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اﻟﺷـﻛر واﻟﺗﻘـدﻳر
ﺑﺳــم اﷲ اﻟــرﺣﻣن اﻟــرﺣﻳم واﻟﺣﻣــد ﷲ رب اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳن واﻟﺻــﻼة واﻟﺳــﻼم ﻋﻠــﻰ أﺷــرف اﻟﻣرﺳــﻠﻳن ﺳــﻳدﻧﺎ
ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟوﻋد اﻷﻣﻳن وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ أﺟﻣﻌﻳن.
أﺳﺟد ﺣﻣدا وﺷﻛ ار ﷲ اﻟﻌظﻳم اﻟﻛـرﻳم ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ أﻣـدﻧﻰ ﺑـﻪ ﻣـن ﻧﻌﻣـﺔ اﻟﺻـﺑر واﻟﻣﺛـﺎﺑرة اﻟﺗـﻰ ﻛﺎﻧـت ﻣـن
ﺛﻣراﺗﻬﺎ ﺧروج ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة إﻟﻰ ﺣﻳز اﻟوﺟود.
وأﻧــﻪ ﻳﺳــﻌدﻧﻰ وﻳﺷ ـرﻓﻧﻰ أن أﺗﻘــدم ﺑﺄﺳــﻣﻰ أﻳــﺎت اﻟﺷــﻛر واﻟﺗﻘــدﻳر واﻟﻌرﻓــﺎن ﺑﺎﻟﺟﻣﻳــﻝ إﻟــﻰ اﻷم اﻟﻐﺎﻟﻳــﺔ
وأﺳﺗﺎذﺗﻰ أ.د /إﺑﺗﺳﺎم ﺗوﻓﻳق ﻋﺑد اﻟرازق أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔرغ ووﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻟطـﻼب ﺳـﺎﺑﻘﺎً،

أﺗﻘدم ﻟﻬﺎ ﺑﻌظﻳم اﻟﺷﻛر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﻟﻰ ﻣن وﻗت وﻋﻠم وﺳﺎﻋدﺗﻧﻰ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣث وﻻ أﻣﻠـك إﻻ أن

أدﻋو اﷲ ﻋز وﺟﻝ أن ﻳدﻳم اﷲ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﺎﻓﻳﺔ وﺟزاﻫﺎ اﷲ ﻋﻧﻰ ﺧﻳر اﻟﺟزاء.

ﻛﻣــﺎ أﺗﻘــدم ﺑﺗوﺟﻳــﻪ ﺧــﺎﻟص ﺷــﻛرى وﺗﻘــدﻳرى ٕواﺣﺗ ارﻣ ـﻰ إﻟــﻰ أ.د /ﺳــﺣر ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز أﺳــﺗﺎذ اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ

ورﺋــﻳس ﻗﺳــم اﻟرﻳﺎﺿــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ واﻟﻣﻧــﺎزﻻت ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــﺔ ،اﻟﺗــﻰ ﻛﺎﻧــت ﻟﺗوﺟﻳﻬﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻷﺛــر اﻟﻔﻌــﺎﻝ ﻓــﻰ إﺧـراج
ﻫذا اﻟﺑﺣث ،واﻟﺗﻰ ﺗﻌﻠﻣت ﻋﻠﻰ ﻳدﻳﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻋوﻧﺎ ﺑﺈرﺷﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎءة ،ﻓﻬﻰ ﻣﺛﻝ ﻳﺣﺗذى ﺑﻪ.

ﻛﻣــﺎ أﺗﻘــدم ﺑﺄﺳــﻣﻰ ﻣﻌــﺎﻧﻰ اﻟﺷــﻛر واﻟﺗﻘــدﻳر واﻹﺣﺗ ـرام إﻟــﻰ ﻛــﻝ ﻣــن أ.د /ﻣﺣﻣــد ﺻــﺑرى ﻋﻣــر أﺳــﺗﺎذ

اﻹﺣﺻــﺎء واﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻰ ﺑﻘﺳــم أﺻــوﻝ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ووﻛﻳــﻝ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻟﺷــﺋون اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ واﻟﺑﺣــوث

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ -أﺑوﻗﻳر -اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،أ.د /ﻋﺑﻳر ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺷدﻳد أﺳـﺗﺎذ اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﺑﻘﺳـم اﻟرﻳﺎﺿـﺎت
اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻟﺗﻔﺿﻠﻬﻣﺎ ﺑﻘﺑوﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﻟﻣﺎ ﻟﻬﻣﺎ ﻣن ﻓﻛر ﻣﺗﺟدد ،وﻣﻣﺎ ﻳﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ
إﺛراء ﻫذا اﻟﺑﺣث ،ﻓﻠﻬﻣﺎ ﻣﻧﻰ ﻛﻝ اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﻳر واﻹﺣﺗرام.
ٕواﻋﺗراف ﻣﻧﻰ ﺑﺎﻟﺟﻣﻳﻝ أﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ آﻳﺎت اﻟﺣب واﻟﻌرﻓﺎن إﻟـﻰ ﺳـﺑب وﺟـودى ،إﻟـﻰ اﻟﺧﻳـر واﻟﻌطـﺎء،

إﻟﻰ اﻟدفء واﻟﺣﻧﺎن ،إﻟﻰ ﻣن ﻛﺎن رﺿﺎﻫم ﻣـن رﺿـﺎ رب اﻟﻌﺑـﺎد إﻟـﻰ ﻣـن وﺻـﺎﻧﺎ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺑﻬﻣـﺎ إﻟـﻰ واﻟـدى
اﻟﻌزﻳــز رﺣﻣــﺔ اﷲ ﻋﻠﻳــﺔ وواﻟــدﺗﻰ اﻟﻐﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺣﻧــون ﻓﺄﺷــﻛر اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﺣﺑــﺎﻧﻰ ﺑــﻪ ﻣــن واﻟــدﻳن ﺻــﺎﻟﺣﻳن
ﻓﻳﻌﺟــز اﻟﻠﺳــﺎن ﻋــن اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋﻣــﺎ ﻳﺟــﻳش ﺑﺻــدرى ﻣــن إﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻟﻔﺿــﻝ ﻓﺟزاﻫﻣــﺎ اﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋﻧــﻰ
وﻋن أﺧواﺗﻰ ﺧﻳر اﻟﺟزاء ﻓﻰ اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة.
اﻟﻠﻬم إن ﻛﻧت أﺻﺑت ﻓﺑﺗوﻓﻳق ﻣﻧك ﻋز وﺟﻝ ﺛم ﺑﻌون ﻣن ﺣوﻟﻰٕ ،وان ﻛﻧت ﻗد أﺧطﺄت ﻓﻠﻰ ﻋـذرى

ﻓﺄﻧﺎ ﺑﺷر أﺻﻳب وأﺧطﺊ ﻓﺎﻟﻛﻣﺎﻝ ﻟك وﺣدك ﺗﺑﺎرﻛت وﺗﻌﺎﻟﻳت إﻧك ﻧﻌم اﻟﻣوﻟﻰ وﻧﻌم اﻟﻧﺻﻳر.
واﷲ وﻟﻰ اﻟﺗوﻓﻳق

واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻳﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
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اﻟﺷـﻛر واﻟﺗﻘـدﻳر
ﺑﺳــم اﷲ اﻟــرﺣﻣن اﻟــرﺣﻳم واﻟﺣﻣــد ﷲ رب اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳن واﻟﺻــﻼة واﻟﺳــﻼم ﻋﻠــﻰ أﺷــرف اﻟﻣرﺳــﻠﻳن ﺳــﻳدﻧﺎ
ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟوﻋد اﻷﻣﻳن وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ أﺟﻣﻌﻳن.
أﺳﺟد ﺣﻣدا وﺷﻛ ار ﷲ اﻟﻌظﻳم اﻟﻛـرﻳم ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ أﻣـدﻧﻰ ﺑـﻪ ﻣـن ﻧﻌﻣـﺔ اﻟﺻـﺑر واﻟﻣﺛـﺎﺑرة اﻟﺗـﻰ ﻛﺎﻧـت ﻣـن
ﺛﻣراﺗﻬﺎ ﺧروج ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة إﻟﻰ ﺣﻳز اﻟوﺟود.
وأﻧــﻪ ﻳﺳــﻌدﻧﻰ وﻳﺷ ـرﻓﻧﻰ أن أﺗﻘــدم ﺑﺄﺳــﻣﻰ أﻳــﺎت اﻟﺷــﻛر واﻟﺗﻘــدﻳر واﻟﻌرﻓــﺎن ﺑﺎﻟﺟﻣﻳــﻝ إﻟــﻰ اﻷم اﻟﻐﺎﻟﻳــﺔ
وأﺳﺗﺎذﺗﻰ أ.د /إﺑﺗﺳﺎم ﺗوﻓﻳق ﻋﺑد اﻟرازق أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔرغ ووﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻟطـﻼب ﺳـﺎﺑﻘﺎً،

أﺗﻘدم ﻟﻬﺎ ﺑﻌظﻳم اﻟﺷﻛر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﻟﻰ ﻣن وﻗت وﻋﻠم وﺳﺎﻋدﺗﻧﻰ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣث وﻻ أﻣﻠـك إﻻ أن

أدﻋو اﷲ ﻋز وﺟﻝ أن ﻳدﻳم اﷲ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﺎﻓﻳﺔ وﺟزاﻫﺎ اﷲ ﻋﻧﻰ ﺧﻳر اﻟﺟزاء.

وأﺗﻘدم ﺑﺗوﺟﻳﻪ ﺧﺎﻟص ﺷﻛرى وﺗﻘدﻳرى ٕواﺣﺗ ارﻣـﻰ إﻟـﻰ أ.د /ﺳـﺣر ﻋﺑـد اﻟﻌزﻳـز أﺳـﺗﺎذ اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ورﺋـﻳس

ﻗﺳــم اﻟرﻳﺎﺿــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ واﻟﻣﻧــﺎزﻻت ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــﺔ ،اﻟﺗــﻰ ﻛﺎﻧــت ﻟﺗوﺟﻳﻬﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻷﺛــر اﻟﻔﻌــﺎﻝ ﻓــﻰ إﺧ ـراج ﻫــذا
اﻟﺑﺣث ،واﻟﺗﻰ ﺗﻌﻠﻣت ﻋﻠﻰ ﻳدﻳﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﺣﻳث ﻛﺎﻧت ﻋوﻧﺎ ﺑﺈرﺷﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎءة ،ﻓﻬﻰ ﻣﺛﻝ ﻳﺣﺗذى ﺑﻪ.
ﻛﻣــﺎ أﺗﻘــدم ﺑﺄﺳــﻣﻰ ﻣﻌــﺎﻧﻰ اﻟﺷــﻛر واﻟﺗﻘــدﻳر واﻹﺣﺗ ـرام إﻟــﻰ ﻛــﻝ ﻣــن أ.د /ﻣﺣﻣــد ﺻــﺑرى ﻋﻣــر أﺳــﺗﺎذ

اﻹﺣﺻــﺎء واﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻰ ﺑﻘﺳــم أﺻــوﻝ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ووﻛﻳــﻝ اﻟﻛﻠﻳ ـﺔ ﻟﺷــﺋون اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ واﻟﺑﺣــوث
ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑﻧــﻳن -اﻹﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ،أ.د /ﻋﺑﻳــر ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن ﺷــدﻳد أﺳــﺗﺎذ اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ ﺑﻘﺳــم اﻟرﻳﺎﺿــﺎت
اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ،ﻟﺗﻔﺿﻠﻬﻣﺎ ﺑﻘﺑوﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﻟﻣﺎ ﻟﻬﻣﺎ ﻣن ﻓﻛر ﻣﺗﺟدد ،وﻣﻣﺎ ﻳﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ
إﺛراء ﻫذا اﻟﺑﺣث ،ﻓﻠﻬﻣﺎ ﻣﻧﻰ ﻛﻝ اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﻳر واﻹﺣﺗرام.
ٕواﻋﺗراف ﻣﻧﻰ ﺑﺎﻟﺟﻣﻳﻝ أﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ آﻳﺎت اﻟﺣب واﻟﻌرﻓﺎن إﻟـﻰ ﺳـﺑب وﺟـودى ،إﻟـﻰ اﻟﺧﻳـر واﻟﻌطـﺎء،

إﻟﻰ اﻟدفء واﻟﺣﻧﺎن ،إﻟﻰ ﻣن ﻛﺎن رﺿﺎﻫم ﻣـن رﺿـﺎ رب اﻟﻌﺑـﺎد إﻟـﻰ ﻣـن وﺻـﺎﻧﺎ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺑﻬﻣـﺎ إﻟـﻰ واﻟـدى
اﻟﻌزﻳــز رﺣﻣــﺔ اﷲ ﻋﻠﻳــﺔ وواﻟــدﺗﻰ اﻟﻐﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺣﻧــون ﻓﺄﺷــﻛر اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﺣﺑــﺎﻧﻰ ﺑــﻪ ﻣــن واﻟــدﻳن ﺻــﺎﻟﺣﻳن
ﻓﻳﻌﺟــز اﻟﻠﺳــﺎن ﻋــن اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋﻣــﺎ ﻳﺟــﻳش ﺑﺻــدرى ﻣــن إﻋﺗ ـراف ﺑﺎﻟﻔﺿــﻝ ﻓﺟزاﻫﻣــﺎ اﷲ ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻋﻧــﻰ
وﻋن أﺧواﺗﻰ ﺧﻳر اﻟﺟزاء ﻓﻰ اﻟدﻧﻳﺎ واﻵﺧرة.
اﻟﻠﻬم إن ﻛﻧت أﺻﺑت ﻓﺑﺗوﻓﻳق ﻣﻧك ﻋز وﺟﻝ ﺛم ﺑﻌون ﻣن ﺣوﻟﻰٕ ،وان ﻛﻧت ﻗد أﺧطﺄت ﻓﻠﻰ ﻋـذرى

ﻓﺄﻧﺎ ﺑﺷر أﺻﻳب وأﺧطﺊ ﻓﺎﻟﻛﻣﺎﻝ ﻟك وﺣدك ﺗﺑﺎرﻛت وﺗﻌﺎﻟﻳت إﻧك ﻧﻌم اﻟﻣوﻟﻰ وﻧﻌم اﻟﻧﺻﻳر.
واﷲ وﻟﻰ اﻟﺗوﻓﻳق

واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻳﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
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اﻟﻔﺻــﻝ اﻷوﻝ
اﻟﻣﻘدﻣــﺔ

ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث وأﻫﻣﻳﺗﻪ:
ﻳﻌﻳش اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻳـوم ﻋﺻـر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ،اﻟﺗـﻰ ﻏـزت ﻣﻌظـم ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺣﻳـﺎﻩ وأﺻـﺑﺣت ﺟـزءاً ﻻ ﻳﺗﺟـ أز

ﻣــن واﻗﻌﻧــﺎ ،وأﺻــﺑﺢ اﻷﺧــذ ﺑﻬــﺎ ﻣــن اﻷﻣــور اﻟﺿــرورﻳﺔ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻣــﺎ ﻳﺣــدث ﻓــﻰ ﻋﺻ ـرﻧﺎ اﻟﺣــﺎﻟﻰ ،ﻓﻘــد ﺳــﺎﻋدت
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ إﺣداث ﻧﻘﻠﻪ ﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ،ﻓﻠم ﻳﻌد ﻫﻧﺎك ﺣواﺟز ﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ أو زﻣﺎﻧﻳـﺔ

ﺑﻳن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد أو ﺑﻳن أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ وآﺧر ،وأﺻﺑﺢ اﻟﻌـﺎﻟم "ﻗرﻳـﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﺻـﻐﻳرة" أو"ﻗرﻳـﺔ رﻗﻣﻳـﺔ"
ﺣﻳث ﻳﺳﺗطﻳﻊ أى إﻧﺳﺎن اﻟﺗﺟوﻝ ﻓﻳﻬﺎ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ).(146 -68
وأﺻ ــﺑﺣت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ ﻫ ــﻰ اﻟﻘﺎﻋ ــدة اﻷﺳﺎﺳ ــﻳﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻧطﻠ ــق ﻣﻧﻬ ــﺎ دوﻝ اﻟﻌ ــﺎﻟم ﻓ ــﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬ ــﺎ ورﻓ ــﻊ

ﻣﺳﺗواﻫﺎ وﺗﻘدﻣﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟزﻣﻧﻰ واﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻳن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺗﺟـﺎوزت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﻌﺻـرﻳﺔ
ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت وﺣدود اﻟزﻣﺎن وأﺻﺑﺣت ﻫـﻰ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟوﺣﻳـدة ﻷﻟﺳـن ﺷـﻌوب اﻟﻌـﺎﻟم ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ واﻟﺗﺑـﺎدﻝ
واﻹﺷﺗراك ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ).(108

وﻳ ــذﻛر ﻣﺣﻣ ــد ﺳ ــﻌد ،ﻣﺻ ــطﻔﻰ اﻟﺳ ــﺎﻳﺢ أن اﻟﺗط ــور اﻟﻌﻠﻣ ــﻰ أﺿ ــﺎف اﻟﻛﺛﻳ ــر ﻣ ــن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم
اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﻌﻠم اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﺑرة ﻟﻠدارﺳﻳن ﺣﺗﻰ ﻳﺗم إﻋدادﻫم ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ

ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻟد ارﺳـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ وﻓﻬـم دورﻫـﺎ وﻛﻳﻔﻳـﺔ إﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻰ اﻹﻋـداد وﻣـدى ﺗﺄﺛﻳرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
ﺣﻳــث ﺗﻠﻌــب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم دو ار ﻫﺎﻣــﺎ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ٕواﻋــداد اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن ﺑﺻــﻔﺔ
ﺧﺎﺻــﺔ وذﻟــك ﺑﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــوق ﺗطــور اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻧدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ واﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن
وأﺳﺎﻟﻳب وطرق اﻟﺗدرﻳس ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺗﻌددة ﻓـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻐﻳـرات اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ
ﻋن اﻟﺣﻳﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑـﺔ اﻟﻌﺻـر اﻟﺣـدﻳث واﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ ﻣﻌـﻪ وﻛـﻝ

ﻣﺳﺗﺟداﺗﻪ ).(3 :56
وﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ذﻟــك أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻋﺑــﺎرة ﻋــن طرﻳﻘــﺔ ﻧظﺎﻣﻳــﺔ ﻟﺗﺻــﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺑﺈﺳــﺗﺧدام ﺗﺣﻠﻳــﻝ
اﻟـ ــﻧظم ﻓﻬـ ــﻰ ﻻ ﺗﻌﻧـ ــﻰ ﻣﺟـ ــرد إﺳـ ــﺗﺧدام اﻵﻻت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ــﺔ ،واﻷﺟﻬ ـ ـزة واﻷدوات ﻛﻣﻌﻳﻧـ ــﺎت ﺳـ ــﻣﻌﻳﺔ وﺑﺻ ـ ـرﻳﺔ
واﻹﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣواﻗــف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﻳــﺔ ﺑﺟﺎﻧــب اﻟﻣﻌﻠــم ،واﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻧﻬﺟــﻰ ،اﻟﺳــﺑورة ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻧــﻰ ﻓــﻰ

اﻟﻣﻘﺎم اﻷوﻝ طرﻳﻘـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﻟوﺿـﻊ ﻣﻧظوﻣـﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ  Instructional systemأى أﻧﻬـﺎ ﺗﺄﺧـذ ﺑﺄﺳـﻠوب
اﻟﻣﻧظوﻣﺎت  System Approachواﻟذى ﻳﻌﻧﻰ إﺗﺑﺎع ﻣﻧﻬﺞ وأﺳﻠوب ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﺗﺳﻳر ﻓﻰ ﺧطوات ﻣﻧظﻣـﺔ،
وﺗﺳﺗﺧدم ﻛﻝ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ وﻓق ﻧظرﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ).(125 :75

-2وﺗﺳﻌﻰ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﺗﻘـدم

ﻓﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻹﺗﺻﺎﻻت.

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق ﻧﻼﺣظ إﻧﻌﻛﺎس ذﻟك اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻓﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻹﺗﺻـﺎﻻت ﻋﻠـﻰ
ﻣﻧظوﻣ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم وﻋﻠ ــﻰ ﺗﺣ ــدﻳث اﻟﺑـ ـراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ،ﻓﻠ ــم ﻳﻌ ــد اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳ ــدى واﻟ ــذى ﻳﻌﺗﻣ ــد ﺑﺷ ــﻛﻝ أﺳﺎﺳ ــﻰ
وﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﻠــم وﻧﻘــﻝ اﻟﻌﻠــم واﻟﻣﻌرﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻗــﺎد اًر ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﻳﻌﺎب اﻷﻋــداد اﻟﻛﺑﻳـرة ﻣــن

اﻷﻓـراد وﺗﻠﺑﻳــﺔ إﺣﺗﻳﺎﺟــﺎﺗﻬم ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺑــدأت اﻟــدوﻝ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت ﻓــﻰ اﻟﺑﺣــث ﻋــن طــرق ﺟدﻳــدة ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم ﺑدرﺟــﺔ

ﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳـﻪ ﻓـﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻌـرف )ﺑـﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟـذاﺗﻰ( وﻫـذا ﺑـدورﻩ أدى

إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺻطﻠﺢ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ  E-Learningوﻫو اﻟﻣﺻـطﻠﺢ اﻷﻛﺛـر إﺳـﺗﺧداﻣﺎً ﺣﻳـث ﻳـوﻓر
ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺳ ــرﻋﺔ اﻟ ــﺗﻌﻠم وﻓﻘــﺎً ﻟﻘد ارﺗ ــﻪ ٕواﻣﻛﺎﻧﺎﺗــﻪ ،ﻣ ــﻊ ﻋــدم اﻟﺗﻘﻳ ــد ﺑﻣﻛ ــﺎن وزﻣ ــن ﻣﺣ ــدد ﻹﺗﻣ ــﺎم ﻋﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم،

وﺗﺳـﺗﺧدم أﻳﺿـﺎً ﻣﺻـطﻠﺣﺎت أﺧـرى ﻣﺛـﻝ  E-Instructionأو  Online learningأو  E-Educationأو

 ،Web Based Instructionوﻳﺳــﺎﻋد اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻓــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣﺣﺗــوى ﻋﻠﻣــﻰ

ﻳﺣﺗــوى ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة )ﻧﺻــوص ،ﺻــور ﺛﺎﺑﺗــﻪ ،ﺻــور ﻣﺗﺣرﻛــﺔ ،ﻟﻘطــﺎت ﻓﻳــدﻳو ،ﺻــوت ،ﻣوﺳــﻳﻘﻰ(

وﻳﻘدم ﻣن ﺧﻼﻝ وﺳﺎﺋط إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ ،اﻹﻧﺗرﻧت ،اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ).(105
وﻓــﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘــﺔ ﻟــﻳس ﻧﻣــط اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ اﻟﻣﻌــروف ﻫــو اﻟــﻧﻣط اﻟوﺣﻳــد ﻣــن ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم
ﻓﻬﻧــﺎك ﻋــدد ﻣــن اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗوظﻳــف اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﻓــﻰ ﻋﻣﻠﻳﺗــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟــﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻧﻣــوذج
اﻟﻣﺳـﺎﻋد  Supplementaryواﻟـذى ﻳوظـف ﻓﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ﺟزﺋﻳـﺎً ﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳـدى وأﻳﺿـﺎً
ﻧﻣـوذج اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻣـدﻣﺞ )اﻟﻣﺧﻠـوط(  (BL) Blended Learningوﻓﻳـﻪ ﻳوظـف اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ﻣـدﻣﺟﺎً

ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻳﻪ ﻣﻌـﺎ ﻓـﻰ إﻧﺟـﺎز ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟـﺗﻌﻠم وﻓـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺻـﻳﻐﺔ ﻳﻛـون اﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻟـﺗﻌﻠم

ﻣوﺟﻬﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻌﻠم أى ﻳﻘودﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠم  Instructor Led Learningوﻫذا ﻳﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﻌﻠم ﻫو اﻟﻣوﺟﻬﻪ
ﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﻟــدى اﻟطــﻼب واﻟﻣرﺷــد ﻟﻬــﺎ وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓــﺈن ذﻟــك اﻟﻧﻣــوذج ﻳﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن ﻣ ازﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ
وﻣ ازﻳ ــﺎ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳ ــدى ،وﻳﻘ ــوم ﻫ ــذا اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﻣ ــدﺧﻝ اﻟﺗﻛﺎﻣ ــﻝ ﺑ ــﻳن اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳ ــدى واﻟﺗﻌﻠ ــﻳم

اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ،ﺣﻳـث ﻳﻣﻛـن أن ﻧطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﺻـﻳﻐﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـﻝ ﻫـذة ﺑـﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣـدﻣﺞ  Blended Learningاﻟـذى
ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻧواﻋﺔ واﺷﻛﺎﻟﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى وﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻔﺎﻋﻝ وﺗﻌـد ﻣرﺣﻠـﺔ إﻧﺗﻘﺎﻟﻳـﺔ
ﻟﻠﺗﺣوﻝ اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ ).(102)(57
وﻣـن أﻫـم اﻟﺗطﺑﻳﻘـﺎت اﻟﺗرﺑوﻳـﺔ ﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت ،إﻧﺗـﺎج ﻣواﻗـﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ﺗﻬـﺗم ﺑـﺈﺧﺗزان ﻣـواد
ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣﻧﺗﻘــﺎﻩ وﻣﺛﻳـرة ﻟﻺﻫﺗﻣــﺎم ،ﺗﺷــﺟﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن واﻟطــﻼب وﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻬــم ﺑﺗﺑــﺎدﻝ وﻣﺷــﺎرﻛﺔ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم ،وﺗﺗﻳﺢ ﻣﻣﻳزات وﻓرﺻـﺎً ﻣﻠﻣوﺳـﺔ ﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟطـﻼب ﺣﻳـث أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻓﻘـط ﻣـﻊ اﻟـﻧص

اﻟﻣﻛﺗوب ٕواﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣـﻊ اﻟـﻧص اﻟﻣﻛﺗـوب واﻟﺻـوت اﻟﻣﺳـﻣوع واﻟﺻـور اﻟﺛﺎﺑﺗ ـﺔ واﻟﻣﺗﺣرﻛـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻳـدﻋم وﻳﻳﺳـر
ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠطﻼب ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻧﺎﺳـب ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم وﺣﺎﺟﺎﺗـﻬم اﻟﻔردﻳﺔ ).(26 -22 :16

-3ٕواذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻗـد ﻏـزت ﺣﻳﺎﺗﻧـﺎ اﻟﻌﺎدﻳـﺔ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻏـزت اﻳﺿـﺎً ﺣﻳﺎﺗﻧـﺎ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ،ﻓـﻰ طـرق
وأﺳﺎﻟﻳب ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب.
واﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ إﺣــدى أﻧ ـواع اﻟرﻳﺎﺿــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻬﺎﻣــﺔ واﻟﺗــﻰ ﺗﺳــﺗﻌﻣﻝ اﻟوﺳــط اﻟﻣــﺎﺋﻰ ﻛوﺳــﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣــرك
ﺧﻼﻟــﻪ ،ﻋــن طرﻳــق ﻛــﻝ ﻣــن ﺣرﻛــﺎت اﻟــذراﻋﻳن واﻟــرﺟﻠﻳن وﺑﻘﻳــﺔ أﺟ ـزاء اﻟﺟﺳــم ﺑﻐــرض اﻹرﺗﻘــﺎء ﺑﻛﻔــﺎءة اﻟﻔــرد
ﻣﻬﺎرﻳـﺎً وﺑــدﻧﻳﺎً وﻋﻘﻠﻳـﺎً ٕواﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺎً وﻧﻔﺳــﻳﺎً ،وﺗﺗﺿــﻣن اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ إﻛﺳــﺎب اﻟﻔــرد ﻣﻬــﺎرات وطــرق اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ

اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑــدءأ ﺑﺎﻟﻣﻬــﺎرات اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ووﺻــوﻻً إﻟــﻰ إﻛﺳــﺎب اﻟﻔــرد طــرق اﻟﺳ ـﺑﺎﺣﺔ اﻷرﺑــﻊ )اﻟزﺣ ـف ﻋﻠــﻰ اﻟــﺑطن

،اﻟظﻬر ،ﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ،ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻔراﺷـﺔ( ،وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن اﻟﺑرﻧﺎﻣ ـﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻟﻠﺳ ـﺑﺎﺣﺔ ﻫـو أﺳ ـﺎس ﻻ ﻏﻧـﻰ
ﻋﻧﻪ ﻟﻺﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرﻳـب ﻓﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ).(26 -22 :12

وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻰ ﻧﺟد طرﻳﻘﺔ ﺗدرﻳس اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎرى
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻰ ﻳﻘوم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺷرح اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وﻋرﺿﻬﺎ ﻣن
ﺧﻼﻝ ﻧﻣوذج أو إﺣدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻳزات ﻓﻰ اﻷداء ،أﻣﺎ ﺗدرﻳس اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظرى ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻘﺎء

واﻟﺗﻠﻘﻳن ،وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣزاﻳﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺣد ﻣن دور اﻟطﺎﻟب وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ داﺧﻝ

اﻟﻣﺣﺎﺿرة ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳؤدي اﻟﻐرض اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ واﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻟوﺟداﻧﻳﺔ
وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻔﻌﺎﻝ.
وﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن اﻟﺳﺑﺎﺣﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗروﻳﺣﻳﺔ واﻹﻧﻘﺎذ واﻟﻐوص ﻓﻰ اﻟﻣﺎء ،وﻟﻛﻧﻬﺎ
ﻣن اﻟﺳﺑﺎﺣﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻧظ ًار ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑﻳن اﻟذراﻋﻳن واﻟرﺟﻠﻳن ،ﻛﻣﺎ أن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺎء ﻓﻳﻬﺎ أﺛﻧﺎء أداﺋﻬﺎ

ﻳﻛون ﻛﺑﻳر ﻣﻣﺎ ﻳﻌوق ﺣرﻛﺔ ﺗﻘدم اﻟﺟﺳم ﻟﻸﻣﺎم ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺑدأ اﻟﻔرد ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ

اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،وﻳﺄﺗﻰ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠم ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺗوﺿﻳﺢ ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ
ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺧﻠق ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻳﺳودﻫﺎ اﻟﺛﻘﺔ ٕواﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋن اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻰ ﺗﺛﻳر ﻋﺎﻣﻝ اﻟﺧوف
واﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻋن اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ).(63 :12)(126 :58
وﻧظ اًر ﻹﺧﺗﻼف اﻟﻣواد اﻟدراﺳﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺳﻬوﻟﺔ أواﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻌﻠم ﻣﻘرراﺗﻬﺎ ﻋﺑر

اﻹﻧﺗرﻧت )اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ( وذﻟك ﺣﺳب طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،ﻓﺗدرﻳس وﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ )اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ( ﻣن

اﻟﻣواد اﻟﺗﻰ ﻳﺣﺗﺎج ﺗدرﻳﺳﻬﺎ ٕواﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣن
اﻟﺻﻌوﺑﺔ ،وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻬﺎرات إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻘﻳﺎدة واﻟﺗواﺻﻝ واﻟﻣﻼﺣظﺔ ،ﺣﻳث ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ
ﺟوﻫر ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ،وﻳﻛون ﺗﻌﻠم ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﺻورة أﻓﺿﻝ ﻓﻰ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدى ﺣﻳث وﺟود
اﻟﻣﻌﻠم ،وﻳﺑدو اﻟﻌﻣﻝ ﺟﻳدًا ﻓﻰ ﻣﻘررات ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم

واﻟﻣﺑﺎدئ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرﻳر وﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻣﻠﻳﺔ أو

ﺣرﻛﻳﺔ ).(106

-4وﻣــﻊ إﻧﺗﺷــﺎر ﻧظــم اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ وزﻳــﺎدة اﻹﻗﺑــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗوظﻳﻔﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ،

ظﻬــرت ﻣﺷــﻛﻼت ﻛﺛﻳ ـرة ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ ﺻــﻌوﺑﺔ إﺟ ـراء ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﻘــوﻳم اﻟﺗﻛــوﻳﻧﻲ واﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ وﺿــﻣﺎن ﻣﺻــداﻗﻳﺗﻬﺎ،
وﺑﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﺗﺿــﻣن اﻟﻣﻘــرر ﻣﻬــﺎرات ﻋﻣﻠﻳــﺔ أداﺋﻳــﺔ وﻛــذﻟك ﻋــدم ﻣﻧﺎﺳــﺑﺗﻬﺎ ﻟــﺑﻌض اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ واﻟﻣﻘــررات
اﻟدراﺳﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻼب ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ).(101
وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻋدم اﻟﻔﺎﻋﻠﻳـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻠـﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ واﻟـﺗﻌﻠم ﻋـن ﺑﻌـد ﻣـﻊ ﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﻣـواد
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﺣرﻛﻳﺔ ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻧظﺎم ﺗﻌﻠم ﺟدﻳد ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻣزاﻳﺎ اﻟـﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ وﻣ ازﻳـﺎ
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﻳدى وﻫو ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ .Blended learning
ﻓﻘد وﺟدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬﺎ وﺧﺑرﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗدرﻳس اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ أن ﻫﻧﺎك إﻧﺧﻔﺎض ﻓـﻲ
ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻣـﺎدة اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر ﻣﻬﺎرﻳـﺎ وﻣﻌرﻓﻳـﺎً وﻗـد أرﺟﻌـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ

ذﻟــك اﻟــﻰ اﺳــﺑﺎب ﻋــدة ﻣــن اﻫﻣﻬــﺎ ﻫــو طــرق اﻟﺗــدرﻳس اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ،وﻗﻠــﺔ اﻟوﻗــت اﻟﻣﺧﺻــص ﻟﻠﺗــدرﻳس ،وﻋــدم

ﻛﻔﺎﻳﺗــﻪ ﻟﺗﻐطﻳــﺔ ﺟﻣﻳــﻊ ﻣﻔــردات اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘــرر ﻟﻠﻣــﺎدة ﺑﺎﻟﺷــﻛﻝ اﻷﻣﺛــﻝ واﻹرﺗﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻟﻠطﺎﻟﺑــﺎت،

ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗزوﻳدﻫم ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌزﻳزﻳﻪ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺧﺎرج وﻗت اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻷﺻـﻠﻲ ،واﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة داﻓﻌﻳـﺗﻬم
ﻧﺣو ﻫذة اﻟﻣﻬﺎرة ،وﻗد وﺟدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗرﺑوﻳـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ وﻫـﻰ اﻟﻣوﻗـﻊ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ،ﻛﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟزﻳــﺎدة ﻧﺳــب اﻟﻧﺟــﺎح واﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﻟﻠطﺎﻟﺑــﺎت وﻛﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﻣواﻛﺑــﺔ اﻟﺗطــور
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗدرﻳس اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ،وﻛذﻟك ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣـو ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﻗﺑـﻝ
وﺑﻌ ــد اﺳ ــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ ﻟﺗﻛ ــون ﺗﻐذﻳ ــﺔ راﺟﻌ ــﺔ ،وﻣ ــن أﺟ ــﻝ ﺑﻧ ــﺎء اﻷﺳ ــس اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ واﻟﺗرﺑوﻳ ــﺔ

اﻟﺻـﺣﻳﺣﺔ ﻻﺳـﺗﺧدام ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ أن اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗـدرﻳس ﺑﺻـورة ﻋﺎﻣـﺔ
وﺗدرﻳس اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﺑﺻـورة ﺧﺎﺻـﺔ ﺗـدﻋو إﻟـﻰ ﺗﻐﻳﻳـر او ﺗطـوﻳر اﻟطـرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ واﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳـﺎً ﻓـﻲ ﻣﻌظـم

اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت واﻟﺗــﻲ ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ دور اﻟﻣﻌﻠــم ﻛﻣﻠﻘــن ﻟﻠﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،وﺗﻬﻣــش دور اﻟطﺎﻟــب وﺗﺣــد ﻣــن ﺗﻔﺎﻋﻠــﻪ
داﺧﻝ ﻏرﻓﺔ اﻟﺻف وﺧﺎرﺟـﻪ ،وﺗﺳـﺗﺛﻣر ﺑﻌﺿـﺎ ﻣـن ﺣواﺳـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻ ﺗـؤدي اﻟﻐـرض

اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ واﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻟوﺟداﻧﻳﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻔﻌﺎﻝ.

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻰ أﺟرﻳت ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺻﻣﻳم وﺑﻧﺎء اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ وﻣﻧﻬـﺎ د ارﺳـﺔ "ﻫﺑـﺔ

ﺳــﻌﻳد" )2009م()" ،(71ﺟﻣــﺎﻝ رﻣﺿـــﺎن"" ،ﻫــﺎﻧﻰ اﻟـــدﻳب" )2008م()" ،(21إﻳﻬــﺎب ﻓﻬـــﻳم" )2006م()،(13
"ﻋﻣــر اﻟﺧﻳــﺎط" )2004م() ،(45وﻓــﻰ ﺣــدود ﻋﻠــم اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻻ ﻳوﺟــد أى د ارﺳــﺔ ﻗــد ﺗطرﻗـت إﻟــﻰ إﺳــﺗﺧدام اﻟــﺗﻌﻠم
اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟرﻳﺎﺿﻰ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻣﺎ أﺛﺎر إﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ إﻟـﻰ إﺳـﺗﺧدام ﻫـذا
اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ )اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ( ﻓﻰ ﺗﺻـﻣﻳم وﺑﻧـﺎء ﻣوﻗـﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ وﻣﻌرﻓـﺔ ﺗـﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم ﺳـﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻــدر وﺟواﻧــب اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــﺛﻼث )اﻟﻣﻌرﻓــﻰ – اﻟﻣﻬــﺎرى  -اﻟوﺟــداﻧﻰ( ﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﻟزﻗﺎزﻳق.
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ﻫدف اﻟﺑﺣث:
ﺑﻧــﺎء ﻣوﻗــﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻟـﺗﻌﻠم ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟزﻗــﺎزﻳق وﻣﻌرﻓــﺔ
ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ:
 .1ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ،اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.

 .2اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ،اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
اﻟﻣﻌرﻓﻰ.
 .3اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋــﺎت اﻟوﺟداﻧﻳــﺔ ﻟطﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻧﺣــو إﺳــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓــﻰ
ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 .4اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ آراء اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﺣــوﻝ ﻣــدى ﺗﻔــﺎﻋﻠﻬم ﻣــﻊ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ٕواﺳــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓــﻰ ﺗﻌﻠــم
ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ﻓروض اﻟﺑﺣث:
 .1وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ،
اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ.

 .2وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ،
اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ.
 .3وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﺑﻌدﻳﻳن ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ،اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.
 .4وﺟود ﺗﺑﺎﻳن ﺑﻳن اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ
ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 .5وﺟود ﺗﺑﺎﻳن ﺑﻳن ﺗﻔﺎﻋﻝ طﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣث:

 -1اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد

Distance Learning

ﻫو ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﻛون ﻓﻳﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﻣﻌﻠم ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ ﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻳﺗم ﻋﺎدة ﺳـدﻫﺎ ﺑﺈﺳـﺗﺧدام

وﺳﺎﺋﻝ اﻹﺗﺻﺎﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ).(107

-6 -2اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹ ﻟﻛﺗروﻧﻰ

Electronic Learning

ﻫــو أﺳــﻠوب ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳــب واﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت

ووﺳﺎﺋطﻬﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ،ﻣﺛـﻝ اﻷﻗـراص اﻟﻣدﻣﺟـﺔ ،واﻟﺑرﻣﺟﻳـﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ،واﻟﺑرﻳـد اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ،وﺳـﺎﺣﺎت اﻟﺣـوار
واﻟﻧﻘﺎش ).(23 :4
 -3اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ

Hypermedia

ﻫ ــﻰ إﺳـ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ــﺔ ﺗﺳـ ــﺗﺧدم ﻓـ ــﻰ ﻧﻘـ ــﻝ وﺗﻘ ــدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت ﺑﺻـ ــورة ﻏﻳـ ــر ﺧطﻳـــﺔ ،واﻹﺳـ ــﺗﻔﺎدة
ﺑﺎﻟﻣــداﺧﻝ اﻟﺣﺳــﻳﺔ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم "اﻟﺳــﻣﻌﻳﺔ واﻟﺑﺻـرﻳﺔ" وﺗــوﻓﻳر ﺑﻳﻧــﻪ وﺑــﻳن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻌــددة
واﻟﺗــﻰ ﺗﺧــزن ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻰ ﺻــورة "ﻧﺻــوص ﻣﻛﺗوﺑــﺔ ،ﻟﻘطــﺎت ﻓﻳــدﻳو ﻣﺗﺣرﻛــﺔ وﺛﺎﺑﺗــﺔ ،ﺻــور ورﺳــوم

ﻣﺗﺣرﻛــﺔ وﺛﺎﺑﺗــﺔ ،أﻓــﻼم ،أﻟ ـوان ﻣﺗﻧﺎﺳ ـﻘﺔ ،ﺗﺳــﺟﻳﻼت ﺻــوﺗﻳﺔ ،ﻣوﺳــﻳﻘﻰ" واﻟــﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬــﺎ ﺑﺳــرﻋﺔ وﺳــﻬوﻟﺔ ﺑﺣﻳــث
ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺗﻛــوﻳن إرﺗﺑﺎطــﺎت ﻣﻧطﻘﻳــﺔ ﺗﺳــﻬﻝ اﻹﻧﺗﻘــﺎﻝ واﻟﻘﻔــز وﺣرﻳــﺔ اﻟﺣرﻛــﺔ ﻓــﻰ أﺷــﻛﺎﻝ ﻏﻳــر ﺧطﻳــﺔ ﺑــﻳن
أﺟزاء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ ﺗﺑﺎدﻝ ﻛﻝ أو ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ إﻟﻰ أﺟزاء ﺻﻐﻳرة ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ).(355 :75
 -4اﻹﻧﺗرﻧت

Internet

ﻫــو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻰ اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﻣﻌ ـﺎً اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺷــﺎرك ﻓــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت

واﻟﺑراﻣﺞ ،وﺗﺗﻔﺎﻫم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺑروﺗوﻛوﻝ ﺗراﺳﻝ اﻹﻧﺗرﻧت ).(36 :60
-5اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ:

Interaction

ﻫو اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣدث ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺑﻳﺋﺔ اﻟـﺗﻌﻠم " "Learning environmentواﻟﺗـﻰ ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻰ
اﻟﻣﻌﻠ ــم واﻟﻣﺗﻌﻠﻣ ــﻳن ،واﻟﻣﺗﻌﻠﻣ ــﻳن وﺑﻌﺿ ــﻬم اﻟ ــﺑﻌض ،واﻟﻣﺣﺗ ــوى اﻟﻌﻠﻣ ــﻰ ﻟﻠﻣـ ـواد اﻟد ارﺳ ــﻳﺔ ،واﻟﻣ ــﺗﻌﻠم وواﺟﻬ ــﺔ
اﻹﺳﺗﺧدام  User interfaceﺣﻳث ﻳﺄﺧذ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم دو اًر أﻛﺛر إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ).(318 :75
 -6اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ

Blended Learning

ﻫــو اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــذى ﻳﻣــزج ﺑــﻳن ﺧﺻــﺎﺋص ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﺻــﻔﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳــدى واﻟــﺗﻌﻠم ﻋﺑــر اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓــﻰ
ﻧﻣوذج ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ،ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن أﻗﺻﻰ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ).(44 :89
* ﺗﻌرﻳف إﺟراﺋﻰ
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اﻟﻔﺻــﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ

اﻟﻘراءات اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
أوﻻ:اﻟﻘراءات اﻟﻧظرﻳﺔ:
اﻟﺗﻌﻠـم:
ﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﺗﻌرﻳﻔﺎت ﻛﺛﻳـرة ﺟـداً ﻋـن اﻟـﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠـﻳم وﻣﻌظﻣﻬـﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓـﻰ ﺗﻌﺑﻳرﻫـﺎ وﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ

ﻓﻰ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻬﺎ ،إذ ﻋرف اﻟـﺗﻌﻠم ﻛـﻝ ﻣـن "ﺳﺷـﻣﻳدت  ،ﻟـﻰ 1999) "Schmidt & leeم( ﺑﺄﻧـﻪ "ﺣﺎﻟـﺔ ﻣراﻓﻘـﺔ
ﻟوﺟودﻧﺎ وﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﻣرﻳن" ،وﺣددوا أرﺑﻊ ﺧﺻﺎﺋص ﻳﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم وﻫﻰ:
 -1أن اﻟﺗﻌﻠم ﻫو إﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﺣرﻛﺎت ﻣﺎﻫرة وﻳﺗﺻف ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـدث
ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺻﺑﺢ اﻷﻓراد ﻓﻰ اﻟواﺟﺑﺎت ﻣن ﺟراء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻣرﻳن.
 -2اﻟﺗﻌﻠم ﻧﺎﺗﺞ ﻣﺑﺎﺷر ﻋن اﻟﺗﻣرﻳن واﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺧﺑرة.

 -3اﻟﺗﻌﻠم ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻘﻳﺎس ﻣﺑﺎﺷرة ،ﻷﻧﻪ ﺗﻐﻳﻳرات داﺧﻠﻳﺔ ﺗﺣدث ﻓﻰ اﻟﺳﻠوك.

 -4ﻧﺗﺎج اﻟﺗﻌﻠم ﻫو اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟداﺋﻣﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎً ﻓﻰ اﻟﻣﻘدرة اﻟظﺎﻫرة ﻓـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺣرﻛـﻰ اﻟﺗـﻰ ﺳـﺑﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﻐﻳﻳـرات
واﻟﺗﺑدﻳﻼت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،اﻟداﻓﻌﻳﺔ ،اﻟﺗﻛﻳﻔﺎت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ).(266 -264 :93

وﻳﻌرﻓــﻪ "ظـــﺎﻓر ﻫﺎﺷـــم" )2002م( أن اﻟــﺗﻌﻠم ﻫــو "اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ اﻟﺣﺗﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺔ ﻣــن ﺧﺑ ـرات اﻟﺗﻣ ـرﻳن،
وﻳﺗﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻣﻠﻳ ـﺎت اﻟداﺧﻠﻳــﺔ اﻟﻣﺳــﻳطرة ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻌﺻــﺑﻰ واﻟﻌﺿــﻠﻰ ،وﻳﺗﻣﻳــز اﻟــﺗﻌﻠم
ﺑﺈﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻔــرد اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻷداء اﻟﻣــﺎﻫر ﻧﺳــﺑﻳﺎً وﻳﺗﻣﺛ ـﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻳ ـرات ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻧﺳــﺑﻳﺎً وﻟﻳﺳــت ﺗﻐﻳﻳ ـرات ﻣؤﻗﺗــﺔ

ﺳ ـرﻳﻌﺔ اﻟــزواﻝ وﻻ ﻳﻣﻛــن اﻹﺳــﺗدﻻﻝ ﺑﻣﻘــدارﻩ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣﻼﺣظــﺔ ٕواﻧﻣــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗﻐﻳ ـرات اﻟظــﺎﻫرة ﻓــﻰ
اﻟﺳﻠوك اﻟﺣرﻛﻰ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﻪ ﺑﺎﻷداء" ).(11 : 34
وﻳرى "ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ" )2000م( أن اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻰ اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﻫـو "ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﻐﻳﻳـر أو ﺗﻌـدﻳﻝ ﻓـﻰ ﺳـﻠوك ﻣـﺗﻌﻠم
اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻗﻳﺎﻣـﻪ ﺑﻧﻔﺳــﻪ ﺑﻧــوع ﻣـن اﻟﻧﺷــﺎط ﺑﺣﻳــث ﻳﺷـﺗرط أﻻ ﻳﻛــون ﻫـذا اﻟﺗﻐﻳﻳــر أو اﻟﺗﻌــدﻳﻝ ﻗـد ﺗــم ﻧﺗﻳﺟــﺔ
ﻟﻠﻧﺿﺞ أو ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﻗﺗﻪ ﻛﺎﻟﺗﻌب أو اﻟﺗﺧدﻳر"  ،أﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻬو "ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻰ ﻳﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟﻔـرد

– ﻣﻌﻠم أو ﻣدرب اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟﻧﻘﻝ ﻣﺎ ﻟدﻳﺔ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﺑرة ﺑﺻورة ﺗﺗﻔق ودرﺟﺔ ﺗﺄﻫﻳﻠـﻪ ﻟﻬـذا اﻟﻌﻣـﻝ " ):59

.(14

اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ:
ﻫــو أﺣــد اﻷﺳــس اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،وﻗــد ﻗــﺎم اﻟﻌﻠﻣــﺎء واﻟﺑــﺎﺣﺛون ﺑﻣﺣــﺎوﻻت ﻋدﻳــدة
ﻹﻋطﺎء ﻣﻔﻬوم واﺿﺢ ﻟﻪ وﺳوف ﻳﺗم ﻋرض ﺑﻌﺿﺎً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت:

-8ﻳﺷــﻳر "إﺑراﻫﻳـــم ﺧﻠﻳﻔـــﺔ" )1999م( إﻟــﻰ اﻟﺗﻌﻠــم اﻟﺣرﻛ ــﻰ ﺑﺄﻧــﻪ "ذﻟــك اﻟﺗﻐﻳــﻳر اﻟــذى ﻳطـ أر ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك
اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺧـﻼﻝ أى ﻧﺷﺎط رﻳﺎﺿﻰ ﻳدرس ،ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ﻧﻔﺳـﻳﺔ ﻳﻘـوم ﺑﻬــﺎ اﻟﻣـﺗﻌﻠم وﺗظﻬــر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺷﻛــﻝ

أداء ﺣ ــرﻛﻰ أو ﻣﻬ ــﺎرى ﺟدﻳــد ﻓﺎﻟﺗﻌﻠ ــم ﻫ ــو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣ ــن اﻟﺧطـ ـوات اﻟﺗــﻰ ﺗﺟﻌــﻝ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻳﻘﺗــرب ﻣــن اﻷداء
اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻟﻠﻣﻬﺎرة اﻟرﻳﺎﺿﻳـﺔ" ).(190 ،189 :2

وﻳﻌرﻓـﻪ "ﻋــﺎدﻝ ﻓﺎﺿــﻝ" )2000م( ﺗﻌرﻳﻔـﺎً ﺷــﺎﻣﻼً إذ ﻳـراﻩ أﻧــﻪ أﻋــم وأﺷــﻣﻝ ﻣــن أن ﻳﻧﺣﺻــر ﻓــﻰ ﻧطــﺎق

ﻣﻬﻧــﻰٕ ،واﻧﻣــﺎ ﻳﻧطﻠــق ﻟﻳطــﺎﻝ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن ﻣﻬــﺎرات اﻟﻌﻣــﻝ واﻟﺣﻳــﺎة ﻟﻳﺗﻌــدى اﻟﺟﺎﻧــب اﻟرﻳﺎﺿــﻰ وﻳــدﺧﻝ أﻋﻣــﺎق
اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،إذ أن ﻣﻔﻬــوم اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛــﻰ ﻫــو إﻛﺗﺳــﺎب ٕواﺳــﺗﻳﻌﺎب ٕواﺳــﺗﻌﺎدة اﻟﺣرﻛــﺎت ﺑﺷــﻛﻝ ﻋــﺎم ،واﻟﺣرﻛــﺎت
واﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر )ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﺣرﻛﺔ( ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺎﻟﻔرد ﻛوﻧﻪ ﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد

ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻪ وﻣﻌرﻓﺗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وأن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﺗدرﻳب أﺛ اًر ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗـﺄﺛﻳر إﺳ ـﺗﺧدام

اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻳف وﺗﺳـﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗـﻌﻠم ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز اﻟواﺟب اﻟﻣطﻠـوب ).(12 :35

ويذكر "عص ام عب د الخ الق" )2003م( أن ال تعلم الحرك ى ھ و "عملي ة إكتس اب وص قل وتثبي ت
المھارات الحركية خالل اإلعداد التكنيكى للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الص ورة المثالي ة للتكني ك
الرياضى" ).(221 :42
وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋـن ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺗﻐﻳﻳـر أو ﺗﻌـدﻳﻝ ﻓـﻰ ﺳـﻠوك اﻟﻔـرد ﻷداء ﺣرﻛـﺔ أو ﻣﻬـﺎرة
ﻣﺎ ،وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ أو اﻹﺟﺗﻬﺎد اﻟﺷﺧﺻﻰ.
وﺗرﺗﻛــز اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ واﻟﺣرﻛﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻛﺗﺳــﺎب اﻟﺧﺑ ـرات اﻟﻣﺗﻌــددة ﺑﺻــورة ﺳــﻬﻠﺔ
وﺳﻠﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1اﻟﻣﻌﻠم.

 -2اﻟﻣﺗﻌﻠم.

 -3ﻧوع اﻟﻣﻬﺎرة ).(15 :59

ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ:

ﻟﻘ ــد ﺗﻌ ــددت أراء اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﺣ ــوﻝ ﻣﺳ ــﻣﻳﺎت ﻣ ارﺣ ــﻝ اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛ ــﻰ وﻟﻛ ــﻧﻬم إﺗﻔﻘـ ـوا ﻓ ــﻰ ﻣﺿ ــﻣون ﻫ ــذﻩ
اﻟﻣراﺣﻝ ،وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﻘﺳﻳﻣﺎت ﻟﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ،وﻣﻧﻬﺎ:
 -1ﺗﻘﺳﻳم "ﻣﺎﻳﻧﻝ ""Meinel
ﻗﺳم "ﻣﺎﻳﻧﻝ  "Meinelﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ:
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺑدﺋﻰ ﻟﻠﺣرﻛﺔ:
وﺗﺗﺿﻣن إﻛﺗﺳﺎب اﻷداء ﻓﻰ ﺻورﺗﻪ اﻷوﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﻣن اﻷﺧطﺎء وﻋدم اﻹﺳﺗﻳﻌﺎب.

-9اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟدﻗﻳق ﻟﻠﺣرﻛﺔ:
وﺗﺷﻣﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺻﻘﻝ ﻟﺑﻧود اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻔﻧﻳﺔ.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺛﺑﻳت اﻟﺣرﻛﺔ:
وﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻹﺗﻘﺎن واﻷداء اﻵﻟﻰ واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺷروط وﺧﺻﺎﺋص اﻷداء اﻟﺟﻳد.
 -2ﺗﻘﺳﻳم "ﻓﻳﺗس :"Fitts
ﻗﺳم "ﻓﻳﺗس  "Fittsﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻰ:
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺑﻛرة أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر:
وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺑدأ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻬﺎرة وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ ٕواﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أو اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ:
وﺗﺷ ــﻣﻝ اﻟﺗﺟرﻳ ــب وﻣﺣ ــﺎوﻻت اﻷداء ﻟﻣ ــﺎ ﺳ ــﺑق ﺗﻌﻠﻣ ــﻪ ،وﻳﺑ ــدأ ﺗﻧ ــﺎﻗص أﺧط ــﺎء اﻷداء وﺑداﻳ ــﺔ أﻧﻣ ــﺎط
ﺟدﻳدة.

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ:
وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺻﻝ اﻟﻼﻋب إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻹﺗﻘﺎن ،وﻳﻘـﻝ ﺗـداﺧﻝ اﻟﻣﻬـﺎرات اﻷﺧـرى ،وﻳظﻬـر ﻧـوع ﻣـن اﻟـﺗﺣﻛم

اﻟﻺرادى.
 -3ﺗﻘﺳﻳم "ﺟﻧﺗﻳﻝ "Gentil
ﻗﺳم "ﺟﻧﺗﻳﻝ  "Gentilﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﻳن أﺳﺎﺳﻳﺗﻳن ﻫﻣﺎ:
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺑﻛرة أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟﺗﺄﻣﻝ أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺗﻛﺷﺎف:
وﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺗﻘﺎﺑــﻝ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗواﻓــق اﻟﻣﺑــدﺋﻰ ﻟﻠﺣرﻛــﺔ ﻟــدى ﻣﺎﻳﻧــﻝ " "Meinelوﻓﻳﻬــﺎ ﻳﻘــوم اﻟﻼﻋــب

ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣرﻛﺔ.

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺛﺑﻳت واﻟﺗﻧوع:
وﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺗﻘﺎﺑــﻝ ﻣرﺣﻠــﺔ ﺗﺛﺑﻳــت اﻟﺣرﻛــﺔ ﻟــدى ﻣﺎﻳﻧــﻝ " ،"Meinelواﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ اﻹﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ
ﻟدى ﻓﻳﺗس ".(48 ،47 :64) "Fitts
 -4ﺗﻘﺳﻳم ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوى:
ﻗﺳم "ﻋﻼوى" )1983م( ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣﻝ اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ:

 - 10اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻣرﺣﻠﺔ إﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗواﻓق اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻬﺎرة اﻟﺣرﻛﻳﺔ:
وﺗﺷ ــﻛﻝ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎس اﻷوﻝ ﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬ ــﺎرة اﻟﺣرﻛﻳ ــﺔ ٕواﺗﻘﺎﻧﻬ ــﺎ ،وﺗﻬ ــدف إﻟ ــﻰ إﻛﺳ ــﺎب اﻟﻔ ــرد

ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻧﻰ واﻟﺗﺻورات ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺿﻣن ﺑذﻟك ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻷداء واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻣرﺣﻠﺔ إﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗواﻓق اﻟﺟﻳد ﻟﻠﻣﻬﺎرة اﻟﺣرﻛﻳﺔ:

وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻳـﺗم ﺗطـوﻳر اﻟﺷـﻛﻝ اﻷوﻝ ﻟﻠﻣﻬـﺎرة اﻟﺣرﻛﻳـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗﺻـﻝ إﻟـﻰ اﻟﺷـﻛﻝ اﻟﺟﻳـد ،وﺗﺣﺗـﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺻﻼح اﻷﺧطﺎء دو اًر ﻫﺎﻣﺎً ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻛرار اﻷداء ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﻣرﺣﻠﺔ إﺗﻘﺎن وﺗﺛﺑﻳت اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺣرﻛﻳﺔ:
وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻳﻣﻛــن إﺗﻘــﺎن وﺗﺛﺑﻳــت أداء اﻟﻣﻬــﺎرة اﻟﺣرﻛﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺗــدرﻳب ٕواﺻــﻼح

اﻷﺧطﺎء ﺗﺣت ظروف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺗدرﻳب ).(114 -102 :53

اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ ﻛﺄﺣد أﺷﻛﺎﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم:
ﻳﺗﻣﻳــز ﻫــذا اﻟﻌﺻــر ﺑــﺎﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺳـرﻳﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﺗﻘــدم اﻟﻌﻠﻣــﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻰ وﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت،

ﻓﺄﻫم ﻣﺎ ﻳﻣﻳز ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻣن ﺳﻣﺎت ﻫﻰ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻰ ﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ وﺗﺎﺛﻳرﻫﺎ ﻓـﻰ ﻣﻳـﺎدﻳن اﻟﺣﻳـﺎة
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺣﻳث أن ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـر ﻳﺷـﻬد ﺛـورة ﻋﻠﻣﻳـﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺔ ﻣﺗﺻـﺎﻋدة وﻣـﺎ ﻳﺻـﺎﺣب ﻫـذة اﻟﺛـورة ﻣـن
ﺗﻐﻳـرات ﻓـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ ﻣﻳــﺎدﻳن اﻟﺣﻳـﺎة وأﻫﻣﻬـﺎ اﻟﻣﻳـدان اﻟﺗرﺑــوى ،ﻟـذا أﺻـﺑﺢ ﻣـن اﻟﺿــرورى ﻣواﻛﺑـﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ
ﻟﻬــذة اﻟﺗﻐﻳ ـرات ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺗــﻰ ﻗــد ﺗــﻧﺟم ﻋﻧﻬــﺎ ﻣﺛــﻝ ﻛﺛ ـرة اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وزﻳــﺎدة ﻋ ـدد اﻟطــﻼب وﻧﻘــص
اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن وﺑﻌــد اﻟﻣﺳــﺎﻓﺎت وذﻟــك ﺑﺗﺳــﺧﻳر اﻟوﺳــﺎﺋﻝ واﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ وﺗوظﻳﻔﻬــﺎ ﻟﻣواﻛﺑــﺔ اﻟﺗﻘــدم اﻟﻌﻠﻣــﻰ ):4
.(23 :45)(11

"وﻳﻌد اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻌﺻرﻧﺎ اﻟﺣدﻳث ﻓﻘد وﺟد اﻟﺗرﺑوﻳون أﻣﻼً ﻛﺑﻳ اًر ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺑدأ اﻟـﺗﻌﻠم

اﻟذاﺗﻰ ﺑﺄرﻗﻰ ﺻورﻩ ،واﺻﺑﺣت "اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗزداد ﻳوﻣـﺎً ﺑﻌـد ﻳـوم ﻓـﻰ

اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ" ).(75 :37

ﻓﻛــﻝ ﺷــﺊ ﻳﻣﻛــن أن ﻳــدار ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ ،وﻣــﺎ ﻣــن ﻣﺟــﺎﻝ أو ﻫﻳﺋــﺔ أو ﻣؤﺳﺳــﺔ إﻻ وﻗــد أدﺧﻠــت اﻟﺣﺎﺳــب

اﻵﻟﻰ ﻓﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ،وﻳﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺣظت ﺑﺈﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﻳن ﻓـﻰ اﻟﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺗرﺑـوى،
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻓﺄﺧذ أﺑﻌﺎداً ﺟدﻳدة ،وﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳر ﻓـﻰ أﺳﺎﻟﻳب ٕواﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ).(259 :75
وﻳرى اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺧﺑراء ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻠـﻰ أن ﻟﻠﺣﺎﺳـب ﻗﻳﻣـﺔ ﻋظﻣـﻰ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟـﺗﻌﻠم ،وﻫـذا
اﻹﻋﺗﻘ ــﺎد ﻧ ــﺎﺑﻊ ﻣ ــن اﻟﺛﻘ ــﺔ ﻓ ــﻰ أن ﻗد ارﺗ ــﻪ ﻳﻣﻛ ــن أن ﺗﻧطﺑ ــق ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــدم اﻟﻣﺳ ــﺎواة ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ،ﻛﻣ ــﺎ
إﺗﺿـﺣت ﻓـﻰ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻷﺧـرى ،وﻻ ﻳﻌﻧــﻰ إدﺧـﺎﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ ﻓــﻰ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ واﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻣـن ﺧــﻼﻝ

اﻟﺣﺎﺳــب ﻓﻘــط إﺳــﺗﺣداث ﻣﻌــدات وأﺟﻬـزة ﻛﻣــﺎ ﻳﺗﺑــﺎدر ﻟــدى اﻟﻛﺛﻳــرٕ ،واﻧﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻰ ﺗطــوﻳر ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﻳم

 - 11ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷداء ﻟﻠﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم واﻹدارة وﺗوﺳﻳﻊ ﻟﻠﻣدارك واﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺑـﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت

واﻹﺗﺻﺎﻻت ،وﻫذا ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﻪ ﻳﻣﺛﻝ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻬدف ﻓـﻰ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷوﻝ إﻟـﻰ ﺗﻐﻳﻳـر أﻧﻣـﺎط اﻟﻔﻛـر اﻟﺑﺷـرى وﺗﻌـود
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻣﻧظم واﻹﺑداﻋﻰ ).(95 :54

ﻓﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ ﻛـﺄداة ﻣﺳـﺎﻋدة ﻓـﻰ اﻟـﺗﻌﻠم ﻳﻣﺛـﻝ ﻣظﻬـ اًر ﺑـﺎر اًز ﻣـن ﻣظـﺎﻫر اﻟﺗﻘـدم اﻟﻌﻠﻣـﻰ إذ

أﺛﺑﺗــت اﻟﺗﺟــﺎرب ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ إﺳــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻰ ﻓــﻰ ﺗﻌزﻳــز ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗــدرﻳس ﻓــﻰ اﻟﺗطﺑﻳﻘــﺎت اﻟﺗدرﻳﺳــﻳﺔ ﻋــن
طرﻳــق ﺗﻘــدﻳم اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم واﻟﻌــروض وﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟــﻧظم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﻓﺿـﻼً ﻋــن إﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻓــﻰ اﻟﺗطﺑﻳﻘــﺎت اﻟﻼﺗدرﻳﺳــﻳﺔ
ﻣﺛﻝ ﺗﻘوﻳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺗوﺟﻳﻪ وﺣﻔظ اﻟﺳﺟﻼت ).(20 :40

ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت:
ﻳﻌــد اﻹﻧﺗرﻧــت ﻣــن أﺑــرز ﻣﺳــﺗﺣدﺛﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﺗــﻰ ﻓرﺿــت ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻟﻣﻰ

ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺣﺗﻰ اﺻـﺑﺣت أﺳـﻠوﺑﺎً ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـﻝ اﻟﻳـوﻣﻰ ،وﻧﻣطـﺎً ﻟﻠﺗﺑـﺎدﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻰ ﺑـﻳن ﺷـﻌوب
اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘــدم ،ﻛﻣــﺎ أن اﻹﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺳ ـرﻳﻊ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺷ ـﺑﻛﺔ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣــن اﺣــد ﻣﻌــﺎﻟم اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﻳث ،ﺣﺗــﻰ أن

اﻟــﺑﻌض أطﻠــق ﻋﻠﻳــﺔ )ﻋﺻــر اﻹﻧﺗرﻧــت( أو ﻋﺻــر ﺛــورة اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟﻣــﺎ أﺣدﺛﺗــﻪ ﻫــذﻩ اﻟﺷــﺑﻛﺔ ﻣــن اﺛــﺎر ﻋﻣﻳﻘــﺔ
وﺗﻐﻳرات ﺟذرﻳﺔ ﻓﻰ أﺳﺎﻟﻳب وأﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗواﺻﻝ ﻓﻰ ﺷﺗﻰ ﻧواﺣﻰ اﻟﺣﻳﺎة ،وﻟﻌﻠـﻰ ﻣـن اﻫـم اﻟﻌواﻣـﻝ اﻟﺗـﻰ ﺷـﺟﻌت
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳرﻳﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻳزات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1اﻟوﻓرة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 -2اﻹﺗﺻ ــﺎﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷ ــر وﻏﻳ ــر اﻟﻣﺑﺎﺷ ــر ،ﺣﻳ ــث ﻳﺳ ــﺗطﻳﻊ اﻷﻓـ ـراد ﻣ ــن ﺟﻧﺳ ــﻳﺎت ﻣﺗﻌ ــددة واﻣ ــﺎﻛن ﻣﺗﻔرﻗ ــﺔ
اﻟﺗواﺻـ ــﻝ ﻓﻳﻣـ ــﺎ ﺑﻳـ ــﻧﻬم ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ اﻟﺑرﻳـ ــد اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ــﻰ  Emailواﻟﺗﺧﺎطـ ــب اﻟﻛﺗـ ــﺎﺑﻰ ،Relay-Chat
واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣرﺋﻳﺔ . Video-Conferencing
 -3ﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ وﺻوﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ وﺿﻣﺎن إﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ.

 -4اﻟﺳرﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 -5أﻧﻬﺎ وﺳﻳﻠﺔ إﺗﺻﺎﻝ ﻣﺗﻌددة اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت ،ﻓﻬﻰ ﻻ ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟﻌدﻳد ﻛوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ
ﺑﻝ ﻣن اﻟﻌدﻳد إﻟﻰ اﻟﻌدﻳد.
وﻗــد أﻏــرت ﺗﻠــك اﻟﻣﻣﻳ ـزات اﻟﻌدﻳــدة اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت اﻟﻛﺛﻳ ـرﻳن ﻟﻺﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻛــﻝ ﻓــﻰ
ﻣﺟﺎﻟــﻪ ،وﻣــن ﺟﻣﻠــﺔ ﻫــؤﻻء اﻟﺗرﺑــوﻳﻳن اﻟــذﻳن ﺑــدأوا ﺑﺈﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺣﺗــﻰ إن ﺑﻌــض اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت

اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﺗﻘدم ﺑﻌض ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﻧﺗرﻧت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ).(13 :23
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اﻹﻧﺗرﻧت واﻹﻧﺗراﻧت واﻹﻛﺳﺗراﻧت:
ﻗ ــد ﻳﺧﻠ ــط اﻟ ــﺑﻌض ﺑ ــﻳن ﻣﻔﻬ ــوم اﻹﻧﺗرﻧ ــت واﻹﻧﺗ ارﻧ ــت واﻹﻛﺳ ــﺗراﻧت وﻛﻳﻔﻳ ــﺔ إﺳ ــﺗﺧداﻣﻬﺎ ،ﻟ ــذا ﻳﻧﺑﻐ ــﻰ
ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﻔﻬوم ﻛﻝ ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ.
اﻹﻧﺗرﻧت :Internet
ﻫــﻰ ﺗﺗﻛــون ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻰ اﻟﻣﺗﺻــﻠﺔ ﻣﻌ ـﺎً اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﺷــﺎرك ﻓــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت

واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﺑراﻣﺞ ،وﺗﺗﻔﺎﻫم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺑروﺗوﻛوﻝ ﺗراﺳﻝ اﻹﻧﺗرﻧت ،وﻗـد ﺗﻧﺎﻣـت ﻫـذة اﻟﺷـﺑﻛﺔ ﺗـدرﻳﺟﻳﺎً

وﻣﺎزاﻟت ﺑﺈﻧﺿﻣﺎم أﻋداد ﻛﺑﻳرة ﺟداً ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠـف أرﺟـﺎء اﻟﻌـﺎﻟم ﻋﺑـر

ﺳﻧوات ﻋدﻳدة.

