ـ ـ ــدي،ﺻـ ـ ــﻼح اﻟ ـ ـ ــدﻳن ﻋرﻓ ـ ـ ــﻪ :ﻣﻬـــــــﺎرات اﻟﺗـــــــدرﻳس،ﻣﻛﺗﺑ ـ ـ ــﺔ
اﻟزﻫراء،اﻟﻘﺎﻫرة2000،م.
 .14ﺑﺳطوﻳﺳﻲ أﺣﻣد ﺑﺳطوﻳﺳﻲ :ﺳﺑﺎﻗﺎت اﻟﻣﺿﻣﺎر وﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـدان )ﺗﻌﻠـﻳم – ﺗﻛﻧﻳـك – ﺗـدرﻳب(
دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ1997 ،م .
 .15ﺑﺎرﺑﺎ ارﺳـﻳﻠز ،رﻳﺗـﺎ رﻳﺗﺷـﻲ :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ـ اﻟﺗﻌرﻳـف وﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﻣﺟـﺎﻝ ،ﺗرﺟﻣـﺔ ﺑـدر ﺑـن ﻋﺑـد
اﷲ اﻟﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﻘرى ،اﻟرﻳﺎض .1998
 .16ﺗوﻓﻳــق أﺣﻣــد ﻣرﻋــﻲ،ﻣﺣﻣــد رﺷــﻳد:ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم.ط،2و ازرة اﻟﺗرﺑﻳــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟﺷــﺑﺎب ﺳــﻠطﻧﺔ
ﻋﻣﺎن 1990،م .

 .17ﺗوﻓﻳــق أﺣﻣــد ﻣرﻋــﻲ:ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــود اﻟﺣﻳﻠــﺔ ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم ؛ دار اﻟﻔﻛــر ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر واﻟﺗوزﻳــﻊ
ﻋﻣﺎن 1998م.
 .18ﺗﻳﺳﻳر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد اﻟﻛﻠوب :اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،ﺑﻳروت،دار إﺣﻳﺎء اﻟﻌﻠوم1986،م

 .19ﺟﻣﺎﻝ إﻣﺎم اﻟﺳﻳد  :ﻣﺣددات اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻧﺎﺷﺋﻳن ﻓﻰ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟوﺛب  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة ﻏﻳـر ﻣﻧﺷـورة
 ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق  1997 ،م .
 .20ﺟوزﻳــف ﻧــﺎﺟﻲ أدﻳــب  :ﺗــﺄﺛﻳر ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﺑﺈﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم
ﺑﻌــض اﻟﻣﻬــﺎرات اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﺗــﻧس اﻟطﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﻣﺑﺗــدﺋﻳن  ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻏﻳــر
ﻣﻧﺷورة ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺳﺎدات  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧوﻓﻳﺔ. 2003
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ﺣﺳــن إﺑـراﻫﻳم ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﻳــد أﺑــو اﻟﻣﺟــد  :ﺗــﺄﺛﻳر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗــدرﻳب اﻟﻣرﻛــب ﻓــﻰ ﺗطــوﻳر اﻟﻘــدرات
اﻟﺑدﻧﻳـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ واﻟﻣﺳـــﺗوي اﻟرﻗﻣـــﻲ ﻟﻣﺗﺳـــﺎﺑﻘﻲ اﻟوﺛـــب اﻟطوﻳـــﻝ  ،رﺳ ــﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﻳن  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

 2008م.

 .22ﺣﺳﻳن ﺣﻣد اﻟطوﺧﻲ  :وﺳﺎﺋﻝ اﻹﺗﺻـﺎﻝ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ﻓـﻰ اﻟـﺗﻌﻠم ط 4دار اﻟﻘﻠـم اﻟﻛوﻳـت 1996م
.
 .23ﺣﺳﻳن ﻓﻬﻣﻲ ﻋﺑد اﻟظـﺎﻫر  :أﺛر اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض اﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺣرﻛﻳـﺔ
واﻟﻌرﻓﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ  ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ  ،اﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣـﻲ
2000م .
 .24ﺣﺳــﻳن ﻣﺣﻣــد ﺳــﻌد اﻟــدﻳن :اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻧﻣطﻳــﺔ اﻟذاﺗﻳــﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎرﻳــﺔ اﻟﻛﺷــﻔﻳﺔ ،ﻣﺟﻠــﺔ
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑدﻣﻳﺎط ،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة1992 ،م.

 .25ﺣﻠﻣـﻲ أﺣﻣــد اﻟوﻛﻳــﻝ  :اﻹﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻰ ﺗﺧطــﻳط وﺗطــوﻳر ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻲ  ،دار
اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ  ،اﻟﻘﺎﻫرة 1999 ،م .
 .26ﺧﻠﻳــﻝ ﻣﻌــوض :ﺳــﻳﻛوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻧﻣــو ،اﻟطﻔوﻟــﺔ واﻟﻣراﻫﻘــﺔ ،اﻟطﺑﻌــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ،دار اﻟﻔﻛــر اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ،
اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ1994 ،م .

 .27راﻧﻳــﺎ ﻣﺣﻣــد ﺣﺳــن  :أﺛــر إﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﺑــرﻣﺞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﻣﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛــب اﻟﺛﻼﺛــﻲ ﻟــدي

طﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة  ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ 1999 ،م .
 .28زاﻫر أﺣﻣد:ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻛﻔﻠﺳﻔﺔ وﻧظﺎم ، ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة1996م

 .29زﻳﻧب ﻣﺣﻣد أﻣـﻳن :أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ ﻋﻠـﻲ اﻟﺗﺣﺻـﻝ اﻟدراﺳـﻲ واﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت ﻟـدي اﻟطـﻼب
ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻳــﺎ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻣﻧﻳــﺎ
1995م.
 .30ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :إﺷﻛﺎﻟﻳﺎت ﺣوﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم،دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻧﻳﺎ2000م.

 .31زﻳﻧب ﻣﺣﻣد أﻣﻳن و ﻧﺑﻳﻝ ﺟـﺎد ﻋزﻣـﻲ :ﻧظـم ﺗـﺄﻟﻳف اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـددة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام Author
، wareدا ار ﻟﻬدي ،اﻟﻣﻧﻳﺎ2001 ،م.

 .32ﺳــﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻠطﻳ ـف  :ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﻣﻘﺗــرح ﺑﺈﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ) ﺗﻔرﻳــد
اﻟﺗﻌﻠﻳم ( ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳم ﺑﻌـض ﻣﻬـﺎرات اﻟﻬـوﻛﻲ ﻟطﺎﻟﺑـﺎت
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ 2005م .
 .33ﺳ ــﻠﻳﻣﺎن ﻋﻠ ــﻲ ﺣﺳـ ـﻳن وآﺧ ــرون :اﻟﺗﺣﻠﻳـــﻝ اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻟﻣﺳـــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـــدان اﻟﻣﺿـــﺎر دار اﻟﻣﻌ ــﺎرف،
اﻟﻘﺎﻫرة1983 ،م .
 .34ﻋﺎدﻝ اﻟﺳﻳد ﻣﺣﻣـد ﺳـراﻳﺎ :ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر وﺑﻌـض اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻣﻔـرد ﻓـﻲ
ﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻻﺑﺗﻛــﺎري واﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻧﺣــو ﻣــﺎدة اﻟﻌﻠــوم ﻓــﻲ ﺿــوء اﻷﺳــﻠوب
اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﻟــدي ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻹﻋدادﻳــﺔ رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة ،ﻛﻠﻳــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ1998 ،م.
 .35ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﻳــد ازﻫــر  :ﻓﺳــﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟوﺛــب واﻟﻘﻔــز  ،ﻣرﻛــز اﻟﻛﺗــﺎب ﻟﻠﻧﺷــر،
 2000م .

 .36ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن ﻋﺑــد اﻟﺳــﻼم ﺣﺎﻣــﻝ :ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻟﻣودﻳــوﻻت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ و اﻟــﻧﻣط اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﻳــﺔ
ﻛﻔﺎﻳﺎت اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘوﻳم ﻟدي طﻼب ﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟﻳﻣن رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ
ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ 1995م .
 .37ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺻطﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﺳـﻼم :ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗدرﻳس اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻝ
اﻟﺗﻼﻣﻳـــذ واﺗﺟﺎﻫـــﺎﺗﻬم ﻧﺣـــو اﻟﻌﻠـــوم ﺑﺎﻟﺻـــف اﻟﺛـــﺎﻧﻲ اﻹﻋـــدادي ،اﻟﺟﻣﻌﻳـــﺔ
اﻟﻣﺻــرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧــﺎﻫﺞ وطــرق اﻟﺗــدرﻳس ،اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟراﺑــﻊ ﻧﺣــو ﺗﻌﻠــﻳم
أﺳﺎﺳﻲ أﻓﺿﻝ ،اﻟﻘﺎﻫرة  6-3أﻏﺳطس 1992م.
 .38ﻋﺑد اﻟﻌظﻳم ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻔرﺟﺎﻧﻲ :اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ ،دار ﻏﻳـث ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ
واﻟﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة1997 ،م.
 .39ﻋﺛﻣﺎن ﺣﺳﻳن رﻓﻌـت :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺗﺳـﺎﺑﻘﻰ اﻟوﺛـب واﻟﻘﻔـز ،ﻧﺷـرة أﻟﻌـﺎب اﻟﻘـوي ،اﻻﺗﺣـﺎد
اﻟدوﻟﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘوي ﻟﻠﻬواة ،ﻣرﻛز اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﻌدد اﻟﺳـﺎدس،
1993م.
 .40ﻋﺛﻣــﺎن ﻣﺻــطﻔﻲ ﻋﺛﻣــﺎن :ﻫﺷــﺎم ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﺣﻠــﻳم :أﺛـــر ﺑرﻧـــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـــﻲ ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام اﺳـــﻠوب
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﻠــﻲ ﺗﻌﻠــم ﺑﻌــض اﻟﻣﻬــﺎرات ﺑــدرس اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﻟﺗﻼﻣﻳــذ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ :ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻋﻠـوم وﻓﻧـون ،اﻟﻣﺟﻠـد اﻟﻌﺷـرون،
اﻟﻌدد اﻷوﻝ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ،ﻳﻧﺎﻳر 2004 ،م
 .41ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺑﻳش :ﻣﺻر واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﻳر ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘوﻣﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة1992 ،م

 .42ﻏــﺎدة ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز :ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠــم ذاﺗــﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣﻬــﺎرات إدارة اﻷزﻣــﺎت ﻟــدى
ﻣﻌﻠﻣـــﻲ اﻟﺗـــﺎرﻳﺦ ﻓـــﻲ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳـــﺔ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة ،ﻛﻠﻳــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس2002،م .

 .43ﻋﻔـ ـ ـ ــﺎف ﻋﺑـ ـ ـ ــد اﻟﻛ ـ ـ ـ ـرﻳم:اﻟﺗــــــــدرﻳس ﻟﻠــــــــﺗﻌﻠم ﻓــــــــﻲ اﻟﺗرﺑﻳــــــــﺔ اﻟﺑدﻧﻳــــــــﺔ واﻟرﻳﺎﺿــــــــﻳﺔ،ﻣﻧﺷـ ـ ـ ــﺎة
اﻟﻣﻌﺎرف،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ1994،م

 .44ﻓﺎطﻣــﺔ ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﻓﻠﻳﻔــﻝ  :أﺛـــر ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـــﻲ ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام أﺳـــﻠوب اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـــدﻳﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﻠـــم
ﻣﻬــﺎرات ﻛــرة اﻟﺳــﻠﺔ ﻟــدى ﺗﻠﻣﻳــذات اﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ،
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ 2003م .

 .45ﻓرﻳــد أﺑــو زﻧــﺔ  :ﺗــدرﻳس اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺎت ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻔــردي واﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺟﻣﻌــﻲ ،اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣــﻲ
اﻷوﻝ ﺑﺑﻳروت  1993م.

 .46ﻛﻣـﺎﻝ ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﻳــد زﻳﺗــون :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻻﺗﺻــﺎﻻت ،ﻋـﺎﻟم اﻟﻛﺗــب،
اﻟﻘﺎﻫرة2002م

 .47ﻛﻣــﺎﻝ ﻋﺑداﻟﺣﻣﻳدإﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ  ،ﻣﺣﻣــد ﺻــﺑﺣﻲ ﺣﺳــﺎﻧﻳن  :اﻟﻘﻳــﺎس ﻓــﻰ ﻛــرة اﻟﻳــد ،داراﻟﻔﻛراﻟﻌرﺑــﻰ
،اﻟﻘﺎﻫرة 1985،م.

 .48ﻛﻣــﺎﻝ ﻳوﺳــف إﺳــﻛﻧدر  ،ﻣﺣﻣــد ذﺑﻳــﺎن  :ﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ،اﻟﻛوﻳــت ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﻔــﻼح
1994م
 .49ﻛرم ﻟوﻳز ﺷـﺣﺎﺗﻪ :ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﺳﺗﺧدام إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻓﻲ ﺗﻔرﻳد اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻟﺗـدرﻳب ﺑﻌـض اﻟﻣﻬـﺎ ارت
اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻷوﻟــﻲ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ،ﻣﺟﻠــﺔ
ﺑﺣ ــوث اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ ،اﻟﻌ ــدد اﻟ ارﺑ ــﻊ ،ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ ﺑﺄﺳ ــﻳوط،
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻳوط1994 ،م.

 .50ﻟﻳﻠﻲ اﻟﺳﻳد ﻓرﺣﺎت  :اﻟﻘﻳﺎس واﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر  ،اﻟﻘـﺎﻫرة
 2001،م.
 .51ﻟﻳﻠــﻰ ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز زﻫ ـران :اﻷﺻــوﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ واﻟﻔﻧﻳــﺔ ﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ ﻓــﻲ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ دار
زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة 1999م
 .52ﻣﺎﺟدة أﺑو ﺟـﺎﺑر :ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻣﻔﻬوﻣﻪ وأﺳﺳﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪ ،وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺳﻠﺳﻠﺔ دراﺳـﺎت
وﺑﺣــوث،اﻟﺟﻣﻌﻳــﺔ اﻟﻣﺻــرﻳﺔ ،ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم،اﻟﻣﺟﻠــد اﻟﺧــﺎﻣس ،اﻟﻘــﺎﻫرة،
1995م.
 .53ﻣﺎﺟـدة ﻋﻠـﻲ ﻣﺣﻣـد:اﻻﺳـﺗﻘﻼﻝ ـ اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻹدراﻛـﻲ وأﺛـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﻌﻠم اﻟـذاﺗﻲ ﻟوﺛﺑـﺔ اﻟﻔﺟـوة ﻓـﻲ
اﻟﺟﻣﺑــﺎز اﻹﻳﻘــﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻛﺗــب اﻟﻣﺑرﻣﺟــﺔ ،اﻟﻣﺟﻠــد اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻳﺎ 1999م
 .54ﻣﺎﻫر إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺻﺑري :ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﻘري ،اﻟرﻳـﺎض،
1999م.
 .55ﻣﺎﻳﺳــﺔ ﻣﺣﻣــد ﻋﻔﻳﻔــﻲ  :ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣــف ﻋﻠــﻰ اﻟظﻬــر
ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺑﺗدﺋﺎت ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﺑﻧـﺎت  ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟزﻗـﺎزﻳق 2006م
.
 .56ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﻳﻧﻲ ﻣﺣﻣود:ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام أﺳـﻠوب اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم ﺑﻌـض

اﻟﻣﻬــﺎرات اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ ﻛــرة اﻟﻘــدم ﻟﻠﻣﺑﺗــدﺋﻳن رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﻧــوراة ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ 2005م .
 .57ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن ﺳـﺎﻟم ﺻـﻘر :أﺛــر أﺳـﺗﺧدام طـرﻳﻘﺗﻳن ﻣــن اﻟطـرق اﻟﺗﺷﺧﻳﺻـﻳﺔ اﻟﻌﻼﺟﻳــﺔ ﻓـﻲ إطــﺎر
ﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺣﺗﻰ اﻟـﺗﻣﻛن ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﺻـﻳﻝ وأﺗﺟﺎﻫـﺎت ﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﻔرﻗـﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ

ﻣـن اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷﻋدادﻳــﺔ ﻟﻣﻘـرر اﻟﻌﻠــوم رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراة ،ﺗرﺑﻳــﺔ طﻧطـﺎ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ
طﻧطﺎ1990،م.
 .58ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوى  :اﺧﺗﺑﺎرات اﻷداء اﻟﺣرﻛﻰ  ،ط، 3دار اﻟﻔﻛر  ،اﻟﻘﺎﻫرة  1994 ،م.
 .59ـ ـ ـ ـ ـ :ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟرﻳﺎﺿﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ،دار اﻟﻣﻌرف اﻟﻘﺎﻫرة1994 ،م.
 .60ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠوﻝ ،ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﺑـد اﻟﻠطﻳـف :ﺗـﺄﺛﻳر ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ ﻣﻘﺗـرح ﺑﺈﺳـﺗﺧدام أﺳـﻠوب

اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة ﻋﻠــﻲ ﺟواﻧــب اﻟــﺗﻌﻠم ﻟﻣﻬــﺎرة اﻟوﺛــب اﻟطوﻳــﻝ ﻟﺗﻠﻣﻳــذات

اﻟﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳـــــﺔ ،ﻣﺟﻠ ـ ــﺔ ﻧظرﻳ ـ ــﺎت وﺗطﺑﻳﻘ ـ ــﺎت اﻟﻌ ـ ــدد  ،49ﻛﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن ،ﺑﺄﺑﻲ ﻗﻳر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ2003 ،م
 .61ﻣﺣﻣــد ﺳــﻌد زﻏﻠــوﻝ ،ﻣﺻــطﻔﻲ اﻟﺳــﺎﻳﺢ ﻣﺣﻣــد :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ إﻋــداد ﻣﻌﻠــم اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ،ﻣﻛﺗﺑــﺔ
وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ 2001م.
 .62ﻣﺣﻣ ــد ﺳ ــﻌد زﻏﻠ ــوﻝ  ،ﻣﻛ ــﺎرم ﺣﻠﻣ ــﻲ أﺑ ــو ﻣرﺟ ــﺔ  :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺎ اﻟﺗﻌﻠـــﻳم وأﺳـــﺎﻟﻳﺑﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺗرﺑﻳـــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ط 1ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر2001م.
 .63ﻣﺣﻣ ــد رﺿ ــﺎ اﻟﺑﻐ ــدادي :اﻷﻫـــداف واﻻﺧﺗﺑـــﺎرات ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ وطـــرق اﻟﺗـــدرﻳس ﺑـــﻳن اﻟﻧظرﻳـــﺔ
واﻟﺗطﺑﻳق ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة1998 ،م .
 .64ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة 1998م.

 .65ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻰ ﺣﺳﺎﻧﻳن :اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘوﻳم ﻓﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،ط، 3
دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ  ،اﻟﻘﺎﻫرة  1996م.

 .66ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻐﻧــﻲ ﻋﺛﻣــﺎن :ﻣوﺳــوﻋﺔ أﻟﻌــﺎب اﻟﻘــوي )ﺗﻛﻧﻳــك – ﺗــدرﻳب – ﺗﻌﻠــﻳم – ﺗﺣﻛــﻳم( ،دار
اﻟﻌﻠم ،ط1990 ، 1م.

 . 67ﻣﺣﻣد ﻋطﻳﺔ ﺧﻣﻳس  :ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠم  ،ﻣﻛﺗ ﺑﺔ د ار اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎﻫ رة 2002 ،م .
 .68ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﻳﻠـﺔ :اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳـﺔ،دار اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ اﻟﻌـﻳن،اﻹﻣـﺎرات
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة2001م.
 .69ﻣﺣﻣود ﻣﻬدي ﺳﺎﻟم :ﺗﻘﻧﻳﺎت وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة2002،م.
 .70ﻣـراد ﻋﻠــﻲ ﻋﻳﺳــﻰ ﺳــﻌد،وﻟﻳــد اﻟﺳــﻳد أﺣﻣــد ﺧﻠﻳﻔــﺔ :اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر وذوي اﻹﻋﺎﻗــﺔ اﻟﺑﺻــرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳــق،
دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﻳﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر اﻷﺳﻛﻧدرﻳﺔ2008م.
 .71ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣﻳﻊ :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم  ،ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻘﺎﻫرة  1999م.
 .72ﻣﺻــطﻔﻲ ﻋﺑــد اﻟﺳــﻣﻳﻊ ﻣﺣﻣــد ،ﻣﺣﻣــد ﻟطﻔــﻲ ﺟــﺎد ،ﺻــﺎﺑر ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌم ﻣﺣﻣــد :اﻻﺗﺻــﺎﻝ واﻟوﺳــﺎﺋط
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـــﺔ ﻗـــ ارءات أﺳﺎﺳـــﻳﺔ ﻟﻠطﺎﻟـــب اﻟﻣﻌﻠـــم ،ﻣرﻛ ــز اﻟﻛﺗ ــﺎب ﻟﻠﻧﺷ ــر ،اﻟﻘ ــﺎﻫرة،
2001م.
 .73ﻣﻛﺎرم ﺣﻠﻣﻲ أﺑو ﻫرﺟﻪ ،ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠوﻝ :ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ اﻟﺗﺷﺧﻳص
واﻟﻌﻼﺟﻲ ،ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة2000 ،م
 .74ﻣﻬدي ﻣﺣﻣود ﺳﺎﻟم  :ﺗﻘﻧﻳﺎت ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ  2002م .
 .75ﻣﻳرﻓــت ﺳــﻣﻳر ﺣﺳــﻳن ﺳــﻳد :ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﻣﻘﺗــرح ﺑﺈﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر )ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم(
ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام اﻟوﺳـــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻋﻠـــﻲ ﺗﻌﻠـــﻳم ﺑﻌـــض ﻣﻬـــﺎرات اﻟﻛـــرة اﻟطـــﺎﺋرة
ﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﻳـر ﻣﻧﺷـورة،
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ2003 ،م.
 .76ﻧرﺟس اﻟﺳﻳد ﺣﻣدي :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠم دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎﻫرة 1986م.

 .77ﻧﻔــﻳن ﺣﻧﻔــﻲ ﻋﺑــد اﻟﺧــﺎﻟق  :ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﻣﻘﺗــرح ﺑﺈﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر ) ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم (
ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام اﻟوﺳـــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﻠـــم ﺑﻌـــض ﻣﻬـــﺎ ار ت اﻟﺑﺎﻟﻳـــﺔ  ،ﻛﻠﻳــﺔ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ 2005م .
 .78ﻫﺎﻟــﺔ ﻣﺣﻣــد ﺗوﻓﻳــق :ﻓﺎﻋﻠﻳـــﺔ اﺳـــﺗﺧدام إﺳـــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳـــﺔ ﺑﻌـــض ﻣﻬـــﺎرات
ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗــدرﻳس اﻟﻌﻠــوم ﻟــدي ﺗﻼﻣﻳــذ ﻣــدارس اﻟﻧــور
اﻹﺑﺗداﺋﻳـــــــﺔ،رﺳـ ـ ــﺎﻟﺔ دوﻛﺗـ ـ ــوراﻩ ﻏﻳـ ـ ــر ﻣﻧﺷـ ـ ــورة،ﻣﻌﻬـ ـ ــد اﻟﺑﺣـ ـ ــوث واﻟد ارﺳـ ـ ــﺎت
اﻟﺗرﺑوﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة2000،م.
 .79ﻫﺷــﺎم ﺳــﻳد إﺑ ـراﻫﻳم  :أﺛـــر ﺗﻐﻳﻳـــر ﺗﺳﻠﺳـــﻝ اﻷﻣﺛﻠـــﺔ واﻟﺗﺷـــﺑﻳﻬﺎت ﻓـــﻲ ﺑـــراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳـــوﺗر ﻣﺗﻌـــددة
اﻟوﺳــﺎﺋط ﻋﻠــﻲ ﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﻳن واﻟﻣﻌﺗﻣــدﻳن إدراﻛﻳ ـﺎً ﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ
اﻟوﺳــــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــــددة ،رﺳ ــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳ ــﺗﻳر ﻏﻳ ــر ﻣﻧﺷ ــورة ،ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ

اﻷزﻫر 2000م .
 .80وﻓﺎء ﺻﻼح اﻟدﻳن إﺑراﻫﻳم :أﺛر اﺧﺗﻼف اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗرﻳﺔ ﻋﻠﻲ
ﺗﺣﺻــﻳﻝ طــﻼب ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻏﻳــر
ﻣﻧﺷورة ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ1999 ،م
 .81وﻓﻳﻪ ﻣﺻطﻔﻲ ﺣﺳن أﺑو ﺳﺎﻟم :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ﻓـﻲ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻌـﺎرف
 ،اﻷﺳﻛﻧدرﻳﺔ 2001م .

 .82ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ 2007م .
 .83ﻳﺣﻳــﻲ ﻣﺣﻣــد ﻟطﻔــﻲ :ﻓﻌﺎﻟﻳـــﺔ اﻟوﺣـــداﺗﻲ اﻟﺻـــﻐﻳرة ﻓـــﻲ اﻛﺗﺳـــﺎب اﻟطـــﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣـــﻳن اﻟﻣﺗﻌـــﺎوﻧﻳن
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ﻣرﻓق ) ( 1

ﺑﻳﺎن ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﺧﺑراء
م

اﻟوظﻳﻔﺔ

اﻹﺳم

1

إﻳﻣﺎن ﺳﻌد زﻏﻠوﻝ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر ﺑﻘﺳـم ﻣﺳـﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر

2

ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺿﻬراوى

أﺳﺗﺎذ ﺗدرﻳب اﻟﻌﺎب اﻟﻘوى ورﺋﻳس ﻗﺳـم ﻧظرﻳـﺎت اﻟﻣﻳـدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳـﺔ

3

إﻳﻧﺎس ﺳﺎﻟم اﻟطوﺧﻲ

أﺳـــﺗﺎذ ﺗـــدرﻳب ﻣﺳـــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـــدان واﻟﻣﺿـــﻣﺎر ﺑﻘﺳـــم ﻣﺳـــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـــدان

4

ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﻳﺳﻲ

أﺳــﺗﺎذ ﺗــدرﻳب ﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳــدان واﻟﻣﺿــﻣﺎر ﺑﻘﺳــم ﻧظرﻳــﺎت وﺗطﺑﻳﻘــﺎت

5

ﻧﺟﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺑﺣﻳرى

6

ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻓرج

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳـﺔ

7

ﺟﻣﺎﻝ إﻣﺎم اﻟﺳﻳد

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳـﺔ

8

ﻋﺻﺎم اﻟدﻳن رﺟﺎﺋﻲ رﺿوان

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﻣﺳـــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـــدان واﻟﻣﺿـــﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳـــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـــﺔ اﻟرﻳﺎﺿـــﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧـــﻳن ﺟﺎﻣﻌـــﺔ

اﻟزﻗﺎزﻳق

أﺳــﺗﺎذ ﺗــدرﻳب ﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳــدان واﻟﻣﺿــﻣﺎر ﺑﻘﺳــم ﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳــدان
واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳـﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
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ﻣرﻓق )  ( 2ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ
م

اﻟوﺻف واﻟﻣﻛوﻧﺎت

اﻹطﺎر

1

اﻟﺑﺳﻣﻠﺔ

ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳم

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻛﻠﻳﺔ
اﻟﻘﺳم

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﻗﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر
ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺈﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرة

2

ﻋﻧوان اﻟﺑﺣث

3

اﻟﺑﺎﺣث

4

ﻫﻳﺋﺔ اﻹﺷراف

5

ﻫﻳﺋﺔ اﻹﺷراف

اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ
ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر
اﻟﺑﺎﺣث
ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ﻣﺣﻣد ﺧﺿر
أﺧﺻﺎﺋﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم
إﺷراف
أ  .د  /ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﻳﺳﻲ

أﺳﺗﺎذ ﺗدرﻳب ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت
وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟزﻗﺎزﻳق
إﺷراف
أ  .م د /ﻋﺻﺎم اﻟدﻳن رﺟﺎﺋﻲ رﺿوان

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت

ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

2/ 129

تابع ﻣرﻓق )( 2
م

اﻟوﺻف واﻟﻣﻛوﻧﺎت

إطﺎر ﻋن اﻟﻧﺑذة
6

اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻬﺎرة
اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ

إطﺎر ﻣﺣور ﺗﺎرﻳﺦ
7

أﻟﻌﺎب اﻟﻘوي
اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ

إطﺎر ﻓرﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون
وﻳﺗﻛون ﻣن ﻧص
وﺗﻌﻠﻳق ﺻوﺗﻲ وﺻور

8

ﻣرﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻋرض اﻟﻔﻳدﻳو
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷداء
ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺷﺎﻫدة
اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ

اﻹطﺎر
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تابع ﻣرﻓق )( 2
م

اﻟوﺻف واﻟﻣﻛوﻧﺎت
إطﺎر ﻓرﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون
وﻳﺗﻛون ﻣن ﻧص وﺗﻌﻠﻳق
ﺻوﺗﻲ وﺻور ﻣرﺳوﻣﺔ

9

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
ﻋرض اﻟﻔﻳدﻳو اﻟﺧﺎص

ﺑﺎﻷداء ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺷﺎﻫدة
اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ

إطﺎر ﻣﺣور اﻷﻫداف
10

اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ واﻷﻫداف
اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ وﻣراﺣﻝ اﻷداء
وأﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻳم

إطﺎر ﻣﺣور اﻟﻣراﺣﻝ
اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب
اﻟطوﻳﻝ وﻳﺗﻛون ﻣن ﻧص
 11وﺗﻌﻠﻳق وﺻور ﻣرﺳوﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ

ﻋرض اﻟﻔﻳدﻳو اﻟﺧﺎص
ﺑﺎﻷداء

اﻹطﺎر
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تابع ﻣرﻓق ) (2
م

اﻟوﺻف واﻟﻣﻛوﻧﺎت
إطﺎر ﻓرﻋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻹﻗﺗراب وﻳﺗﻛون ﻣن ﻟﻘطﺔ