اﻹﻧﺗراﻧت :Intranet
ﻫــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ داﺧﻠﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ أﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗﺳــﺗﺧدم ﺑرﺗوﻛــوﻻت وأﻧظﻣــﺔ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ،
وﻳﻣﻛــن ﺗﺑــﺎدﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑــﻳن ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻰ اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻰ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺗﻠــك اﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﺗوﺻــﻳﻝ اﻹﻧﺗ ارﻧــت
ﺑﺷــب اﻹﻧﺗرﻧــت ﻟﻺﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌــددة ،وﻳﺗطﻠــب ذﻟــك وﺟــود ﺑـراﻣﺞ ﺣﻣﺎﻳــﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻟﺗــﺄﻣﻳن ﺷــﺑﻛﺔ

اﻹﻧﺗراﻧت ﻣن دﺧوﻝ اﻟﻣﺗﺳﻠﻠﻳن إﻟﻳﻬﺎ.
اﻹﻛﺳﺗراﻧت : Extranet
ﻫﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺗرﺑط ﺑﻳن ﻋدد ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺷﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗراﻧت ،وﺗﺳﺗﺧدم ﺑروﺗوﻛـوﻻت وﺗﻘﻧﻳـﺎت
اﻹﻧﺗرﻧــت ،وﺗﺣﺗــﺎج ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻛﺳــﺗراﻧت إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻣرﺗﻔــﻊ ﻣــن اﻟﺣﻣﺎﻳــﺔ ﻟﻣﻧــﻊ دﺧــوﻝ اﻟﻣﺗﺳــﻠﻠﻳن إﻟﻳﻬــﺎ وﺗﻔــﺎدى
إﺧﺗراق ﻧظم اﻟﻧﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ).(37 ،36 :60

وﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﻧﺷــﺊ ﻛــﻝ ﺟﺎﻣﻌــﺔ إﻧﺗ ارﻧــت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ ،وﻷن اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻓــﻰ ﺑﻌــض اﻟﺑﻠــدان
ﺗﻘــدم ﺧــدﻣﺎت ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﻠطــﻼب وأﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻣﻛــن ﺷــﺑﻛﺎت ﺗﻠــك اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻓــﻰ
ﺷﺑﻛﺔ إﻛﺳﺗراﻧت واﺣدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻳﻣﻛن إﻳﺻﺎﻟﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ،ﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻳر ﻧظم وﺑـراﻣﺞ

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ) .(17 : 17

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ:
ﻣ ــﻊ اﻟﺗطـ ــورات اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳـ ــﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠـــﺔٕ ،واﺳـ ــﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳـ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت ،واﻹﺗﺻـ ــﺎﻻت ﻓـ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم،
واﻟﺑﺣــوث اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ،واﻹدارة ،وﺑــزوغ اﻟﺛــورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳــﺔ ،ظﻬــرت اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻣﺎﺳــﺔ ﻟوﺿــﻊ إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻟﺗطــوﻳر

اﻟﺗﻌﻠﻳم ٕواﺻﻼﺣﻪ ،ﺣﻳث ﻓرﺿت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﻣؤﺷر ﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗطورﻩ وأﺣد أﺳس اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ،وﺑـرز
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ،وﻋﺑر ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻛﺧﻳـﺎر إﺳـﺗراﺗﻳﺟﻰ ﻟﺗطـوﻳر اﻟﺗﻌﻠـﻳم
واﻟﻧﻬوض ﺑﻪٕ ،واﻋﺎدة ﻫﻧدﺳـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻪ واﻟﺗﺧطـﻳط ﻟﺗﻐﻳﻳـر ﻣﻧظوﻣﺗـﻪ ﻟﺗﺗواﻓـق ﻣـﻊ اﻟﺗطـورات اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ،واﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ،

 - 13وﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،وﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺈن ﻫذة اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗطورة ﺗﺣﺗـﺎج ﻋﻧـد ﺗطﺑﻳﻘﻬـﺎ ﻓـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﻳم إﻟـﻰ ﺗﻧظـﻳم

إدارى ﻣــﺗﻘن ﻳﺑﻧــﻰ ﻋﻠــﻰ أﺳــس ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﻓــﻰ إطــﺎر اﻟﺗﺧطــﻳط اﻟﺗرﺑــوى ،واﻹدارة اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ ﻟﺿــﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداف
اﻟﺗﻌﻠﻳم ).(10 :31

ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ:
ﻣ ــﻊ إﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳ ــﺎت اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ﻓ ــﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻟﻣـ ـواد د ارﺳ ــﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ داﺧ ــﻝ اﻟﻣﺣﺎﺿـ ـرات )ﺣﺟـ ـرات
اﻟدراﺳﺔ( ،ﺑدأت ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺻﻣﻳم ﺗﻌﻠﻳم ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام وﺗوظﻳف ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ٕواﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ اﻟـﺗﻌﻠم
اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ) ،(E-Learningﻓﻬــو ﻳﻌﺗﺑــر ﻣــن اﻹﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﺟدﻳــدة ﻓــﻰ ﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ،ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم أﻧــﻪ ﻟــم
ﻳــﺗم اﻹﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺗﻌرﻳــف ﻣﺣــدد ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ إﻻ أﻧــﻪ ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم ﺑواﺳــطﺔ ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻹﻧﺗــرت ﺣﻳــث
ﻳﻧﺷ ــر اﻟﻣﺣﺗ ــوى ﻋﺑ ــر ﺷ ــﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟدوﻟﻳ ــﺔ )اﻹﻧﺗرﻧ ــت( أو ﺷ ــﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳ ــﺔ )اﻹﻧﺗ ارﻧ ــت( أو

اﻹﻛﺳﺗراﻧت ).(283 :6

وﻳــذﻛر "ﻋﺑــد اﷲ اﻟﻣوﺳــﻰ" )2002م( ﺑــﺄن اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﻫــو "طرﻳﻘــﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم ﺑﺈﺳــﺗﺧدام آﻟﻳــﺎت
اﻹﺗﺻــﺎﻝ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻣــن ﺣﺎﺳــب وﺷــﺑﻛﺎﺗﻪ ووﺳــﺎﺋطﻪ اﻟﻣﺗﻌــددة ﻣــن ﺻــوت ،وﺻــورة ،ورﺳــوﻣﺎت ،وآﻟﻳــﺎت ﺑﺣــث،
وﻣﻛﺗﺑﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ،وﻛذﻟك ﺑواﺑﺎت اﻹﻧﺗرﻧت ﺳواء ﻛﺎن ﻋن ﺑﻌد أو ﻓﻰ اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻰ اﻟﻣﻬـم اﻟﻣﻘﺻـود ﻫـو
إﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ ﺑﺟﻣﻳــﻊ أﻧواﻋﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺗوﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺄﻗﺻــر وﻗــت وأﻗــﻝ ﺟﻬــد وأﻛﺛــر ﻓﺎﺋــدة" ):38
.(6
وﻋرﻓــﻪ "أﺣﻣــد اﻟﻣﺑــﺎرك" )2004م( ﺑﺄﻧــﻪ "أﺳــﻠوب ﻣــن أﺳــﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻓــﻰ إﻳﺻــﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ ﻟﻠﻣــﺗﻌﻠم
ﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘﻧﻳ ــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳــب واﻟﺷ ــﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت ووﺳ ــﺎﺋطﻬﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌــددة ﻣﺛــﻝ اﻷﻗـ ـراص
اﻟﻣدﻣﺟﺔ ،واﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،واﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ،وﺳﺎﺣﺎت اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش ).(8 :4
وﻳﺷﻳر "ﺣﺳن زﻳﺗون" )2005م( ﺑﺄن اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻫو "ﺗﻘدﻳم ﻣﺣﺗوى ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ )إﻟﻛﺗروﻧـﻲ( ﻋﺑـر
اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر وﺷــﺑﻛﺎﺗﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺷــﻛﻝ ﻳﺗــﻳﺢ ﻟــﻪ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ اﻟﻧﺷــط ﻣ ـﻊ ﻫــذا
اﻟﻣﺣﺗوى وﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠـم وﻣـﻊ أﻗ ارﻧـﻪ ﺳـواء ﻛـﺎن ذﻟـك ﺑﺻـورة ﻣﺗزاﻣﻧـﺔ أم ﻏﻳـر ﻣﺗزاﻣﻧـﺔ  ،وﻛـذا إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ إﺗﻣـﺎم ﻫـذا

اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن وﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳـب ظروﻓـﻪ وﻗد ارﺗـﻪ ،ﻓﺿـﻼً ﻋـن إﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ إدارة ﻫـذا اﻟـﺗﻌﻠم أﻳﺿـﺎً
ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋط" ).(24 :26

وﺗذﻛر "وﻓﻳﻘﺔ ﺳـﺎﻟم" )2007م( أﻧـﻪ "طرﻳﻘـﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺣﻘﻳﻘـﻰ ﻳﺳـﺗﺧدم ﻓﻳﻬـﺎ آﻟﻳـﺎت وﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻹﺗﺻـﺎﻝ
اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ،وﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺑﻧﻳــﺔ ﺣــوﻝ اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻰ وﺷــﺑﻛﺎﺗﻪ ووﺳــﺎﺋطﻪ اﻟﻣﺗﻌــددة ﻣــن ﺻــوت ،ﺻــورة،
أﺷﻛﺎﻝ ،رﺳوﻣﺎت ،ﻟﻘطﺎت ﻓﻳدﻳو ،ﻣﻛﺗﺑﺎت إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ،ﺑوﺑﺎت اﻹﻧﺗرﻧت وﺗﻘﻧﻳﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﻳز ﺑرواﺑط اﻹﺗﺻـﺎﻝ
ﺑﻳﻧﻬﺎ ،وﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻟﻳﺳت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗداﺧﻠـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ ﺑـﻳن اﻷﺟﻬـزة ،اﻟﺑـراﻣﺞ ،أﻧظﻣـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم

ﺗﺳﺗﺧدم ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﻌﻠﻣﻳﺔ" ).(322 : 75

 - 14وﻳﺷ ــﻳر ﺧﺎﻟ ــد اﻟﺳـ ــﻌود )2008م( إﻟ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ــﻰ ﺑﺄﻧ ــﻪ "ﻣﻧظوﻣ ــﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ــﺔ ﻟﺗﻘ ــدﻳم اﻟﺑ ـ ـراﻣﺞ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ أو اﻟﺗدرﻳﺑﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن أو اﻟﻣﺗــدرﺑﻳن ﻓــﻰ أى وﻗــت وﻓــﻰ أى ﻣﻛــﺎن ﺑﺈﺳــﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
واﻹﺗﺻــﺎﻻت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ )أﺟﻬ ـزة اﻟﺣﺎﺳــوب ،اﻹﻧﺗرﻧــت ،اﻹﻧﺗ ارﻧــت ،اﻟﻘﻧـوات اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ أو اﻟﻔﺿــﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﻠﻔــﺎز،
اﻷﻗـراص اﻟﻣﻣﻐﻧطــﺔ ،اﻟﺗﻠﻳﻔــون ،اﻟﺑرﻳــد اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ،اﻟﻣــؤﺗﻣرات ﻋــن ﺑﻌــد( ﻟﺗــوﻓﻳر ﺑﻳﺋــﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺗﻌﻠﻣﻳــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ

ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺻﺎدر ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ أو ﻏﻳر ﻣﺗزاﻣﻧﺔ إﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﻌﻠم اﻟـذاﺗﻰ واﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ ﺑـﻳن اﻟﻣـﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠـم"

).(277 :29

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد:
ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ أﺣد ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟـﺗﻌﻠم ﻋـن ﺑﻌـد ،ﻓﻬـو ﻳﻌﺗﻣـد ﻓـﻰ اﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺗﻌﻠم
ﻛﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋـن ﺑﻌـد وﻳﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟـذاﺗﻰ وذﻟـك ﺑﺗـوﻓﻳر اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن ﺧـﻼﻝ

ﻣﺻــﺎدر ﺣدﻳﺛــﺔ ﻟﺗﺳــﻬﻝ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﺳ ـواء ﺗﻌﻠــم ﻓــردى أو ﺑﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﺑﻌــض اﻟــزﻣﻼء ﻋﺑــر اﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ

ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،وﻟﻛــن ﻟــﻳس ﻛــﻝ ﺗﻌﻠــﻳم إﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﺗﻌﻠــم ﻋــن ﺑﻌــد وﻟــﻳس ﻛــﻝ ﺗﻌﻠــم ﻋــن ﺑﻌــد ﻫــو ﺗﻌﻠــﻳم إﻟﻛﺗروﻧــﻰ،
ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻗد ﻳﻛون ﻓﻰ داﺧﻝ ﺣﺟرات اﻟﺻف أى ﻓـﻰ ﻧﻔـس اﻟﻣﻛـﺎن ،ﺑﻳﻧﻣـﺎ اﻟـﺗﻌﻠم ﻋـن ﺑﻌـد ﻣـن أﻫـم
ﻣﻣﻳزاﺗﻪ أﻧﻪ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺻﻝ ﺑـﻳن اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻣـن ﺟﻬـﺔ واﻟﻣﻌﻠـم
واﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣــن ﺟﻬـﺔ أﺧــرى ،وﻳﻌﺗﻣــد اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻰ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﺑﺈﺳــﺗﺧدام اﻟﻣـواد اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻰ ،وﺑﺗوظﻳف ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ).(16 :65

وﻳﺷﻳر "ﻋﺑد اﷲ اﻟﻛرم" و"ﻧﺟﻳب اﻟﻌﻠﻰ" )2005م( أن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ﻗـد ﻣـر ﺑﻌـدة اﺟﻳـﺎﻝ ﻳﻣﻛـن
ﺗوﺿﻳﺣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺎﺗﻰ:
 -1اﻟﺟﻳﻝ اﻷوﻝ:
ﺗﻌـ ــود ﻧﺷـ ــﺄة اﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ــﻰ إﻟـ ــﻰ أواﺋـ ــﻝ ﺛﻣﺎﻧﻳﻧـ ــﺎت اﻟﻘـ ــرن اﻟﻌﺷ ـ ـرﻳن ﻋﻧـ ــدﻣﺎ إﻧﺗﺷـ ــر اﻟﻛﻣﺑﻳـ ــوﺗر
اﻟﺷﺧﺻﻰ ،ﻛﺎن اﻟﻣﺿﻣون ﻳﺧزن ﻓﻰ ﻧﺳق رﻗﻣﻰ ﻋﻠﻰ أﺷرطﺔ ﻣﻣﻐﻧطـﺔ وأﻗـراص ﻣرﻧـﺔ ﻣدﻣﺟـﺔ ،وﻛـﺎن ﻳرﺳـﻝ
ﻟطﺎﻟﺑﻰ اﻟﻌﻠم ﻓﻰ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻓﺔ.
 -2اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ:
ﻓ ــﻰ ﻣﻧﺗﺻ ــف اﻟﺗﺳ ــﻌﻳﻧﺎت ،وﻣ ــﻊ اﻹﻧﺗﺷ ــﺎر اﻟواﺳ ــﻊ ﻟﺷ ــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧ ــت ،ظﻬ ــر اﻟﺟﻳ ــﻝ اﻟﺛ ــﺎﻧﻰ ﻟﻠﺗﻌﻠ ــﻳم
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ،ﻓﻠم ﻳﻌد ﻣن اﻟﺿرورى إرﺳﺎﻝ اﻟﻣﺿﻣون ﻋﺑر اﻹﺳطواﻧﺎت اﻟﻣرﻧﺔ أو اﻟﻣدﻣﺟﺔ إذ أﻧﻪ أﺻـﺑﺢ ﻓـﻰ
ﻣﺗﻧﺎوﻝ اﻟطﺎﻟب ﻓﻰ أى وﻗت وﻓﻰ أى ﻣﻛﺎن.
 -3اﻟﺟﻳﻝ اﻟﺛﺎﻟث:
أن اﻟﻣﺿﻣون ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ،وﻟﻛن ﻣﺎذا ﻋن ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ٕوادارﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟﻳﻝ

اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻳﺗم ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ  ،أى وﺟﻬـﺎً ﻟوﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻔـردى ،وﻟﻛـن ﻣـﻊ ﺑداﻳـﺔ اﻟﺟﻳـﻝ

 - 15اﻟﺛﺎﻟــث اﻟــذى إﻧطﻠــق ﻓــﻰ أواﺧــر اﻟﺗﺳــﻌﻳﻧﺎت أﺻــﺑﺢ ﺗﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ ٕوادارة ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﺗــﺗم ﻋﺑــر ﺷــﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗرﻧــت،
ﻓﻬــﻰ ﺗﻳﺳـر اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن اﻟطﻠﺑــﺔ وﺑــﻳن اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن وﺑــﻳن اﻟطﻠﺑــﺔ ﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض ،ﻛﻣــﺎ ﺗﺳــﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠــم ﻓــﻰ ﺗﺗﺑــﻊ
ﺗﻘدم اﻟطﺎﻟب وﺗﻌدﻳﻝ ﻣﺳﺎرﻩ ﻣﻔﻘﺎً ﻟﻣﺳﺗواﻩ وﻗدراﺗﻪ ).(134 ،133 :41
وﻳﻣﺛﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﺛورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﻛﺗﺎف ﺛورة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗـﻰ ﻫـﻰ ﺣﺻـﺎد
دﻣﺞ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻫﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ،وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت  ، soft wareوﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
اﻹﺗﺻﺎﻻت  telecommunicationأوﻧﻘﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﻫذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟـدﻣﺞ ﻟـﻳس ﻓﻘـط ﻣﺟﻣـوع ﺣﺳ ـﺎﺑﻰ ﻟﻬـذﻩ

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎت ﻟﻛن ﻟﻪ ﻗدرة ﺗﺿﺎﻋﻔﻳـﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓـﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻣن ﺣﻳـث اﻟﻛم واﻟﻛﻳف ).(55 :32

ﻓــﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ  e-learningﻫــو ﻧــوع ﻣــن أﻧ ـواع اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻋــن ﺑﻌــد وﻳﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻋﻣﻠﻳــﺔ
إﻛﺗﺳــﺎب اﻟﻣﻬــﺎرات واﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺧــﻼﻝ ﺗﻔــﺎﻋﻼت ﻣدروﺳــﺔ ﻣــن اﻟﻣ ـواد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻳﺳــﻬﻝ اﻟوﺻــوﻝ إﻟﻳﻬــﺎ ﻋــن
طرﻳـ ــق إﺳـ ــﺗﻌﻣﺎﻝ ﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ ﻟﻠﺗﺻـ ــﻔﺢ ﻣﺛـ ــﻝ ﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ  Netscapeأو ﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ إﻧﺗرﻧـ ــت إﻛﺳـ ــﺑﻠورﻳر

Internet

. Explorer

وﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻣﻔﻳداً ﻓﻰ ﻋدة ﺣﺎﻻت ﻣﻧﻬﺎ:
 دﻋم ٕواﻛﻣﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى. -ﺗدرﻳس ﻣواد ﻛﺎﻣﻠﺔ.

 -ﺗﻌﻠﻳم أﻋداد ﻣﺗزاﻳدة ﻣن اﻟدارﺳﻳن ﻓﻰ ﺻﻔوف ﻣزدﺣﻣﺔ.

 -إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﻳﻠﺔ ﻓﻰ أى وﻗت وأى ﻣﻛﺎن.

 إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ﻋﻧد اﻟطﺎﻟب وﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ).(73وﺗﺷــﻳر "ﺑﺷــرى ﻋــوض" )2005م( إﻟــﻰ أن أﻫــم ﻋواﻣــﻝ ﻧﺟــﺎح اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﻓــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ اﻵﺗﻰ:
 -1إﻧﺗﺎج ﻣﻘررات دراﺳﻳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ أﻛﺎدﻳﻣﻳﺎً ٕواﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً.

 -2ﺗوﻓﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ.

 -3أن ﻳﻛــون ﻟــدى اﻟطــﻼب ﺣــﺎﻓز ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم وﻗــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ اﻟﺣـوار واﻟﻣﺣﺎﻛــﺎة ،ﻛﻣــﺎ ﻳﻛــون
ﻟدﻳﻬم دراﻳﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.

 -4أن ﻳﻛ ــون اﻟﻣﻌﻠ ــم ﻋﻠ ــﻰ د ارﻳ ــﺔ ﺑﺈﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ،وﻗ ــﺎد اًر ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺑﺳ ــﻳط ﻣﻔ ــﺎﻫﻳم اﻟﻣ ــﺎدة
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ٕوادارة اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش اﻟﺗزاﻣﻧﻰ وﻏﻳر اﻟﺗزاﻣﻧﻰ ﻣﻊ اﻟطﻼب ﻣن ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺻـوﻝ اﻹﻓﺗ ارﺿـﻳﺔ،
وﻏرف اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ،واﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ،وﻏﻳرﻫﺎ ).(531 ،530 :19

 - 16وﺗرى "ﻧﺎﻫد ﺟداع" )2003م( أن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻗد ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﺔ إﺳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ،ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺻـﻧﻳﻔﻪ
ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻓــرع ﺟزﺋــﻰ ﻣــن أﻧ ـواع اﻟــﺗﻌﻠم ﻋــن ﺑﻌــد ،وﻳﺗﺿــﻣن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﺑﺎﺷــر ،واﻟﺗﻌﻠــﻳم

ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻰ ).(293 :69

التعليــم عــن بعــد

التعليم اإللكترونى
التعليم المباشر

التعليم المتنقل

التعليم المعتمد على الحاسب
اآللى
ﺷﻛﻝ )( 1

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد

أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ:

ﻳﺷـــﻳر "اﻟﻣوﺳـــﻰ" )2003م(" ،ﻋﻣـــر اﻟراﻓﻌـــﻰ" )2003م(" ،ﻧﺎﻫـــد ﺟـــداع" )2003م( أﻧـ ـواع اﻟ ــﺗﻌﻠم

اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
ﻳﻌﺗﻣ ــد اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ ﺟﺎﻧ ــب واﺣ ــد ﻓﻘ ــط ﻫ ــو اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷ ــر

Online

 ، Learningﻳ ــﺗم اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﻓﻳ ــﺔ ﻋﺑ ــر ﺷ ــﺑﻛﺔ  Internetأو  Intranetأو  ، Extranetوﺗ ــم اﻹﻋﺗﻣ ــﺎد ﻋﻠ ــﻰ
ﻧــوﻋﻳن ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﺑﺎﺷــر ،اﻟﻧــوع اﻷوﻝ ﺗﻌﻠــﻳم ﻣﺑﺎﺷــر ﻳــﺗم ﻓــﻰ زﻣــن واﺣــد وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﺑﺎﺷــر
اﻟﻣﺗزاﻣن ،واﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻰ ﺗﻌﻠﻳم ﻣﺑﺎﺷر ﻻ ﻳﺗم ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟزﻣن وﻳﺳﻣﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻏﻳر اﻟﻣﺗزاﻣن.
أ -اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺗزاﻣن : Synchronous Learning
وﻳطﻠق ﻋﻠﻳﺔ أﻳﺿﺎ إﺳم اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻰ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺗـزاﻣن ،ﺣﻳـث ﻳﻘـوم ﺟﻣﻳـﻊ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن ﻓﻰ اﻟﺻف ﺑﺎﻹﺗﺻﺎﻝ ﻓﻰ ﻣوﻋـد زﻣﻧـﻰ واﺣـد ،وﻳﻘـوم اﻟﻣﻌﻠـم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ ﻣـﻊ اﻟطـﻼب ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷـر،

 - 17ﻛﻣــﺎ ﻳﺳــﺗطﻳﻊ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟطــﻼب اﻟﺗﻔﺎﻋ ـﻝ ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬم ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷــر وﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠــم ﻓــﻰ آن واﺣــد ،ﻣﺛــﻝ اﻟﻣﺣﺎدﺛــﺔ

اﻟﻔورﻳﺔ  Real-Time chatأو ﺗﻠﻘﻰ اﻟدروس ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻔﺻوﻝ اﻹﻓﺗراﺿﻳﺔ.

وﻣــن إﻳﺟﺎﺑﻳــﺎت ﻫــذا اﻟﻧــوع أن اﻟطﺎﻟــب ﻳﺳــﺗطﻳﻊ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻣــن اﻟﻣﻌﻠــم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻐذﻳــﺔ اﻟراﺟﻌــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة
ﻟدراﺳﺗﻪ.
ب -اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻏﻳر اﻟﻣﺗزاﻣن : Asynchronous Learning
وﻫــو ﻳﺻــف اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟــذى ﻻ ﻳﻌﺗﻣــد ﻓﻳــﺔ اﻟطــﻼب ﻋﻠــﻰ اﻹﺗﺻــﺎﻻت ﻓــﻰ ﻣوﻋــد زﻣﻧــﻰ واﺣــد ،ﺣﻳــث
ﻳﺣﺻﻝ ﻓﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ دورات أو ﺣﺻص وﻓق ﺑرﻧـﺎﻣﺞ د ارﺳـﻰ ﻣﺧطـط ﻳﻧﺗﻘـﻰ ﻓﻳـﺔ اﻷوﻗـﺎت واﻷﻣـﺎﻛن اﻟﺗـﻰ
ﺗﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ظروﻓــﻪ ﻋــن طرﻳــق ﺗوظﻳــف ﺑﻌــض أﺳــﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﻣﺛــﻝ اﻟﺑرﻳــد اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ وأﺷــرطﺔ

اﻟﻔﻳدﻳو ،وﻳﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻠـﻰ اﻟوﻗـت اﻟـذى ﻳﻘﺿـﻳﺔ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻟﻠوﺻـوﻝ إﻟـﻰ اﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺗـﻰ ﻳﻬـدف
إﻟﻳﻬﺎ اﻟدرس.
وﻣن إﻳﺟﺎﺑﻳﺎت ﻫذا اﻟﻧوع ان اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳـب ﻣﻼﺋﻣـﺔ اﻷوﻗـﺎت ﻟـﻪ وﺑﺎﻟﺟﻬـد اﻟـذى
ﻳرﻏب ﻓﻰ إﻋطﺎﺋﻪ ،ﻛذﻟك ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻟب إﻋﺎدة دراﺳﺔ اﻟﻣﺎدة واﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً ﻛﻠﻣﺎ إﺣﺗﺎج ﻟـذﻟك ،أﻣـﺎ

أﻫم اﻟﺳـﻠﺑﻳﺎت ﻓﻬـﻰ ﻋـدم إﺳـﺗطﺎﻋﺔ اﻟطﺎﻟـب اﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗﻐذﻳـﺔ راﺟﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌﻠـم إﻻ ﻓـﻰ وﻗـت ﻣﺗـﺄﺧر أو
ﻋﻧــد اﻹﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن اﻟــدورة أو اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ ،ﻛــذﻟك ﻳﺣﺗــﺎج اﻟﻣــﺗﻌﻠم )اﻟطﺎﻟــب( داﺋﻣـﺎً إﻟـﻰ ﺗﺣﺿــﻳر ﻧﻔﺳــﻪ داﺋﻣـﺎً وذﻟــك

ﻷن ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺔ إﻧﻔرادﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟﻌزﻟﻪ ).(293 :69)(80 ،79 :44)(39 ،38 :38

وذاع ﺻﻳت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻓﻰ اﻵوﻧﺔ اﻻﺧﻳرة وﻟم ﺗﺧﻠوا اﻟﻣـؤﺗﻣرات وﻻ اﻷﺑﺣـﺎث وﻻ
أوراق اﻟﻌﻣــﻝ ﻋــن اﻟﺣــدﻳث ﻋــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﻛﻣــﺎ أن وﺳــﺎﺋﻝ اﻹﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺋﻳــﺔ أﻋطــت ﻟــﺔ

ﻣﺳﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺔ ﻣن اﻫﻣﻳـﺔ واﻫﺗﻣـﺎم ﻛﺑﻳـر ﻓـﻰ اﻵوﻧـﺔ

اﻻﺧﻳـرة ﺗﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧطــرح ﺳ ـؤاﻝ ﻫــﻝ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻓــﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻧــﺎ إﻟﻛﺗروﻧــﻰ أم ﻻ؟ وﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺳـؤاﻝ ﻻﺑــد أن
ﻧﺳﺄﻝ اﻧﻔﺳﻧﺎ ﻋدة أﺳﺋﻠﺔ ﻫﻝ ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺣﺗوى إﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﻋﺑراﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر وﺷﺑﻛﺗﺔ ﺑﺷﻛﻝ
ﻳﺳﻣﺢ ﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟﻧﺷط ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻰ أى ﻣﻛﺎن ﻫـﻝ ﻳـﺗم ﺗوظﻳـف اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﻣﺷـﺎر اﻟﻳﻬـﺎ واﻟﻘـوى اﻟﺑﺷـرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓـﻰ ادارة ﻫـذا اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻣـن ﺣﻳـث ﺗﻘـدﻳم ﺧـدﻣﺎت وﻣﻬـﺎم ادارﻳـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺗﺳـﺟﻳﻝ وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ
ﺗﻘـدم اﻟﻣـﺗﻌﻠم د ارﺳـﻳﺎ وادارة اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﻛﺗروﻧﻳـﺎ واﻟﺣﻛـم ﻋﻠـﻰ ﻧﺟـﺎح ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟـﺗﻌﻠم ﻓـﻰ ﺿـوء ﻣﻌـﺎﻳﻳر

ﻣﺣددة اى ﻫﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷن ﻳدرس اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ وﻳدار اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ؟ ﻫـﻝ ﻧﺳـﺗﺧدم ﻣﺻـﺎدر اﻟـﺗﻌﻠم ﻫـﻝ اﻟﻣﻌﻠـم اﺻـﺑﺢ
دورة ﻣﺣدد ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺗﻘﻳﻳم إﻟﻛﺗروﻧﻰ ).(102
وﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﻧظم اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وزﻳﺎدة اﻹﻗﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗوظﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ،
ظﻬرت ﻣﺷﻛﻼت ﻛﺛﻳرة ﻣﻧﻬﺎ:

 - 18 .1ﻏﻳﺎب اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻳن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ – اﻟﻣﻌﻠﻣـون واﻟطـﻼب واﻹدارة – ﻣﻣـﺎ
ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن.

 .2ﻳﺣﺗــﺎج ﺗطﺑﻳــق ﻧظــم اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ إﻟــﻰ ﺑﻧﻳــﺔ ﺗﺣﺗﻳــﺔ ﻣــن أﺟﻬ ـزة وﻣﻌــدات ﺗﺗطﻠــب ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻋﺎﻟﻳــﺔ  ،ﻗــد ﻻ
ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻟدى اﻟﻧظم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 .3ﺗطﻠـ ــب ﻧظـ ــم اﻟـ ــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ــﻲ ﺗﻣﻛـ ــن اﻟﻣﻌﻠﻣـ ــون واﻟطـ ــﻼب ﻣـ ــن ﻣﻬـ ــﺎرات اﺳـ ــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ اﻟـ ــﺗﻌﻠم
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.

 .4ﺻﻌوﺑﺔ إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﺗﻛوﻳﻧﻲ واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺿـﻣﺎن ﻣﺻـداﻗﻳﺗﻬﺎ  ،وﺑﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳﺗﺿـﻣن اﻟﻣﻘـرر
ﻣﻬﺎرات ﻋﻣﻠﻳﺔ أداﺋﻳﺔ.
 .5ﻋــدم ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻧظــم اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻟطــﻼب اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳــﺔ ،وﻛــذﻟك ﻋــدم ﻣﻧﺎﺳــﺑﺗﻬﺎ ﻟــﺑﻌض اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ
واﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻼب ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
ﻓـﻲ ﺿـوء ﺗﻠـك اﻟﻣﺷـﻛﻼت وﻏﻳرﻫـﺎ ،وﻣـن أﺟـﻝ ﺗﻠﺑﻳـﺔ ﻣﺧﺗﻠـف اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﻳن ﻣـن اﻟـﺗﻌﻠم ،وﺣـﻝ
ﺑﻌض ﻣﺷﻛﻼت ﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ظﻬـرت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻧظﺎم ﺗﻌﻠم ﺟدﻳد ﻳﺟﻣـﻊ ﺑﻳـن ﻣزاﻳﺎ
اﻟﺗـﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻣزاﻳﺎ اﻟﺗـﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﻳـدي وﻫو ﻣﺎ ﻳﺳـﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ .(168 :26) Blended learning

اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ(BL) Blended Learning :
ﻳﻌــد اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ ﻣﻛﻣـﻼً ﻷﺳــﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ ،وﻳﻌﺗﺑــر ﻫــذا اﻟﺗﻌﻠــﻳم ارﻓــداً ﻛﺑﻳـ اًر ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم

اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳدى اﻟذى ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺿرة واﻹﻟﻘﺎء ،إذ أن ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻳﺳـت ﻫـدﻓﺎً أو
ﻏﺎﻳــﺔ ﺑﺣــد ذاﺗﻬــﺎ ،ﺑــﻝ ﻫــﻰ وﺳــﻳﻠﺔ ﻟﺗوﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﺣﻘﻳــق اﻷﻏ ـراض اﻟﻣﻌروﻓــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟﺗرﺑﻳــﺔ ،وﻫــﻰ

ﺗﺟﻌـ ــﻝ اﻟﻣـ ــﺗﻌﻠم ﻣﺳـ ــﺗﻌداً ﻟﻣواﺟﻬـ ــﺔ ﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت اﻟﺣﻳـ ــﺎة ،اﻟﺗـ ــﻰ أﺻـ ــﺑﺣت ﺗﻌﺗﻣـ ــد ﺑﺷـ ــﻛﻝ أو ﺑـ ــﺂﺧر ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻘﻧﻳـ ــﺔ

اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت ،وﻟﻬ ــذا ﻳ ــدﻣﺞ ﻫ ــذا اﻷﺳ ــﻠوب ﻣ ــﻊ اﻟﺗ ــدرﻳس اﻟﻣﻌﺗ ــﺎد ﻓﻳﻛ ــون داﻋﻣـ ـﺎً ﻟ ــﻪ ،ﺑﺻ ــورة ﺳ ــﻬﻠﺔ وﺳـ ـرﻳﻌﺔ
وواﺿــﺣﺔ ،وﻟــن ﻳﻛــون إﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﺗﻣــﺎزج ﻧﺎﺟﺣ ـﺎً إذا إﻓﺗﻘــر ﻟﻌواﻣــﻝ أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر ﺗﺗــوﻓر ﻓــﻰ

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى اﻟﺣﺎﻟﻰ ،ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى ﻳﺣﻘق اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺻورة ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣرﺋﻳـﺔ ،ﺣﻳـث

ﻳﺷﻛﻝ اﻟﺣﺿور اﻟﺟﻣﺎﻋﻰ ﻟﻠطﻼب أﻣ اًر ﻫﺎﻣﺎً ،ﻳﻌزز أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرك وﻳﻐرس ﻗﻳﻣـﺎً ﺗرﺑوﻳـﺔ ﺑﺻـورة ﻏﻳـر
ﻣﺑﺎﺷرة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻹﺗﺻـﺎﻝ ﻣـﻊ اﻟﻧﺻـوص اﻟﻣﻛﺗوﺑـﺔ ﻫـﺎم ﺟـداً ،إذ ﻳـدﻓﻊ إﻟـﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﺑﻌﻣـق ﺑﺎﻟﻧﺻـوص

اﻟﺗﻰ ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﺑﻬـﺎ ،ﻛﻣـﺎ ﻳﻬـدف اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺟـﺎﻣﻌﻰ إﻟـﻰ ﺗطـوﻳر ﻣﻬـﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻟﻧﻘـدى واﻹﺑـداﻋﻰ وأﺳـﺎﻟﻳب
ﺗوﻟﻳــد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻓــﺈذا ﺗﻌﻠــم اﻟﻔــرد طرﻳﻘــﺔ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ٕواﻛﺗﺳــب اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺿــرورﻳﺔ ﻟﺗوﻟﻳــدﻫﺎ ﺣﻘــق

اﻟﺗﻌﻠﻳم أﻫداﻓﻪ ،إذ ﻳﻣﻛن ذﻟك اﻟطﺎﻟب ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻣﻪ وﺑﺣﺛﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،إن أﻫم دور ﻟﻠﺗﻌﻠـﻳم ﻫـو ﺗﺣﻘﻳـق
ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﺎﻟب اﻹﺑداﻋﻳﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،وﻟﻌﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣدﻣﺞ ﻫو أﻧﺳـب اﻟطـرق ﻟﺗﻌوﻳـد اﻟﻣـﺗﻌﻠم

ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر ،اﻷﻣر اﻟذى ﻳﻣﻛﻧـﻪ ﻣـن ﺗﺛﻘﻳـف ﻧﻔﺳـﻪ ٕواﺳـراء اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن ﺣوﻟـﻪ ،إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن ﻣـﺎ
ﻳﺗﻣﻳز ﺑﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻛﻣروﻧﺔ اﻟوﻗت وﺳﻬوﻟﺔ اﻹﺳﺗﺧدام.

 - 19وﻳــرى ﻋــدد ﻣــن اﻟﺗرﺑــوﻳﻳن واﻟﺧﺑـراء أن اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ ﻗــد ﻳﻠﻘــﻰ ﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﺗﻌﻳــق ﻧﺟﺎﺣــﻪ إذا أﺧــﻝ ﺑﺳــﻳر

اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ أو ﻫــدد أﺣــد أطراﻓﻬــﺎ :اﻟﻣﻌﻠــم واﻟﻣــﺗﻌﻠم ،وﻫﻣــﺎ ﻳﻣــﺛﻼن اﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ
إﻟــﻰ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،واﻟﺑـراﻣﺞ اﻹدارﻳــﺔ ،وﻟﻬــذا اﻟﺳــﺑب ﻳﻌــد ﻣــن اﻟﺷــروط اﻷوﻟــﻰ ﻟﻧﺟــﺎح ﻫــذا اﻷﺳــﻠوب ﻓــﻰ

اﻟﺗﻌﻠﻳم ،أن ﻳﻛون ﻣﻛﻣﻼ ﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌﺎدﻳـﺔ ،وﻟﻛـﻰ ﻳـﺗم ذﻟـك ﻻﺑـد أن ﻳﻛـون اﻟﻣﻌﻠـم ﻗـﺎد اًر ﻋﻠـﻰ إﺳـﺗﺧدام
ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺣدﻳﺛﺔٕ ،واﺳﺗﺧدام اﻟوﺳـﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻺﺗﺻـﺎﻝ  ،ﻛﻣـﺎ ﻳﺟـب أن ﺗﺗـوﻓر ﻟـدى اﻟطﺎﻟـب اﻟﻣﻬـﺎرات

اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻰ واﻹﻧﺗرﻧــت واﻟﺑرﻳــد اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ،وﺗــوﻓﻳر اﻟﺑﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳــﺔ واﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻰ

إﻋداد اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ وﺗـوﻓﻳر ﺧطـوط اﻹﺗﺻـﺎﻻت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـﻝ ﻫـذا اﻟﺗﻌﻠـﻳم إﻟـﻰ
ﺣﺟرات اﻟدراﺳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﻳر اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت واﻷﺟﻬزة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم).(37 ،36 :65

وﻳﺷ ــﻳر " ﻗﺳـــطﻧدي ﺷـــوﻣﻠﻲ" )2007م( أن ﺗطﺑﻳ ــق ﻣﻧ ــﺎﻫﺞ وط ــرق اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣ ــدﻣﺞ ﻳﺣﺗ ــﺎج إﻟ ــﻰ ﺗﺣﻘﻳـ ـق
اﻟﺗﺻور اﻟﺗﺎﻟﻰ:
 -1ﺗوﻓﻳر ﻣﺧﺗﺑرات اﻟﺣواﺳﻳب اﻷﻟﻳﺔ ووﺿﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻧﺎوﻝ اﻟطﺎﻟب.
 -2ﺗزوﻳــد اﻟﻣﻌﻠــم واﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺿــرورﻳﺔ ﻹﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة ،ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗــوﻓﻳر اﻟــدورات
اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

 -3ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷﻛﻝ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم.
 -4أن ﻳﺻ ــﺑﺢ اﻟﻣﻌﻠﻣ ــون ﻗ ــﺎدة وﻣرﺷ ــدﻳن ﻟﺗﻌﻠ ــﻳم طﻼﺑﻬ ــم ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ إﺳ ــﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻠﺣواﺳ ــب وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻬ ــﺎ
وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ٕواﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺗدرﻳس.
وﺗﺗﺿﻣن ﻫذة اﻟرؤﻳﺔ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺣـﺎور ،ﻳرﺗﻛـز اﻟﻣﺣـور اﻷوﻝ ﻋﻠـﻰ رﻓـﻊ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻰ

ﺣﺟ ـرات اﻟد ارﺳــﺔٕ ،واﻋــداد اﻟﺗــدرﻳب اﻟــﻼزم ﻟﻠﻣﻌﻠــم ،ورﺑــط اﻟﻣؤﺳﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺑﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض ﺑﺎﻟﺷــﺑﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻺﻧﺗرﻧــت ،وﻳﺗﺿــﻣن اﻟﻣﺣــور اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﺗــدرﻳب اﻟطﺎﻟــب ﻋﻠــﻰ اﻹﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟــذات واﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﺳــﺗﻣر،
وﻳﺗﻣﺛــﻝ اﻟﻣﺣــور اﻟﺛﺎﻟــث ﻓــﻰ ﺗــوﻓﻳر إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻺﺷ ـراف وﺗﻘﻘــﻳم اﻟﺗﻌﻠ ـﻳم اﻟﻣﺗﻣــﺎزج ،إن اﻟﻧظــر واﻟــﺗﻣﻌن ﻓــﻰ
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣﻘـق اﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻷﻫـداف ،ﻛزﻳـﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣـﻳن
وزﻳ ــﺎدة ﻋ ــدد ط ــﻼب اﻟﺷ ــﻌب اﻟد ارﺳ ــﻳﺔ ،وﺗ ــوﻓﻳر اﻟﻣﻧ ــﺎﻫﺞ اﻟد ارﺳ ــﻳﺔ ﺑﺻ ــورﺗﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠ ــم واﻟطﺎﻟ ــب،

وﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻓـﻰ ﻛـﻝ ﻋـﺎم ،وﺗـوﻓﻳر اﻟوﻗـت واﻟﺗﻛـﺎﻟﻳف ،وﻧﺷـر اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ٕواﻋطـﺎء ﻣﻔﻬـوم أوﺳـﻊ

ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﺳــﺗﻣر ،وﻳﻣﻛــن ان ﻳــوﻓر ﻫــذا اﻟﺷــﻛﻝ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻔرﺻــﺔ ﻟﺗﻘــدﻳم اﻟﻣــﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻠطﺎﻟــب ﺑﺻــورة
واﺿﺣﺔ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌودة إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ).(6 :47
وﻳرى ﻛـﻝ ﻣـن "أﺣﻣـد ﺟـﺎﺑر"" ،ﻣﺑـﺎرك ﺣﻣـدان" )2008م( إن اﻟﺗطـور اﻟﺗﻘﻧـﻲ ﻣﻬﻣـﺎ ﺳـﻣﺎ وﺗطـور ﻻ

ُﻳﻐﻧـﻲ ﻋـن اﻟطـرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻟـﺗﻌﻠم ،ﻓـﺎﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻟـن ﻳﻛـون ﺑـدﻳﻼً ﻋـن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳـدي ،وﻻ
ﻋـن اﻟﻣﻌﻠـم اﻹﻧﺳـﺎن وﻻ اﻟﻔﺻـﻝ اﻟﻣدرﺳـﻲ وﻻ اﻟﻣـدرج اﻟﺟـﺎﻣﻌﻰ ،ﻣـن ﻫﻧـﺎ ظﻬـرت ﻋﺑـﺎرة أن اﻟـﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ
ﻟـﻳس ﺑـدﻳﻼً ﻋـن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳـدي ﺑـﻝ ﻣﻛﻣـﻝ ﻟـﻪ ،وﻣـن ﻫﻧـﺎ أﻳﺿـﺎً وﺟـد اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣـدﻣﺞ طرﻳﻘـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ِ
ـﺎت
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اﻟدﻓﻌــﺔ اﻟرﺋﻳﺳـﻳﺔ ﻟﻠـﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ ﻫــﻲ اﻟﺗﻐﻠــب ﻋﻠـﻰ ﻋﻳ ِ
ـوب اﻟـﺗﻌﻠم
ـرﻛﺎت
اﻟﺧﺎﺻـ ِـﺔ ،وﻛﺎﻧـت َ
ّ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،واﺳﺗﺧدام أﻧﻣﺎط واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ُﻣ ْﺧﺗَِﻠﻔَﺔ ﻟﺗَﺣﺳـﻳن أداء اﻟﻣـﺗﻌﻠِّم ،وﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻣزﻳـد ﻣـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ
اﻟﺗﻌﻠم ).(12 :5

ﺗﻌرﻳف اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ:
ﺗﻌــددت ﻣﺳــﻣﻳﺎت ﻫــذا اﻟــﻧﻣط ﻣــن اﻟــﺗﻌﻠم ﻣــﺎ ﺑــﻳن اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ  Blended Learningأو اﻟــﺗﻌﻠم
اﻟﻣﺧﺗﻠط )اﻟﺧﻠﻳط(  Mixed Learningأو اﻟﺛﻧﺎﺋﻰ  Dualأو اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻰ . Intergrated
وﻳﻌرف "ﺣﺳن زﻳﺗون" )2005م( اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﺑﺄﻧـﻪ إﺣـدى ﺻـﻳﻎ اﻟﺗﻌﻠـﻳم أو اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﺗـﻲ ﻳﻧـدﻣﺞ ﻓﻳﻬـﺎ
اﻟﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺻﻔﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻓﻲ إطـﺎر واﺣـد  ،ﺣﻳـث ﺗوظـف أدوات اﻟـﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﺳـواء
اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر أو ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺑﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟــدروس  ،ﻣﺛــﻝ ﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر واﻟﺻــﻔوف اﻟذﻛﻳــﺔ وﻳﻠﺗﻘــﻲ
اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻊ اﻟطﺎﻟب وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ﻣﻌظم اﻷﺣﻳﺎن )(173 ،168 :26
ﻛﻣــﺎ ﻳﻌرﻓ ـﻪ "ﻣﻳﻠﻬــﻳم 2006) "Milheimم( ﺑﺄﻧــﻪ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــذي ﻳﻣــزج ﺑــﻳن ﺧﺻــﺎﺋص ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم
اﻟﺻﻔﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي واﻟﺗﻌﻠم ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ  ،ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن أﻗﺻﻰ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻛـﻝ ﻣﻧﻬﻣـﺎ
).(44 :89
وﻳﻌرﻓــﻪ "ﻗﺳــطﻧدي ﺷــوﻣﻠﻲ" )  ( 2007ﺑﺄﻧــﻪ اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــدرﻳس دون اﻟﺗﺧﻠــﻲ ﻋــن
اﻟواﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ اﻟﻣﻌﺗــﺎد واﻟﺣﺿــور ﻓــﻲ ﻏرﻓــﺔ اﻟﺻ ــف ،وﻳــﺗم اﻟﺗرﻛﻳــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷــر داﺧــﻝ ﻏرﻓ ــﺔ
اﻟﺻف ﻋن طرﻳق اﺳﺗﺧدام آﻟﻳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻛﺎﻟﺣﺎﺳوب وﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت.
وﻣن ﺛم ﻳﻣﻛن وﺻف ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗُـﻧظم ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﻣواﻗـف واﻟﺧﺑـرات اﻟﺗرﺑوﻳـﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻋن طرﻳق اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟﺗـﻲ ﺗوﻓرﻫـﺎ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ): 47
.(5
ﻛﻣـ ــﺎ ﻳﻌرﻓ ـ ـﻪ "ﻛـــــروز 2007) "Krauseم( ﺑﺄﻧـ ــﻪ ﻫـ ــو اﻟﺗﻛﺎﻣـ ــﻝ اﻟﻔﻌـ ــﺎﻝ ﺑـ ــﻳن ﻣﺧﺗﻠـ ــف وﺳـ ــﺎﺋﻝ ﻧﻘـ ــﻝ
ﻟﺗﺑﻧــﻲ اﻟﻣــدﺧﻝ اﻟﻣﻧظــوﻣﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ ﺑﻳﺋــﺎت اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟــﺗﻌﻠّم ،ﻧﻣــﺎذج اﻟﺗﻌﻠــﻳم وأﺳــﺎﻟﻳب اﻟــﺗﻌﻠّم ﻛﻧﺗﻳﺟــﺔ ّ
ﻣﻳزات اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ).(41 :83
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻣﻊ أﻓﺿﻝ ّ
وﻳﻌرﻓـﻪ "ﻫـﺎرﻓﻰ ﺳـﺎﻳن 2003) "Harvey singhم( ﻫـو ﺗﻌﻠـﻳم ﻳﺟﻣـﻊ ﺑـﻳن ﻧﻣـﺎذج ﻣﺗﺻـﻠﺔ وأﺧـرى
ﻏﻳ ـر ﻣﺗﺻـﻠﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﻳم وﻏﺎﻟﺑـﺎ ﺗﻛـون اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﻣﺗﺻـﻠﻪ  Onlineﻣـن ﺧ ـﻼﻝ اﻻﻧﺗرﻧـت  Internetاو ﻣ ـن
ﺧـﻼﻝ اﻻﻧﺗ ارﻧـت  Intranetوﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣـﺎذج اﻟﻐﻳـر ﻣﺗﺻـﻠﻪ  Offlineﺗﺣـدث ﻓـﻰ اﻟﻔﺻ ـوﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ ):82
.(54 -51

 - 21وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻳﻣﻛـن ﺗﻌرﻳـف اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣـدﻣﺞ ﺑﺄﻧـﻪ "ﻫـو ﻧظـﺎم ﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﺗﻌﻠﻣـﻰ ﻳﺳـﺗﺧدم ﻓﻳـﺔ وﺳـﺎﺋﻝ إﻳﺻـﺎﻝ
ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻣــﺎدة ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﺗﺗطﻠــب ﻣﻬــﺎرات ﻋﻣﻠﻳــﺔ وذﻟــك ﺑــﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑــﻳن أﻛﺛــر ﻣــن أﺳــﻠوب ﻣــن اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــذاﺗﻰ

واﻹﻟﻘ ــﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷ ــر واﻟﺗواﺻ ــﻝ ﻋﺑ ــر اﻹﻧﺗرﻧ ــت ،ﻟﺗﻘ ــدﻳم ﻧوﻋﻳ ــﺔ ﺟﻳ ــدة ﻣ ــن اﻟ ــﺗﻌﻠم ﺗﻧﺎﺳ ــب ﺧﺻ ــﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣ ــﻳن
ٕواﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ وﺗﻧﺎﺳب طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻘرر اﻟد ارﺳـﻰ واﻷﻫـداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻧﺳـﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬـﺎ ﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ
أﺧرى".

ﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻰ ظﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣدﻣﺞ:
واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣدﻣﺞ )اﻟﻣﺧﻠـوط(  Blended Learningﻳﺣﺗـﺎج اﻟـﻰ ﻣﻌﻠـم ﻣـن ﻧـوع ﺧـﺎص ﻟدﻳـﺔ اﻟﻘـدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣدﻳﺛﺔ واﻻﺗﺻـﺎﻝ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧـت وﺗﺻـﻣﻳم اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ
ﺑﺣﻳــث ﻳﺳــﺗطﻳﻊ ان ﻳﺷــرح اﻟــدرس ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﺛ ـم اﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﻌﻣﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺎﺳــب وﺣــﻝ اﻻﺧﺗﺑــﺎرات
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻻطﻼع ﻋﻠـﻰ رواﺑـط ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟـدرس اﻟـذى ﻳﺷـرﺣﺔ واﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟﺟدﻳـد واﻟﺣـدﻳث ﻓـﻰ اﻟﻣوﺿـوع
وﺟﻌـﻝ اﻟطﺎﻟــب ﻳﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻰ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺑﺣـث ﺑﺣﻳــث ﻳﻛــون دور اﻟطﺎﻟــب ﻣﻬــم وﻣﺷـﺎرك ﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠــم وﻟــﻳس ﻣﺗﻠﻘــﻰ

ﻓﻘــط وﻳﺣﺗــﺎج إﻟ ـﻰ ﻣﻌﻠــم ﻳﺳــﺗطﻳﻊ أن ﻳﺻــﻣم اﻟــدرس ﺑﻧﻔﺳــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ اﻻﻣﻛﺎﻧﻳــﺎت اﻟﻣﺗــوﻓرة ﻣﻧــﺔ ﻓــﻰ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑدﻻ ﻣن ان ﻳﺗوﻓر ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺗﻘـدم وﻻﻳﺳـﺗطﻳﻊ ان ﻳﻧﻔـذﻫﺎ ﻓـﻰ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻓﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن
أن ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺑﺳﻳطﺔ أو أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﻗواﻟب ﺟﺎﻫزة وﻋﻣوﻣﺎ ﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﺗﻛون:
 ﻟدﻳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺗدرﻳس اﻟﺗﻘﻠﻳدى واﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ.


ﻟدﻳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﻳم اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة.



اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم ).(3 :57

 ﻟدﻳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق روح اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻔﺻﻝ.

ﻣﻣﻳزات اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ:

ﻳرى ﻛﻝ ﻣن "ﺗﺷﺎرﻟز وآﺧرون 2004) "Charles et alم(" ،ﺣﺳن ﺳﻼﻣﺔ" )،(2005و "ﻛـروز

2007)"Krauseم( أن ﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺧﻔض ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺷﻛﻝ ﻫﺎﺋﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺣدﻩ.
 .2ﺗوﻓﻳر اﻻﺗﺻﺎﻝ وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ؛ ﻣﻣﺎ ﻳزﻳد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟطﺎﻟـب و اﻟﻣـدرب ،واﻟطـﻼب وﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض
 ،واﻟطﻼب واﻟﻣﺣﺗوى.

 .3ﺗﻌزﻳز اﻟﺟواﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن أﻳﺿﺎ .
 .4اﻟﻣروﻧــﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳــﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﻔردﻳــﺔ وأﻧﻣــﺎط اﻟــﺗﻌﻠم ﻟــدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﻣﺳــﺗوﻳﺎﺗﻬم
وأﻋﻣﺎرﻫم وأوﻗﺎﺗﻬم.
 .5اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣﻳم واﻟﺗﻧﻔﻳذ واﻻﺳﺗﺧدام.

 - 22 .6إﺛراء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ورﻓﻊ ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻣن ﺛم ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن.

 .7اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﺣﺿﺎري ﺑﻳن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة واﻹﻓﺎدة ﻣن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم.

 .8ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻳﺻﻌب ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗدرﻳﺳﻬﺎ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ وﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﺛـﻝ اﻟﻣﻬـﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﻠﻳط ﻳﻣﺛﻝ اﺣد اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺣﻝ ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت.
 .9اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﻣرﻛـز ﺣـوﻝ اﻟطـﻼب،و اﻟـذي ﻳﺻـﺑﺢ ﻓﻳـﻪ اﻟطـﻼب ﻧﺷـﻳطون
وﺗﻔﺎﻋﻠﻳون .

.10

ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻧظم اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﺗﻛوﻳﻧﻲ واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠطﻼب واﻟﻣﻌﻠﻣﻳن.

.11

ﻳﺛري ﺧﺑرة اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠم ،و ﻳﺣﺳن ﻣن ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻏﻳر اﻟرﺳﻣﻳﺔ .

 .12ﻳــوﻓر اﻟﻣروﻧــﺔ ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﺗﻧﻔﻳــذ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ  ،وﺗــدﻋﻳم اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻹﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﻳﺔ
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﻳم  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓرص ﺗﻌزﻳز اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت  ،وﺗدوﻳﻝ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﻳﺔ .
 .13ﻳﺟﻌﻝ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ ).(83)(27)(78

إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ:
وﻳﺷﻳر "ﻣﺎرش 2005) "Marsh,Jم( أن ﻣن أﺑﺳط اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣـدﻣﺞ ﻫـﻲ ﺗﺻـﻣﻳم اﻟﻣﻘـرر
اﻟد ارﺳـﻲ ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ )ﺗوﺻــﻳف ﻣﻘــرر ،ﺗــدرﻳس ﺗﻘﻠﻳــدي :ﻣـدرس ﻋــﺎدي ،ﻓﺻــﻝ ﻋــﺎدي ،ﺗﻘــوﻳم ﺗﻘﻠﻳــدي( ﺛــم
اﺣﺎطــﺔ اﻟﻣﻘــرر ﺑﻌﻧﺎﺻــر اﻟــﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻛﺣواﺷــﻲ ﻟﻠﻣﻘــرر ﺗزﻳــد ﻓﺎﻋﻠﻳﺗــﺔ وﺗﺛــري ﻣﺣﺗ ـواﻩ اﻟﻌﻠﻣــﻲ وﺗﻌﻣــق ﻓﻬــم

اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن وﺗرﺑط اﻟﻣﻘرر ﺑﻣواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﻳﻣر ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ):(43 :87

 -1ﻣﻌﻠم ﻳدﻳر اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ وﻳﻧﻔذ دروس اﻟﻣﻘرر ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ

 -2اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺗدرﻳس اﻟﻣﻘرر
)أ( ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
)ب( اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺧط

)ج( اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب
)د( ﻣؤﺗﻣرات اﻟﻔﻳدﻳو

Web based Learning
On Line Learning
Computer Based Learning
Video Conferences
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 -3ﻳدﻳر اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗدرﻳب واﻟﻣـران واﻟﺗﻘـوﻳم )اﺳـﺗﺧدام ﻗواﻋـد اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت ،اﻟﺑرﻣﺟﻳـﺎت
اﻟﺟﺎﻫزة ،اﻟوﻳب ،اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة (،،،،،،،،،،

ﺷﻛﻝ رﻗم )(2
ادوار اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﺣد ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ

اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ:
أوﺻﻰ ﻛﻝ ﻣـن "ﺣﺳن اﻟﺑﺎﺗﻊ"" ،واﻟﺳﻳد ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ" )2008م( ﺑﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋـن ﺗﺻـﻣﻳم ﺑﻳﺋـﺔ
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ:
 اﻟﺗﺧطــﻳط اﻟﺟﻳــد ﻟﺗوظﻳــف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻳﺋــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ  ،وﺗﺣدﻳــد وظﻳﻔ ـﺔ ﻛــﻝوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  ،وﻛﻳﻔﻳﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﺑدﻗﺔ.

 اﻟﺗﺄﻛــد ﻣﻬــﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن و اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ اﻟﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻲ ﺑﻳﺋــﺔاﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ .

 اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺗـواﻓر اﻷﺟﻬـزة واﻟﻣ ارﺟــﻊ واﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﺑﻳﺋــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ ﺳـواء ﻟــدىاﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن أو ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻌوﻗﺎً ﻟﺣدوث اﻟﺗﻌﻠم .

 ﺑــدء اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺑﺟﻠﺳــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺗﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن وﺟﻬ ـﺎً ﻟوﺟــﻪ ،ﻳــﺗم ﻓﻳﻬــﺎ ﺗوﺿــﻳﺢ أﻫــدافاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺧطﺗﻪ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻩ  ،واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻳﻪ ،ودور ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ أﺣداث اﻟﺗﻌﻠم .

 اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد ﺳـواء أﻛـﺎنذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أو ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟدروس وﺟﻬﺎً ﻟوﺟﻪ .

 ﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ).(25وﺗﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذى ﻛﺎن ﻳواﺟﻪ ﻓﻳﻪ اﻟطﺎﻟب ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ٕواﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺣرﻛﻳﺔ او

طرﻳﻘﺔ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣراد ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ٕواﻓﺗﻘﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎﻩ اﻟﻣﺑﺎﺷرﻩ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻣﻪ ،أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدي

 - 24ﺑﻣﻔردﻩ واﻟذى ﻳﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻰ واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠم ،ﻓﻛﺎن اﻟدﻣﺞ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ )اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ

واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى( أﻓﺿﻝ طرﻳﻘﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذة اﻟﻣﺷﻛﻼت ،ﻣﻣﺎ وﻓر ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﺳﻬﻝ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن وأي زﻣﺎن ،وذﻟك دون ﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ
ﺑﻳﻧﻬم أو ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻣﻳﻬم ،ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،وﻟﻳﺳت ﻓﻘط ﺗﻠﻘﻳن ﻛﻣﺎ ﻳﺣدث ﻓﻲ اﻟﻔﺻوﻝ
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ،ﻓﻳﺳﺗطﻊ اﻟطﻼب ﺳرﻳﻌوا اﻟﺗﻌﻠم ﻣواﻛﺑﺔ ﻗدراﺗﻬم اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ٕواﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وطﻣوﺣﺎﺗﻬم دون اﻹﺿرار
ﺑزﻣﻼﺋﻬم.

ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر : Breast stroke
ﺗﻌﺗﺑــر ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻣــن أﻗــدم طــرق اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻳﺔ وﻫــﻰ ﻣــن أﻗــدم طــرق اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ ﻣــن ﺣﻳــث
اﻷداء ،وﻫــﻰ ﻣــن اﻟﺳــﺑﺎﺣﺎت اﻟﻣﻔﺿــﻠﺔ ﻓــﻰ اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗروﻳﺣﻳــﺔ واﻹﻧﻘــﺎذ واﻟﻐــوص واﻟوﻗــوف ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎء ،وﻫــﻰ

اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﺗﻰ ﻳﻛون ﻟﻠرﺟﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ دور ﻓﻌـﺎﻝ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻗـد ﺗﻌـﺎدﻝ ﻣـﺎ ﻟﻠـذراﻋﻳن ﻣـن ﺗـﺄﺛﻳر ﻓـﻰ ﺗﻘـدم ﺣرﻛـﺔ

اﻟﺟﺳم ﻟﻸﻣﺎم ).(48 :59
وﻳﺗﻔق ﻛﻝ ﻣن "وﻓﻳﻘﺔ ﺳﺎﻟم" )" ،(1997ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ" )2000م(" ،ﻣﺣﻣد اﻟرﺷﻳدى" )2008م( ﻋﻠـﻰ
أن اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 -1وﺿﻊ اﻟﺟﺳم:
ﻳﻌﺗﺑر وﺿﻊ اﻟﺟﺳم ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣﺷﺎﺑﻬﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻳـﻪ ﺑـﺎﻟطرق اﻷﺧـرى ﺣﻳـث ﻳﺟـب أن ﻳﻛـون

اﻟﺟﺳ ــم اﻧﺳ ــﻳﺎﺑﻳﺎً أو أﻓﻘﻳـ ـﺎً واﻟ ــذراﻋﻳن واﻟ ــرﺟﻠﻳن ﻣﻣﺗ ــدﺗﺎن ﻓ ــﻰ وﺿ ــﻊ ﻳﺳ ــﻣﺢ ﻟﻬﻣ ــﺎ ﺑﺗﺄدﻳ ــﺔ وظﻳﻔﺗﻬﻣ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــوة

اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺟﺳم ووﺿﻊ اﻟﺟﺳم اﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻰ اﻟﺟﻳد ﻳرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧواﺣﻰ اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷداء .

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرأس ﻓﻳﻛون ﻫﻧﺎك ارﺗﻔﺎع ﺑﺳـﻳط ﻓـﻰ وﺿـﻊ اﻟـرأس ﺑﺣﻳـث ﻳﻛـون اﻟﻧظـر ﻣﺗﺟﻬـﺎً ﻟﻸﻣـﺎم ﺑـدون

ﺗﻘﻠــص ﻓــﻰ ﻋﺿــﻼت اﻟرﻗﺑــﺔ وﺗﺑﻘــﻰ اﻟــرﺟﻠﻳن ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﻣــﺎ أﺳــﻔﻝ ﺳــطﺢ اﻟﻣــﺎء واﻟﻛﺗﻔــﻳن ﻓــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﺳــطﺢ اﻟﻣــﺎء
ﺑﺧط ﻣوا اًز ﻟﻪ .
 -2ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن:
ﺗﻌﺗﺑر ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ذات طﺑﻳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻳث أﻧﻬـﺎ ﺗﺗـﻳﺢ اﻧﺗـﺎج ﻗـوة داﻓﻌـﺔ ﻛﺑﻳـرة ﻋﻛـس
طرق اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻷﺧرى وﺗﺗوﻗف اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻣن ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻋﻠﻰ:
 .1ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن .
 .2ﻣروﻧﺔ ﻣﻔﺎﺻﻝ اﻟﻘدم واﻟرﻛﺑﺔ واﻟﻔﺧذ.
 .3ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘدم .

وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻣر ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺛﻼث ﻣراﺣﻝ ﻫﻰ :

أوﻻً  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ:

 - 25وﻫﻰ ﻋﻣﻠﻳـﺔ ﺳـﺣب اﻟـرﺟﻠﻳن ﻟﻸﻣـﺎم ﺗﺟـﺎﻩ اﻟـﺑطن وﻳﻛـون ذﻟـك ﺑﺛﻧـﻰ ﻣﻔﺻـﻝ اﻟـرﻛﺑﺗﻳن واﻟﻔﺧـذﻳن وﻟﻛـن

ﻳﺟــب ﻣﻼﺣظــﺔ ﻋــدم ﺛﻧــﻰ اﻟﻔﺧــذﻳن ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــوض ﺑــﺄﻛﺛر ﻣــن زاوﻳــﺔ ﻣﻘــدارﻫﺎ  545ﻣــﻊ اﻟﻌﻣــود اﻟﻔﻘــرى وﻳﻘﺗــرب
اﻟﻌﻘﺑﻳن ﻣن اﻟﻣﻘﻌدة وﺗﻼﺻﻘﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺑﺎﻋد اﻟﻣﺷطﻳن ﻟﻠﺧﺎرج وذﻟك اﺳﺗﻌداد ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟدﻓﻊ .
ﺛﺎﻧﻳﺎً  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ:

وﺗﺑــدأ ﺑﻌﻣﻠﻳــﺔ دﻓــﻊ اﻟﻘــدﻣﻳن واﻟﺳــﺎﻗﻳن ﻟﻠﺧﻠــف وﻟﻠﺧــﺎرج وﻳــﺗم ذﻟــك ﺑﻘــوة أﺳــﻔﻝ ﺳــطﺢ اﻟﻣــﺎء ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣــﻊ

ﻋدم ﺗﺑﺎﻋد اﻟﻘدﻣﻳن أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم .
وﻋﻧــد ﺑــدأ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟــدﻓﻊ ﺗﺗﺟــﻪ اﻟــرﻛﺑﺗﻳن ﻟﻠــداﺧﻝ وﻳــدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘــدﻣﻳن ﻟﻠﺧــﺎرج وﺗﻠــف اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻷﻣﺎﻣﻳــﺔ ﻣــن

اﻟﻔﺧذ ﻟﻠﺧﺎرج وﺗدور اﻟﺳﺎﻗﻳن أﻳﺿﺎً ﻟﻠﺧﺎرج ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﻟﺗﺻﺎق اﻟﻔﺧـذﻳن وﻟﺗﺻـﻝ اﻟـرﻛﺑﺗﻳن إﻟـﻰ ﻛﺎﻣـﻝ اﻣﺗـدادﻫﻣﺎ

ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻼﻣس اﻟرﻛﺑﺗﻳن ﺗﻘرﻳﺑﺎً وﺗﻧﺗﻬﻰ اﻟﻘدﻣﻳن ﻣن اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻟﻠﺧﻠف ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺑﺳﻳط ﻷﻋﻠﻰ ﻋن طرﻳـق

ﻓرد اﻟﻣﺷطﻳن .

وﻫﻧــﺎك ﻧظرﻳﺗــﺎن ﻟــدﻓﻊ اﻟﻣــﺎء ﻫﻣــﺎ ﻧظرﻳــﺔ اﻟــدﻓﻊ اﻟواﺳــﻊ وﻧظرﻳــﺔ اﻟــدﻓﻊ اﻟﺿــﻳق وﻟﻛــن اﻟــدﻓﻊ اﻟﺿــﻳق
أﻓﺿﻝ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓـﻰ اﻟﺣرﻛـﺔ ﻋـن اﻟـدﻓﻊ اﻟواﺳـﻊ ﻫـذا ﺑﺧـﻼف أﻧـﻪ ﻓـﻰ اﻟـدﻓﻊ اﻟﺿـﻳق
ﺗزداد ﺳرﻋﺔ إﻳﻘﺎع اﻟﺣرﻛﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﺿﻳق أﻗﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ طرﻳﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟواﺳﻊ .

ﺛﺎﻟﺛﺎً  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ:

وﻓﻳﻬﺎ ﻳﺟب أن ﺗؤدى اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﺑﺄﻗﻝ ﺟﻬد ﻋﺿﻠﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻗﻝ ﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﺣﻳـث ﺗـؤدى ﺣرﻛـﺔ

ﺿم اﻟﻘدﻣﻳن ﺣﺗﻰ ﻳﺻﻼ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻔرود وﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﺟذع .
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺟب أن ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑدون ﺗوﻗف وﻓﻰ ﺗﺳﻠﺳﻝ ﻣﺳﺗﻣر .
 -3ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن :
ﺗﻣر ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣﻝ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ :
أوﻻً :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ:

وﻫــﻰ ﺗﺑــدأ ﻣــن اﻟوﺿــﻊ اﻟﺧﺗــﺎﻣﻰ ﻣــن اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟرﺟوﻋﻳــﺔ ﺣﻳــث ﺗﻣﺗــد اﻟــذراﻋﺎن وﺗــدﻓﻊ ﻛﻠﺗــﺎ اﻟﻳــدﻳن إﻟــﻰ

اﻷﻣــﺎم ﻣــن اﻟﺻــدر أﺳــﻔﻝ ﺳــطﺢ اﻟﻣــﺎء ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓــﻰ ﻣﺳــﺗوى واﺣــد ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة اﻗﺗراﺑﻬﻣــﺎ ﻣــن ﺑﻌــض واﻷﺻــﺎﺑﻊ
ﻣﻠﺗﺻــﻘﺔ وﻣﻣﺗــدة أﻣﺎﻣ ـﺎً واﻟﻛــف ﻣﺗﺟــﻪ ﻷﺳــﻔﻝ وﻓــﻰ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﻧــزﻻق ﺗﻛــون اﻟﻳــدﻳن ﻣﺗﻼﻣﺳــﺗﻳن ﺗﻘرﻳﺑ ـﺎً وﻣﻔﺻــﻝ

اﻟﻣرﻓق ﻣﻣﺗد وراﺣﺔ اﻟﻳد ﻟﻠﺧﻠف .

ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺷد واﻟدﻓﻊ:
 -1اﻟﺷد:

ﻳﺑــدأ اﻟﺷــد ﺑﺎﻟــذراﻋﻳن ﺑﻣﺳــك اﻟﻣــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋﻣــق  8 : 6ﺑوﺻــﺎت ﺗﺣــت ﺳــطﺢ اﻟﻣــﺎء ﺣﻳــث أن اﻟﺷــد
واﻟﻳدﻳن ﻗرﻳﺑﺔ ﻣن ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﺳوف ﻳرﺗﻔﻊ ﻷﻋﻠﻰ وﺗﺿﻳﻊ ﻗوﺗﻪ ﻓﻰ ﻋﻣﻠﻳﺗﻰ اﻟﺻﻌود واﻟﻬﺑوط.

 - 26وﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷـد ﺗﺗﺣـرك اﻟـذراﻋﺎن ﻓـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب وﻷﺳـﻔﻝ وﺑﺟﺎﻧـب ﻣﺣـور اﻟﺟﺳـم اﻟطـوﻟﻰ ﺣﺗـﻰ ﻳﺻـﻼ

أﺳﻔﻝ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗﻔﻳن ﻣﻊ إﻧﺛﻧﺎء ﺑﺳﻳط ﻓﻰ اﻟﻣرﻓق .

وﺗﺗطﻠب ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر اﻟﻛوع اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺷد اﻟﻣﺎء ﻟﻠﺧﻠـف وﻳﺳـﺗﻣر اﻟﺷـد ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎة أﻻ ﻳرﺗﻔـﻊ
اﻟﻣرﻓق إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻛﺗف وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺟب أن ﻳﻛـون ﻓـﻰ ﻣﺳـﺗوى أﻋﻠـﻰ ﻣـن اﻟﻳـدﻳن أﺛﻧـﺎء اﻟﺷـد وﺣﻳﻧﻣـﺎ
ﺗﺑــدأ ﺣرﻛــﺔ اﻟﺷــد ﻟﻠﺧﻠــف ﺗرﺳــم اﻟﻳــدﻳن ﺷــﻛﻼً ﻗرﻳﺑ ـﺎً ﻣــن ﺷــﻛﻝ اﻟﻘﻠ ـب وﻳﺟــب أﻻ ﻳﻛــون ﻣﻔﺻــﻝ اﻟﻣرﻓــق ﺧﻠــف

ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗف ﺧﻼﻝ اﻟﺷد .
 .2اﻟدﻓﻊ:

وﻳﺑــدأ ﻣــن ﻧﻘطــﺔ وﺻــوﻝ اﻟﻳــدﻳن أﺳــﻔﻝ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻛﺗﻔــﻳن ﺑﺣﻳــث ﺗﺗﺣــرك اﻟﻳــدان ﻓــﻰ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺻــدر ﻣــﻊ
ﻣواﺟﻬﺔ ﺑطن اﻟﻛف ﻟﻠﺻدر وﺗﺗم ﺑﺣرﻛﺔ ﺳرﻳﻌﺔ وداﻓﻌﺔ ﻟﻠﺧﻠف .
ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ:

وﻫﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﺣرﻛـﺔ ﺧﺗﺎﻣﻳـﺔ إﻋدادﻳـﺔ ﺣﻳـث ﺗﺑـدأ اﻟﻳـدان ﻓـﻰ اﻟﺗﺣـرك أﻣﺎﻣـﺎً ﻣﺗﺟﺎورﺗـﺎن وﻣﺗﺟﻬﺗـﺎن ﻟﻸﻣـﺎم

أﺳﻔﻝ اﻟﺻـدر ﻣﺑﺎﺷـرة وﻳﺟـب ﻣ ارﻋـﺎة أﻧـﻪ ﻓـﻰ ﺑداﻳـﺔ اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟرﺟوﻋﻳـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺑﺎح أﻻ ﻳﺑطـﺊ ﻣـن

ﺣرﻛــﺔ ﺿــم اﻟﻳــدﻳن ﺣﻳــث ﺗﺳــﺗﻣر اﻟﻳــدﻳن ﻓــﻰ اﻻﺗﺟــﺎﻩ إﻟــﻰ اﻷﻣــﺎم ﻣﺑﺎﺷ ـرة دون ﺗوﻗــف ﻣﻣــﺎ ﻳــؤدى إﻟــﻰ وﺟــود
اﻟذراﻋﻳن ﻓﻰ وﺿﻊ ﻣﻣﺗد ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟرﺟﻠﻳن .
 -4اﻟﺗﻧﻔس:
وﻳﺗم اﻟﺗﻧﻔس ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳﺳﺗﻐرق رﻓﻊ اﻟرأس وﻗﺗﺎً طوﻳﻼً ﺑﻌد اﻟﺷد وﻳﺄﺧذ اﻟﻧﻔس ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﺷـدة ﻗـد

اﻧﺗﻬت ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﺑﺣﻳث ﺗﻣﻳﻝ اﻟرﻗﺑﺔ ﻟزاوﻳﺔ  545ﻣﻊ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء  ،وﺗﺗﻐﻳر ﺣرﻛﺔ اﻷﻛﺗﺎف ﻷﺳﻔﻝ وﻷﻋﻠﻰ.