12

ﻟﻘطﺔ ﻓﻳدﻳو ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
اﻟﻌرض ﻟﻠﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻌﺎدﻳﺔ
واﻟﻌرض اﻟﺑطﺊ

13
إطﺎر ﻓرﻋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ

اﻹرﺗﻘﺎء وﻳﺗﻛون ﻣن ﻟﻘطﺔ
ﻓﻳدﻳو وﺻور ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻊ
إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌرض ﻟﻠﻣﺷﺎﻫدة
اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻌرض اﻟﺑطﺊ

14

اﻹطﺎر
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تابع ﻣرﻓق )(2
م

اﻟوﺻف واﻟﻣﻛوﻧﺎت

15
إطﺎر ﻓرﻋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟطﻳران وﻳﺗﻛون ﻣن
ﻟﻘطﺔ ﻓﻳدﻳو وﺻور
ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
اﻟﻌرض ﻟﻠﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻌﺎدﻳﺔ
واﻟﻌرض اﻟﺑطﺊ
16

إطﺎر ﻓرﻋﻲ ﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﻬﺑوط وﻳﺗﻛون ﻣن ﻟﻘطﺔ
17

ﻟﻘطﺔ ﻓﻳدﻳو وﺻور

ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
اﻟﻌرض ﻟﻠﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻌﺎدﻳﺔ
واﻟﻌرض اﻟﺑطﺊ

اﻹطﺎر
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تابع ﻣرﻓق )(2
م

اﻟوﺻف واﻟﻣﻛوﻧﺎت

18

إطﺎر ﻓرﻋﻲ ﻷﺳﺋﻠﺔ
اﻟﺗﻘوﻳم وﺗﺗﺿﻣن

 19ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻠﻣﻳذ ﻟﺟواﺑﻪ
ﺻﺢ أم ﺧطﺄ وأﻳﺿﺎ
ﺗﻌزﻳزﻩ

20

اﻹطﺎر

مرفق )(3
جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية بنين
قسم نظريات وتطبيقات مسابقات
الميدان والمضمار

استمارة تقييم مستوي األداء
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االســـــم

قبلي

تتبعي

بعدي

السيد األستاذ الدكتور/
تحية طيبة وبعد . . .
برجاء من سيادتكم التكرم بتقييم عينة البحث في مستوي أداء مسابقة الوثب الطويل في
القياس القبلي والقياس التتبعي والقياس البعدي وإعطاء الدرجة لكل قياس من  10درجة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ، ، ،
الباحث
محمد عبده خضر

مرفق ) ( 4
كشف تفريغ نتائج القياسات واالختبارات الخاصة بالقدرات البدنية والمستوى الرقمي قيد البحث
الموافق / /
تاريخ القياس يوم

م

االسم

الوثب
العريض
من الثبات

قوة عضالت
الرجلين
بالديناموميتر

ثني الجذع
أماما اسفل
من وضع
الوقوف

زمن عدو
 30م من
البدء
الطائر

الجري
المتعرج
لفليشمان

قوة عضالت
الظھر
بالديناموميتر

المستوى
الرقمي

131

1
2
3
4
5
6
7
القائم بالقياس :

االسم :
التوقيع :

/

ﻣرﻓق ) (5
اﺳﺗﻣﺎرة ﻓردﻳﺔ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺗوﺻﻳف وﺗﺟﺎﻧس ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻳﺎس ﻳوم
م

اﻻﺳم

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻳﻼد
ﻳوم ﺷﻬر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﺎﻟﻘﻳﺎس
اﻻﺳم :
اﻟﺗوﻗﻳﻊ
-1
-2
-3

ﺳﻧﻪ

اﻟﻣواﻓق /

/

اﻟطوﻝ

اﻟوزن

ﺳم

ﻛﺟم

اﻟﻌﻣر

اﻟﻌﻣر

اﻟﻣﺳﺗوى

اﻟزﻣﻧﻰ

اﻟﺗدرﻳﺑﻲ

اﻟرﻗﻣﻲ

ﺳﻧﺔ

ﺳﻧﺔ

ﻣﺗر

6/
ﻣرﻓق )( 6
ﻗﻳﺎس اﻟطوﻝ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺟﺳم
اﺳم اﻻﺧﺗﺑﺎر :ﻗﻳﺎس طوﻝ اﻟﻘﺎﻣﺔ اﻻرﺗﻔﺎع(.
اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر :ﺗﺣدﻳد اﻟطوﻝ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺟﺳم.
اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ :ﺟﻬﺎز اﻟرﺳﺗﺎﻣﻳﺗر وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﺎﺋم ﻣﺛﺑت ﻋﻣودﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻓﺔ ﻗﺎﻋدة ﺧﺷﺑﻳﺔ
طوﻟﻪ  205ﺳم ﻣدرج ﻓﻲ أﺣد ﺟواﻧﺑﻪ ﺑﺎﻟﺳم واﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧر ﺑﺎﻟﺑوﺻﺔ وﻳﻛون اﻟﺻﻔر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوي
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺧﺷﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳوﺟد ﺟزء ﻣﺛﺑت أﻓﻘﻳﺎ ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺣرك ﻷﻋﻠﻲ وﻷﺳﻔﻝ.
اﻹﺟراءات :ﻳﻌد ﺗﺟﻬﻳز اﻟﺟﻬﺎز ﻟﻠﻘﻳﺎس ﻳﻘوم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗﺑر ﺑﺧﻠﻊ اﻟﺣذاء.
ﻣواﺻــﻔﺎت اﻷداء :ﻳﻘــف اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﺧﺗﺑــر ﺣــﺎﻓﻲ اﻟﻘــدﻣﻳن وظﻬ ـرﻩ ﻣواﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﺋم ﺑﺣﻳــث ﻳﻼﻣﺳــﻪ ﻓــﻲ
ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻫﻲ:
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻳن اﻟﻠوﺣﻳن.
 أﺑﻌد ﻧﻘطﺔ ﻟﻠﺣوض ﻣن اﻟﺧﻠف.
 أﺑﻌد ﻧﻘطﺔ ﻟﺳﻣﺎﻧﺔ اﻟﻘدم.
ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة أن ﻳﺷــد اﻟﻣﺧﺗﺑــر ﻷﻋﻠــﻲ وﻟﻸﻣــﺎم ﺛــم ﻳــﺗم إﻧ ـزاﻝ اﻟﺣﺎﻣــﻝ ﺣﺗــﻲ ﺗﻼﻣــس اﻟﺣﺎﻓــﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ
ﻟﻠﺟﻣﺟﻣﺔ.
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ :ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟرﻗم اﻟﻣواﺟﻪ ﻟﻠﺣﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺳم.( 52 : 61 ) .

7/
ﻣرﻓق ) ( 7
ﻗﻳﺎس وزن اﻟﺟﺳم
اﺳم اﻻﺧﺗﺑﺎر :ﻗﻳﺎس وزن اﻟﺟﺳم.
اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر :ﺗﺣدﻳد اﻟوزن اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺟﺳم.
اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ :ﻣﻳزان طﺑﻲ.
اﻹﺟـراءات :ﻣﺛــﻝ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻳـزان ﻳﺟــب اﻟﺗﺄﻛــد أوﻻ ﻣــن ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﺟﻬــﺎز وذﻟــك ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋــن ﻗﻳﻣــﺔ
ﺗﺣﻣﻳﻠــﻪ ﺑﺈﺛﻘــﺎﻝ ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻘﻳﻣــﺔ وذﻟــك ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺻــدق ﻣؤﺷـراﺗﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋــن ﻗﻳﻣــﺔ اﻹﺛﻘــﺎﻝ اﻟﺗــﻲ
وﺿﻌت ﻋﻠﻳﻪ.
ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﻳﺎس :ﻳﻘف اﻟﺷﺧص ﻋﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ )اﻟﻘﺎﻋدة(.
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ :ﻳﺣﺳب اﻟﻣﻳزان ﻋن طرﻳق ﻗراءة اﻟﺗدرﻳب ﺑﺎﻟﻛﻳﻠو ﺟرام.( 59 : 61 ) .

8/
ﻣرﻓق ) ( 8
ﺛﻧﻲ اﻟﺟذع أﻣﺎﻣﺎ أﺳﻔﻝ ﻣن اﻟوﻗوف
اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر :ﻗﻳﺎس ﻣروﻧﺔ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣور اﻷﻓﻘﻲ.
اﻷدوات :ﻣﻘﻌد ﺑدون ظﻬر ارﺗﻔﺎﻋﻪ )  50ﺳم( ،ﻣﺳطرة ﻣرﻧﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻣن ﺻـﻔر إﻟـﻲ )100ﺳـم( ﻣﺛﺑﺗـﺔ
ﻋﻣودﻳــﺔ ﻋﻠــﻲ ﻣﻘﻌــد ﺑﺣﻳــث ﻳﻛــون رﻗــم ) 50ﺳــم ( ﻣوازﻳــﺎ ﻟﺳــطﺢ اﻟﻣﻘﻌــد ورﻗــم ) 10ﺳــم ( ﻣوازﻳــﺎ
ﻟﻠﺣﺎﻓﺔ اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻟﻠﻣﻘﻌد ،ﻣؤﺷر ﺧﺷﺑﻲ ﻳﺗﺣرك ﻋﻠﻲ ﺳطﺢ اﻟﻣﺳطرة.
ﻣواﺻــﻔﺎت اﻷداء :ﻳﻘــف اﻟﻣﺧﺗﺑــر ﻓــوق اﻟﻣﻘﻌــد واﻟﻘــدﻣﺎن ﻣﺿــﻣوﻣﺗﺎن ﻣــﻊ ﺗﺛﺑﻳــت أﺻــﺎﺑﻊ اﻟﻘــدﻣﻳن ﻋﻠــﻲ
ﺣﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻘﻌــد ﻣــﻊ اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑــﺎﻟرﻛﺑﺗﻳن ﻣﻔــرودﺗﻳن ،ﻳﻘــوم اﻟﻣﺧﺗﺑــر ﺑﺛﻧــﻲ ﺟذﻋــﻪ ﻟﻸﻣــﺎم وﻷﺳــﻔﻝ ﺑﺣﻳــث
ﻳدﻓﻊ اﻟﻣؤﺷر ﺑﺄطراف أﺻﺎﺑﻌﻪ إﻟﻲ أﺑﻌد ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﻋﻠﻲ أن ﻳﺛﺑت ﻋﻧـد أﺧـر ﻣﺳـﺎﻓﺔ ﻳﺻـﻝ ﻟﻬـﺎ
ﻟﻣدة ﺛﺎﻧﻳﺗﻳن.
ﺗوﺟﻳﻬﺎت:
 ﻳﺟب ﻋدم ﺛﻧﻲ اﻟرﻛﺑﺗﻳن أﺛﻧﺎء اﻟداء.
 ﻟﻠﻣﺧﺗﺑر ﻣﺣﺎوﻟﺗﺎن ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻪ أﻓﺿﻠﻬﺎ.
 ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺛﻧﻲ اﻟﺟذع ﺑﺑطء.
 ﻳﺟب ﺗﺛﺑﻳت ﻋﻧد أﺧر ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻳﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻟﻣدة ﺛﺎﻧﻳﺗﻳن.
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ :ﻳﺳﺟﻝ ﻟﻠﻣﺧﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﻳن وﺗﺣﺳب ﻟﻪ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻷﻛﺑر ﺑﺎﻟﺳم.
) .(327 : 61
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اﺧﺗﺑﺎر ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر
ﻏرض اﻻﺧﺗﺑﺎر :ﻗﻳﺎس اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻌﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن.
اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ :ﺟﻬﺎز دﻳﻧـﺎﻣوﻣﻳﺗر ﻣﺛﺑـت ﻋﻠـﻲ ﻗﺎﻋـدة ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻠوﻗـوف وﺑـﻪ ﻣﻘﻳـﺎس ﻣـدرج ،ﻣﺛﺑـت
ﺑﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣدﻳدﻳﺔ طوﻟﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 60ﺳم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺑﺎر ﺣدﻳدي طوﻟﻪ ﻳﺗ اروح ﻣن 55 – 50ﺳم.
وﺻف اﻷداء:
 ﻳﺛﺑت اﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر ﺑﺎﻟﻘﻌدة وﻳﺛﺑت ﺑﻪ ﻣن أﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﺳﺔ اﻟﺣدﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺑﺎر اﻟﺣدﻳدي.
 ﻳﺗﺧذ اﻟﻣﺧﺗﺑر وﺿﻊ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋدة ﺛم ﻳﻘﺑض ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺎر اﻟﺣدﻳدي ﺑﻛﻠﺗﺎ اﻟﻳدﻳن ﺑﺣﻳـث
ﻳﻛون ظﻬر اﻟﻳدﻳن ﻟﻠﺧﺎرج.
 ﻋﻧد إﻋطﺎء إﺷﺎرة اﻟﺑدء ﻳﻘوم اﻟﻣﺧﺗﺑر ﺑﻣد اﻟرﺟﻠﻳن ﻷﻋﻠﻲ ﻹﺧراج أﻗﺻﻲ ﻗوة ﻣﻣﻛﻧﺔ.
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر:
 ﻳﺟــب ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑــر أن ﻳﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻲ وﺿــﻊ اﻟظﻬــر واﻟــذراﻋﻳن ﺑﺎﺳــﺗﻘﺎﻣﺔ واﺣــدة ﻓــﻲ وﺿــﻊ
ﻣﺗﻌﺎﻣدة ﻣﻊ اﻷرض.
 ﻋدم اﻟﻣﻳﻝ ﺑﺎﻟرأس ﻟﻸﻣﺎم أو اﻟﺧﻠف.
 ﻳﺗم اﻟﺷد ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺎز اﻟدﻳﻧﺎﻣوﻣﻳﺗر ﺑﺑطء وﺑدون اﻟدﻓﻊ ﻓﺟﺄة أو ﻣرة واﺣدة.
ﺣﺳﺎب اﻟدرﺟﺎت :ﻳﻌطـﻲ ﻛـﻝ ﻣﺧﺗﺑـر ﻣﺣـﺎوﻟﺗﻳن ﻣﺗﺗـﺎﻟﻳﺗﻳن ،ﺗﺣﺳـب ﻟـﻪ ﻧﺗـﺎﺋﺞ أﻓﺿـﻠﻬﺎ ﻣﻘرﺑـﺔ إﻟـﻲ أﻗـرب
ﻧﺻف ﻛﻳﻠو ﺟرام.( 31 – 30 : 57 ) .
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اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن اﻟﺛﺑﺎت
اﻟﻐرض ﻣن ﻻﺧﺗﺑﺎر :ﻗﻳﺎس اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن ﻋﻠﻲ اﻟوﺛب ﻟﻸﻣﺎم.
ﻣﺳﺗوي اﻟﺳن :ﻣن  6ﺳﻧوات إﻟﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
اﻟﺟﻧس :ﻳﺻﻠﺢ ﻟﻠﺟﻧﺳﻳن.
اﻷدوات واﻷﺟﻬزة:
 ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﺿﺎء ﺑطوﻝ 3.50م وﻋرض 1.50م.
 ﺷرﻳط ﻗﻳﺎس ،ﻋﻼﻣﺎت أو طﺑﺎﺷﻳر.
 ﻳﺧطط ﻣﻛﺎن ﻟﻠوﺛب ﺑﺧطوط ﻣﺗوازﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗر.
 ﺗﻘﺳم اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣﺗر ﺑﺧطوط أﺧري ﻣﺗوازﻳﺔ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ  5ﺳم.
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر:
 ﻳﻘف اﻟﻣﺧﺗﺑر ﺧﻠف ﺧط اﻟﺑداﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﻛون اﻟﻘدﻣﺎن ﻣﺗوازﻳﺗﻳن وﻣﺗﺑﺎﻋدﺗﻳن ﻗﻠﻳﻼ.
 ﻳﺗم اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻘدﻣﻳن ﻣﻌﺎ.
 ﻳﺗم ﻣرﺟﺣﺔ اﻟذراﻋﻳن ﻟﻸﻣﺎم وﻷﻋﻠﻲ إﻋطﺎء اﻟدﻓﻊ.
 ﻳﻘ ــوم اﻟﻣﺧﺗﺑ ــر ﺑﺛﻧ ــﻲ اﻟ ــرﻛﺑﺗﻳن واﻟوﺛ ــب ﻟﻸﻣ ــﺎم ﻻ ﺑﻌ ــد ﻣﺳ ــﺎﻓﺔ ﻣﻣﻛﻧ ــﺔ وذﻟ ــك ﺑرﻓ ــﻊ اﻟﻘ ــدﻣﻳن
واﻟرﻛﺑﺗﻳن وﻣرﺟﺣﺔ اﻟذراﻋﻳن.
 ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻷرض ﻏﻳر ﻣﻠﺳﺎء ﻟﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ.
ﺣﺳﺎب اﻟدرﺟﺎت:
 ﻳـﺗم اﻟﻘﻳــﺎس ﻣـن اﻟﺑداﻳــﺔ إﻟـﻲ أﺧــر ﺟـزء ﻣــن اﻟﺟﺳـم ﻳﻠﻣــس اﻷرض ﻣـن اﺗﺟــﺎﻩ ﺧـط اﻟﺑداﻳــﺔ ﻛﻣــﺎ
ﻳدﺧﻝ ﺧط اﻟﻘﻳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ.
 ﻳﺗم اﻟﻘﻳﺎس ﻷﻗرب  5ﺳم وﻟﻠﻣﺧﺗﺑر  2ﻣﺣﺎوﻻت وﺗﺣﺳب أﺣﺳن ﻣﺣﺎوﻟﺔ.
) .( 234 – 233 : 46
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اﻟﺟري اﻟﻣﺗﻌرج ﻓﻠﻳﺷﻣﺎن.
اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر :ﻗﻳﺎس ﻗدرة اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻳﻳر اﺗﺟﺎﻩ ﺣرﻛﺔ اﻟﺟﺳم.
اﻷدوات :ﺳﺗﺔ ﻛراﺳﻲ ﺗوﺿﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ،ﺳﺎﻋﺔ إﻳﻘﺎف.
ﻣواﺻﻔﺎت اﻷداء :ﻳﻘف اﻟﻣﺧﺗﺑر ﺧﻠف ﺧط اﻟﺑداﻳﺔ ،وﻋﻧد ﺳـﻣﺎع إﺷـﺎرة اﻟﺑـدء ﻳﻘـوم ﺑﻌﻣـﻝ دورﺗـﻳن ﻋﻠـﻲ
أن ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺗﺟﺎوزﻩ ﻟﺧط اﻟﺑداﻳﺔ.
إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر:
 ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑر أن ﻳراﻋﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺧط اﻟﺳﻳر اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ.
 ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا أﺧطــﺄ اﻟﻣﺧﺗﺑــر ﻳﻘــوم اﻟﻣﺣﻛــم ﺑوﻗــف اﻷداء ﻋﻠــﻲ أن ﻳﻌــﺎد ﺑﻌــد أن ﻳﺣﺻــﻝ
اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻋﻠﻲ ﻓﺗرة راﺣﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ.
 ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻣراﻋﺎة ﻟﻣس اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺣددة )اﻟﻛراﺳﻲ( أﺛﻧﺎء اﻟﺟري.
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ :ﻳﺳﺟﻝ اﻟﻣﺧﺗﺑر اﻟزﻣن )ﻷﻗرب  0.01ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ( اﻟـذي ﻳﻘطـﻊ ﻓﻳـﻪ اﻟـدورﺗﻳن )ذﻫﺎﺑـﺎً ٕواﻳﺎﺑـﺎً(.
) (101 :57
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ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻠوﺛب اﻟطوﻳﻝ
اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر  :ﻗﻳﺎس اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻲ ﻟﻠوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث
اﻷدوات  :ﺣﻔرة وﺛب  ،ﺷرﻳط ﻗﻳﺎس
اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ  :ﻳﻘف اﻟﻼﻋب ﻓﻰ طرﻳق اﻻﻗﺗراب اﺳﺗﻌدادا ﻟﻠوﺛب داﺧﻝ اﻟﺣﻔرة ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻰ
ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ

ﺣﺳﺎب اﻟدرﺟﺎت  :ﺗﻘﺎس ﺟﻣﻳﻊ اﻟوﺛﺑﺎت ﻣن أﻗرب أﺛر ) أﺣدﺛﻪ أى ﺟزء ﻣن أﺟزاء ﺟﺳم اﻟﻣﺗﺳﺎﺑق أو

أﺣد أطراﻓﻪ ﻣن ﻣﻧطﻘﻪ اﻟﻬﺑوط إﻟﻰ ﺧط اﻻرﺗﻘﺎء أو إﻣﺗدادﻩ ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺄﺧذ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت ﻋﻣودﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺧط اﻻرﺗﻘﺎء أو إﻣﺗدادﻩ وﻳﺟب أن ﺗﺳﺟﻝ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﻷﻗرب  0.01ﻣﺗر أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﻟﻳﺳت ﺳﻧﺗﻳﻣﺗرات ﻛﺎﻣﻠﺔ (187 :85 ).
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اﺧﺗﺑﺎر ﻋدو  30م ﻣن اﻟﺑدء اﻟطﺎﺋر
اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎر  :ﻗﻳﺎس اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻوى
اﻷدوات واﻷﺟﻬزة  2 :ﺳﺎﻋﻪ اﻳﻘﺎف – ﻣﺿﻣﺎر أﻟﻌﺎب ﻗوى
ﻣواﺻﻔﺎت اﻻداء :
 ﻳﺣدد ﻣﻧطﻘﺔ إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺛﻼﺛﺔ ﺧطوط ﻣﺗوازﻳﺔ ﻣرﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن اﻟﺧط
اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ  20م وﺑﻳن اﻟﺧط اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث  30م .
 ﻳﺗﺧذ اﻟﻣﺧﺗﺑر وﺿﻊ اﻻﺳﺗﻌداد ) اﻟﺑدء اﻟﻌﺎﻟﻲ ( ﺧﻠف اﻟﺧط اﻷوﻝ


ﻋﻧد إﻋطﺎﺋﻪ اﺷﺎرة اﻟﺑدء ﻳﺟرى اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻷﻗﺻﻲ ﺳرﻋﺔ ﺣﺗﻲ ﻗطﻊ ﺧط اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟث .

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر :

 ﻟﺿﻣﺎن ﻋﺎﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻳﺟرى ﻛﻝ اﺛﻧﻳن ﻣﻌﺎ .
 ﻳﺑدأ اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻣن وﺿﻊ اﻟﺑدء اﻟﻌﺎﻟﻲ.
 ﻳﻌطﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻣﺣﺎوﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط .

ادارة اﻻﺧﺗﺑﺎر :

 ﻳﻌطﻰ اذن ﺑﺎﻟﺑدء ﻋﻧد ﺧط اﻟﺑداﻳﺔ ) اﻟﺧط اﻟﺛﺎﻧﻲ (.

 ﻋدد  2ﻣﻳﻘﺎﺗﻲ ﻋﻧد ﺧط اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ) اﻟﺧط اﻟﺛﺎﻟث ( .
 ﻣﺳﺟﻝ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .

اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ  :ﻳﺳﺟﻝ ﻟﻠﻣﺧﺗﺑر اﻟزﻣن ﻣن اﻟﺧط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺗﻲ اﻟﺧط اﻟﺛﺎﻟث  30م ( 247 :49 ) .
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ﻣرﻓق )  ( 14إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻌﺑﺔ:
 .1ﺗرﺟﻊ ﻧﺷﺄة أﻟﻌﺎب اﻟﻘوي إﻟﻲ:
أ -ﻗدﻣﺎء اﻟﻣﺻرﻳﻳن

ج -اﻷﻟﻣﺎن

ب – اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳون

 .2أوﻝ ﻣن ﻧظم ﺑطوﻻت أﻟﻌﺎب اﻟﻘوي وأﻋطﺎﻫﺎ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻫم:
أ -ﻗدﻣﺎء اﻟﻣﺻرﻳﻳن

ج -اﻟﻬﻧود

ب – اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳون

 .3ﻛﺎن ﻣن ﻳﺳﺗﺣق ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻟﻌﺎب اﻟﻘوي ﻋﻧد اﻟﻳوﻧﺎن اﻟﻘدﻣﺎء ﻫم:
أ -ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب

ب – أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺳب اﻟﻌرﻳق

ج -ﺟﻣﻳﻊ اﻟطواﺋف

 .4دﺧﻠت ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻷوﻟﻣﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدورة:
أ – اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 900م

ب – اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 1904م

ج -اﻷوﻟﻲ 1896م

 .5أ ﻧﺷﺄ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻري ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘوي:
أ – 1910م

ب – 1915م

ج1920 -م

 .6ﺗم ﻧﻘﻝ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘوي ﻣن ﻟﻧدن إﻟﻲ ﻋﺎم  1993اﻟﺣﺎﻟﻲ
أ – ﻣوﻧﺎﻛو

ج -ﻣﻳﻼﻧو

ب – واﺷوﻧطن

 .7اﻟرﺋﻳس اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘوي اﻟﺳﻧﻐﺎﻟﻲ:
أ -ﻫﺷﺎم ﻣﺻﺑﺎح

ب – ﻟﻣﻳن دﻳﺎك

ج -ﺑﻼﺗر

 .8إﻧﺿم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻري ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘوي إﻟﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘوي ﻋﺎم:

/
أ – 1910م

ج1915 -م

ب – 1912م

 .9ﺷﻌﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﻳﻘﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘوي ﻫو:
أCAA -

ب – H.P.C

جA.D.F -

اﻟﻘﺎﻧون:
 .10طرﻳق اﻻﻗﺗراب ﻻ ﻳﺻﻝ ﻋن:
أ –  20ﻣﺗر

ج 40 -ﻣﺗر

ب 30 -ﻣﺗر

 .11اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻧطﺔ اﻟﻬﺑوط وﺧط اﻻﺗﻘﺎء  . . .ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻝ:
أ–7

ج8 -

ب–9

 .12ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋرض ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺑوط ﻋن  . . .ﻣﺗر:
أ –  2.75ﻣﺗر

ج1.50 -ﻣﺗر

ب – 2.00ﻣﺗر

 .13اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن ﻟوﺣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء وﺣﺎﻓﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺑوط  . . .ﻣﺗر ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻝ:
أ –1

ج3-

ب –2

 .14ﻳﺑﻳن اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻠوﺣﺔ ﻣن اﻟﺧﺷب ﻏﺎطﺳﺔ ﺑﺎﻷرض ﺑﻣﺳﺗوي طرﻳق اﻻﻗﺗراب طوﻟﻬﺎ . . .
أ –  150ﺳم

ج 130 -ﺳم

ب –  122ﺳم

 .15ﻋرض طرﻳق اﻻﻗﺗراب ﻟﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ:
أ –  122ﺳم

ج 200 -ﺳم

ب –  120ﺳم

 .16ﺗﺣﺳب اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ  . . .إذا أرﺗﻘﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓس ﻗﺑﻝ ﻟوﺣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء:
أ -ﻓﺎﺷﻠﺔ

ب – ﺻﺣﻳﺣﺔ

 .17ﺗﻘﺎس اﻟوﺛﺑﺎت ﻟﻠﻣﺗﻧﺎﻓﺳﻳن:

ج -إﻋﺎدة

/
أ  -ﻣن أﻗرب أﺛر ﺗرﻛﻪ أي ﺟزء ﻣن اﻟﺟﺳم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺑوط إﻟﻲ ﺧط اﻻرﺗﻘﺎء.
ب  -ﻣن أﺑﻌد أﺛر ﺗرﻛﻪ أي ﺟزء ﻣن اﻟﺟﺳم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺑوط إﻟﻲ ﺧط اﻻرﺗﻘﺎء.
ج -ﻣن أﻗرب أﺛر ﺗرﻛﻪ أي ﺟزء ﻣن اﻟﺟﺳم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗراب إﻟﻲ ﺧط اﻻرﺗﻘﺎء.
 .18ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت ﻟﻠوﺛب اﻟطوﻳﻝ:
أ – ﺗﺗم اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت ﻋﻣودﻳﺎً ﻋﻠﻲ ﺧط اﻻرﺗﻘﺎء أو اﻣﺗدادﻩ.
ب  -ﺗﺗم اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت ﻣوازﻳﺎً ﻋﻠﻲ ﺧط اﻻرﺗﻘﺎء أو اﻣﺗدادﻩ.
ج -ﺗﺗم اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت أﻓﻘﻳﺎً ﻋﻠﻲ ﺧط اﻻرﺗﻘﺎء أو اﻣﺗدادﻩ.
 .19ﻣﺎ ﻫو أﻗﺻﻲ ﻣﻳﻝ ﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻓﻲ طرﻳق اﻻﻗﺗراب:
أ – 10 : 1

ج1000 : 1 -

ب – 100 : 1

 .20ﻫﻝ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻧﺎﻓﺳون وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻲ طرﻳق اﻻﻗﺗراب:
أ -ﻳﺳﻣﺢ

ب – ﻻ ﻳﺳﻣﺢ

ج -ﻣﺧﺎﻟف

 .21ﺑﻣﺎ ﻳﺣدد ﻣﻛﺎن اﻻرﺗﻘﺎء:
أ – ﺑﻌﻼﻣﺎت

ب – ﺑﻠوﺣﺔ ﺑﺎرزة

ج -ﺑﻠوﺣﺔ ﻏﺎطﺳﺔ

 .22ﻛم اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن ﻟوﺣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺑوط:
أ –  8ﻣﺗر

ب –  5ﻣﺗر

ج 10 -ﻣﺗر

 .23ﺗﺻﻧﻊ ﻟوﺣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء:
أ – اﻟﺣدﻳد

ب – اﻟطﻳن اﻟﺻﻠﺻﺎﻝ

ج -اﻟﺧﺷب

 .24ﺑﻣﺎ ﺗﻐطﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺑوط ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ:
أ – اﻟرﻣﻝ )اﻟﻠﻳن(

ب – اﻟﺣﺷﺎﺋش

ج -اﻟﺗراب

/
 .25ﻋرض ﻟوﺣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء:
أ 100 -إﻟﻲ 150ﻣم

ج 500 -إﻟﻲ

ب – 198ﻣم إﻟﻲ 202ﻣم

200ﻣم
 .26ﻋﻣق ﻟوﺣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء:
أ –  10ﻣم

ج100 -ﻣم

ب –  1000ﻣم

 .27ﻟوﺣﺔ اﻟﺻﻠﺻﺎﻝ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺎدة ﻗوﻳﺔ ﻋرﺿﻬﺎ:
أ –  120ﻣم

ج 150 -ﻣم

ب –  98ﻣم

 .28اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻌرض ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺑوط:
أ –  3ﻣﺗر

ج 2 -ﻣﺗر

ب 4 -ﻣﺗر

 .29ﻻ ﺗﻘﻝ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳن ﻟوﺣﺔ اﻻرﺗﻘﺎء و "ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﺑوط ﻣن . . .
أ –  7أﻣﺗﺎر

ج 10 -أﻣﺗﺎر

ب –  6أﻣﺗﺎر

 .30اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺄﺧذ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳون ﻣﺣﺎوﻻﺗﻬم ﺗﻛون:
أ – ﺑﺎﻟﻘرﻋﺔ

ج -ﻋﺷواﺋﻳﺔ

ب – ﺑﺎﻟﻌﻣدﻳﺔ

 .31إذا وﺟد أﻛﺛر ﻣن ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﻳن ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻛﻝ ﻣﺗﻧﺎﻓس:
أ – أرﺑﻊ ﻣﺣﺎوﻻت

ب – ﺛﻼث ﻣﺣﺎوﻻت

ج-ﻣﺣﺎوﻟﺗﻳن

 .32إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﺗﻧﺎﻓس ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ أو أﻗﻝ ﻓﻳﺳﻣﺢ ﻟﻛﻝ ﻣﺗﻧﺎﻓس:
أ – ﺑﺳت ﻣﺣﺎوﻻت

ب – ﺧﻣس ﻣﺣﺎوﻻت

ج -أرﺑﻊ ﻣﺣﺎوﻻت

/

اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻬﺎري :
 .33اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ :
أ – أداء ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ

ب -أداء أﻗﺻﻲ ﻣﺳﺎﻓﺔ

ج -ﺷﻛﻝ اﻷداء اﻟﺻﺣﻳﺢ

 .34ﻳﺗم اﻹﻗﺗراب ﻓﻰ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﺑﺳرﻋﺔ :
أ – ﻣﺗوﺳطﺔ

ب -ﻣﺗوﺳطﺔ

ج -ﻋﺎﻟﻳﺔ

 .35ﺗﺗراوح ﺧطوات اﻹﻗﺗراب ﺣواﻟﻲ :
أ –  10ﺧطوات

ب 20 :19 -ﺧطوة

ج 40 :30 -ﺧطوة

 .36ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺟري اﻹﻗﺗراب ﻋﻠﻰ  ............ﻣراﺣﻝ :
أ – ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ

ب -أرﺑﻊ ﻣراﺣﻝ

ج -ﺧﻣس ﻣراﺣﻝ

 .37ﺗﻘدر ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻗﺗراب ﻟﻺرﺗﻘﺎء ب ............ﺧطوات :
أ – 10

ب6 -

ج4 -

 .38ﻳﺟب أن ﻳﺗﺟﻪ ﻛﻝ أﺟزاء اﻟﺟﺳم ﻟﺣظﻪ اﻹرﺗﻘﺎء ..........ﻟﻳﺷﻌر اﻟﻼﻋب ﺑﺎﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ
أ – ﻷﺳﻔﻝ

ب -ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻳﻣﻳن

ج -ﻷﻋﻠﻲ

 .39ﻋﻧد أداء اﻹرﺗﻘﺎء ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻣﻔﺻﻝ اﻟﻔﺧذ ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻠﺗﺣرك :
أ – ﻟﻸﻣﺎم وﻷﻋﻠﻲ

ب -ﻟﻸﻣﺎم وﻷﺳﻔﻝ

 .40ﻋﻧد وﺻوﻝ اﻟﻼﻋب اﻟﻰ اﻟرﻣﺎﻝ ﻳﺗم :
أ – ﺛﻧﻲ اﻟرﻛﺑﺔ ﻹﻣﺗﺻﺎص ﻗوة اﻹﺻطدام
ب -ﻣد اﻟرﻛﺑﺔ
ج -ﺿم اﻟرﻛﺑﺔ ﻹﻣﺗﺻﺎص ﻗوة اﻹﺻطدام

ج -ﻟﻠﺧﻠف وﻷﻋﻠﻲ

/
 .41اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻺﻗﺗراب
أ – اﻟﺗوازن

ج -اﻟﻣروﻧﺔ

ب -اﻟﺳرﻋﺔ

 .42اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻺرﺗﻘﺎء
أ – اﻟﻘوة

ج -ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ

ب -اﻟﺳرﻋﺔ

 .43اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠطﻳران
أ – اﻟدﻗﺔ

ج -اﻟرﺷﺎﻗﺔ

ب -اﻟﺳرﻋﺔ

 .44اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻬﺑوط
أ – اﻟدﻗﺔ

ج -اﻟﺗوازن

ب -اﻟﺳرﻋﺔ

 .45ﻣن طرق اﻟطﻳران ﻓﻰ اﻟﻬواء
ب -اﻟﺟري ﻓﻰ اﻟﻬواء

أ – اﻟﻣﺷﻲ ﻓﻰ اﻟﻬواء

ج -اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻬواء

 .46ﺑﻌد اﻟﻬﺑوط ﻳﺟب :..........
ب-ﻣﻳﻝ اﻟﺟذع ﻟﻠﺟﺎﻧب

أ – ﻣﻳﻝ اﻟﺟذع ﻟﻠﺧﻠف

ج -ﻣﻳﻝ اﻟﺟذع ﻟﻸﻣﺎم

 .47ﻳﻧﺗﺞ إﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻰ أﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻰ اﻹﻗﺗراب ﻧﺗﻳﺟﺔ :
أ – ﺿﻌف اﻟﻘوة

ج -ﺿﻌف اﻟرﺷﺎﻗﺔ

ب -ﺿﻌف اﻟﺳرﻋﺔ

 .48ﻟﺗزوﻳد ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻠﻣﻳذ ﻓﻰ اﻻﻗﺗراب ﻳﺟب ﺗﺣﺳﻳن
أ – ﺣرﻛﺔ اﻟﻳد اﻟﻳﻣﻧﻲ

ب -ﺣرﻛﺔ اﻟﻳد اﻟﻳﺳري

 .49أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﻳﺗم اﻟدﻓﻊ اﻟﻘوى ﺑـ .........ﻷﻋﻠﻲ :
أ – ﺑﺎﻟرأس

ب -ﺑﺎﻟﻣﻘﻌدة

ج-ﺑﺎﻟﻳدﻳن

 .50ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ ﻣن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت :
أ – اﻟﻣﻳدان

ب -اﻟﻣﺿﻣﺎر

ج -ﻛﻼﻫﻣﺎ

ج-ﺣرﻛﺔ اﻟﻳدﻳن

/
ﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻓق )  (14ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ
م

اﻹﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

م

اﻹﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

م

اﻹﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

م

اﻹﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

م

اﻹﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

1

أ

11

ج

21

ب

31

ج

41

أ

2

ب

12

ب

22

أ

32

أ

42

أ

3

ب

13

أ

23

ج

33

ب

43

ج

4

ج

14

ب

24

ج

34

أ

44

ج

5

أ

15

ب

25

ج

35

ب

45

أ

6

ج

16

ب

26

أ

36

ج

46

أ

7

أ

17

أ

27

ب

37

ب

47

ب

8

ب

18

ب

28

ج

38

ب

48

ج

9

ب

19

أ

29

ب

39

ب

49

ب

10

أ

20

أ

30

أ

40

ج

50

أ

الوحدة التعليمية األولي
اليــــوم/
التاريخ /
أجزاء
الدرس

الزمن

المحتــــــــــوي

مرفق ) ( 15
األسبوع  /األول المھارة المراد تعلمھا  /الوثب الطويل االقتراب
الزمن /
األدوات
التشكيالت
األھداف السلوكية
واألجھزة

أعمال
أدارية

3ق

تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب

ـ أن يكتسب الطالب النظام والقيادة وتنفيذ األوامر

بدون أدوات

إحماء عام

7ق

الجري حول الملعب
)وقوف( الجري الملعب حول مع تبادل رفع الركبتين عاليا .
)وقوف فتحا ً ( ثني الجذع أماما ً أسفل والضغط
)وقوف( الجري حول الملع ب م ع تب ادل دوران ال ذراعان أمام ا ً
وخلفا
ـ )وقوف( الحجل المتتابع ألعلي

ـ أن يتعرف الطالب علي أھم األجزاء العاملة في المھارة
ـ أن يشارك الطالب بإيجابيه أثناء أداء التمرينات
ـ اكتساب الطالب المدونة في أجزاء الجسم

بدون أدوات

مشاھدة
البرمجية

 15ق

عرض مھارة الوثب الطويل BROAD Jumping
االقتراب

ـ أن يتعرف الطالب علي طريقة األداء الصحيحة لالقتراب
ـ أن يتذكر الطالب ما شاھدة من معارف ومعلومات.
ـ أن يستطيع الطالب ما تنفيذ ما شاھده في البرمجية من خالل
جھاز الكمبيوتر في الملعب
ـ تنوع الخبرات التكنولوجية لدي الطالب

ـ جھاز كمبيوتر
ـ شاشة ملونة
ـ أسطوانة
س معات
ـ
خارجية
ـ لوحة مفاتيح

اعداد بدنى
خاص

7ق

عدد  30م بدء عالي
)وقوف( الجري لألمام بخطوات واسعة بدفع األرض
)وقوف( الجري لھدف ثابت علي بعد  10متر ذھابا ً وأبابا ً
عدو  30م مع مقاومة مع زميل

ـ أن يكتسب الطالب القيادة والتبعية .
ـ أن يكتسب المعرفة بأھمية اإلحماء الجيد.
ـ اكتساب الطالب السرعة األزمة لالقتراب .
ـ لتنمية السرعة لدي الطالب.

بدون أدوات

×
×
×

×
×
×

×
×
×

× ××
×
×
×
×
×
×
× ××
×
××
1

××
3

××× ×
×
× × × ×

تابع الوحدة التعليمية األولي تابع مرفق ) ( 15
الوثب الطويل )االقتراب(
أجزاء
الدرس
التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية في
الملعب

الزمن
 55ق

محتوي الوحدة
المستوي المنخفض:

األھداف السلوكية
ـ إكتساب الطالب السرعة الالزمة لعملية األقتراب.
ـ تنمية عنصر السرعة

التمرين األول

األدوات
واألجھزة
بدون أدوات

×
×
×

×
×
×

×
×
×

بدون أدوات

×
×

×
×

×
×

ـ وقوف( الجري في المكان مع رفع الركبتين عاليا ً
ـ عدد  20ـ  30متر تدرج سرعة وتكرار  6ـ  8مرات
التمرين الثاني

ـ أن يتعرف الطالب علي النقاط األساسية لتعليم المھارة
ـ أن يكتسب مھارة االقتراب
ـ تنمية السرعة لدي الطالب

ـ عدد 50م بدء عالي
ـ عدد  70م بدء عالي
ـ الجري لألمام بخطوات واسعة بدفع األرض
التمرين الثالث

)وقوف ( تبادل الصعود علي جانبي المقعد مع التقدم لألمام .
)وقوف( العدد  30م لضبط سرعة االقتراب علي لوحة االرتقاء
)وقوف( عدو  20متر لتطوير تكنيك االقتراب  20م

ـ االنتباه ألجزاء المھارة.
ـ ان يكتسب مھارة األقتراب
ـ التعرف علي أھمية المھارة

تابع الوحدة التعليمية األولي تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )االقتراب(

التشكيالت

مقعد سويدي

××

×
×

أجزاء
الدرس
تابع
التطبيق
العملي
للبرنامج

الزمن
 55ق

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية
ـ أن يتعرف الطالب علي معلومات لألقتراب الصحيح
ـ ان يستطيع الطالب تنفيذ المعلومات الموجھة لھم
ـ أن يشعر الطالب بالسعادة والتشويق

المستوي المتوسط:
التمرين األول

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

ك رات طبي ة
أقماع

×

ـ )وق وف ـ أم ام ك رات طبي ة( الج ري م ع عم ل اتس اع الخط وات ب ين
الكرات تدريجيا ً.
ـ )وقوف ـ أمام أقماع( الجري مع التعدية من فوق األقماع
التمرين الثاني

ـ نف س التم رين الس ابق م ع اس تبدال الك رات الطبي ة بح واجز منخفض ة م ع
زيادة المسافة بين الحواجز
)وفوق( الجري لألمام بخطوات واسعة.

×
ـ اكتساب الطالب عنصر السرعة المطلوب في االقتراب
ـ مشاركة الطالب بإيجابية.

حواجز

××

التمرين الثالث
ـ اكتس اب الط الب معلوم ات ع ن االقت راب ف ي الوث ب
الطويل
يق ف الط الب عل ي طري ق االقت راب الخ اص بالوث ب وعم ل االقت راب م ن ـ ان يتعرف الطالب علي الخطوات التعليمية للمھارة
مسافة  20متر حتى يتدرج إلى المسافة القانونية مع التدرج في السرعة

بدون أدوات

× ××

تابع الوحدة التعليمية األولي تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )االقتراب(
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

تابع
التطبيق
العملي
للبرنامج

 55ق

الختام

3ق

المستوي المرتفع:
التمرين األول

تمرينات سرعة متدرجة  30ـ  40م شدة متوسطة
تمرينات  100م 150 ،م شدة متوسطة
تكرار  6ـ  8مرات
التمرين الثاني

الجري من العالمة المحددة وحتى لوحة االرتقاء
تغير العالمة الموضوعة علي االقتراب حسب تحسن المستوي

ـ اكتساب الطالب السرعة المطلوبة
ـ التعاون مع الزمالء
ـ الشعور بالسرور والسعادة

وط
ـ اكتس اب الط الب المھ ارات الت ي يج ب أن تت وافر ف ي خط
االقتراب
ومة
مرس
ـ معرفة الطالب وضع العالمات الخاصة بھم
علي األرض

التمرين الثالث

ـ القدرة علي التركز اثناء األداء
أداء الط الب طري ق االقت راب ك امال بأقص ى س رعة م ع ض بط ال ثالث ـ الشعور بقيمة األداء الحركي
خطوات األخيرة لعملية االرتقاء
ـ ان يكتسب الطالب القدرة علي األداء األمثل للمھارة
ـ أداء االقتراب بسرعات متدرجة مع اتساع خطوات الجري
ـ ) وقوف ( المشي أماما ً مع مرجحة الذراعين جانبا ً
)وقوف( المشي أماما ً مع مرجحة الذراعين جانبا ً عاليا ً
ـ أداء التحية واالنصراف

بدون أدوات

×
×

×
×

×
×

ـ اكتساب الطالب الشعور باالسترخاء والراحة
اكتساب الطالب القدرة علي النظام

بدون أدوات

 

× ××

بدون أدوات

الوحدة الثانية الوثب الطويل )االرتقاء( تابع مرفق) ( 15
األسبوع /الثاني
اليــــوم /
أجزاء
الزمن
الدرس

التاريخ /
الزمن  90 /دقيقة
المحتــــــــــوي

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

ـ أن يعتاد الطالب علي النظام والقيادة
ـ أن يعتاد الطالب علي تنفيذ التعليمات والتوجيھات

أعمال
أدارية

3ق

تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب

إحماء عام

7ق

ـ أن يكتسب الطالب القدرة علي الوثب.
ـ الجري حول الملعب
)وق وف( الج ري ح ول الملع ب م ع تب ادل رف ع ال ركبتين عالي ا  .ـ أن يكتسب الطالب سرعة االستجابة
ـ أن يكتسب الطالب المرونة.
)وقوف( الوثب بالقدمين في المكان مع تغيير االتجاه
)الجري المتنوع( رفع الركبتين عاليا ً ـ لمس العقبين للمقعدة ـ ق ذف الق دمين
أماما ً ـ الدفع بالقدمين معا ً لألمام

مشاھدة
البرمجية

 15ق

عرض مھارة الوثب الطويل
) االرتقاء(

إحماء
خاص

7ق

 اكتساب الطالب القدرة علي تحديد قدم االرتقاء المناسبةالوثب عاليا ً في المكان مع مالمسة الركتين للصدر
)ويك رر التم رين  10م رات ث م  9م رات ث م  8م رات وحت ى م رة واح دة ـ المشاركة اإليجابية للطالب.
وضع حاجز علي بعد  20متر ثم الوثب لتعدية الحاجز.