وﻋــﺎدة ﻳﺄﺧــذ اﻟــﻧﻔس ﻣـرة ﻛــﻝ دورة ﻟﻠــذراﻋﻳن واﻟــرﺟﻠﻳن ﺣﻳــث ﺗﻘــوم اﻟـرأس ﺑﺣرﻛــﺎت ﺑﺳــﻳطﺔ إﻟــﻰ أﻋﻠــﻰ

ٕواﻟﻰ أﺳﻔﻝ ﺣﻳث ﻳﺄﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﺑﻘوة وﻋﻣـق ﻣـن اﻟﻔـم أﺛﻧـﺎء أداء ﺣرﻛـﺔ ﺳـﺣب اﻟﻛﻔـﻳن ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺟﺳـم ﺣﻳـث ﻳـدﻓﻊ
اﻟذﻗن ﻟﻸﻣﺎم ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻛﺗﻔـﻳن إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ وﻟﻛـن ﻣـﻊ اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺎﻟوﺿـﻊ اﻻﻧﺳـﻳﺎﺑﻰ ﻟﻠﺟﺳـم ﻓﻳﺳـﺎﻋد

ﻋﻠﻰ ﺧروج اﻟﻔم ﺧﺎرج اﻟﻣﺎء ﻓﻳؤﺧذ اﻟﺷـﻬﻳق ﻳﻌﻘـب ذﻟـك ﺳـﺣب اﻟـذﻗن ﻟﻠـداﺧﻝ ﺣﻳـث ﻳﻌـود اﻟوﺟـﻪ ﻟﻠﻣـﺎء ﺧـﻼﻝ
ﻓرد اﻟذراﻋﻳن أﻣﺎﻣﺎً ﺛم ﻳﺧرج اﻟزﻓﻳر ﻣن اﻷﻧف واﻟﻔم ﻣﻌﺎً .
 -5اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق:
ﻳﺟــب ﻣ ارﻋــﺎة اﻟﺗوﻗﻳــت اﻟﺳــﻠﻳم ﺑــﻳن اﻟﻣ ارﺣ ـﻝ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﻛــﻝ ﻣــن اﻟــذراﻋﻳن واﻟــرﺟﻠﻳن ﻧظ ـ اًر ﻻﺧــﺗﻼف

اﻷداء اﻟﺣرﻛــﻰ ﻟﻛــﻝ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻟﻬــذا ﻳﺟــب أن ﻳﺗﻣــﺎ ﻣﺗﻌــﺎﻗﺑﻳن وﺑــدون ﺗوﻗــف أو ﻗطــﻊ ﺣﺗــﻰ ﻳﺣــدث اﻧﺳــﻳﺎب داﺋــم
ﻟﻠﺣرﻛﺔ وﺧﻼﻝ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن ﺗﺑدأ اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻻﻧﺛﻧﺎء اﺳﺗﻌداداً ﻟﻠـدﻓﻊ وﺧـﻼﻝ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﺎﻻﻧزﻻق

 - 27ﻟﻠذراﻋﻳن أﻣﺎﻣﺎً ﺗﻛون اﻟرﺟﻠﻳن ﻣﻣﺗدﺗﻳن ﺧﻠﻔﺎً ﺑﺣﻳث ﻳﺑﻘﻰ اﻟﺟﺳم ﻣﻔروداً وﻣﻣﺗداً أﺳﻔﻝ ﺳـطﺢ اﻟﻣـﺎء ﻣﺑﺎﺷـ اًر ﻣـﻊ

ﻣراﻋﺎة ﺗواﻓق اﻟﺗﻧﻔس ﻣﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ).(275 -273: 74)(100)(15 ،14 :59

ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ-:
ﻳﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺟزء ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت ﺳواء ﻋرﺑﻳﺔ أو أﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟﺗﻰ أﺟرﻳت ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻌﻧوان واﻟﻬدف واﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳـﺗﺧدم واﻟﻌﻳﻧـﺔ
وأﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺛم اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت وﻣدى اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻋدد ) (37دراﺳﺔ وﺗﺷﻣﻝ -:

) (27دراﺳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ.

) (10دراﺳﺔ أﺟﻧﺑﻳﺔ.
وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻳﺗم ﻋرض ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺳﻧوات إﺟراﺋﻬﺎ ﺗﺻﺎﻋدﻳﺎ .
وﺳوف ﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗرﺗﻳب اﻟﺗﺎﻟﻰ-:

أوﻻ  :اﻟد ارﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ :

1

ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد اﻟﺑﻠﺗﺎﺟﻰ
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

)2000م(
)( 50

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺗـ ــﺄﺛﻳر إﺳـ ــﺗﺧدام اﻟوﺳـ ــﺎﺋﻝ  -اﻟﺗﻌـ ـ ـ ـ ـ ــرف ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﺛﻳر اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو  36طﻔﻝ ﺗﺗراوح أﻋﻣـﺎرﻫم * ﻳوﺟــد ﺗــﺄﺛﻳر إﻳﺟــﺎﺑﻰ ﻟﻠوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺳــﻣﻌﻳﺔ اﻟﺑﺻ ـرﻳﻪ

اﻟﺳـ ــﻣﻌﻳﺔ اﻟﺑﺻ ـ ـرﻳﻪ ﻋﻠـ ــﻰ إﺳـ ـ ــﺗﺧدام اﻟوﺳـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﺳـ ـ ــﻣﻌﻳﻪ اﻟﺗﺻــﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑــﻰ ﻟــﺛﻼث ﺑ ـ ــﻳن  8 -6ﺳ ـ ــﻧوات ﺗ ـ ــم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ .
ﺗﻌﻠم اﻟﺳﺑﺎﺣﻪ.

اﻟﺑﺻـ ـرﻳﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻷداء ﻣﺟﻣوﻋـﺎت )ﺿـﺎﺑطﻪ ٕواﺛﻧـﻳن إﺧﺗﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻫم ﺑﺎﻟطرﻳﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ * ﻳوﺟــد ﺗ ــﺄﺛﻳر إﻳﺟ ــﺎﺑﻰ ﻟوﺳ ــﺎﺋﻝ اﻟﻌ ــرض اﻟﺿ ــوﺋﻰ
اﻟﺣرﻛ ــﻰ واﻟﺗﺣﺻ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ــﻰ
ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ(
اﻟﻌﺷواﺋﻳﻪ ﻣـن اﻟﻣﺷـﺗرﻛﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻓﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ .

ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ.

 -اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــروق ﺑــﻳن

ﻣﺟﻣوﻋ ــﺎت اﻟﻌ ــرض اﻟﺿ ــوﺋﻰ
واﻟﻌرض اﻟﻣﺟرد واﻟﺗﻘﻠﻳدى

ﺑﻣـ ــدارس ﺗﻌﻠـ ــﻳم اﻟﺳـ ــﺑﺎﺣﻪ * اﻟوﺳـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﺑﺻ ـ ـ ـرﻳﻪ ﺗرﻓـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ــن ﻣﺳـ ـ ــﺗوى اﻷداء
ﺑﻣرﻛ ـ ــز ﺧدﻣ ـ ــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣ ـ ــﻊ اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻓﻰ اﻟﻧواﺣﻰ اﻟﻣﻬﺎرﻳﻪ .

وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﻪ .

-28-

م

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﺟدوﻝ )(1

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
2

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟﻬدف

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

أﺳـــــــﺎﻣﻪ أﺣﻣـــــــد ﻋﺑـــــــد أﺛ ـ ـ ـ ــر ﺑرﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم ٕواﻧﺗــ ـ ـ ـ ــﺎج ﺑرﻣﺟﻳــ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو  20ﺗﻠﻣﻳ ـ ـ ــذ ﻣ ـ ـ ــن ﺗﻼﻣﻳ ـ ـ ــذ * وﺟ ــود ﻓ ــروق داﻟ ــﻪ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ ﺑ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣ ــوﻋﺗﻳن
ﺑﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ـ ـ ـ ــدﻳﺎ ﻛﻣﺑﻳـ ـ ـ ــوﺗر ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻣﺳـ ـ ـ ــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣرﺣﻠـ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳـ ــﻪ ﺑﺎﻟﻣﻧﻳـ ــﺎ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ واﻟﺿ ــﺎﺑطﻪ ﻓ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬ ــﺎرى

اﻟﻌزﻳز

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

)2001م(

ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠـم ﻣﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛـب اﻟوﺛ ـ ـ ـ ـ ــب اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟطرﻳﻘ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻟﻣﺟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ وﺗ ـ ــم إﺧﺗﻳ ـ ــﺎرﻫم ﺑﺎﻟطرﻳﻘ ـ ــﻪ واﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـ ـ ـ ــﻰ ﻟﻣﺳـ ـ ـ ــﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛـ ـ ـ ــب اﻟﻌـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟدى اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن.

) ( 10

اﻟظﻬرﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ﺑﺗﻘﻧﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ـ ــدﻳﺎ وﻣﻌرﻓـ ـ ــﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻫـ ـ ــﺎ

ﺗﺟرﻳﺑﻳﻪ واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﻪ  .اﻟﻌﻣدﻳﻪ اﻟﻌﺷواﺋﻳﻪ .

ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬ ــﺎرى

ﺑﺎﻟطرﻳﻘ ــﺔ اﻟظﻬرﻳ ــﺔ وﻟﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـــﻪ

اﻟﺗﻰ اﺳﺗﺧدﻣت ﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌـدة
ﺑﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ .

واﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻟﻠﻣﺑﺗــدﺋﻳن

.

3

ﻋﺑد اﻟﻌزﻳـز ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد ﺗـ ـ ـ ـ ــﺄﺛﻳر ﺑرﻧـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟرﺳـ ـ ـ ـ ــوم ﺗﺻـ ــﻣﻳم وﻣﻌرﻓـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﻣـ ــدى اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳــﺣﻰ ﺛــم اﻟﻣــﻧﻬﺞ  12ﺗﻠﻣﻳـ ــذا ﻣـ ــن ﻣـ ــدارس اﻟرﺳــوم اﻟﻣﺗﺣرﻛــﻪ ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﻳ ار إﻳﺟﺎﺑﻳــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ

اﻟﻌزﻳز

دﻛﺗوراة

)2002م(
)(36
4

ﺟوزﻳف ﻧﺎﺟﻰ أدﻳب
دﻛﺗوراة

)2003م(
)(22

ﺳ ـ ـ ـ ــﺑﺎﺣﺗﻰ اﻟزﺣ ـ ـ ـ ــف ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺗﺣرﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻌﻠـ ـ ـ ـ ـ ــم اﻟواﺣدة .
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺑطن واﻟظﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــدى
اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ.

واﻟظﻬر .

ﺳ ـ ـ ـ ــﺑﺎﺣﺗﻰ اﻟزﺣ ـ ـ ـ ــف ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ

اﻟﺑطن واﻟظﻬر .

ﺗ ـ ـ ــﺄﺛﻳر ﺑرﻧ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ــﻰ ﺗﺻــ ـ ـ ـ ــﻣﻳم وﻣﻌرﻓــ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗــ ـ ـ ـ ــﺄﺛﻳر اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو  82طﺎﻟ ـ ــب ﻣ ـ ــن ط ـ ــﻼب ﻳــؤﺛر أﺳــﻠوب اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﺗــﺄﺛﻳ ار إﻳﺟﺎﺑﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ

ﺑﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠوب اﻟﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﻰ ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻔرﻗ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗﻌﻠـ ــم ﻣﻬـ ــﺎرات ﺗـ ــﻧس اﻟطﺎوﻟـ ــﺔ ﻗﻳـ ــد اﻟﺑﺣـ ــث وﻋﻠـ ــﻰ

اﻟوﺳ ـ ـ ــﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ أﺳــﻠوب اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻟﻣﺟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑﻣدﻳﻧ ــﺔ ﻣﺳ ـ ــﺗوى اﻟﺗﺣﺻ ـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ـ ــﻰ ﻟط ـ ــﻼب اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـ ــﺔ
ﺗﻌﻠـ ـ ــم ﺑﻌـ ـ ــض اﻟﻣﻬـ ـ ــﺎرات

اﻷﺳﺎﺳ ــﻳﺔ ﻟﺗ ــﻧس اﻟطﺎوﻟ ــﺔ
ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﻳن.

ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗـﻧس

اﻟطﺎوﻟﺔ ) ﻗﻳـد اﻟﺑﺣـث ( وﻋﻠـﻰ
ﻣﺳ ـ ــﺗوى اﻟﺗﺣﺻـ ـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـ ـ ــﻰ
ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﻳن.

ﺗﺟرﻳﺑﻳﻪ واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدات  ،ﺟﺎﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ .

اﻟﻣﻧوﻓﻳﺔ

-29-

اﻟﻣﺗﺣرﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ــم ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺄﺛﻳر ﺑرﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟرﺳ ـ ـ ـ ـ ــوم اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ

اﻟﻣﻌرﻓـ ـ ــﻰ ﻟـ ـ ــﺗﻌﻠم ﺳـ ـ ــﺑﺎﺣﺗﻰ اﻟزﺣـ ـ ــف ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــﺑطن

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
5

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

اﻟﻌﻳﻧﻪ

ﻓﺎطﻣــــﻪ ﻣﺣﻣــــد ﻣﺣﻣــــد أﺛ ـ ـ ـ ــر ﺑرﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﺻـ ــﻣﻳم وﻣﻌرﻓـ ــﺔ ﻣـ ــدى ﺗـ ــﺄﺛﻳر اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو  60ﺗﻠﻣﻳ ــذة ﻣ ــن ﺗﻠﻣﻳ ــذات * أن اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ـ ــدﻳﺎ ﺳ ـ ــﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘ ـ ــﻪ إﻳﺟﺎﺑﻳ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻰ
ﻓﻠﻳﻔﻝ

ﺑﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠوب ﺑرﻧـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـ ـ ـ ــﻰ ﺑﺎﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺻف اﻷوﻝ اﻹﻋدادى

دﻛﺗوراة
)2003م(
)(46

6

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﺣﺳن رﺧﺎ
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر
)(51

ﻣﻬ ــﺎرات ﻛـ ـرة اﻟﺳ ــﻠﻪ ﻟ ــدى ﻣﻬـ ـ ـ ــﺎرات ﻛ ـ ـ ـ ـرة اﻟﺳـ ـ ـ ــﻠﻪ ﻟـ ـ ـ ــدى ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﺗﻠﻣﻳذات .

ﺗﻠﻣﻳ ـ ــذات اﻟﺣﻠﻘ ـ ــﻪ اﻟﺛﺎﻧﻳ ـ ــﻪ ﺗﻠﻣﻳـ ــذات اﻟﺣﻠﻘـ ــﻪ اﻟﺛﺎﻧﻳـ ــﻪ ﻣ ـ ــن
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻰ.
ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻰ.

وﺿ ــﻊ ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ ﺑﺈﺳ ــﺗﺧدام
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻟــﺗﻌﻠم ﺳــﺑﺎﺣﺔ

اﻟزﺣف ﻋﻠـﻰ اﻟـﺑطن ﻟـدى
اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن.

 ﺗﺻ ــﻣﻳم ٕواﻧﺗ ــﺎج ﺑرﻣﺟﻳ ــﺔ اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو 20طﺎﻟﺑـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ ـ ــن طﻠﺑـ ـ ـ ـ ــﺔ * اﻟطرﻳﻘ ــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌ ــﺔ ﺳ ــﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘ ــﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر ﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﺳ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺻـ ـ ـ ـ ـ ــف اﻷوﻝ ﺑﻛﻠﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺗﺣﺳــﻳن ﻣﺳــﺗوى ﺗﻌﻠــم ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣــف ﻋﻠــﻰ اﻟــﺑطن
اﻟزﺣ ـ ـ ــف ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ــﺑطن ﻟﻣﺟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ
ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ.

 -اﻟﺗﻌـ ـ ـ ـ ــرف ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ أﺛـ ـ ـ ـ ــر

ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﺔ  .ﺑﺑورﺳﻌﻳد.

* ﺑرﻣﺟﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳـ ـ ــوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻌـ ـ ــدة ﺑﺗﻘﻧﻳـ ـ ــﺔ
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ ﺳ ــﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘ ــﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺗﺣﺳ ــﻳن

إﺳــﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ

ﻣﺳ ــﺗوى ﺗﻌﻠ ــم ﺳ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣ ــف ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺑطن ﻷﻓـ ـراد

ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺑطن ﻟ ـ ـ ـ ـ ــدى

* ﺑرﻣﺟﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳـ ـ ــوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻌـ ـ ــدة ﺑﺗﻘﻧﻳـ ـ ــﺔ

ﺗﻌﻠ ـ ـ ــم ﺳ ـ ـ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣ ـ ـ ــف

اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن.

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ ﻛﺎﻧ ــت أﻛﺛ ــر ﺗ ــﺄﺛﻳ ار ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوى ﺗﻌﻠ ــم
ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣــف ﻋﻠــﻰ اﻟــﺑطن ﻣــن اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ

ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ .

-30-

)2003م(

اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ـ ــدﻳﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺗﻌﻠـ ـ ــم أﺳــﻠوب اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﻟﻣﺟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ

ﺗﺣﺳﻳن اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى واﻟﻣﻌرﻓـﻰ وأراء ٕواﻧطﺑﺎﻋـﺎت

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
7

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺗوﻓﻳق
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

)2003م(
)(62

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

أﺛ ـ ـ ـ ــر ﺑرﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﺻــﻣﻳم ٕواﻧﺗــﺎج وﻣﻌرﻓــﺔ ﺗــﺄﺛﻳر اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ  10ﺗﻼﻣﻳ ـ ــذ ﻣ ـ ــن ﺗﻼﻣﻳ ـ ــذ * ﺳ ـ ــﺎﻫﻣت اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ـ ــدﻳﺎ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ـ ــﻳم واﻟﺗﺣﺻ ـ ــﻳﻝ
ﺑﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ـ ـ ـ ــدﻳﺎ ﺑرﻧـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـ ـ ـ ــﻰ ﺑﺎﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﻘﺑﻠ ــﻰ اﻟﺻـ ـ ـ ــف اﻷوﻝ اﻟﺛـ ـ ـ ــﺎﻧوى اﻟﻣﻌرﻓﻰ وأراء ٕواﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﺗﻼﻣﻳـذ ﺑطرﻳﻘـﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض ﻣﻬـﺎرات اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻌﻠ ــم ﺑﻌ ــض واﻟﺑﻌـدى ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ واﺣـدة ﺑﺈﺣدى اﻟﻣدارس ﺑﺎﻟﻣﻧﻳﺎ.

.

ﻛـ ـ ـ ـرة اﻟﻳ ـ ـ ــد ﻟ ـ ـ ــدى طﻠﺑ ـ ـ ــﺔ ﻣﻬ ــﺎرات ﻛـ ـرة اﻟﻳ ــد ﻟ ــدى طﻠﺑ ــﺔ .
اﻟﻣرﺣﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﻣرﺣﻠ ـ ـ ــﻪ اﻟﺛﺎﻧوﻳ ـ ـ ــﻪ ﺑﻣﺣﺎﻓظ ـ ـ ــﺔ

ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ.

اﻟﻣﻧﻳﺎ.

ﻣﺣﻣـــــد ﺳـــــﻌد زﻏﻠـــــوﻝ ،ﺗﺻــﻣﻳم ٕواﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ ﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﺗﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم ٕواﻧﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺎج ﺑرﻣﺟﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو  66طﺎﻟ ـ ــب ﻣ ـ ــن ط ـ ــﻼب * دﻻﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔ ـ ـ ـ ـ ــروق ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻳن اﻟﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ــدﻳﻳن
ﻣﺣﻣــــد ﻋﻠــــﻰ ﻣﺣﻣــــود ،ﻛﻣﺑﻳ ـ ــوﺗر ﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـ ــﺔ ﻣﻌ ـ ــدة ﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣﻌــدة ﺑﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻔرﻗ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻫﺎﻧﻰ ﺳﻌﻳد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم
إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ
)2003م(
)(55

ﺑﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ــدﻳﺎ وأﺛرﻫ ــﺎ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــ ـ ــدﻳﺎ واﻟﺗﻌ ـ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻟﻣﺟﻣ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣ ـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟرﻳﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ ،
ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﺟواﻧ ـ ـ ـ ــب اﻟ ـ ـ ـ ــﺗﻌﻠم أﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ ﻣــن اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ ﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺔ طﻧط ـ ـ ـ ـ ــﺎ وﺗ ـ ـ ـ ـ ــم

ﻟﻣﻬـ ــﺎرات ﺿ ـ ـرﺑﺎت اﻟﻛ ـ ـرة ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻌرﻓﻰ وﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗوى اﻷداء ﺿﺎﺑطﺔ.

إﺧﺗﻳﺎرﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑﺎﻟطرﻳﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

ﺑـ ـ ـ ـ ــﺎﻟرأس ﻟطﻠﺑـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻛﻠﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرى واﻹﻧطﺑﺎﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت

اﻟﻌﻣدﻳﺔ.

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑطﻧطﺎ.

اﻟوﺟداﻧﻳـ ــﺔ ﻟـ ــدى طـ ــﻼب ﻛﻠﻳـ ــﺔ

اﻟﺗرﺑﻳﻪ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑطﻧطﺎ.

ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

اﻟﻣﻌرﻓﻰ  ،وﻣﺳﺗوى اﻷداء واﻟﺗﻌﻠم ﻟﻠﻣﻬﺎرات ﻗﻳد
اﻟﺑﺣث ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﻪ .

-31-
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اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
9

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

أﺣﻣـــد ﺑـــن ﻋﺑـــد اﻟﻌزﻳـــز "أﺛ ــر اﻟﺗ ــدرﻳس ﺑﺈﺳ ــﺗﺧدام
اﻟﻣﺑﺎرك

اﻟﻔﺻوﻝ اﻹﻓﺗراﺿﻳﺔ ﻋﺑر

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

)2004م(
)(4

اﻟﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

اﻟﺗﻌ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻔ ـ ــروق ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻣـ ـ ــﻧﻬﺞ ﺷـ ـ ــﺑﻪ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ــﻰ ) (42طﺎﻟﺑﺎً ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ
ﺗﺣﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻳﻝ اﻟط ـ ـ ـ ـ ــﻼب ﻋﻧ ـ ـ ـ ـ ــد )ﻧﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود.

د ارﺳـ ــﺗﻬم ﺑﺈﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻔﺻـ ــوﻝ اﻟواﺣدة(

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 ﻻ ﻳوﺟــد ﻓــرق ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﻓــﻰ ﻣﺗوﺳــطاﻟﺗﺣﺻ ـ ــﻳﻝ ﻋﻧ ـ ــد ﻣﺳ ـ ــﺗوى اﻟﺗ ـ ــذﻛر واﻟﻔﻬ ـ ــم ﺑ ـ ــﻳن

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ.

"اﻹﻧﺗرﻧت" ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﺻـﻳﻝ

اﻹﻓﺗ ارﺿ ــﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ ﺑﺎﻟطرﻳﻘ ــﺔ

 -ﻳوﺟـ ــد ﻓـ ــرق ذو دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋﻳﺔ ﻓـ ــﻰ ﻣﺗوﺳـ ــط

ط ــﻼب ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰ

اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻧ ـ ـ ـ ــد ﻣﺳ ـ ـ ـ ــﺗوﻳﺎت

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻋﻧد ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗطﺑﻳـق ﺑـﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ

ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود"

ﺗﺻﻧﻳف ﺑﻠوم ﻛـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺣـدة،

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.

ﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻹﺗﺻــﺎﻝ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺿ ـ ـ ـ ــﺎﺑطﺔ ﻟﺻ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺢ

اﻟﺗ ــذﻛر واﻟﻔﻬ ــم واﻟﺗطﺑﻳ ــق ﻓ ــﻰ
وﻓﻰ ﻣﺟﻣﻝ اﻹﺧﺗﺑﺎر.

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻋﻧد ﻣﺟﻣﻝ اﻹﺧﺗﺑـﺎر اﻟﺗﺣﺻـﻳﻠﻰ ﺑـﻳن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ.

10

أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻰ اﻟﺻواف
دﻛﺗوراﻩ

)2004م(
) (8

أﺛـ ـ ــر اﺧـ ـ ــﺗﻼف اﻟوﺳـ ـ ــﺎﺋﻝ  -اﻟﺗﻌـ ــرف ﻋﻠـ ــﻰ أﺛـ ــر إﺧ ـ ــﺗﻼف اﻟﻣـ ـ ــﻧﻬﺞ ﺷـ ـ ــﺑﻪ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ــﻰ  90طﺎﻟ ـ ــب ﻣ ـ ــن ط ـ ــﻼب * ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى أﻗـﻝ ﻣـن
اﻟﻣﺗﻌـ ـ ـ ــددة ﻓـ ـ ـ ــﻰ ﺑرﻧـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ

اﻟﻛﻣﺑﻳـ ـ ــوﺗر ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺗﻧﻣﻳـ ـ ــﺔ
ﻣﻬﺎرات إﻧﺗﺎج اﻟﺑرﻣﺟﻳـﺎت
وﺗﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﻣواﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﺷ ـ ـ ــﺑﻛﺔ

اﻹﻧﺗرﻧت.

ﻧﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــط اﻟوﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﺗﺻــﻣﻳم ﺳــت ﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻔ ــرﻗﺗﻳن اﻟﺛﺎﻟﺛ ــﺔ واﻟراﺑﻌـــﺔ
واﻟوﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌـ ـ ـ ـ ــددة ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ .
ﺷـﻌﺑﺔ ﻣﻌﻠـم ﺣﺎﺳـب ﺑﻘﺳــم
ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻣﻳــﺔ

ﻣﻬـ ـ ــﺎرات إﻧﺗـ ـ ــﺎج اﻟﺑرﻣﺟﻳـ ـ ــﺎت
وﺗﺻ ـ ــﻣﻳم اﻟﻣواﻗ ـ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـ ــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
 -ﺗﺣدﻳـ ــد أﻧﻣـ ــﺎط اﻟـ ــﺗﻌﻠم اﻷﻛﺛـ ــر

ﻣﻧﺎﺳـ ــﺑﺔ ﻣـ ــﻊ ﺗوظﻳـ ــف ﺑ ـ ـراﻣﺞ
اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر.

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ اﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم ﺑﻛﻠﻳـ ــﺔ

اﻟﺗرﺑﻳﻪ اﻟﻧوﻋﻳﺔ.

 0.05ﺑـ ـ ـ ــﻳن اﻟﻣﺗوﺳـ ـ ـ ــطﺎت اﻟﻣﻌدﻟـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـ ــدرﺟﺎت

اﻟط ــﻼب ﻓ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوى إﻧﺗ ــﺎج ﺑـ ـراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر

وﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت

ﻳرﺟﻊ اﻹﺧﺗﻼف إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن ﻧﻣط اﻟوﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻣﺗﻌـ ــددة  ،اﻟﻔﺎﺋﻘـ ــﺔ  ،ﻧﻣـ ــط اﻟـ ــﺗﻌﻠم ) ﻓـ ــردى –
ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺻﻐﻳرة – ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﺑﻳرة ( .
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 -ﻻ ﻳوﺟــد ﻓــرق ذو دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﻓــﻰ ﻣﺗوﺳــط
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م
11
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ﻋﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺧﻳﺎط
دﻛﺗوراﻩ

)2004م(
)(45

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ
ﻣﻘﺗـ ـ ـ ـ ــرح ﺑﺈﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام
ﺷـ ـ ـ ــﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ـ ـ ــﺎت

اﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ــﺔ )اﻹﻧﺗرﻧ ــت(
ﻓـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻌﻠـ ـ ـ ــم ﺑﻌـ ـ ـ ــض

ﺑﻠﻌﺑﺔ اﻟﺗﻧس.

ﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻟــﺗﻌﻠم ﺑﻌــض ﺑﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت طﻠﺑــﺔ ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ

اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻠﻌﺑﺔ اﻟﺗﻧس.

 اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠ ـﻰ ﺗــﺎﺛﻳر اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰاﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋـ 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 اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌ ــﺔ

)ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن(.

 -أى اﻟطـ ـ ـرﻳﻘﺗﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺗ ـ ــﻳن )اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳ ـ ــﺔ،

ﻳدرﺳـ ـ ـ ـ ـ ــون ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة

اﻟﻣﻘﺗرﺣ ـ ــﺔ( أﻓﺿ ـ ــﻝ ﻓ ـ ــﻰ ﺗﻌﻠ ـ ــم ﺑﻌ ـ ــض

اﻟﻌﺎب اﻟﻣﺿرب.

اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻠﻌﺑﺔ اﻟﺗﻧس.

)2005م(
)( 7

ﺑﻠﻌﺑــﺔ اﻟﺗــﻧس ﻟــدى اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن وﻛﺎﻧــت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ

أﻓﺿﻝ
 اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟم ﻳﺗـﺄﺛر ﺑطرﻳﻘﺗـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ،ﻓﻛﻼﻫﻣـﺎ ﻣﻔﻳـدةوﺗﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﺳــﺎﻋد ﻓــﻰ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﺳ ـرﻳﻊ اﻟــﺗﻌﻠم واﻟﺗوﺻــﻝإﻟﻰ اﻷﻫداف ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد.

 30طﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ــب ﻣ ـ ـ ـ ـ ــن * أﺳ ــﻬم اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻲ ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟوﺳ ــﺎﺋﻝ ﻓﺎﺋﻘ ــﺔ اﻟﺗ ــداﺧﻝ

ﺑﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟوﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻝ

ﻟﺧﺻ ـ ــﺎﺋص اﻟوﺳ ـ ــﺎﺋﻝ ﻓﺎﺋﻘ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــداﺧﻝ ﺑﺎﺳ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺗﺻـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم طــﻼب ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻲ ﻟﻠﻣﺳـﺎﺑﻘﺎت ﻗﻳـد اﻟﺑﺣـث ﻣـن ﺧـﻼﻝ

ﻓﺎﺋﻘ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــداﺧﻝ ﻋﻠ ـ ــﻰ

اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـﻰ ﻟﻣﺟﻣـ ــوﻋﺗﻳن اﻟرﻳﺎﺿـ ــﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ اﻟﺗـ ــذﻛر واﻟﻔﻬـ ــم واﻟﺗﺣﻠﻳـ ــﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت واﻟﻣﻌـ ــﺎرف اﻟﺗـ ــﻲ ﻳﺗﺿـ ــﻣﻧﻬﺎ

ﻟﻠﻣﺳﺎﺑﻘﺎت )ﻗﻳد اﻟﺑﺣث(

اﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ـ ـ ـ ــﻲ  -ﺑﻧ ــﺎء اﺧﺗﺑ ــﺎر ﻣﻌرﻓ ــﻲ ﻟﻣﺳ ــﺎﺑﻘﺎت اﻟوﺛ ــب اﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻورة .

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺷرح اﻟﻧظري.

وﻣﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺗوى اﻹﻧﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎز

اﻟﻌـ ـ ــﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟطرﻳﻘـ ـ ــﺔ اﻟظﻬرﻳـ ـ ــﺔ  -رﻣـ ـ ــﻲ واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﺔ.

* أﺳـ ــﻬم اﻟﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﻲ ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام اﻟوﺳـ ــﺎﺋﻝ ﻓﺎﺋﻘـ ــﺔ اﻟﺗـ ــداﺧﻝ

اﻟرﻗﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﻌض

اﻟرﻣﺢ  -اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻲ  -ﺳﺑﺎق ﻋـدو

إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧـﻼﻝ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺗوظﻳـف

ﻣﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـ ـ ـ ـ ـ ــدان

 110ﻣﺗر ﺣواﺟز.

اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﺗــﻲ ﻳﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ واﻟ ـرﺑط

واﻟﻣﺿﻣﺎر.

ﺑﻳﻧﻬــﺎ ﻹﺗﻘــﺎن اﻷداء اﻟﺣرﻛــﻲ واﻟﺗواﻓــق ﺑــﻳن ﻣﻛوﻧــﺎت اﻷداء واﻟــذي
ﻳﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﻳن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟرﻗﻣــﻲ ﺑدرﺟــﺔ أﻛﺑــر ﻣــن اﻻﻋﺗﻣــﺎد

ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋد اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟوﺳـﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ اﻷﺧطﺎء.
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دﻛﺗوراﻩ

ﺑﻐـ ـ ـ ـ ـ ـداد اﻟﻣرﺣﻠ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺛﺎﻧﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻳن

أﺣﻣـــــــد ﻋﺑـــــــد اﻟﻔﺗـــــــﺎح ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ  -ﺗﺻـ ـ ــﻣﻳم ﺑرﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـ ـ ــﻲ ﻣﻌـ ـ ــد وﻓﻘـ ـ ــﺎ اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
ﺣﺳﻳن

اﻟﻌﻳﻧﻪ

ﺗــﺄﺛﻳر ﻣــﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ  -وﺿــﻊ ﻣــﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻣﻘﺗــرح ﺑﺈﺳــﺗﺧدام اﻟﻣـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ــﻰ  40طﺎﻟ ـ ـ ـ ــب ﻣ ـ ـ ـ ــن  -ﺗم ﺗﺣﻘﻳق ﺗطور ﻣﻠﻣوس ﻓـﻰ ﺗﻌﻠـم ﺑﻌـض اﻟﻣﻬـﺎرات اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ

اﻟﻣﻬـ ــﺎرات اﻷﺳﺎﺳـ ــﻳﺔ

12

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
13

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﺣﻣــد ﻳوﺳــف ﺳــﻌد ﺗ ـ ـ ــﺄﺛﻳر اﺳ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟوﺳ ـ ـ ــﺎﺋﻝ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﺛﻳر اﻟﺑرﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو  28طﻔ ـ ــﻝ ﻣ ـ ــن ﻣ ـ ــدارس ﺗﻔــوق اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ إﺳــﺗﺧدﻣت ﺗﻘﻧﻳــﺔ

اﻟﻔﺎﺋﻘ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻌﻠ ــﻳم ﺳ ــﺑﺎﺣﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ ﺑﻧــﺎدى ﻣدﻳﻧــﺔ  6اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ واﻟﺗــﻰ

اﻟدﻳن.

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

اﻟﺻدر ﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن.

)2005م(

ﻣﻛوﻧــﺎت إﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻧﺟﻣــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻣﺟﻣـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ أﻛﺗوﺑر اﻟرﻳﺎﺿﻰ.

اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر وﻋﻠــﻰ ﺗﺟرﻳﺑﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
ﻣﺳﺗوى أداء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

) (9
14

اﻟﻬدف

اﻟﻌﻳﻧﻪ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

إﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺷرح اﻟﻠﻔظﻰ واﻟﻧﻣوذج اﻟﺣرﻛﻰ.

ﺿﺎﺑطﺔ.

ﻋﺑد اﻟطﻳف

دﻛﺗوراة

)2005م(
) (30

ﻣﻘﺗـ ـ ــرح ﺑﺎﺳـ ـ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـ ـ ــر

)ﺗﻔرﻳ ـ ــد اﻟﺗﻌﻠ ـ ــﻳم( ﺑﺎﺳ ـ ــﺗﺧدام
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳ ـ ـ ـ ــدﻳﺎ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ــم

ﺑﻌ ـ ـ ــض ﻣﻬ ـ ـ ــﺎرات اﻟﻬ ـ ـ ــوﻛﻰ
ﻟطﺎﻟﺑـ ـ ـ ـ ــﺎت ﻛﻠﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ.

)ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم( ﺑﺎﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠــر اﻟﺗﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻔرﻗـ ـ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـ ـ ــﺔ  ،ﺷـ ـ ــﻌﺑﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌدة ﺑﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ -:
ﺑﺎﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ـ ـ ــدﻳﺎ وﻣﻌرﻓـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻣﺟﻣـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠـ ـ ـ ــﻳم ﺑﻛﻠﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ـ ــﺔ * ﺳ ــﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘ ــﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﺣﺻ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ــﻰ
ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ ﻋﻠﻰ:

 اﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ـ ـ ــﻰ ﻟﻣﻬ ـ ـ ــﺎراتاﻟﻬوﻛﻰ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث
 ﻣﺳــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬــﺎرى ﻟﻣﻬــﺎراتاﻟﻬوﻛﻰ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث
 اﻟ ــﻸراء واﻹﻧطﺑﺎﻋ ــﺎت اﻟوﺟداﻧﻳ ــﺔﻟــدى اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻧﺣــو
إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠر.

ﺗﺟرﻳﺑﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ طﻧطــﺎ

ﺿﺎﺑطﺔ.

وﺗـ ــم إﺧﺗﻳـ ــﺎرﻫم ﺑﺎﻟطرﻳﻘـ ــﺔ

اﻟﻌﻣدﻳﺔ.

وﺗﺣﺳــﻳن ﻣﺳــﺗوى ﺗﻌﻠــم ﻣﻬــﺎرات اﻟﻬــوﻛﻰ ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث
ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.

* ﺳﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ أراء ٕواﻧطﺑﺎﻋﺎت أﻓراد
اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ ﻧﺣ ــو اﻟ ــﺗﻌﻠم ﻣﻣ ــﺎ ﺳ ــﺎﻫم ﻓ ــﻰ
ﺗﺣﻘﻳ ـ ـ ـ ــق اﻟﺟﺎﻧ ـ ـ ـ ــب اﻟوﺟ ـ ـ ـ ــداﻧﻰ اﻹﻧﻔﻌ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻰ ﻷﻓـ ـ ـ ـ ـراد
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ .
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ﺳــﺎﻟﻰ ﻣﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد ﻓﻌﺎﻟﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑرﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ـ ــﻰ  -ﺗﺻ ــﻣﻳم ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻰ ﻣﻘﺗ ــرح اﻟﻣـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو  60طﺎﻟﺑ ــﺔ ﻣ ــن طﺎﻟﺑ ــﺎت إﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠ ــر ) ﺗﻔرﻳ ــد اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ( ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﻳ ــﺔ

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
15

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث
إﻳﻬﺎب ﻣﺣﻣد ﻓﻬﻳم
دﻛﺗوراﻩ

)2006م(
) (13

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت وأﺛ ـرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺗرﻧـ ـ ــت وﻣﻌرﻓـ ـ ــﺔ أﺛ ـ ـ ـرﻩ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺗﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺷــﻌﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺑﻛﻠﻳــﺔ
ﺗﻌﻠـ ـ ـ ـ ــم ﺑﻌـ ـ ـ ـ ــض ﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻘﺎت ﺟواﻧـ ــب ﺗﻌﻠـ ــم ﺑﻌـ ــض ﻣﺳـ ــﺎﺑﻘﺎت ﻟﻣﺟﻣـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ـ ــﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺔ

اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﻟدى
طﻠﺑﺔ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗدرﻳس ﺑﻛﻠﻳﺔ

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

)2006م(
) (49
17

أﻛرم ﻓﺗﺣﻰ ﻣﺻطﻔﻰ
دﻛﺗوراﻩ

)2007م(
)( 16

اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﻟدى طﻠﺑﺔ
ﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗدرﻳس ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑطﻧطﺎ.

ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ إﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﺗﺻــﻣﻳم ﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﺑﺈﺳــﺗﺧدام

ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻌﻠ ــم ﺳ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣ ــف ﺗﻘﻧﻳـ ــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ــدﻳﺎ ﻟﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣـ ــف
ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻟظﻬـ ـ ـ ــر ﻟﻠطﺎﻟﺑـ ـ ـ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ اﻟظﻬر،واﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﺗ ــﺄﺛﻳر

اﻟﻣﺑﺗدﺋﺎت.

اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣــف

ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر.

ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻷﺧرى
ﺿﺎﺑطﺔ.

ﻣﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات إﻧﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺎج ﻣواﻗ ـ ـ ـ ـ ــﻊ

اﻹﻧﺗرﻧـ ـ ــت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــدى

طﻼب ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ.

اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 اﻟﺗوﺻ ـ ــﻝ إﻟ ـ ــﻰ ﻣﻬ ـ ــﺎرات إﻧﺗ ـ ــﺎجﻣواﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ .

 -ﺗﺻــﻣﻳم ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣﻬــﺎرات

إﻧﺗـ ــﺎج اﻟﻣواﻗـ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ــﺔ ﻟـ ــدى

طﻼب ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ.

ﺑطرﻳﻘﺔ ﻋﻣدﻳﺔ،
وﺗﻘﺳــﻳﻣﻬم إﻟــﻰ ﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن
ﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ وﺿﺎﺑطﺔ.

اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو اﻟﻘﻳـ ـ ـ ـ ــﺎس  30طﺎﻟﺑ ــﺔ ﻣ ــن طﺎﻟﺑ ــﺎت  -ﻓﺎﻋﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳـ ــﺔ وﺗﺄﺛﻳرﻫـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻌﻠـ ــم ﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﻘﺑﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺑﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى اﻟﻔرﻗ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟزﺣــف ﻋﻠــﻰ اﻟظﻬــر ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ
ﻟﻣﺟﻣـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿـ ــﻳﺔ ﺑﻧـ ــﺎت اﻟﺗــﻰ إﻋﺗﻣــدت ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرح اﻟﻠﻔظــﻰ وأداء اﻟﻧﻣــوذج
اﻟﻌﻣﻠﻰ.
ﺗﺟرﻳﺑﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻷﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.
ﺿﺎﺑطﺔ.

ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ  -اﻟﺗوﺻــﻝ إﻟــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺑﻧﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ.
)اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ( ﻟﻣواﻗــﻊ

طﻧطـ ـ ـ ـ ــﺎ ،وﺗـ ـ ـ ـ ــم إﺧﺗﻳـ ـ ـ ـ ــﺎرﻫم

اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺳﺎﻫم ﺑطرﻳﻘﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻰ
 ﺗﺣﺳـ ـ ـ ــﻳن ﻣﺳـ ـ ـ ــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬـ ـ ـ ــﺎرى واﻟرﻗﻣـ ـ ـ ــﻰﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر )ﻗﻳد اﻟﺑﺣث(.
 إﻛﺳﺎب أﻓراد اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻋن ﻣﺳـ ـ ـ ــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـ ـ ـ ــدان واﻟﻣﺿـ ـ ـ ــﻣﺎر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ـ ــﺔاﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ـ ــﺔ وآراء ٕواﻧطﺑﺎﻋ ـ ــﺎت أﻓـ ـ ـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـ ــﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻧﺣــو اﻟــﺗﻌﻠم وﺗﻔﺎﻋــﻝ طﻠﺑــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت.

 91طﺎﻟﺑـ ـ ـﺎً وطﺎﻟﺑ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن
اﻟط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳن
ﺑﺎﻟﻔرﻗـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻛﻠﻳـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻘﻧـ ـ ـ ــﺎ وطـ ـ ـ ــﻼب
اﻟﻔرﻗ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻛﻠﻳ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﺑﻘﻧﺎ.

 -ﻣ ــﺎ اﻟﻣﻌـــﺎﻳﻳر اﻟﺑﻧﺎﺋﻳـــﺔ ﻹﻧﺗـــﺎج ﻣواﻗـــﻊ اﻹﻧﺗرﻧـــت

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـ ــﺔ؟ وﻛﺎﻧ ـ ــت اﻹﺟﺎﺑ ـ ــﺔ ﺻ ـ ــﻼﺣﻳﺔ ﺟﻣﻳ ـ ــﻊ

اﻟﻣﻌ ــﺎﻳﻳر ﻟﺗطﺑﻳﻘﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ إﻧﺗ ــﺎج ﻣواﻗ ــﻊ اﻹﻧﺗرﻧ ــت

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

-35-
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اﻟﻌﻳﻧﻪ

ﺗﺻـﻣﻳم ﻣوﻗـﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺑﻧــﺎء ﻣوﻗــﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻣـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ــﻰ ذو  20طﺎﻟب ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻔرﻗﺔ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑطﻧطﺎ.

ﻣﺎﻳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔﻳﻔﻰ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
18

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

اﻟﻬدف

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

ﺣﺳــن اﻟﺑــﺎﺗﻊ ﻣﺣﻣــد ،أﺛ ـ ــر إﺳ ـ ــﺗﺧدام ﻛ ـ ــﻝ ﻣ ـ ــن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ:
اﻟﺳﻳد ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ
إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ
)2007م(
) (25

اﻟﻌﻳﻧﻪ

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟﻣـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ــﻰ  36طﺎﻟﺑ ـﺎً وطﺎﻟﺑــﺔ ﻣــن

اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ واﻟـﺗﻌﻠم  -أﺛـ ــر إﺳـ ــﺗﺧدام ﻛـ ــﻝ ﻣـ ــن اﻟـ ــﺗﻌﻠم ﻟــﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋــﺎت طــﻼب اﻟــدﺑﻠوم اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ
اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ــدﻣﺞ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻧﻣﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ واﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ ﻓــﻰ ﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺗﺧﺻ ـ ـ ــص ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـ ـ ــﺎ

ﻣﻬـ ــﺎرات ﺗﺻـ ــﻣﻳم ٕواﻧﺗـ ــﺎج

ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣﻬــﺎرات ﺗﺻــﻣﻳﻣم ٕواﻧﺗــﺎج ﻣﺟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳم.
ﻣواﻗ ـ ــﻊ اﻟوﻳ ـ ــب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــدى ﺗﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻳﺑﻳﺗﻳن،

اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ ٕواﺗﺟﺎﻫــﺎﺗﻬم ﻧﺣــو

ٕواﺗﺟﺎﻫ ـ ـ ــﺎﺗﻬم ﻧﺣ ـ ـ ــو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـ ـ ــﺎ

ﻣواﻗ ـ ــﻊ اﻟوﻳ ـ ــب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـ ــﺔ

ﻟ ـ ـ ـ ــدى ط ـ ـ ـ ــﻼب اﻟ ـ ـ ـ ــدﺑﻠوم
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌﻠم

ط ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼب اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﺑﻠوم اﻟﻣﻬﻧﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﺎﺑطﺔ.

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 -وﺟود ﻓروق داﻟـﻪ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى  0.05ﺑـﻳن ﻣﺗوﺳـط

درﺟ ــﺎت اﻟﻛﺳ ــب ﻓ ــﻰ ﺗﺣﺻ ــﻳﻝ اﻟﺟﺎﻧ ــب اﻟﻣﻌرﻓ ــﻰ ﻟﻣﻬـ ــﺎرات

ﺗﺻــﻣﻳم ٕواﻧﺗــﺎج ﻣواﻗــﻊ اﻟوﻳــب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟطــﻼب ،
ﻟﺻــﺎﻟﺢ )اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ( ،اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﻳــدى  ،ﻣﻣــﺎ ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻰ
أن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ واﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﻳدى ﻟﻪ ﺗـﺄﺛﻳر ﻛﺑﻳـر ﻋـن اﻟـﺗﻌﻠم
اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﻓــﻰ ﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻟﻣﻬــﺎرات ﺗﺻــﻣﻳم
ٕواﻧﺗﺎج ﻣواﻗﻊ اﻟوﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 -وﺟــود ﻓــروق داﻟــﻪ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﺑــﻳن ﻣﺗوﺳــطﻰ درﺟــﺎت اﻟﻛﺳــب

اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ.

ﻓ ـ ــﻰ اﻟﺟﺎﻧ ـ ــب اﻷداﺋ ـ ــﻰ ﻟط ـ ــﻼب اﻟﻣﺟﻣ ـ ــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟـ ـ ـرﻳﺑﻳﺗﻳن،

اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ.

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻼب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﺑﻳﺗﻳن.

19

ﻫﻣــــت ﻋطﻳــــﺔ ﻗﺎﺳــــم ﻓﻌﺎﻟﻳ ـ ــﺔ اﻟوﺳ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘ ـ ــﺔ  -اﻟﺗﻌ ـ ـ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ــدى ﻓﻌﺎﻟﻳ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﺳﻳد

رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة
)2007م(
) (72

ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ ٕواﻛﺳــﺎب
طــﻼب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم
ﺑﻌـ ــض ﻣﻬـ ــﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳـ ــر

ﻓوق اﻟﻣﻌرﻓﻰ.

إﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟوﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻝ

اﻟﻔﺎﺋﻘ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﺗﺣﺻ ـ ــﻳﻝ اﻟد ارﺳ ـ ــﻰ
وﺑﻌـ ـ ــض ﻣﻬـ ـ ــﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳـ ـ ــر ﻓـ ـ ــوق

اﻟﻣﻌرﻓﻰ.

 اﻟﺗﻌـ ــرف ﻋﻠـ ــﻰ ﻧـ ــوع اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ ﺑـ ــﻳنﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ وﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﻘﻳــﺎس
ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓوق اﻟﻣﻌرﻓﻰ.

 اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻰ ) (70طﺎﻟ ـ ــب وطﺎﻟﺑ ـ ــﺔ  -ﻓﻌﺎﻟﻳـ ــﺔ اﻟوﺳـ ــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ اﻟﺗﺣﺻـ ــﻳﻝ اﻟد ارﺳـ ــﻰ وﻓـ ــﻰ اﻟﻣـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺑﺔ ﻣـ ـ ـ ــن طـ ـ ـ ــﻼب اﻟﻔرﻗـ ـ ـ ــﺔاﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ

اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺑﻘﺳــم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ

إﻛﺳـ ــﺎب طـ ــﻼب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ اﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم ﺑﻌـ ــض ﻣﻬـ ــﺎرات

اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓوق اﻟﻣﻌرﻓﻰ.

اﻟﺗﻌﻠ ـ ــﻳم ﺑﻛﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ــﺔ  -وﺟــدت ﻋﻼﻗــﺔ إرﺗﺑﺎطﻳــﺔ ﺑــﻳن ﻛــﻝ ﻣــن درﺟــﺎت اﻹﺧﺗﺑــﺎر

اﻟﻧوﻋﻳـ ــﺔ ﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ ﻋـ ــﻳن

ﺷﻣس.

اﻟﺗﺣﺻ ــﻳﻠﻰ وﻣﻘﻳ ــﺎس ﻣﻬ ــﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳ ــر ﻓـ ـوق اﻟﻣﻌرﻓ ــﻰ
ﻓﻰ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى.
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وﻣﺗوﺳـ ــط درﺟـ ــﺎت اﻟﻛﺳـ ــب ﻓـ ــﻰ اﻟﺟﺎﻧـ ــب اﻷداﺋـ ــﻰ ﻟطـ ــﻼب

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
20

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

اﻟﻬدف

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

ﺧﺎﻟــــــــد ﺑــــــــن ﻓﻬــــــــد أﺛـ ـ ـ ــر اﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠـ ـ ـ ــﻳم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ:

اﻟﺣذﻳﻔﻲ

إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ
)2007م(
)( 28

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

اﻟﻣـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ــﻰ  60ﺗﻠﻣﻳ ـ ــذاً ﻣ ـ ــن ﺗﻼﻣﻳ ـ ــذ  -ﻋدم وﺟود ﻓـرق ذي دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ ﺑـﻳن ﻣﺗوﺳـطﻲ درﺟـﺎت

اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى  -أﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳم ذو اﻟﺗﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺻــف اﻟﺛﺎﻟــث اﻟﻣﺗوﺳــط
اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﺗوى اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟرﻳــﺎض وﻫــﻲ
اﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﻝ اﻟد ارﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

واﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات اﻟﻌﻘﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ
واﻻﺗﺟـ ـ ـ ـ ــﺎﻩ ﻧﺣـ ـ ـ ـ ــو ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة

ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ.

واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﺔ

ﺗﻠﻣﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاً( ،واﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

ﺿﺎﺑطﺔ ) 31ﺗﻠﻣﻳذًا(.

اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﻘــدرات

ﻋﺑداﻟﻌزﻳز اﻟدﻳب
إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ
)2008م(
)( 21

ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻹﻧﺗرﻧـ ـ ــت )ﻣوﻗـ ـ ــﻊ

ﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ــﻰ( ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﺑﻌ ـ ـ ــض
ﺟواﻧـ ــب اﻟـ ــﺗﻌﻠم ﻓـ ــﻰ ﻛ ـ ـرة

اﻟﺳﻠﺔ.

ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗطﺑﻳﻘــﻳن اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﺑﻌــدي
ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻠﻲ
 وﺟـ ــود ﻓـ ــرق ذي دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋﻳﺔ ﺑـ ــﻳن ﻣﺗوﺳـ ــطﻲ درﺟـ ــﺎتﺑﻌد اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.

ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﺻﻣﻳم ﻣﻘرر دراﺳﻰ ﻋﻠـﻰ ذو اﻟﺗﺻــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم ط ــﻼب اﻟﻔرﻗ ــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
اﻹﻧﺗرﻧـ ــت )ﻣوﻗـ ــﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﻰ( ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑﻘﺳـم اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ

ﺑﻌض:

ﻟﻣﺟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن

ﻓﻰ ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث.

واﻷﺧـ ـ ــرى ﺿـ ـ ــﺎﺑطﺔ

 -1ﺗﻌﻠـ ــم ﺑﻌـ ــض اﻟﻣﻬـ ــﺎرات اﻷﺳﺎﺳـ ــﻳﺔ إﺣـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ـ ــﺔ
 -2اﻟﺗﺣﺻـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـ ــﻰ ﻓـ ــﻰ رﻳﺎﺿـ ــﺔ ﺑﺈﺗﺑـ ـ ـ ـ ــﺎع اﻟﻘﻳﺎﺳـ ـ ـ ـ ــﻳن
ﻛرة اﻟﺳﻠﺔ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث.

ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم.

اﻟﻘﺑﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ واﻟﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ــدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن.

ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ -ﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﻷزﻫـ ـ ـ ــر ،ﺣﻳـ ـ ـ ــث ﺗ ـ ـ ـ ــم

إﺧﺗﻳﺎرﻫم ﻋﻣدﻳﺎً.

 -أﺳ ــﻠوب اﻹﻧﺗرﻧ ــت واﻟ ــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻰ ﻛ ــﺎن أﻛﺛـــر

ﺗ ــﺄﺛﻳ اًر ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻌﻠ ــم ﻣﻬ ــﺎرات ﻛـ ـرة اﻟﺳ ــﻠﺔ )ﻗﻳ ــد اﻟﺑﺣ ــث(

وﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻣــن اﻷﺳــﻠوب اﻟﺗﻘﻠﻳــدى
)اﻟﻌرض واﻟﺷرح( ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ وﺗﺄﺛﻳرﻩ.
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اﻟﻌﻘﻠﻳ ـ ــﺔ وﻋﻠ ـ ــﻰ اﺗﺟ ـ ــﺎﻩ ﺗﻼﻣﻳ ـ ــذ

ﺟﻣـــــــــــﺎﻝ رﻣﺿـــــــــــﺎن ﻓﺎﻋﻠﻳ ـ ـ ــﺔ ﻧﻣ ـ ـ ــوذج ﻣﻘﺗ ـ ـ ــرح اﻟﺗﻌ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺛ ـ ــر ﻓﺎﻋﻠﻳ ـ ــﺔ ﻧﻣ ـ ــوذج اﻟﻣـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ــﻰ  140طﺎﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ﻣوﺳـــــــــــﻰ ،ﻫـــــــــــﺎﻧﻰ ﻟﺗﺻــ ــﻣﻳم ﻣﻘ ـ ــرر د ارﺳ ـ ــﻰ

ﻗﺑــﻝ اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻓــﻲ ،ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ،

ﺗﻼﻣﻳ ــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ وﺗﻼﻣﻳ ــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻠم.
21

ﺗﻼﻣﻳ ــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ وﺗﻼﻣﻳ ــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻣـﺎدة اﻟﻌﻠـوم ﻟـدى ﻟﻣﺟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن ﻋﺑ ـ ــﺎرة ﻋ ـ ــن ﻣﺟﻣ ـ ــوﻋﺗﻳن
إﺣـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ـ ــﺔ إﺣـ ـ ــداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ــﺔ ) - 29وﺟـ ــود ﻓـ ــرق ذي دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋﻳﺔ ﺑـ ــﻳن ﻣﺗوﺳـ ــطﻲ درﺟـ ــﺎت

اﻟﻌﻠـ ـ ـ ـ ــوم ﻟـ ـ ـ ـ ــدى ﺗﻼﻣﻳـ ـ ـ ـ ــذ  -أﺛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳم
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
22

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث
إﺳﻼم ﺟﺎﺑر أﺣﻣد
ﻋﻼم

إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ
)2008م(
)(15

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

أﺛ ـ ـ ــر اﺳﺗـ ـ ـ ــﺧدام اﻟﺗﻌـ ـ ـ ــﻠﻳم

 -ﻫـ ــو ﺗﺣدﻳـ ــد اﻟﻣﻬـ ــﺎرات اﻟواﺟـ ــب

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ

اﻟط ـ ـ ـ ـ ــﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻳن

اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ــدﻣﺞ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺗﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳﺔ

ﺗواﻓرﻫ ــﺎ ﻟ ــدي اﻟطﻠﺑ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣ ــﻳن

 -ﻳوﺟـ ــد ﻓـ ــرق داﻝ إﺣﺻـ ــﺎﺋﻳﺎً ﺑـ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ

اﻟﺗﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺻﻳﻝ وﺑﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض

ﺑﻛﻠﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﺑﺎﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ

واﻟﻣرﺗﺑط ـ ـ ــﺔ ﺑﺗﺻ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﻣواﻗ ـ ـ ــﻊ

واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿـﺎﺑطﺔ ﻓـﻲ اﻻﺧﺗﺑـﺎر اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻲ
ﻟﻣﻬــﺎرات ﺗﺻــﻣﻳم اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـﺔ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ

ﻣ ــﻬﺎرات ﺗﺻــﻣﻳم اﻟﻣـ ـواﻗﻊ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ  ،إﻟ ــﻲ ﺟﺎﻧ ــب إﻋ ــداد

اﻟﺗﻌﻠﻳـ ــﻣﻳﺔ ﻟ ــدي اﻟط ـ ــﻼب

ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻲ ﻣ ــدﻣﺞ ﻟﺗﻧﻣﻳ ــﺔ

 -ﻳوﺟـ ــد ﻓـ ــرق داﻝ إﺣﺻـ ــﺎﺋﻳﺎً ﺑـ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ

اﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺑرﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.

اﻟﻣﻌﻠـﻣﻳن

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.
واﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ اﻟﺿـ ــﺎﺑطﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑطﺎﻗـ ــﺔ اﻟﻣﻼﺣظـ ــﺔ ﻟﻣﻬـ ــﺎرة

ﺗﻠـ ـ ــك اﻟﻣﻬـ ـ ــﺎرات وﻗﻳـ ـ ــﺎس أﺛـ ـ ـ ـر

اﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓ ـ ـ ــﻲ وﺑﻌ ـ ـ ــض
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ﻣﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات ﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﻣواﻗ ـ ـ ـ ـ ــﻊ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
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إﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﻣــر ﻋﻠــﻰ أﺛــر اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن ﺑﻌــض
ﻣﺗﻐﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻳب

ﺣﺳوﻧﺔ

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

)2008م(
)( 14

اﻟﻣﺳـ ــﺎﻋدة واﻟﺗوﺟﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ
اﻟﺗﻌﻠـ ـ ـ ـ ــﻳم ﻋﺑـ ـ ـ ـ ــر اﻟوﻳـ ـ ـ ـ ــب

وأﺳــﺎﻟﻳب اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ
ﻓـ ـ ــﻰ اﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ــﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳ ـ ـ ــﺔ

ﻣﻬ ــﺎرات ﺣ ــﻝ اﻟﻣﺷ ــﻛﻼت
ﻟ ـ ـ ـ ـ ــدى طﻠﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻷﻗﺻﻰ ﺑﻐزة

 -ﻣ ـ ـ ــﺎ أﺛ ـ ـ ــر اﻟﺗﻔﺎﻋ ـ ـ ــﻝ ﺑ ـ ـ ــﻳن ﺑﻌ ـ ـ ــض

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ

طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺻﻰ

 -اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ.

ﻣﺗﻐﻳ ـ ـ ـ ـ ـرات أﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻳب اﻟﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﻋدة

 -ﺗوﺟ ــد ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎً ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰ

اﻟوﻳب وأﺳﺎﻟﻳب اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ

 -ﺗوﺟ ــد ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎً ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰ

واﻟﺗوﺟﻳ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ــﻳم ﻋﺑ ـ ـ ــر
ﻓــﻰ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣﻬــﺎرات

ﺣـ ـ ــﻝ اﻟﻣﺷـ ـ ــﻛﻼت ﻟـ ـ ــدى طﻠﺑـ ـ ــﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺻﻰ ﺑﻐزة؟

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻰ.

إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم ﻋﺑر اﻟوﻳب.

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
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أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

ﺳـــــــــﻠﻳﻣﺎن أﺣﻣـــــــــد أﺛ ـ ـ ــر اﻟﺗﻔﺎﻋ ـ ـ ــﻝ ﺑ ـ ـ ــﻳن  -ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻳﻳر اﻟﺗرﺑوﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ طﻠﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺟﺎﻣﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ  -ﺗﺣدﻳـ ــد اﻟﻘﺎﺋﻣـ ــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳـ ــﺔ ﻟﻠﻣﻌـ ــﺎﻳﻳر اﻟﺗرﺑوﻳـ ــﺔ وﺑﻠـ ــﻎ ﻋـ ــددﻫﺎ 39
ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺣرب

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر

)2008م(
)(33

ﺑﻌـ ـ ـ ـ ـ ــض ﻣﺗﻐﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
ﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﺣﺔ

اﻟوﻳـ ـ ـ ـ ـ ــب وأﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻳب
اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰ
اﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ـ ــﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻣﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌﻠم

واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺔ ﻟﺗﺻـ ــﻣﻳم ﻣوﻗـ ــﻊ ﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻷﻗﺻﻰ ﺑﻐزة.

اﻟوﻳــب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﺑﺎﻟﺗﺻــﻣﻳﻣﻳن ﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ــﺔ ،ﻣﺟﻣـ ـ ــوﻋﺗﻳن
اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ؟

 ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﺻـ ـ ـ ــورة ﻣوﻗـ ـ ـ ــﻊ اﻟوﻳـ ـ ـ ــباﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ،ﺑﺈﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام
اﻟﺗﺻﻣﻳﻣﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻓـﻰ

اﻟـ ـ ــذاﺗﻰ ﻟـ ـ ــدى طﻠﺑـ ـ ــﺔ

واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ؟

ﺑﻐزة.

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑﺈﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام

ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷﻗﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻰ  -ﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻣوﻗـ ـ ـ ــﻊ اﻟوﻳـ ـ ـ ــب
اﻟﺗﺻ ـ ـ ــﻣﻳﻣﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛ ـ ـ ــﺎﻧﻰ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ.

ﺿﺎﺑطﺔ.

ﻟﺗﺻﻣﻳم ﻣوﻗﻊ اﻟوﻳب.

 ﺗوﺟــد ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﺑــﻳن ﻣﺗوﺳــطﺎت درﺟــﺎت اﻟﺟﺎﻧــباﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺛﺎﻧﻰ( واﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ
)اﻟﺿﺎﺑطﺔ( ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻰ درﺳـت اﻟﻣﺣﺗـوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ

ﻟﻣوﻗﻊ اﻟوﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺛﺎﻧﻰ.

 ﺗوﺟـ ــد ﻓـ ــروق داﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋﻳﺎً ﺑـ ــﻳن ﻣﺗوﺳـ ــطﻰ درﺟـ ــﺎت ﺑطﺎﻗـ ــﺔﻣﻼﺣظـﺔ ﻣﻬـﺎرات اﻟـﺗﻌﻠم اﻟـذاﺗﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣـوﻋﺗﻳن اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ )اﻟﺗﺻـﻣﻳم

اﻟﺛ ـ ـ ــﺎﻧﻰ( واﻟﺛﺎﻟﺛ ـ ـ ــﺔ )اﻟﺿ ـ ـ ــﺎﺑطﺔ( ﻟﺻ ـ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳ ـ ـ ــﺔ

)اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺛﺎﻧﻰ(

 ﺗوﺟ ــد ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎً ﺑ ــﻳن ﻣﺗوﺳ ــطﻰ درﺟ ــﺎت ﻣﻘﻳ ــﺎساﻹﺗﺟ ـ ــﺎﻩ ﻧﺣ ـ ــو ﺗﺻــ ــﻣﻳم ﻣواﻗ ـ ــﻊ اﻟوﻳ ـ ــب ﻟﻠﻣﺟﻣــ ــوﻋﺗﻳن اﻟﺛﺎﻧﻳــ ــﺔ

)اﻟﺗﺻـ ــﻣﻳم اﻟﺛـ ــﺎﻧﻰ( واﻟﺛﺎﻟﺛـ ــﺔ )اﻟﺿـ ــﺎﺑطﺔ( ﻟﺻـ ــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ )اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺛﺎﻧﻰ(.

-39-

ﺿـ ـ ـ ـ ــوء اﻟﻣﻌـ ـ ـ ـ ــﺎﻳﻳر اﻟﺗرﺑوﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﺗﺟ ـ ـ ـرﻳﺑﻳﺗﻳن ،ﻣﺟﻣوﻋـ ـ ــﺔ

ﻣﻌﻳــﺎ اًر ،واﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ واﻟﻔﻧﻳــﺔ ﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ  63ﻣﻌﻳــﺎ اًر

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(1
م
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أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

اﻟﻬدف

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

ﻧﺟــــــــــوى ﺳــــــــــﻠﻳﻣﺎن إﺳـ ــﺗﺧداﻣﺎت طﻠﺑـ ــﺔ ﻗﺳـ ــم  -اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام طﺎﻟﺑـﺎت وطـﻼب اﻟﻣ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟوﺻ ـ ــﻔﻰ  118طﺎﻟﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ  -اﻟطﺎﻟﺑ ـ ــﺎت أﻛﺛـ ـ ــر إﺳـ ـ ــﺗﺧداﻣﺎً ﻣـ ـ ــن اﻟطﻠﺑ ـ ــﺔ ﻟﺷـ ـ ــﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ـ ــﺎت اﻟدوﻟﻳـ ـ ــﺔ
ﺑﻳـــوﻣﻰ ،ﻣﺣﻣـــد ﻓـــؤاد اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺑدﻧﻳـ ـ ــﺔ وﻋﻠـ ـ ــوم

اﻟرﻳﺎﺿ ـ ــﺔ ﺑﻛﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ــﺔ

ﺣﺑﻳب
إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ
)2008م(
) ( 70

ﺟﺎﻣﻌـ ـ ـ ــﺔ ﻗطـ ـ ـ ــر ﻟﺷـ ـ ـ ــﺑﻛﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟدوﻟﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
"اﻹﻧﺗرﻧت"

ﻗﺳـ ــم اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ اﻟﺑدﻧﻳـ ــﺔ وﻋﻠـ ــوم اﻟرﻳﺎﺿـ ــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗطﺑﻳــق ﻳﻣﺛﻝ  %92ﻣن
ﺑﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗط ـ ـ ـ ــر ﻟﺷ ـ ـ ـ ــﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـ ـ ـ ــﺎت

اﻟدوﻟﻳﺔ"اﻹﻧﺗرﻧت".

 ﻣﻘﺎرﻧـ ــﺔ إﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻣﺳـ ــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ــﺔﻟطﺎﻟﺑ ــﺎت وط ــﻼب ﻗﺳ ــم اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟﺑدﻧﻳ ــﺔ

وﻋﻠوم اﻟرﻳﺎﺿﺔ ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧس ﻟﺷﺑﻛﺔ

إﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺑﺎﻧﺔ ﺗﻘ ـ ـ ـ ـ ــﻳس ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث.
إﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام طﻠﺑـ ـ ـ ـ ــﺔ  72طﺎﻟب ﻳﻣﺛﻝ

"اﻹﻧﺗرﻧت".

 اﻟطﻠﺑــﺔ اﻟﺟــدد )اﻟطﺎﻟﺑــﺎت  -اﻟطــﻼب( اﻗــﻝ إﺳــﺗﺧداﻣﺎً ﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتاﻟدوﻟﻳﺔ "اﻹﻧﺗرﻧت" ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﺗﺧرج.

ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﻟﺷـﺑﻛﺔ  %90ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اﻹﻧﺗرﻧت.

ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث.

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ "اﻹﻧﺗرﻧت".

26

اﻟﻌﺑد اﻟﻛرﻳم
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر
)2008م(

اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻰ ﻓ ــﻰ ﻣ ــدارس
اﻟﻣﻣﻠﻛ ــﺔ اﻷﻫﻠﻳ ــﺔ ﺑﻣدﻳﻧ ــﺔ

وأﻧﻣــﺎط اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﻓــﻰ ﻣــدارس
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻰ

وﻣﻌﻠﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـ ــن ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻰ أرﺑﻌــﺔ إﺳــﺗﺧداﻣﺎت وﻏﻳــر ﻣ ـواﻓﻘﻳن ﻋﻠــﻰ إﺛﻧــﻳن ﻣــن إﺳــﺗﺧداﻣﺎت

ﺟﻣﻳـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ــدارس طرق اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ.
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

اﻟرﻳﺎض

إﻟﻰ ﺣدﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﻳن ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ.

)(65
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 -ﻣواﻓﻘــﺔ أﻓ ـراد اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ أرﺑﻌــﺔ أﻧﻣــﺎط ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ وﻣ ـواﻓﻘن

ﻫﺑـــــــﺔ ﺳـــــــﻌﻳد ﻋﺑـــــــد ﺑﻧـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻣوﻗـ ـ ـ ـ ــﻊ إﻧﺗرﻧـ ـ ـ ـ ــت

 -ﺑﻧ ـ ــﺎء ﻣوﻗ ـ ــﻊ إﻧﺗرﻧ ـ ــت ﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ــﻰ وﻣﻌرﻓ ـ ــﺔ اﻟﻣـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ــﻰ  40طﺎﻟﺑـ ــﺔ ﻣـ ــن  -اﻟﻣوﻗ ـ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ــﻰ ﺳ ـ ــﺎﻫم ﺑطرﻳﻘ ـ ــﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ ﺗﺣﺳ ـ ــﻳن ﻣﺳ ـ ــﺗوى أداء

ﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ــﻰ وﺗ ـ ـ ــﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ

ﺗ ــﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠ ــﻰ إﻛﺗﺳ ــﺎب ﺑﻌ ــض اﻟﻣﻬ ــﺎرات ﻟﻣﺟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻋﺗﻳن طﺎﻟﺑ ـ ــﺎت اﻟﻔرﻗ ـ ــﺔ

اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث وﻛذﻟك ﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ

إﻛﺗﺳﺎب ﺑﻌض اﻟﻣﻬـﺎرات

إﺣــداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ،اﻟراﺑﻌـ ـ ـ ــﺔ ﺷـ ـ ـ ــﻌﺑﺔ

اﻟﻣﻧﻌم
دﻛﺗوراة
)2009م(
)(71

اﻟﺗدرﻳﺳ ــﻳﺔ ﻟ ــدى طﺎﻟﺑ ــﺎت
اﻟﺗرﺑﻳ ـ ــﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳ ـ ــﺔ ﺑﺷ ـ ــﻌﺑﺔ
اﻟﺗ ـ ــدرﻳس ﺑﻛﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ــﺔ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑطﻧطﺎ.

اﻟﺗدرﻳﺳــﻳﺔ ﻟــدى طﺎﻟﺑــﺎت اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ

ﺑﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗـدرﻳس ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ

ﺑطﻧطﺎ.

ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.

واﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى اﻟﺗ ـ ــدرﻳس ﺑﻛﻠﻳ ـ ــﺔ  -اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳر إﻳﺟـﺎﺑﻰ ﻋﻠـﻰ آراء ٕواﻧطﺑﺎﻋـﺎت أﻓـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﺿﺎﺑطﺔ.

اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻰ.

اﻟرﻳﺎﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ  -اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﻳر إﻳﺟـﺎﺑﻰ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة ﺗﻔﺎﻋـﻝ طﺎﻟﺑـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ.