بدون أدوات

×

×
×

×

×
×

×

×
×

ـ أن يتعرف الطالب علي طريقة األداء الصحيحة لالرتقاء
ـ أن يكتسب الطالب التعرف علي األداء بأكثر من وسيلة
ـ ان يشعر الطالب بالراحة النفسية في التعلم

بدون أدوات

جھاز كمبيوتر
لوحة مفاتيح
ـ شاشة ملونة
 سمعات خارجيةـ أسطوانات

1

3

2

××
×
××
×

××
××

حواجز
×
×

تابع الوحدة التعليمية الثانية تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )االرتقاء(
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

×

التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية في
الملعب

 55ق

المستوي المنخفض:
التمرين األول

ـ االرتقاء علي صناديق مختلفة االرتفاعات.
ـ من وضع الجلوس علي صندوق  ،ضرب الكرة الطبية بالقدمين
ـ استخدام المقعد السويدي في االرتقاء من خالل االقتراب خمس خطواط
التمرين الثاني

ـ وقوف أمام صندوق مقسم الوثب ألعلي واالرتكاز علي الصندوق
ـ ووقوف قرفصاء الوثب ألعلي.
ـ الوثب العمود من الثبات
التمرين الثالث

ـ يقوم الطالب باالقتراب واستخدام مقعد سويدي لالرتقاء
ـ االقتراب مسافة  20م واالرتقاء لتحديد قدم االرتقاء
ـ االقتراب الكامل بانسيابية واالرتقاء.

ـ اكتساب الطالب القدرة علي والوثب
صندوق
رات
ـ إن يمار س الطالب بعض التمرينات لتھي ئ الجس م ألداء ك
المھارة.
طبي ة مقع د
سويدي

ـ اكتساب الطالب القدرة علي االرتقاء
ـ اكتساب الطالب معلومات ومعارف ع ن األج زاء الھام ة
في المھارة.
ـ المشاركة اإليجابية أثناء اداء التمرينات
ـ اكتساب األداء األمثل للمھارة

صندوق

مقع
سويدي

د

تابع الوحدة التعليمية الثانية تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )االرتقاء(
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية في
الملعب

 55ق

المستوي المتوسط:
التمرين األول

ـ االقتراب من مسافة 20م واالرتقاء لتحديد ومعرفة قدم االرتقاء.
ـ االقتراب من  7ـ  10خطوات ثم االرتقاء لمساعدة سلم قفز
التمرين الثاني

ـ وقوف الحجل ألعلي بالتبادل علي القدمين
ـ الحجل المتتابع لألعلى .
ـ الجري ثم االرتقاء بواسطة سلم القفز .

ـ القدرة علي التحكم في األداء
ـ الشعور بالثقة
ـ ان يكتسب الطالب األداء الجيد للمھارة

ـ اكتساب الطالب دقة أداء المھارة.
ـ اكتساب معلومات ومعارف عن المھارة

التمرين الثالث

ـ اكتساب الطالب أفضل طرق وأفضلھا ألداء المھارة
نف س التم رين الس ابقة م ع محاول ة لم س الحب ل المط اطي بالي دين والمثب ت ـ الدقة في األداء
علي جھاز الوثب الوثب العالى
ـ االقتراب كامال مع االرتقاء من لوحة االرتقاء بشكل انسيابي.

سلم قفز

سلم قفز

سلم قفز
ل
جب
مطاط

تابع الوحدة التعليمية الثانية تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )االرتقاء(
أجزاء
الدرس
التطبيق
العملي

الزمن
 55ق

محتوي الوحدة

المستوي المرتفع:
التمرين األول

األھداف السلوكية
ـ االنتباه ألجزاء المھارة
ـ اكتساب الطالب مھارة االرتقاء.

األدوات
واألجھزة
حبل مطاط
د
مقع

التشكيالت

للبرمجة في
المعلب

ـ االقتراب  7ـ  9خط وات واالرتق اء للم س الحب ل المط اطي باس تخدام س لم
القفز
التمرين الثاني

ـ أداء االرتقاء من  5خطوات مع زيادة المسافة مع التقدم في المستوي
ـ أداء االقتراب كامال مع االرتقاء
التمرين الثالث

ـ الجري من العالمة المحددة وحتى لوحة االرتقاء ثم االرتقاء.
ـ تقديم أو تأخير العالمة حسب مكان االرتقاء علي اللوحة.
ـ التأكد من وضع القدم من الناحية القانونية علي لوحة االرتقاء.
الختام

3ق

تمرينات استرخاء ـ وتھدئة الجسم
ـ أداء تحية االنصراف ـ االنصراف

ـ اكتساب الوضع الصحيح للجسم أثناء األداء

سويدي

ـ التعرف علي الخطوات التعليمية للمھارة
ـ التعرف علي أھمية االرتقاء.

بدون أدوات

ـ التعرف علي النقاط األساسية للمھارة
ـ الدقة في األداء

عالمات

ـ أن يعتاد الطالب علي أداء تمرينات التھدئة للدرس
ـ الشعور باالسترخاء
ـ اكتساب النظام واالحترام

بدون أدوات

الوحدة الثالثة تابع مرفق) ( 15
األسبوع /الثالث
اليــــوم /
أجزاء
الزمن
الدرس
األعمال
أدارية

3ق

الوثب الطويل )الطيران (

التاريخ /
الزمن  90 /دقيقة

محتـــــوي الوحدة
تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب

األھداف السلوكية
ـ أن يكتسب الطالب النظام
ـ ان يكتسب الطالب األنطباط
ـ أن يكتسب الطالب حب العمل الجماعي

األدوات
واألجھزة
بدون أدوات

التشكيالت

×
×
×

×
×
×

×
×
×

إحماء عام

7ق

مشاھدة
البرمجية

 15ق

إحماء
خاص

7ق

ـ الجري حول الملعب
)وقوف زراعان في الوسط( الوثب لألمام والخلف
ـ )وقوف( الوثب عاليا وعمل دورة في الھواء
ـ )وقوف( الوثب من فوق ظھر الزميل
ـ )وقوف ( الحجل المتتابع ألعلي
عرض مھارة الوثب الطويل
) الطيران (

ـ أن يكتسب الطالب الرشاقة
ـ ان يكتسب الطالب قوة عضالت الرجلين
ـ معرفة اھمية األحماء العام

بدون أدوات

ـ اكتساب الطالب معلومات ومعارف عن المھارة
ـ ربط المھارة بما قبلھا وما بعدھا
ـ ان يكتسب األداء األمثل للمھارة.

ـ جھاز كمبيوتر
ـ لوحة مفاتيح
ـ شاشة ملونة
ـ س معات
خارجية
ـ أسطوانات

ـ أن يكتسب الطالب مرونة مفصل الفخذ
)أنبطاح مائل( وقوف الجري أماما ً.
)وق وف مس ك ك ل م ن طراف ي الحب ل بي د( الوث ب عالي ا لتخط ي الحب ل ـ ان يكتسب مرونة الحوض
ـ ان يكتسب القدرة علي التوافق
بالقدمين خالل دورانه أعلي الرأس(
)وقوف أمام ثالث من أجھزة الجمباز المتدرجة االرتفاعات(
الوثب فتحا لتخطي كل جھاز علي التوالي

تابع الوحدة التعليمية الثالثة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )الطيران (

حبل
ناديق
ص
متدرجة

1

××
×
××
×
××
×

2

3

×× ×
×× ×
×× ×

 55ق

ـ إطالة فترة الطيران كلما أمكن.
المستوي المنخفض:
ـ إكتساب الطالب معلومات عن الطيران.
التمرين األول
ـ خطوات طويلة مع دفع بالقدمين بالتبادل ومرجحة الركبة عالي ا م ع إطال ة ـ الشعور بالسرور والتركيز .
فترة الطيران كلما أمكن.
التمرين الثاني
ـ إن يتمكن من ربط حركات الذراعيين بإداء المھارة
ؤدي
ي
ل
الرم
رة
حف
ي
ف
وط
والھب
ـ االقت راب م ن مس افة 20م واالرتق اء
ـ التعرف علي الجوانب الھامة للمھارة
التمرين أكثر من مرة.
ـ معرفة األداء األمثل للمھارة.
ـ االقتراب من  5ـ  7خطوات ثم االرتقاء بمساعدة السلم مع مرجحة الرجل
الحرة حتى وصول الفخذ إلى وضع أفقي مع أخذ خطوة كبيرة.
ـ وقوف ب ين زميل ين ووض ع الي دين عل ي كفھم ا واالرتق اء بي نھم م ع عم ل
المشي في الھواء.
التمرين الثالث
ـ اكتساب الطالب مرحلة الطيران.
ـ االقتراب  7ـ  9خطوات االرتقاء لمحاولة لمس الحبل المطاطي باليدين
ـ ربط إجزاء المھارة بعضھا بعض
ـ االقتراب من  7ـ  9خطوات واالرتقاء بمساعدة سلم القفز والطيران .
ـ أن يكتسب الطالب القدرة علي التوافق

بدون أدوات

57

أجزاء
الدرس
التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية
في
الملعب

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

سلم فقز

ل
حب
مطاطي سلم
قفز

تابع الوحدة التعليمية الثالثة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )الطيران (
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت
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التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية
في
الملعب

 55ق

ـ أن يع رف الطال ب كي ف يس تثمر الجھ د المب ذول أثن اء عقلة
المستوي المتوسط:
األداء.
التمرين األول
ـ أن يطبق الطالب ما تعلمه عند أداء المھارة
ـ الوثب من أماكن مرتفعة والطيران بطريقة المشي في الھواء .
ـ التقييم لألداء باستمرار
ـ من وضع التعلق علي الحلق أو ))عقلة (( عمل خطوات في الھواء
التمرين الثاني
ـ التعرف علي أفضل طرق التدريس المناسبة .
سلم فقز
ي
ف
ي
المش
واء
الھ
ي
ف
رجلين
ـ )وق وف( الوث ب ألعل ي وتب ادل حرك ة ال
ـ اكتساب عملية المشي في الھواء الصحيحة
الھواء.
ـ معرفة األداء األمثل وتطبيقه.
ـ االقتراب واالرتقاء مع القفز والطيران بطريقة الخطوة
ـ نفس التمرين الس ابق م ع اس تخدام س لم القف ز والھب وط ف ي الحف رة م ع م د
رجل االرتقاء لتصبح أماما ً والرجل الحرة خلفا.
التمرين الثالث
ـ معرفة الخطوات التعليمية للمھارة
قائم
ل
رج
ب
بجان
رة
الح
ل
الرج
حب
ـ نف س التم رين الس ابق م ع الھب وط وس
ـ اكتس اب الطال ب ال ربط ب ين أج زاء الجس م عن د أداء الوث
االرتقاء خطوتان ونصف .
المھارة
الع
انبي
ج
ي
عل
ت
المثب
الي
الع
الوثب
جھاز
استخدام
ـ نفس التمرين السابق مع
األداء
عند
والتركيز
بالسرور
الشعور
ـ
وحب
لوحة االرتقاء ومحاولة لمس الحبل المطاطي باليدين كلما أمكن .
مطاط

ان
ب
الي
ل

تابع الوحدة التعليمية الثالثة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )الطيران (
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

التطبيق
العملي
للبرمجة في
المعلب

 55ق المستوي المرتفع:
التمرين األول

ـ الوثب الطويل من الثبات
ـ الوثب الطويل من ثالث خطوات.
ـ الوقوف فوق صندوق مقسم ث م الطي ران وعم ل حرك ة ال ذراعين الدائري ة
وحتى أعلي مستوي النظر مع اتجاه الكوعين للخارج.

ـ أن يستطيع الطالب تنفيذ التعليمات الموجه إليه.
ـ أن يستطيع الطالب أداء حركة المشي للذراعين
ـ تنمية السمات الشخصية الحميدة.

ص
مقسم

التمرين الثاني
ـ التعرف علي األجزاء العاملة في أداء المھارة.
ـ م ن وض ع الوق وف عل ي الص ندوق المقس م أداء الطي ران م ع تواف ق ـ أن يشعر الطالب بالسعادة والتشويق أثناء األداء.
حركات الذراعين مع حركات الرجلين.
ـ التحكم في اتجاه مسار الجسم
ـ نفس التمرين السابق ولكن من االقتراب باستخدام سلم قفز.
التمرين الثالث
ـ أن يستطيع الطالب استغالل اإلمكانات المتاحة.
سلم قفز
ندوق
ص
أو
ز
القف
لم
س
ي
عل
اء
ـ االقت راب م ن  10 :6خط وات ث م االرتق
ـ اكتساب األداء األمثل للمھارة.
مقس م وعم ل الطي ران وأداء حرك ات المش ي ف ي الھ واء بالنس بة للي دين ـ أن يشعر الطالب بحب العمل
والقدمين.
ـ نفس التمرين السابقة بدون أدوات االقتراب كامال.
ـ عودة الجسم إلى حالته الطبيعي ة وش عور الطال ب بالس عادة
تمرينات استرخاء ـ وتھدئة الجسم
والرضا.
ـ أداء تحية االنصراف ـ االنصراف

الختام

ندوق
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ص
مقسم

3ق

ندوق

الوحدة الرابعة تابع مرفق) ( 15
اليــــوم /
التاريخ /
أجزاء
الدرس
األعم

الوثب الطويل )الھبوط (

الزمن

ال  3ق

محتـــــوي الوحدة
تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب

األسبوع /
الزمــــن /

األھداف السلوكية
ـ أن يكتسب الطالب النظام

األدوات
واألجھزة
بدون أدوات

التشكيالت

×

×

×

ـ أن يكتسب الطالب األنطباط
ـ أن يكتسب الطالب حب العمل الجماعي

أدارية

مشاھدة
البرمجية

 15ق

إحم
خاص

اء  7ق

ـ أن يم ارس الطال ب التمرين ات لتھي ئ ب دنيا ً ألداء أقماع
المھارة
ـ أن يش ارك الطال ب بإيجابي ة أثن اء أداء التمرين ات
المختلفة .
ـ اكتس اب الطال ب عنص ر الق وة ف ي العض الت
العاملة.
ـ أن تتنوع الخبرات التكنولوجية لدي الطالب.
ـ أن يس تطيع الطال ب تنفي ذ م ا ش اھده ف ي البرمجي ة ـ جھاز كمبيوتر
ـ لوحة مفاتيح
من خالل جھاز الكمبيوتر
ـ شاشة ملونة
ـ معرفة األداء األمثل للمھارة
ـ س معات
خارجية
ـ أسطوانات

) وقوف ـ أمام صندوق مقسم( الوثب ألعلي باإلرتك از عل ي الص ندوق ث م ـ معرفة أھم العضالت العاملة اثناء اداء المھارة
ـ اكتساب الطالب المرونة
الطيران والھبوط
ـ توافر عوامل األمن والسالمة
)وقوف ( الوثب الطويل من الثبات
)وقوف قرفصاء( الوصول لوضع التقوس.