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض وﺑﻳن اﻟطﺎﻟﺑﺎت واﻟﻣﺷرﻓﺔ.
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ﻣﺷـــــﺎﻋﻝ ﻋﺑـــــداﻟﻌزﻳز واﻗـ ـ ــﻊ إﺳـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠـ ـ ــﻳم

 -اﻟﺗﻌ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــدى إﺳ ـ ــﺗﺧدام ط ـ ــرق

اﻟﻣﻧﺞ اﻟوﺻﻔﻰ

 297ﻣﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  -ﻣواﻓﻘﺔ أﻓراد اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷدة ﻋﻠـﻰ أن طـرق اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ﻓـﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ

ﺛﺎﻧﻳﺎ  :اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
م
28

ﻟﻰ ﺗﺷن
Li- Z, Chen
)1999م(
)(85

إﻳﻔﺎ Eva
)2000م(
)( 79

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

ﺗﺻــﻣﻳم وﺗﺟرﺑــﺔ ﺑ ـراﻣﺞ ﺗﻌﻠـ ـ ــﻳم اﻟﺳـ ـ ــﺑﺎﺣﺔ ﺑﺎﺳـ ـ ــﺗﺧدام ﺑ ـ ـ ـراﻣﺞ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ
ﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳم اﻟوﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋط اﻟﻛﻣﺑﻳـ ـ ـ ـ ــوﺗر اﻟﻣﺗطـ ـ ـ ـ ــورة واﻟﻧﻣـ ـ ـ ـ ــﺎذج
اﻟﻣﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــددة ﻟﻔﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻧظرﻳﻪ
اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

د ارﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻟﻠﺗﻌــرف  -إﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـ ـ ـ ــوﺗر ﻛﺄﺳـ ـ ـ ــﺎس اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ
ﻋﻠـ ــﻰ أﺛـ ــر اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـ ــدﻳﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟـﺗﻌﻠم ﺳ ـواء ﺑطرﻳﻘـﺔ ﺧطﻳـﺔ
ﺑﺎﻟطرﻳﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺧطﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ أو ﺗﺷــﻌﺑﻳﺔ ) ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﺧﺻــﺎﺋص

واﻟﺗﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺑﻳﺔ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ( .

اﻟﺗﺣﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ  -أﺛ ــر اﻟطـ ـرﻳﻘﺗﻳن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺣﺻ ــﻳﻝ

ﻣﻬــﺎرات ﻟﻠﻣﺑﺗــدﺋﻳن ﻣــن وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﻳن .
ﺗﻼﻣﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ اﻟﻣدرﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻹﺑﺗداﺋﻳﻪ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

 40ﻣ ــن ﻣﻣﺎرﺳ ــﻰ اﻟﺳ ــﺑﺎﺣﺔ * ﺗﻛ ــون ﺑـ ـراﻣﺞ اﻟوﺳ ــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌ ــددة طرﻳﻘ ــﺔ ﺣدﻳﺛ ــﺔ
ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻋــرض ﻋﻠــوم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ ﻣﺗﻘدﻣــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻰ ﺣﺟرات اﻟﺗدرﻳس
* ﺗﺻ ــﻣﻳم وﺗﺟرﺑ ــﺔ ﺑـ ـراﻣﺞ اﻟوﺳ ــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌ ــددة ﻓ ــﻰ
ﺗﻌﻠــ ــﻳم اﻟﺳـ ـ ــﺑﺎﺣﺔ ﺗﺳ ـ ــﺎﻋد ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺗﺣﻠﻳ ـ ــﻝ اﻟﻣﻬـ ـ ــﺎرات
اﻟﺣرﻛﻳﺔ ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ .
* اﻟوﺳ ــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌ ــددة ﻟﻬ ــﺎ وظ ــﺎﺋف ﻋﻠﻣﻳ ــﺔ ﻣﺣـ ـددة
ﻣﺳــﺋوﻟﺔ ﻋــن اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻰ ﺗطﺑﻳــق ﻣﻘــﺎﻳﻳس
اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺗﺣﺳﻳن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳم
* ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳم اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـددة ﻳﺟـب أن ﺗﺗﺣﺳـن
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐذﻳﺔ اﻟرﺟﻌﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻬﺎرات .
 40ﺗﻠﻣﻳـ ـ ـ ـ ــذ ﻣـ ـ ـ ـ ــن ﺗﻼﻣﻳـ ـ ـ ـ ــذ  -زﻳﺎدة ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ .

 ﻋــدم وﺟــود أى دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن ﻣﺗوﺳــطﺎتدرﺟــﺎت ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن وﻫــذا ﻳﻌﻧــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﺳ ـواء اﻟﺻــورﻩ اﻟﺧطﻳــﺔ أو اﻟﺗﺷــﻌﺑﻳﺔ

ﻣﻧﻬﺎ .
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29

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﺟدوﻝ )( 2

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )( 2
م

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

30

ﻛﻳﻧدى ،ﻛﺎﺛﻠﻳن آن
Kennedy,
Cathleen Ann
دﻛﺗوراة
)2001م(
)( 86

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ
"إﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدام ﻧﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

 -اﻟﺗﻌ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ــﻰ ط ـ ــرق ﺗﺻ ـ ـ ـﻣﻳم  -اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺑﻪ ط ـ ــﻼب ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔورﻧﻳ ـ ــﺎ  -إﺳــﺗﺧدام ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻳﺗطﻠــب

ﻹﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌداد اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻌﻠم

اﻟﻣﻧ ـ ــﺎﻫﺞ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺷ ـ ــﺑﻛﺔ ﺑﺣﻳ ـ ــث اﻟﺗﺟرﺑﻳﻰ.

اﻟﻣﻧﺗظﻣﻳن ﻣﻧﻬم ﻓﻰ ﻓﺻوﻝ

ﻋ ـ ــدة أﺷ ـ ــﻳﺎء ﻫ ـ ــﻰ :ﻣﺻ ـ ــﺎدر ﻣﺎﻟﻳ ـ ــﺔ ،ووﻗ ـ ــت،

ﻟد ارﺳ ــﺔ ﺗ ــﺄﺛﻳر ﺗﺻ ــﻣﻳم

ﻳﻣﻛ ـ ـ ـ ــن أن ﺗﺣﺳ ـ ـ ـ ــن اﻹﺻـ ـ ـ ـ ـرار

ﻋﺎدﻳ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟدارﺳ ـ ـ ـ ــﻳن ﻋﺑ ـ ـ ـ ــر

وﺟﻬ ــود ،ودﻋ ــم ﻓﻧ ــﻰ ،وﻣ ــﺎﻟﻰ ،وﻣ ــﻧﻬﺞ ﻣط ــور،

ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼب اﻟﻣرﺣﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻵﺛـﺎر اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ

ﻣ ـ ـ ـ ــﻧﻬم ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓﺻ ـ ـ ـ ــوﻝ

اﻟطﺎﻟب :اﻟطﺎﻟب ،ﻫﻳﻛﻝ

اﻟﻣﻘـ ـ ـ ـ ـ ــرر ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أداء
اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣـ ـ ــﻳن

اﻹﻧﺗرﻧت".

 درﺟــﺔ إﺳــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت ﺗﺧﺗﻠــف ﺗﺑﻌ ـﺎً ﻟــﺑﻌضاﻟﻌواﻣ ـ ـ ـ ــﻝ ﻣﺛ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﻌﻣ ـ ـ ـ ــر أو ﺗﺑﻌـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻟﻠﻘﺳ ـ ـ ـ ــم أو

ﻋ ــن ﺛﻼﺛـــﺔ ﻣﺻ ــﺎدر ﻋﻠ ــﻰ أداء

اﻟﺗﺧﺻص.

 -اﻟﻣﻧﻬﺞ ،أﺳﻠوب ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻧﻬﺞ.

 -أﻛﺛر ﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻫو اﻟﺑرﻳد

 -اﻟﻛﺷف ﻋـن اﻟﻌواﻣـﻝ اﻟﺗـﻰ ﺗـؤﺛر

اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ واﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻔورﻳﺔ.

 -اﻟطـ ــﻼب اﻟـ ــذﻳن إﺳـ ــﺗﺧدﻣوا اﻟﺑرﻳـ ــد اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ــﻰ

ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ــﺗﺧدام ﻧظ ـ ـ ــم اﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ــﻳم
اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

ﻣ ار اًر ،أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗراﺑط إﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻗوى.

اﻟﻣﺑﺎﺷر.

 ﻓواﺋــد إﺳ ــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧ ــت ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﻋ ــن ﺑﻌ ــدﺗراوح ﺑﻳن اﻹﺗﺻﺎﻝ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
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"ﻣﻘﺎرﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻷداء  -ﺗﻔﺣـ ـ ـ ــص ﺗـ ـ ـ ــﺄﺛﻳر ﻧـ ـ ـ ــوﻋﻳن ﻣـ ـ ـ ــن  -اﻟﻣ ــﻧﻬﺞ اﻟوﺻ ــﻔﻰ  78طﺎﻟب ﻣن ﻛﻠﻳﺔ ﻟﻳﻛﻼﻧـد  -ﻋــدم وﺟــود أى إرﺗﺑﺎطــﺎت ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ

وﻟﻳﺎم ج .رﻳﺎن
ٕ William J. Ryanواﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻼب ﻓﻰ اﻟﺑ ـ ـراﻣﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺔ ﻳﺗﻣـ ــﺛﻼن ﻓـ ــﻰ اﻟﻣﺳﺣﻰ .
)2001م(
اﻟﻔﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﻌﺎدﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔﺻـ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳوﻧﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ وﻓﺻـ ـ ـ ـ ــوﻝ
)( 97
واﻟﻔﺻ ــوﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻋﻠــﻰ ﺧﺑ ـرات اﻟــﺗﻌﻠم ﻟــدى
واﻹﻧﺗرﻧت".

اﻟطـ ـ ـ ــﻼب ﻣﻘﺎرﻧ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ـ ــﺄﻗراﻧﻬم ﻣ ـ ـ ـ ــن
اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳن ﺑﺎﻟﻔﺻوﻝ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﺑوﻻﻳ ــﺔ أوﻫ ــﺎﻳو ﻛﻠﻬ ــم ﺑـ ـ ــﻳن درﺟـ ـ ــﺎت اﻹﺧﺗﺑـ ـ ــﺎر اﻟﻧﻬـ ـ ــﺎﺋﻰ ﻓـ ـ ــﻰ اﻟﻔﺻـ ـ ــوﻝ
ﻣﻠﺗﺣﻘون ﺑﻣﻘرر اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺎت اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺧدﻣﺔ ﻟطرﻳﻘﺗ ـ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ـ ــﻳم ﻋ ـ ــن ﺑﻌ ـ ــد ﻣﻘﺎرﻧ ـ ــﺔ
) (155اﻟــذى ﻳﻘــدم ﺑــﺎﻟطرق ﺑﻧظﻳرﺗﻬﺎ ﻋﻧد طﻼب اﻟﻔﺻوﻝ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻗﻳد اﻟدراﺳﺔ.
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ﻋﺎدﻳــﺔ واﻟدارﺳــﻳن ﻋﺑــر

واﻹﻧﺟﺎز ﻟدى اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟطﻠﺑـﺔ

اﻹﻧﺗرﻧت.

وﻓوق ﻛﻝ ذﻟك ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﺗدرﻳس ﻣدرب.

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )( 2
م
32

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث
ﺗﻳﻠو ،ف .ﺳﺗﻳﻔن
Tello, Steven. F
إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻰ
)2002م(
)( 94

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

"ﺗﺣﻠﻳـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﻌﻼﻗـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ــﻳن

 -ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻋﻠـﻰ

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻰ.

اﻟﺗﻔﺎﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ

إﺻــرار اﻟطﺎﻟ ــب ﺑ ــﻳن اﻟطﻠﺑ ــﺔ

وﻣﺳــﺗوى إﺻ ـرار اﻟطﺎﻟــب

اﻟﺑـــﺎﻟﻐﻳن ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ ﻋﻠـ ــﻰ

 -ﺗﺣدﻳـ ــد اﻟـ ــدﻋم واﻟﺗﺳـ ــﻬﻳﻼت اﻟﺿـ ــرورﻳﺔ اﻟﺗـ ــﻰ

 -اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﺗــﺄﺛﻳر إﺳــﺗﺧدام

ﻓ ـ ــﻰ اﻷﻧﺷ ـ ــطﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳ ـ ــﺔ واﻟﺷﺧﺻ ـ ــﻳﺔ طـ ـ ـواﻝ

ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠم

ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت".

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻳﻧﻪ

 760طﺎﻟـب ﻓـﻰ ) (52ﻣــﻧﻬﺞ  -إﺳـ ـ ــﺗﻣرار إﺳـ ـ ــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧـ ـ ــت ﻣﺛﻳـ ـ ــر وﺷـ ـ ــﻳق
ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت

اﻟﺷﺑﻛﺔ.

ﻟﻠطﻼب وﻛذﻟك ﻧﻘص ﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟﻌزﻟﺔ.
ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧـﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻋـن ﺑﻌـد

اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻰ.

اﻹﺗﺻﺎﻻت ﻣن ﺑﻌـد اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ
ﻓــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت وأدواﺗﻬــﺎ
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ﻣﺛـ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﺑرﻳـ ـ ـ ـ ــد اﻹﻟﻛﺗروﻧـ ـ ـ ـ ــﻰ

واﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـواﺋم اﻟﺑرﻳدﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وﻧﻘ ـ ـ ـ ـ ــﻝ

اﻟﻣﻠﻔــﺎت ﻓــﻰ اﻟﻣﻘــررات ﻋﻠــﻰ
إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻼب ﻧﺣـو ﻓﺎﺋـدة
اﻹﺗﺻـ ـ ــﺎﻻت ﻣـ ـ ــن ﺑﻌـ ـ ــد ﻓـ ـ ــﻰ

اﻟﺗﻌﻠﻳم.
33

زﻳﻠﺟر
Zeiliger
)2002م(
) (99

ﻓﺎﻋﻠﻳـ ـ ـ ــﺔ إﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام ﺧ ـ ـ ـ ـراﺋط اﻟﺗﻌـ ــرف ﻋﻠـ ــﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳـ ــﺔ إﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟﻣﻔـ ـ ـ ــﺎﻫﻳم اﻟﻣﻌﺗﻣـ ـ ـ ــدة ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ﺧـ ـراﺋط اﻟﻣﻔ ــﺎﻫﻳم اﻟﻣﻌﺗﻣ ــدة ﻋﻠ ــﻰ ﺑﺎﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺗﺻـ ـ ـ ــﻣﻳم
اﻹﺑﺣــﺎر ﻓــﻰ ﺑﻳﺋــﺔ ﺑرﻣﺟﻳــﺎت اﻹﺑﺣ ـ ـ ــﺎر ﻓ ـ ـ ــﻰ ﺑﻳﺋ ـ ـ ــﺔ ﺑرﻣﺟﻳ ـ ـ ــﺎت اﻟﺗﺟرﻳﺑــﻰ ﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن
اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم

ﻟدى طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .

اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم .

إﺣـ ـ ـ ـ ـ ــداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﺔ

* ﻓﺎﻋﻠﻳ ـ ـ ــﺔ إﺳ ـ ـ ــﺗﺧدام ﺧـ ـ ـ ـراﺋط اﻟﻣﻔ ـ ـ ــﺎﻫﻳم ﻛ ـ ـ ــﺄداة

ﻟﻺﺑﺣﺎر ﻓﻰ ﺑﻳﺋﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ) اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ(

* إﺳ ــﺗﻐرق اﻟط ــﻼب زﻣﻧ ــﺎ أﻗ ــﻝ ﻓ ــﻰ اﻟ ــﺗﻌﻠم ﻣ ــن
ﺧﻼﻟﻬﺎ .

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )( 2
م
34

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

وﻟﻳﺎم ﻟﻰ ﻣﺎرك
William Lee
Mark
)2003م(

"ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻹﻧﺟﺎز

 -ﻣﻘﺎرﻧـ ــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳـ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم ﻋـ ــن

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻰ.

اﻟﻌﻳﻧﻪ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

) (37طﺎﻟ ـ ــب ﻓ ـ ــﻰ ﻣﺟﻣوﻋ ـ ــﺔ  -ﻋ ــدم وﺟ ــود أى ﻓ ــروق ذات دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺔ

واﻟرﺿ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﻋ ــن

ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ــد واﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳ ـ ـ ـ ـ ــدى،

اﻟﺗﻌﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳـ ـ ـ ـ ـ ــدى (39) ،

ﻓــﻰ ﻣﺳــﺗوى رﺿــﺎ اﻟﻣﻌﻠــم واﻟﻣــﺗﻌﻠم أو إﻧﺟــﺎز

ﺑﻌد واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى".

وﺧﺻوﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

طﺎﻟـ ــب ﻓـ ــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ اﻟـ ــﺗﻌﻠم

اﻟط ـ ــﻼب ﺑ ـ ــﻳن ﻣﺟﻣ ـ ــوﻋﺗﻰ اﻟﺗﻌﻠ ـ ــﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳ ـ ــدى

)( 98

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.

ﻋن ﺑﻌد

واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد.

 ﻣﻘﺎرﻧ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــدى رﺿ ـ ــﺎ اﻟﻣﻌﻠ ـ ــمواﻟﻣ ـ ـ ــﺗﻌﻠم وﻣﺳـ ـ ـ ــﺗوى إﻧﺟـ ـ ـ ــﺎز

اﻟطﻼب.
35

س .ﻓــــﺎن دﻳرﻓوﻟــــت،ى .ﺑـ ـ ـراﻣﺞ اﻟ ـ ــﺗﻌﻠم ﻋ ـ ــن ﺑﻌ ـ ــد
ﻓﺎﻧـــدﻳﻔﻳﻧﺗر ،م .ﺷـــﺗﺎﻳن ،اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺗﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺗرﻧــ ـ ـ ـ ــت
) (WebCTو

د .ﻻﺑﺎدرﻳﺳو
 Mash RJ, Maraisاﻟﺗﻠﻳﻔزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون اﻟﺗﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋﻠﻰ
D, VanDer Walt
(ITV) S, Van Deventer
I,
Steyn
M,
Lubadarios D.
)2005م(
) (88

ﻓ ـ ــﻰ اﻟﺗﻠﻳﻔزﺑ ـ ــون اﻟﺗﻔ ـ ــﺎﻋﻠﻰ ﻣ ـ ــن
ﻧﺎﺣﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وﻟوﺣـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻷﺧﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر

وﺣﺟـ ـرات اﻟدردﺷ ــﺔ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم
ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى.
 ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ﻓﻌﺎﻟﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ إﻗﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراناﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳ ــﺔ اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻷﻓﻛ ــﺎر
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺟدﻳ ــدة ﺑﻬــدف ﺧﻠ ــق
ﺗﻌﻠم ﻟطﻼب اﻟﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻌد.

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )( 2

واﻟﻣﺣﺎﺿرﻳن ﺣﻳث ﺗم إﺧﺗﻳﺎر

اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻰ ﺣﻳـث ﻳﻣﻛﻧـﻪ اﻟﻌﻣـﻝ ﺑﺷـﻛﻝ ﺟﻳـد ﻓـﻰ

) (15ﺣ ـوار ﻣــن ) (68ﻟوﺣــﺔ

ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد.

إﺧﺑﺎرﻳـ ـ ــﺔ و) (14ﺣ ـ ـ ـوار ﻣـ ـ ــن

) (32ﺣﺟ ـرة دردﺷــﺔ و )(13
ﺣـ ـ ــوار ﻣـ ـ ــن ) (25ﺗﻠﻳﻔزﻳـ ـ ــون

ﺗﻔﺎﻋﻠﻰ.
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ر.ج .ﻣﺎش ،د .ﻣـﺎراﻳز ،ﻗﻳــﺎس ﻧوﻋﻳــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﻓــﻰ

 -اﻟﺗﻌـ ــرف ﻋﻠـ ــﻰ ﻧوﻋﻳـ ــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـ ــﻝ

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻰ.

ﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟطـ ـ ـ ـ ـ ــﻼب  -اﻟــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧــت ﻛــﺎن أﻓﺿــﻝ ﻣــن اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳــون

م
36

أﺳم اﻟﺑﺎﺣث
ﻓو ﺑﻳﻪ وﻳن

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﻪ

اﻟﻬدف

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﺛـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟﺗـ ـ ـ ـ ـ ــدرﻳب ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ

 -ﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳ ــدى

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻰ

 Fu,Pei-wenإﺳــﺗﺧدام ﻣﻬــﺎرات اﻟطرﻳﻘــﺔ

)(2006
)(80

اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـ ــﺔ واﻟـ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣـ ــدﻣﺞ
ﻓ ـ ـ ــﻰ دورة ﻓ ـ ـ ــن اﻟﺧطﺎﺑ ـ ـ ــﺔ

واﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣ ــدﻣﺞ ﻋﻠ ــﻰ اﻟط ــﻼب

اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ُدرﺳوا ﻣـن ﻗﺑـﻝ

ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ دورة ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺧطﺎﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
واﻹﺗﺻﺎﻝ.

ﻳﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠم

اﻟطــﻼب اﻟــذﻳن درﺳـ ـوا ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ودرﺟ ــﺎت

اﻟطﻼب اﻟذﻳن درﺳوا ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ

اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـدﻣﺞ ،وﻣ ـ ـ ـ ــﻧﻬم ﻣ ـ ـ ـ ــن ﻗ ـ ـ ـ ــرر
اﺳﺗﺧدام اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ.

أﺛ ــر اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣ ــدﻣﺞ ﻋﻠ ــﻰ  -ﺗﻬ ـ ـ ــدف ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻟد ارﺳ ـ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ــﻰ

)(77

 212طﺎﻟب ﻓﻲ إﺣدى ﺟﺎﻣﻌﺎت  -ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن درﺟــﺎت

ﻣﻌرﻓ ــﺔ ﺗ ــﺄﺛﻳر اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣ ــدﻣﺞ
ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼب ﺗﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻩ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر.

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻰ

 70طﺎﻟﺑﺎ ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻣﻠـك ﻓﻬـد  -أن إﺳـ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠـ ـ ـ ــﻳم اﻟﻣـ ـ ـ ــدﻣﺞ ﻓـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻌﻠـ ـ ـ ــم
ﻟﻠﺑﺗروﻝ واﻟﻣﻌﺎدن

اﻟرﻳﺎﺿ ـ ـ ـ ــﻳﺎت ﺳ ـ ـ ـ ــﺎﻫم ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻐﻳ ـ ـ ـ ــر ﻣواﻗ ـ ـ ـ ــف

وﻣﻌﺗﻘــدات اﻟطــﻼب ﻧﺣــو إﺳــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ
اﻟﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ــﻳم وﺗﻌﻠ ـ ـ ـ ــم

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت.
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37

اﻟﻌﻳﻧﻪ

 8ﻣﻌﻠﻣـ ــﻳن ﻣـ ــﻧﻬم ﻣ ـ ـن ﻗـ ــرر أن

واﻹﺗﺻﺎﻝ
ﺑﺎﻟراﺑﻰ ﻳوﺷﺎن
 Balarabe Yushauاﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر
)2006م(

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
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اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ:
ﺗﻠﻘﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻔﻳد اﻟﺑﺣـث اﻟﺣـﺎﻟﻰ ﻛﻣـﺎ ﺗﺑـرز ﻧ ـوع
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟد ارﺳـﺎت وﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض وﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟد ارﺳـﺔ ﻣوﺿـوع اﻟﺑﺣـث ،ﻛﻣـﺎ ﺗﻧﻳـر اﻟطرﻳـق أﻣـﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ
ﻟﻣﻌرﻓـ ـﺔ ﻣــﺎ ﻳﺗﺻــﻝ ﺑﺗﺣدﻳــد ﺧطــﺔ اﻟﺑﺣــث وطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣــﻧﻬﺞ واﻟﻌﻳﻧــﺔ واﻷدوات اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ واﻟﺧط ـوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ

اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟﺗﻌﻠـم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر ﻟﻠطﺎﻟﺑـﺎت وﻷﻫ ـم اﻟﻧﺗﺎﺋ ـﺞ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ ﺑﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳ ـﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ ﻣﻣـﺎ ﻳﺳ ـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ
ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ وﺗوﺿﻳﺣﻬﺎ.

أ -اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ :
أﺟرﻳت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻣن ﻋﺎم )1999م( ﺣﺗﻰ ﻋﺎم )2009م(.

ب -اﻟﻬـدف :
ﻳﻣﻛن ﺗﺻﻧﻳف اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣن ﺣﻳث ﺗﻧوع أﻫداﻓﻬﺎ إﻟﻰ اﻵﺗﻰ:
 .1دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت إﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ )اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ( ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم.
 .2دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻳم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ.
 .3دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم.
 .4دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت إﺳﺗﺧدام ﻧﻣط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم.
 -1دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت إﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ )اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ( ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم.
 دراﺳﺎت ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﺗـﺄﺛﻳر اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ اﻟﻣﻌـد ﺑﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم

ﺑﻌ ــض اﻟﻣﻬ ــﺎرات اﻟﺣرﻛﻳ ــﺔ ﻛﻣ ــﺎ ﻓ ــﻰ د ارﺳ ــﺔ " ﻓﺎطﻣـــﺔ ﻓﻠﻳﻔــــﻝ " )2003م()" ،(46أﺣﻣـــد ﻳوﺳـــف"

)2005م() ،(9وﻫﻧــﺎك ﺑﻌــض اﻟد ارﺳ ــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﺻــﻣﻳم ٕواﻧﺗــﺎج ﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﻛﻣﺑﻳوﺗ ــر ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ
ﻣﻌــدة ﺑﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ وﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﺄﺛﻳ ــرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬ ــﺎرى واﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻰ وﺑﻌــض

اﻟﻧ ـ ـواﺣﻰ اﻟوﺟداﻧﻳـ ــﺔ ﻛﻣـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻰ د ارﺳ ـ ــﺔ " ،زﻳﻠﺟــــر 2002) " Zeiligerم()" ،(99أﺣﻣـــــد اﻟﺻـــــواف"
)2004م()" ،(8ﻣﺎﻳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔﻳﻔﻰ" )2006م()،(49
 دراﺳﺎت ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﺗـﺄﺛﻳر اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ اﻟﻣﻌـد ﺑﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـدﻳﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم

ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ وﺑﻌض اﻟﻧواﺣﻰ اﻟوﺟداﻧﻳـﺔ ،ﻛﻣـﺎ ﻓـﻰ د ارﺳـﺔ"إﻳﻔـﺎ "Eva

)2000م()" ،(79ﻣﺣﻣـــــــد ﺣﺎﻣـــــــد اﻟﺑﻠﺗﺎﺟــــــــﻰ " )2000م()" ،(50أﺳـــــــﺎﻣﺔ أﺣﻣـــــــد ﻋﺑـــــــداﻟﻌزﻳز"
)2001م()" ،(10ﺟوزﻳـــــــــف ﻧﺎﺟـــــــــﻲ أدﻳــــــــب" )2003م()" ،(22ﻣﺣﻣــــــــد ﺣﺳــــــــن رﺧــــــــﺎ "

)2003م()" ،(51ﻣﺣﻣـــد ﻣﺣﻣـــود ﺗوﻓﻳـــق" )2003م()" ،(62ﻣﺣﻣـــد ﺳـــﻌد زﻏﻠـــوﻝ"" ،ﻣﺣﻣـــد ﻋﻠـــﻰ
ﻣﺣﻣــود"" ،ﻫــﺎﻧﻰ ﺳــﻌﻳد ﻋﺑــداﻟﻣﻧﻌم" )2003م()" ،(55أﺣﻣــد ﻋﺑــداﻟﻔﺗﺎح" )2005م( )" ،(7ﺳــﺎﻟﻰ
ﻋﺑداﻟﻠطﻳـف" )2005م().(30

 - 47 .2دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻳم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ:
 ﺗﻌﻠﻳم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر اﻟﻣﺗطـورة واﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﻧظرﻳـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻰ د ارﺳـﺔ "ﻟـﻰ ﺗﺷـن Li-
1999) "Z,Chenم(). (85
 اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﺗــﺄﺛﻳر إﺳ ــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺳــﻣﻌﻳﺔ اﻟﺑﺻ ـرﻳﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳﺗ ــوى اﻷداء اﻟﺣرﻛــﻰ واﻟﺗﺣﺻﻳ ــﻝ
اﻟﻣﻌرﻓـﻰ ﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓـﻰ د ارﺳـﺔ "ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻣد اﻟﺑﻠﺗﺎﺟـﻰ" )2000م(). (50

 ﺗﺻــﻣﻳم وﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ ﻣــدى ﺗــﺄﺛﻳر ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟرﺳــوم اﻟﻣﺗﺣرﻛــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﺳــﺑﺎﺣﺗﻰ اﻟزﺣــف ﻋﻠــﻰ اﻟــﺑطن
واﻟظﻬر ﻛﻣﺎ ﻓﻰ دراﺳﺔ "ﻋﺑداﻟﻌزﻳـز ﻣﺣﻣـد")2002م().(36

 ﺗﺻﻣﻳم ٕواﻧﺗﺎج ﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻛﻣﺑﻳوﺗر واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر إﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣـف ﻋﻠـﻰ
اﻟﺑطن ﻟدى اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن ﻛﻣﺎ ﻓﻰ دراﺳﺔ "ﻣﺣﻣد ﺣﺳن رﺧﺎ " )2003م().(51
 اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ ﺗﺄﺛﻳـ ــر اﻟﺑرﻧﺎﻣـ ــﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﻰ ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘـــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻛوﻧ ــﺎت اﻟﻧﺟﻣ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـﻰ

اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣـ ــﺔ اﻟﺻـ ــدر وﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوى أداء ﺳﺑـ ــﺎﺣﺔ اﻟﺻـ ــدر ﻛﻣ ــﺎ ﻓ ــﻰ د ارﺳ ــﺔ "أﺣﻣــــد ﻳوﺳــــف"

)2005م().(9
 ﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻛﻣﺑﻳوﺗر ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر

اﻟﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻌﻠـ ــم ﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣـ ــف ﻋﻠـ ــﻰ اﻟظﻬـ ــر ،ﻛﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ د ارﺳـ ــﺔ "ﻣﺎﻳﺳــــﺔ ﻣﺣﻣــــد ﻋﻔﻳﻔـــــﻰ"

)2006م().(49
 .3دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ:
 اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﺗــﺄﺛﻳر اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ اﻟﻣﻘﺗــرح ﺑﺈﺳــﺗﺧدام ﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ،ﻛﻣــﺎ ﻓــﻰ د ارﺳــﺔ "ﻋﻣــر
ﻣﺣﻣد اﻟﺧﻳﺎط" )2004م().(45
 اﻟﺗوﺻــﻝ إﻟــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺑﻧﺎﺋﻳــﺔ )اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ ( ﻟﻣواﻗــﻊ اﻹﻧﺗرﻧــت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻓــﻰ د ارﺳــﺔ
"أﻛرم ﻓﺗﺣﻰ ﻣﺻطﻔﻰ" )2007م().(16

 اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠــﻰ ﺗـﺄﺛﻳر اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻋﺑــر اﻹﻧﺗرﻧـت ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠـم اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻓـﻰ د ارﺳــﺔ

"إﻳﻬــﺎب ﻓﻬــﻳم" )2006م()" ،(13ﺟﻣــﺎﻝ رﻣﺿــﺎن"" ،ﻫــﺎﻧﻰ اﻟــدﻳب" )2008م()" ،(21ﻫﺑــﺔ ﺳــﻌﻳد ﻋﺑــد

اﻟﻣﻧﻌم" )2009م().(71
 أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻘـدرات اﻟﻌﻘﻠﻳـﺔ وﻋﻠـﻰ اﺗﺟـﺎﻩ ﺗﻼﻣﻳـذ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم ،ﻛﻣﺎ ﻓﻰ دراﺳﺔ "ﺧﺎﻟد اﻟﺣذﻳﻔﻲ" )2007م().(28

 ﻣــﺎ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ ﻟﺗﺻــﻣﻳم ﻣوﻗــﻊ اﻟوﻳــب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﺑﺎﻟﺗﺻــﻣﻳﻣﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛــﺎﻧﻰ؟ ،ﻛﻣــﺎ
ﻓﻰ دراﺳﺔ "ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺣرب" )2008م().(33

 - 48 اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﺧدام طﺎﻟﺑــﺎت وطــﻼب ﻗﺳــم اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟﺑدﻧﻳــﺔ وﻋﻠــوم اﻟرﻳﺎﺿــﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻗطــر ﻟﺷــﺑﻛﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ "اﻹﻧﺗرﻧت" ﻛﻣﺎ ﻓﻰ دراﺳﺔ "ﻧﺟوى ﺑﻳوﻣﻰ"" ،ﻣﺣﻣد ﺣﺑﻳب" )2008م().(70

 اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ طــرق ﺗﺻــﻣﻳم اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺑﻛﺔ ﺑﺣﻳــث ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺣﺳــن اﻹﺻـرار واﻹﻧﺟــﺎز ﻟــدى
اﻟﻣزﻳ ــد ﻣ ــن اﻟطﻠﺑ ــﺔ ﻛﻣ ــﺎ ﻓ ــﻰ د ارﺳ ــﺔ "ﻛﻳﻧــــدى ،ﻛــــﺎﺛﻠﻳن آن Ann

Cathleen

Kennedy,

")2001م().(86
 ﺗﻔﺣــص ﺗــﺄﺛﻳر ﻧــوﻋﻳن ﻣــن اﻟﺑ ـراﻣﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ ﻳﺗﻣــﺛﻼن ﻓــﻰ اﻟﻔﺻــوﻝ اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳوﻧﻳــﺔ وﻓﺻــوﻝ اﻹﻧﺗرﻧــت

ﻋﻠﻰ ﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠم ﻟدى اﻟطـﻼب ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺄﻗراﻧﻬم ﻣـن اﻟﻣﻠﺗﺣﻘـﻳن ﺑﺎﻟﻔﺻـوﻝ اﻟﻌﺎدﻳـﺔ ،ﻛﻣـﺎ ﻓـﻰ د ارﺳـﺔ "
وﻟﻳﺎم ج .رﻳﺎن 2001) "William J. Ryanم().(97

 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳـدى ،وﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـدى رﺿـﺎ اﻟﻣﻌﻠـم واﻟﻣـﺗﻌﻠم وﻣﺳـﺗوى إﻧﺟـﺎز
اﻟطﻼب ،ﻛﻣﺎ ﻓﻰ دراﺳﺔ "وﻟﻳﺎم ﻟﻰ ﻣﺎرك 2003) "William Lee Markم().(98

 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ ﻓـﻰ اﻟﺗﻠﻳﻔزﻳـون اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻰ ﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ وﻟوﺣـﺎت اﻷﺧﺑـﺎر وﺣﺟـرات اﻟدردﺷـﺔ
ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧــت ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ أﺧــرى ،وﻣــدى ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ إﻗﺗ ـران اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻳــﺔ

اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻣــﻊ اﻷﻓﻛــﺎر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺟدﻳــدة ﺑﻬــدف ﺧﻠــق ﺗﻌﻠــم ﻟطــﻼب اﻟــﺗﻌﻠم ﻋــن ﺑﻌــد ،ﻛﻣــﺎ ﻓــﻰ د ارﺳــﺔ

"ر.ج .ﻣــﺎش ،د .ﻣــﺎراﻳز ،س .ﻓــﺎن دﻳرﻓوﻟــت،ى .ﻓﺎﻧــدﻳﻔﻳﻧﺗر ،م .ﺷــﺗﺎﻳن ،د .ﻻﺑﺎدرﻳﺳــو Mash
RJ, Marais D, VanDer Walt S, Van Deventer I, Steyn M, Lubadarios
2005) " D.م().(88
 -4دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت إﺳﺗﺧدام ﻧﻣط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ:
 اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﺛــر إﺳــﺗﺧدام ﻛــﻝ ﻣــن اﻟــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ واﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ ﻓــﻰ ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣﻬــﺎرات ﺗﺻــﻣﻳﻣم
ٕواﻧﺗـ ــﺎج ﻣواﻗـ ــﻊ اﻟوﻳـ ــب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـ ــﺔ ﻟـ ــدى طـ ــﻼب اﻟـ ــدﺑﻠوم اﻟﻣﻬﻧﻳـ ــﺔ ٕواﺗﺟﺎﻫـ ــﺎﺗﻬم ﻧﺣـ ــو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـ ــﺎ اﻟـ ــﺗﻌﻠم
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻰ دراﺳﺔ "ﺣﺳن اﻟﺑﺎﺗﻊ ﻣﺣﻣد" )2007م().(25

ج -اﻟﻣﻧﻬﺞ :
إﺗﻔﻘــت اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ اﻟﺗــﻰ إﺳ ـﺗﺧدﻣت ﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ )اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ( ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻋﻠــﻰ
إﺳﺗﺧدام اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـﻰ ،أﻣـﺎ اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﺗـﻰ إﺳـﺗﺧدﻣت اﻟـﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ واﻹﻧﺗرﻧـت ﻓـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻋـن ﺑﻌـد
ﻓﺈﻧﻬـ ــﺎ إﺳـ ــﺗﺧدﻣت اﻟﻣـ ــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـ ــﻔﻰ وﻣﻧﻬـ ــﺎ إﺳـ ــﺗﺧدم اﻟﻣـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ــﻰ ﻛﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ د ارﺳـ ــﺔ "إﻳﻬـــــﺎب ﻓﻬـــــﻳم"

)2006م()" ،(13ﻫﺑﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز" )2009م() ،(71أﻣﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻰ إﺳﺗﺧدﻣت ﻧﻣط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣـدﻣﺞ ﻓﺈﻧﻬـﺎ
إﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ ،وﻗـد إﺳـﺗﻔﺎدت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻣـن اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﻓـﻰ ﺗﺣدﻳـد اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﺑﻣـﺎ
ﻳﺗﻔق ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
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د -اﻟﻌﻳﻧﺔ :
ﻟﻘــد ﺗﻧوﻋــت اﻟﻌﻳﻧــﺔ ﻓــﻰ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ طﺑﻘــﺎ ﻟﻠﻬــدف اﻟﻣ ـراد ﺗﺣﻘﻳﻘــﻪ ﻓﻬﻧــﺎك ﺑﻌــض اﻟد ارﺳــﺎت

إﺷـﺗﻣﻠت اﻟﻌﻳﻧـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ طﻠﺑـﺔ ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻰ د ارﺳـﺔ "زﻳﻠﺟــر 2002) "Zeiligerم()،(99
"ﺟوزﻳف ﻧﺎﺟﻰ أدﻳب" )2003م()" ،(22ﻣﺣﻣد ﺣﺳـن رﺧـﺎ" )2003م()" ،(51ﻣﺣﻣـد ﺳـﻌد زﻏﻠـوﻝ"" ،ﻣﺣﻣـد
ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﻣــود"" ،ﻫــﺎﻧﻰ ﺳــﻌﻳد ﻋﺑــداﻟﻣﻧﻌم" )2003م()" ،(55أﺣﻣــد ﻓﺗﺣــﻰ اﻟﺻ ـواف" )2004م()" ،(8ﻋﻣــر
ﻣﺣﻣــد اﻟﺧﻳــﺎط" )2004م()" ،(45أﺣﻣــد ﻋﺑــداﻟﻔﺗﺎح" )2005م()" ،(7ﺳــﺎﻟﻰ ﻋﺑــداﻟﻠطﻳف" )2005م()،(30
"إﻳﻬــﺎب ﻣﺣﻣــد ﻓﻬــﻳم" )2006م()" ،(13ﻣﺎﻳﺳــﺔ ﻣﺣﻣــد ﻋﻔﻳﻔــﻰ" )2006م()" ،(49ﺟﻣــﺎﻝ رﻣﺿــﺎن ﻣوﺳــﻰ"،
"ﻫﺎﻧﻰ اﻟدﻳب" )2008م()" ،(21ﻫﺑﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز" )2009م().(71
وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﺷﺗﻣﻠت اﻟﻌﻳﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ ﻣـن ﻛﻠﻳـﺔ ﺗرﺑﻳـﺔ وﻏﻳرﻫـﺎ ﻣﺛـﻝ "ﻛﻳﻧـدى ،ﻛـﺎﺛﻠﻳن
آن 2001) "Kennedy, Cathleen Annم()" ،(86وﻟﻳــﺎم ج .رﻳــﺎن "William J. Ryan
)2001م()" ،(97ﺗﻳﻠو ،ف .ﺳﺗﻳﻔن 2002) "Tello, Steven. Fم()" ،(94وﻟﻳﺎم ﻟﻰ ﻣﺎرك William
2003) "Lee Markم()"،(98أﺣﻣـــد ﻓﺗﺣـــﻰ اﻟﺻـــواف" )2004م()" ،(8أﻛـــرم ﻓﺗﺣـــﻰ" )2007م()،(16
"ﺣﺳن اﻟﺑﺎﺗﻊ " )2007م()" ،(25ﻧﺟوى ﺑﻳوﻣﻰ"" ،ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﺣﺑﻳب" )2008م().(70
وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﺷﺗﻣﻠت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳـﺔ واﻹﻋدادﻳـﺔ واﻹﺑﺗداﺋﻳـﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻰ دراﺳﺔ " أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻌزﻳز" )2000م() " ،(10ﻓﺎطﻣﺔ ﻓﻠﻳﻔﻝ" )2003م()" ،(46ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود
ﺗوﻓﻳق" )2003م()" ،(62ﺧﺎﻟد اﻟﺣذﻳﻔﻲ" )2007م()" ،(28إﻳﻔﺎ 2000) " Evaم().(79
وﻫﻧﺎك ﺑﻌـض اﻟد ارﺳـﺎت إﺷـﺗﻣﻠت اﻟﻌﻳﻧـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺑﺗـدﺋﻳن ﻓـﻰ ﻣـدارس ﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺳﺑﺎﺣــﺔ ،ﻛ ـرة اﻟﻳـد ﻛﻣـﺎ

ﻓﻰ د ارﺳـﺔ "ﻣﺣﻣـد اﻟﺑﻠﺗﺎﺟــﻰ" )2000م()" ،(50أﺣﻣــد ﻳوﺳـف" )2005م()" ،(9ﻟــﻰ ﺗﺷــن " Li-Z,Chen
)1999م().(85
وﻗد ﺗراوﺣـت ﺣﺟـم اﻟﻌﻳﻧـﺎت اﻟﺗـﻰ أﺟرﻳـت ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟد ارﺳـﺎت ﺑـﻳن ) (10ﺗﻼﻣﻳـذ ﻣـن ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﺻـف

اﻟﺛﺎﻧـوى ﻛﻣﺎ ﻓﻰ د ارﺳـﺔ "ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣــود ﺗوﻓﻳــق" )2003م() (760) ،(62طﺎﻟـب ﻛﻣـﺎ ﻓـﻰ د ارﺳـﺔ "ﺗﻳﻠـو ،ف.
ﺳﺗﻳﻔن 2002) "Tello, Steven. Fم() ،(94ﻣﻣﺎ أﻓﺎد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻰ إﺧﺗﻳﺎر ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ وﻫـﻰ 30
طﺎﻟﺑﺔ.

و -أﻫـم اﻟﻧﺗﺎﺋـﺞ :
ﻗد أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺗﻰ إﺳﺗﺧدﻣت ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ،اﻟرﺳـوم اﻟﻣﺗﺣرﻛـﺔ،
اﻟوﺳـ ــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـ ــددة ،اﻹﻧﺗرﻧـ ــت ،وﻏﻳرﻫـ ــﺎ( ﻓـ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم ﻓـ ــﻰ ﺗـ ــدرﻳس ﻣﺧﺗﻠـ ــف اﻷﻧﺷـ ــطﺔ اﻟرﻳﺎﺿـ ــﻳﺔ ،ﺗﻔـ ــوق
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻟﺗدرﻳس ﻟﻬﺎ ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـم اﻟﺗـدرﻳس

 - 50ﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ )اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ( ،ﻣﻣــﺎ أﺣــدث ﺗــﺄﺛﻳ ار ﻓﻌــﺎﻻ ﻓــﻰ اﻹرﺗﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،ﻣواﻛﺑــﺔ ﻓــﻰ ذﻟــك

اﻟﺗطور اﻟﺣﺎدث ﻟﻠوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﺣـدﻳث ،ﺑﺈﺳـﺗﺛﻧﺎء د ارﺳـﺔ "وﻟﻳـﺎم ﻟـﻰ ﻣـﺎرك "William

2003)Lee Markم() (98واﻟﺗــﻰ ﻛــﺎن ﻣــن أﻫــم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ ﻋــدم وﺟــود أى ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﻓــﻰ
ﻣﺳﺗوى رﺿﺎ اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم أو إﻧﺟﺎز اﻟطﻼب ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى واﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد.

*أوﺟـﻪ اﻹﺳﺗﻔـﺎدة ﻣن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ.

ﺳﺎﻫﻣت ﺟﻣﻳﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻰ اﻵﺗﻰ :

 -1ﺗﺣدﻳــد اﻹطــﺎر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠد ارﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ وﻛــذﻟك اﻟﺧط ـوات اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ ﻓــﻰ إﺟ ـراءات اﻟﺑﺣــث ﺳ ـواء اﻟﻧ ـواﺣﻰ
اﻟﻔﻧﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ .
 -2ﺻﻳﺎﻏﺔ أﻫداف وﻓروض اﻟﺑﺣث .
 -3إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظرى ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
 -4ﺗﺻﻣﻳم وﺑﻧﺎء اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻌد ﺑﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ.

 -5إﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟطﺑﻳﻌﺔ إﺟراءات اﻟﺑﺣث .
 -6ﺗﺣدﻳد اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻹﺧﺗﻳﺎر ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث .

 -7ﺗﺣدﻳد وﺳﺎﺋﻝ وادوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺑﺣث .
 -8ﺗﺣدﻳد أﻧﺳب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ أﻫداف وﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث .
 -9اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻰ طرﻳﻘﺔ ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺗوﺻـﻠت إﻟﻳـﺔ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻟﺗﻔﺳﻳر وﺗﻌﺿﻳد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث.

 -10وﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ٕواﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻬذة اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﺣﻳث إﻧﺗﻬﻰ اﻵﺧرون إﺳـﺗﺧدﻣت
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ إﻳﻣﺎﻧـﺎً ﻣـن اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺑﺿـرورة دﻣـﺞ ﻛـﻝ ﻣـن اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﻳـدى
واﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﻣﻌﻠم.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث

إﺟراءات اﻟﺑـﺣث
أوﻻً :ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث:

إﺳـ ــﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛـ ــﺔ اﻟﻣـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑـ ــﻰٕ ،واﺳـ ــﺗﻌﺎﻧت ﺑﺈﺣـ ــدى اﻟﺗﺻـ ــﻣﻳﻣﺎت اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ وﻫـ ــو اﻟﺗﺻـ ــﻣﻳم
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن إﺣـداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ واﻵﺧـرى ﺿـﺎﺑطﺔ ﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳـﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳـﺔ واﻟﺑﻌدﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣـوﻋﺗﻳن،
ﻛﻣــﺎ ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻰ ﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋــﺎت اﻟوﺟداﻧﻳــﺔ ﻟطﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ وﻣدى ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر .

ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث:

إﺷــﺗﻣﻝ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث ﻋﻠــﻰ طﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻔرﻗــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑﻧــﺎت ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟزﻗــﺎزﻳق

واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫن ) (251طﺎﻟﺑﺔ ،وﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﺧﺗﻳﺎر ) (15طﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻋﻣدﻳﺎً ﻣﻣـن ﻟـدﻳﻬم

ﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻹﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻳطﺑــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﺑﺈﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــط اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ ،ﻛﻣــﺎ

ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺧﺗﻳﺎر ) (15طﺎﻟﺑﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺎً ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﺎﺑطﺔ ﻳطﺑق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺷـرح اﻟﻠﻔظـﻰ وأداء اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻌﻣﻠـﻰ،

ﺛــم ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺈﺧﺗﻳــﺎر ) (80طﺎﻟﺑــﺔ ﻋﺷـواﺋﻳﺎً ﻹﺟـراء اﻟﺗﺟــﺎرب اﻹﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣــث ﻗﺳــﻣت إﻟــﻰ )(10

طﺎﻟﺑﺎت ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳـﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻷوﻟـﻰ (60) ،طﺎﻟﺑـﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑـﺔ اﻹﺳـﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ (10) ،طﺎﻟﺑـﺎت ﻟﻠﺗﺟرﺑـﺔ
اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ.
وﻗد إﺧﺗﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1ﻟم ﻳﺳﺑق ﻟﻬن ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -2ﺟﻣﻳﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو واﺣدة ،واﻟﺳن ﻣﺗﻘﺎرب.
 -3ﻋﻣــﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻣــدرس ﻣﺳــﺎﻋد ﺑﻘﺳــم اﻟرﻳﺎﺿــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ واﻟﻣﻧــﺎزﻻت وﻗﻳﺎﻣﻬــﺎ ﺑﺗــدرﻳس ﻣــﺎدة اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ،
واﻟﺟدوﻝ رﻗم ) (3ﻳوﺿﺢ ﺗوﺻﻳف ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث.
ﺟدوﻝ )(3
ﺗوﺻﻳف ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث
251

ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳـﺎﺳﻳﺔ
15

15

اﻟﻌﻳﻧــــﺎت اﻹﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ
اﻷوﻟﻰ
10

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
60

اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
10

وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﻳﺟﺎد اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻟﻌﻳﻧﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ ) (110طﺎﻟﺑـﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣـن وﻗوﻋﻬـﺎ

ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻹﻋﺗداﻟﻰ وذﻟك ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 - 52 اﻟﺳن واﻟطوﻝ واﻟوزن ،واﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ،ﻣﺳـﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬـﺎرى ﻟﺳـﺑﺎﺣﺗﻰ اﻟزﺣـفﻋﻠﻰ اﻟﺑطن ،اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر ،وذﻟك ﻣﺎ ﻳوﺿﺣﻪ ﺟدوﻝ).(4

ﺟدوﻝ )(4
ﺗﺟﺎﻧس ﻋﻳﻧﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻰ اﻟطوﻝ واﻟوزن واﻟﺳن واﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ وﺳﺑﺎﺣﺗﻰ اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن واﻟظﻬر
م

اﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻟطوﻝ
اﻟوزن
اﻟﺳن
اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ
ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن
ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر

1
2
3
4
5
6
7

ن= 110

وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟوﺳﻳط

اﻹﻧﺣراف
اﻟﻣﻌﻳﺎرى

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﺗواء

ﺳم
ﻛﺟم
ﺳﻧﻪ
درﺟﺔ
درﺟﺔ
درﺟﺔ
درﺟﺔ

164.95
61.59
17.56
84.69
29.13
4.39
4.07

165
61.50
17.80
85
29
4.50
4

3.57
4.82
0.46
5.70
4.36
0.90
0.86

0.040.06
1.570.160.09
0.370.24

ﻳﺗﺿـ ــﺢ ﻣـ ــن ﺟـ ــدوﻝ ) (4أن ﻣﻌـ ــﺎﻣﻼت اﻹﻟﺗ ـ ـواء ﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ اﻟﺑﺣـ ــث ﻗـ ــد ﺗراوﺣـ ــت ﺑـ ــﻳن )، 1.57 -
 (0.24أى إﻧﺣﺻرت ﻣﺎ ﺑﻳن ) (3- ،3+ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﻧﺳﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات.
وﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ ﺧطوات اﻟﺑﺣث ٕواﺟراءاﺗﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺧطﺔ اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻳوﺿﺣﻬﺎ اﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻰ:
ﺟدوﻝ )(5

اﻟﺧطﺔ اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺑﺣث
م
1
2
3
4
5
6
7
8

اﻹﺟراءات اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ

ﻣن

اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ

إﻟﻰ

2009 / 2 /25م

/2 / 18
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﻳﺟـﺎد اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻹﺧﺗﺑـﺎر
2009م
اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ٕواﺳﺗﻣﺎرة ﻗﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى.
2009 / 2 /26م
/ 2 / 19
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳـﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻹﻳﺟـﺎد اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻹﺧﺗﺑـﺎر
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ.
2009م
/ 2 / 19
اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻟﻠﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣوﻗــﻊ
/ 2 / 22
2009م
2009م
ﻟﻘدرات اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن.
/ 2 / 23
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻹﻳﺟﺎد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻹﺳـﺗﻣﺎرة
/ 2 / 26
2009م
2009م
اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ .
2009 / 3 / 3م 2009 / 3 / 4م
اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ )اﻟﺗﻛﺎﻓؤ(.
2009 / 3 / 5م 2009 / 5 / 7م
ﺗﻧﻔﻳذ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
/ 5 / 10
اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى.
/ 5 / 11
2009م
2009م
ـــــ
/ 5 / 11
ﻗﻳـ ــﺎس اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋـ ــﺎت اﻟوﺟداﻧﻳـ ــﺔ ﻟﻠﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ ،ﻗﻳـ ــﺎس ﺗﻔﺎﻋـ ــﻝ

 - 53اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.

2009م

ﺛﺎﻟﺛﺎً :أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت:

إﺳﺗﻧدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ واﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 اﻷﺟﻬزة واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺑﺣث:
 ﺟﻬﺎز اﻟرﻳﺳﺗﺎﻣﻳﺗر ﻟﻘﻳﺎس اﻟطوﻝ "ﺑﺎﻟﺳﻧﺗﻳﻣﻳﺗر". ﻣﻳزان طﺑﻰ ﻟﻘﻳﺎس اﻟوزن "ﺑﺎﻟﻛﻳﻠوﺟرام" ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳب آﻟﻰ. ﺟﻬﺎز داﺗﺎ ﺷو " " Data Show ﺳﺎﻋﺔ إﻳﻘﺎف. -ﻟوﺣﺎت طﻔو.

 ﺷدادات اﻟﻛﻔﻳن. ﻋواﻣﺎت اﻟﺷد اﻟطﺎﻓﻳﺔ. إﺳطواﻧﺔ ).(CDوﻟﻘد ﺗم ﻣﻌﺎﻳرة اﻷﺟﻬزة ﺑﺄﺟﻬزة أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ودﻗﺔ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ.


إﺳﺗﻣﺎرات إﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑراء:
 -1إﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺧﺎص ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣرﻓق ).(4
 -2إﺳﺗﻣﺎرة ﻗﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟوﻓﻳﻘﺔ ﺳﺎﻟم ﻣرﻓق ).(5
 -3إﺳــﺗﻣﺎرة إﺳــﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑ ـراء ﺣــوﻝ ﻣﺣــﺎور إﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر واﻷﻫﻣﻳــﺔ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺣور ﻣرﻓق ).(6
 -4إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑراء ﺣوﻝ ﺑﻧﺎء إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣرﻓق ).(7

 -5إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑراء ﻧﺣو ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣرﻓق ).(8

 -6إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣرﻓق ).(9

 -7إﺳــﺗﻣﺎرة إﺳــﺗطﻼع آراء اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﺣــوﻝ ﻣــدى اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻧﻘ ـﻼً ﻋــن إﻳﻬــﺎب ﻓﻬــﻳم
) (13ﻣرﻓق ).(10

 اﻹﺧﺗﺑﺎرات وﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ:

 -1إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻣن إﻋداد ﻓﺎروق ﻣوﺳﻰ ﻟﻘﻳﺎس ﻣظﺎﻫر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرﻓق ).(2

 -2اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣرﻓق ).(7

 اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ )اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ( ﻣن ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ.

 - 54 اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﺻﻣم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣرﻓق ).(11

راﺑﻌﺎُ :اﻟﺧطوات اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣث:
) (1إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻣرﻓق ):(2
اﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ اﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻘــدرة اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ )اﻟــذﻛﺎء( ﻟﻣﺳــﺗوى ) (17 - 15ﺳــﻧﺔ وﻣــﺎ ﺑﻌــدﻫﺎ ،إﻋــداد
ﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣوﺳﻰ طﺑﻌـﺔ )2009م( ﻣرﻓـق ) ،(2ﻳﻬـدف اﻻﺧﺗﺑـﺎر اﻟـﻰ ﻗﻳـﺎس ﻣظـﺎﻫر اﻟﻘـدرة اﻟﻌﻘﻠﻳـﺔ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻧﺟــﺎح اﻟد ارﺳــﻰ واﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻷﺧــرى اﻟﻣﺷــﺎﺑﻬﻪ ،وﻳﻣﻛــن ﺗﻔﺳــﻳر درﺟــﺎت اﻷﻓـراد ﻓــﻰ ﻫــذا اﻻﺧﺗﺑــﺎر
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻻﺳﺗﻌداد اﻟدراﺳﻰ.

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر:
ﻳﺗﻛون اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺗﺳﻌﻳن ﺳؤاﻻ ﻳﻠﻰ ﻛﻼ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻣﺳـﺔ اﺧﺗﻳـﺎرات ،ﻳـﺗم اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻳـﻊ ﻣﻔـردات
اﻹﺧﺗﺑﺎر ،وﻻ ﻳﻛﺗب ﺷﻳﺋﺎ ﻓﻰ ﻛراﺳﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﻳطﺑق اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻓﻰ زﻣـن ﻣدﺗـﻪ ﺛﻼﺛـون دﻗﻳﻘـﺔ ،وﺑﻌـد ﺗﺻـﺣﻳﺢ
ورﻗـﺔ اﻻﺟﺎﺑــﺔ وﺣﺳـﺎب اﻟدرﺟــﺔ اﻟﺧـﺎم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻟﺑـﺔ ﻳــﺗم اﻳﺟـﺎد ﻧﺳــﺑﺔ اﻟـذﻛﺎء اﻻﻧﺣراﻓﻳــﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣــن
اﻟﺟدوﻝ اﻟﻣوﺟود ﺑﻛراﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر.

اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑــﺈﺟراء اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻰ اﻟﻔﺗـرة ﻣــن 2009 / 2/18م إﻟــﻰ /25

2009 /2م ﻋﻠــﻰ ) (10طﺎﻟﺑــﺎت ﻣــن ﻧﻔ ــس ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث وﻣــن ﺧ ــﺎرج ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ وذﻟ ــك
ﻹﻳﺟﺎد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ )اﻟﺻدق ،اﻟﺛﺑﺎت( ﻟﻛﻝ ﻣن:
 إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻟﻔﺎروق ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح.
 إﺳﺗﻣﺎرة ﻗﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟوﻓﻳﻘﺔ ﺳﺎﻟم.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ:
أ -ﺻدق اﻹﺧﺗﺑﺎر:

ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺗطﺑﻳــق إﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻘــدرة اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ ﻳــوم اﻷرﺑﻌــﺎء اﻟﻣواﻓــق 2009 /2 /18م ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻳﻧــﺔ

اﻹﺳ ــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻷوﻟ ــﻰ )اﻟﺳ ــﺎﺑق ذﻛرﻫ ــﺎ( ،وﻋ ــددﻫﺎ ) (10طﺎﻟﺑ ــﺎت ﻟﺣﺳ ــﺎب اﻟﺻ ــدق اﻟﻣـ ـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺣ ــك وذﻟ ــك
ﺑﺣﺳــﺎب ﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻹرﺗﺑــﺎط ﺑــﻳن ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗطﺑﻳــق إﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻘــدرة اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ ﻟﻔــﺎروق ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح وﻧﺗــﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻘــدرة
اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻷﺣﻣد ذﻛﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،وﺟدوﻝ ) (6ﻳوﺿﺢ ذﻟك.
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ﺟدوﻝ )(6
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﻳق إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻟﻔﺎروق ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح وﻧﺗﺎﺋﺞ
إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ )اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺻور( ﻷﺣﻣد ذﻛﻰ ﺻﺎﻟﺢ )ﺻدق اﻟﻣﺣك(
إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻟﻔﺎروق
ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح

اﻹﺧﺗﺑﺎر
اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ

إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻷﺣﻣد ذﻛﻰ
ﺻﺎﻟﺢ

م

ع

م

ع

110.70

6.34

106.20

4.85

ن= 10
" ر"

0.844

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.101 = 0.05
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ ) (6أن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑـﻳن اﻹﺧﺗﺑـﺎرﻳن ﻗـد ﺑﻠـﻎ ) (0.844وﻫـذا ﻳﻌطـﻰ دﻻﻟـﺔ
ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺻدق اﻹﺧﺗﺑﺎر.

ب -ﺛﺑﺎت اﻹﺧﺗﺑﺎر:
ﻗﺎﻣـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺑﺈﻳﺟـﺎد ﻣﻌﺎﻣـﻝ اﻟﺛﺑـﺎت ﺑﺈﺳـﺗﺧدام طرﻳﻘـﺔ ﺗطﺑﻳـق اﻹﺧﺗﺑـﺎر ٕواﻋـﺎدة ﺗطﺑﻳﻘـﻪ – Test
 Retestﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻳﻧــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳــﺣوﺑﺔ ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث وﻗــد ﺗــم إﺟ ـراء اﻟﺗطﺑﻳــق اﻷوﻝ ﻹﺧﺗﺑــﺎر
اﻟذﻛﺎء ﻳوم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻣواﻓق 2009/ 2 / 18م ٕواﻋﺎدة ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻳـوم اﻷرﺑﻌـﺎء اﻟﻣواﻓـق 2009/ 2/25م

أى ﺑﻔﺎرق  7أﻳﺎم ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن وﺟدوﻝ ) (7ﻳوﺿﺢ ذﻟك.

ﺟدوﻝ )(7
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ
ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ )اﻟﺛﺑﺎت(.

اﻹﺧﺗﺑﺎر
اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ

اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺛﺎﻧﻰ

اﻟﺗطﺑﻳق اﻷوﻝ

م

ع

م

ع

110.70

6.34

111.80

5.41

ن= 10
ﻗﻳﻣﺔ "ر"
0.982

ﻗﻳﻣﺔ " ر " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.632 = 0.05
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ ) (7أن ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣـﻝ اﻹرﺗﺑـﺎط ﺑـﻳن اﻟﺗطﺑﻳـق اﻷوﻝ واﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻹﺧﺗﺑـﺎر اﻟﻘـدرة اﻟﻌﻘﻠﻳـﺔ

ﻗد ﺑﻠﻐت ) (0.982وﻫذﻩ اﻟﻘﻳﻣﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) (0.05ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت درﺟﺎت ﻫذا
اﻹﺧﺗﺑﺎر.

) (2إﺳﺗﻣﺎرة ﻗﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣرﻓق ):(5

 - 56ﺗم ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳـﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬـﺎرى ﻣـن ﺧـﻼﻝ إﺳـﺗﺧدام إﺳـﺗﻣﺎرة ﺗﻘﻳـﻳم ﻣﺳـﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬـﺎرى اﻟﺧﺎﺻـﺔ

ﺑﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻟـــ "وﻓﻳﻘــﺔ ﺳــﺎﻟم" )1997م() (74ﺣﻳــث ﺗﺗﺿــﻣن ﻣﻔرداﺗﻬــﺎ ﻣ ارﺣــﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧــﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر ،وﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧﺑـراء ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﻹﺟـراء اﻟﺗﻌـدﻳﻼت اﻟﻼزﻣـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳـب وﻋﻳﻧـﺔ اﻟﺑﺣـث
وﻛـذﻟك ﻟوﺿـﻊ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻺﺳــﺗﻣﺎرة وﺗوزﻳـﻊ ﻫـذﻩ اﻟدرﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛــﻝ ﻣﻔـردة ﻣـن ﻣﻔـردات اﻹﺳـﺗﻣﺎرة ،ﻓﻛﺎﻧــت
اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻫﻰ ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر درﺟﺔ وﻛﻝ ﻣﻔردة درﺟﺔ واﺣدة ﺛم ﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧـﺔ ﺗﺣﻛـﻳم ﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن ﺛﻼﺛـﺔ أﺳـﺎﺗذة
اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ﺑﻘﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت ﻗﺑﻝ وﺑﻌد اﻟﺗﺟرﺑﺔ.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻹﺳﺗﻣﺎرة ﻗﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:
أ -ﺻدق ااﻟﺗﻣﺎﻳز:
ﺗم ﺣﺳﺎب ﺻدق اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﻣن ﺧﻼﻝ إﻳﺟﺎد ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﻳز ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن إﺣـداﻫﻣﺎ اﻟﻌﻳﻧـﺔ
اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ( اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺑﺣـث وﻋـددﻫﺎ ) (10طﺎﻟﺑـﺎت )ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻏﻳـر
ﻣﻣﻳ ـزة( ،وﻋﻠــﻰ ﻋﻳﻧــﺔ أﺧــرى ﻣــن ﺧــﺎرج ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث ﻣــن طﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻔرﻗــﺔ اﻟراﺑﻌــﺔ وﻋــددﻫﺎ ) (10طﺎﻟﺑــﺎت
)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﻳزة( ،وﻗد ﺗم ﺗطﺑﻳق ﻣﻔردات اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﻳوم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻣواﻓق 2009/ 2/18م ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﻳن
ﻹﻳﺟﺎد اﻟﺻدق ،وﺟدوﻝ ) (8ﻳوﺿﺢ ذﻟك.
ﺟدوﻝ )(8
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﻣﻣﻳزة وﻏﻳر اﻟﻣﻣﻳزة ﻹﺳﺗﻣﺎرة
ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر )اﻟﺻدق(

1

 -1الجس م يك ون وض عه إنس يابيا ً عل ى س طح
الماء.
 -2ال ذراعين وال رجلين ممت دتين ف ى وض ع
يسمح لھما بتأدية وظيفتھما.
 -3وض ع ال رأس مناس ب م ع الجس م والنظ ر
لألمام وليس ألسفل.
 -1ف رد ال ذراعين امام ا ً م ع مواجھ ة الكف ين
للخ ارج بزاوي ة ،وبحي ث تك ون العين ين
أسفل سطح الماء وليس الرأس.

وﺿﻊ اﻟﺟﺳـم

م

ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

2

وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

م

اﻟﻣﻣﻳزة

ن = 1ن10 = 2

ع

ﻏﻳر اﻟﻣﻣﻳزة
ع
م

مف

ت

درجة

0.32 0.12 0.67 0.02 0.99

8.75

درجة

0.28 0.12 0.70 0.02 0.98

7.49

درجة

10.17 0.38 0.12 0.60 0.03 0.98

درجة

11.84 0.68 0.17 0.26 0.06 0.94

ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳــن

 -2مسك الماء بمواجھة الكفين للماء.

درجة

0.61 0.18 0.25 0.24 0.86

 -3الشد بالذراعين للخارج ثم ألسفل وللخل ف
مع بقاء الكوعين أعلى من الكفين.

درجة

22.24 0.82 0.09 0.10 0.07 0.93

 -4شد الم اء أس فل الص در بحرك ة ض م قوي ة
وس ريعة م ن الك وعين م ع تق ارب الكف ان
متواجھين أسفل الوجه مباشرة.

درجة

17.62 0.75 0.07 0.07 0.11 0.81

 -5الحرك ة الرجوعي ة أس فل س طح الم اء

درجة

28.14 0.81 0.06

0.07 0.88

0.7

6.36

 - 57مباش رة بف رد ال ذراعين مس تقيمتين لألم ام
ودوران الكفان لمواجھة قاع الحمام.

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(8
م

ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

3

ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳــن
4

اﻟﺗﻧﻔــس
3

 -1تب دأ حرك ة ال رجلين عن دما تمت د
الذراعين وتخفض ال رأس قل يالً
فى الماء.
 -2ثن ى ال ركبتين لس حب الكعب ين
تج اه المقع دة م ع ثن ى الق دمين
تج اه الس اق ،وتباع د الكعب ين
والركبتين قليالً.

اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق

 -3دف ع الم اء بواس طة الجان ب
ال داخلى م ن الس اق والق دم
بقوة.
 -4ض م ال رجلين ف ى حرك ة
دائري ة كرباجي ة س ريعة
والوصول لوضع الطفو.
 -1ترف ع ال رأس ألعل ى ع ن
طري ق ق بض عض الت
الرقبة.
 -2يؤخ ذ الت نفس م ن األم ام ع ن
طريق الفم بسرعة.
 -3إخ راج الزفي ر تح ت س طح
الماء عند خفض الرأس قل يالً
ف ى الم اء أثن اء مرحل ة الش د
وإمتداد الذراعين لألمام.
 -1عن دما تب دأ ال ذراعين ض غط
الم اء تح ت الص در يؤخ ذ
الش ھيق ،وتب دأ ال رجلين ف ى
الحرك ة الرجوعي ة بواس طة
الثنى فى الركبتين.
 -2التوقي ت الس ليم ب ين ض ربات
الذراعين والت نفس وال رجلين
بالزمن المناسب.

اﻟﻣﻣﻳزة

ﻏﻳر اﻟﻣﻣﻳزة
ع
م

وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

م

درجة

0.90

0.10

درجة

0.88

0.09

0.12

درجة

0.91

0.09

0.07

0.05

درجة

0.93

0.08

0.11

0.13

ع

مف

ت

0.10

0.15

0.80

14.13

0.18

0.76

11.10

0.84

25.73

0.82

16.55

درجة

0.93

0.06

0.27

0.20

0.66

10

درجة

0.94

0.07

0.17

0.13

0.77

16.12

درجة

90.50

0.09

0.20

0.22

0.71

9.61

0.07

0.12

0.09

0.82

22.98

درجة

0.94

درجة

26.97 0.81 0.03 0.04 0.09 0.85

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.101 = 0.05
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ ) (8وﺟود ﻓـروق داﻟـﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﻣﻣﻳزة وﻏﻳر اﻟﻣﻣﻳـزة وﻟﺻﺎﻟــﺢ

اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﻣﻳزة ﻣﻣـﺎ ﻳـدﻝ ﻋﻠﻰ ﺻـدق اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﻓـﻰ ﻗﻳـﺎس ﻣـﺎ وﺿـﻌت ﻣـن أﺟﻠـﻪ.

 - 58)ب( اﻟﺛﺑـﺎت:
ﻗﺎﻣـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺑﺈﻳﺟـﺎد ﻣﻌﺎﻣـﻝ اﻟﺛﺑـﺎت ﺑﺈﺳـﺗﺧدام طرﻳﻘـﺔ ﺗطﺑﻳـق اﻹﺧﺗﺑـﺎر ٕواﻋـﺎدة ﺗطﺑﻳﻘـﻪ – Test
 Retestﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻳﻧــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳــﺣوﺑﺔ ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث وﻗــد ﺗــم إﺟ ـراء اﻟﺗطﺑﻳــق اﻷوﻝ ﻟﻣﻔــردات
اﻹﺳ ـ ـ ــﺗﻣﺎرة ﻳ ـ ـ ــوم اﻷرﺑﻌ ـ ـ ــﺎء اﻟﻣواﻓ ـ ـ ــق 2009/ 2/18م ٕواﻋ ـ ـ ــﺎدة ﺗطﺑﻳﻘ ـ ـ ــﻪ ﻳ ـ ـ ــوم اﻷرﺑﻌ ـ ـ ــﺎء اﻟﻣواﻓ ـ ـ ــق /25

2009/2م أى ﺑﻔﺎرق  7أﻳﺎم ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن وﺟدوﻝ ) (9ﻳوﺿﺢ ذﻟك .

 - 59ﺟدوﻝ )(9
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧـﻰ ﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻘﻳﻳم
ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر )اﻟﺛﺑﺎت(
ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

م
وﺿﻊ اﻟﺟﺳـم

1

2

-1
-2
-3

-1
ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳــن

-2
-3
-4
-5

3

-1
ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳــن

-2
-3
-4

4

-1
اﻟﺗﻧﻔــس

5

-2

الجسم يكون وضعه إنسيابيا ً على سطح الماء.
الذراعين والرجلين ممتدتين ف ى وض ع يس مح
لھما بتأدية وظيفتھما.
وضع الرأس مناسب مع الجسم والنظر لألمام
وليس ألسفل.
ً
ف رد ال ذراعين امام ا م ع مواجھ ة الكف ين
للخ ارج بزاوي ة ،وبحي ث تك ون العين ين أس فل
سطح الماء وليس الرأس.
مسك الماء بمواجھة الكفين للماء.
الشد بالذراعين للخارج ثم ألسفل وللخل ف م ع
بقاء الكوعين أعلى من الكفين.
ش د الم اء أس فل الص در بحرك ة ض م قوي ة
وس ريعة م ن الك وعين م ع تق ارب الكف ان
متواجھين أسفل الوجه مباشرة.
الحركة الرجوعي ة أس فل س طح الم اء مباش رة
بف رد ال ذراعين مس تقيمتين لألم ام ودوران
الكفان لمواجھة قاع الحمام.
تب دأ حرك ة ال رجلين عن دما تمت د ال ذراعين
وتخفض الرأس قليالً فى الماء.
ثنى الركبتين لسحب الكعبين تج اه المقع دة م ع
ثن ى الق دمين تج اه الس اق ،وتباع د الكعب ين
والركبتين قليالً.

دف ع الم اء بواس طة الجان ب ال داخلى م ن
الساق والقدم بقوة.
ض م ال رجلين ف ى حرك ة دائري ة كرباجي ة
سريعة والوصول لوضع الطفو.
ترف ع ال رأس ألعل ى ع ن طري ق ق بض
عضالت الرقبة.
يؤخ ذ الت نفس م ن األم ام ع ن طري ق الف م
بسرعة.

 -3إخ راج الزفي ر تح ت س طح الم اء عن د
خفض الرأس قليالً ف ى الم اء أثن اء مرحل ة
الشد وإمتداد الذراعين لألمام.

وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

اﻟﺗطﺑﻳق اﻷوﻝ
م

ع

ن= 10

اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺛﺎﻧﻰ
م

ع

"ر"

درجة

0.935 0.11 0.68 0.12 0.67

درجة

0.974 0.10 0.71 0.12 0.70

درجة

0.926 0.11 0.61 0.12 0.60

درجة

0.976 0.22 0.33 0.17 0.26

درجة

0.971 0.17 0.29 0.18 0.25

درجة

0.918 0.09 0.15 0.09 0.10

درجة

0.980 0.08 0.10 0.07 0.07

درجة

0.961 0.07 0.09 0.06

0.7

درجة

0.971 0.16 0.13 0.15 0.10

درجة

0.989 0.20 0.17 0.18 0.12

درجة

0.947 0.06 0.11 0.05 0.07

درجة

0.967 0.14 0.15 0.13 0.11

درجة

0.942 0.20 0.28 0.20 0.27

درجة

0.968 0.11 0.19 0.13 0.17

درجة

0.985 0.18 0.21 0.22 0.20

اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق

 -1ﻋﻧـ ـ ــدﻣﺎ ﺗﺑـ ـ ــدأ اﻟـ ـ ــذراﻋﻳن ﺿـ ـ ــﻐط اﻟﻣـ ـ ــﺎء ﺗﺣـ ـ ــت
اﻟﺻ ـ ــدر ﻳؤﺧ ـ ــذ اﻟﺷ ـ ــﻬﻳق ،وﺗﺑ ـ ــدأ اﻟ ـ ــرﺟﻠﻳن ﻓ ـ ــﻰ
درﺟﺔ
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺛﻧﻰ ﻓﻰ اﻟرﻛﺑﺗﻳن.

0.12

0.09

0.934 0.11 0.15

 -2اﻟﺗوﻗﻳت اﻟﺳﻠﻳم ﺑﻳن ﺿـرﺑﺎت اﻟـذراﻋﻳن واﻟﺗـﻧﻔس
درﺟﺔ
واﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب.

0.04

0.03

0.915 0.02 0.06

ﻗﻳﻣﺔ " ر " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.632 = 0.05
ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (9أن ﻗ ــﻳم ﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑ ــﺎط ﺑ ــﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘ ــﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛ ــﺎﻧﻰ ﻹﺳ ــﺗﻣﺎرة ﺗﻘﻳ ــﻳم
ﻣﺳ ــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬ ــﺎرى ﻗ ــد ﺗراوﺣ ــت ﻣ ــﺎ ﺑ ــﻳن ) (0.989 -0.915ﻣﻣ ــﺎ ﻳ ــدﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﺛﺑ ــﺎت درﺟ ــﺎت ﻫ ــذﻩ
اﻹﺳﺗﻣﺎرة.
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) (3اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ واﻟﻣﺻﻣم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣرﻓق ):(7
ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺗﺻــﻣﻳم وﺑﻧــﺎء اﻹﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻋﻠــﻰ طﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻔرﻗــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﺑﻛﻠﻳــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق واﻟذى إﺣﺗوى ﻓﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور رﺋﻳﺳﻳﺔ ﺗﺗﺿـﻣن
 44ﻋﺑﺎرة ،ﺣﻳث إﺗﺑﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻹﺧراج اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻓﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ:
 -1ﺗﺣدﻳد اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر
ﺗــم ﺗﺣدﻳــد ﻫــدف اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻓــﻰ ﻗﻳــﺎس ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻟﻌﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻣــن ﺣﻘــﺎﺋق وﻣﻔــﺎﻫﻳم
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر واﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
 -2ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟدراﺳﻰ )اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘرر(
ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﺣﺗــوى اﻟد ارﺳــﻰ )اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘــرر( ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر واﻟــذى ﺗدرﺳــﻪ طﺎﻟﺑــﺎت
ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث ﺑﺷــﻛﻝ ﺗﻔﺻــﻳﻠﻰ ﻟﻛــﻰ ﻳﺗﺿــﻣن اﻹﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻌرﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣــﺔ واﻟﺗــﻰ ﻳــﺗم اﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠﻳﻬــﺎ
أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗدرﻳس ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣذﻛرات ﻓﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ.
 -3ﺗﺣدﻳد ﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر:
إﺳــﺗﻧﺎداً إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻗﺎﻣــت ﺑــﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻣــن ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻣﺣﺗــوى اﻟد ارﺳــﻰ )اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘــرر( ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر

واﻟــذى ﺗدرﺳــﻪ طﺎﻟﺑــﺎت ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث ،وﻛــذﻟك اﻹطــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ارﺟــﻊ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺗــﻰ
ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﻧﺎء اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ،ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -4إﻋداد ﺟدوﻝ اﻟﻣواﺻﻔﺎت:
وﺗﺣدﻳــد اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ ﻟﻣﺣــﺎور اﻹﺧﺗﺑــﺎر وﻣﺳــﺗوﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﻓــﻰ ﺿــوء اﻟﻬــدف اﻟﻌــﺎم ﻟﻺﺧﺗﺑــﺎر
واﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ،وﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻣـن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر واﻟﻣـراد ﻗﻳـﺎس
ﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﻓﻳﻬــﺎ ،ﺗــم ﺗﺣدﻳــد اﻟﻣﺣــﺎور اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ واﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ اﻟﺳــت ﻟﺑﻠــوم واﻟﻣطﻠــوب ﺗﺣﻘﻳﻘﻬــﺎ

وﻗﻳﺎﺳﻬﺎ واﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﺎور واﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻓﻰ ﻛﻝ ﻣﺣور ﻣـن ﻣﺣـﺎور اﻹﺧﺗﺑـﺎر وذﻟـك ﻣـن

ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم إﺳﺗﻣﺎرة ﻹﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑراء ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ) (3ﻣﺣﺎور ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺑﻧـﺎء اﻹﺧﺗﺑـﺎر
ﻣرﻓق ) (6روﻋﻰ ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺣذف ﺑﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳب رأى اﻟﺧﺑﻳـر ،وﺗـم ﻋرﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ) (5ﺧﺑـراء ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ
اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس ﻣرﻓق ) (1وذﻟك ﻟﺗﺣدﻳد :
 ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻹﺧﺗﺑﺎر .

 اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر.

 - 61وﻛﺎﻧت ﻧﺗﻳﺟﺔ إﺳﺗطﻼع اﻟرأى ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 ﻣواﻓﻘﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧﺑراء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻹﺧﺗﺑﺎر.
 ﺗﺣدﻳد اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺣور.
واﻟﺟــدوﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻳوﺿــﺢ آراء اﻟﺧﺑ ـراء ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣــﺎور اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻟﺑﻧــﺎء إﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻰ وأﻫﻣﻳﺗﻬــﺎ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ.
ﺟدوﻝ )(10
آراء اﻟﺧﺑراء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺑﻧﺎء إﺧﺗﺑﺎر
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ.

1
2
3

م

اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

%22.27
%34.1
%43.2
%100

اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

اﻟﻣﺟﻣــوع

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ ) (10ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 ﻋدد ﻣﺣﺎور اﻷﺧﺗﺑﺎر ) (3ﻣﺣﺎور ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ آراء اﻟﺧﺑراء.
 ﺗﺑــﺎﻳن اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ ﻟﻣﺣــﺎور اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻓﻘــد ﺣﺻــﻝ ﻣﺣــور اﻷداء اﻟﻣﻬــﺎرى ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻋﻠــﻰ اﻋﻠــﻰ
ﻧﺳ ــﺑﺔ ﻣﺋوﻳ ــﺔ وﻗ ــدرﻫﺎ ) (%43ﺑﻳﻧﻣ ــﺎ ﺣﺻ ــﻝ ﻣﺣ ــور اﻟﺗط ــور اﻟﺗ ــﺎرﻳﺧﻰ ﻋﻠ ــﻰ أﻗ ــﻝ ﻧﺳ ــﺑﺔ ﻣﺋوﻳ ــﺔ وﻗ ــدرﻫﺎ
).(%22.27
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳـﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻣـن ﻣﺣـﺎور إﺧﺗﺑـﺎر اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻰ وأﻫﻣﻳﺗﻬـﺎ اﻟﻧﺳـﺑﻳﺔ ﻗﺎﻣـت
ﺑﻌرﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ) (5ﺧﺑ ـراء ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ ﻣرﻓــق ) (1ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﺟ ـراء اﻟﻣﻘــﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﻣﻌﻬــم
ﺑﻐ ــرض ﺗﺣدﻳ ــد اﻷﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﻧﺳ ــﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳ ــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳ ــﺔ )اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ -اﻟﻔﻬ ــم -اﻟﺗطﺑﻳ ــق -اﻟﺗﺣﻠﻳ ــﻝ -اﻟﺗرﻛﻳ ــب-
اﻟﺗﻘــوﻳم( ﻓــﻰ ﻛــﻝ ﻣﺣــور ﻣــن ﻣﺣــﺎور اﻹﺧﺗﺑــﺎر إﺳــﺗﻧﺎداً إﻟــﻰ اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ ﻟﻛــﻝ ﻣﺣــور وﻛﺎﻧــت ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو
اﻟﺗﺎﻟﻰ:
ﺟدوﻝ )(11
ﺟدوﻝ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ واﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ
وﻣﺳﺗوﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻵراء اﻟﺧﺑراء

م

اﻟﻣﺣﺎور

اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ

 1اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 2اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 3اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

اﻟﻔﻬم

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗطﺑﻳق

اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻟﺗرﻛﻳب

اﻟﺗﻘوﻳم

16

1

2

-

-

1

20

20

2

6

-

2

-

30

2

3

19

6

7

1

38

اﻷﻫﻣﻳﺔ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ
22.72
%
34.09
%
43.18

 - 62%

اﻟﻣﺟﻣــوع

38

6

27

6

9

2

88

%100

 -5ﺗﺣدﻳد طرق ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر:
ﻣن ﺧﻼﻝ إطﻼع اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ واﻟﺑﺣـوث واﻟدرﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﺛـﻝ د ارﺳـﺔ ﻛـﻝ ﻣـن

"ﺟوزﻳـــــــف ﻧـــــــﺎﺟﻰ ادﻳـــــــب" )2003م()" ،(23ﻣﺣﻣـــــــد زﻏﻠـــــــوﻝ"" ،ﻣﺣﻣـــــــد ﻋﻠـــــــﻰ"" ،ﻫـــــــﺎﻧﻰ ﺳـــــــﻌﻳد"
)2003م()" ،(56إﻳﻬــــــﺎب ﻓﻬــــــﻳم" )2006م() ،(13واﻟﺗـ ـ ــﻰ ﺗﻧﺎوﻟـ ـ ــت أﺳـ ـ ــﺎﻟﻳب اﻟﺗﻘـ ـ ــوﻳم واﻹﺧﺗﺑـ ـ ــﺎرات
اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎء اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟﻳد ،ﻓﻘد إﺧﺗﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ طرﻳﻘﺗﻰ اﻟﺻـواب واﻟﺧطـﺄ،

اﻹﺧﺗﻳﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد وذﻟك ﻷن ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﻛﻣﻝ اﻷﺧرى ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﻣﻳزات واﻟﻌﻳوب.
 -6إﻋداد وﺻﻳﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر:

ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺈﻋــداد وﺻــﻳﺎﻏﺔ ﻋﺑــﺎرات اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﺑﺣﻳــث ﺗﻣﺛــﻝ اﻟﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ )اﻟﻣﻌرﻓــﺔ-
اﻟﻔﻬم -اﻟﺗطﺑﻳق -اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ -اﻟﺗرﻛﻳب -اﻟﺗﻘوﻳم( ،وﻗد راﻋت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻰ ﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﻟﻌﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر:
 أن ﺗﻛون ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻣﺣدد. أن ﺗﻛون ﻟﻐﺔ ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة ﺻﺣﻳﺣﺔ. -أن ﺗﻛون ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻘﻳﺔ ﻋﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر.

 اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻟﻐﺎﻣﺿﺔ؟ اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺳﻬﻠﺔ أو اﻟﺑدﻳﻬﻳﺔ. -اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن إﺳﺗﺧدام ﻋﺑﺎرات ﻧﻔﻰ اﻟﻧﻔﻰ.

 ﺗﺟﻧب إﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻣﻝ اﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ واﺣد.وﻗـد إﺷــﺗﻣﻝ اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻓــﻰ ﺻــورﺗﻪ اﻟﻣﺑدﺋﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ) (100ﻋﺑــﺎرة ﻣرﻓــق ) ،(7وزﻋﺗﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ

ﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺣور وطرق ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻌﺑﺎرات.
 -7إﻋداد اﻟﺻورة اﻷوﻟﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر:

ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم إﺳﺗﻣﺎرة ﻹﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑراء ﺗﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ﻋﺑـﺎرات اﻹﺧﺗﺑـﺎر ﻓـﻰ ﺻـورﺗﻪ
اﻟﻣﺑدﺋﻳــﺔ وﻗــد روﻋــﻰ ان ﺗﻛــون اﻟﻌﺑــﺎرات ﻣﺗﻧوﻋــﺔ وﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻷﻛﺑــر ﻛﻣﻳــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻰ اﻟﻣﺣــﺎور ﻗﻳــد
اﻟﺑﺣـث واﻟﺗـﻰ ﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﺑﺈﺳـﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت ﺣﻳـث ﺑﻠـﻎ ﻋــددﻫﺎ ) (100ﻋﺑـﺎرة ،وﺗـم ﻋرﺿــﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ) (5ﺧﺑراء ﻓﻰ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﻣـن أﻋﺿـﺎء ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗـدرﻳس ﺑﻛﻠﻳـﺎت اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﻣرﻓـق ) (1وذﻟـك

ﻹﺑداء اﻟرأى ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

 اﻟدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟﻠﻐوﻳﺔ ﻟﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎر. -ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎر.

 - 63 ﺷﻣوﻟﻳﺔ اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻋن ﺑﻌد. اﻻﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺣور ﻣن اﻟﻣﺣﺎور ﻗﻳد اﻟﺑﺣث. إﺑداء اﻳﺔ ﻣﻼﺣظﺎت أو ﻣﻘﺗرﺣﺎت.وﻗد ﻗﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن ﺑﺣذف ٕواﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض ﻋﺑﺎرات إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻰ ﺣﺗـﻰ ﻳﻧﺎﺳـب اﻷﻫـداف
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر وﺟدوﻝ ) (12ﻳوﺿﺢ ذﻟك.
ﺟدوﻝ )(12
اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗم ﺣذﻓﻬﺎ ﻣن إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
م
1

اﻟﻌﺑﺎرات

اﻟﻣﺣﺎور

اﻟﺗطـــــور اﻟﺗـــــﺎرﻳﺧﻰ ﻟﺳـــــﺑﺎﺣﺔ  -1أﻗﻳﻣت أوﻝ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻋﺎم 1833م وﻓﺎز ﺑﻣﻌظم ﺳﺑﺎﻗﺎﺗﻬﺎ أﺣد
اﻟﺻدر.

اﻟﻬﻧود اﻟﺣﻣر.

 -2أﻗﻳﻣت أوﻝ دورة أوﻟﻳﻣﺑﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ أﺛﻳﻧﺎ ﻋﺎم ............
 -3ظﻬر اوﻝ ﻛﺗﺎب ﻓﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟﻧﻳﻛوﻻس واﻳﺗﻣﺎن ﻋﺎم ...............
 -4ﻣﺎرس اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘدﻳم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﻬدف ..............

2

اﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻟـــــــدوﻟﻰ ﻟﺳـــــــﺑﺎﺣﺔ  -5ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺳطﺢ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﺑدء ﻫﻰ  0.50م  0.75 xم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.
اﻟﺻدر.

 -6ﻻ ﺗﻘﻝ ﺷدة اﻹﺿﺎءة ﻓوق ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء وﺣﺎﺋط اﻟدوران ﻋن  600ﻟﻛس.
 -7ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻝ.
 -8ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻳدﻳن اﻟﻣﻘﻌدة ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر أﺛﻧﺎء اﻟﺷدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد
اﻟﺑداﻳﺔ وﺑﻌد ﻛﻝ دوران.

 -9ﺟﻣﻳﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺗؤدى  ...........وﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻰ واﺣد.
 -10درﺟﺔ ﺣ اررة اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن .................
 -11ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺣواﺋط اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺗوازﻳﺔ وﺗﺷﻛﻝ زاوﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺳطﺢ
وﻣﺑﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﺎدة ......................

3

اﻷداء اﻟﻣﻬــــــــــﺎرى ﻟﺳــــــــــﺑﺎﺣﺔ  -12ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد ﺗﺗﺣرك اﻟذراﻋﻳن ﻟﻠﺟﺎﻧب وﻷﺳﻔﻝ ﻣﻊ إﻧﺛﻧﺎء ﺑﺳﻳط ﻓﻰ
اﻟﺻدر.

اﻟﻣرﻓق .

 -13ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن وﺻوﻝ اﻟﻳدﻳن أﺳﻔﻝ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗﻔﻳن .
 -14ﻓﻰ ﺑداﻳﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﺗﺗﺟﻪ اﻟرﻛﺑﺗﻳن ﻟﻠداﺧﻝ وﻳدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘدﻣﻳن ﻟﻠﺧﺎرج
 -15ﺗؤدى اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن ﺑﺄﻛﺑر ﺟﻬد ﻋﺿﻠﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻗﻝ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
.

 -16ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﺄﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﻣن اﻟﻔم ٕواﺧراج اﻟزﻓﻳر ﻣن اﻟﻔم واﻷﻧف

 - 64ﻣﻌﺎ .
 -17ﺗﻣر ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣﻝ ﻫﻣﺎ ...................
 -18ﺗﻧﺗﺞ ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ...................
 -19ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﻋﻠﻰ............

ﺟدوﻝ )(13
اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻰ ﺗم إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣن إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
اﻟﻣﺣﺎور

م
 1اﻟﺗطــــور اﻟﺗــــﺎرﻳﺧﻰ ﻟﺳــــﺑﺎﺣﺔ  -1ﻓﺷﻝ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟطﺎردة ﻟﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻗدﻳﻣﺎً ﻷن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺎﺑﻳن رﺟﻠﻰ اﻟﺳﺑﺎح

2
3

اﻟﻌﺑﺎرات

اﻟﺻدر.
ﻟم ﺗﻧدﻓﻊ ﻟﻠﺧﻠف.
 -2ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻛﺎن ﻳﺗم ﺗﻌﻠﻳم ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟطﺎردة ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ
ﺣرف .......................
 -3ﺣرﻛﺔ اﻟﻘدﻣﻳن ﺗﺷﺑﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟذراﻋﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺣﻳث ﺗؤدى ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ
.........................
 -4اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛرﺑﺎﺟﻳﺔ ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺗﺗم ﻋن طرﻳق...........
اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟـــــدوﻟﻰ ﻟﺳـــــﺑﺎﺣﺔ  -5ﻣﺳﺎﻓﺔ 200 ،100 ،50م ﻣن ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر اﻟﺗﻰ ﻳﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄرﻗﺎم
اﻟﺻدر.
ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻣﺎم ﺳﺑﺎﺣﺔ 50م.
اﻷداء اﻟﻣﻬــــــــﺎرى ﻟﺳــــــــﺑﺎﺣﺔ  -6أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة إﻧزﻻق اﻟذراﻋﻳن أﻣﺎﻣﺎً ﺗﻛون اﻟرﺟﻠﻳن ﻣﻣﺗدﺗﻳن ﺧﻠﻔﺎً.
اﻟﺻدر.
 -7ﻳﻌﻘب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﻬﻳق ﻋودة اﻟوﺟﻪ ﻟﻠﻣﺎء أﺛﻧﺎء ﻓرد اﻟذراﻋﻳن أﻣﺎﻣﺎً.

 -8إﻋداد ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻹﺧﺗﺑﺎر:
ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺻــﻳﺎﻏﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻣرﻓــق ) (7ﻓــﻰ ﺻــورة ﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑــﺎر ﺗﺷــﺗﻣﻝ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ واﻟﻬدف ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﺄﺳـﻠوب ﻣﺑﺳـط وﺳـﻬﻝ ﻳظﻬـر أن اﻟﻬـدف اﻷﺳﺎﺳـﻰ ﻣـن اﻹﺧﺗﺑـﺎر ﻫـو
ﺗﻘوﻳم اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ وﻟﻳس إﻣﺗﺣﺎﻧﺎً.
 -9إﻋداد ﺧطﺔ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر:

ﺗم ﺗﺣدﻳد درﺟﺔ واﺣدة ﻟﻛﻝ ﺳؤاﻝ ﻣن أﺳﺋﻠﺔ اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر ) (88درﺟﺔ.

 -10إﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻋﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر:
ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻣدى ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.

اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺗم إﺟراء ﻫذة اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣـن 2009 / 2/19م إﻟـﻰ 2009 /2 /26م ﻋﻠـﻰ ) (60طﺎﻟﺑـﺔ ﻣـن
ﻧﻔــس ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث وﻣــن ﺧــﺎرج ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ،وذﻟــك ﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻣــدى ﺻــﻼﺣﻳﺔ ﻋﺑــﺎرات اﻹﺧﺗﺑــﺎر،

 - 65ﺣﻳــث ﺗــم ﺗطﺑﻳــق اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻓــﻰ ﺻــورﺗﻪ اﻟﻣﺑدﺋﻳــﺔ ﻳــوم اﻟﺧﻣــﻳس اﻟﻣواﻓــق 2009 /2 /19م واﻟﺗــﻰ ﺗﺿــﻣﻧت
ﻋدد ) (88ﻋﺑﺎرة ﻟﺣﺳﺎب اﻵﺗﻰ:

أ .ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ.
ب .ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز.
ج .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر.
أ -ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر:
ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺣﺳــﺎب ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺳــﻬوﻟﺔ واﻟﺻــﻌوﺑﺔ ﻟﻌﺑــﺎرات اﻹﺧﺗﺑــﺎر اﻟـ ـ ) ،(88وذﻟــك ﺑﻬــدف

ﺗﻘﻳﻳم ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث ﺳﻬوﻟﺗﻬﺎ وﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ ،وﻗـد ﺣـددت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻣﻌﺎﻣـﻝ اﻟﺳـﻬوﻟﺔ واﻟﺻـﻌوﺑﺔ
ﻣﺎ ﺑﻳن ) (0.75 – 0.25ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺑﺎرات وﻛﻠﻣﺎ إﻗﺗرﺑت ﻣن  %50ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،وذﻟك وﻓﻘـﺎً ﻟﻣـﺎ إﺗﺑﻌﻧـﻪ

ﻣﻌظــم اﻟد ارﺳــﺎت وﻣــﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻳــﺔ اﻟﻣ ارﺟــﻊ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻓــﻰ ﺑﻧــﺎء اﻹﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣﺟــﺎﻝ
اﻟرﻳﺎﺿﻰ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﻘوﻳم ٕ ،واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ =

اإلجابات الصحيحة لكل سؤال
على عدد االفراد الكلى

واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﻳﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﺟﻣوﻋﻬم ﻳﺳﺎوى اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﻳﺢ ):(12
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ =  -1ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ .

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ =  -1ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ.

وﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻳﺗراوح ﻣﺎﺑﻳن ) (0.517 - 0.267ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗراوح ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺎ ﺑـﻳن
).(0.733 – 0.483
ب -ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻟﻌﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر:
ﻗﺎﻣ ــت اﻟﺑﺎﺣﺛـــﺔ ﺑﺣﺳ ــﺎب ﻣﻌـ ــﺎﻣﻼت اﻟﺗﻣﻳﻳـ ــز ﻟﻌﺑ ــﺎرات اﻹﺧﺗﺑـ ــﺎر ) ،(88وذﻟ ــك ﺑﻬـ ــدف إﺳـ ــﺗﺧﻼص

اﻟﻌﺑــﺎرات ذات اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳ ـز ﺑــﻳن أﻓ ـراد اﻟﻌﻳﻧــﺔ ،وﻗــد ﺣــددت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳــز ) (0.30ﻓــﺄﻛﺛر
ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌﺑﺎرات وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ إﺗﺑﻌﺗﻪ ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت وﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓـﻰ ﺑﻧـﺎء
اﻹﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣﺟــﺎﻝ اﻟرﻳﺎﺿــﻰ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻ ـﻳن ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻘﻳــﺎس واﻟﺗﻘــوﻳمٕ ،واﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز ):(12

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز=

ﻣﺟﻣوع اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ – ﻣﺟﻣوع اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻧﻳﺎ
إﺣدى اﻟﻔﺋﺗﻳن )اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن(

 - 66وﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻳﺗراوح ﻣﺎﺑﻳن ).(0.688 - 0.125-

واﻟﺟــدوﻝ ) (14ﻳوﺿــﺢ ﻗــﻳم ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺳــﻬوﻟﺔ واﻟﺻــﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳ ـز ﻟﻌﺑــﺎرات اﻹﺧﺗﺑــﺎر اﻟـ ـ )(88

اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ﺟدوﻝ )(14
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳز ﻟﻌﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

ن= 60

م

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳز

م

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳز

1

0.317

0.683

0.313

45

0.333

0.667

*0.25

2

0.467

0.533

0.563

46

0.467

0.533

*0.188

3

0.4

0.6

0.438

47

0.4

0.6

0.375

4

0.35

0.65

*0.188

48

0.367

0.633

*0.188

5

0.367

0.633

*0.25

49

0.417

0.583

0.438

6
7
8
9

0.467
0.417
0.383
0.417

0.533
0.583
0.617
0.583

0.313
0.313
0.357
0.438

50
51
52
53

0.467
0.517
0.517
0.467

0.533
0.483
0.483
0.533

0.50
0.50
0.625
0.563

10

0.417

0.583

*0.25

54

0.467

0.533

0.438

11

0.4

0.6

*0.125-

55

0.517

0.483

0.625

12
13
14
15

0.433
0.367
0.417
0.35

0.567
0.633
0.583
0.65

0.50
0.438
0.313
0.438

56
57
58
59

0.267
0.467
0.5
0.4

0.733
0.533
0.5
0.6

0.375
0.50
0.563
0.688

16

0.267

0.733

*0.188

60

0.467

0.533

0.438

17

0.283

0.717

0.438

61

0.267

0.733

0.375

18

0.417

0.583

0.50

62

0.417

0.583

*0.125

19

0.267

0.733

0.625

63

0.417

0.583

*0.188

20

0.333

0.667

0.625

64

0.4

0.6

*0.25

21

0.417

0.583

0.313

65

0.267

0.733

*0.25

22

0.467

0.533

0.50

66

0.267

0.733

*0.25

23
24

0.467
0.417

0.533
0.583

0.50
0.438

67
68

0.417
0.267

0.583
0.733

0.313
0.563

25

0.383

0.617

0.50

69

0.4

0.6

*0.188

26

0.417

0.583

*0.188

70

0.417

0.583

*0.25

27

0.467

0.533

0.313

71

0.267

0.733

0.438

28

0.267

0.733

0.563

72

0.367

0.633

*0.25

 - 6729

0.367

0.633

0.313

73

0.35

0.65

0.50

30

0.4

0.6

*0.25

74

0.383

0.617

*0.188

31

0.4

0.6

0.438

75

0.45

0.55

*0.125-

32

0.417

0.583

*0.25

76

0.417

0.583

0.313

ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(14
م

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳز

م

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳز

33
34
35

0.317
0.45
0.35

0.683
0.55
0.65

0.313
0.438
0.625

77
78
79

0.35
0.267
0.4

0.65
0.733
0.6

0.563
0.313
0.313

36

0.4

0.6

*0.25

80

0.4

0.6

*0.125-

37

0.35

0.65

*0.188

81

0.35

0.65

0.438

38

0.383

0.617

0.375

82

0.45

0.55

*0.062

39

0.3

0.7

*0.125

83

0.417

0.583

*0.125-

40

0.383

0.617

*0.188

84

0.417

0.583

0.438

41

0.4

0.6

*0.25

85

0.517

0.483

0.313

42

0.367

0.633

0.375

86

0.4

0.6

0.313

43

0.467

0.533

*0.125

87

0.467

0.533

0.438

44

0.367

0.633

0.375

88

0.417

0.583

*0.25

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (14أن ﻫﻧــﺎك ) (31ﻋﺑــﺎرة ﻟــم ﺗﺣﻘــق اﻟﺷــروط اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻘﺑوﻟﻬــﺎ وﻟــذﻟك ﺗــم

ﺣــذﻓﻬﺎ وﻫــﻰ ﻋﺑــﺎرات أرﻗــﺎم )،41 ،40 ،39 ،37 ،36 ،32 ،30 ،26 ،16 ،11 ،10 ،5 ،4
،82 ،80 ،75 ،74 ،72 ،70 ،69 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،48 ،46 ،45 ،43
.(88 ،83
واﻟﺟــدوﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻳوﺿــﺢ ﻋــدد وأرﻗــﺎم اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﻣﺣذوﻓــﺔ ﻣــن اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻓــﻰ ﺻــورﺗﻪ اﻟﻣﺑدﺋﻳــﺔ وﻓﻘ ـﺎً

ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳز.

ﺟدوﻝ )(15

ﻋدد وأرﻗﺎم اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣذوﻓﺔ ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻓﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ
وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳز

م

اﻟﻣﺣــﺎور

 1ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

اﻟﻘــــــﺎﻧون اﻟــــــدوﻟﻰ ﻟﺳــــــﺑﺎﺣﺔ
2
اﻟﺻدر
اﻷداء اﻟﻣﻬــــــــــﺎرى ﻟﺳــــــــــﺑﺎﺣﺔ
3
اﻟﺻدر

ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات ﻓﻰ
اﻟﺻورة اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ

ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات
اﻟﻣﺣذوﻓﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد
اﻟﻌﺑﺎرات ﺑﻌد
اﻟﺣذف

20

5

15

30

12

18

38

14

24

أرﻗﺎم اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣذوﻓﺔ
16 ،11 ،10 ،5 ،4

،39 ،37 ،36 ،32 ،30 ،26
48 ،46 ،45 ،43 ،41 ،40

،69 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62
،82 ،80 ،75 ،74 ،72 ،70
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اﻟﻣﺟﻣوع

88

57

31

88 ،83

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (15أن ﻋــدد ﻋﺑــﺎرات اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻓــﻰ ﺻــورﺗﻪ اﻟﻣﺑدﺋﻳــﺔ ﺑﻠﻐــت ) (88ﻋﺑــﺎرة ﺑﻌــد
إﺿــﺎﻓﺔ وﺣــذف اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﺗــﻰ ﻟــم ﻳواﻓــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ اﻟﺧﺑ ـراء ،وﻗــد ﺗــم ﺣــذف ﻋــدد ) (31ﻋﺑــﺎرة وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت

اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳز ،وﻣن ﺛم أﺻﺑﺢ ﻋدد ﻋﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد اﻟﺣذف ) (57ﻋﺑﺎرة.
ج -اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر:
أ -ﺻدق اﻹﺧﺗﺑﺎر:
إﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻧوﻋﻳن ﻣن أﻧواع اﻟﺻدق ﻫﻣﺎ:
 ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى:ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﻌــرض اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻋﻠــﻰ ﺧﻣﺳــﺔ ﻣــن اﻟﺳــﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣــﻳن ﻣــن أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﻳن ﻓــﻰ اﻟﺳ ـﺑﺎﺣﺔ ﺑﻛﻠﻳــﺎت اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ اﻹﺧﺗﺑــﺎر وﻣﻼﺣظــﺔ ﻋﺑﺎ ارﺗــﻪ ﻣ ـرة أﺧــرى
ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن اﻟدﻗــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ وﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻌﺑــﺎرات ﻟﻣﺳــﺗوى وﺳــن اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ،وﺗﻧﺎﺳــﺑﻬﺎ ﻣــﻊ ﻛــﻝ ﻣﺣــور ﻣــن اﻟﻣﺣــﺎور
اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر ،وأﺧﻳ اًر ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗطﺑﻳق ،وﻓﻰ ﺿوء آراء اﻟﻣﺣﻛﻣﻳن أﺻﺑﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻓﻰ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻰ
ﻣﻛون ﻣن ) (57ﻋﺑﺎرة.
 ﺻدق اﻹﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻰ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر:ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺣﺳﺎب ﺻدق اﻹﺗﺳﺎق اﻟدﺧﻠﻰ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر واﻟـذى إﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ) (57ﻋﺑـﺎرة ﺑﻌـد
ﺣذف اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻘﺑوﻟﻬـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺳـﻬوﻟﺔ واﻟﺻـﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳـز
وذﻟك ﺑﻐرض اﻵﺗﻰ:
 -1إﻳﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣور اﻟذى ﺗﻧﺗﻣﻰ إﻟﻳﺔ اﻟﻌﺑﺎرة.
 -2إﻳﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر.
 -3إﻳﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻣﺣور واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر.
واﻟﺟداوﻝ ) (19 :16ﺗوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣور
اﻟذى ﺗﻧﺗﻣﻰ إﻟﻳﺔ واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر.
ﺟدوﻝ )(16
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣور اﻟذى ﺗﻧﺗﻣﻰ
إﻟﻳﺔ واﻟﺧﺎص ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر
ن= 60
م

رﻗم
اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط
ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻣﺣور

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﻣﻊ
اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
6
7
8
9
12

0.359
0.529
0.500
0.489
0.392
0.496
0.544
0.589

*0.173
0.365
0.331
0.326
*0.231
0.344
0.420
0.440

م

رﻗم
اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط
ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻣﺣور

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﻣﻊ
اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

9
10
11
12
13
14
15

13
14
15
17
18
19
20

0.462
0.290
0.533
0.445
*0.229
0.437
0.477

0.332
*0.212
0.349
0.257
0.420
0.394
0.484

 - 69ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 0.250 =0.05
ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (16أن ﻋﺑ ــﺎرات ﻣﺣ ــور ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺳ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻ ــدر ﻟﻬ ــﺎ ﻣﻌ ــﺎﻣﻼت إرﺗﺑ ــﺎط داﻟ ــﺔ
إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) (0.05ﻣـﻊ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺣـور اﻟـذى ﺗﻧﺗﻣـﻰ إﻟﻳـﺔ واﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑـﺎر ،ﻋـدا
اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) (18اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﻣﻝ إرﺗﺑﺎط داﻝ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣور ،واﻟﻌﺑﺎرات رﻗـم )،1
 (14 ،7اﻟﺗ ــﻰ ﻟ ــم ﺗﺣﻘ ــق ﻣﻌﺎﻣ ــﻝ إرﺗﺑ ــﺎط داﻝ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎً ﻣ ــﻊ اﻟدرﺟ ــﺔ اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑ ــﺎر ،ﻟ ــذا ﺗ ــم ﺣ ــذف ﻫ ــذة
اﻟﻌﺑﺎرات ،وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﻋدد ﻋﺑﺎرات ﻫذا اﻟﻣﺣور ) (11ﻋﺑﺎرة.

 - 70ﺟدوﻝ )(17
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣور اﻟذى ﺗﻧﺗﻣﻰ إﻟﻳﺔ
واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

ن= 60

م

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻹرﺗﺑﺎط ﻣﻊ
درﺟﺔ اﻟﻣﺣور

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط
ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

م

16

21

0.535

0.267

25

33

17

22

0.676

0.574

26

34

18

23

0.676

0.484

27

35

*0.210
0.574

19

24

0.596

0.540

28

38

20

25

0.655

0.486

29

42

*0.128
0.358

*0.239

21

27

22

28

*0.163
0.573

*0.201

30

44

0.231

0.335

31

47

0.293

0.256

23

29

0.448

0.235

32

49

0.508

0.377

24

31

0.275

0.351

33

50

0.502

0.413

0.427

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط
ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻣﺣور

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط
ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

0.436

0.346
0.341
0.585
0.255

ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 0.250 =0.05
ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (17أن ﻋﺑــﺎرات ﻣﺣــور اﻟﻘــﺎﻧون اﻟــدوﻟﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻟﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﻣﻼت إرﺗﺑــﺎط
داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) (0.05ﻣـﻊ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺣـور اﻟـذى ﺗﻧﺗﻣـﻰ إﻟﻳـﺔ واﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑـﺎر،

ﻋدا اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) (38 ،27اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﻣﻝ إرﺗﺑﺎط داﻝ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻣـﻊ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺣـور واﻟدرﺟـﺔ

اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر ،واﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ) (34اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﻣـﻝ إرﺗﺑـﺎط داﻝ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺎً ﻣـﻊ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺣـور،

ﻟذا ﺗم ﺣذف ﻫذة اﻟﻌﺑﺎرات ،وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﻋدد ﻋﺑﺎرات ﻫذا اﻟﻣﺣور ) (15ﻋﺑﺎرة.

 - 71ﺟدوﻝ )(18
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣور اﻟذى ﺗﻧﺗﻣﻰ
إﻟﻳﻪ واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر
م

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط
ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻣﺣور

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط
ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
67

0.618
0.705
0.496
0.523
0.678
0.487
0.362
0.661
0.643
*0.222
*0.238
0.283

0.516
0.587
0.451
0.471
0.584
0.385
0.326
0.529
0.620
*0.175
*0.197
*0.202

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ن= 60

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط
ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻣﺣور

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط
ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

68
71
73
76
77
78
79
81
84
85
86
87

0.473
0.372
0.589
0.256
0.533
0.312
*0.248
0.351
0.338
0.290
*0.159
0.269

0.401
0.346
0.531
0.260
0.551
0.333
0.286
0.440
0.329
*0.231
0.272
0.316

ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 0.250 =0.05
ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (18أن ﻋﺑــﺎرات ﻣﺣــور اﻷداء اﻟﻣﻬــﺎرى ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻟﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﻣﻼت إرﺗﺑــﺎط
داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) (0.05ﻣـﻊ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺣـور اﻟـذى ﺗﻧﺗﻣـﻰ إﻟﻳـﺔ واﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑـﺎر،
ﻋــدا اﻟﻌﺑــﺎرﺗﻳن رﻗــم ) (61 ،60اﻟﻠﺗــﺎن ﻟــم ﺗﺣﻘﻘ ـﺎ ﻣﻌﺎﻣــﻝ إرﺗﺑــﺎط داﻝ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻣــﻊ اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺣــور
واﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑــﺎر ،واﻟﻌﺑــﺎرﺗﻳن رﻗــم ) (86 ،79اﻟﻠﺗــﺎن ﻟــم ﺗﺣﻘﻘــﺎ ﻣﻌﺎﻣــﻝ إرﺗﺑــﺎط داﻝ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻣــﻊ
اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺣــور اﻟــذى ﺗﻧﺗﻣﻳــﺎن إﻟﻳــﻪ ،واﻟﻌﺑــﺎرﺗﻳن رﻗــم ) (85 ،67اﻟﺗــﻰ ﻟــم ﺗﺣﻘﻘ ـﺎ ﻣﻌﺎﻣــﻝ إرﺗﺑــﺎط داﻝ
إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑـﺎر ،ﻟـذا ﺗـم ﺣـذف ﻫـذة اﻟﻌﺑـﺎرات ،وﺑـذﻟك أﺻـﺑﺢ ﻋـدد ﻋﺑـﺎرات ﻫـذا اﻟﻣﺣـور
) (18ﻋﺑﺎرة.
واﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻳوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻣﺣور واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر
ﺟدوﻝ )(19
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور
اﻹﺧﺗﺑﺎر واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر
م

1
2
3

ﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 0.250 =0.05

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﻣﻊ اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر
0.751
0.856
0.923

 - 72ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (19أن ﻗــﻳم ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑــﺎط ﺑــﻳن درﺟــﺔ ﻛــﻝ ﻣﺣــور ﻣــن ﻣﺣــﺎور اﻹﺧﺗﺑــﺎر
واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر ﻗد ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﻳن ) (0.923 – 0.751وﺟﻣﻳﻌﻬﻣـﺎ داﻝ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى
).(0.05
واﻟﺟــدوﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻳوﺿــﺢ ﻋــدد وأرﻗــﺎم اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﻣﺣذوﻓــﺔ ﻣــن اﻹﺧﺗﺑــﺎر وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌﺎﻣــﻝ ﺻــدق اﻹﺗﺳــﺎق

اﻟداﺧﻠﻰ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر.

م

ﺟدوﻝ )(20
ا
ﻋدد وأرﻗﺎم
اﻟﻌﺑﺎرت اﻟﻣﺣذوﻓﺔ ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر وﻓﻘﺎً
ﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﺻدق اﻹﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻰ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

اﻟﻣﺣــﺎور

 1ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

 2اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
3

اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻋدد
اﻟﻌﺑﺎرات

ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات
اﻟﻣﺣذوﻓﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات
ﺑﻌد اﻟﺣذف

15

4

11

18

3

15

24

6

18

57

13

44

أرﻗﺎم اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺣذوﻓﺔ
18 ،14 ،7 ،1
38 ،34 ،27

،85 ،79 ،67 ،61 ،60
86

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ ) (20أن ﻋدد ﻋﺑﺎرات اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺑﻠﻐت ) (57ﻋﺑﺎرة ،وﻗد ﺗم ﺣـذف ﻋـدد )(13

ﻋﺑــﺎرة وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻣﻌﺎﻣــﻝ ﺻــدق اﻹﺗﺳــﺎق اﻟــداﺧﻠﻰ ﻟﻺﺧﺗﺑــﺎر ،وﺑــذﻟك أﺻــﺑﺢ ﻋــدد ﻋﺑــﺎرات اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﺑﻌــد اﻟﺣــذف

) (44ﻋﺑﺎرة.

ب -ﺛﺑﺎت اﻹﺧﺗﺑﺎر:
ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﻳﺟﺎد ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﻳﻘـﺔ ﺗطﺑﻳـق اﻹﺧﺗﺑـﺎر ٕواﻋـﺎدة ﺗطﺑﻳﻘـﻪ Test :
 – Retestﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻳﻧـﺔ اﻹﺳـﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳـﺣوﺑﺔ ﻣـن ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺑﺣـث اﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻋـددﻫﺎ ) (60طﺎﻟﺑـﺔ ،وذﻟـك
ﺑﺗطﺑﻳق اﻹﺧﺗﺑﺎر واﻟذى إﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ) (44ﻋﺑﺎرة ﺑﻌد ﺣذف اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺣﻘق ﺷرط اﻹﺗﺳـﺎق اﻟـداﺧﻠﻰ

ﺑـﻳن درﺟـﺔ ﻛـﻝ ﻋﺑـﺎرة واﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺣـور اﻟـذى ﺗﻧﺗﻣـﻰ إﻟﻳـﺔ ،ودرﺟـﺔ ﻛـﻝ ﻋﺑـﺎرة واﻟدرﺟـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑــﺎر،
وﻗــد ﺗــم إﺟـراء اﻟﺗطﺑﻳــق اﻷوﻝ ﻟﻺﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻳــوم اﻟﺧﻣــﻳس اﻟﻣواﻓــق 2009 /2 /19م ٕواﻋــﺎدة ﺗطﺑﻳﻘــﻪ
ﻳــوم اﻟﺧﻣــﻳس اﻟﻣواﻓــق 2009 /2 /26م أى ﺑﻔــﺎرق  7أﻳــﺎم ﺑــﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘــﻳن وﺟــداوﻝ ) (24 :21ﺗوﺿــﺢ
ذﻟك.
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻟﻌﺑﺎرات ﻛﻝ ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر.

 - 73ﺟدوﻝ )(21
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧـﻰ
ﻟﻌﺑﺎرات ﻣﺣور ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
م

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن
اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن

م

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

1
2
3
4
5
6

2
3
6
8
9
12

0.800
0.756
0.802
0.788
0.798
0.796

7
8
9
10
11

13
15
17
19
20

ن= 60
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن
0.823
0.747
0.767
0.711
0.733

ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 0.250 =0.05
ﻳﺗﺿﺢ ﻣـن ﺟـدوﻝ ) (21أن ﻗـﻳم ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑـﺎط ﺑـﻳن درﺟـﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘـﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻟﻌﺑـﺎرات
ﻣﺣــور ﺗــﺎرﻳﺦ ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻗــد ﺗراوﺣــت ﻣــﺎ ﺑــﻳن ) (0.823 – 0.711وﺟﻣﻳﻌﻬﻣــﺎ داﻝ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧــد
ﻣﺳﺗوى ) (0.05ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ.

ﺟدوﻝ )(22
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧـﻰ ﻟﻌﺑﺎرات
ﻣﺣور اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
م

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن
اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن

1
2

21
22

0.794
0.735

3

23

0.771

4

24

0.798

5

25

0.794

6

28

0.702

7

29

0.830

ن= 60

م

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

33
35

0.790
0.797

42

0.731

44

0.800

47

0.708

49

0.836

50

0.833

 - 748

0.736

31

ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 0.250 =0.05

ﻳﺗﺿﺢ ﻣـن ﺟـدوﻝ ) (22أن ﻗـﻳم ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑـﺎط ﺑـﻳن درﺟـﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘـﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻟﻌﺑـﺎرات

ﻣﺣـ ــور اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻟـ ــدوﻟﻰ ﻟﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـ ــدر ﻗـ ــد ﺗراوﺣـ ــت ﻣـ ــﺎ ﺑـ ــﻳن ) (0.836 – 0.702وﺟﻣﻳﻌﻬﻣـ ــﺎ داﻝ
إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) (0.05ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ.
ﺟدوﻝ )(23
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧـﻰ ﻟﻌﺑﺎرات
ﻣﺣور اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ن= 60

م

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن
اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن

م

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن

1
2
3
4
5
6
7
8
9

51
52
53
54
55
56
57
58
59

0.868
0.900
0.838
0.808
0.868
0.899
0.875
0.807
0.728

10
11
12
13
14
15
16
17
18

68
71
73
76
77
78
81
84
87

0.874
0.765
0.892
0.710
0.726
0.874
0.899
0.817
0.712

ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 0.250 =0.05

ﻳﺗﺿﺢ ﻣـن ﺟـدوﻝ ) (23أن ﻗـﻳم ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑـﺎط ﺑـﻳن درﺟـﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘـﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻟﻌﺑـﺎرات

ﻣﺣـ ــور اﻷداء اﻟﻣﻬـ ــﺎرى ﻟﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـ ــدر ﻗـ ــد ﺗراوﺣـ ــت ﻣـ ــﺎ ﺑـ ــﻳن ) (0.900 – 0.712وﺟﻣﻳﻌﻬﻣـ ــﺎ داﻝ
إﺣﺻﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ) (0.05ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻳﺔ.
واﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻳوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن درﺟﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻟﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر
واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر.

م
1
2

ﺟدوﻝ )(24
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن درﺟﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧـﻰ
ﻟﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑـﺎر واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

ﻣﺣﺎور اﻹﺧﺗﺑﺎر
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

ن= 60

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن
0.909
0.906

 - 753
4

اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

0.932

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر

0.937

ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 0.250 =0.05
ﻳﺗﺿﺢ ﻣـن ﺟـدوﻝ ) (24أن ﻗـﻳم ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑـﺎط ﺑـﻳن درﺟـﺎت اﻟﺗطﺑﻳﻘـﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻟﻣﺣـﺎور
اﻹﺧﺗﺑـ ــﺎر ﻗـ ــد ﺗراوﺣـ ــت ﻣـ ــﺎ ﺑـ ــﻳن ) (0.932 – 0.906وﺑﻠﻐـ ــت اﻟدرﺟـ ــﺔ اﻟﻛﻠﻳـ ــﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑـ ــﺎر )(0.937
وﺟﻣﻳﻌﻬﻣــﺎ داﻝ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى ) (0.05ﻣﻣــﺎ ﻳــدﻝ ﻋﻠــﻰ ﺛﺑﺎﺗﻬــﺎ وأن إﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ذو

ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻲ.

 -11اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر:
ﻓ ــﻰ ﺿ ــوء ﻣ ــﺎ أﺳ ــﻔرت ﻋﻧ ــﻪ ﺧطـ ـوات ﺗﻘﻧ ــﻳن اﻹﺧﺗﺑ ــﺎر واﻟﺗ ــﻰ ﺗﺿ ــﻣﻧت ﺣﺳ ــﺎب ﻣﻌ ــﺎﻣﻼت اﻟﺳ ــﻬوﻟﺔ
واﻟﺻــﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻣﻳﻳــز وﺻــدق اﻹﺗﺳــﺎق اﻟــداﺧﻠﻰ ﻟﻠﻌﺑــﺎرات ،ﺗوﺻــﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ إﻟــﻰ ﺑﻧــﺎء ٕواﻋــداد اﻟﺻــورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ
ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر ﻣرﻓق ) (7واﻟﺗﻰ إﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠـﻰ ) (44ﻋﺑـﺎرة ﻣوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣـﺎور اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻳوﺿـﺣﻬﺎ اﻟﺟـدوﻝ
اﻟﺗﺎﻟﻰ:

ﺟدوﻝ )(25
ﺗوزﻳﻊ ﻋﺑﺎرات إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻓﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟطرق ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻌﺑﺎرات

طرق ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻌﺑﺎرات
أرﻗﺎم ﻋﺑﺎرات اﻹﺧﺗﻳﺎر ﻣن
أرﻗﺎم ﻋﺑﺎرات اﻟﺻواب
ﻣﺗﻌدد
واﻟﺧطﺄ

م

اﻟﻣﺣﺎور

ﻋدد
اﻟﻌﺑﺎرات

1

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

11

9 ،8 ،6 ،3 ،2

2

اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

15

3

اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

18

24، 23 ،22،21
31، 29 ، 28، 25،
35،33،
54 ،53 ، 52، 51
،58، 57، 56،55 ،
68 ،59
25

اﻟﻣﺟﻣوع

44

17، 15، 13، 12
20 ،19،
،49 ،47 ،44 ،42
50
،77 ، 76، 73، 71
87 ،84 ،81 ،78
19

 -12ﺗﺣدﻳد زﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر:
زﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎر =

اﻟزﻣن اﻟذى إﺳﺗﻐرﻗﺗﻪ أوﻝ طﺎﻟﺑﺔ  +اﻟزﻣن اﻟذى إﺳﺗﻐرﻗﺗﻪ آﺧر طﺎﻟﺑﺔ
2

وﻛــﺎن اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻰ ﻟــزﻣن اﻹﺧﺗﺑــﺎر ﻫــو ) (31وﻫــو اﻟــزﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳــب ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﺧﺗﺑــﺎر
اﻟﻣﻌرﻓﻰ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺦ ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻰ:

 - 76ﺟدوﻝ )(26
اﻟزﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗطﺑﻳق اﻹﺧﺗﺑﺎر
اﻟزﻣن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ
اﻟزﻣن اﻟذى إﺳﺗﻐرﻗﺗﻪ أوﻝ طﺎﻟﺑﺔ

اﻟزﻣن اﻟذى إﺳﺗﻐرﻗﺗﻪ آﺧر طﺎﻟﺑﺔ

27ق

35ق

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟزﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب

62ق

31ق

 -14إﻋداد ﻣﻔﺗﺎح ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر:
ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺈﻋــداد اﻹﺟﺎﺑــﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﻳــﺔ ﻹﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻓــﻰ ﺻــورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ واﻟــذى
إﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ) (44ﻋﺑﺎرة ﻣرﻓق ).(7

) (4اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ )اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ( ﻣرﻓق ):(12
ﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺻــﻣﻣت ﺑﻣــﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ﺑﻳﺋــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ
اﻹﻧﺗرﻧت ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻰ اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻠك اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻳزﻫﺎ ﻋن ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﻳدى.
وﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻧﻣــﺎذج :ﻧﻣــوذج "روﻓﻳﻧــﻰ" 2000) Ruffiniم() (94ﻟﺗﺻــﻣﻳم ﻣوﻗــﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻋﺑــر
اﻹﻧﺗرﻧـ ــت ،ﻧﻣـ ــوذج "رﻳــــﺎن" وأﺧــــرون al.

et

2000) Ryanم()" ،(95اﻟﻐرﻳــــب زاﻫــــر إﺳــــﻣﺎﻋﻳﻝ"

)2001م() ،(19ﻧﻣوذج "ﺟوﻟﻳف" وآﺧـرون 2001) Jolliff et alم() ،(87ﻧﻣـوذج "ﻧﻣـوذج إﺑـراﻫﻳم اﻟﻔـﺎر"
)2002م() ،(1ﻧﻣــوذج "ﻓــﺎﻟﻳﻧﺗﻰ" وآﺧــرون 2003)Valenti et alم() ،(98ﻧﻣــوذج "ﻣﺻــطﻔﻰ ﺟــودت"
)2003م() ،(66ﻧﻣ ــوذج "ﻋﺑـــد اﷲ اﻟﻣوﺳـــﻰ ،وأﺣﻣـــد اﻟﻣﺑـــﺎرك" )2005م() ،(39ﻧﻣ ــوذج "ﻣﺣﻣـــد اﻟﻬـــﺎدى"
)2005م() ،(61ﻧﻣوذج "ﺣﺳن اﻟﺑﺎﺗﻊ" )2006م().(25
وﺑﻌــد اﻹطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻧﻣــﺎذج ﺣرﺻــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻛــون ﻫﻧــﺎك اﺗﺳــﺎق ﺑــﻳن ﻫــذﻩ اﻟﻧﻣــﺎذج
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ وﺑــﻳن ﻧﻣــوذج اﻟﺗﺻــﻣﻳم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ اﻟــذي ﺳــﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛ ـﺔ ﻓــﻲ ﺗﺻــﻣﻳم ٕواﻧﺗــﺎج اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ
اﻟــذى ﺳــﻳﻘدم إﻟــﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ﻣﺳــﺗﺧدﻣﺎً أﺳــﻠوب اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﺑﻣ ـﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ أﻫــداف وﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن
واﻹﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ وظــروف اﻟــﺗﻌﻠم ،ﻟــذا ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺈﺧﺗﻳــﺎر ﻧﻣــوذج ﺗﺻــﻣﻳم ٕواﻧﺗــﺎج اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ
ﻟﺣﺳن اﻟﺑﺎﺗﻊ )2006م( ،وﺗﺿﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣراﺣﻝ واﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺗـﻲ اﻟﺗﺻـﻣﻳم واﻹﻧﺗـﺎج ،واﻟﺷـﻛﻝ

رﻗم ) (2ﻳوﺿﺢ ﻣراﺣﻝ وﺧطوات اﻟﻧﻣوذج.
وﻳﺗﻛون اﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻟﻣـ ارﺣـﻝ واﻟﺧطـوات اﻟﺗـﺎﻟﻳـﺔ:
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ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

 ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬدف - .ﺗﺣدﻳد اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ. ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ. ﺗﺣدﻳد ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻌﻠم واﻧﺷطﺗﻪ.اﻟﺗﻐذﻳﺔ

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻣﻳم

ﻣرﺣﻠﺔ
اﻹﻧﺗﺎج

أوﻻ:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﺷﻣﻝ :
 ﺗﺣدﻳد اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ. ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺣﺗوى. ﺗﻧظﻳم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﺗوى. ﺗﺣدﻳد ﺧطﺔ اﻟﺳﻳر ﻓﻰ اﻟدرس. إﺧﺗﻳﺎر اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ. -ﺗﺣدﻳد أﺳﻠوب ﺗﻘوﻳم اﻟطﺎﻟﺑﺎت.

ﺛﺎﻧﻳﺎً:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﺗﺷﻣﻝ:

 ﺗﺣدﻳد ﻣﺑﺎدئ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣواﻗﻊ ﻋﺑـراﻹﻧﺗرﻧت.
 ﺗﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺧرﻳط ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻹﻧﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺎﺑﻳﺔ Flowchartﻟﻠﻣوﻗﻊ
 ﺗﺻـ ـ ــﻣﻳم اﻟﺗﻔﺎﻋـ ـ ــﻝ ﺧـ ـ ــﻼﻝ اﻟﻣوﻗـ ـ ــﻊاﻟﻣﺻﻣم ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

 ﺗﺣدﻳد ﻟﻐﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ. رﺑط اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت. إﻧﺗــﺎج اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة اﻟﺗــﻰ ﻳﺟــب أن ﻳﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣوﻗــﻊ ﻣــن ﻧﺻــوص،رﺳوم ﺧطﻳﺔ ،ﺻور ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺗﺣرﻛﺔ ،ﺻوت ،ﻟﻘطﺎت ﻓﻳدﻳو.

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟرﻳب

 ﺗطﺑﻳق ﺑطﺎﻗﺔ إﺟﺎزة اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺻﻣم ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت -ﻋرض اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳن واﻟطﻼب ﻗﺑﻝ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻔﻌﻠﻰ.

ﻣرﺣﻠﺔ

 إﺧﺗﻳﺎر ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣوﻗﻊ. ﺗﺣﻣﻳـ ــﻝ اﻟﻣوﻗـ ــﻊ ،وﻋرﺿـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ﻋـ ــدد ﻣـ ــن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـ ــﻳن واﻟطـ ــﻼب ﻗﺑـ ــﻝاﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻔﻌﻠﻰ.

اﻟﻌرض

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻳم

 ﺗﻘوﻳم ﺗﻌﻠم اﻟطﻼب ﻟﻠﻣوﻗﻊ. -ﺗﻘوﻳم اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت.

اﻟراﺟﻌﺔ

ﻋﻣﻠﻳﺎت

ﻣراﺟﻌﺔ

وﺗﻌدﻳﻝ
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ﺷﻛﻝ )(3
ﻧﻣوذج ﺣﺳن اﻟﺑﺎﺗﻊ ﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

أوﻻً :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ:

وﺷﻣﻠت ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋدداً ﻣن اﻟﺧطوات إﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻛﻝ دﻗﺔ وﻫﻰ:

 -1ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬدف:

ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺈﺧﺗﻳــﺎر ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻣــن اﻟطﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻼﺗــﻰ ﺗﺗ ـواﻓر ﻟــدﻳﻬن ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟد ارﺳــﺔ ﻋﺑــر
اﻹﻧﺗرﻧــت ،وﺗﺗﻣﺛــﻝ ﺗﻠــك اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﻓــﻰ إﻣــﺗﻼك ﻛــﻝ طﺎﻟﺑــﺔ ﺟﻬــﺎز ﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻣــﻊ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻹﺗﺻــﺎﻝ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧــت،
ﻣﺗــﻰ ﻳﺗﺳــﻧﻰ ﻟﻠطﺎﻟﺑــﺔ اﻟــﺗﻌﻠم ﻓــﻰ أى وﻗــت واﻟﻣﻛــﺎن اﻟــذى ﻳﻧﺎﺳــﺑﻬﺎ ﻓﺿ ـﻼً ﻋــن ﺿــرورة ﺗ ـواﻓر ﺑﻌــض ﻣﻬــﺎرات

إﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻟدى ﻫؤﻻء اﻟطﺎﻟﺑﺎت.

ﻛﻣــﺎ ﻳﺟ ـب أن ﺗﺗ ـواﻓر ﻟــدى اﻟطﺎﻟﺑــﺔ اﻟداﻓﻌﻳــﺔ ﻟﻠــﺗﻌﻠم ﻋﺑــر اﻹﻧﺗرﻧــت ﻷن ﺗ ـواﻓر اﻟداﻓﻌﻳــﺔ ﻣؤﺷــر ﺟﻳــد
ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠم.
ﻛذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑد ارﺳـﺔ اﻟﺧﺻـﺎﺋص واﻟﺳـﻣﺎت اﻟﻣﻣﻳـزة ﻟﻌﻳﻧـﺔ اﻟﺑﺣـث ﻣـن ﺣﻳـث )اﻟﺳـن -ﻣﺳـﺗوى
اﻟذﻛﺎء -ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑدﻧﻳﺔ -اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﺎرى( وذﻟك ﻹﻋداد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺻورة ﺗﻧﺎﺳﺑﻬم.

 -2ﺗﺣدﻳد اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣرﻓق ):(3
ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻫدف ﻋﺎم ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر وﻫو:
 إﻛﺳــﺎب اﻟطﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻣﻌــﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر وﺗﻛــوﻳن اﻹﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻹﻳﺟﺎﺑﻳــﺔﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺗدرﻳس ﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

وﻳﻧﺑﺛق ﻣن ﻫذا اﻟﻬدف ﺛﻼﺛﺔ أﻫداف ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻫﻰ:
أ -ﻫدف ﻋﺎم ﻣﻌرﻓﻰ وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ:

إﻛﺳﺎب اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ب -ﻫدف ﻋﺎم ﻣﻬﺎرى وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ:

إﻛﺳﺎب اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى اﻟﺳﻠﻳم ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ﺟـ -ﻫدف ﻋﺎم وﺟداﻧﻰ وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻰ:

إﻛﺳﺎب اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻧﺣـو إﺳـﺗﺧدام اﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻹﻧﺗرﻧـت

ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ﺛــم ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺗرﺟﻣــﺔ ﻫــذﻩ اﻷﻫــداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ وﺻــﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓــﻰ ﺻــورة ﺳــﻠوﻛﻳﺔ إﺟراﺋﻳــﺔ ﺑﺣﻳــث
ﺗﺻف ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺷﻛﻝ دﻗﻳق وﻳﻛـون ﻫـذا اﻟﺳـﻠوك ﻗـﺎﺑﻼً ﻟﻠﻣﻼﺣظـﺔ واﻟﻘﻳـﺎس ،وﺻـﻳﻐت ﻫـذﻩ

اﻷﻫداف ﺑﺻورة ﺗﻐطﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻔﻛﻳر وﻋـدم اﻹﻗﺗﺻـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗـذﻛر ﻓﻘـط ،وﻗﺎﻣـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ

 - 79ﺑوﺿﻊ ﺗﻠك اﻷﻫداف ﻓﻰ ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺣﻳث ﺗﻣﺛﻝ ﻛﻝ ﺻـﻔﺣﺔ اﻷﻫـداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ

ﻟﻛﻝ وﺣدة ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗوزﻳﻊ ﺗﻠك اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ وﺣدات ودروس اﻟﻣوﻗﻊ.
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اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ:
وﻫﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬـﺎرة وﺗﺗﺿـﻣن اﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟﺳـﺗﺔ ﻟﺑﻠـوم  Bloomوﻫـﻰ):اﻟﻣﻌرﻓـﺔ –
اﻟﻔﻬم – اﻟﺗطﺑﻳق -اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ -اﻟﺗرﻛﻳب -اﻟﺗﻘوﻳم( اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻد ،وﺗﺗﺿﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 -1أن ﺗﺗﻣﻛن اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﺷرح ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -2أن ﺗﺗذﻛر اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -3أن ﺗﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -4أن ﺗﺗﻌرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧطﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -5أن ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻰ ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﻳق ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -6أن ﺗﻌرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻛﻳف ﺗﻧﻣﻰ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻛﺗرﻛﻳز اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻧد أداء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -7أن ﺗﻧﻣﻰ ﻓﻰ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ.
 -8أن ﺗﺣدد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ إﻛﺗﺷﺎف ﻧواﺣﻰ اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻋﻧد أداء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -9أن ﺗﻧﻣﻰ ﻓﻰ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻟذاﺗﻰ.

 -10أن ﺗﻔﻬم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺗﺳﻠﺳﻝ اﻻداء اﻟﺣرﻛﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ:
وﻫــﻰ ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺗﺻــﻝ ﺑﺎﻟﻣﻬ ـﺎرة واﻟﺣرﻛــﺔ واﻟﻘــدرات اﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ وﺗﺗﺿــﻣن ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﻬــدف )اﻟﻧﻔﺳــﺣرﻛﻰ(

اﻟﻣﻬ ــﺎرى):اﻟﻣﻳ ــﻝ )اﻟﺗﻬﻳ ــؤ( ،اﻹﺳ ــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺟﻬ ــﺔ )اﻟﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ( ،اﻵﻟﻳ ــﺔ )اﻹﺳ ــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳ ــﺔ( ،اﻹﺳ ــﺗﺟﺎﺑﺔ
اﻟﻣرﻛﺑﺔ ،اﻟﺗﻛﻳف ،اﻹﺑداع او اﻷﺻﺎﻟﺔ(.
 -1أن ﺗطﺑق اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﺻﺣﻳﺢ ٕواﺳﺗﺧدام أدواﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 -2أن ﺗﻘوم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻛﻣﺎ ﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
 -3أن ﺗﺳــﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻟﺑــﺔ اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﺗــدرﻳﺑﺎت ﻣﺗدرﺟــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺻــﻌوﺑﺔ ﺗﺗــﻳﺢ اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ إﺗﻘــﺎن ﻛــﻝ ﺟــزء ﻣــن
أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -4أن ﺗﻘوم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ أﺟزاء اﻟﺟﺳم أﺛﻧﺎء أداء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
 -5أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻰ ﺷرح وأداء ﻧﻣوذج ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -6أن ﺗطﺑق اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﺗﻪ ﻣن اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺣﻳث ﺗؤدى ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑدﻗﺔ ٕواﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ.

 -7أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻬﺎرة أﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ )اﻹﻧﺗرﻧت(.
 -8أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻰ واﻟﺣرﻛﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -9أن ﺗﻧﻣﻰ ﻓﻰ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻻﻧﺗﺑﺎة ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -10أن ﺗﻧﻣﻰ ﻓﻰ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وادراك اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
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اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟوﺟداﻧﻳﺔ:
وﻫـﻰ ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻳﺗﺻـﻝ ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳـﻳس واﻻﻧﻔﻌـﺎﻻت واﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت وﺗﺗﺿـﻣن ﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟﻬـدف اﻟوﺟــداﻧﻰ
)اﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ،اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ،اﻟﺗﻘدﻳر ،ﺗﻧظﻳم اﻟﻘﻳم ،ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻘﻳم وﺗﺟﺳﻳدﻫﺎ(
 -1أن ﺗﺷﻌر اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة واﻟﺳرور أﺛﻧﺎء أداء ٕواﺗﻘﺎن ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -2أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ إﺗﺟﺎﻫﺎت إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -3أن ﺗﺗﻌــﺎون اﻟطﺎﻟﺑــﺔ ﻣــﻊ زﻣﻼﺋﻬــﺎ ﻓــﻰ أداء ﻣــﺎ ﻳطﻠــب ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻷدوات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ
ﻛﺎﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.

 -4أن ﺗﻛﺗﺷف اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻻﺧطﺎء اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻳﻬﺎ وﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ.
 -5أن ﺗﻘﻳم اﻟطﺎﻟﺑﺔ أداﺋﻬﺎ وأداء زﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗﻣرار ﺗﻘﻳﻳﻣﺎ ﺻﺣﻳﺣﺎ.
 -6أن ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﺈﻳﺟﺎﺑﻳﺔ وﻧﺷﺎط.
 -7أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔردى ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

 -8أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس.

 -9أن ﺗﻔﺿﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن ﺧﻼﻝ إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
 -10أن تتسم الطالبة باإلنضباط فى بذل الجھد.

 -3ﺗﺣدﻳد ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻌﻠم وأﻧﺷطﺗﻪ:

ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺗﺣدﻳــد ﻣﻬــﺎم اﻟــﺗﻌﻠم وأﻧﺷــطﺗﻪ اﻟﺗــﻰ ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟطﺎﻟﺑــﺎت إﻧﺟﺎزﻫــﺎ ﻋﻧــد ﺗﻌﻠﻣﻬــم ﻣــن
ﺧﻼﻝ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ،وﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎم واﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 إﺳﺗﺧدام ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻰ ﻳوﻓرﻫﺎ اﻟﻣوﻗﻊ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻌﻠم ﺣﻳث إﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺣـرك اﻟﺑﺣـثﺟوﺟــﻝ  Googleﻟﻠوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻘرر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻣــن ﻣواﻗــﻊ ﻟــﺗﻌﻠم ﺳــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻓﻳدﻳو ،ﺧطوات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،رﺳوم ﻣﺗﺣرﻛﺔ ،ﻧص  ...إﻟﺦ.

 ﻗﻳﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑزﻳﺎرة ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ٕواﺳﺗﻌراﺿﻬﺎ وﻗ ارءة ﻣﺣﺗواﻫـﺎ ﺑﺷـﻛﻝ دﻗﻳـق ،ﺛـم ﺗﻠﺧـﻳص ﺑﻌـضاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط إرﺗﺑﺎطﺎً وﺛﻳﻘﺎً ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣراد ﺗﺻﻣﻳﻣﻪ اﻟﺧﺎص ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش ٕوادارﺗﻬـﺎ ،ﺳـواء ﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﻧﻘـﺎش ﻣﺗزاﻣﻧـﺎً ﻛﻣـﺎ ﻓـﻰ ﻏـرفاﻟﺣوار اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺗزﻣن ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ.

 ﻛﻳﻔﻳﺔ إرﺳﺎﻝ رﺳﺎﺋﻝ اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ٕواﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟطﺎﻟﺑﺎت وﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض واﻟﻣﻌﻠم. -ﻗﻳﺎم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻣوﻗف ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﺷطﺔ ٕواﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓـﻰ ﺑﻧـﺎء اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎ،

ﻣﺛـﻝ أن ﻳطﻠــب ﻣﻧﻬــﺎ أن ﺗﺣﻣــﻝ ﺑﻌـض اﻟﻣﻠﻔــﺎت ﻣــن اﻹﻧﺗرﻧــت ،او أن ﺗﻘـﺎرن ﺑــﻳن ﻧﻣــوذﺟﻳن ﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ

ﻣن اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -ﺣﻝ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻰ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ وﺣدة .
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 -4ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ:

وﻳﺷﺗﻣﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻰ:

أ -اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ:
وﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﺧﺻﻳص ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ورﻓﻊ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻌـد ﺗﺻـﻣﻳﻣﻪ ٕواﻧﺗﺎﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ

أﺣد ﻣواﻗﻊ اﻟرﻓﻊ ،وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺻدد ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ورﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗـﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ )ﺟﺎﻣﻌـﺔ
اﻟزﻗﺎزﻳق( ،وﺑذﻟك ﻟم ﺗﺗﻛﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺎدﻳﺎً ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﺻﻣﻳم أو اﻟرﻓﻊ.

ب -اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﻳﺔ )ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ( واﻷدوات واﻷﺟﻬزة:
إﻋﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎم اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺑدراﺳﺔ ﻣﻬﺎم اﻟـﺗﻌﻠم ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر
اﻟذى ﻳﺗواﻓر ﻟدى اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻰ ﻣﻧزﻟﻬﺎ وﻣﺗﺻﻝ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أو ﻣن ﺧﻼﻝ دﺧوﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺔ إﻟﻰ إﺣدى ﻣﻌﺎﻣـﻝ
اﻟﻛﻠﻳــﺔ اواﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ،ﻣــﻊ ﻣﻼﺣظــﺔ أن ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻫــو ﺗﻌﻠــﻳم ﻣﻔﺗــوح ﻻ ﻳﻘﻳــد اﻟطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﻌــدد ﻣﺣــدد ﻣــن

اﻟﺳــﺎﻋﺎت أﺛﻧــﺎء ﺗواﺟــدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﻗــﻊ وﻛــذﻟك ﻋــدد ﻣـرات دﺧوﻟﻬــﺎ طـواﻝ اﻷﺳــﺑوع ،ﺛــم ﻳــﺄﺗﻰ ﻣوﻋــد اﻟﻣﺣﺎﺿـرة
اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ ﺑﺣﻣـﺎم اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ واﻟﻣﺗـواﻓر ﻓﻳـﺔ ﺟﻬـﺎز اﻟﻌـرض  Data Showواﻟـذى ﻳـﺗم ﺗﺷـﻐﻳﻠﻪ ﺑﺈﺳـﺗﺧدام اﻷﻗـراص
اﻟﻣدﻣﺟﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿرة ﻧظ اًر ﻟﻌدم ﺗواﻓر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ،ﻣﻊ ﺗواﻓر ﺟﻣﻳﻊ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻣﻳم:

ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﻳن رﺋﻳﺳﻳﺗﻳن:

أ -اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1ﺗﺣدﻳد اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ:

ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ وﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺻـورة ﺳـﻠوﻛﻳﺔ إﺟراﺋﻳـﺔ وﺗـم
ذﻟك ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ.
 -2ﺗﺣدﻳد ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣرﻓق ):(4
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺣﺗوى ﻣن اﺻـﻌب ﺧطـوات ﺑﻧـﺎء اﻟﻣوﻗـﻊ ،وﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻌوﺑﺔ ﻓـﻰ إﺧﺗﻳـﺎر
اﻟﺣﻘــﺎﺋق واﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ،وﻛــذﻟك ﺗﺣدﻳــد ﻣﻘــﺎطﻊ ﺷ ـراﺋط اﻟﻔﻳــدﻳو،
واﻟﺻــور اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ واﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳــﺔ واﻟرﺳــوم اﻟﻣﺗﺣرﻛــﺔ اﻟﺗوﺿــﻳﺣﻳﺔ ،واﻟﻣﻘطوﻋــﺎت اﻟﻣوﺳــﻳﻘﻳﺔ وﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣ ـواد
واﻟدوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ وﻗﻊ اﻹﺧﺗﻳﺎر ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗرﺑوى ﻣﻌـﻳن وﺗﺣدﻳـد طرﻳﻘـﺔ اﻟﺳـﻳر ﻓﻳﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ
ﻳﺳﻬم ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

وﻗـد إﺳـﺗﻌﺎﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻋﻧــد ﺗﺣدﻳــد اﻟﻣﺣﺗــوى ﺑﺎﻟﻌدﻳـد ﻣــن اﻟﻣواﻗــﻊ واﻟﻣ ارﺟــﻊ واﻟﺑﺣــوث واﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺗــﻰ

إﻫﺗﻣت ﺑﺈﻋـداد اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣ ارﺟـﻊ واﻟﺑﺣـوث واﻟد ارﺳـﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳـﺔ ﻓـﻰ ﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر
ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون اﻟﻣﺣﺗوى:
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 -2ﻣﻼﺋﻣﺎً ﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم.
 -3ﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ واﻹﺳﺗﻣ اررﻳﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ.
 -4ﻣراﻋﻳﺎً ﻟﻠدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.