1

××
×
××
×
××
×

×
×

2

3

×× ×
×× ×
×× ×

صندوق مقسم

تابع الوحدة التعليمية الرابعة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )الھبوط (
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت
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إحماء عام

7ق

ـ الجري حول الملعب
ـ )وقوف( العدو  30م بأقصي سرعة
ـ )وقوف( الوثب العمودي من الثبات.
ـ )وقوف( الحجل المتتابع ألعلي.
ـ انبطاح مائل( تبادل قذف القدمين أماما ً وخلفا
ـ )وقوف ـ أمام أقماع( الجري مع التغذية فوق األقماع.
عرض مھارة الوثب الطويل
) الھبوط (

×
×

×
×

التمرين األول

ـ االقتراب من مسافة 20م واالرتقاء والھبوط في حفرة الرمل .
ـ االقت راب م ن  5ـ  7خط وات ث م االرتق اء بمس اعدة س لم قف ز أو مقع د
سويدي والھبوط في حفرة الرمل .
التمرين الثاني

ـ يقف الطالب أمام المقعد السويدي ثم يوثب الالعب في حفرة الرمل.
ـ نفس التمرين ولكن االقتراب من مسافات مختلفة.

ـ ان يشعر الطالب بالسعادة والتشويق أثناء األداء
ـ التعرف علي الخطوات التعليمية لمھارة الوثب الطويل
ـ تنمية السمات الشخصية الحميدة.

التمرين الثالث

ـ أن يعرف الطالب كيفية شرح مھارة الھبوط
ـ االقت راب الكام ل ث م االس تعداد للھب وط بحي ث تك ون الرج ل الح رة أمام ا ً ـ التعرف علي بعض األدوات المساعدة
واالرتق اء خلف ا ً م ع المبالغ ة ف ي المس افة بينھم ا ث م تس حب رج ل االرتق اء ـ ان يتعاون الطالب مع بعض عند أداء المھارة
والھبوط بالرجلين معا ً.

مقع
سويدي
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التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية
في
الملعب

 55ق

المستوي المنخفض:

ـ أن يعرف الطالب معلومات عن الھبوط أثناء أداء مھ ارة مقع
الوثب الطويل.
سويدي
.
إليھم
الموجه
التعليمات
تنفيذ
الطالب
ـ أن يستطيع
سلم قفز

د

د

بدون أدوات

تابع الوحدة التعليمية الرابعة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )الھبوط (
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

المستوي المتوسط :

التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية
في
الملعب

ـ أن يفھ م الطال ب ويكتس ب بإيج از الخط وات التعليمي ة بدون أدوات
التمرين األول
الخاصة بأداء مھارة الھبوط.
ـ االقتراب واالرتق اء وعن دما تالم س الق دمين للرم ل ثن ي ال ركبتين وت زاح ـ أن يتعرف الطالب علي أھمية المھارة.
المقعدة لألمام مع ميل الجذع لألمام.
ـ نفس التمرين مع زيادة االقتراب تدريجيا ً مع تقدم المستوي.

التمرين الثالث

ـ التعرف علي النقاط األساسية للمھارة الوثب الطويل .
ـ )وقوف( أمام حفرة الوثب علي بعده خطوات من لوحة االرتقاء االقت راب ـ اكتساب الھبوط الصحيح للمھارة.
والوثب داخل الحفرة.
ـ )وقوف( أماما ً حفرة الوثب الطوي ل عل ي بع د االقت راب الكام ل م ن لوح ة
االرتقاء االقتراب والوثب داخل الحفرة
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التمرين الثاني

ـ اكتساب الطالب مھارة الوثب الطويل وخاصة الھبوط.
ـ االقت راب  13 – 9خط وة كلم ا تق دم المس توي م ع اس تخدام س لم القف ز ـ االنتباه ألجزاء المھارة
والطيران تحت نفس الظروف واللوائح السابقة.
ـ اكتساب الخطوات التعليمية

سلم قفز

بدون أدوات

تابع الوحدة التعليمية الرابعة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )الھبوط (
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

التطبيق
العملي
للبرمجة في
المعلب

المستوي المرتفع:

ـ القدرة علي ربط أجزاء المھارة بعضھا لبعض
التمرين األول
ـ األداء الحر االنسيابي
ـ االقت راب  9 – 7خط وات واالرتق اء لمحاول ة لم س الحب ل المط اطي ـ نمو اإلحساس الصحيح لألداء.
باليدين والمثبت علي نھايتي جھاز الوثب مع الھبوط ثم سحب رجل الھبوط
بالرجلين معا ً.
التمرين الثاني

ـ القدرة علي التدرج في األداء الصحيح للمھارة
ل
حب
ـ اكتس اب الط الب الخط وات التعليمي ة الخاص ة ب إداء مط اطي
المھارة.
قاتمان

التمرين الثالث

ـ القدرة علي األداء الصحيح مع زيادة الصعوبة
نفس التمرين السابق مع االقتراب الكامل واالرتقاء من علي لوحة االرتق اء ـ القدرة علي التحكم في األداء
دون استخدام أي ادوات تكرار التمرين من  8 : 6مرات
ـ الشعور بالسعادة
الختام

حب
مط
قائمان

63

ـ نفس التمرين السابق مع زيادة مسافة االقتراب كلما زاد المستوي
تكرار التمرين  8 : 6مرات

ح
مط
قائمان

ب
اطي

ل
اطي

ـ عودة الجسم إلى حالته الطبيعية وش عور الط الب بالس عادة بدون أدوات
والرضا

تمرينات استرخاء وتھدئة الجسم

الوحدة التعليمية الخامسة تابع مرفق) ( 15
اليــــوم/
التاريخ /
أجزاء
الدرس

مھارة الوثب الطويل

الزمن

المحتــــــــــوي

األسبوع /
الزمـــن /
األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

أعمال
أدارية

3ق

إحماء عام

7ق

مشاھدة
البرمجية

 15ق

إحماء
خاص

7ق

تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب

ـ أن يكتسب الطالب النظام
ـ أن يكتسب الطالب األنضباط
ـ أن يكتسب الطالب حب العمل الجماعي

بدون أدوات

ـ أن يكتسب الطالب الرشاقة
ـ ان يكتسب الطالب قوة عضالت الرجلين
ـ معرفة أھمية اآلحماء العام

بدون أدوات

ـ معرفة الخطوات التعليمية للمھارة
ـ اكتساب األداء األمثل عند تأدية المھارة
ـ اكتساب معلومات ومعارف عن المھارة

ـ جھاز كمبيوتر
ـ شاشة ملونة
ـ أسطوانة
ـ سمعات خارجية
ـ لوحة مفاتيح

×

×
×

×

×
×

×

×
×
ـ الجري حول الملعب
)وقوف زراعان في الوسط( الوثب لألمام والخلف
ـ )وقوف( الوثب عاليا ً وعمل دورة في الھواء.
ـ )وقوف( الوثب من فوق ظھر الزميل.
ـ )وقوف( الحجل المتتابع ألعلي.

)أنبطاح مائل( تبادل قذف القدمين أماما ً وخلفا
ـ )وقوف( الوثب ألعلي لمحاولة لمس الفخذين الصدر
ـ )وقوف( الوثب أعلي الحواجز
ـ )وقوف( الوثب من فوق ظھر الزميل
ـ )وقوف( الحجل المتتابع لألمام وأعلي

ـ تھيئة الجسم ألداء المھارة
ـ معرفة أجزاء الجسم العاملة في المھارة
ـ اكتساب الطالب القدرة علي الطاعة

××
×
××
×
××

64

عرض مھارة الوثب الطويل

1

2

××
××
××

حواجز

تابع الوحدة التعليمية الخامسة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل
أجزاء

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات

التشكيالت

واألجھزة

الدرس

أجزاء

الزمن

التمرين األول

ـ تمرينات سرعة متدرجه  30ـ 40م شدة متوسطة  6ـ  8مرات
ـ تمرينات سرعة 100م 150 ،م شدة متوسطة  3ـ  8مرات.
ـ من وضع الجلوس علي الصندوق ،حرب كرة طبية بالقدم
التمرين الثاني

ـ ان يعرف الطالب الخطوات التعليمية للمھارة
ـ الجري علي كرات طبية ،العمل علي اتساع الخطوات تدريجيا
ـ تنمية السمات الحميدة لدي الطالب
ـ نف س التم رين الس ابق م ع اس تبدال الك رات الطبي ة بح واجز منخفض ة م ع ـ اكتساب الطالب اتساع الخطوة أثناء الجري
زيادة السرعة تدريجيا ً
ـ نفس التمرين السابق مع أخذ خطوة واحدة بين الحواجز ،نق المسافة.
التمرين الثالث

ـ معرفة األداء األمثل ألداء المھارة
ـ االقتراب من  5ـ  7خطوات ثم االرتق اء بمس اعدة ص ندوق مقس م بارتف اع ـ تنفيذ التعليمات الموجه إليھم من المعلم
10ـ  20سم ويذداد ھذا االرتفاع بتقدم المستوي والھبوط في حفرة الرمل ـ أن يع رف الطال ب ويحدي د أج زاء الجس م العامل ة ف ي
المھارة

كرات طبي ة
حواجز

ص
مقسم

65

التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية
في
الملعب

 55ق

المستوي المنخفض:

ـ اكتساب الطالب عنصر السرعة الالزم لالقتراب
ـ اكتساب الطالب عنصر القوة
ـ اكتساب الطالب المشاركة اإليجابية

كرات طبي ة
ص ندوق
مقسم

ندوق

تابع الوحدة التعليمية الخامسة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل
محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات

التشكيالت

واألجھزة

الدرس

المستوي المتوسط :

ـ أن يكسب الطالب العناصر الالزمة عند أداء المھارة
التمرين األول
ـ أن يشعر بالسعادة أثناء األداء
ـ عدو  20ـ  30م لدرج سرعة وتكرار  6ـ  8مرات
ـ الوثب عاليا ً في المكان م ع مالمس ة ال ركبتين للص در ،يك رر التم رين  10ـ ان يعرف األداء الصحيح للمھارة
مرات ثم  9مرات ثم  8مرات وحتى مرة واحدة.

التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية
في
الملعب

بدون أدوات

التمرين الثاني

التمرين الثالث

ـ ان يتمكن الطالب األداء بدون أي ادوات مساعدة .
ـ االقتراب  7ـ  5خطوات ثم االرتقاء والھبوط بدون أي أدوات
ـ ان يكتس ب الطال ب الق درة عل ي األداء الص حيح للمھ ارة
ـ الت درج ف ي االقت راب حت ى االقت راب الكام ل ث م االرتق اء والھب وط ف ي في شكلھا النھائي
الرمل

مقع
سويدي
سلم قفز

د
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ـ أن يعرف النواحي الفنية وطرق التعليم المناسبة
ـ االقت راب م ن مس افة  20م واالرتق اء والھب وط ف ي حف رة الرم ل لتحدي د ـ ان يكتسب كيفية التعامل مع الحاسب اآللي
ومعرفة قدم االرتقاء ،ي ؤدي التم رين أكث ر م ن م رة حت ى يس تدل عل ي ق دم ـ الشعور بالسرور والتركيز عند األداء
االرتقاء.

بدون أدوات

تابع الوحدة التعليمية الخامسة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل )الھبوط (
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

التطبيق
العملي
للبرمجة في
المعلب

 55ق المستوي المرتفع:

ـ اكتساب الطالب عنصر القوة
التمرين األول
ـ ان يكتسب الطالب القدرة علي التحكم في األداء
ـ خطوات طويلة مع الرفع بالقدمين بالتبادل ومرجحة الركبتين عاليا ،إطالة ـ معرفة الخطوات التعليمية للمھارة
فترة الطيران ما أمكن.
ـ ث الث حج الت يمن ي ،ث م ث الث حج الت يس ري لمس افة  30مت ر يك رر
التمرين  3ـ  4مرات  ،تزداد شدة التمرين إلى خمس حجالت
التمرين الثاني

بدون أدوات

س لم القف ز
ائميين
ق
ل
وحب
مطاطي

الختام

تمرينات استرخاء وتھدئة الجسم
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ـ الثبات والتركيز أثناء األداء
ـ األقت راب  9 – 7خط وات واألرتق اء بمس اعدة مس لم قف ز ،الطي ران ـ القدرة علي التدرج في األداء للمھارة
بطريقة الخطوة والھبوط في الرمل.
ـ ان يشعر الطالب بحب العمل واحترامه.
ـ نفس التمرين الس ابق م ع محاول ة لم س الحب ل المط اطي بالي دين والمثب ت
علي نھايتي جھاز الوثب من أعلي.
التمرين الثالث
ـ أن يكسب الطالب القدرة علي األداء الصحيح للمھ ارة م ع
سلم القفز
زيادة الصعوبة في األداء
ـ األقتراب واألرتقاء مع الطيران بطريق ة المش ي ف ي الھ واء يس تخدم "س لم ـ أن ينمو لدي الطالب األحساس باإلداء الصحيح للمھارة
القفز"  .....قياس المستوي
ـ األقتراب واألرتقاء والطيران بطريقة "المشي ف ي الھ واء تح ت الظ روف
العادية للسباقة  ......قياس المستوي.
ـ عودة الجسم إلى حالته الطبيعية وش عور الط الب بالس عادة
والرضا

الوحدة التعليمية السادسة تابع مرفق) ( 15
اليــــوم/
التاريخ /
أجزاء الزمن

مھارة الوثب الطويل

المحتــــــــــوي

األسبوع /
الزمــــن /
األھداف السلوكية

األدوات

التشكيالت

واألجھزة

الدرس
أعمال
أدارية

3ق

تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب

ـ أن يكتسب الطالب النظام
ـ أن يكتسب الطالب القدرة علي إطاعة األوامر

بدون أدوات

إحماء
عام

7ق

ـ جري متدرج السرعة
ـ جري في االتجاھات )أماما ً ـ خلفا ً ـ جانبا ُ(
ـ الجري مع قذف المشطين أماما ً
ـ الجري الزجزاجي بين التالميذ بعضھم بعض
ـ الجري االتدادي مسافة  30متر

ـ اكتساب الطالب اللياقة البدنية
ـ اكتساب الطالب أھمية األحماء العام
ـ اكتساب روح التعاون والحب بين الطالب

بدون أدوات

مشاھدة
البرمجية

 15ق

عرض مھارة الوثب الطويل

ـ اكتساب الخطوات التعليمية للمھارة
ـ معرفة األداء الصحيح للمھارة
ـ ان يعرف الطالب التدرج بالمھارة من السھل إلى الصعب

إحماء
خاص

7ق

)وقوف( الجري اآلرتدادي مسافة  20متر
ـ )وقوف( الوثب لألمام والخلف
ـ )وقوف( الوثب عاليا مع مالمسة الركبتين الصدر
ـ )وقوف( الوثب العمودي من الثبات
ـ )وقوف( الجدي لألمام بخطوات واسعة بدفع األرض

ـ أن يعرف الطالب معلومات عن العضالت العاملة في منطقة الجذع بدون أدوات

×

×
×

×

×
×

×

×
×
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ـ جھاز كمبيوتر
ـ شاشة ملونة
ـ أسطوانة
ـ سمعات خارجية
ـ لوحة مفاتيح

××
×
××

××
××

ـ أن يشعر الطالب بالسعادة عند أداء التمرينات

تابع الوحدة التعليمية السادسة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل
أجزاء

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات

التشكيالت

الدرس
التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية
في
الملعب

واألجھزة
 55ق

المستوي المنخفض:
التمرين األول

ـ حجالت بأستخدام الصناديق والمراتب
ـ الوثب العميق من أماكن مرتفعة )صناديق(
ـ )وقوف ـ عن د م ؤخرة مقع د س ويدي( تب ادل الص عود الج انبي للمقع د م ع
التقدم لألمام
التمرين الثاني

ـ معرفة الخطوات التعليمية للمھارة
ـ الشعور بالسعادة للطالب علي بذلك أقصي جھد
ـ أن يتقن الطالب المھارة

التمرين الثالث

ـ أن يكتسب الطالب مھارة الوثب الطويل
ـ األرتق اء بع د  5خط وات للن زول عل ي الق دمين مع ا ً بع د اتم ام حرك ة ـ التعرف علي وضع الجسم الصحيح اثناء األداء
الخطوتين في الھواء
ـ االنتباه ألجزاء المھارة
ـ زيادة مسافة اآلقتراب وتحسين الھبوط
ـ الوثب في الحفرة العادية.