 -5ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

وﻗد إﺳﺗﻌﺎﻧت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻹﻋداد ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ):4) ،(99 :43

،(128 -126 :59) ،(173 -159 :12) ،(85 -83 :63) ،(275 -273 :75) ،(107 -91
).(107) ،(106) ،(103) ،(49 ،48 :60
وﺑﻌــد ﺗﺣدﻳــد اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗــوى )ﻣرﻓــق  (4ﻗﺎﻣــت ﺑﺈﺳــﺗطﻼع رأى اﻟﺧﺑـراء ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ وطــرق
ﺗدرﻳس اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،وﺗدرﻳس ﻣﺎدة اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص.
 -3ﺗﻧظﻳم ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ:
ﺑﻌــد إﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻣﺣﺗــوى وﺗﺣدﻳــدﻩ ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺗﻧظــﻳم اﻟﻣ ارﺣــﻝ اﻟﻔﻧﻳــﺔ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻟﺗﺗﺿــﻣن ﻛــﻝ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣ ارﺣـﻝ وﺣـدة ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ داﺧـﻝ اﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻣـﻊ ﺗوزﻳـﻊ اﻷﻫـداف ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ وﺣـدة ﻣـن ﻫـذﻩ
اﻟوﺣدات ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﻬﺎ.

وﺗم ﺗﺣدﻳد ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻓﻰ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور رﺋﻳﺳﻳﺔ وﻫﻰ:
ﻧﺑذة ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ

وﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣﻝ وﻫﻰ:
وﺿﻊ اﻟﺟﺳم.

اﻟﺗﻧﻔس.

ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن.

اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق.

ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن.

وﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣﻝ ﺗﺗﺿﻣن ﺳﺗﺔ ﻣﺣﺎور ﻓرﻋﻳﺔ وﻫﻰ:
اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻔﻧﻰ.

ﺗﺳﻠﺳﻝ ﺣرﻛﻰ

ﺗدرﻳﺑﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

أﺧطﺎء ﺷﺎﺋﻌﺔ.

ﺗوﺟﻳﻬﺎت ﻓﻧﻳﺔ.

إﺧﺗﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك.

وﺑذﻟك ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ وﺣدة دراﺳﻳﺔ اﻟﺗﻘـوﻳم اﻟـذاﺗﻰ )إﺧﺗﺑـر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـك( وﻳﻣﻛـن ﻟﻠطﺎﻟﺑـﺔ اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن
ﺻﺣﺔ إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓور إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ.

 - 84 -4ﺗﺣدﻳد ﺧطﺔ اﻟﺳﻳر ﻓﻰ دروس ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ.
ﺑﻌــد ﺗﻘﺳــﻳم اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻟﻣﺣﺗــوى اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ إﻟــﻰ ﻋــدد ﻣــن اﻟوﺣــدات واﻟــدروس ﻗﺎﻣــت ﺑوﺿــﻊ ﺧطــﺔ

ﻟﻠﺳــﻳر داﺧــﻝ ﻛــﻝ وﺣــدة ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻣوﻗــﻊ ،وذﻟــك ﺑﻌﻣــﻝ ﺟﻠﺳــﺗﻳن ﻟﻠطﺎﻟﺑــﺎت ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣﻧﺗــدى )اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ( وﻳــﺗم
ﺗﺣدﻳد ذﻟك ﻣﺳﺑﻘﺎً ﺑﺈرﺳﺎﻝ اﻟرﺳﺎﺋﻝ ﻋﺑر اﻟﺑرﻳـد اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ،ﻟﻳﻛـون اﻟﻐـرض ﻣـن ﻫـذا اﻟﻠﻘـﺎء ﻫـو اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ

اﻵراء أﺛﻧــﺎء اﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﻌﻣﻠــﻰ ﻟﻠﻣوﻗــﻊ وﻛــذﻟك إﻋطــﺎء اﻟﺗﻐذﻳــﺔ اﻟراﺟﻌــﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑــﺎت ،ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة أن ﻳﻛــون زﻣــن
اﻟــﺗﻌﻠم ﻣﻔﺗــوح ﻟﻠطﺎﻟﺑــﺔ ،وﻗــد إﺳــﺗﻐرق ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟوﺣــدات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ) (10ﻋﺷ ـرة وﺣــدات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺑواﻗــﻊ ﺷــﻬرﻳن
وﻧﺻف ،وﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺟدوﻝ ).(28
ﺟدوﻝ )(27
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟزﻣﻧﻰ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ
م

اﻟﺗـوزﻳـﻊ اﻟزﻣﻧـﻰ

اﻟﺑﻳـﺎن

ﻋﺷرة وﺣدات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

 1ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺎج
 2ﻋ ــدد اﻟﺟﻠﺳ ــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــدار ﺑ ــﻳن اﻟطﺎﻟﺑ ــﺎت ﺟﻠﺳﺗﻳن أﺳﺎﺳﻳﺗﻳن )أو أﻛﺛر ﺣﺳب اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ
واﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻓﻰ اﻷﺳﺑوع.

اﻟﻣﺗروك ﻟﻠﻣﻌﻠم ﻣن اﻟطﺎﻟﺑﺎت(

 3ﻋ ـ ــدد اﻟﺟﻠﺳ ـ ــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـ ــﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑ ـ ــﺎت ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣوﻗ ـ ــﻊ

ﻣﻔﺗوح

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ )ﻻ ﻳﺷﺗرط ﺗواﺟد اﻟﻣﻌﻠم(
 4زﻣن اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت داﺧﻝ ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ

اﻹﻟﺗـ ـ ـ ـزام ﺑ ـ ـ ــزﻣن اﻟﻣﺣﺎﺿـ ـ ـ ـرة )90ق( ﻓ ـ ـ ــﻰ اﻹﺳ ـ ـ ــﺑوع
وﻳﺷـ ــﺗرط ﺗواﺟـ ــد اﻟﻣﻌﻠـ ــم  +ﻣ ـ ـرات اﻟﺗـ ــدرﻳب ﻟﻠطﺎﻟﺑـ ــﺔ
)ﻣﻔﺗوح(

 -5إﺧﺗﻳﺎر اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ:
ﺗــم إﻋــداد ﺟﻣﻳــﻊ أﻧ ـواع اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﺗﺻــﻣﻳم اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ اﻟﺧــﺎص ﺑﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻣــن

ﻧﺻوص ﻣﻛﺗوﺑﺔ ،ﺻور ﻓوﺗوﻏراﻓﻳﺔ ،ﻣﻠﻔﺎت ﺻوﺗﻳﺔ ﺣﻳث ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن:
-

اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻰ ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ )ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ واﻵﺧر ﺗﺳﺟﻳﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺑطوﻻت ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ(.

-

اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻺﻧﺗرﻧت )ﻓﻳدﻳو ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ وﺳﺑﺎﻗﺎت أوﻟﻳﻣﺑﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ(.

-

ﺗﺻوﻳر ﺑﻌض اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﻳﺗواﻓر ﻓﻳدﻳو ﻟﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻛﺎﻣﻳ ار ﻓﻳدﻳو رﻗﻣﻳﺔ.
وﺗــم ﻣﻌﺎﻟﺟ ــﺔ وﺗﻘطﻳــﻊ ﺑﻌ ــض أﻓــﻼم اﻟﻔﻳ ــدﻳو واﻟﺻ ــور ﻣــن ﺧ ــﻼﻝ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ

Windows Movie

.Adobe Photoshop 7.0 ،Maker

وﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌرض ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋط ﻋﻠﻰ ﺧﺑراء ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻣرﻓق ).(1

 - 85وﺗ ــم ﺗ ــوﻓﻳر ﻣﻧﺗ ــدى ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷ ــﺔ واﻟﺣـ ـوار )اﻟﺗﻔﺎﻋ ــﻝ( ،اﻟﺑرﻳ ــد اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻰ ،ﻣواﻗ ــﻊ ﺑﺣ ــث ،وﺗوظﻳ ــف ﻫ ــذﻩ

اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﺗﻰ ﻳﺳﻌﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ.
 -6ﺗﺣدﻳد أﺳﻠوب ﺗﻘوﻳم اﻟطﺎﻟﺑﺎت:

ﻳﺗم ﺗﻘوﻳم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ وﺣدة ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺟزﺋﻳﺔ إﺧﺗﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك.

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺑﻌد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻣﻳم ،أﺻﺑﺢ اﻟﻣوﻗـﻊ ﻣﻌـداً ﻟﺗﺻـﻣﻳﻣﻪ ،ﺣﻳـث ﻳـﺗم ﻓـﻰ

ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺿﻊ ﺗﺻور ﻛﺎﻣﻝ وﺧطوات ﻋرﻳﺿﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻰ أن ﻳﻛون ﻋﻠﻳـﺔ اﻟﻣوﻗـﻊ ،وﻣـﺎ ﻳﺷـﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳـﺔ ﻣـن
ﻋﻧﺎﺻر ،وﺗﻛوﻧت ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن ﻋدة ﺧطوات ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 -1ﺗﺣدﻳد ﻣﺑﺎدئ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣوﻗﻊ:
راﻋت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﻌض ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻓﻰ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت -ﺧطﺔ اﻟﻣوﻗﻊ . Course Outline

 ﺗﺻﻣﻳم اﻟواﺟﻬﺎت اﻟرﺳوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ. اﻟرﺳوم واﻟﺗﻛوﻳﻧﺎت اﻟﺧطﻳﺔ. اﻹرﺗﺑﺎطﺎت . Links ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت. اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻣوﻗﻊ. -2ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺧرﻳطﺔ اﻹﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ Flow Chart
إﺳ ــﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛ ــﺔ اﻟﺧرﻳط ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﻳﺎﺑﻳﺔ )اﻟﺳ ــﻳﻧﺎرﻳو( ﻣرﻓ ــق ) (13ﻹﻋ ــداد رﺳ ــم ﺗﺧطﻳط ــﻰ ﻣﺗﻛﺎﻣ ــﻝ
ﺑــﺎﻟرﻣوز واﻷﺷــﻛﺎﻝ اﻟﻬﻧدﺳــﻳﺔ ﻟﺗوﺿــﻳﺢ ﺗﺗــﺎﺑﻊ ﺻــﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗــﻊ وﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻣــن إرﺗﺑﺎطــﺎت ،وﻣــن اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺗــﻰ
دﻋت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﺧرﻳطﺔ اﻹﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

 ﺗﺑــﻳن اﻟﺗﺳﻠﺳــﻝ اﻟﻣﻧطﻘــﻰ ﻟﺷﺎﺷــﺎت اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر وﺻــﻔﺣﺎﺗﻪ ،ﺣﻳــث إﻋﺗﻣــدت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون اﻟﺗﻧﻘﻝ ﺑﻳن ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻰ ﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﺧطﻰ.

 ﺗﻌﺗﺑــر ﺳــﺟﻝ ﻳﻣﻛــن اﻟرﺟــوع إﻟﻳــﺔ ﻋﻧــد اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗطــوﻳر اﻟﻣوﻗــﻊ ،أو ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺑﻌــض اﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﺗــﻰﺗواﺟﻪ ﺗطﺑﻳﻘﻪ ،وﻳﺟب أن ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

أ -اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :

ﺗﺿﻣن اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺗـﺎح ﻷى ﻣﺳـﺗﺧدم ﻋﺑـر اﻹﻧﺗرﻧـت ،ﻛﻧـوع ﻣـن اﻟدﻋﺎﻳـﺔ
واﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ اﻟﺧـﺎص ﺑﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر ﻓـﻰ اﻷوﺳـﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ،وﺑﻳـﺎن ﺗﻠـك اﻟﺻـﻔﺣﺎت ﻛﻣـﺎ
ﻳﻠﻰ:

 - 86 اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:وﻫﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺑداﻳﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗظﻬـر ﻟﻠﻣﺳـﺗﺧدم ،وﻳـﺗم ﺗﺣﻣﻳﻠﻬـﺎ ﺑﻣﺟـرد أن ﻳﻛﺗـب ﻋﻧـوان اﻟﻣوﻗـﻊ ،ﺛـم ﻳﻘـوم

ﺑﺈدﺧﺎﻝ إﺳم اﻟﻣﺳﺗﺧدم واﻟرﻗم اﻟﺳرى ،وﺗﺣﺗوى ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻋﻠﻰ:

 ﺑﻌض اﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺗﻰ ﺗﺟذب إﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﺗﺣﻔزﻩ ﻟﻺﺳﺗﻣرار ﻓﻰ إﺳﺗﻌراض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوﻗﻊ. ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﻋرﺿﻪ )اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ(. -ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن أﻫداف ﺳﻠوﻛﻳﺔ ،ﻣراﺟﻊ ،ﻣواﻗﻊ ﻫﺎﻣﺔ ،ﻣﺣﺎور ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ﺷﻛﻝ رﻗم )(4
 -ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠم )اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ(:

اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

وﺗﻘدم ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻌﻠم ،ﻣن ﺣﻳث اﺳﻣﻪ ،ﺑرﻳدﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ،ﻣؤﻫﻼﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،وظﻳﻔﺗﻪ.

ب -ﺗوﺻﻳف ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗﻊ:

ﻳﺿم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻋدداً ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ وظﻳﻔﺔ ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

 -اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ:

وﻫــﻰ ﺻــﻔﺣﺔ اﻟﺑداﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗظﻬــر ﻟﻠﻣﺳــﺗﺧدم وﻳــﺗم ﺗﺣﻣﻳﻠﻬــﺎ ﺑﻣﺟــرد إدﺧــﺎﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗــﻪ ﺑﺷــﻛﻝ ﺻــﺣﻳﺢ،
وﻳرﺗﺑط ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻋدد ﻣن اﻹرﺗﺑﺎطﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠم )اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ( :ﺗﻘدم اﻟﺳﻳرة اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ،وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻹﺗﺻﺎﻝ ﺑﻬﺎ.

 ﺻﻔﺣﺔ اﻷﻫداف :وﺗﺿم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ ،وأﻫداف ﻛﻝ وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟﻣوﻗﻊ.
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ﺷﻛﻝ رﻗم )(5





ﺻﻔﺣﺔ اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ
ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗوى :ﺗﺿم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑوﺣدات اﻟﻣوﻗﻊ.
ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻰ )إﺧﺗﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك( :وﺗﺿم اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟﻣوﻗﻊ.
ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ :ﺗﺿـم ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﺻـﺎدر اﻟﻣطﺑوﻋـﺔ او اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﺎﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺧﺎﺻـﺔ
ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣواﻗﻊ :ﺗﺿم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن ﻓﻳدﻳو وﺻور وﻛﺗب ﻣطﺑوﻋﺔ أو إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.

ﺷﻛﻝ رﻗم )(6
ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
 ﺻــﻔﺣﺔ اﻟﺑﺣــث :ﻳﻣﻛــن ﻟﻠطﺎﻟﺑــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻔﺣﺔ اﻟﺑﺣــث ﻓــﻰ ﻣﺣــرك اﻟﺑﺣــث  Googleﻟﻠﺣﺻــوﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺗﻌﻠم.

 - 88 ﺻﻔﺣﺔ ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ )اﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ( :ﻳﻣﻛـن ﻟﻠطﺎﻟﺑـﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻫـذة اﻟﺻـﻔﺣﺔ إﺟـراء ﺣـوار ﻣﺑﺎﺷـر ﺑﺷـﻛﻝ
ﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء أو اﻟزﻣﻼء واﻟﻣﻌﻠم.
 ﺻــﻔﺣﺔ اﻟﺑرﻳــد اﻹ ﻟﻛﺗروﻧــﻰ )إﺗﺻــﻝ ﺑﻧــﺎ( :ﺗﺳــﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻟﺑــﺔ إرﺳــﺎﻝ أى رﺳــﺎﺋﻝ أو إﺳﺗﻔﺳــﺎرات إﻟــﻰ اﻟﻣﻌﻠــم
)اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ( ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﺑرﻳـد اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ وﻛـذﻟك إرﺳــﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠـم ﻣواﻋﻳـد اﻟﺟﻠﺳـﺎت ﻣـﻊ اﻟطﺎﻟﺑـﺎت وﻏﻳـر ذﻟــك
ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﺗﻌﻠم.

 وﻗد إﺗﺑﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻰ ﺗﺻﻣﻳم ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺻﻣﻳم اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

اﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟوﺿوح.



اﻟﺗﻧﺎﺳق ﻓﻰ اﻷﻟوان.



إﺳﺗﺧدام أﻟوان ﻓﺎﺗﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.



اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ طوﻝ اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻣﻳﻝ.

ﺟـ -ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ:

ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺗﻧــوع اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ داﺧــﻝ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻟﻳﺷــﻣﻝ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣــﺗﻌﻠم
واﻟﻣﺣﺗــوى ،اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﻳن ،اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣــﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠــم ،اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣــﺗﻌﻠم وواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ
اﻟرﺳوﻣﻳﺔ ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ وﺻف ﺗﻔﺻﻳﻠﻰ ﻟﻛﻝ ﻧوع ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت.
أ -اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﺣﺗوى:

راﻋت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋدة اﺳﺎﻟﻳب ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻝ وﻫﻰ:
 اﻟﺗﺟوﻝ ﺑﻳن ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﺣﺗوى ﻟﻠﻣوﻗﻊ )اﻹﺑﺣﺎر(.
 اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻰ.
 إﺳﺗﺧدام ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث.
 -1اﻟﺗﺟوﻝ ﺑﻳن ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗﻊ:
ارﻋــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻋﻧــد ﺗﺻــﻣﻳم ﺻــﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗــﻊ أن ﺗﺣﺗــوى ﻋﻠــﻰ ﺷ ـرﻳط أدوات ﻓــﻰ ﻳﻣــﻳن اﻟﺻــﻔﺣﺔ،

ﺑﺣﻳث ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑواﺳطﺗﻪ اﻟﺗﻧﻘﻝ ﺑﻳن وﺣدات اﻟﻣوﻗﻊ.
 -2اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻰ:

ارﻋــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻋﻧــد ﺗﺻــﻣﻳم أﺳــﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘــوﻳم اﻟـذاﺗﻰ ﺗﻘــدﻳم ﺗﻐذﻳــﺔ راﺟﻌــﺔ ﻓورﻳــﺔ ﻹﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟطﺎﻟﺑــﺔ دون
ﺗــدﺧﻝ اﻟﻣﻌﻠــم ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﺗﺟﻳــب اﻟطﺎﻟﺑــﺔ إﺟﺎﺑــﺔ ﺻــﺣﻳﺣﺔ ﻋﻠــﻰ أﺣــد اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﺗظﻬــر ﻟﻬــﺎ رﺳــﺎﻟﺔ ﺗﺧﺑرﻫــﺎ ﺑﺻــﺣﺔ
وﻳﻣﻛﻧﻬــﺎ اﻹﻧﺗﻘــﺎﻝ إﻟــﻰ اﻟﺳـؤاﻝ اﻟﺗــﺎﻟﻰ ،اﻣــﺎ ﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا أﺟﺎﺑــت اﻟطﺎﻟﺑــﺔ إﺟﺎﺑــﺔ ﺧطــﺄ ﻓﻳﺟــب أن ﺗظﻬــر ﻟﻬــﺎ
رﺳـﺎﻟﺔ ﺗﺧﺑرﻫــﺎ ﺑﺧطــﺄ إﺟﺎﺑﺗﻬــﺎ ،وﺗوﺿــﻳﺢ اﻹﺟﺎﺑــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺣﺔ وأن ﻋﻠﻳﻬـﺎ اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ اﻟــدرس اﻟــذى ﻳﻣﻛﻧﻬــﺎ ﻣــن

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ.

 -3إﺳﺗﺧدام ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث:

 - 89ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺻﻣﻳم ﻣﺣرك اﻟﺑﺣث  Googleداﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺔ ﻣن

اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﻣــﻊ اﻟﻣﺣﺗــوى ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷــر ،ﺣﻳــث ﻳﻣﻛــن اﻟطﺎﻟﺑــﺔ ﻣــن اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺳــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر.

ب -اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن:
ﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬن ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ،أو ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ )اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ(

ﺟـ -اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠم واﻟﻣﻌﻠم:

ﻛذﻟك ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺣﻘﻘت اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ،ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ.

د -اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﻠم وواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟرﺳوﻣﻳﺔ:

ﺗﻘﺻـد اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺑواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ اﻟرﺳـوﻣﻳﺔ  Graphical User Interfaceﻫـو ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﺗـراﻩ اﻟطﺎﻟﺑـﺔ
ﻣن ﻋﻧﺎﺻر رﺳوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻛـﺎﻷزرار واﻟﻘـواﺋم واﻹرﺗﺑﺎطـﺎت ،وﻗﺎﻣـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺑﺗﺻـﻣﻳم اﻷزرار
ﺑﺣﻳث ﻳﻛون ﻣﻛﺗوب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ زرار إﺳـم اﻟﺻـﻔﺣﺔ ،وﻣـن وظﺎﺋﻔﻬـﺎ ﻋـرض اﻟﻣﺛﻳـرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺧدم
ٕواﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ إﺳــﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ،وﺗﻘــدﻳم اﻟﺗﻐذﻳــﺔ اﻟراﺟﻌــﺔ اﻟﻔورﻳــﺔ وذﻟــك ﻛﻣــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗﻘــوﻳم اﻟــذاﺗﻰ ،وﻫﻧــﺎك اﻳﺿ ـﺎً اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ
اﻟﻧﺻﻰ ﻛﻣﺎ ﻳﺣدث ﻋﻧد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور ،اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ وﻛذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث.

ﺷﻛﻝ رﻗم )(7
أزرار وﻗواﺋم

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج:

وﺗﻣر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌدة ﺧطوات ﻫﻰ:

 -ﺗﺣدﻳد ﻟﻐﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ:

 ﻟﻐﺔ  HTMLﻟﺑﻧﺎء ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗﻊ.
 ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟـ ـ  Dream weaverﺣﻳــث اﻧــﻪ ﻻ ﻳﺗطﻠــب ﻣــن اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ )اﻟﻣﺻــﻣم( ﻣﻬــﺎرات ﻓــﻰ اﻟﺑرﻣﺟ ــﺔ
ﻳﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺄﻟﻳف ﺻﻔﺣﺎت اﻟوﻳب.

 ﻟﻐــﺔ اﻟـ ـ  PHPﻹﺿــﻔﺎء ﻋﻧﺻــر اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﻗــﻊ ﻓﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻳﺳــﺗﺧدم ﻣﻧﺗــدى اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ،اﻟﺑرﻳــد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ.

 -رﺑط اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت:

 - 90رﺑطت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ اﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﺑﻌـدد ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻰ ﺗﻔﻌـﻝ ﺗﻌﺎﻣـﻝ اﻟطﺎﻟﺑـﺎت ﻣـﻊ ﻣـوادﻩ ،وﻣـن

ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ،اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ،ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث.

 -ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧﺻوص:

ﺑرﻧــﺎﻣﺞ  Microsoft Word 2003وﺗــم إﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻧﺻــوص )اﻟﻛﻠﻣــﺎت( اﻟﺧﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ.

 إدراج اﻟﺻور اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗﺧطﻳطﻳﺔ:ﺑرﻧــﺎﻣﺞ  Adobe Photoshop 7.0 MEﺗــم إﺳــﺗﺧدام ﻫــذا اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻓــﻰ إﻋــداد ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن
اﻟرﺳــوم اﻟﺗﺧطﻳطﻳــﺔ واﻟﺗوﺿــﻳﺣﻳﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺑﻌــض اﻟﺻــور واﻟرﺳــوم وﺗرﻛﻳﺑﺎﺗﻬــﺎٕ ،واﺳــﺗﺧدﻣﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ اﻳﺿـﺎً
ﻓ ــﻰ ﺗﺻ ــﻣﻳم ﺻ ــﻔﺣﺎت اﻟﻣوﻗ ــﻊ ﻗﺑ ــﻝ ﺗ ــﺄﻟﻳف ﻫ ــذﻩ اﻟﺻ ــﻔﺣﺎت ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﻳ ــب ﺑواﺳ ــطﺔ ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ Dream
.weaver

 -ﺗﺻﻣﻳم اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ٕوادراﺟﻬﺎ:

ﺑرﻧــﺎﻣﺞ  Adobe Image Ready 7.0 MEإﺳــﺗﺧدﻣﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻟﺗﺻــﻣﻳم اﻟرﺳــوم واﻟﺻــور

اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ٕوادراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.
 إدراج اﻟﻔﻳدﻳو:ﺑرﻧــﺎﻣﺞ  Movie Makerإﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻫــذا اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻓــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻔﻳــدﻳو وﺗﻘطﻳﻌــﻪ واﻟﺗﻌــدﻳﻝ
ﻓﻳﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗوى ،ﻛذﻟك ﻹدراج ﻣﻘطوﻋﺎت ﻣن اﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ ﻛﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻠﻔﻳدﻳو اﻟﻣﺳﺗﺧدم.

 -ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﻔﻳدﻳو إﻟﻰ ﻓﻼش:

ﺑرﻧﺎﻣﺞ  Vedio2SWF 1.010ﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣوﻳـﻝ ﻣﻠﻔـﺎت اﻟﻔﻳـدﻳو إﻟـﻰ ﻓـﻼش ﺣﻳـث ﻗﺎﻣـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ
ﺑﻌد ﺗﻘطﻳﻊ اﻟﻔﻳدﻳو وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﺑﺗﺣوﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻓﻼش وذﻟك ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺟم اﻟﻔﻳدﻳو ﻟرﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.

 -إدراج ﺑﻌض اﻟﻔﻼﺷﺎت داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ:

ﺑرﻧــﺎﻣﺞ  Flashإﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻫــذا اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻹدراج ﺑﻌــض اﻟﻔﻼﺷــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻌطــﻰ ﺷــﻛﻝ ﺳ ـرﻳﻊ

وﺟذاب واﻟﺗﻰ ﺟﻣﻠت ﻣن ﺷﻛﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.

اﻹﺑﺣﺎر داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ:
ﺗﻬدف ﻧظم اﻟﻣﻼﺣﺔ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر إﻟﻰ ﺣرﻳـﺔ اﻟﺗﺟـوﻝ واﻟﺳـﻳر داﺧـﻝ اﻟﻣوﻗـﻊ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻰ وﺗﻣﻛ ــﻳن اﻟطﺎﻟﺑ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﺗﻧﻘ ــﻝ ﺑﺣرﻳ ــﻪ ﺑ ــﻳن اﻟﻣﺻ ــﺎدر اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ﻟﻠﺑﺣ ــث ﻋ ــن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣـ ـراد
ﻣﺷــﺎﻫدﺗﻬﺎ وﺗﻌﻠﻣﻬــﺎ ،ﻓﻘــد ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺗﻧظــﻳم ﻣﺣطــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺑطرﻳﻘــﺔ ﺗﺳــﻬﻝ اﻟوﺻــوﻝ إﻟﻳﻬــﺎ ،ﺧﺎﺻــﺔ

اﻟﻣﺣطـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗرﺑطﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺣﻳـث ﺗوﺿـﺢ اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺳـﻳر ﻣـن ﻣﺣطـﺔ ﻷﺧـرىٕ ،واﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ اﻟﻌـودة إﻟـﻰ اﻟﻧﻘـﺎط

اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ ،واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن أي ﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ دون أن ﺗﻔﻘد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ،وﻣن أدوات اﻹﺑﺣﺎر اﻟﺗﻰ إﺗﺑﻌﺗﻬـﺎ
اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ اﻷزرار واﻷﻳﻘوﻧــﺎت اﻟﺑﺻ ـرﻳﻪ اﻟﺗــﻰ ﺗظﻬــر ﻋﻠــﻰ اﻟﺷﺎﺷــﺔ و ﻋﻧﺎﺻــر رﺳــوﻣﻳﺔ و ﺧطﻳــﺔ وﻏﻳرﻫــﺎ ،وﻗــد
راﻋت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ  Hypermediaﻓﻰ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ وﻫﻰ:

 - 91 .1اﺳ ــﺗﺧدام اﻟ ــﻧص اﻟﻔ ــﺎﺋق أو اﻟﻧﺷ ــط  Hyperاﻟ ــذى ﻳﻣﻛ ــن ﻣ ــن ﺧﻼﻟ ــﻪ اﻟوﺻ ــوﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷ ــر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ دون اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺑﺣــث ﻓــﻰ اﻟﺻــﻔﺣﺎت ﻛﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ اﻟرﺟــوع إﻟــﻰ ﻧﻘــﺎط ﺳــﺎﺑﻘﺔ أو

اﻟﻘﻔز ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣواﺿﻊ ﻣﺗﻘدﻣﺔ 0
 .2اﻟوﺻوﻝ ﻏﻳر اﻟﺧطﻰ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻳﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت  Linksواﻟﻣﺳﺎرات . Paths
 .3اﺳﺗﺧدام اﻟوﺻﻼت أو اﻻرﺗﺑﺎطﺎت و ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗرﺷد اﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى 0
 .4اﻟﻣﻔردات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ  Nodesوﻫﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗطﻊ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت  ،اﻟﺗـﻰ رﺑﻣـﺎ ﺗﺄﺧـذ ﺷـﻛﻝ
اﻟﻧص أو اﻟرﺳوم أو اﻟﺻوت أو اﻟﻔﻳدﻳو ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻘوم اﻻرﺗﺑﺎطﺎت  Linksﺑﻌﻣﻠﻳﺔ وﺻﻝ ﻗطﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻟﺗﺷﻛﻝ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 0
 .5ﺑﻳﺋــﺔ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة ﺣﻳــث ﻳﻣﻛــن ﻷﻧظﻣــﺔ اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﺗﺧــزﻳن ﻛﻣﻳــﺎت ﺿــﺧﻣﺔ ﻣــن
اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت ﻓـ ــﻰ أﺷـ ــﻛﺎﻝ ﻣﺗﻧوﻋـ ــﺔ ﺗﺷـ ــﻣﻝ اﻟـ ــﻧص اﻟﻣﻛﺗـ ــوب واﻟﺻـ ــوت اﻟﻣﺳ ـ ـﻣوع واﻟﺻـ ــورة اﻟﺛﺎﺑﺗـ ــﺔ أو
اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ0

راﺑﻌﺎً :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟرﻳب:

ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻓﺣص اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻌد ﺗﺻـﻣﻳﻣﻪ واﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﺻـﻼﺣﻳﺗﻪ ﻟﻠﺗطﺑﻳـق ﻋﻠـﻰ اﻟطﺎﻟﺑـﺎت

)ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ( وذﻟــك ﻗﺑــﻝ رﻓــﻊ اﻟﻣوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺗرﻧــت ،وﻗــد ﻣــرت ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺑﺧطــوﺗﻳن رﺋﺳــﻳﺗﻳن
ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺗﻰ اﻟﺗﻘوﻳم ﻫﻣﺎ:
 ﺗﻘوﻳم ﺧﺎرﺟﻰ وﻳﻬدف إﻟﻰ:

ﺗطﺑﻳــق ٍإﺳــﺗﻣﺎرة ﺗﻘــوﻳم اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﻣﻘﺗــرح ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﻳن ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ

اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻣرﻓــق ) (8وذﻟــك ﺑﻬــدف اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻣ ارﻋــﺎة اﻟﻣوﻗــﻊ ﻟﻠﻣﻌــﺎﻳﻳر اﻟﺗــﻰ ﻳﺟــب ﺗواﻓرﻫــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣواﻗــﻊ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 إﺳــﺗﻣﺎرة إﺳــﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑـراء ﻧﺣـو ﺗﻘﻳﻳــم اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ اﻟﻣﻘﺗــرح اﻟﺧــﺎص ﺑﺳـــﺑﺎﺣﺔاﻟﺻدر ﻣرﻓق ):(8

ﺗﻬدف اﻹﺳﺗﻣﺎرة إﻟﻰ إﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑراء ﻓﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻧﺣو ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻣوذج ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻣن إﻋداد "ﺗﺎﻣﻰ
ﺑﺎﻳﺗون" ) (Tammy Paytonﺣﻳث ﻳﺗﻛون ﻣن أرﺑﻊ ﻣﺣﺎور ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻰ وﻫﻣﺎ:
 -1اﻟﺗﺻﻣﻳم  :ﺳت ﻋﺑﺎرات.

 -2اﻟﻣﺣﺗوى  :ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺑﺎرات.

 -3اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻧﻳﺔ  :ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺑﺎرات.

 -4اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ  :ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺑﺎرات.

وﻳﺗم إﺑداء اﻟرأى وﻓق ﺗﻘدﻳر ﺧﻣﺎﺳﻰ ﺣﻳث اﻟرﻗم ) .(1ﺿﻌﻳف ،اﻟرﻗم ) (5ﻣﻣﺗﺎز ،ﺟدوﻝ )(29
ﻳوﺿﺢ ذﻟك.

ﺟدوﻝ )(29
اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻹﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑراء ﻓﻰ ﻧﻣوذج ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﻗﻊ
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م

اﻟﻌﻧﺻر

العبــــارات
-1
-2

1

التـصميم

2

المحتــوى

3

العناصر الفنيـة

4

المصداقيـة

-3
-4
-5
-6
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5

المالحة جيدة والروابط واضحة ويمكن
اإلنتقال من صفحة ألخرى بسھولة
الموقع تفاعلى بحيث يشارك الزائر فى
الموقع.
يستخدم الموقع تنسيق الصفحة
المناسب ،والصفحات ليست طويلة
بشكل مبالغ فية.
يمكن إيجاد المعلومات بسھولة.
ھذا الموقع جذاب من الناحية الجمالية
حيث يستخدم األلوان والرسوم
)الجرافيكس( بشكل جيد.
ھذا الموقع متناغم جماليا حيث أن ألوان
النص والخلفيات غير متضاربة.
الموقع له عنوان مناسب.
ھناك روابط للمصادر اإلضافية.
المعلومات مفيدة.
المحتوى غنى ويحتمل مراجعته
بإنتظام.
مدى مقارنة محتوى الموقع بمحتويات
المواقع الشبيھة به.
كل الروابط تعمل.
يستخدم الجرافيكس الكبيرة ويمكن
تحميلھا بسھولة.
ھناك صفحات بديلة متوافرة عند
إستخدام جرافيكس أو إطارات ثقيلة.
رواب ط الص ور وخ رائط الص ور لھ ا
نصوص بديلة.
يمكن العثور على معلومات مفيدة خالل
30ثانية.
يتم ذكر أسماء األشخاص وعناوين
بريدھم اإللكترونى لإلتصال بھم.
اإلعالن عن تاريخ آخر تحديث
للصفحة.
الروابط كلھا حديثة.
روابط المصادر مستخدمة لتطوير
المحتوى.
يذكر إسم الكلية أو المعھد المضيف.

ن= 5

اﻹﺳــﺗﺟﺎﺑـﺎت

اﻟوزن
اﻟﻧﺳﺑﻰ

اﻷﻫﻣﻳﺔ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ

2

1

2

-

-

20

%80

1

2

2

-

-

19

%76

1

1

3

-

-

18

%72

3

1

-

1

-

21

%84

2

1

1

1

-

19

%76

3
3
1
2
3

1
2
1
2
1

1
2
1
1

1
-

-

22
23
17
21
22

%88
%92
%68
%84
%88

1
1
2

1
1
1

2
1
2

1
2
-

-

17
16
20

%68
%64
%80

1

2

1

-

1

17

%68

ﻣﻣﺗﺎز ﺟﻳدﺟدا

ﺟﻳد

ﻣﻘﺑوﻝ ﺿﻌﻳف

3

1

1

-

-

22

%88

2

1

1

1

-

19

%76

2

-

2

-

1

17

%68

2
2
1
2

1
1
2
1

2
2
2
2

-

-

20
20
19
20

%80
%80
%76
%80

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (29اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ ﻵراء اﻟﺧﺑ ـراء ﻓــﻰ ﻧﻣــوذج ﺗﻘﻳــﻳم اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ اﻟﻣﻘﺗــرح
ﺣﻳــث ﺗراوﺣــت ﻧﺳــﺑﺔ اﻹﺗﻔــﺎق ﻟﻠﺧﺑ ـراء ﻣــﺎ ﺑــﻳن ) (%92 -%64وﻫــذا ﻳﻌطــﻰ ﻣؤﺷ ـ اًر ﻋﻠــﻰ إﺗﻔــﺎق اﻟﺧﺑـراء ﻓــﻰ
ﻣﺗﻐﻳرات ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 ﺗﻘوﻳم داﺧﻠﻰ
ﺑﻌد ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ آراء اﻟﺧﺑراء ،ﻗﺎﻣـت ﺑـﺈﺟراء اﻟﺗﻘـوﻳم اﻟـداﺧﻠﻰ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﺗﺟرﺑـﺔ
اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:

 - 93ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑــﺈﺟراء اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ ) (10طﺎﻟﺑــﺎت ﻣــن ﻧﻔــس ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث

وﺧــﺎرج ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ،ﻳــوﻣﻰ اﻟﺧﻣــﻳس واﻷﺣــد اﻟﻣواﻓــق 2009 / 2/22 ، 2 /19م ﺑﻬــدف إﺟ ـراء
ﺗﻘوﻳم داﺧﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ:
 ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻘدرات اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن وﻣدى ﻓﻬﻣﻬم ٕواﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬم ﻟﻪ. آراﺋﻬم ﻓﻰ ﻣدى ﺳﻬوﻟﺔ وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻣﺣﺗوى اﻟذى ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ. -اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻺﺳﺗﺧدام.

 إﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣن أﺧطﺎء ﻓﻧﻳﺔ ٕواﻣﻼﺋﻳﺔ أو إﻛﺗﺷﺎف أﻳﺔ ﻣﺷﻛﻼت أﺧرى ﻓﻰ اﻟﺗﺻﻣﻳم. ﻣدى وﺿوح اﻟﺻور واﻟﻔﻳدﻳو وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋط. إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﺑراﻣﺞ ﺗﺻﻔﺢ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻝ .Internet Explorer Or Netscape ﻓﺣص إرﺗﺑﺎطﺎت  Linksاﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ ﻗﺑﻝ أن ﺗﺗﺎح ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت.وﺑﻌـد إﺟـراء اﻟﺗﻌـدﻳﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺗـﻰ ﻧﺗﺟــت ﻋــن ﻫــﺎﺗﻳن اﻟﻣـرﺣﻠﺗﻳن ،أﺻــﺑﺢ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﺟــﺎﻫ اًز

ﻟﻺﺳﺗﺧدام واﻟﺗطﺑﻳق ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.

وﻗــد ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺎﻹﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﻧﺳــﺧﺔ ﻣــن ﺗﺻــﻣﻳم اﻟﻣوﻗــﻊ ﻓــﻰ ﺷــﻛﻠﻪ اﻟﻧﻬــﺎﺋﻰ ﻛﻣﻠــف Index.html
ﻋﻠــﻰ ﻗــرص ﻣــدﻣﺞ  ،CDﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺣﻔــظ اﻟﻣﻠﻔــﺎت اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻰ ﺗﺣﺗــوى ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣوﻗــﻊ ،وذﻟــك
ﺗﺟﻧﺑﺎً ﻟﺿﻳﺎع اﻟﺟﻬد ﻓﻰ ﺗﺧطﻳط وﺗﺻﻣﻳم اﻟﻣوﻗﻊ إذا ﺣدﺛت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎدم  Serverاﻟذى ﻳﺳﺗﺿـﻳف

اﻟﻣوﻗﻊ.

ﺳﺎدﺳﺎً :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌرض:

ﺑﻌــد إﺧﺗﻳــﺎر اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻟﻣــدى ﺻــﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣوﻗــﻊ ﻟﻠﻌــرض ،ﻗﺎﻣــت ﺑوﺿــﻊ اﻟﻣوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ  CDﻟرﻓﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ

ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ  ، http://www.zu.edu.egﻓﻘـد إﺧﺗـﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻋﻧواﻧـﺎً ﻟﻠﻣوﻗـﻊ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﺑﺣﻳــث ﻳﺗﺳــم ﺑﺳــﻬوﻟﺔ ﺣﻔظــﻪ ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟطﺎﻟﺑــﺔ وﻛــذﻟك أن ﻳﻣﺛــﻝ ﻫــذا اﻟﻌﻧـوان ﻣﻌﻧــﻰ

ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻟﻬـ ــﺎ ﺣﺗـ ــﻰ ﺗﺗـ ــذﻛرﻩ دون ﻋﻧـ ــﺎء ،ﻓﻘـ ــد ﺳ ـ ــﻣﻰ إﺳـ ــم اﻟﻣوﻗـ ــﻊ ﺑﺈﺳـ ــم طرﻳﻘـ ــﺔ اﻟﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣ ـ ـ ارد ﺗﻌﻠﻣﻬ ـ ــﺎ،

 ، http://www.zu.edu.eg/breaststroke/index.htmﺣﻳث ﻳﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠـﻰ ﺟـزﺋﻳن ﻫﻣـﺎ اﻟﺟـزء
اﻷوﻝ ﻳﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻳﺣﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ.
وﺑﻌــد ذﻟــك ﻳــﺎﺗﻰ ﺗﺣﻣﻳــﻝ ﻣ ـواد اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣوﻗــﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻟﻳﺗــﺎح ﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ دراﺳﺗﻪ ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة:
 -أن اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣدﻳث ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة.

 ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣوﻗﻊ إﻟﻰ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻹرﺗﺑﺎطﺎت وﺳرﻋﺔ ﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﺻﻔﺣﺔ.وﻋﻧد ﻛﺗﺎﺑﺔ إﺳم اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻰ اﻟـ  URLﺗظﻬر ﺻﻔﺣﺔ اﻷﻋﺿﺎء وﻫﻰ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟـ ، User name

 Passwordاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ طﺎﻟﺑﺔ ﻣن طﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺑﺎﺣﺛﺔ واﻟﻣﺷرﻓﻳن.

- 94 -

ﺷﻛﻝ رﻗم )(8

ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟدﺧوﻝ ﻟﻠﻣوﻗﻊ
وﺑذﻟك ﻳﺗم اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺣﻳث ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ:
 -ﻗواﺋم ﻋﻠوﻳﺔ.

 -ﻗواﺋم ﻳﻣﻧﻰ.

 -ﻗواﺋم ﺳﻔﻠﻳﺔ.

 -ﻗواﺋم ﻳﺳرى.

أوﻻً :اﻟﻘواﺋم اﻟﻌﻠوﻳﺔ :وﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ:
 -1اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ :واﻟﺗﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ.

 -2ﻧﺑذة ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ :وﻫﻰ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻧﺑذة ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻋن ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر وﺗطورﻫﺎ ﻓﻧﻳﺎً وﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً.
 -3اﻟﻘﺎﻧون :وﻫﻰ ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -4اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ :وﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟذى ﻳﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬن وأﻳﺿﺎَ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم.

 -5إﺗﺻﻝ ﺑﻧﺎ :وﻫو ﻹﺗﺻﺎﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﻌﻠم وﻫذا ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟـ  E-Mailاﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻌﻠم.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﻟﻘواﺋم اﻟﺳﻔﻠﻳﺔ :ﻫﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻌﻠوﻳﺔ ،وﻫﻰ ﻹﺧﺗﺻﺎر اﻟﺻﻌود إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻔﺣﺔ ﻣـرة
أﺧرة ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﻘواﺋم اﻟﻳﺳرى :وﺗﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر وﻫﻰ:
 -1وﺿﻊ اﻟﺟﺳم.

 -4اﻟﺗﻧﻔس.

 -2ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن.

 -5اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق.

 -3ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن.
وﻛﻝ ﻣﺣور ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎور ﻳﻧﺑﺛق ﻣﻧﻪ ﻣﺣﺎور ﻓرﻋﻳﺔ وﻫﻰ:
 -1اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻔﻧﻰ

 -4اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﺣرﻛﻰ.

 -2اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 -5اﻷﺧطﺎء اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ.

 -3اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ.

 -6إﺧﺗﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك )اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻰ(.

راﺑﻌﺎً :اﻟﻘواﺋم اﻟﻳﻣﻧﻰ :وﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ:

 - 95 -1ﻣواﻗــﻊ ﺗﻣﻬــك :وﻫــﻰ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﻣواﻗــﻊ اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ واﻟﺗــﻰ
ﻳﻣﻛن اﻟـدﺧوﻝ إﻟﻳﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﺣـرك اﻟﺑﺣـث ﺟوﺟـﻝ  Googleواﻟﻣﺗـوﻓر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣوﻗـﻊ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح.

 -2ﻣراﺟﻊ ﺑﺣث :وﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ وﻛـذﻟك اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر
واﻟﺗﻰ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح.

 -3ﺧﺑراء ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ :وﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﺧﺑراء ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ .
وﻓﻰ اﻟﻣﻧﺗﺻف ﺗوﺟد ﻓﻼﺷﺔ ﺗرﺣﻳب ﻟﻠدﺧوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.

ﺳﺎدﺳﺎً :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘوﻳم:

وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ:

 -1ﻗﻳﺎس ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة.
 -2ﻓﺣص اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻌد اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺎت )ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ(.
وذﻟك ﺗﻣﻬﻳداً ﻟﺗطوﻳر اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ،وﻳﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

أ -ﺗﻘوﻳم ﺗﻌﻠم اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻟﻠﻣوﻗﻊ:

 ﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ اﻟطﺎﻟﺑ ــﺎت وﺗﻔ ــﺎﻋﻠﻬم داﺧ ــﻝ اﻟﻣوﻗ ــﻊ ،وذﻟ ــك ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ إﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺑرﻳ ــد اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻰ ،وﻣﻧﺗ ــدى
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ،وﻏﻳرﻫﺎ.

 أداء اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
ب -ﺗﻘوﻳم اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت :وﻳﺗم ذﻟك إﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻰ:

 ﻣﻼﺣظــﺔ ﺳــﻠوك اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﺧــﻼﻝ د ارﺳــﺗﻬم ﻟﻠﻣوﻗــﻊ ﻋﺑــر اﻹﻧﺗرﻧــت وﺗﺳــﺟﻳﻝ اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗرﺿــﻬم
أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ.
 إﺳــﺗﺧﻼص ﻣﻼﺣظــﺎت اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﺑﺷــﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷــر ،وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﺳــﺗﻣﺎرة ﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻛــﻝ ﻣــﻧﻬم ،ﺑﻬــدف
ﺗﻘوﻳم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ،ﻣرﻓق ).(10
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) (5اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﺻﻣم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣرﻓق ).(11
ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺣﻳث إﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ) (10وﺣـدات ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻣرﻓـق ) (11ﻟﻣـدة
) (10أﺳــﺎﺑﻳﻊ ،ﺑواﻗــﻊ وﺣــدة ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻓــﻰ اﻷﺳــﺑوع ،وزﻣــن اﻟوﺣــدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ) (90دﻗﻳﻘــﺔ وذﻟــك طﺑﻘ ـﺎً ﻟﺧطــﺔ
اﻟد ارﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــﺔ ،وﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑــﺎﻟﺗوزﻳﻊ اﻟزﻣﻧــﻰ ﻟﻠﻣ ارﺣــﻝ اﻟﻔﻧﻳــﺔ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻋﻠــﻰ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ،
وذﻟك ﻣﺎ ﻳوﺿﺣﻪ ﺟدوﻝ ).(30) ،(29

ﺟدوﻝ )(29
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻟوﺣدة ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
م
1
2
3
4
5
6

اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﻳــﺔ

اﻟﻣﺣﺗوﻳــﺎت

5ق
5ق
15ق
15ق
45ق
5ق
90ق

أﻋﻣﺎﻝ إدارﻳﺔ.
إﺣﻣﺎء ﻋﺎم.
إﻋداد ﺑدﻧﻰ ﺧﺎص.
ﺷرح اﻟﻣﻬﺎرة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ  +ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ
اﻟﺟزء اﻟرﺋﻳﺳﻰ )اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻰ(.
اﻟﺧﺗﺎم.
اﻟﻣﺟﻣ ــوع
ﺟدوﻝ )(30
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟزﻣﻧﻰ ﻟﻠﻣراﺣﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

م
1
2
3
4
5

ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
وﺿﻊ اﻟﺟﺳم.
ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن.
ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن.
اﻟﺗﻧﻔس.
اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق.

ﻣن

اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﻳــﺔ

2009 / 3 /5م
2009 / 3 /12م
2009 / 4 /2م
2009 / 4 /16م
2009 / 4 /23م

إﻟﻰ

ﻋدد اﻟوﺣدات

زﻣن اﻟوﺣدة

1
3
2
1
3

90
90
90
90
90

2009 / 3 /26م
2009 / 4 /9م
2009 / 5 / 7م

) (6إﺳـــﺗﻣﺎرة إﺳـــﺗطﻼع اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋـــﺎت اﻟوﺟداﻧﻳـــﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑـــﺎت ﻧﺣـــو إﺳـــﺗﺧدام اﻟﻣوﻗـــﻊ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣرﻓق ):(9

وﻫﻰ إﺳﺗﻣﺎرة ﻣن ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ واﻋﺗﻣدت ﻓﻰ ﺑﻧﺎءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 -1ﻫدف اﻻﺳﺗﻣﺎرة:

 - 97وﻗد ﺗﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻬدف ﻓﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أراء واﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺗﺟﺎﻩ إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻓـﻰ

ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -2ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔردات اﻻﺳﺗﻣﺎرة:
ﻗﺎﻣ ـت اﻟﺑﺎﺣﺛ ـﺔ ﺑﺻــﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔــردات اﻻﺳــﺗﻣﺎرة وﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻋــددﻫﺎ ) (19ﻣﻔــردة ﻣرﻓــق ) ،(9وذﻟــك ﺑﺻــورة
ﻣﺑدﺋﻳ ــﺔ وﻣراﻋﻳ ــﺔ وﺟ ــود ﻣﻔ ــردات ﻣوﺟﺑ ــﺔ وأﺧ ــرى ﺳ ــﺎﻟﺑﺔ ،وﻗ ــد ارﻋـ ـت أن ﺗﻛ ــون اﻟﻣﻔ ــردات ﺑﺳ ــﻳطﺔ وﻣﻔﻬوﻣ ــﺔ
وﻣﺣددة ﻟﺗؤدى إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت دﻗﻳﻘﺔ.
 -3اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻔردات اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة:
ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌرض ﻣﻔردات اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ) (3ﺧﺑراء ﻓﻰ ﻣﺟـﺎﻝ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻟرﻳﺎﺿـﻰ ﻣرﻓـق )(1

ﻻﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻣﻔــردات اﻟﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻣﺎرة وﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺗﻌــدﻳﻼت اﻟﻼزﻣــﺔ ﺣﻳــث واﻓﻘ ـوا ﻋﻠــﻰ )  (14أرﺑﻌ ـﺔ ﻋﺷــر
ﻣﻔردة ،وﺗم ﺣذف اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ )(14 ، 10 ، 7 ، 5 ، 2
 -4اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة:
ﺗم وﺿـﻊ اﻟﻣﻔـردات ﻓـﻰ ﺻـورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳـﺔ ﺑطرﻳﻘـﺔ ﻋﺷـواﺋﻳﺔ ،ﻓوﻗﻌـت اﻟﻣﻔـردات اﻟﻣوﺟﺑـﺔ ﻓـﻰ أرﻗـﺎم )،1
 (12 ،11 ،10 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2أﻣﺎ اﻟﻣﻔردات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻛﺎﻧت ) (14 ،13 ،9 ،7 ،5ﻣرﻓـق )(9
وﺗم وﺿﻊ ﺛـﻼث اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﻟﻛـﻝ ﻣﻔـردة  ،وﺗﻘـوم ﻛـﻝ طﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺈﺑـداء اﻟـرأى ﻧﺣـو ﻋﺑـﺎرات اﻻﺳـﺗﻣﺎرة وﻓـق ﻣﻳـزان

ﺗﻘدﻳر ﺛﻼﺛﻰ ﻛﺎﻵﺗﻰ:

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔردات اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
نعم " ثالث درجات" – إﻟﻰ حد ما " درجتان " – ال "درجة واحدة" ،

وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔردات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
نعم " درجة واحدة "  -إلى حد ما " درجتان " – ال أوافق " ثالث درجات ".
 -5ﺗﺟرﺑﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة:
ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ.

اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑــﺈﺟراء اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟراﺑﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ) (10طﺎﻟﺑــﺎت ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث وم ن

ﺧﺎرج ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﺗطﺑﻳق وﺣدﺗﻳن ﻣن وﺣدات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻳوﻣﻰ اﻹﺛﻧﻳن واﻟﺧﻣـﻳس اﻟﻣواﻓـق 2 /23
2009 /2 /26 ،م ،وذﻟــك ﻟﺗﺟرﺑــﺔ ﻣــدى وﺿــوح ﻣﻔــردات إﺳــﺗﻣﺎرة اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋــﺎت اﻟوﺟداﻧﻳــﺔ وﻣــدى ﻓﻬــم
اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻟﻬﺎ وﻛذﻟك ﻻﺧﺗﺑﺎر درﺟﺔ واﻗﻌﻳﺔ اﻟﻣﻔردات وﺗﺣدﻳد ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة.

 - 98 -6اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة:
أ -وﺿوح اﻟﻌﺑﺎرات:
دﻟت إﺟﺎﺑﺎت اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ وﺿوح اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة وﻓﻬﻣﻬﺎ.

ب -ﺻدق اﻻﺳﺗﻣﺎرة:

ﻗﺎﻣ ـ ـت اﻟﺑﺎﺣﺛ ـ ـﺔ ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام ﻋـ ــدة طـ ــرق ﻹﻳﺟـ ــﺎد اﻟﺻـ ــدق وﻫـ ــﻰ " ﺻـ ــدق اﻟﻣﺣﺗـ ــوى ،وﺻـ ــدق اﻻﺗﺳـ ــﺎق
اﻟداﺧﻠﻰ"-:

) (1ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى:
ﺗم ﻋرض اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﺧﺑراء ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻟرﻳﺎﺿـﻰ ﻟﻠﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﺻـدق اﻻﺳـﺗﻣﺎرة ﻓﻳﻣـﺎ
وﺿــﻊ ﻣــن أﺟﻠــﻪ ،وﻗــد أﺷــﺎرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ إﻟــﻰ اﺗﻔــﺎق اﻟﺧﺑـراء ﺑﻧﺳــﺑﺔ  %100ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣﺗــوى ﺣﻳــث ﺗــم اﺳــﺗﺑﻌﺎد

) (5ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻔردات وأﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘﻳﺎس ﻳﺗﺿﻣن ) (14أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣﻔردة ﻣرﻓق ).(9
) (2ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻰ:

ﻗﺎﻣــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺣﺳــﺎب ﺻــدق اﻻﺗﺳــﺎق اﻟــداﺧﻠﻰ ﻟﻺﺳــﺗﻣﺎرة وذﻟــك ﺑﻐــرض إﻳﺟــﺎد ﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﻳن
درﺟــﺔ ﻛــﻝ ﻣﻔــردة وﺑــﻳن ﻣﺟﻣــوع درﺟــﺎت اﻻﺳــﺗﻣﺎرة ﻛﻛــﻝ وذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻳﻧــﺔ اﻹﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟراﺑﻌــﺔ )اﻟﺳــﺎﺑق
ذﻛرﻫﺎ( ،واﻟﺟدوﻝ رﻗم ) (31ﻳوﺿﺢ ذﻟك:

ﺟدوﻝ رﻗم )(31

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن درﺟﺔ ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺑﻳﺎن واﻟﺧﺎص
ﺑﺈﺳﺗطﻼع آراء ٕواﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

ن= 10

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻰ

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻدق اﻟداﺧﻠﻰ

1
2
3
4
5
6
7

0.685
0.834
0.883
0.850
0.850
0.653
0.692

8
9
10
11
12
13
14

0.672
0.874
0.766
0.685
0.729
0.692
0.850

ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.632 = 0.05

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (31أن ﻗــﻳم ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻹرﺗﺑــﺎط ﺑــﻳن درﺟــﺔ ﻛــﻝ ﻋﺑــﺎرة ﻣــن ﻋﺑــﺎرات اﻹﺳــﺗﻣﺎرة

واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﻣﺎرة ﻗد ﺗراوﺣـت ﻣـﺎ ﺑـﻳن ) (0.883 – 0.653وﺟﻣﻳﻌﻬـﺎ داﻝ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺎً ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى

دﻻﻟﺔ ).(0.5

ﺟـ -ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة:

 - 99ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻟﻛﻝ ﺳؤاﻝ ﺣﻳث ﻳﺗم ﺣذف اﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺗﻣﻳﻳزﻩ ﺿﻌﻳف
أو ﺳﺎﻟب ،ﺣﻳث وﺟد أن ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺑﺎت أﻟﻔﺎ ﻳﺳﺎوى  ، 0.941وﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻳم اﻟﻌﻣود (Alpha if
) Item Deletedﺑﻘﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺑﺎت ) (Alphaوﻟم ﺗوﺟد أي ﻗﻳﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺔ أﻟﻔﺎ ) (Alphaﻣﻣﺎ
ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﻋﺑﺎرات اﻹﺳﺗﻣﺎرة وأن إﺳﺗﻣﺎرة آراء ٕواﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ذو ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻰ ،وﺟدوﻝ رﻗم ) (32ﻳوﺿﺢ ذﻟك:

ﺟدوﻝ رﻗم )(32
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻹﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع آراء
ٕواﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

ن= 10

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻝ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ

رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة

ﻣﻌﺎﻣﻝ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ

1

0.939

8

0.940

2

0.935

9

0.934

3

0.934

10

0.936

4

0.934

11

0.939

5

0.934

12

0.938

6

0.940

13

0.939

7

0.939

14

0.934

) (7إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع آراء اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺣوﻝ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗـرح ،ﻧﻘـﻼ ﻋـن
إﻳﻬﺎب ﻓﻬﻳم )2006م() (13ﻣرﻓق ).(10

ﺗﻬــدف اﻹﺳــﺗﻣﺎرة إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ آراء طﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﺑﻌــد إﺗﻣــﺎم ﺗﻌﻠﻣﻬــم ﺳــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻــدر ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ وﻗــدرﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ ،وﺗﺣﺗــوى ﻫــذﻩ اﻹﺳــﺗﻣﺎرة ﻋﻠــﻰ ) (40أرﺑﻌــﻳن
ﻋﺑــﺎرة ﻳﻘــﺎس ﺑﻬــﺎ ﻣــدى ﺗﻔﺎﻋــﻝ طﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ وﻗــد ﺗــم اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺻــدق
اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺧﺑراء ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم وﺟدوﻝ ) (33ﻳوﺿﺢ ذﻟك.

 - 100ﺟدوﻝ )(33
اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻰ واﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻵارء اﻟﺧﺑراء ﻓﻰ ﻋﺑﺎرات ﺗﻔﺎﻋﻝ طﺎﻟﺑﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح
اﻟﻌﺑـــﺎرات

م
1

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ دﻗﻳﻘﺔ.

3

ﺟودة اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.

5

ﻣواد اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﻐطﻰ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻛﺎﻓﻰ.

7

اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬدف.

9

إﺳﺗﻘرار اﻹﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ.

2

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﻣوﺿوﻋﻰ ﻣﺗوازن.

4

ﻳﻘدم اﻟﻣوﻗﻊ ﺷﺊ ﻓرﻳد ﻋن ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

6

ﺣداﺛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ.

8

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد.

 10ﺟودة ﺻﻳﺎﻧﺔ وﺗﺣدﻳث اﻟﻣوﻗﻊ.

اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت

ن= 5

ﻧﻌم

إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﻻ

اﻟوزن
اﻟﻧﺳﺑﻰ

اﻷﻫﻣﻳﺔ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ

3

2

-

13

%86.67

3

1

1

12

3

2

2

2

-

13

%80

1

11

%86.67

3

1

1

12

%73.33

3

2

4

1

-

13

%80

3

1

-

14

%86.67

1

12

%93.33

4

1

3

2

-

14

%80

-

%93.33

13

2

2

1

11

%86.67
%73.33

2

2

1

11

%73.33

3

1

1

12

3

2

3

1

-

13

%80

1

12

3

2

4

1

-

13

%80

-

14

%93.33

3

2

-

13

%86.67

4

1

 20ﻳﻣﻛﻧﻧ ـ ــﻰ اﻟﺗﻌ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺣﺗ ـ ــوى اﻟﻣوﻗ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــن ﻋﻧـ ـ ـوان اﻟ ـ ـ ـ
.URL

-

14

%93.33

3

2

-

13

%86.67

 21اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﻳﺛﺔ وﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وﻣؤﻛدة.

3

1

1

12

%80

2

2

1

11

%73.33

3

1

1

12

2

2

1

11

%80

3

2

4

1

-

13

%73.33

14

%86.67

3

2

-

13

%93.33

%86.67

 11ﻳﺧﺑرﻧﺎ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺂﺧر ﻣوﻋد ﺗم ﻓﻳﺔ اﻟﺗﺣدﻳث.

 12اﻟ ــرواﺑط اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻣواﻗ ــﻊ أﺧ ــرى داﺧ ــﻝ اﻟﻣوﻗ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـــﻰ
ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد.
 13اﻟﺗﻧﻘﻝ ﻓﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻳﺳﻬﻝ إﻳﺟﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
 14اﻟﻣوﻗﻊ ﻳﺗطﻠب أى ﺑرﻣﺟﻳﺎت أو ﺑراﻣﺞ إﺿﺎﻓﻳﺔ.

 15ﺑﻧﺎء اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺗﻣﻳز ﻓﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺣﺗوى وأﺳﻠوب اﻟﻣﻼﺣﺔ.
 16ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﻗﻊ.

 17إﻋﺎدة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣوﺟود.

 18ﻋﻧﺎﺻــر اﻟرﺳــوم واﻟﺻــور اﻟﺛﺎﺑﺗــﻪ واﻟﻣﺗﺣرﻛــﺔ )اﻟﺟ ـراﻓﻳﻛس(
ﺗﺿﻳف ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ.
 19ﺟودة أﺳﻠوب اﻟﻣﻼﺣﺔ.

 22ﺗﺣﻘـ ـ ــق اﻟﺻـ ـ ــﻔﺣﺔ اﻟرﺋﻳﺳـ ـ ــﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـ ـ ــﻝ اﻟﺗـ ـ ــﺎم ﺑـ ـ ــﻳن أﺟزاﺋﻬـ ـ ــﺎ
واﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 23ﻳﻣﻛﻧك إﻳﺟﺎد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺗك وﺗﺣﻔظﺎﺗك.
 24ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.

 25درﺟﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺗوى واﻟﻌرض.

 26ﺳﻬوﻟﺔ وﺻوﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣوﻗﻊ وﺳﻬوﻟﺔ اﻹﺳﺗﺧدام.
 27إدارة اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد.

-

%86.67
%86.67
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اﻟﻌﺑـــﺎرات

م

 28ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت واﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻰ ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
 29وﻓرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣداﺛﺗﻬﺎ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.

 30ﻓرص اﻹﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟزﻣﻼء واﻟﻣﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ.
 31اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.

 32اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷراء واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ.

 33اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ إﺑـداء اﻟـرأى
ﻣن ﺧﻼﻝ .Dig Chat
 34اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻰ اﻟرد اﻹﻳﺟﺎﺑﻰ ﻋن إﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟطﺎﻟﺑﺎت.
 35اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء واﻟﻣﻌﻠم داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.
 36اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث.

 37اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﺗواﺻﻝ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.

 38إﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻠﻐـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ ﻛﺗﺎﺑـ ــﺔ اﻟرﺳـ ــﺎﺋﻝ واﻟـ ــرد ﻋﻠـ ــﻰ
اﻹﺳﺗﻔﺳﺎرات واﻷراء ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﻌﻳن.
 39ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرد واﻟﺗواﺻﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.

 40اﻟﺣﺻ ــوﻝ ﻋﻠ ــﻰ اﻵراء اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻌﻠﻣ ــﺎء اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ
واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ.

اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
ﻧﻌم

إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﻻ

اﻟوزن
اﻟﻧﺳﺑﻰ

اﻷﻫﻣﻳﺔ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ

4

1

3

1

-

14

1

12

%93.33

3

2

4

1

-

13

-

%86.67

%80

14

3

1

1

12

%93.33
%80

2

2

1

11

%73.33

3

2

-

13

%86.67

3

1

1

12

4

1

2

2

-

14

%80

1

11

%73.33

4

1

-

14

%93.33

3

2

-

13

%86.67

4

1

-

14

%93.33

%93.33

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (33اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ ﻵراء اﻟﺧﺑـراء ﻟﻠﻌﺑــﺎرات ﺑﺈﺳــﺗﻣﺎرة اﻹﺳــﺗﺑﻳﺎن واﻟﺗــﻰ ﺗﻛﺷــف
ﺑﻣﺻ ــداﻗﻳﺔ ﻋ ــن ﺗﻔﺎﻋ ــﻝ طﺎﻟﺑ ــﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﻣوﻗ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻰ اﻟﻣﻘﺗ ــرح ،ﺣﻳ ــث ﺗراوﺣ ــت ﻧﺳ ــﺑﺔ
اﻹﺗﻔﺎق ﻟﻠﺧﺑراء ﻣﺎ ﺑﻳن ) (%93.33 - %73.33وﻫذا ﻳﻌطﻰ ﻣؤﺷـ اًر ﻋﻠـﻰ إﺗﻔـﺎق اﻟﺧﺑـراء ﻓـﻰ ﻣﺗﻐﻳـرات
إﺳﺗﻣﺎرة ﻋﺑﺎرات اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح.

) (8ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺑدء ﻓﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺈﺟراء اﻵﺗﻰ:
أ -ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ ﻓـﻰ ﺟﻠﺳـﺗﻳن ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﺗﻣﻬﻳدﻳـﺔ ﺗﻌرﻳﻔﻳـﺔ ﺑـﺎﻟﻣوﻗﻊ وﺗـم ذﻟـك ﻳـوﻣﻰ
اﻷﺣد ،اﻹﺛﻧﻳن اﻟﻣواﻓﻘﺎن 2009 /3 /2 ،1م ،ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ:

 -اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت.

 إﻳﺿﺎح اﻟﺧطوات اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ. إﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ ٕوارﺳﺎﻝ ٕواﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟرﺳﺎﺋﻝ. -إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗدى )اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ(.

 -اﻹﺑﺣﺎر ﻓﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.

 - 102ب -إﻋط ــﺎء ﻣﺟﻣ ــوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣ ــث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ واﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ ﻓﻛـ ـرة ﻣﺑﺳ ــطﺔ ﻋ ــن ﺳ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻ ــدر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــﺔ ﻓـ ـﻰ

ﺗﻌ ـرﻳﻔﻬم ﺑﻛﻳﻔﻳــﺔ أدء اﻟﺣرﻛــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر )اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻔﻧــﻰ( ﻣــن ﺣﻳــث وﺿــﻊ اﻟﺟﺳــم،

ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ،اﻟذراﻋﻳن ،اﻟﺗﻧﻔس ،اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق.

ﺧﺎﻣﺳﺎً :ﺗﻧﻔﻳذ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ:
أ -اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ:
ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻳوﻣﻰ اﻟﺛﻼﺛـﺎء واﻷرﺑﻌـﺎء
اﻟﻣواﻓــق 2009 /3 /4 ،3م ،ﺑواﺳــطﺔ ﻟﺟﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣﻛﻣــﻳن ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ ﻣــن أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس
ﺑﺎﻟﻘﺳم ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﻣﺳــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬــﺎرى ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﺳــﺗﺧدام إﺳــﺗﻣﺎرة ﺗﻘﻳــﻳم ﻣﺳــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬــﺎرى
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟـ "وﻓﻳﻘﺔ ﺳﺎﻟم" )1997م() (74ﻣرﻓق ).(5

 اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن ﺧﻼﻝ إﺳـﺗﺧدام إﺧﺗﺑـﺎر اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻰ اﻟﻣﺻـﻣم ﻣـن ﻗﺑـﻝ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣرﻓق ).(7
وذﻟــك ﻹﻳﺟــﺎد اﻟﺗﻛــﺎﻓؤ ﺑــﻳن اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن ﻗﺑــﻝ اﻟﺑــدء ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﻳــذ ﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ،وﺟــداوﻝ )،(34
) (35ﺗوﺿﺢ ذﻟك.

ﺟدوﻝ )(34
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ
ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر )اﻟﺗﻛﺎﻓؤ(

ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

م
1
وضع الجسـم
2
حركات الذراعيــن

 -1الجس م يك ون وض عه إنس يابيا ً عل ى س طح
الماء.
 .2ال ذراعين وال رجلين ممت دتين ف ى وض ع
يس مح لھم ا بتأدي ة وظيفتھم ا ف ى الق وى
المركز للجسم.
 -3وض ع ال رأس مناس ب م ع الجس م والنظ ر
لألمام وليس ألسفل.
 -1ف رد ال ذراعين امام ا ً م ع مواجھ ة الكف ين
للخ ارج بزاوي ة ،وبحي ث تك ون العين ين
أسفل سطح الماء وليس الرأس.
 -2مسك الماء بمواجھة الكفين للماء.
 -3الشد بالذراعين للخارج ث م ألس فل وللخل ف
مع بقاء الكوعين أعلى من الكفين.
 -4ش د الم اء أس فل الص در بحرك ة ض م قوي ة
وس ريعة م ن الك وعين م ع تق ارب الكف ان
متواجھين أسفل الوجه مباشرة.
 -5الحرك ة الرجوعي ة أس فل س طح الم اء
مباش رة بف رد ال ذراعين مس تقيمتين لألم ام
ودوران الكفان لمواجھة قاع الحمام.

وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ

م

ع

م

ع

ن = 30
مف

ﻗﻳﻣﺔ

"ت"

درجة

0.66

0.11

0.65

0.13

0.02

0.38

درجة

0.65

0.10

0.64

0.12

0.01

0.24

درجة

0.61

0.10

0.61

0.19

صفر

0.10

درجة

0.20

0.14

0.18

0.15

0.02

0.38

درجة

0.16

0.12

0.14

0.13

0.02

0.44

درجة

0.18

0.11

0.12

0.11

0.06

1.47

درجة

0.19

0.10

0.15

0.13

0.04

0.93

درجة

0.20

0.14

0.18

0.11

0.02

0.44
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وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

م
3
حركات الرجليــن
4
التنفــس
التوقيت والتوافق

5

 -1تب دأ حرك ة ال رجلين عن دما تمت د ال ذراعين
وتخفض الرأس قليالً فى الماء.
 -2ثنى الركبتين لس حب الكعب ين تج اه المقع دة
م ع ثن ى الق دمين تج اه الس اق ،وتباع د
الكعبين والركبتين قليالً.
 -3دف ع الم اء بواس طة الجان ب ال داخلى م ن
الساق والقدم بقوة.
 -4ض م ال رجلين ف ى حرك ة دائري ة كرباجي ة
سريعة والوصول لوضع الطفو.
 -1ترف ع ال رأس ألعل ى ع ن طري ق ق بض
عضالت الرقبة.
 -2يؤخ ذ الت نفس م ن األم ام ع ن طري ق الف م
بسرعة.
 -3إخراج الزفير تحت سطح الماء عند خفض
ال رأس قل يالً ف ى الم اء أثن اء مرحل ة الش د
وإمتداد الذراعين لألمام.

 -1عندما تبدأ ال ذراعين ض غط الم اء تح ت
الص در يؤخ ذ الش ھيق ،وتب دأ ال رجلين
ف ى الحرك ة الرجوعي ة بواس طة الثن ى
فى الركبتين.
 -2التوقي ت الس ليم ب ين ض ربات ال ذراعين
والتنفس والرجلين بالزمن المناسب.

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

م

ع

م

ع

مف

ﻗﻳﻣﺔ

"ت"

درجة

0.16

0.12

0.15

0.12

صفر

0.15

درجة

0.16

0.12

0.13

0.11

0.03

0.62

درجة

0.18

0.13

0.15

0.11

0.03

0.78

درجة

0.22

0.11

0.18

0.13

0.04

0.91

درجة

0.17

0.12

0.15

0.13

0.02

0.43

درجة

0.15

0.14

0.12

0.13

0.03

0.68

درجة

0.19

0.14

0.16

0.12

0.03

0.71

درجة

0.15

0.12

0.14

0.12

0.01

0.96

درجة

0.11

0.10

0.10

0.10

0.01

0.18

ﻗﻳﻣﺔ " ت " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.048 = 0.05
ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (34ﻋ ــدم وﺟ ــود ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ ﺑ ــﻳن ﻣﺟﻣ ــوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣ ــث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﻪ
واﻟﺿﺎﺑطﻪ ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻓؤﻫﻣﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت.

ﺟدوﻝ )(35
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ )اﻟﺗﻛﺎﻓؤ(

ن = 30

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

ع

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ

م

ع

3.26

17.40

3.22

م

اﻟﻣﺗﻐﻳـر

وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

م

1

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ

درﺟﺔ

18.07

مف

ﻗﻳﻣﺔ
"ت"

0.56 0.67

ﻗﻳﻣﺔ " ت " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.048 = 0.05
ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (35ﻋ ــدم وﺟ ــود ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ ﺑ ــﻳن ﻣﺟﻣ ــوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣ ــث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﻪ
واﻟﺿﺎﺑطﻪ ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻓؤﻫﻣﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت.
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ب -ﺗطﺑﻳق ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ:
بعد أن تأكدت الباحثة م ن تك افؤ مجم وعتى البح ث )التجريبي ة والض ابطة( قام ت بتطبي ق تجرب ة
البحث األساسية فى الفترة من 2009 /3 /5م إل ى 2009/5/7م بواق ع ) (10أس ابيع م رة واح دة أس بوعيا
لمدة  90دقيق ة ف ى الم رة الواح دة وذل ك طبق ا ً لخط ة الدراس ة بالكلي ة ،وق د ت م تطبي ق تجرب ة البح ث عل ى
المجموع ة التجريبي ة أم ا المجموع ة الض ابطة فق د قام ت بتنفي ذ البرن امج التقلي دى )الش رح اللفظ ى وأداء
النموذج العملى(.
 -1المجموعة التجريبية:
خضعت مجموعة البح ث التجريبي ة إل ى البرن امج التعليم ى وال ذى يحت وى عل ى الموق ع التعليم ى
المصمم من قبل الباحثة )بنمط التعلم المدمج( بواقع ) (10أسابيع مرة واح دة أس بوعيا لم دة  90دقيق ة ف ى
المرة الواحدة.
وقد راعت الباحثة مايلى:
 أن يكون مكان عرض الموقع التعليمى فى نفس المكان المخصص للتطبيق العملى لسباحة الصدر.
 توافر جھاز الـ  Data- Showفى مكان التطبيق حتى تتمكن الطالبات من الرؤية أثناء األداء العملى
لسباحة الصدر وبذلك تتجنب الباحثة خروج الطالب ة م ن حم ام الس باحة لرؤي ة الج زء ال ذي يوج د ب ه
قصور لديھا )التغذية الراجعة(.
وفيما يلى عرض نموذج لوحدة تعليمية طبقت على المجموعة التجريبية مس تخدمة ال تعلم الم دمج
فى التعلم )التعلم اإللكترونى والتعليم التقليدى( ،وجدول ) (36يوضح ذلك:
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المجموعة الضابطة:

 - 106خض عت المجموع ة الض ابطة للبرن امج التقلي دى )الش رح اللفظ ى وأداء النم وذج العمل ى( ال ذى
يدرس من خالل المحاضرات فى نف س الفت رة الزمني ة الس ابقة مث ل المجموع ة التجريبي ة ولك ن ف ى الي وم
التالى من تطبيق المجموع ة التجريبي ة ،وق د ت م مراع اة األس س العلمي ة الس ليمة وب نفس الش روط الت ى ت م
إتباعھا مع مجموعة البحث التجريبية أثناء التطبيق ،وتم مراعاة التالى عند تنفيذ تجربة البحث-:
 قيام الباحثة بالعملية التعليمية لتوحيد متغير التعلم.
 مراعاة عامل الوقت للمجموعتين حتى ال تتأثر مجموعة دون األخرى بفارق التوقيت.
 تجھيز األدوات الالزمة ومكان التطبيق.
وفيما يلى عرض نموذج لوحدة تعليمية للمجموعة الضابطة وجدول ) (37يوضح ذلك.
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ج -اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى:
ﺑﻌــد إﻧﺗﻬــﺎء اﻟﻣــدة اﻟﻣﺣــددة ﻟﺗطﺑﻳــق ﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻳــوم اﻟﺧﻣــﻳس اﻟﻣواﻓــق 2009 /5 /7م،
ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻛﻝ ﻣن إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ
اﻟﻣﻌرﻓ ــﻰ ،ﻗﻳ ــﺎس ﻣﺳ ــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬ ــﺎرى ﻟﺳ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻ ــدر ﻓ ــﻰ ﻳ ــوﻣﻰ اﻷﺣ ــد واﻹﺛﻧ ــﻳن اﻟﻣواﻓﻘـ ـﺎن / 5 /10
2009م2009 / 5 /11 ،م.

ﺛــم ﻗﺎﻣــت ﺑﻘﻳــﺎس إﺳــﺗﻣﺎرة اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋــﺎت اﻟوﺟداﻧﻳــﺔ ،إﺳــﺗﻣﺎرة ﻣــدى ﺗﻔﺎﻋــﻝ اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﻣــﻊ اﻟﻣوﻗــﻊ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻳوم اﻹﺛﻧﻳن اﻟﻣواﻓق 2009 / 5 /11م.

ﺳﺎدﺳﺎً :اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ:

ﺑﻌد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﺗطﺑﻳـق ﻗﺎﻣـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺑﺗﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺑدﻗـﺔ وﺟـدوﻟﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺎً ،ﺣﻳـث

إﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ) (SPSSﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ. اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎرى. -ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﺗواء.

 إﺧﺗﺑﺎر )ت( ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة. ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳز. أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ. -اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ.

 ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺳﻬوﻟﺔ. -ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﻌوﺑﺔ.

 إﺧﺗﺑﺎر )ت( ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻣﺗﺳﺎوﻳﺗﻳن. ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط "ﻟﺑﻳرﺳون". -ﻛﺎ.2

جدول )(37
نموذج لوحدة تعليمية معدة بإستخدام التعلم المدمج
)التعلم اإللكترونى – التعليم التقليدى(
الوحدة :

التاريخ:

األولى

م
1

مكونات الوحدة
أعمال إدارية

الزمن
5ق

2

إحماء عام

5ق

األداء )النشاط(
التحية وأخذ الغياب
 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئةالجسم.
-

3

 شرح المھارة منقب ل المعلم ة +
مش اھدة الموق ع
التعليمى

15ق

 تق وم المعلم ه بش رح وض ع الجس م ف ى الم اءلس باحة الص در ث م مش اھدة الموق ع التعليم ى
للطالبات.

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ بدنيا ألداءالمھارة
-

-

5

الجزء الرئيســى
)التطبيق العملى(

 45ق

6

الختام

5ق

تعل م وض ع الجس م للمجموع ة التجريبي ة بتطبي ق
ما شاھدوه مع المعلمة وفى الموقع التعليمى م ن
خالل التدريبات المتدرجة التالية:
 دف ع ق اع الح وض للطف و األفق ى واإلن زالقوالذراعان داخل الماء .
 -دفع قاع الحوض والذراعان عاليا واإلنزالق.

 طف و أفق ى عل ى ال بطن والزميل ة ت دفعالقدمين لإلنزالق األمامى.
 طف و أفق ى عل ى ال بطن والزميل ة تس حبمن الذراعين لألمام .
 دفع حائط الحوض للطفو واإلنزالق عل ىالبطن.
تمرين ات إس ترخاء – أخ ذ التحي ة –
اإلنصراف .

-

أن تعرف الطالب ة معلوم ات ومع ارف ع ن أھ م العض الت
العاملة فى المھارة.
أن تشارك الطالبة بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.
أن ت تقن الطالب ات أداء بع ض التمرين ات المختلف ة إلطال ة
األجزاء المختلفة من الجسم المشتركة فى أداء المھارة.
أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء.

أن تتذكر الطالبة ما شاھدته من معارف ومعلومات.
أن تقوم الطالبة بتنفيذ ما شرحته المعلمة وما شاھدته
فى البرمجية التعليمية.
أن تس تطيع الطالب ة القي ام بت دريبات متدرج ة ف ى
الصعوبة للوصول إلى مرحلة اإلتقان.
أن تشعر الطالبة بالسعادة والسرور أثناء األداء.
أن تصل الطالبة إلى مستوى أداء جيد.
أن تكتشف الطالبة األخطاء التى تقع فيھا وتعديلھا.
أن تعرف الطالبة كيف تنمى جوانبھا العقلية كتركي ز
اإلنتباه عند أداء مھارة الطفو..

 أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية . -أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .
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4

إعداد بدنى خاص

15ق

-

)وق وف فتح ا -ثب ات الوس ط( ل ف ال رأس عل ى
الجانبين بالتبادل.
)وق وف – ذراع عالي ا واألخ رى خلف ا( تب ادل
وضع الذراعين مع ضغطھما خلفا.
)وقوف( الطعن جانبا.
)وقوف( الطعن أماما.
)جلوس على أربع( قذف الرجلين خلفا مع فتحھما.
)إنبطاح – الذراعين عاليا( تبادل رفع الرجلين م ع
رفع الذراع المقابلة.

األھداف السلوكية
 -أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ الغياب

األدوات واألجھزة
دفتر غياب

التوضيح

 جھاز كمبيوتر داتا شو -البرمجية التعليمية

جدول )(38
نموذج لوحدة تعليمية معدة بإستخدام الشرح اللفظى وأداء النموذج العملى
الوحدة :

التاريخ:

األولى

م
1

مكونات الوحدة
أعمال إدارية

الزمن
5ق

2

إحماء عام

5ق

3

إعداد بدنى خاص

15ق

5

الجزء الرئيســى
)التطبيق العملى(

45ق

6

الختام

5ق

 )وق وف فتح ا -ثب ات الوس ط( ل ف ال رأس عل ىالجانبين بالتبادل.
 )وق وف – ذراع عالي ا واألخ رى خلف ا( تب ادلوضع الذراعين مع ضغطھما خلفا.
 )وقوف( الطعن جانبا. )وقوف( الطعن أماما. )جل وس عل ى أرب ع( ق ذف ال رجلين خلف ا م عفتحھما.
 )إنبطاح – الذراعين عاليا( تبادل رف ع ال رجلينمع رفع الذراع المقابلة.
 تق وم المعلم ه بش رح وض ع الجس م ف ى الم اءلس باحة الص در للطالب ات م ع أداء النم وذج
العملى.
تعلم وضع الجسم للمجموعة الضابطة من خ الل
التدريبات المتدرجة التالية:
 دف ع ق اع الح وض للطف و األفق ى واإلن زالقوالذراعان داخل الماء .
 دفع قاع الحوض والذراعان عاليا واإلنزالق. طفو أفقى على ال بطن والزميل ة ت دفع الق دمينلإلنزالق األمامى.
 طف و أفق ى عل ى ال بطن والزميل ة تس حب م نالذراعين لألمام .
 دف ع ح ائط الح وض للطف و واإلن زالق عل ىالبطن.
تمرينات إسترخاء –أخذ التحية – اإلنصراف

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ بدنيا ألداءالمھارة
-

-

أن تعرف الطالبة معلومات ومعارف ع ن أھ م العض الت
العاملة فى المھارة.
أن تشارك الطالبة بإيجابية أثناء أداء التمرينات المختلفة.
أن ت تقن الطالب ات أداء بع ض التمرين ات المختلف ة إلطال ة
األجزاء المختلفة من الجسم المشتركة فى أداء المھارة.
أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء.

أن تتذكر الطالبة ما شاھدته أثناء أداء النموذج العملى من
قبل المعلمة والشرح.
أن تقوم الطالبة بتنفيذ ما شرحته المعلمة .
أن تستطيع الطالبة القيام بتدريبات متدرج ة ف ى الص عوبة
للوصول إلى مرحلة اإلتقان.
أن تشعر الطالبة بالسعادة والسرور أثناء األداء.
أن تصل الطالبة إلى مستوى أداء جيد.

 -أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية .
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4

 ش رح المھ ارةمن قبل المعلمة

15ق

األداء )النشاط(
التحية وأخذ الغياب
 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئةالجسم.

األھداف السلوكية
 -أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ الغياب

األدوات واألجھزة
دفتر غياب

التوضيح
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ

ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋـﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ
أوﻻ  :ﻋـرض اﻟﻧﺗـﺎﺋـﺞ :
ﺟدوﻝ )(38
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣﻘدار اﻟﺗﻘدم ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﻪ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﻪ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

ن = 15
م

ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

1

وﺿﻊ اﻟﺟﺳـم

2

ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳــن

3

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ

م

ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳــن

 .1اﻟﺟﺳم ﻳﻛ
ـون وﺿـﻌﻪ إﻧﺳـﻳﺎﺑﻳﺎً ﻋﻠـﻰ 0.66
ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
 .2اﻟـ ــذراﻋﻳن واﻟـ ــرﺟﻠﻳن ﻣﻣﺗـ ــدﺗﻳن ﻓـ ــﻰ
وﺿ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻳﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻣﺢ ﻟﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑﺗﺄدﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ 0.65
وظﻳﻔﺗﻬﻣﺎ.
ـم
ـ
ﺳ
اﻟﺟ
ـﻊ
ـ
ﻣ
ـب
ـ
ﺳ
ﻣﻧﺎ
أس
ر
 .3وﺿ ــﻊ اﻟـ ـ
0.61
واﻟﻧظر ﻟﻸﻣﺎم وﻟﻳس ﻷﺳﻔﻝ.
 -1ﻓ ــرد اﻟ ــذراﻋﻳن اﻣﺎﻣـ ـﺎً ﻣ ــﻊ ﻣواﺟﻬ ــﺔ
اﻟﻛﻔ ـ ـ ــﻳن ﻟﻠﺧ ـ ـ ــﺎرج ﺑزاوﻳ ـ ـ ــﺔ ،وﺑﺣﻳ ـ ـ ـ
ـث 0.20
ﺗﻛـ ــون اﻟﻌﻳﻧـ ــﻳن أﺳـ ــﻔﻝ ﺳـ ــطﺢ اﻟﻣـ ــﺎء
وﻟﻳس اﻟرأس.
 -2ﻣﺳ
ﻟﻠﻣﺎءـ ـ.ــك اﻟﻣ ـ ـ ــﺎء ﺑﻣواﺟﻬ ـ ـ ــﺔ اﻟﻛﻔ ـ ـ ــﻳن 0.16
 -3اﻟﺷــد ﺑﺎﻟــذراﻋﻳن ﻟﻠﺧــﺎرج ﺛــم ﻷﺳــﻔﻝ
وﻟﻠﺧﻠ ــف ﻣ ــﻊ ﺑﻘـــﺎء اﻟﻛ ــوﻋﻳن أﻋﻠ ــﻰ 0.18
ﻣن اﻟﻛﻔﻳن.
 -4ﺷـ ــد اﻟﻣـ ــﺎء أﺳـ ــﻔﻝ اﻟﺻـ ــدر ﺑﺣرﻛـ ــﺔ
ﺿم ﻗوﻳﺔ وﺳرﻳﻌﺔ ﻣـن اﻟﻛـوﻋﻳن ﻣ
ـﻊ 0.19
ﺗﻘـ ـ ــﺎرب اﻟﻛﻔـ ـ ــﺎن ﻣﺗ ـ ـ ـواﺟﻬﻳن أﺳـ ـ ــﻔﻝ
اﻟوﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة.
 -5اﻟﺣرﻛـ ـ ــﺔ اﻟرﺟوﻋﻳـ ـ ــﺔ أﺳـ ـ ــﻔﻝ ﺳـ ـ ــطﺢ
اﻟﻣـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻣﺑﺎﺷ ـ ـ ـ ـ ـرة ﺑﻔـ ـ ـ ـ ــرد اﻟـ ـ ـ ـ ــذر
اﻋﻳن 0.20
ﻣﺳ ـ ــﺗﻘﻳﻣﺗﻳن ﻟﻸﻣ ـ ــﺎم ودوران اﻟﻛﻔ ـ ــﺎن
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗﺎع اﻟﺣﻣﺎم.
 -1ﺗﺑ ــدأ ﺣرﻛ ــﺔ اﻟ ــرﺟﻠﻳن ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﻣﺗـــد
اﻟــذراﻋﻳن وﺗﺧﻔــض اﻟ ـرأس ﻗﻠــﻳﻼً ﻓــﻰ 0.16
اﻟﻣﺎء.
 -2ﺛﻧﻰ اﻟرﻛﺑﺗﻳن ﻟﺳﺣب اﻟﻛﻌﺑﻳن ﺗﺟﺎﻩ
اﻟﻣﻘﻌـ ـ ــدة ﻣـ ـ ــﻊ ﺛﻧـ ـ ــﻰ اﻟﻘـ ـ ــدﻣﻳن ﺗﺟ ـ ـ ـ
ﺎﻩ 0.16
اﻟﺳ ــﺎق ،وﺗﺑﺎﻋ ــد اﻟﻛﻌﺑ ــﻳن واﻟ ــرﻛﺑﺗﻳن
ﻗﻠﻳﻼً.

 -3دﻓـ ـ ــﻊ اﻟﻣـ ـ ــﺎء ﺑواﺳـ ـ ــطﺔ اﻟﺟﺎﻧـ ـ
ﺑﻘوة ـ.ـب 0.18
اﻟداﺧﻠﻰ ﻣن اﻟﺳﺎق واﻟﻘدم

ع

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

مف

عف

ت

اﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺋوﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻘدم %

0.05

17.19

%22

14.34

%35.38
%45.90

م

ع

0.11

0.88

0.09

0.21

0.10

0.88

0.07

0.23

0.06

0.10

0.89

0.08

0.28

0.06

18.05

0.14

0.83

0.11

0.63

0.09

28.55

%315

0.12

0.83

0.11

0.67

0.10

25.25

418.75

0.11

0.84

0.11

0.66

0.15

17.20

%366.67

0.10

0.86

0.10

0.66

0.10

26.94

%352.63

0.14

0.85

0.09

0.65

0.12

20.79

%325

0.12

0.85

0.1

0.69

0.10

27.11

%431.25

0.12

0.86

0.9

0.70

0.09

29.28

%437.5

0.13

0.84

0.09

 -4ﺿــم اﻟــرﺟﻠﻳن ﻓــﻰ ﺣرﻛــﺔ داﺋرﻳــﺔ
ﻛرﺑﺎﺟﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ـ ـرﻳﻌﺔ واﻟوﺻـ ـ ـ ــوﻝ 0.10 0.86 0.11 0.22
ﻟوﺿﻊ اﻟطﻔو.

0.66
0.64

0.11
0.11

23.48

%366.67

22.23

%290.91
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مراحل األداء الفنى لسباحة الصدر

4

التنفــس

5

القياس القبلى

التوقيت والتوافق

0.15

18.52

%411.76

20.88

%486.67
%347.37

%420

ع

م

ع

 -1ترفع الرأس ألعلى .ع ن طري ق 0.17

0.12

0.87

0.11

0.70

0.15

0.14

0.88

0.08

0.73

0.13

0.19

0.14

0.85

0.12

0.65

0.12

20.31

0.15

0.12

0.78

0.06

0.62

0.12

19.98

قبض عضالت الرقبة
 -2يؤخ ذ الت نفس م ن األم ام ع ن
طريق الفم بسرعة.
 -3إخ راج الزفي ر تح ت س طح
الماء عند خفض الرأس قليالً فى
الماء أثن اء مرحل ة الش د وإمت داد
الذراعين لألمام.
 -1عن دما تب دأ ال ذراعين ض غط
الم اء تح ت الص در يؤخ ذ
الش ھيق ،وتب دأ ال رجلين ف ى
الحركة الرجوعية بواسطة الثنى
فى الركبتين.
 -2التوقي ت الس ليم ب ين ض ربات
ال ذراعين والت نفس وال رجلين
بالزمن المناسب.

م

القياس البعدى

مف

عف

ت

النسبة
المئوية
للتقدم %

0.11

0.10

0.77

0.08

0.66

0.10

26.43

%600

ﻗﻳﻣﺔ " ت " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.145 = 0.05

ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (38وﺟ ــود ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ ﺑ ــﻳن ﻣﺗوﺳ ــطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ــﻰ واﻟﺑﻌ ــدى

ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﻪ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗوﺳـط اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﺑﻌـدى ،وأن اﻟﻧﺳـﺑﺔ
اﻟﻣﺋوﻳـ ــﺔ ﻟﻣﻘـ ــدار اﻟﺗﻘـ ـ ـدم ﻟوﺿـ ــﻊ اﻟﺟﺳـ ــم ﻗـ ــد ﺗراوﺣـ ــت ﻣـ ــﺎ ﺑـ ــﻳن )،%290.91) ، (%45.90، %22
 (%600ﻟﺑﺎﻗﻰ ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ .
ﺟدوﻝ )(39

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣﻘدار اﻟﺗﻘدم ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﻪ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

ن = 15
م

وﺿﻊ اﻟﺟﺳـم

1

ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ

م

اﻟﺟﺳــم ﻳﻛـ
-1
ـون وﺿــﻌﻪ إﻧﺳــﻳﺎﺑﻳﺎً 0.65
ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
 -2اﻟـ ــذراﻋﻳن واﻟـ ــرﺟﻠﻳن ﻣﻣﺗـ ــدﺗﻳن ﻓـ ـ
ـﻰ 0.64
وﺿﻊ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﻣﺎ ﺑﺗﺄدﻳﺔ وظﻳﻔﺗﻬﻣﺎ.
 -3وﺿــﻊ اﻟـ ـرأس ﻣﻧﺎﺳ ــب ﻣ ــﻊ
ﻷﺳﻔﻝ.اﻟﺟﺳ ــم 0.61
واﻟﻧظر ﻟﻸﻣﺎم وﻟﻳس

ع

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

مف

عف

ت

اﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘدم
%

0.11

5.12

%21.54

9.77

%21.88

6.14

%26.23

م

ع

0.13

0.79

0.08

0.14

0.12

0.78

0.10

0.15

0.06

0.19

0.77

0.10

0.17

0.10
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م

ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
.1
.2

2

ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳــن

3

ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳــن

4

اﻟﺗﻧﻔــس

5

اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق

.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.1
.2

ﻓ ــرد اﻟ ــذراﻋﻳن اﻣﺎﻣـ ـﺎً ﻣ ــﻊ ﻣواﺟﻬ ــﺔ
اﻟﻛﻔ ـ ــﻳن ﻟﻠﺧ ـ ــﺎرج ﺑزاوﻳ ـ ــﺔ ،وﺑﺣﻳ ـ ــث
ﺗﻛــون اﻟﻌﻳﻧــﻳن أﺳــﻔﻝ ﺳــطﺢ اﻟﻣــﺎء
وﻟﻳس اﻟرأس.
ﻣﺳ ـ ـ ــك اﻟﻣ ـ ـ ــﺎء ﺑﻣواﺟﻬ ـ ـ ــﺔ اﻟﻛﻔ ـ ـ ــﻳن
ﻟﻠﻣﺎء.
اﻟﺷــد ﺑﺎﻟــذراﻋﻳن ﻟﻠﺧــﺎرج ﺛــم ﻷﺳــﻔﻝ
وﻟﻠﺧﻠــف ﻣــﻊ ﺑﻘــﺎء اﻟﻛــوﻋﻳن أﻋﻠــﻰ
ﻣن اﻟﻛﻔﻳن.
ﺷ ــد اﻟﻣـــﺎء أﺳـ ــﻔﻝ اﻟﺻ ــدر ﺑﺣرﻛـ ــﺔ
ﺿ ــم ﻗوﻳ ــﺔ وﺳـ ـرﻳﻌﺔ ﻣ ــن اﻟﻛ ــوﻋﻳن
ﻣﻊ ﺗﻘﺎرب اﻟﻛﻔﺎن ﻣﺗـواﺟﻬﻳن أﺳـﻔﻝ
اﻟوﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﺣرﻛـ ـ ــﺔ اﻟرﺟوﻋﻳـ ـ ــﺔ أﺳـ ـ ــﻔﻝ ﺳـ ـ ــطﺢ
اﻟﻣـ ـ ـ ــﺎء ﻣﺑﺎﺷ ـ ـ ـ ـرة ﺑﻔـ ـ ـ ــرد اﻟـ ـ ـ ــذراﻋﻳن
ﻣﺳ ــﺗﻘﻳﻣﺗﻳن ﻟﻸﻣ ــﺎم ودوران اﻟﻛﻔ ــﺎن
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗﺎع اﻟﺣﻣﺎم.
ﺗﺑ ــدأ ﺣرﻛ ــﺔ اﻟ ــرﺟﻠﻳن ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﻣﺗ ــد
اﻟذراﻋﻳن وﺗﺧﻔض اﻟرأس ﻗﻠﻳﻼً ﻓـﻰ
اﻟﻣﺎء.
ﺛﻧﻰ اﻟرﻛﺑﺗﻳن ﻟﺳﺣب اﻟﻛﻌﺑﻳن ﺗﺟﺎﻩ
اﻟﻣﻘﻌـ ــدة ﻣـ ــﻊ ﺛﻧـ ــﻰ اﻟﻘـ ــدﻣﻳن ﺗﺟـ ــﺎﻩ
اﻟﺳــﺎق ،وﺗﺑﺎﻋــد اﻟﻛﻌﺑــﻳن واﻟــرﻛﺑﺗﻳن
ﻗﻠﻳﻼً.
دﻓ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﻣ ـ ـ ـ ــﺎء ﺑواﺳ ـ ـ ـ ــطﺔ اﻟﺟﺎﻧ ـ ـ ـ ــب
اﻟداﺧﻠﻰ ﻣن اﻟﺳﺎق واﻟﻘدم ﺑﻘوة.
ﺿـ ــم اﻟـ ــرﺟﻠﻳن ﻓـ ــﻰ ﺣرﻛـ ــﺔ داﺋرﻳـ ــﺔ
ﻛرﺑﺎﺟﻳــﺔ ﺳ ـرﻳﻌﺔ واﻟوﺻــوﻝ ﻟوﺿــﻊ
اﻟطﻔو.
ﺗرﻓـ ــﻊ اﻟ ـ ـرأس ﻷﻋﻠـ ــﻰ ﻋـ ــن طرﻳـ ــق
ﻗﺑض ﻋﺿﻼت اﻟرﻗﺑﺔ.
ﻳؤﺧ ـ ــذ اﻟﺗ ـ ــﻧﻔس ﻣ ـ ــن اﻷﻣ ـ ــﺎم ﻋ ـ ــن
طرﻳق اﻟﻔم ﺑﺳرﻋﺔ.
إﺧـ ـراج اﻟزﻓﻳ ــر ﺗﺣ ــت ﺳ ــطﺢ اﻟﻣ ــﺎء
ﻋﻧد ﺧﻔض اﻟـرأس ﻗﻠـﻳﻼً ﻓـﻰ اﻟﻣـﺎء
أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد ٕواﻣﺗداد اﻟذراﻋﻳن
ﻟﻸﻣﺎم.
ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺑــدأ اﻟــذراﻋﻳن ﺿــﻐط اﻟﻣــﺎء
ﺗﺣت اﻟﺻدر ﻳؤﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ،وﺗﺑـدأ
اﻟ ـ ــرﺟﻠﻳن ﻓ ـ ــﻰ اﻟﺣرﻛ ـ ــﺔ اﻟرﺟوﻋﻳـ ـ ــﺔ
ﺑواﺳطﺔ اﻟﺛﻧﻰ ﻓﻰ اﻟرﻛﺑﺗﻳن.
اﻟﺗوﻗﻳ ـ ـ ــت اﻟﺳ ـ ـ ــﻠﻳم ﺑ ـ ـ ــﻳن ﺿـ ـ ـ ـرﺑﺎت
اﻟذراﻋﻳن واﻟﺗﻧﻔس واﻟرﺟﻠﻳن ﺑـﺎﻟزﻣن
اﻟﻣﻧﺎﺳب.

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

ت

اﻟﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘدم
%

0.63 0.15 0.18

0.08

0.45

0.10

18.14

%250

0.14

0.13

0.62

0.07

0.48

0.08

21.92

%342.86

0.12

0.11

0.56

0.06

0.44

0.08

20.06

%366.67

م

0.15

ع

0.13

م

0.61

ع

0.10

مف

0.45

عف

0.08

21.62

%306.67

0.18

0.11

0.63

0.11

0.45

0.10

17.79

%250

0.15

0.12

0.65

0.13

0.50

0.07

28.42

%333.33

0.13

0.11

0.59

0.08

0.45

0.05

31.93

%353.85

0.15

0.11

0.60

0.12

0.45

0.07

26.31

%300

0.18

0.13

0.62

0.09

0.44

0.06

28.23

%244.44

0.15

0.13

0.66

0.10

0.51

0.09

22.21

%340

0.12

0.13

0.60

0.10

0.48

0.07

26.79

%400

27.56

%275

0.16

0.14
0.10

0.12

0.12
0.10

0.60

0.53
0.52

0.10

0.09
0.08

0.44

0.39
0.42

0.06

0.07

0.09

22
18.55

%278.57
%420

ﻗﻳﻣﺔ " ت " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.145 = 0.05
ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (39وﺟ ــود ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ ﺑ ــﻳن ﻣﺗوﺳ ــطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ــﻰ واﻟﺑﻌ ــدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﺑﻌـدى ،وأن اﻟﻧﺳـﺑﺔ

 - 109اﻟﻣﺋوﻳ ـ ــﺔ ﻟﻣﻘ ـ ــدار اﻟﺗﻘـ ـ ــدم ﺑ ـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳ ـ ــﻳن ﻟوﺿ ـ ــﻊ اﻟﺟﺳ ـ ــم ﻗ ـ ــد ﺗراوﺣ ـ ــت ﻣ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﻳن )، (%26.23، %21.54

) (%420 ،%250ﻟﺑﺎﻗﻰ ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ.
ﺟدوﻝ )(40

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣﻘدار اﻟﺗﻘدم ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﻪ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﻪ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
ن = 15
م

اﻟﻣﺗﻐﻳـر

1

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

م

ع

م

ع

31

3.23

72.27

4.95

مف

عف

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

ت

ﻟﻠﺗﻘدم %

%133.13 29.50 5.42 41.27

ﻗﻳﻣﺔ " ت " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.145 = 0.05

ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (40وﺟ ــود ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ ﺑ ــﻳن ﻣﺗوﺳ ــطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ــﻰ واﻟﺑﻌ ــدى

ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﻪ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ وﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى.
ﺟدوﻝ )(41
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻟﻣﻘدار اﻟﺗﻘدم ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﻪ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
ن = 15
م

اﻟﻣﺗﻐﻳـر

1

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

ع

ع

م

م

مف

عف

ت

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻘدم %

%113.98 23.97 5.61 34.73 5.03 65.20 3.93 30.47

ﻗﻳﻣﺔ " ت " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.145 = 0.05
ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (41وﺟ ــود ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ ﺑ ــﻳن ﻣﺗوﺳ ــطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ــﻰ واﻟﺑﻌ ــدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ وﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى.

 - 110ﺟدوﻝ )(42
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﺑﻌدﻳﻳن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
ن = 30
ﻣراﺣﻝ اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

م

1

وﺿﻊ اﻟﺟﺳـم

2

ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳــن

3

ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳــن

4

اﻟﺗﻧﻔــس

5

اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق

 .1اﻟﺟﺳم ﻳﻛون وﺿﻌﻪ إﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
 .2اﻟــذراﻋﻳن واﻟــرﺟﻠﻳن ﻣﻣﺗــدﺗﻳن ﻓــﻰ وﺿــﻊ ﻳﺳــﻣﺢ ﻟﻬﻣــﺎ
ﺑﺗﺄدﻳﺔ وظﻳﻔﺗﻬﻣﺎ.
 .3وﺿ ــﻊ اﻟـ ـرأس ﻣﻧﺎﺳ ــب ﻣ ــﻊ اﻟﺟﺳ ــم واﻟﻧظ ــر ﻟﻸﻣ ــﺎم
وﻟﻳس ﻷﺳﻔﻝ.
 -1ﻓ ــرد اﻟ ــذراﻋﻳن اﻣﺎﻣـ ـﺎً ﻣ ــﻊ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻟﻛﻔ ــﻳن ﻟﻠﺧ ــﺎرج
ﺑزاوﻳــﺔ ،وﺑﺣﻳــث ﺗﻛــون اﻟﻌﻳﻧــﻳن أﺳــﻔﻝ ﺳــطﺢ اﻟﻣــﺎء
وﻟﻳس اﻟرأس.
ﻣﺳك اﻟﻣﺎء ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﻔﻳن ﻟﻠﻣﺎء.
-2
 -3اﻟﺷ ــد ﺑﺎﻟ ــذراﻋﻳن ﻟﻠﺧ ــﺎرج ﺛ ــم ﻷﺳ ــﻔﻝ وﻟﻠﺧﻠ ــف ﻣ ــﻊ
ﺑﻘﺎء اﻟﻛوﻋﻳن أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻛﻔﻳن.
 -4ﺷد اﻟﻣﺎء أﺳﻔﻝ اﻟﺻدر ﺑﺣرﻛﺔ ﺿـم ﻗوﻳـﺔ وﺳـرﻳﻌﺔ
ﻣ ــن اﻟﻛ ــوﻋﻳن ﻣ ــﻊ ﺗﻘ ــﺎرب اﻟﻛﻔ ــﺎن ﻣﺗـ ـواﺟﻬﻳن أﺳ ــﻔﻝ
اﻟوﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة.
 -5اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟرﺟوﻋﻳــﺔ أﺳــﻔﻝ ﺳــطﺢ اﻟﻣــﺎء ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﺑﻔــرد
اﻟذراﻋﻳن ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺗﻳن ﻟﻸﻣﺎم ودوران اﻟﻛﻔﺎن ﻟﻣواﺟﻬـﺔ
ﻗﺎع اﻟﺣﻣﺎم.
 .1ﺗﺑــدأ ﺣرﻛــﺔ اﻟــرﺟﻠﻳن ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻣﺗــد اﻟــذراﻋﻳن وﺗﺧﻔــض
اﻟرأس ﻗﻠﻳﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺎء.
 .2ﺛﻧﻰ اﻟرﻛﺑﺗﻳن ﻟﺳﺣب اﻟﻛﻌﺑﻳن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻘﻌدة ﻣﻊ ﺛﻧـﻰ
اﻟﻘ ــدﻣﻳن ﺗﺟ ــﺎﻩ اﻟﺳ ــﺎق ،وﺗﺑﺎﻋ ــد اﻟﻛﻌﺑ ــﻳن واﻟ ــرﻛﺑﺗﻳن
ﻗﻠﻳﻼً.

 .3دﻓﻊ اﻟﻣﺎء ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟـداﺧﻠﻰ ﻣـن اﻟﺳـﺎق
واﻟﻘدم ﺑﻘوة.
 .4ﺿم اﻟرﺟﻠﻳن ﻓـﻰ ﺣرﻛـﺔ داﺋرﻳـﺔ ﻛرﺑﺎﺟﻳـﺔ ﺳـرﻳﻌﺔ
واﻟوﺻوﻝ ﻟوﺿﻊ اﻟطﻔو.
 -1ﺗرﻓـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـرأس ﻷﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ــن طرﻳـ ـ ــق ﻗـ ـ ــﺑض
ﻋﺿﻼت اﻟرﻗﺑﺔ.
 -2ﻳؤﺧ ــذ اﻟﺗ ــﻧﻔس ﻣ ــن اﻷﻣ ــﺎم ﻋ ــن طرﻳ ــق اﻟﻔ ــم
ﺑﺳرﻋﺔ.

 -3إﺧراج اﻟزﻓﻳر ﺗﺣـت ﺳـطﺢ اﻟﻣـﺎء ﻋﻧـد ﺧﻔـض
اﻟ ـ ـرأس ﻗﻠـ ــﻳﻼً ﻓـ ــﻰ اﻟﻣـ ــﺎء أﺛﻧـ ــﺎء ﻣرﺣﻠـ ــﺔ اﻟﺷـ ــد
واﻣﺗداد اﻟذراﻋﻳن ﻟﻸﻣﺎم.
 -1ﻋﻧـ ــدﻣﺎ ﺗﺑـ ــدأ اﻟـ ــذراﻋﻳن ﺿـ ــﻐط اﻟﻣـ ــﺎء ﺗﺣـ ــت
اﻟﺻ ــدر ﻳؤﺧ ــذ اﻟﺷ ــﻬﻳق ،وﺗﺑ ــدأ اﻟ ــرﺟﻠﻳن ﻓ ــﻰ
اﻟﺣرﻛ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟرﺟوﻋﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺑواﺳـ ـ ـ ــطﺔ اﻟﺛﻧـ ـ ـ ــﻰ ﻓـ ـ ـ ــﻰ
اﻟرﻛﺑﺗﻳن.
-2اﻟﺗوﻗﻳت اﻟﺳﻠﻳم ﺑﻳن ﺿرﺑﺎت اﻟذراﻋﻳن واﻟﺗﻧﻔس
واﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب.

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ

مف

ت
2.77

م

ع

م

ع

0.88

0.09

0.79

0.08

0.09

0.88

0.07

0.78

0.10

0.09

3

0.89

0.08

0.77

0.10

0.12

3.56

0.83

0.11

0.63

0.08

0.21

5.63

0.83

0.11

0.62

0.07

0.22

6.32

0.84

0.11

0.56

0.06

0.28

8.46

0.86

0.10

0.61

0.10

0.25

6.93

0.85

0.09

0.63

0.11

0.23

5.98

0.85

0.1

0.65

0.13

0.20

4.67

0.86

0.9

0.59

0.08

0.27

8.89

0.84

0.09

0.60

0.12

0.24

6.45

0.86

0.10

0.62

0.09

0.24

6.68

0.87

0.11

0.66

0.10

0.21

5.56

0.88

0.08

0.60

0.10

0.28

8.34

0.85

0.12

0.60

0.10

0.24

6.24

0.78

0.06

0.53

0.09

0.25

8.98

0.77

0.8

0.52

0.08

0.25

8.03

ﻗﻳﻣﺔ " ت " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.048 = 0.05

 - 111ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟـدوﻝ ) (42وﺟـود ﻓـروق داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺎ ﺑـﻳن ﻣﺗوﺳـطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳـﻳن اﻟﺑﻌـدﻳﻳن ﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﻰ

اﻟﺑﺣــث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ واﻟﺿــﺎﺑطﺔ ﻓــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬــﺎرى ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻟﺻــﺎﻟﺢ ﻣﺗوﺳــط اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.

ﺟدوﻝ )(43
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﺑﻌدﻳﻳن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

م

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺗﻐﻳـر

1

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ

م

ع

72.27

4.95

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ
م

ع

65.20

5.03

ن = 30

مف

ت

7.07

3.88

ﻗﻳﻣﺔ " ت " اﻟﺟدوﻟﻳﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 2.048 = 0.05
ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (43وﺟ ــود ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ ﺑ ــﻳن ﻣﺗوﺳ ــطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠ ــﻰ واﻟﺑﻌ ــدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ وﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى.
ﺟدوﻝ )(44
اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻧﺣو
إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
اﻟﻌﺑـــﺎرات

م
1

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻳز اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أﺛﻧﺎء اﻷداء

2

اﻟ ـ ــﺗﻌﻠم ﺑواﺳ ـ ــطﺔ اﻹﻧﺗرﻧ ـ ــت ﺳ ـ ــﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﻌرﻓ ـ ــﻪ أﺟـ ـ ـزاء ﺳ ـ ــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر.
اﻟــﺗﻌﻠم ﺑواﺳــطﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﺟﻌﻠﻧــﻰ اﺷــﻌر ﺑﺎﻟﺳــﻌﺎدﻩ اﺛﻧــﺎء ﺗﻌﻠــم ﺳــﺑﺎﺣﻪ
اﻟﺻدر.
اﻟــﺗﻌﻠم ﺑواﺳــطﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﺳــﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم وﻓﻬــم اﻟﻧﻘــﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﻪ
اﻟﺧﺎﺻﻪ ﺑﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.
اﻟــﺗﻌﻠم ﺑواﺳــطﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻟــم ﻳﻧﻣ ـﻰ ﻋﻧــدى اﻷﻣﺎﻧــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻌﻠــم أﺟ ـزاء
ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.
اﻟــﺗﻌﻠم ﺑواﺳــطﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﺟﻌﻠﻧــﻰ اﺷــﻌر ﺑﺟﻣــﺎﻝ اﻻداء اﻟﺣرﻛــﻰ ﻓــﻰ
ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.
اﻟـ ــﺗﻌﻠم ﺑواﺳـ ــطﺔ اﻹﻧﺗرﻧـ ــت ﻟـ ــم ﻳﺳـ ــﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠـ ــﻰ ﺣـ ــب ﺗﻌﻠـ ــم ﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر.
إﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳـ ــﺔ ﺳـ ــﺎﻋدﻧﻰ ﻓـ ــﻰ اﻟﺗﻌـ ــرف ﻋﻠـ ــﻰ ﺟواﻧـ ــب ﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠوﻣﺎت.

9

ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻟﺳ ــﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻ ــدر ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت ﻟ ــﻳس ﻣﻔﻳ ــد وﻣﺿ ــﻳﻌﻪ

3
4
5
6
7
8

ﻟﻠوﻗت.

اﻹﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت

اﻟوزن

ﻧﻌم

إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﻻ

اﻟﻧﺳﺑﻰ

10

2

3

37

9

5

1

38

13

2

-

43

10

4

1

39

1

3

1
1

40

10

4

1

39

11

2

2

39

11

3

1

40

-

2

1
3

43

ن= 15
اﻷﻫﻣﻳﺔ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ
82.22
%
84.44
%
95.56
%
86.67
%
88.89
%
86.67
%
86.67
%
88.89
%
95.56
%

ﻛﺎ2
7.60
6.40
8.07
8.40
11.2
0
8.40
10.8
0
11.2
0
8.07
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ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(44
م

اﻟﻌﺑـــﺎرات

1
0

اﻟـ ــﺗﻌﻠم ﺑواﺳـ ــطﺔ اﻹﻧﺗرﻧـ ــت ﺟﻌﻠﻧـ ــﻰ اﺷـ ــﻌر ﺑﺎﻟ ارﺣـ ــﺔ واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧـ ــﻪ ﻣـ ــﻊ
زﻣﻼﺋﻰ اﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.
اﻹﻧﺗرﻧـ ــت اﻣﻛﻧﻧـ ــﻰ ﻣـ ــن اﻛﺗﺷـ ــﺎف اﺧطـ ــﺎء اﻟـ ــزﻣﻳﻼت واﻟﻘـ ــدرﻩ ﻋﻠـ ــﻰ
ﺗﺻﺣﻳﺣﻬﺎ طﺑﻘﺂ ﻟﻸداء اﻟﻣﺛﺎﻟﻰ.
ﺳﺎﻋدﺗﻧﻰ اﻟﺑرﻣﺟﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻧﻘد ﻣن اﻟزﻣﻳﻼت ﻟوﺟود ﻧﻣوذج ﻣـن
اﻻداء اﻟﻣﺛﺎﻟﻰ ﺗم رؤﻳﺗﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎً ﺑﺎﻟﺑرﻣﺟﻳﻪ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﻪ.
اﻟ ــﺗﻌﻠم ﺑواﺳ ــطﺔ اﻹﻧﺗرﻧ ــت ﻟ ــم ﻳﺟﻌﻠﻧ ــﻰ أﺗﻌﻠ ــم اﻟﻣﺳ ــﺋوﻟﻳﺔ ﻓ ــﻰ اﻷداء
اﻟﻔردى.
اﺳــﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳــﻪ ﻻ ﻳﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟــزﻣﻳﻼت ﻋﻧــد ﺗﻌﻠــم
ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

1
1
1
2
1
3
1
4

اﻹﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت

اﻟوزن

ﻧﻌم

إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﻻ

اﻟﻧﺳﺑﻰ

10

4

1

39

10

2

3

37

10

1

4

36

1

5

9

38

2

2

1
1

39

اﻷﻫﻣﻳﺔ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ
86.67
%
82.22
%
%80

ﻛﺎ2
8.40
7.60
8.40

84.44
%
86.67
%

6.40
10.8
0

ﻗﻳﻣﺔ ﻛﺎ 2ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 5.99 = 0.05
ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (44وﺟــود ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎ ﺑــﻳن إﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻳﻧــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻓــﻰ اﻵراء

واﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ﺟدوﻝ )(45
اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻰ واﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻵارء طﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح
م

اﻟﻌﺑـــــﺎرات

 1اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ دﻗﻳﻘﺔ.
 2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﻣوﺿوﻋﻰ ﻣﺗوازن.
 3ﺟودة اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.
 4ﻳﻘدم اﻟﻣوﻗﻊ ﺷﺊ ﻓرﻳد ﻋن ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 5ﻣواد اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﻐطﻰ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟﻛﺎﻓﻰ.
 6ﺣداﺛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ.
 7اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬدف.
 8اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد.
 9إﺳﺗﻘرار اﻹﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ.
 10ﺟودة ﺻﻳﺎﻧﺔ وﺗﺣدﻳث اﻟﻣوﻗﻊ.
 11ﻳﺧﺑرﻧﺎ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺂﺧر ﻣوﻋد ﺗم ﻓﻳﺔ اﻟﺗﺣدﻳث.

 12اﻟ ــرواﺑط اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻣواﻗ ــﻊ أﺧ ــرى داﺧ ــﻝ اﻟﻣوﻗ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻰ
ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد.
 13اﻟﺗﻧﻘﻝ ﻓﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻳﺳﻬﻝ إﻳﺟﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

اﻹﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت

ن= 15

ﻧﻌم

إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﻻ

اﻟوزن
اﻟﻧﺳﺑﻰ

اﻷﻫﻣﻳﺔ
اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ

10
8
9
10
9
10
8
9
10
10

3
4
4
2
3
4
4
3
4
3

2
3
2
3
3
1
3
3
1
2

38
35
37
37
36
39
35
36
39
38

%84.44
%77.77
%82.22
%82.22
%80
%86.67
%77.77
%80
%86.67
%84.44

8

6

1

37

%82.22

7

5

3

34

%75.56

10

3

2

38

%84.44

 - 113ﺗﺎﺑﻊ ﺟدوﻝ )(45
م

اﻟﻌﺑـــــﺎرات

14
15
16
17
18

اﻟﻣوﻗﻊ ﻻ ﻳﺗطﻠب أى ﺑرﻣﺟﻳﺎت أو ﺑراﻣﺞ إﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﺑﻧﺎء اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺗﻣﻳز ﻓﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺣﺗوى وأﺳﻠوب اﻟﻣﻼﺣﺔ.
ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﻗﻊ.
إﻋﺎدة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣوﺟود.
ﻋﻧﺎﺻــر اﻟرﺳــوم واﻟﺻــور اﻟﺛﺎﺑﺗــﻪ واﻟﻣﺗﺣرﻛــﺔ )اﻟﺟ ـراﻓﻳﻛس(
ﺗﺿﻳف ﻗﻳﻣﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ.
ﺟودة أﺳﻠوب اﻟﻣﻼﺣﺔ.
ﻳﻣﻛﻧﻧ ـ ــﻰ اﻟﺗﻌ ـ ــرف ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺣﺗ ـ ــوى اﻟﻣوﻗ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــن ﻋﻧـ ـ ـوان اﻟ ـ ـ ـ
.URL
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﻳﺛﺔ وﺣﻘﻳﻘﻳﺔ وﻣؤﻛدة.
ﺗﺣﻘـ ـ ــق اﻟﺻـ ـ ــﻔﺣﺔ اﻟرﺋﻳﺳـ ـ ــﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـ ـ ــﻝ اﻟﺗـ ـ ــﺎم ﺑـ ـ ــﻳن أﺟزاﺋﻬـ ـ ــﺎ
واﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻳﻣﻛﻧك إﻳﺟﺎد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺗك وﺗﺣﻔظﺎﺗك.
ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.
درﺟﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺗوى واﻟﻌرض.
ﺳﻬوﻟﺔ وﺻوﻝ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣوﻗﻊ وﺳﻬوﻟﺔ اﻹﺳﺗﺧدام.
إدارة اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد.
ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت واﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻰ ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
وﻓرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣداﺛﺗﻬﺎ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.
ﻓرص اﻹﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟزﻣﻼء واﻟﻣﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ.
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻵراء واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ.
اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ إﺑـداء اﻟـرأى
ﻣن ﺧﻼﻝ .Digi Chat
اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻰ اﻟرد اﻹﻳﺟﺎﺑﻰ ﻋن إﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟطﺎﻟﺑﺎت.
اﻟﺗراﺑط واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء واﻟﻣﻌﻠم داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث.
اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﺗواﺻﻝ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.
إﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻠﻐـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ ﻛﺗﺎﺑـ ــﺔ اﻟرﺳـ ــﺎﺋﻝ واﻟـ ــرد ﻋﻠـ ــﻰ
اﻹﺳﺗﻔﺳﺎرات واﻷراء ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﻌﻳن.
ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرد واﻟﺗواﺻﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
اﻟﺣﺻ ــوﻝ ﻋﻠ ــﻰ اﻵراء اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻌﻠﻣ ــﺎء اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ
واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ.
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ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺟــدوﻝ ) (45اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ ﻵراء اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﺣــوﻝ ﻣــدى ﺗﻔــﺎﻋﻠﻬم ﻣــﻊ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ
اﻟﻣﻘﺗرح ﺣﻳث ﺗراوﺣث ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺗﻔﺎق ﺑﻳن اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻳن ) (%91.11 -%71.11وﻫذا ﻳﻌطـﻰ ﻣؤﺷـ اًر
ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎق طﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات إﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح.
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ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ ) (38وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠـﻰ واﻟﺑﻌـدى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى.
وﺗﻌــزو اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻫــذة اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ إﻟــﻰ أن ﺗطﺑﻳــق اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﺎً ﻧﻣــط اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ ﻋﻠــﻰ

اﻟطﺎﻟﺑــﺎت وﻣــﺎ ﺻــﺎﺣب ذﻟــك ﻣــن ﺗــوﻓﻳر وﺳــﺎﺋط ﻣﺗﻌــددة وﺗﻐذﻳــﺔ راﺟﻌــﺔ ﻟــﻸداء اﻟﺻــﺣﻳﺢ واﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ وﺣﻠﻘــﺎت
اﻟﻧﻘــﺎش ﺑــﻳن اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﺑﻌﺿــﻬن اﻟــﺑﻌض وﺑــﻳن اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣﻧﺗــدى واﻟﺑرﻳــد اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ واﻟــذى ﺳــﺎﻫم

وﺳﺎﻋد ﻓﻰ ﺗﻛوﻳن اﻟﺗﺻور اﻟﺣرﻛﻰ ﻷداء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ،وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺿـﻳﻔﻪ اﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻣـن

ﺗدرﻳﺑﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ وﻣ ارﺣـﻝ ﻓﻧﻳـﺔ وﻣﻼﺣظـﺎت ﻫﺎﻣـﺔ وأﺧطـﺎء ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﻳﻣﻛـن ﺗﺻـﺣﻳﺣﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻷداء اﻟﺳـﻠﻳم،
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺎﻳﻘدﻣـﻪ اﻟﻣوﻗـﻊ ﻣـن إﺧﺗﺑـﺎرات ﻟﻧـواﺣﻰ اﻷداء اﻟﻣﻬـﺎرى واﻟﻔﻧـﻰ واﻟﻣﻌرﻓـﻰ ﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر ،ﻛـﻝ
ذﻟــك ﺳــﺎﻫم ﻓــﻰ إﻛﺗﺳــﺎب اﻟطﺎﻟﺑــﺔ ﻛــﻝ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳــﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗؤﻫﻠﻬــﺎ ﻟﻠﺗﻘــدم ﻓــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬــﺎرى ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر.
وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ "وارﻳر 2006) "Warrierم( أن اﻟﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻳﻛون أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻟو دﻣﺟـت
ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻣﻊ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدي وذﻟك ﻫو ﻣﺎ ﻳﺳـﻣﻰ  ، blended learningوﻳﺿـﻳف
ﺑﺄن اﻟدﻣﺞ اﻟﺻـﺣﻳﺢ ﺑـﻳن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳـدي واﻟـﺗﻌﻠم اﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻳﻌﺗﺑـر أﻓﺿـﻝ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳـدي اﻟـذي ﻳﻛـون
وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ وأﻓﺿﻝ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲ إذا ﻛـﺎن ﻛـﻝ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻣﻧﻔﺻـﻝ ﻋـن اﻵﺧـر ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟﺷـدﻳدة
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ﺟدﻳــدة و اﻟﻌﻣــﻝ  24ﺳــﺎﻋﺔ ﺧــﻼﻝ أﻳــﺎم اﻷﺳــﺑوع اﻟﺳــﺑﻌﺔ ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺧ ـﻼﻝ ﻣﺻــﺎدر
ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﺎدي واﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﻳﺣﻘق ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺷﻳﺎء ﻣن أﺟﻝ ﺗطوﻳر ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳـﺎن،

ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻗدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﺣﻣﺎس واﻻﻟﺗزام ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﺟﺎح ﻓـﻲ اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣـدﻣﺞ أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟـﻪ
اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ).(96
وﻳﺷــﻳر "ﻣﻧﻠــوى 1996) " Minloiم( أن إﺳــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻳــؤدى إﻟــﻰ ﺗطــور ﻛﺑﻳــر
وﺳـرﻳﻊ ﻓــﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﻳــؤﺛر ﻓــﻰ طرﻳﻘــﺔ أداء اﻟﻣﻌﻠــم واﻟﻣــﺗﻌﻠم ،ﻓﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﺗﻌــد ﻣﺻــد اًر ﺛرﻳـﺎً

ﻳوﻓر اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻔرص واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑـﻪ ﻣـن ﺣﻳـث اﻟـوﻓرة

اﻟﻬﺎﺋﻠــﺔ ﻓــﻰ ﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺳــﻬوﻟﺔ اﻟﻛﺑﻳـرة ﻓــﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ اﻟوﺻــوﻝ إﻟﻳﻬــﺎٕ ،واﺗﺻــﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت وﻣ ارﻛــز

اﻟﺑﺣوث ،وﺗﻘدﻳم ﺑﻌض اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد ﻟﻣﻘرراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺷﺑﻛﺔ).(90

وﺗرﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻳﺿﺎً ﻫـذة اﻟﻧﺗﻳﺟـﺔ إﻟـﻰ أن اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣـدﻣﺞ ﻳﻌـد اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺟدﻳـدة ﺗﺟﻣـﻊ ﺑـﻳن اﻟطرﻳﻘـﺔ

اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﺗطﺑﻳﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻟﺗﺻـﻣﻳم ﻣواﻗـف ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ

ﺗﻣزج ﺑﻳن اﻟﺗـدرﻳس ﻓـﻰ اﻟﻣﺣﺎﺿـرة واﻟﺗـدرﻳس ﻋﺑـر اﻻﻧﺗرﻧـت ،وﺗﺗﻣﻳـز ﺑﺎﻟﻌدﻳـد ﻣـن اﻟﻔواﺋـد ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ اﺧﺗﺻـﺎر

اﻟوﻗــت واﻟﺟﻬــد واﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳــﺔ ﺗﺣﺳــﻳن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟد ارﺳــﻲ ،وﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠــم

 - 115واﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺋـﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺟذاﺑـﺔ ﻓـﻲ أي ﻣﻛـﺎن وزﻣـﺎن ودون ﺣرﻣـﺎﻧﻬم ﻣـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﻓﻳﻣـﺎ

ﺑﻳﻧﻬم أو ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻣﻳﻬم.

وﻳﺗﻔــق ذﻟــك ﻣــﻊ د ارﺳــﺎت ﻛــﻝ ﻣــن "ﺑــﺎﻟراﺑﻰ ﻳوﺷــﺎن 2006)"Balarabe Yushauم(" ،ﺣﺳــن
اﻟﺑـــﺎﺗﻊ" )2007م(" ،ﻣﺷـــﺎﻋﻝ ﻋﺑـــداﻟﻌزﻳز" )2008م( ﻓ ــﻰ أن اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣ ــدﻣﺞ )اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻰ -اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم
اﻟﺗﻘﻠﻳدى( أدى إﻟﻰ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ٕواﺳﺗﺛﺎرة اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﺗﻌﻠم ٕواﺳﺗﻳﻌﺎب وﺻﻘﻝ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ ).(65)(25)(77
وﻳﺗﺿـ ــﺢ ﻣـ ــن ﺟـ ــدوﻝ ) (39وﺟـ ــود ﻓـ ــروق ذات دﻻﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋﻳﺔ ﺑـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳـ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠـ ــﻰ واﻟﺑﻌـ ــدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى.
وﺗﻌزو اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذة اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ إﻟﻰ أن اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ واﻟﺗـﻰ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرح اﻟﻠﻔظـﻰ وأداء اﻟﻧﻣـوذج

اﻟﻌﻣﻠﻰ ﺛم ﻗﻳﺎم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ واﻟﺗﻛـرار ﻟﻠﻣﻬـﺎرات ،ﺛـم ﺗﻘـدﻳم اﻟﺗﻐذﻳـﺔ اﻟراﺟﻌـﺔ وﺗﺻـﺣﻳﺢ اﻷﺧطـﺎء ﻣـن ﻗﺑـﻝ
اﻟﻣﻌﻠــم ،ﻛــﻝ ذﻟــك ﻳ ـوﻓر ﻟﻠطﺎﻟﺑــﺔ ﻓرﺻــﺔ ﺟﻳــدة ﻟﻠــﺗﻌﻠم ﻣﻣــﺎ ﻳــؤﺛر إﻳﺟﺎﺑﻳ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻛﻔــﺎءة اﻷداء اﻟﻣﻬــﺎرى ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر ﻟدى اﻟطﺎﻟﺑﺔ.

وﺗرﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذة اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ أﻳﺿﺎً إﻟﻰ ﺗﻌود اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذة اﻟطرﻳﻘﺔ )اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ( ﻓﻰ ﺗﻌﻠـم

اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳـﺔ ﻟﻸﻧﺷـطﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ،وأﻳﺿـﺎً ﺗﻌﻠﻣﻬـم ﻓـﻰ ﺷـﻛﻝ ﺟﻣـﺎﻋﻰ أﺛـﺎر داﻓﻌﻳـﺗﻬم

ﻟﻠﺗﻧــﺎﻓس ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻳــﻧﻬم ﻹﺑ ـراز ﺗﻔــوق ﻛــﻝ ﻣــﻧﻬم ﻋﻠــﻰ اﻵﺧــر ،ﻣﻣ ـﺎ ﺟﻌﻠﻬــم ﻳــؤدون ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﺑﺄﻓﺿــﻝ ﺷــﻛﻝ
ﻣﻣﻛن.
وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺎت ﻛﻝ ﻣن "ﻣﺣﻣـد اﻟﺑﻠﺗـﺎﺟﻰ" )2000م( " ،وﻟﻳـﺎم ج .رﻳـﺎن William
2001) J. "Ryanم( " ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳـن رﺧـﺎ" )2003م( ،إﻳﻬـﺎب ﻓﻬـﻳم )2006م( ،ﻣﺎﻳﺳـﺔ ﻣﺣﻣـد ﻋﻔﻳﻔـﻰ

)2006م(" ،ﻓو ﺑﻳﻪ وﻳن 2006) "Fu,Pei-wenم( ،واﻟﺗـﻰ أﻛـدت ﻧﺗـﺎﺋﺟﻬم إﻟـﻰ أن اﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ
ﺗﻌﺗﻣ ــد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺷ ــرح وأداء اﻟﻧﻣ ــوذج اﻟﻌﻣﻠ ــﻰ إدت إﻟ ــﻰ إﺳ ــﺗﻳﻌﺎب اﻟطﺎﻟﺑ ــﺔ ﻟﺳ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻ ــدر وﺗﻌﻠﻣﻬ ــﺎ ﺑﺷ ــﻛﻝ
إﻳﺟﺎﺑﻰ).(80)(49)(13)(51) (97)(50
ﻛﻣ ــﺎ ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (38وﺟ ــود ﻧﺳ ــب ﺗﻘ ــدم ﻟﻠﻘﻳ ــﺎس اﻟﺑﻌ ــدى ﻋ ــن اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﻘﺑﻠ ــﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـ ـﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬ ــﺎرى ﻟﺳ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻ ــدر ،ﺣﻳ ــث ﺗراوﺣ ــت ﻧﺳ ــب اﻟﺗﻘ ــدم ﻣ ــﺎ ﺑ ــﻳن ): %22
.(%600
وﺗرﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔروق وﻧﺳب اﻟﺗﻘدم ﻓﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻌدﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ إﺳـﺗﺧدﻣت
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ اﻟذى ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى ﺣﻳث ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة إﻫﺗﻣﺎﻣﻬم وﺣﻣﺎﺳـﻬم
وﺗﺷوﻳﻘﻬم وزﻳﺎدة إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﻳؤدى إﻟﻰ ﺑﻘﺎء أﺛر ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻣون.

 - 116وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ ) (39وﺟود ﻧﺳب ﺗﻘدم ﻟﻠﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى ﻋن اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﻘﺑﻠـﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺿـﺎﺑطﺔ

ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ،ﺣﻳث ﺗراوﺣت ﻧﺳب اﻟﺗﻘدم ﻣﺎ ﺑﻳن ).(%420 : %21.54

ﻛﻣ ــﺎ ﺗرﺟ ــﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛ ــﺔ ﻫ ــذﻩ اﻟﻔ ــروق وﻧﺳ ــب اﻟﺗﻘ ــدم ﻓ ــﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳ ــﺎت اﻟﺑﻌدﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﺗ ــﻰ
إﺳﺗﺧدﻣت اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرح اﻟﻠﻔظـﻰ وأداء اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻌﻣﻠـﻰ ﻓـﻰ ﺗﻌﻠـم ﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر
ﺣﻳث ﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﺻور ﺣرﻛﻰ ﻓﻰ ذﻫن اﻟطﺎﻟﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﺗـدرﻳﺑﺎت
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺗدﺟــﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻬوﻟﺔ إﻟــﻰ اﻟﺻــﻌوﺑﺔ وﻣــن اﻟﺑﺳــﻳطﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣرﻛﺑــﺔ وﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺗﻛ ـرار أداء اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ

)ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻣــن اﻟطﺎﻟﺑــﺎت( ﻣــﻊ ﺗﺻــﺣﻳﺢ اﻷﺧطــﺎء وﺗــوﺟﻳﻬﻬم أﺛﻧــﺎء اﻷداء ﻗــد ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم ﺑﺻــورة
ﺳﻠﻳﻣﺔ.
وﺑــذﻟك ﺗﺣﻘــق ﺻ ـﺣﺔ اﻟﻔــرض اﻷوﻝ واﻟــذى ﻳــﻧص ﻋﻠــﻰ "وﺟـــود ﻓـــروق ذات دﻻﻟـــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋﻳﺔ ﺑـــﻳن
اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿـﺎﺑطﺔ ﻓـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬـﺎرى ﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ".
وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ ) (40وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠـﻰ واﻟﺑﻌـدى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى.
وﺗﻌزو اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذة اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗطﺑﻳق اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻌد وﻓق أﺳﻠوب اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ )اﻟوﺳـﺎﺋط
اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ( ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎً ﻧﻣط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﻳم أدى إﻟﻰ ﺷـﻣوﻝ وﺗﻛﺎﻣـﻝ ﻟﻠﻣﺣﺗـوى اﻟﻣﻌرﻓـﻰ واﻟـذى أدى إﻟـﻰ
ﺗﺣﻘﻳق ﺟواﻧب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺛﻼث )اﻟﻣﻌرﻓﻰ -اﻟﻣﻬﺎرى -اﻟوﺟداﻧﻰ( ،وذﻟك ﻣـن ﺧـﻼﻝ إﺣﺗواﺋـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓﻳـدﻳو ﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ

وﺻور ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺗﺣرﻛﺔ وﻣواﻗﻊ ﺑﺣﺛﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻰ زﻳـﺎدة داﻓﻌﻳـﺔ اﻟطﺎﻟﺑـﺎت ﻟـﺗﻌﻠم اﻟﺧطـوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ
ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﺗــدرﻳﺟﻳﺎً ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗــدرﻳﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ واﻟﺗﺳﻠﺳــﻝ اﻟﺣرﻛــﻰ واﻷﺧطــﺎء اﻟﺷــﺎﺋﻌﺔ وﺗﺻــﺣﻳﺣﻬﺎ
ٕواﺧﺗﺑــر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗــك )اﻟﺗﻘــوﻳم( ﻛــﻝ ذﻟــك ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ إﻛﺗﺳــﺎب اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻣــن )وﺿــﻊ

اﻟﺟﺳــم -ﺣرﻛــﺎت اﻟــرﺟﻠﻳن -ﺣرﻛــﺎت اﻟــذراﻋﻳن -اﻟﺗــﻧﻔس -اﻟﺗوﻗﻳــت واﻟﺗواﻓــق( ،ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﺳــﺎﻋد اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ
اﻹﺳــﺗزادة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻌــﺎرف ﻋــن ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻰ واﻟﻘــﺎﻧون واﻟﻧـواﺣﻰ اﻟﻔﻧﻳــﺔ
واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺎﻟﺳ ــﺑﺎﺣﺔ ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ﻋرﺿ ــﻬﺎ اﻟﻣ ــﻧظم واﻟﻣﺷ ــوق ﻟﻛ ــﻝ ﻫ ــذة اﻟﻣﻌ ــﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت،
وﻳرﺟــﻊ ﻫــذا اﻟﺗﻘــدم أﻳﺿ ـﺎً إﻟــﻰ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻹﺑﺣــﺎر داﺧــﻝ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر واﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ

اﻷﺧــرى اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗﻌﻠــﻳم اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗــﻰ ﻳﻘــوم ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑﺣــث واﻟﺗﺟــوﻝ واﻹﺳﺗﻛﺷــﺎف واﻹﺳــﺗﻌراض ﻣﻣــﺎ
ﻳزﻳد ﻣن ﻣﻘدار اﻟﺟﻬـد اﻟﻌﻘﻠـﻰ اﻟـذى ﻳﺑذﻟـﻪ اﻟطﺎﻟـب أﺛﻧـﺎء اﻟـﺗﻌﻠم وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﺗزﻳـد اﻟﺣﺻـﻳﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﻟدﻳـﺔ وﻛـذﻟك
ﺗﻘدﻳم اﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻓـﻰ ﺗﺷـﺧﻳص اﻷﺧطـﺎء وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳـﺎت اﻟﺗﻘـوﻳم ﻛﻣـﺎ ﺗﻳﺳـر
اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻰ اﻟذاﻛرة طوﻳﻠﺔ اﻟﻣدى وﺗﻧظم إﺳﺗرﺟﺎع ﻫذة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 - 117وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ ﻳﺷ ــﻳر إﻟﻳ ــﺔ ﻛ ــﻝ ﻣ ــن "ﻣﺻـــطﻔﻰ ﻋﺑـــد اﻟﺳـــﻣﻳﻊ"" ،ﻣﺣﻣـــد ﻟطﻔـــﻰ"" ،ﺻـــﺎﺑر ﻋﺑـــد اﻟﻣـــﻧﻌم"
)2001م( ﺑــﺄن "إﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻓــﻰ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟــﺗﻌﻠم ﺗﻣــد اﻟﻣــﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﻐذﻳــﺔ اﻟراﺟﻌــﺔ اﻟﺗــﻰ
ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ زﻳﺎدة ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻛﻳﻔﺎً وﻛﻣﺎً" ).(76 :67

ﻛﻣ ــﺎ ﻳ ــذﻛر ﻛ ــﻝ ﻣ ــن "ﻣﺣﻣــــد ﺳــــﻌد"" ،ﻣﻛــــﺎرم أﺑوﻫرﺟــــﺔ"" ،ﻫــــﺎﻧﻰ ﺳــــﻌﻳد" )2001م( أن "إﺳ ــﺗﺧدام
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺗــؤدى إﻟــﻰ زﻳــﺎدة ﺑﻘــﺎء أﺛــر ﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠﻣــﻪ اﻟطــﻼب ﻣــن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﺗرﺳــﻳﺧﻬﺎ ﻓــﻰ أذﻫــﺎﻧﻬم ﻣﻣــﺎ
ﻳﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم" ).(19 :54
وﺗﺷــﻳر "وﻓﻳﻘــﺔ ﺳــﺎﻟم" )2007م( ﻋﻠــﻰ أن اﻟــﺗﻌﻠم ﺑﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻰ ﻳــوﻓر ﻧظــﺎم إﺗﺻــﺎﻝ ذو
إﺗﺟــﺎﻫﻳن ﺑــﻳن اﻟﻣــﺗﻌﻠم واﻟﺣﺎﺳــب وﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ذو ﺗــﺄﺛﻳر ﺟﻳــد ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ اﻷﻣــر اﻟــذى ﻳﺟﻌــﻝ

اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻘﺑﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم دون ﺧوف أو ﺗردد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ أﺣد ﻟﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻌﻠﻣﻰ ).(75

وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ دراﺳﺎت ﻛﻝ ﻣـن"ﺧﺎﻟد ﺑـن ﻓﻬـد اﻟﺣـذﻳﻔﻲ" )2007م(" ،إﺳـﻼم ﺟـﺎﺑر" )2008م(،
"إﺳـــﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﻣـــر" )2008م(" ،ﺳـــﻠﻳﻣﺎن ﺣـــرب" )2008م(" ،ﺣﺳـــن اﻟﺑـــﺎﺗﻊ" )2007م(" ،ﺑـــﺎﻟراﺑﻰ ﻳوﺷـــﺎن"
2006) " Balarabe Yushauم( ،ﻓﻰ أن إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ أﺛر ﺗﺄﺛﻳ اًر إﻳﺟﺎﺑﻳـﺎً ﻓـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻷداﺋـﻰ

)اﻟﻣﻬﺎرى( وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ).(77)(25)(33)(14)(15)(28

ٕواﺧــﺗﻼف ﻫــذة اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻣــﻊ د ارﺳــﺔ ﻛــﻝ ﻣــن "ﻓــو ﺑﻳــﻪ وﻳــن 2006) "Fu,Pei-wenم( ﺣﻳــث ﻻ
ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن درﺟــﺎت اﻟطــﻼب اﻟــذﻳن درﺳ ـوا ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ودرﺟــﺎت اﻟطــﻼب
اﻟذﻳن درﺳوا ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ).(80
وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﺟدوﻝ ) (41وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠـﻰ واﻟﺑﻌـدى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى.
وﺗرﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ اﻟﺳـﺑب ﻓـﻰ ذﻟـك إﻟـﻰ أن اﻟﻣﻌﻠـم ﻓـﻰ اﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ )اﻟﺷـرح اﻟﻠﻔظـﻰ وأداء اﻟﻧﻣـوذج
اﻟﻌﻣﻠــﻰ( ﻳﻘــدم اﻟﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺟدﻳــدة واﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺣــوﻝ ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر واﻟﻣ ارﺣــﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،واﻟﻔﻧﻳــﺔ،
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ،واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﻬﺎ ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن اﻟطﺎﻟﺑـﺎت ﻋﻳﻧـﺔ اﻟﺑﺣـث ﻣـن اﻟﻣﺑﺗـدﺋﺎت وﻣﻌـرﻓﺗﻬم
ﺑﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر ﻗﻠﻳﻠـﺔ وﻣﺣــدودة وﻫـذا ﻳﻼﺣـظ ﻣـن اﻟﻔــرق اﻟﻛﺑﻳـر ﺑـﻳن ﻣﺗوﺳـطﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳــﻳن اﻟﻘﺑﻠـﻰ واﻟﺑﻌـدى ﻛﻣــﺎ

ﻳﺷﻳر إﻟﻳﺔ ﺟدوﻝ ) ،(41ﻓﺄى ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘدم ﻟﻬم ﺳوف ﺗزود ﻣن ﺣﺻﻳﻠﺗﻬم اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ.
وﻳﺗﻔــق ذﻟــك ﻣــﻊ د ارﺳــﺎت ﻛــﻝ ﻣــن" أﺳــﺎﻣﻪ أﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز" )2001م(" ،ﺟوزﻳــف ﻧــﺎﺟﻰ أدﻳــب"
)2003م(" ،وﻟﻳﺎم ﻟـﻰ ﻣـﺎرك 2003) "William Lee Markم(" ،ﻣﺣﻣـد ﺣﺳـن ﺣﺳـن رﺧـﺎ" )2003م(،
"أﺣﻣد ﻳوﺳف ﺳﻌد اﻟدﻳن" )2005م( ،ﺧﺎﻟد ﺑن ﻓﻬد اﻟﺣذﻳﻔﻲ )2007م( ،ﻓﻰ أن إﺳـﺗﺧدام اﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ

 - 118)اﻟﺷــرح اﻟﻠﻔظــﻰ وأداء اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻌﻣﻠــﻰ( واﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ أﺳــﻠوب اﻟﺗﻠﻘــﻳن ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ أﺛـ اًر إﻳﺟﺎﺑﻳـﺎً ﻓــﻰ ﻣﺳــﺗوى
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت ).(28)(9)(52)(98)(22)(10

ﻛﻣ ــﺎ ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (40وﺟ ــود ﻧﺳ ــب ﺗﻘ ــدم ﻟﻠﻘﻳ ــﺎس اﻟﺑﻌ ــدى ﻋ ــن اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﻘﺑﻠ ــﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ،ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ ).(%113.13
وﺗرﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔروق وﻧﺳب اﻟﺗﻘدم ﻓﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻌدﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ إﺳـﺗﺧدﻣت
اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ اﻟذى ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳدى ﺣﻳث ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة إﻫﺗﻣﺎﻣﻬم وﺣﻣﺎﺳـﻬم
وﺗﺷوﻳﻘﻬم وزﻳﺎدة إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﻳؤدى إﻟﻰ ﺑﻘﺎء أﺛر ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻣون.