تابع الوحدة التعليمية السادسة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل
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ـ الوثب بعد مرحلة االقتراب في حفرة منخفضة
ـ الوثب بعد مرحلة إقتراب من علي سلم متحرك
ـ الوثب بعد مرحلة إقتراب من فوق مقعد سويدي أو صندوق قفز
يكرر كل تمرين من  8 : 6مرات

ـ أن يكتسب الطالب القدرة علي األداء للوثب الطويل
ـ أن يتفھم الطالب المعارف والمعلومات التي ش اھدھا ف ي
البرمجية المتعلقة لمھارة الوثب الطويل

أجزاء
الدرس
التطبيق
العملي
للبرمجة
التعليمية
في
الملعب

الزمن
 55ق

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

المستوي المتوسط :

ـ أن يش ارك الطال ب بإجابت ه ويتخل ي ع ن الس لبية أثن اء
التمرين األول
أداء المھارة
ـ ان يعرف الطالب وتجديد أجزاء الجسم العاملة أثناء أداء
ـ اآلرتقاء علي صناديق مختلفة االرتفاعات
ـ خطوات طويلة مع الدفع بالق دمين بالتب ادل ومرجح ة الركب ة عالي ا ً ،إطال ة المھارة
ـ التعاون بين الطالب
فترة الطيران ما أمكن.
التمرين الثاني

التمرين الثالث

ـ األقتراب الكامل واالرتقاء والطيران والھبوط في حفرة الوثب
التكرار من  8 : 6مرات
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ـ اكتساب الطالب مرحلة المشي من الھواء
ـ الجري من  6 : 4خطوات بعھدھا الھب وط ف ي منح در بس يط والتأك د م ن ـ اكتساب الطالب معلومات ومعارف عن المھارة
عملية رفع الفخذ لألمام.
ـ ان يع رف الطال ب ويجدي د افض ل ط رق الت دريس
:
8
ن
م
نھم
بي
المسافة
بين
حاجز
اختيار
ثم
خطوات
ـ عدد مسافة من 8 : 4
المناسبة لتعلم مھارة الوثب الطويل.
 9سم مع التكرار  8 :6مرات.
ـ الوقوف علي صندوق مقسم والوثب وعمل المشي في الھواء.
ـ معرفة الخطوات التعليمية لمھارة الوثب الطويل
ـ اكتساب الطالب األداء األمثل للمھارة
ـ شعور الطالب بالسعادة أثناء اداء المھارة

تابع الوحدة التعليمية السادسة تابع مرفق) ( 15
الوثب الطويل
أجزاء
الدرس

الزمن

محتوي الوحدة

األھداف السلوكية

األدوات
واألجھزة

التشكيالت

التطبيق
العملي
للبرمجة في
المعلب

 55ق المستوي المرتفع:
التمرين األول

ـ من وضع التعلق علي "حلق" أو عفلة عمل خطوات في الھواء
ـ الوثب من اماكن مرتفعة والطيران بطريقة )المشي في الھواء" والھبوط
التمرين الثاني

ـ اكتساب الطالب مرحلة المشي في الھواء
ـ اكتساب الطالب الخطوات التعليمية للمھارة
ـ التركيز أثناء األداء

التمرين الثالث

الختام

ثقل سلم قفز
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ـ التعرف علي األخطاء الشائعة وتصحيحھا
ـ المشي أماما ً بخطوات واسعة مع حمل ثقل قوة الكتفين من  20ـ  40كجم ـ أن يعرف الطالب كيفية أداء
ولمسافة  10متر
ـ ان يتعاون الطالب مع زمالءة عند أداء المھارة
ـ أداء األقت راب م ن  8 : 4خط وات إقت راب الوث ب بإس تخدام س لم القف ز
وعمل " "2.5خطوة في الھواء والوثب بالقدمين

مقله

بدون أدوات

ـ اكتساب الطالب األداء األمثل للمھارة
ـ االقتراب واالرتقاء مع الطيران بطريقة المشي في الھواء تح ت الظ روف ـ ان يشعر الطالب بالسرور إلتقانه المھارة
العادية للمسابقة ـ قياس المستوي مع التكرار من  6ـ  8مرات
ـ عودة الجسم إلى حالته الطبيعية وش عور الط الب بالس عادة
تمرينات استرخاء وتھدئة الجسم
بدون أدوات
والرضا

-1-

Provided and The research problem:
The world is witnessing now a huge revolution in technology
and large scientific progress, and technology education is one of
the most modern applications used to develop education in various
fields and levels of educational technology and aims to effient
teacher preparation and training on the efficient use of machinery
and modern equipment used correctly in addition to providing
comprehensive information for all aspects of the educational
process the objectives, content and methods of assessment and
teaching strategies and teaching aids.
Mention Barbarasselz Barbara Secls, Rniari Rita Richey (1998 m),
the area of technology education has moved from the images of
interest to pay attention to computers and interactive media, and
has influenced such a strong research, theory and values, and
philosophical outlooks and the same technology in this area and
moved by the movement of visual education to the more complex is
being applied in the vicinity of a wide range of evidence of
education.

The Alheirmedia program to organize and store information in a nonsequential (non-linear) is also a way to make educated effictive in
windows or units of a variety of help to increase motivation of the
learner through instant feedback and increase the capacity to control
the learning process and called on the units or frames which
educational modules that is a unit of study within the educational
program consists of a number of units and these units are made in
the attitudes of the learner through various educational activities with
a variety of educational (audio, visual and audio visual) choose what
suits them in order to achieve a set of educational goals and
behavioral depending on the speed and capacity of self-directed and
less from the teacher.

The researcher finds that education in a strategy, of keller is
personal process where learning can not be given or taught but
must be the result of the experience of the unity of an educated
person and his ability to recover his memory to separate the best
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performance as a witness. Given the strategic importance Clare
Education Report, researchers may use this method in a different
way in the field of physical education and educational selection of
them.
Strategy is one of the methods of Keller and the Education Report is
based on the study of learner's educational subject according to its
capabilities and high-speed and thus the basic principle of this
strategy is learning: the learner is to absorb all the concepts of unity
of education and skill and mastery before moving on to the next unit
and so each learner have to be a member and active contributor in
the educational process rather than to be negative receptive only to
the information transmitted to it from the teacher. Learners must be
a participant in all activities and to master the educational goals set.

Research problem:
Despite the continuing interest of experiencing educational
institutions in Egypt to the introduction of technology education in
the educational process, where most of the subjects began to rely
on educational technology in teaching, it is noted that physical
education in schools so far rely on the traditional method taught in
education, where still the use of IT education in the teaching of
physical education in schools is very limited.
Through experience as a researcher in teaching, he found that
traditional teaching methods are not sufficient to absorb and
understand the students lots of physical education so it was
necessary to take advantage of possible within the schools and that
were provided by the State to serve the educational process by a
factor of schools equipped with multimedia must be tapped to
develop the educational process to keep pace with scientific
progress and technological attempt development and modernization
and the application of what is modern and the application of
advanced technology.
In previous studies and to the knowledge that the researcher did not
consider to use the strategy through technical Keller Alhiebermedia
to learn physical skills and in particular the long jump and this is why
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the researcher to examine the effectiveness of this strategy to learn
a skill of long jump for prep School Students.

Aim of the research:
targeted research to identify the effectiveness of an educational
program proposed strategy Keller to learn a skill of a long jump for
prep stage
• The impact of strategy Keller on physical abilities and level of
knowledge of the three levels.
• Difference in dimensional measurements in the physical abilities
and knowledge level of three levels.
• Rates of improvement between the measurements before and
after the physical capabilities and level of knowledge I have three
levels of research under discussion.

Hypotheses:
• There is difference that has statistically significant for the three
levels (low - average - high) between the before and after
measurement in the physical abilities and level of knowledge under
discussion and for the telemetric.
• There are significant differences of the three levels (low - average
- high) between telemetric in physical abilities and level of
knowledge in question and in favor of high level.
• There is improvement in the rates of physical abilities and level of
knowledge among the before and after measurement have three
levels and in favor of high level.
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Search procedures:
Research Methodology:
Use the Finder experimental method so as to appropriateness of the
nature of the research and procedures using the experimental
design with a tribal and iterative measurement and dimension of the
ore experimental group .

Society and the research sample:
the research community included prep School Students in sports
school for the academic year 2008 / 2009 m and the 35 students,
the researcher may choose the way the sample and the 28
intentional The number of sample sizes as well as 21 students to 7
students conducted their reconnaissance experience of the same
research community has been divided members of the sample
search in to three levels (low - medium - high) and each level
included 7 students. 8 were excluded pupils who have completed
satisfactorily. repeaters rest of the restart.

Methods of collecting data:
The researcher used the appropriate tools to the nature of research
and which have the standards (honesty - consistency with a high
degree).
•characterization of the research sample:
To the age of time: by referring to the date of birth to the nearest
"Month"
Height: By using Aldestamitr to measure length to the nearest "cm"
Weight: by the balance of medical measurement of weight to the
nearest "kg"
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• aptitude test infective optimism that comes:
The researcher has access to scientific literature and previous
studies

• The proposed program by using the strategy Keller
individualize learning through Alhiebermedia

The application stage and experimentation:
Prepare for the test:
The researcher has divided the students into three homogeneous
groups (level of low - medium level - high level) and this division of
students have been through an evaluation form and the form of
technical performance level results in the time of the skill in question
then students were divided.
Researcher met the research sample pupils at a preliminary
discussion and will be held on 15.3.2009 to clarify the user's
learning style and how to deal with computer software prepared and
purified Alhiebermedia been emphasized to students the need to
comply with the instructions and asked them to inquire about any
information.

Application of tribal instrumentation:
Measurement was carried out on the experimental research group
in the physical tests and the level of performance and digit level for
the period from 20/3/2009 to 23/3/2009.
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A research experiment:
The researcher has adopted a strategy of Keller (to individualize
education) using Alhiebermedia of teaching the long jump question
of experimental group after it is divided into three groups according
to the technical performance and digit level as follows: - a low level,
medium level, high level, researcher explained and the experimental
group as they Sitalmn individual through a computer and asked
them to inquire about any information that is not clear to them and
understand deatment layer to deal with the software and how to use
them.
Has been applied to the education program during the period from
25.3.2009 to 12.5.2009 and on Thursday of each week and in
school sports Bmnia wheat.

Iterative measurement:
Consecutive measurements were conducted after the end of the
third week and fourth will be held on 27.4.2009.

Telemetric:
Dimensional measurements were conducted after the expiration of
the program and will be held on 15.5.2009 and was in the same
measurement devices and tools that have been in the tribal and
consecutive measurements and standardization of measurement
locations and conditions and instructions.
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Statistical treatment:
Statistical treatment was used the following:
- The average.
- Standard deviation.
- The median.
- Factor twist.
- Factor of the ease and difficulty
- Factor of Excellence
- "T" Test
- Correlation.
- Analysis of variance.
- Least significant difference L.S.D

Conclusions and recommendations:
Conclusions
In the light of the objectives of the research and Frodah within the
research sample and through the appropriate statistical treatment
Proceeding through the results that have been reached. The
researcher reached the following conclusions:
• The impact of the proposed education program strategy Keller
(Individualization of Education) by using educational computer
software technology that prepared Alhieberomidea contributed in a
positive way in terms of moral to physical abilities.
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• The results indicated the presence of an improvement in the ratios
of the physical education program by the use of the proposed
strategy (Keller individualize education) educational computer
software developed technology Alhieberomidea the standard for
digital long jump runners under discussion.
• the proposed education program strategy Keller educational
computer
software
technology
preparing
Alhieberomidea
contributed in a positive way to learn a skill level improved the long
jump at hand.
• the proposed education program strategy Keller educational
computer
software
technology
preparing
Alhieberomidea
contributed positively to the attainment of knowledge of the skill in
question the long jump.
• The measurements of consecutive positive impact in improving the
digital level and the level of performance is the result motivation and
motivation used in educational programming.
• The impact of the proposed education program strategy Keller
(Individualization of Education) by using computer programming
educational technology preparing Alhieberomidea positive impact
on the attainment of knowledge and physical variables and the level
and skills and improve the high rates of the three levels (low medium - high) under discussion.

Recommendations:
In the light of the outcome of the Search Results researcher
recommends the following:
• the need to apply the proposed education program strategy Keller
(Individualization of education) using Alhiebermedia to learn the skill
of the long jump for prep School Students in sports school.
• You must use strategy (Keller Individualization of Education)
Alhiebermedia technology in learning the skills of the rest of the
various sporting activities.
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• Work to produce several educational software and technology
developed in the activities Alhiebermedia motor skills in general and
athletics in particular.
• The need for preparation and training of physical education
teacher on methods and strategies to upgrade the teaching of
modern methods used (traditional) in our schools to develop the
educational process.
• You must provide computer labs in schools that are equipped so
as to facilitate the application of software technology Alhiebermedia
stomach.
• You must take into account the capacity of students towards the
use of computers to save interaction between the student and
software.
• Reliance on computer to provide information as a means of
interesting and attractive that could contribute to increase learner
motivation towards learning.
• Use technology strategy Keller Alhiebermedia lead to the
upgrading of students at different levels (low - medium - high).
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