وﻳﺗﺿـ ــﺢ ﻣـ ــن ﺟـ ــدوﻝ ) (41وﺟـ ــود ﻧﺳـ ــب ﺗﻘـ ــدم ﻟﻠﻘﻳـ ــﺎس اﻟﺑﻌـ ــدى ﻋـ ــن اﻟﻘﻳـــﺎس اﻟﻘﺑﻠـ ــﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ،ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ ).(%113.98
ﻛﻣ ــﺎ ﺗرﺟ ــﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛ ــﺔ ﻫ ــذﻩ اﻟﻔ ــروق وﻧﺳ ــب اﻟﺗﻘ ــدم ﻓ ــﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳ ــﺎت اﻟﺑﻌدﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﺗ ــﻰ
إﺳﺗﺧدﻣت اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرح اﻟﻠﻔظـﻰ وأداء اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻌﻣﻠـﻰ ﻓـﻰ ﺗﻌﻠـم ﺳـﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻـدر

ﺣﻳث ﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﺻور ﺣرﻛﻰ ﻓﻰ ذﻫن اﻟطﺎﻟﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﺗـدرﻳﺑﺎت
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣﺗدﺟــﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻬوﻟﺔ إﻟــﻰ اﻟﺻــﻌوﺑﺔ وﻣــن اﻟﺑﺳــﻳطﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣرﻛﺑــﺔ وﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺗﻛ ـرار أداء اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ
)ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر ﻣــن اﻟطﺎﻟﺑــﺎت( ﻣــﻊ ﺗﺻــﺣﻳﺢ اﻷﺧطــﺎء وﺗــوﺟﻳﻬﻬم أﺛﻧــﺎء اﻷداء ﻗــد ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم ﺑﺻــورة
ﺳﻠﻳﻣﺔ.
وﺑــذﻟك ﺗﺣﻘــق ﺻــﺣﺔ اﻟﻔــرض اﻟﺛــﺎﻧﻰ واﻟــذى ﻳــﻧص ﻋﻠــﻰ "وﺟ ـود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن
اﻟﻘﻳﺎﺳ ـﻳن اﻟﻘﺑﻠــﻰ واﻟﺑﻌــدى ﻟﻛــﻝ ﻣــن اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ واﻟﺿــﺎﺑطﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻰ ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ".
ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن ﺟ ــدوﻝ ) (44وﺟ ــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺔ ﺑ ــﻳن اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋ ــﺎت اﻟوﺟداﻧﻳ ــﺔ
ﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺣدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
وﺗﻌــزو اﻟﺑﺎﺣﺛ ــﺔ ﻫ ــذة اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ إﻟ ــﻰ أن اﻟﻣوﻗ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ طرﻳﻘ ــﺔ ﻣﺳ ــﺗﺣدﺛﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﺗﺷ ــﺗﻣﻝ ﻋﻠ ــﻰ
ﺗوﺟﻬ ــﺎت ﺟدﻳ ــدة ﻋﻠﻣﻳ ــﺔ وﻓﻧﻳ ــﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺔ ﺣدﻳﺛ ــﺔ ﻣﻐ ــﺎﻳرة ﻟﻠﻧظـ ـرة اﻟﺗﻠﻘﻳﻧﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳ ــدى ،ﺣﻳ ــث أن
اﻹﻧﺗرﻧــت أﺻــﺑﺢ ﻟﻐــﺔ اﻟﻌﺻــر اﻟــذى ﻧﻌــﻳش ﻓﻳــﺔ ﻣﻣــﺎ ﺟﻌــﻝ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻳﻠﻘــﻰ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن ﺑﺣــﺎر اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﺗــﻰ

ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟـﺗﻌﻠم ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻧﺟـﺎح اﻟطﺎﻟﺑـﺔ ﻓـﻰ إ ازﻟـﺔ اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﻣﻠـﻝ واﻟﺳـﻠﺑﻳﺔ واﻟرﺗﺎﺑـﺔ

اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﻌر ﺑﻬــﺎ ﻓــﻰ ظــﻝ اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﻣﻌﺗــﺎدة ،وﺷــﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻟﺳــﻌﺎدﻩ أﺛﻧــﺎء ﺗﻌﺎﻣﻠﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻋــن ﺑﻌــد
ﺑﺈﺳــﺗﺧدام وﺳــﺎﺋط اﻹﻧﺗرﻧــت اﻟﻌدﻳــدة داﺧــﻝ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ إذا ﻛــﺎن اﻹﺗﺻــﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷــر أو ﻏﻳــر ﻣﺑﺎﺷــر ﻣﺛــﻝ
)اﻟﺑرﻳ ــد اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻰ ،اﻟﻣﻧﺗ ــدى اﻟﻔﻛ ــرى ،اﻟﺗﻔﺎﻋ ــﻝ اﻟﻛﺗ ــﺎﺑﻰ وﻏﻳرﻫ ــﺎ( ،وﻣ ــﺎ أوﺿ ــﺣﻪ اﻟﻣوﻗ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻰ ﻟﺳ ــﺑﺎﺣﺔ

 - 119اﻟﺻدر ﻣن رﺳوم ﻣﺗﺣرﻛﺔ وﺻور ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ وﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ و ﻓﻳدﻳو ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻳوﺿﺢ ﻛﻝ ﻣن وﺿﻊ اﻟﺟﺳـم وﺣرﻛـﺎت

اﻟرﺟﻠﻳن وﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن واﻟﺗﻧﻔس واﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق ﺑطرﻳﻘـﺔ ﺳـﻬﻠﺔ وﻣﺷـوﻗﺔ وﺟذاﺑـﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑـﺎت ﻟﻺﻗﺑـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ
ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرة.
وﻫــذا ﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ زﻳــﺎدة داﻓﻌﻳﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟــﺗﻌﻠم ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ )اﻟــدﻣﺞ ﺑــﻳن اﻟــﺗﻌﻠم
اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﻰ اى إﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻣوﻗ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻰ اﻟﺧ ــﺎص ﺑ ــﺗﻌﻠم ﺳ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻ ــدر وﺑ ــﻳن اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳ ــدى ﻟﺳ ــﺑﺎﺣﺔ

اﻟﺻدر( أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻷﻟﻔﺔ واﻟﺗراﺑط ﺑﻳن اﻟطﺎﻟﺑﺎت وﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض وﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠـم ﺣﻳـث ﻳﺛـرون

اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ وﻳﺿـﻳﻔون إﻟﻳﻬـﺎ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣ ارﻋـﺎة اﻟﻔـروق اﻟﻔردﻳـﺔ وﺣﺎﺟـﺎت وﻣﻳـوﻝ ودواﻓـﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﻳن
ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻳــﺔ ﻓــﻰ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺟﺎﻧــب اﻟوﺟــداﻧﻰ وﺗﻌــدﻳﻝ إﺗﺟﺎﻫــﺎت طﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻧﺣــو

اﻟــﺗﻌﻠم ،ﻛــذﻟك ﺳــﺎﻋد اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣــدﻣﺞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻣﻛــﻳن اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﻣــن اﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋــن أﻓﻛــﺎرﻫم واﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺻﻔﻳﺔ.
وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ "ﺗﻐرﻳد ﻋﻣران" )2001م( ﻓﻰ أن اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ وﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس
ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻹﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ أو اﻟﻛـم اﻟﻣﻌرﻓـﻰ اﻟـذى ﻳﻧﺑﻐـﻰ أن ﻳﺣﺻـﻝ ﻋﻠﻳـﺔ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻓﻘـط
دون اﻹﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧــب اﻟﻧﻔﺳــﺣرﻛﻳﺔ واﻟوﺟداﻧﻳــﺔ ﻳﻌــد ﻣــن ﻣﺛﺎﻟــب ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗــدرﻳس وأﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺿــرورى ﺗوﺟﻳــﺔ

اﻹﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧــب اﻟﻧﻔﺳــﺣرﻛﻳﺔ واﻟوﺟداﻧﻳــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺟواﻧــب اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ،وذﻟــك ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــن دور ﻓــﻰ
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣـﺗﻌﻠم ،ﻓﻘـد أﻛـدت اﻟﺗوﺟﻬـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ إﻟـﻰ أن اﻹﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟوﺟـداﻧﻰ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻰ اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻰ واﻟﻣﻬﺎرى ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ).(2 :20
وﻳﺷﻳر "ﻣﺣﻣد ﺳـﺎﻟم" )2007م( إن اﻹﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻣﻌرﻓـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـﺎب ﺑـﺎﻗﻰ اﻟﺟواﻧـب ﻟـم ﻳﻌـد
ذا ﺟــدوى ﻓــﻰ اﻟﻘــرن اﻟﺣــﺎدى واﻟﻌﺷ ـرﻳن ،ﺑــﻝ ﻻﺑــد ﻣــن ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺗﻛﺎﻣــﻝ ﻓــﻰ إﻋــداد اﻟطﺎﻟــب اﻟﻣﻌﻠــم ،ﺑﻣﻌﻧــﻰ

اﻹﻫﺗﻣ ــﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧ ــب اﻟﻣﻌرﻓ ــﻰ واﻟﻣﻬ ــﺎرى واﻟوﺟ ــداﻧﻰٕ ،واﻛﺳ ــﺎﺑﻪ اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺗدرﻳﺳ ــﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻣ ــن ﺷ ــﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻫذة اﻟﺟواﻧب ).(29 ،28 :52

وﻳﺗﻔــق ذﻟــك ﻣــﻊ د ارﺳــﺎت ﻛــﻝ ﻣــن "ﻣﺣﻣـــد ﺗوﻓﻳـــق" )2003م( " ،ﺳـــﺎﻟﻰ ﻋﺑـــد اﻟطﻳـــف" )2005م(،
"إﻳﻬـﺎب ﻣﺣﻣـد ﻓﻬـﻳم" )2006م(" ،ﺑــﺎﻟراﺑﻰ ﻳوﺷـﺎن 2006) " Balarabe Yushauم(" ،إﺳـﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﻣــر
ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــوﻧﺔ" )2008م(" ،ﻫﺑــﺔ ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز" )2009م( ،واﻟﺗــﻰ أﻛــدت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن إﺳــﺗﺧدام اﻟﻣواﻗــﻊ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ )ودراﺳﺎت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ( ﺗزﻳد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ وﻓـﻰ ﺗﻐﻳﻳـر ﻣواﻗـف
وﻣﻌﺗﻘدات اﻟطﻼب ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠم).(71)(14)(77)(13)(30)(62

وﺑ ــذﻟك ﺗﺣﻘ ــق ﺻ ــﺣﺔ اﻟﻔ ــرض اﻟ ارﺑ ــﻊ واﻟ ــذى ﻳ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ "وﺟـــود ﺗﺑـــﺎﻳن ﺑـــﻳن اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋـــﺎت

اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺣدام اﻹ ﻧﺗرﻧت ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر".

 - 120وﻳﺗﺿﺢ ﻣـن ﺟـدوﻝ ) (45إﺗﻔـﺎق آراء طﺎﻟﺑـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ ﺣـوﻝ ﻣـدى ﺗﻔـﺎﻋﻠﻬم ﻣـﻊ اﻟﻣوﻗـﻊ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ،ﺣﻳث ﺗراوﺣت ﻧﺳب اﻟﺗﻘدم ﻣـﺎ ﺑـﻳن ) (%91.11 -%71.11ﻟـدى اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـواﻟﻰ ،وﻫـذا ﻳﻌطـﻰ ﻣؤﺷـ اًر ﻋﻠـﻰ إﺗﻔـﺎق طﺎﻟﺑـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ ﻓـﻰ ﻣﺗﻐﻳـرات إﺳـﺗﻣﺎرة
ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح.

وﺗﻌزو اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫذة اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻰ إﺗﺻﺎﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻬﻝ اﻟﺗﻧﻘﻝ ،اﻹﺑﺣـﺎر،
ووﺟـود اﻟﺻــور اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ واﻟﻣﺗﺣرﻛـﺔ ،ﻟﻘطــﺎت اﻟﻔﻳــدﻳو اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻳﺟــﺎد

اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﺣﻳــث اﻟﻣﺻــداﻗﻳﺔ واﻟﺣداﺛــﺔ ،وأﻳﺿ ـﺎً ﺳــﻬوﻟﺔ اﻹﺗﺻــﺎﻝ ﺑــﻳن اﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﺑﻌﺿــﻬم اﻟــﺑﻌض
وﺑــﻳن اﻟﻣﻌﻠــم ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺑرﻳــد اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ واﻹﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻵراء واﻟﻣﻘﺗرﺣــﺎت اﻟﻣطروﺣــﺔ ،واﻹﺣﺳــﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎواة

داﺧــﻝ اﻟﻣوﻗــﻊ ،واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ إﺑــداء اﻟ ـرأى ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟــرد واﻟﺗواﺻــﻝ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣﻧﺗــدى اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ
واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻰ اﻟرد اﻹﻳﺟـﺎﺑﻰ ﻋـن إﺳﺗﻔﺳـﺎرات اﻟطﺎﻟﺑـﺎت ﻋـن طرﻳـق اﻟﻣﻌﻠـم ،ﻓﺎﻟﻠﻘـﺎءات واﻟﺗواﺻـﻝ ﺟﻌﻠـت ﻫﻧـﺎك
ﺗـ ـراﺑط وﺗﻔﺎﻋ ــﻝ ﻣ ــﻊ اﻟطﺎﻟﺑ ــﺎت واﻟﻣﻌﻠ ــم داﺧ ــﻝ اﻟﻣوﻗ ــﻊ وﻓ ــﻰ اﻟﻣﺣﺎﺿـ ـرة اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺔ ،ﻣﻣ ــﺎ ﻳ ــدﻝ ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟﻣوﻗ ــﻊ
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﻘدم ﺷﺊ ﻓرﻳد وﺟدﻳد ﻋن ﺗﻌﻠم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ.

وﻳﺗﻔق ذﻟك ﻣﻊ د ارﺳـﺎت ﻛـﻝ ﻣـن "إﻳﻬـﺎب ﻣﺣﻣـد ﻓﻬـﻳم" )2006م(" ،ﻧﺟـوى ﺑﻳـوﻣﻰ"" ،ﻣﺣﻣـد ﺣﺑﻳـب"
)2008م(" ،ﻫﺑـــﺔ ﻋﺑـــد اﻟﻌزﻳـــز" )2009م(" ،ﻛﻳﻧـــدى ،ﻛـــﺎﺛﻠﻳن آن " Kennedy, Cathleen Ann
)2001م(  ،واﻟﺗـ ـ ــﻰ أﻛـ ـ ــدت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أن اﻟطـ ـ ــﻼب ﻗـ ـ ــد ﺗﻔـ ـ ــﺎﻋﻠوا ﻣـ ـ ــﻊ اﻹﻧﺗرﻧـ ـ ــت ﻋﻧـ ـ ــد ﺗﻌﻠـ ـ ــم اﻟﻣ ـ ـ ـواد
اﻟدراﺳﻳﺔ).(86)(71)(70)(13
وﺑ ــذﻟك ﺗﺣﻘ ــق ﺻ ــﺣﺔ اﻟﻔ ــرض اﻟﺧ ــﺎﻣس واﻟ ــذى ﻳ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ "وﺟـــود ﺗﺑـــﺎﻳن ﺑـــﻳن ﺗﻔﺎﻋـــﻝ طﺎﻟﺑـــﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر".
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس

اﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻﻳﺎت
أوﻻً :اﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت:

ﻓﻰ ﺣدود أﻫداف اﻟﺑﺣث وﻓروﺿﻪ واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﺳﺗﻧﺗﺟت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

 -1ﺗﻔوق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻰ إﺳﺗﺧدﻣت ﻧﻣط اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ )اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ – اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳـدى(
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﺗــﻰ إﺳــﺗﺧدﻣت اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ )اﻟﺷــرح اﻟﻠﻔظــﻰ وأداء اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻌﻣﻠــﻰ(
ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ وﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -2اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ )اﻟﺷــرح اﻟﻠﻔظــﻰ وأداء اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻌﻣﻠــﻰ( ﺳــﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘــﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻌﻠــم ﺳــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر ﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ.
 -3ﺳﺎﻋد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻌد ﺑﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳن اﻟطﺎﻟﺑﺎت.
 -4ﺳﺎﻋد اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ )اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ – اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺗﻘﻠﻳـدى( اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻓـﻰ ﺟﻌﻠﻬـﺎ اﻟﻣوﺟـﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻟـﺗﻌﻠم
وﻛﺎن دورﻫﺎ إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻓﻰ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷﺧطﺎء واﻟﺗوﺟﻳﺔ واﻹرﺷﺎد ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﻳق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

 -5ﻳﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﺗواﻓر ﻟدﻳﻬﺎ ﺑﻳﺋﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

 -6ﺗﻔ ــوق اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ إﺳ ــﺗﺧدﻣت اﻟ ــﺗﻌﻠم اﻟﻣ ــدﻣﺞ )اﻟﻣوﻗ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻰ اﻟﻣﻘﺗ ــرح واﻷﺳ ــﻠوب
اﻟﺗﻘﻠﻳــدى(ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﺗ ــﻰ إﺳ ــﺗﺧدﻣت اﻷﺳــﻠوب اﻟﺗﻘﻠﻳ ــدى ﺑﻣﻔ ــردﻩ ﻓ ــﻰ ﺟواﻧ ــب اﻟ ــﺗﻌﻠم
اﻟﺛﻼث )اﻟﻣﻬﺎرى ،اﻟﻣﻌرﻓﻰ ،اﻟوﺟداﻧﻰ( ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺣﻳث ﺗـواﻓر ﻟـدﻳﻬﺎ اﻟﺑرﻳـد اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ واﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ
واﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻔﻛرى واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻋن ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﻟﺗوﺻﻳﺎت :

 -1إﻧﺷــﺎء ﻣواﻗــﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣــﻊ ﺑــﺎﻗﻰ طــرق اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ واﻷﻧﺷــطﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ اﻷﺧــرى ،ﻧظ ـ اًر ﻟﻣــﺎ ﺗﺗطﻠﺑــﻪ ﻣــن
ﻣﻬﺎرات ﺣرﻛﻳﺔ ﻳﺻﻌب ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻌد أو اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻓﻘط ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺳﺗﻠزم وﺟود

اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻠﻳدى ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ )اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ(.

 -2إﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــوذج ﺣﺳــن اﻟﺑــﺎﺗﻊ )ﻟﺗﺻــﻣﻳم اﻟﻣﻘــررات ﻋﺑــر اﻹﻧﺗرﻧــت( وذﻟــك ﻷﻧــﻪ ﺗﺗ ـواﻓر ﻓﻳــﻪ ﺧﺻــﺎﺋص
اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ اﻟﺟﻳـد ،وﻟﻠﻣﺑـررات اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ )ﺣداﺛـﺔ اﻟﻧﻣـوذج ،ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻟﺟﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻳﺗﻣﻳـز ﺑـﻪ ﻛـﻝ ﻧﻣـوذج
ﻣــن ﻧﻣــﺎذج ﺗﺻــﻣﻳم اﻟﻣﻘــررات ﻣﺛــﻝ ﻧﻣــوذج ﻛــﻝ ﻣــن "روﻓﻳﻧــﻰ"" ،رﻳــﺎن وآﺧــرون"" ،ﺟوﻟﻳــف وآﺧــرون"،

"اﻟﻐرﻳب زاﻫر" ،طﺈﺑراﻫﻳم اﻟﻔﺎر"" ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺟودت" ،وﺗﻼﻓﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﻳوب(.

 -3ﺿرورة أن ﻳﻬﺗم اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﺑﺗﻌﻠﻳم اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳـﺔ ﺑﺿـرورة وﺟـود دور ﻓﻌـﺎﻝ ﻟﻠﻣـﺗﻌﻠم ﻓـﻰ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ واﻟﺗزاﻳد اﻟﻣﻌرﻓﻰ.

 - 122 -4ﺗزوﻳد ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺣﻣﺎﻣـﺎت اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ ﺑـﺎﻟﺗﺟﻬﻳزات واﻹﻣﻛﺎﻧـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻣـن ﻣﻌﻣـﻝ
وأﺟﻬزة )أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻳﺗﺻﻝ ﻛﻝ ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت ،ﺷﺎﺷـﺎت ﻋـرض ﺟﻣﺎﻋﻳـﺔ ، Data Show
وطﺎﺑﻌﺎت ،وأﻗراص ﻣرﻧﺔ .( Floppy Disk
 -5ﻋﻣﻝ دورات ﺑﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﺻﻣﻳم وﺗطوﻳر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 -6ﻋﻣﻝ دورات ﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗدرﻳب أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم ﺣوﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺻـﻳﺎﻏﺔ ﻣﻘـرراﺗﻬم ورﺻـدﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣواﻗﻊ اﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ إﻟزاﻣﻳﺔ ﻟﻧﺷـر ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻹﺗﺻـﺎﻝ

واﻟﺗواﺻﻝ واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم وﻣن ﺛم ﺗدرﻳب اﻟطﻼب ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ.

 -7ﺗﺣدﻳد ﻣوﻗﻊ ﻟﻛﻝ أﺳﺗﺎذ ﻓﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻧﺷر ﻣﺣﺎﺿراﺗﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ.
 -8ﺗﻔﻌﻳﻝ دور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس ﺑﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻹﻋداد ﻣﻘررات د ارﺳـﻳﺔ
ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﺗﺻﻣﻳم وﺗطوﻳر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ،ﻹﻋداد ﻣﺣﺎﺿرﻳن ﻣواﻛﺑﻳن ﻟﻠﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.
 -9إﻋــداد ﻣ ارﻛــز ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻟﺗﺻــﻣﻳم وﺗطــوﻳر اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺗﺿــﻣن ﻓرﻳــق
ﻋﻣﻝ ﻣﻛون ﻣن ﻣﺗﺧﺻﺻﻳن ﻓﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس ،وﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﺣﺎﺳوب.

 -10ﺗﺛﻘﻳــف أﻋﺿــﺎء ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس وﻣﻌــﺎوﻧﻳﻬم ﺑﻛﻠﻳــﺎت اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑﺿــرورة ﺗــدرﻳب اﻟطــﻼب ﻋﻠــﻰ
إﺳـ ــﺗﺧدام اﻟوﺳـ ــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــﺗﻌﻠم واﻹﺗﺻـ ــﺎﻝ واﻟﺗواﺻـ ــﻝ ﻻ ﺳـ ــﻳﻣﺎ اﻟﺣﺎﺳـ ــوب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﻰ واﻟﺑرﻳـ ــد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ وﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﻠﺗﺣﻘون ﺑﻬﺎ.
 -11ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻧزﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻰ ﻟدى طﺎﻟب ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣﻝ اﻟد ارﺳـﻳﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺑﺣﻳـث ﻳـدرك
ﻛﻳف ﺗﻌﻣﻝ آﻟﻳﺎت ﺗﻔﻛﻳرﻩ وﻗدراﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﺗﻧﻣﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻘدرات.

 -12إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧـﺎت ﻟﻠﻣواﻗـﻊ اﻟﺗرﺑوﻳـﺔ اﻟﻣوﺟـودة ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت ،ﺣﺗـﻰ ﻳﺗﺛﻧـﻰ ﻟﻠﺑـﺎﺣﺛﻳن اﻟﺣﺻـوﻝ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﺣوﺛﻬم ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﻳﺳر ﻓﻰ أﻗﻝ وﻗـت وﻳـﺗم ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﻌﻣـﻝ اﻹﻧﺗرﻧـت
ﺑﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ.
 -13إﺟراء دراﺳﺎت ﺗﻘوﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘررات اﻟدراﺳﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ واﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ ﺣﻠـوﻝ إﺟراﺋﻳـﺔ
ﻟﺗطوﻳرﻫﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.

 -14ﺑﺣث ﻣﻌوﻗﺎت إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻰ.
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أوﻻً :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
.1

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ

إﺑـ ـراﻫﻳم ﻋﺑ ــد اﻟوﻛﻳ ــﻝ اﻟﻔ ــﺎر 2002م" :ﻓﺎﻋﻠﻳـــﺔ إﺳـــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧـــت ﻓـــﻰ ﺗﺣﺻـــﻳﻝ طـــﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌـــﺔ
ﻟﻺﺣﺻــﺎء اﻟوﺻــﻔﻰ وﺑﻘــﺎء أﺛــر اﻟــﺗﻌﻠم وﻋﻼﻗــﺔ ذﻟــك ﺑــﺎﻟﺟﻧس" ،ﻣﺟﻠــﺔ ﺗرﺑوﻳــﺎت اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺎت،
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﺗرﺑوﻳـﺎت اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺎت ،ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ ﺑﺑﻧﻬـﺎ ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟزﻗـﺎزﻳق ،اﻟﻣﺟﻠـد )،(5
ﻳوﻟﻳو.

.2

إﺑـراﻫﻳم ﻋﺑــد رﺑــﻪ ﺧﻠﻳﻔــﻪ 1999م" :اﻟﻧﻣــو واﻟداﻓﻌﻳــﺔ ﻓــﻰ ﺗوﺟﻳــﻪ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺣرﻛــﻰ ﻟﻠطﻔــﻝ واﻷﻧﺷــطﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﺔ" ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻰ ،اﻟﻘﺎﻫرة.

.3

أﺑو اﻟﻌﻼ أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح 1996م 48 = 12 × 4 ":ﺳـﺎﻋﺔ ﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ" ،دار اﻟﻔﻛـر اﻟﻌرﺑـﻰ،
اﻟﻘﺎﻫرة.

.4

أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز اﻟﻣﺑﺎرك 2004م" :أﺛر اﻟﺗـدرﻳس ﺑﺈﺳـﺗﺧدام اﻟﻔﺻـوﻝ اﻹﻓﺗراﺿـﻳﺔ ﻋﺑـر اﻟﺷـﺑﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ "اﻹﻧﺗرﻧت" ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻳﻝ طﻼب ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ ﻓـﻰ ﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻹﺗﺻـﺎﻝ ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ
اﻟﻣﻠــــك ﺳــــﻌود" رﺳـ ــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـ ــﺗﻳر ،ﻛﻠﻳـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ ،ﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ اﻟﻣﻠـ ــك ﺳـ ــﻌود ،اﻟﻣﻣﻠﻛـ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـ ــﺔ
اﻟﺳﻌودﻳﺔ.

.5

أﺣﻣد ﺟـﺎﺑر أﺣﻣـد اﻟﺳـﻳد ،ﻣﺑـﺎرك ﺳـﻌﻳد ﻧﺎﺻـر ﺣﻣـدان 2008م" :اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﺧﻠـﻳط وﺗـدرﻳس اﻟدراﺳـﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ" ،ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳــﺔ اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ ﻟﻠد ارﺳــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﻳن

ﺷﻣس ،وﻣﺗواﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻰ
)http://www.dynamicmath.net/vb/showthread.php?t=147 (10/6/2009
.6
.7

أﺣﻣد ﺳﺎﻟم 2004م  :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد ،اﻟرﻳﺎض.
اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺣﺳﻳن 2005م" :ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟوﺳـﺎﺋﻝ ﻓﺎﺋﻘـﺔ اﻟﺗـداﺧﻝ ﻋﻠـﻰ
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ وﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻰ ﻟـﺑﻌض ﻣﺳـﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر" ،رﺳـﺎﻟﺔ
دﻛﺗوراة ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.

.8

أﺣﻣــد ﻓﺗﺣــﻰ اﻟﺻـواف 2004م" :أﺛــر إﺧــﺗﻼف ﻧﻣــط اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌــددة ﻓــﻰ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻋﻠــﻰ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات إﻧﺗﺎج اﻟﺑرﻣﺟﻳـﺎت وﺗﺻـﻣﻳم اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧـت" ،رﺳـﺎﻟﺔ
دﻛﺗوراة ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.

 - 124.9

أﺣﻣــد ﻳوﺳــف ﺳــﻌد اﻟــدﻳن 2005م" :ﺗــﺄﺛﻳر إﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــﻳم ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر
ﻟﻸطﻔــﺎﻝ اﻟﻣﺑﺗــدﺋﻳن" ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧــﻳن ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ
ﺣﻠوان.

 .10أﺳــﺎﻣﺔ أﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز 2001م" :أﺛــر ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﻣﺳــﺎﺑﻘﺔ
اﻟوﺛب اﻟﻌـﺎﻟﻰ ﻟـدى اﻟﺑﺗـدﺋﻳن" ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر ﻏﻳـر ﻣﻧﺷـورة ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧـﻳن،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ.
 .11أﺳﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣﻝ راﺗب 1998م" :ﺗﻌﻠﻳم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ" ،ط ،3دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻰ ،اﻟﻘﺎﻫرة.
 .12إﻳﻣــﺎن ﺣﺳــﻳن اﻟطــﺎﺋﻰ 2009م" :ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣﺣﺎﺿـرات اﻟﺗﻘــوﻳم واﻟﻘﻳــﺎس ﻓــﻰ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ" ،ﻛﻠﻳــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،وﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻰ
http://www.iraqacad.org/lib/emanh/eman6.pdf
 .13إﻳﻬــﺎب ﻣﺣﻣــد ﻓﻬــﻳم 2006م" :ﺗﺻــﻣﻳم ﻣوﻗــﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت وأﺛــرﻩ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﺑﻌــض
ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﻟدى طﻠﺑﺔ ﺷـﻌﺑﺔ اﻟﺗـدرﻳس ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﺑطﻧطـﺎ"،
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ.
 .14إﺳ ــﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﻣ ــر ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺳ ــوﻧﺔ 2008م" :أﺛـــر اﻟﺗﻔﺎﻋـــﻝ ﺑـــﻳن ﺑﻌـــض ﻣﺗﻐﻳـــرات أﺳـــﺎﻟﻳب اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة
واﻟﺗوﺟﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻋﺑـر اﻟوﻳـب وأﺳـﺎﻟﻳب اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻣﻬـﺎرات

ﺣــﻝ اﻟﻣﺷــﻛﻼت ﻟــدى طﻠﺑــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻷﻗﺻــﻰ ﺑﻐــزة" ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺑﻧــﺎت ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ
ﻋﻳن ﺷﻣس ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻗﺻﻰ.
 .15إﺳــﻼم ﺟــﺎﺑر أﺣﻣــد ﻋــﻼم 2008م" :أﺛــر اﺳﺗـــﺧدام اﻟﺗﻌـــﻠﻳم اﻟﻣــدﻣﺞ ﻓــﻲ ﺗﻧـــﻣﻳﺔ اﻟﺗﺣـــﺻﻳﻝ وﺑﻌـــض

ﻣـــﻬﺎرات ﺗﺻــﻣﻳم اﻟﻣـــواﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳـــﻣﻳﺔ ﻟــدي اﻟطـــﻼب اﻟﻣﻌﻠـــﻣﻳن" ،إﻧﺗــﺎج ﻋﻠﻣــﻰ ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ
ﺑﺎﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس.
 .16أﻛرم ﻓﺗﺣﻰ 2007م" :ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗـرح ﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻣﻬـﺎرات إﻧﺗـﺎج ﻣواﻗـﻊ اﻹﻧﺗرﻧـت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻟـدى
طﻼب ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻧوب اﻟوادى.
 .17اﻟﺑ ـراق ﺑــن أﺣﻣــد اﻟﺣــﺎزﻣﻰ 2004م" :واﻗــﻊ إﺳــﺗﺧدام اﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت "اﻹﻧﺗرﻧــت" ﻟــدى
أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وطﻼب ﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ"
 .18اﻟﻐرﻳب زاﻫر إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ 2001م" :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣدﻳت اﻟﺗﻌﻠﻳم" ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة.
 .19ﺑﺷرى ﻣﺳﻌد ﻋوض 2005م" :اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أﻧم ﻳﻛون" ،ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ واﻟﻘـدرة

 - 125اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﻔﺗــوح -رؤﻳــﺔ ﻋرﺑﻳــﺔ ﺗﻧﻣوﻳــﺔ" ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﻳن ﺷــﻣس ،اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﻔﺗــوح،
 28-26إﺑرﻳﻝ.
 .20ﺗﻐرﻳــد ﻋﻣ ـران 2001م" :ﺻــﻌوﺑﺎت ﺗﻘﻳــﻳم اﻷداء واﻹﻧﺗــﺎج ﻓــﻰ دروس اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﻧزﻟــﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠــﺔ
اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘــوﻳم اﻟﺗرﺑــوى ،اﻟﻣرﻛــز اﻟﻘــوﻣﻰ ﻟﻺﻣﺗﺣﺎﻧــﺎت واﻟﺗﻘــوﻳم اﻟﺗرﺑــوى،
اﻟﻌدد  ،1اﻟﻣﺟﻠد  ،8دﻳﺳﻣﺑر.
 .21ﺟﻣــﺎﻝ رﻣﺿــﺎن ﻣوﺳــﻰ ،ﻫــﺎﻧﻰ ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز اﻟــدﻳب 2008م" :ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﻧﻣــوذج ﻣﻘﺗــرح ﻟﺗﺻــﻣﻳم ﻣﻘــرر
دراﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻹ ﻧﺗرﻧت )ﻣوﻗﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ( ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺟواﻧـب اﻟـﺗﻌﻠم ﻓـﻰ ﻛـرة اﻟﺳـﻠﺔ" ،اﻟﻣـؤﺗﻣر
اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟدوﻟﻰ اﻟﺛﺎﻟث ،ﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﺿوء اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ وﺣﺎﺟـﺔ ﺳـوق
اﻟﻌﻣﻝ  23 – 22ﻣﺎرس 2008م ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.
 .22ﺟوزﻳف ﻧﺎﺟﻰ أدﻳـب 2003م" :ﺗﺄﺛﻳر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﻔﺎﺋﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم
ﺑﻌــض اﻟﻣﻬــﺎرات اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﺗــﻧس اﻟطﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﻣﺑﺗــدﺋﻳن" ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراة ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة ،ﻛﻠﻳــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧوﻓﻳﺔ.
 .23ﺣﺳن اﻟﺑﺎﺗﻊ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻰ 2001م" :ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح ﻟﺗدرﻳب اﻟﻣﻌﻳـدﻳن واﻟﻣدرﺳـﻳن اﻟﻣﺳـﺎﻋدﻳن
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺗﻳﺎﺟـﺎﺗﻬم
اﻟﺗدرﻳﺑﻳـــــــﺔ" ،رﺳ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳ ـ ـ ــﺗﻳر ،ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ــﺔ اﻹﺳ ـ ـ ــﻛﻧدرﻳﺔ ،وﻣﺗ ـ ـ ــوﻓر ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟﻣوﻗ ـ ـ ــﻊ اﻟﺗ ـ ـ ــﺎﻟﻰ
 http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=349ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ
اﻟدﺧوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ )2009 /12 /21م(
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2007م" :ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗـرح ﻟﺗﺻـﻣﻳم اﻟﻣﻘـررات ﻋﺑـر اﻹﻧﺗرﻧـت" ،ورﻗـﺔ ﺑﺣﺛﻳـﺔ
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻰ اﻻوﻝ ﻻﺳـﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻻﺗﺻـﺎﻻت ﻓـﻰ ﺗطـوﻳراﻟﺗﻌﻠﻳم

ﻗﺑــﻝ اﻟﺟــﺎﻣﻌﻰ ﻓــﻰ اﻟﻔﺗ ـرﻩ ﻣــن  24/22اﺑرﻳــﻝ 2007م اﻟﻣﻧﻌﻘــد ﻓــﻰ ﻣدﻳﻧــﺔ ﻣﺑــﺎرك ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم
ﺑﺎﻟﺳﺎدس ﻣن اﻛﺗوﺑر ،اﻟﻘﺎﻫرة.
.25

 ،واﻟﺳ ــﻳد ﻋﺑ ــد اﻟﻣ ــوﻟﻰ اﻟﺳ ــﻳد 2007م" :أﺛـــر اﺳـــﺗﺧدام ﻛـــﻝ ﻣـــن اﻟـــﺗﻌﻠم
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات ﺗﺻﻣﻳم ٕواﻧﺗـﺎج ﻣواﻗـﻊ اﻟوﻳـب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﻟـدى
طﻼب اﻟدﺑﻠوم اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟـﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ" ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ :
د ارﺳ ــﺎت وﺑﺣ ــوث ،ﻋ ــدد ﺧ ــﺎص ﻋ ــن اﻟﻣ ــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ اﻟﺛﺎﻟ ــث ﻟﻠﺟﻣﻌﻳ ــﺔ اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ
اﻟﺗرﺑﻳــﺔ  2007ﺑﺎﻻﺷــﺗراك ﻣــﻊ ﻣﻌﻬــد اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ وﻋﻧواﻧــﻪ" )ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟــﺗﻌﻠم(

ﻧﺷر اﻟﻌﻠم  ...ﺣﻳوﻳـﺔ اﻹﺑـداع " ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة  6– 5ﺳـﺑﺗﻣﺑر  2007ﺑﻣرﻛـز اﻟﻣـؤﺗﻣرات ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ

 - 126اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻰ
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 .26ﺣﺳن ﺣﺳﻳن زﻳﺗون 2005م" :رؤﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم " اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ  " :اﻟﻣﻔﻬـوم – اﻟﻘﺿـﺎﻳﺎ
–اﻟﺗطﺑﻳق – اﻟﺗﻘﻳﻳﻳم" ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ  ،اﻟرﻳﺎض  :اﻟدار اﻟﺻوﻟﺗﻳﺔ ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ.
 .27ﺣﺳــن ﻋﻠــﻲ ﺣﺳــن ﺳــﻼﻣﺔ 2006م" :اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﺧﻠــﻳط اﻟﺗطــور اﻟطﺑﻳﻌــﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ" ،اﻟﻣﺟﻠــﺔ
اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺳوﻫﺎج ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻧوب اﻟوادى.
 .28ﺧﺎﻟد ﺑن ﻓﻬد اﻟﺣـذﻳﻔﻲ 2007م" :أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟدراﺳـﻲ
واﻟﻘــــدرات اﻟﻌﻘﻠــــﻳﺔ واﻻﺗﺟــــﺎﻩ ﻧﺣــــو ﻣـــــﺎدة اﻟﻌﻠــوم ﻟــدى ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ" ،إﻧﺗــﺎج
ﻋﻠﻣﻰ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود  ،اﻟرﻳﺎض  ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
 .29ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣود اﻟﺳﻌود 2008م" :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ووﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم وﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ" ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻰ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﻳﻊ.
 .30ﺳﺎﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﻳـف 2005م" :ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣﻘﺗرح ﺑﺎﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﻳﻠـر)ﺗﻔرﻳـد
اﻟﺗﻌﻠــﻳم( ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﺑﻌــض ﻣﻬــﺎرات اﻟﻬــوﻛﻰ ﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ.
 .31ﺳﻌﻳد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ آﻝ زﻣﻬـر 2006م" :إدارة اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ﻓـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎم ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ
اﻟﺳﻌودﻳﺔ )ﻧﻣوذج ﺗﻧظﻳﻣﻰ ﻣﻘﺗرح(" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ،اﻟرﻳﺎض ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ.

.

 .32ﺳــﻠﻣﻰ اﻟﺻــﻌﻳدى 2005م" :اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟذﻛﻳــﺔ ﻣدرﺳــﺔ اﻟﻘــرن اﻟﺣــﺎدى واﻟﻌﺷــرﻳن" ،دار ﻓرﺣــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر
واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة.
 .33ﺳــﻠﻳﻣﺎن أﺣﻣــد ﺳــﻠﻳﻣﺎن ﺣــرب 2008م" :أﺛــر اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑ ـﻳن ﺑﻌــض ﻣﺗﻐﻳ ـرات ﺗﺻــﻣﻳم ﺻــﻔﺣﺔ اﻟوﻳــب
وأﺳــﺎﻟﻳب اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻣﻬــﺎرات اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــذاﺗﻰ ﻟــدى طﻠﺑــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﻷﻗﺻــﻰ ﺑﻐــزة" ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺑﻧــﺎت ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋــﻳن ﺷــﻣس ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﻷﻗﺻﻰ.
 .34ظــﺎﻓر ﻫﺎﺷــم إﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ 2002م" :اﻷﺳــﻠوب اﻟﺗدرﻳﺳــﻰ اﻟﻣﺗــداﺧﻝ وﺗــﺄﺛﻳرﻩ ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟﺗطــور ﻣــن
ﺧـــﻼﻝ اﻟﺧﻳـــﺎرات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـــﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳـــﺔ ﻟﺑﻳﺋـــﺔ ﺗﻌﻠـــﻳم اﻟﺗـــﻧس" ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراة ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ

 - 127اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد.
 .35ﻋﺎدﻝ ﻓﺎﺿﻝ 2000م" :ﺗﺄﺛﻳر ﺑﻌض إﺳﺗﺧداﻣﺎت أﻧظﻣﺔ ﻗواﻋد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻰ ﺑـراﻣﺞ اﻟـﺗﻌﻠم ﺑـﺎﻷﻧﻣوذج
اﻟرﻣزى ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻬﺟوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎرزة" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ
ﺑﻐداد.
 .36ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز 2002م" :ﺗــﺄﺛﻳر ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟرﺳــوم اﻟﻣﺗﺣرﻛــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﺎﺣﺗﻰ اﻟزﺣــف
ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن واﻟظﻬـر ﻟـدى اﻟﻣﺑﺗـدﺋﻳن" ،رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراة ﻏﻳـر ﻣﻧﺷـورة ،ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ.
 .37ﻋﺑد اﷲ ﺑـن ﺣﺳـن اﻟﻌﺑـد اﻟﻘـﺎدر 1990م" :آﺛـﺎر ﺗـدرﻳس ٕواﺳـﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـﺑﺎت ﻋﻠـﻰ إﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟـرأى
ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳن )دراﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ(" ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻰ ،اﻟﻌدد .34
 .38ﻋﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اﷲ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻋﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اﻟﻌزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز اﻟﻣوﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ 2002م" :اﻟﺗﻌﻠــــــــــــــــــــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــــــــــــــــــــﻰ:
ﻣﻔﻬوﻣـــﻪ...ﺧﺻﺎﺋﺻـــﻪ...ﻓواﺋـــدﻩ...ﻋواﺋﻘـــﻪ" ،ﻧ ــدوة ﻣدرﺳ ــﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻝ ،ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ -16
1423/8/17ﻫـ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ،اﻟرﻳﺎض ،ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻰ
http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/Abstracts/AlmosaAbstract.htm
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 .39ﻋﺑــد اﷲ ﺑــن ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز اﻟﻣوﺳــﻰ ،أﺣﻣــد ﺑــن ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز اﻟﻣﺑــﺎرك 2005م" :اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ:
اﻷﺳس واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت" ،اﻟرﻳﺎض ،ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت.
 .40ﻋﺑــد اﷲ اﻟﻔ ـ ار 1985م" :ﺑﻌــض اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻰ" ،ﻣﺟﻠــﺔ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻰ ﻟﻠﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ،اﻟﻌدد  ،15اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ.
 .41ﻋﺑد اﷲ اﻟﻛرم ،ﻣﺣﻣد ﻧﺟﻳب اﻟﻌﻠـﻰ 2005م" :اﻟﺗﻌﻠم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ :اﻟﻣﻔﻬـوم واﻟواﻗـﻊ واﻟﺗطﺑﻳق،اﻟﺗرﺑﻳـﺔ
واﻟﺗﻌﻠــﻳم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻰ اﻟﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﻳــﺔ :ﻗﺿــﺎﻳﺎ ٕواﺗﺟﺎﻫــﺎت" ،اﻟﻬﻳﺋــﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳــﺔ

ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ،اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوى اﻟراﺑﻊ.
.42

ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق 2003م" :اﻟﺗدرﻳب اﻟرﻳﺎﺿﻰ ﻧظرﻳﺎت – ﺗطﺑﻳﻘﺎت" ،ط ،11ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.

 .43ﻋﻠﻰ ذﻛﻰ ،طﺎرق ﻧدا ،إﻳﻣﺎن ذﻛﻰ 1994م" :اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ -ﺗﻛﻧﻳك – ﺗﻌﻠﻳم – ﺗدرﻳب – إﻧﻘﺎذ"
.44

ﻋﻣر ﻋﺑد اﷲ اﻟراﻓﻌـﻰ 2003م" :اﻟدراﺳـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ اﻟﺣـﻝ ﻓـﻰ) ....اﻟﻣﺧﻠـوط(" ،ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ،
اﻟﻌدد  ،91ﺷواﻝ 1423ﻫـ ،دﻳﺳﻣﺑر 2003م.

 - 128 .45ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرازق اﻟﺧﻳﺎط 2004م" :ﺗـﺄﺛﻳر ﻣـﻧﻬﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ ﻣﻘﺗـرح ﺑﺈﺳـﺗﺧدام ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )اﻹﻧﺗرﻧت( ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻠﻌﺑﺔ اﻟﺗـﻧس" ،رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻏﻳـر
ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،اﻟﻌراق.
 .46ﻓﺎطﻣــﺔ ﻣﺣﻣــد ﻓﻠﻳﻔــﻝ 2003م" :أﺛــر ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﻣﻬــﺎرات ﻛــرة
اﻟﺳــﻠﺔ ﻟــدى ﺗﻠﻣﻳــذات اﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻷﺳﺎﺳــﻰ" ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراة ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة،
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ.
.47

ﻗﺳــطﻧدي ﺷــوﻣﻠﻲ 2007م" :اﻷﻧﻣــﺎط اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ :اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ اﻟﻣﺗﻌــدد
اﻟوﺳــﺎﺋط" ،اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﺳــﺎدس ﻟﻌﻣــداء ﻛﻠﻳــﺎت اﻵداب ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻷﻋﺿــﺎء ﻓــﻲ اﺗﺣــﺎد
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻧدوة ﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻳت ﻟﺣم.

 .48ﻛﻣــﺎﻝ ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﻳــد زﻳﺗــون 2002م" :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﻓــﻰ ﻋﺻــر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻹﺗﺻــﺎﻻت" ،ﻋــﺎﻟم
اﻟﻛﺗب ،اﻟﻘﺎﻫرة.
.49

ﻣﺎﻳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔﻳﻔﻰ اﻟﺳـﻳد 2006م" :ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ إﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟزﺣف ﻋﻠـﻰ
اﻟظﻬـــر ﻟﻠطﺎﻟﺑـــﺎت اﻟﻣﺑﺗـــدﺋﺎت" ،رﺳ ــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳ ــﺗﻳر ﻏﻳ ــر ﻣﻧﺷ ــورة ،ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

 .50ﻣﺣﻣـد ﺣﺎﻣـد اﻟﺑﻠﺗـﺎﺟﻰ 2000م" :ﺗـﺄﺛﻳر اﺳـﺗﺧدام اﻟوﺳـﺎﺋﻝ اﻟﺳـﻣﻌﻳﺔ اﻟﺑﺻـرﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ"،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳرﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان.
 .51ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﺣﺳن رﺧﺎ 2003م" :وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳــﺎ ﻟﺗﻌﻠــم ﺳﺑﺎﺣــﺔ اﻟزﺣـف ﻋﻠـﻰ
اﻟﺑطن ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﻳن" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷـورة ،ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﺑﺑورﺳــﻌﻳد ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ
ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس.
 .52ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﺳﺎﻟم 2007م" :طرق ﺗدرﻳس اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ" ،اﻟرﻳﺎض ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد.
 .53ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻼوى 1986م" :ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﺗـدرﻳب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺎت" ،اﻟطﺑﻌـﺔ اﻟﺳﺎدﺳـﺔ ،دار اﻟﻣﻌـﺎرف،
اﻟﻘﺎﻫرة.

 .54ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠوﻝ ،ﻣﻛﺎرم ﺣﻠﻣـﻰ أﺑوﻫرﺟـﺔ ،ﻫـﺎﻧﻰ ﺳـﻌﻳد 2001م" :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﻳم وأﺳـﺎﻟﻳﺑﻬﺎ ﻓـﻰ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ" ،ط ،2ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة.

 - 129 .55ﻣﺣﻣ ــد ﺳ ــﻌد زﻏﻠ ــوﻝ  ،ﻣﺣﻣ ــد ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺣﻣ ــود  ،ﻫ ــﺎﻧﻰ ﺳ ــﻌﻳد ﻋﺑ ــداﻟﻣﻧﻌم 2003م" :ﺗﺻـــﻣﻳم ٕواﻧﺗﺎﺟﻳـــﺔ
ﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﺗﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻣﻌــدة ﺑﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــدﻳﺎ وأﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟواﻧــب اﻟــﺗﻌﻠم ﻟﻣﻬــﺎرات
ﺿــرﺑﺎت اﻟﻛــرة ﺑــﺎﻟرأس ﻟطﻠﺑــﺔ ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑطﻧطــﺎ" ،ﻣﺟﻠــﺔ ﻧظرﻳــﺎت وﺗطﺑﻳﻘــﺎت،
اﻟﻌدد  ،48ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن ﺑﺄﺑوﻗﻳر ﺑﺎﻹﺳـﻛﻧدرﻳﺔ.
 ،ﻣﺻ ـ ــطﻔﻰ اﻟﺳ ـ ــﺎﻳﺢ 2004م" :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــــــﺎ إﻋــــــداد وﺗﺄﻫﻳــــــﻝ ﻣﻌﻠــــــم اﻟﺗرﺑﻳــــــﺔ

.56

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ" ،ط ،2دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.،
 .57ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ راﻏب ﻋﻣﺎﺷـﺔ 2008م" :اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ اﻟﻣـدﻣﺞ  :وﺿـرورة اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟطـرق
اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ٕواﻳﺟـﺎد طـرق أﻛﺛـر ﺳـﻬوﻟﺔ وأدق ﻟﻺﺷـراف واﻟﺗﻘـوﻳم اﻟﺗرﺑـوى ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ
أﺳـس إﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ" ،ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳـﺔ ،اﻟﻌـدد  ،21اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟﺳـﻌودﻳﺔ ،وﻣﺗـوﻓر ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻰ
http://informatics.gov.sa/modules.php?name=sections&op=viewarticle&artid=222

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟدﺧوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 2009 /6 /21م
 .58ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘط 1999م" :اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ" ،دار اﻟﻘﺑس ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ.
2000م " :اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﺗطﺑﻳق" ،اﻟزﻗﺎزﻳق.

.59

 .60ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟﺣﺎﺟﻰ 2002م" :اﻹﻧﺗرﻧت إﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺗﻪ وﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻪ" ،دار اﻟﻣﻛﺗﺑﻰ ،دﻣﺷق.
 .61ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣــد اﻟﻬـﺎدى 2005م" :اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻰ ﻋﺑــر ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت" ،اﻟﻘـﺎﻫرة ،اﻟــدار اﻟﻣﺻـرﻳﺔ
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ.
 .62ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺗوﻓﻳق 2003م" :أﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم ﺑﻌـض ﻣﻬـﺎرات
ﻛرة اﻟﻳد ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧﻳـﺎ" ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر ﻏﻳـر ﻣﻧﺷـورة ،ﻛﻠﻳـﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ.
 .63ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳك ،ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺎظم 1997م" :اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣﻌﻠﻣـﻰ وﻣـدرﺑﻰ اﻟﺳـﺑﺎﺣﺔ"،
ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.

 .64ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﻧﺎن ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﻳن ﺑﺎﻫﻰ 2000م" :ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻰ ﻋﻠـم ﻧﻔـس اﻟرﻳﺎﺿـﺔ" ،ﻣرﻛـز
اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة.

 - 130 .65ﻣﺷﺎﻋﻝ ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز اﻟﻌﺑد اﻟﻛـرﻳم 2008م" :واﻗـﻊ إﺳـﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ ﻓـﻰ ﻣـدارس اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ
اﻷﻫﻠﻳــﺔ ﺑﻣدﻳﻧــﺔ اﻟرﻳــﺎض" ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻣﻠــك ﺳــﻌود ،اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ.
 .66ﻣﺻــطﻔﻰ ﺟــودت ﻣﺻــطﻔﻰ ﺻــﺎﻟﺢ 2003م" :ﺑﻧــﺎء ﻧظــﺎم ﻟﺗﻘــدﻳم اﻟﻣﻘــررات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳ ـﺔ ﻋﺑــر ﺷــﺑﻛﺔ
اﻹﻧﺗرﻧت وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ إﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻼب ﻧﺣـو اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻧـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺑﻛﺎت" ،رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراة،
ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان.
 .67ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﺳـﻣﻳﻊ ،ﻣﺣﻣـد ﻟطﻔـﻰ ،ﺻـﺎﺑر ﻋﺑـد اﻟﻣـﻧﻌم 2001م" :اﻹﺗﺻـﺎﻝ واﻟوﺳـﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ
"ﻗراءات أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻠم" ،ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎﻫرة2001 ،م.
 .68ﻧﺎزم ﻣﺣﻣود ﻣﻠﻛﺎوى ،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻧﺟﺎدات 2007م" :ﺗﺣـدﻳﺎت اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـرن اﻟﺣـﺎدى
واﻟﻌﺷــرﻳن وأﺛرﻫــﺎ ﻓــﻰ ﺗﺣدﻳــد دور ﻣﻌﻠــم اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ" ،ﻣﺟﻠــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺷــﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻟﺷــرﻋﻳﺔ
واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد  ،4اﻟﻌدد  ،2ﻳوﻧﻳو 2007م.
 .69ﻧﺎﻫد ﺟـداع 2003م" :ﺗﺻﻣﻳم ﻧظـﺎم ﻣﻌﻠوﻣـﺎﺗﻰ ﻟﺗـدرﻳس ﻣﻘـرر ﻋـن ﺑﻌـد ﺑﺈﺳـﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـوب"،ورﻗـﺔ
ﻋﻣــﻝ ﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻧ ــدوة ﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺳــﻠطﺎن ﻗــﺎﺑوس 22-20،أﻛﺗ ــوﺑر 2003م،

ﻋﻣﺎن.

 .70ﻧﺟوى ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑﻳوﻣﻰ ،ﻣﺣﻣـد ﻓـؤاد ﺣﺑﻳـب 2008م" :إﺳـﺗﺧداﻣﺎت طﻠﺑـﺔ ﻗﺳـم اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟﺑدﻧﻳـﺔ وﻋﻠـوم
اﻟرﻳﺎﺿﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗطـر ﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ )اﻹﻧﺗرﻧـت(" ،إﻧﺗـﺎج ﻋﻠﻣـﻰ،
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗطر.
 .71ﻫﺑﺔ ﺳﻌﻳد ﻋﺑـد اﻟﻣـﻧﻌم ﻣﺣﻣـد )2009م(" :ﺑﻧـﺎء ﻣوﻗـﻊ إﻧﺗرﻧـت ﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ وﺗـﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠـﻰ إﻛﺗﺳـﺎب ﺑﻌـض
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻟدى طﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗـدرﻳس ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ
ﺑطﻧطﺎ" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ.
 .72ﻫﻣت ﻋطﻳﺔ ﻗﺎﺳم اﻟﺳﻳد 2007م" :ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ٕواﻛﺳﺎب طﻼب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﻌض ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓوق اﻟﻣﻌرﻓﻰ" ،رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراة ،ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟﻧوﻋﻳـﺔ ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ

ﻋﻳن ﺷﻣس.
 .73ﻫﻧد ﺑﻧت ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ 2003م" :اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺗطورات اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻹﻟﻛﺗروﻧـﻰ"،
د ارﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻧﻣــﺎذج اﻷرﺑــﻊ ﻟﻠﺗﻌﻠــﻳم ﻋــن ﺑﻌــد" ،ﻧــدوة ﻣدرﺳــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ،ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻰ
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1/1

ﻣرﻓق )(1
أﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎدة اﻟﺧﺑراء ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﻬﺟﺎﺋﻰ

م

اﻟوظﻳــــــﻔﺔ

اﻹﺳـــــــم

رﺋـ ــﻳس ﻗﺳـ ــم اﻟﻣﻧـ ــﺎﻫﺞ وطـ ــرق اﻟﺗـ ــدرﻳس ووﻛﻳـ ــﻝ اﻟﻛﻠﻳـ ــﺔ ﻟﺷـ ــﺋون

1

أ.د /أبو النجا أحمد عز الدين **

2

أ.د /إﺳﻼم ﺟﺎﺑر أﺣﻣد ﻋﻼم****

ﻣدرس ﺗﻛﻧﻠوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ،ﺑﻛﻘﺳـم ﻧﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ

3

د  /اﻟﺳﻳد ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ أﺑوﺧطوة****

ﻣدرس ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ

4

أ .د /أﻣﻝ ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻰ*

أﺳـ ـ ــﺗﺎذ ﺑﻘﺳـ ـ ــم اﻟرﻳﺎﺿـ ـ ــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳـ ـ ــﺔ واﻟﻣﻧـ ـ ــﺎزﻻت ﺑﻛﻠﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ــﺔ

5

أ .د /إﻳﻣﺎن ﺣﺳن اﻟﺣﺎروﻧﻰ **

أﺳــﺗﺎذ طــرق اﻟﺗــدرﻳس ﺑﻘﺳــم اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ وطــرق اﻟﺗــدرﻳس واﻟﺗــدرﻳب

6

أ .د /ﺗﻬﺎﻧﻰ ﻋﺑداﻟﻌزﻳز إﺑراﻫﻳم **

7

أ.د /ﺣﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺗﻊ ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻋﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻣــدرس ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺑﻘﺳــم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ
اﻟﻌﺎطﻲ****

– ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.

8

أ.د /ﺣﺳن ﺣﺳﻳﻧﻰ ﺟﺎﻣﻊ****

أﺳــﺗﺎذ اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم وﻋﻣﻳــد ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟﻧوﻋﻳــﺔ

9

أ .د /جمال السيد رمضان***

اﻟﺗﻌﻠـ ـ ــﻳم واﻟطـ ـ ــﻼب ﺳـ ـ ــﺎﺑﻘﺎً ﺑﻛﻠﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿـ ـ ــﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌـ ـ ــﺔ

اﻟﻣﻧﺻورة.

ﺑﺎﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس.

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

واﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ وﻋﻣﻳــدة ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑﻧــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ

اﻟزﻗﺎزﻳق

أﺳــﺗﺎذ اﻟﻣﻧ ــﺎﻫﺞ ﺑﻘﺳــم اﻟﻣﻧـ ـﺎﻫﺞ وط ــرق اﻟﺗ ــدرﻳس ووﻛﻳ ــﻝ اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ

ﻟﺷﺋون اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻳـﺎ واﻟﺑﺣـوث ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﺑﻧـﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

اﻷﺳﺑق -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.
أﺳ ــﺗﺎذ ﻋﻠ ــم اﻟ ــﻧﻔس اﻟرﻳﺎﺿـ ــﻰ ﺑﻘﺳ ــم اﻟﻌﻠ ــوم اﻟﺗرﺑوﻳ ــﺔ واﻟﻧﻔﺳـ ــﻳﺔ

واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

 10أ.د /زﻳﻧب ﻣﺣﻣد أﻣﻳن****

أستاذ ورئيس قس م تكنولوجي ا التعل يم بكلي ة التربي ة النوعي ة –
جامعة المنيا.

 11أ .د /طـﺎرق ﻣﺣﻣد ﻧدا *

أﺳــﺗﺎذ اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ ﺑﻘﺳــم اﻟرﻳﺎﺿــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ ووﻛﻳــﻝ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻟﺷــﺋون
اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ واﻟﺑﺣــوث ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺑﻧــﻳن ﺟﺎﻣﻌــﺔ

اﻟزﻗﺎزﻳق.

1/2
اﻹﺳـــــــم

م

اﻟوظﻳــــــﻔﺔ

 12أ .د /ﻋﺑﻳر ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺷدﻳد*

أﺳـ ـ ــﺗﺎذ ﺑﻘﺳـ ـ ــم اﻟرﻳﺎﺿـ ـ ــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳـ ـ ــﺔ واﻟﻣﻧـ ـ ــﺎزﻻت ﺑﻛﻠﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ــﺔ

 13أ.م.د/ﻋﻣرو ﺣﺳن ﺑدران***

أﺳــﺗﺎذ ﻣﺳــﺎﻋد ﺑﻘﺳــم ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻟرﻳﺎﺿــﻰ واﻟﻘــﺎﺋم ﺑﻌﻣــﻝ رﺋــﻳس

 14أ.م.د  /ﻛوﺛر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد اﻟﺳﻌﻳد **

أﺳــﺗﺎذ ﻣﺳــﺎﻋد ورﺋــﻳس ﻗﺳــم اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ وطــرق اﻟﺗــدرﻳس واﻟﺗــدرﻳب

 15أ.د  /ﻟﻳﻠﻰ ﺣﺎﻣد ﺻوان***

أﺳــﺗﺎذ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻟﻣﺗﻔــرغ ﺑﻘﺳــم اﻟﻌﻠــوم اﻟﺗرﺑوﻳــﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ

 16أ .د /ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠوﻝ **

أﺳ ــﺗﺎذ ﺑﻘﺳ ــم اﻟﻣﻧ ــﺎﻫﺞ وط ــرق اﻟﺗ ــدرﻳس ووﻛﻳ ــﻝ اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ ﻟﺷ ــﺋون

 17أ .د  /ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘط *

أﺳــﺗﺎذ اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ ووﻛﻳــﻝ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻟﺷــﺋون اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ واﻟﺑﺣــوث

 18أ.د /ﻳﺣﻳﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﻰ*

أﺳــﺗﺎذ ﺗــدرﻳب اﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔــرغ ﺑﻘﺳــم ﺗــدرﻳب اﻟرﻳﺎﺿــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ

ﺧﺑﻳر
*
ﺧﺑﻳر
**
*** ﺧﺑﻳر
**** ﺧﺑﻳر

ﻓﻰ
ﻓﻰ
ﻓﻰ
ﻓﻰ

ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

ﻣﺟﻠس ذات اﻟﻘﺳم ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.

واﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ واﻟﺑﺣوث ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ.

ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﻳن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

– ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ – ﺑوﻗﻳر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﺳﻛﻧدرﻳﺔ.
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مرفق )(2
اختبار القدرة العقلية مستوى  17 – 15سنة فيما بعد
أ.د .فاروق عبد الفتاح موسى
كلية التربية – جامعة الزقازيق

تعليمات التطبيق
 -1ﻳﺗﻛــون ﻫــذا اﻻﺧﺗﺑــﺎر ﻣــن ﺗﺳــﻌﻳن ﺳـؤاﻻً ﻳﻠــﻰ ﻛـﻼً ﻣﻧﻬــﺎ ﺧﻣﺳــﺔ إﺧﺗﻳــﺎرات ﻫــﻰ أ – ب – ﺟ ـ  -د – ﻫ ـ  .ﺑﻌــد
اﺧﺗﻳــﺎر اﻻﺟﺎﺑــﺔ اﻟﺻـواب ﺿــﻊ رﻣــز ﻫــذﻩ اﻻﺟﺎﺑــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣرﺑــﻊ اﻟــذى ﻳوﺟــد ﻋﻠــﻰ ﻳﺳــﺎر رﻗــم اﻟﺳ ـؤاﻝ ﻓــﻰ ورﻗــﺔ

اﻻﺟﺎﺑﺔ  .ﻻ ﺗﻛﺗب ﺷﻳﺎً ﻓﻰ ﻛراﺳﺔ اﻻﺳﺋﻠﺔ.

 -2إذا ﻟــم ﺗﺳــﺗطﻊ اﻻﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳ ـؤاﻝ ﺿــﻊ اﻻﺟﺎﺑــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗﻘــد اﻧﻬــﺎ ﻗــد ﺗﻛــون ﺻ ـواﺑﺎً  .ﻻ ﺗﺗــرك ﺳ ـؤاﻻً ﺑــدون
إﺟﺎﺑﺔ .زﻣن اﻟﺗطﺑﻳق ﺛﻼﺛون دﻗﻳﻘﺔ.

 -3أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب:

اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻻوﻝ :إن اﻻوﻻد ﻳﺣﺑون ........................
)أ( اﻟﺟــرى )ب( ﻗﺑﻌــﺔ )ﺟـ ـ( ﻓﻘــد )د( أﺣﻣــر )ﻫـ ـ( ﻧﻔــس .ﻣــﺎ اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻛﻣــﻝ ﺑﻬــﺎ اﻟﺟﻣﻠــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ؟ إﻧﻬــﺎ ﻛﻠﻣــﺔ
)اﻟﺟرى( ورﻣزﻫﺎ )أ( .إذن ﺿﻊ )أ( ﻓﻰ اﻟﻣرﺑﻊ اﻟذى ﻳوﺟد ﻋﻠﻰ ﻳﺳﺎر ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻻوﻝ ﻓﻰ ورﻗﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ.
اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ :رأﻳت ﺷﺟرة ........................

)أ( ﻫــﺎدئ )ب( ﻋﻧﺎﻳــﺔ )ﺟـ ـ( ﻛﺑﻳ ـرة )د( ﻣﺛــﻝ )ﻫـ ـ( أﻳﺿ ـﺎً.إن اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻛﻣــﻝ اﻟﺟﻣﻠــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻫــﻰ ﻛﻠﻣــﺔ ﻛﺑﻳ ـرة
ورﻣزﻫﺎ )ﺟـ(  .إذن ﺿﻊ )ﺟـ( ﺑﻌد ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻓﻰ ورﻗﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ.
اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟث:

)أ(

)ب(

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ

)ﺟـ(

ﻣﺛﻝ

)د(

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ ـ ................... :

)ﻫ ـ (

ﻣــﺎ اﻻﺟﺎﺑــﺔ اﻟﺻ ـواب؟ إﻧﻬــﺎ )اﻟﻣﺛﻠــث اﻟﺻــﻐﻳر( ورﻣ ـزﻩ )ﻫـ ـ(  .إذن ﺿــﻊ )ﻫـ ـ( ﺑﻌــد ﻋﺑــﺎرة اﻟﻣﺛــﺎﻝ اﻟﺛﺎﻟــث ﻓــﻰ
ورﻗﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ.
ﻻ ﺗﻘﻠب اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﻳؤذن ﻟك
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 13 ، ...... ، ...... ، 7 ، 5 ، 3، 1 -1ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن ؟
)أ( 10 ، 8

)ب( 12 ، 10

)ﺟـ( ) 12 ،11د( 11 ، 9

)ﻫـ( 10 ، 9

 -2إن اﻟﺷﻌر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻣﺛﻝ اﻟﻠوﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟــ .................... :
)أ( اﻟرﺳﺎم

)ب( اﻟﻔﻧﺎن

)ﺟـ( اﻟﻧﺣﺎت

)د( اﻟﻣوﺳﻳﻘﻰ

 -3إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺊ ﻗﺎﺗﻼً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون ................. :

)أ( ﺷ اًر

)ﺟـ( ﺟدﺑﺎً

)ب( إﻟﻬﻳﺎً

)د( ﻣﻣﻳﺗﺎً

)ﻫـ( اﻟﻣؤرخ

)ﻫـ( ﻛﺎﻓﻳﺎً

 -4ﻣﺎ اﻟﻌدد اﻟذى ﻳﺳﺎوى  3 × 3؟
)أ( 27

)ب(

12

)ﺟـ(

9

)د(

)ﻫـ(

6

3

 -5ﻣﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻰ اﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻻﺧرى اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ؟
)أ( ﺧطﺑﺔ

)ب( ﻣطﺑوﻋﺎت

)ﺟـ( ﺟرﻳدة

)د( دورﻳﺔ

)ﻫـ( ﻣﺟﻠﺔ

 -6ﻣﻌﻧﻰ اﻟزواج ﻫو .................... :
)أ( اﻟﺣب

)ب( اﻻرﺗﺑﺎط

)ﺟـ( اﻟﻧﻣو

)د( اﻟﺗﺟدﻳد

)ﻫـ( اﻻﺑﺗﻛﺎر

 19 ، ...... ، ..... ، 10 ، 7 ، 4 ، 1 -7ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن؟
)أ( ) 14 ، 11ب( 16 ، 13

)ﺟـ( ) 16 ، 12د( ) 17 ، 15ﻫـ( 17 ، 12

 -8إن ﻛﻠﻣﺔ ﺟﻳد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ ردئ ﻣﺛﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﻏﺎﻟﻳﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ .............. :

)أ( ﻋﺎدة

)ب( ﻳﺣدث

)ﺟـ( ﻧﺎد اًر

)د( ﺟزءاً

)ﻫـ( ﻗﻠﻳﻼً

 -9إن ﻛﻠﻣﺔ ﻳﺿﺎﻳق ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ .................. :

)أ( ﻳوﺗر

)ب( ﻳرﺣﻝ

)ﺟـ( ﻳﺻﻔق

 -10إن ﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎس ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :
)أ( ﻣﻬذب

)ب( ﺷدﻳد

)ﺟـ( ﻣﺧﺻب

)د( ﻳﻔك

)د( زﻣﺎﻟﻪ

)ﻫـ( ﻳﻣد

)ﻫـ( ﺧﻳﺎﻝ

 -11ﻣﺎ اﻟﻌدد اﻟذى إذا ﺿرب ﻓﻰ  3ﻳﻛون اﻟﻧﺎﺗﺞ ⅓ اﻟـ  100ﺗﻘرﻳﺑﺎً ؟

)أ( 3

)ب( 9

)ﺟـ( 7

)د( 5

)ﻫـ( 11
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 ..... ، ..... ، 32 ، 64 ، 128 ، 256 ، 512 -12ﻣـــﺎ اﻟﻌـــددان اﻟﻠـــذان ﻳوﺿـــﻌﺎن ﻓـــﻰ اﻟﻣﻛـــﺎﻧﻳن
اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن ؟
)أ( ) 4 ، 8ب( ) 30 ، 31ﺟـ( 8 ، 16

)ﻫـ( 16 ، 24

)د( 34 ، 33

 43 ، ... ، .... ، 76 ، 87 ، 98 -13ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن ؟
)أ( ) 44 ، 66ب( ) 54 ، 65ﺟـ( ) 53 ، 65د( 45 ، 50

)ﻫـ( 50 ، 60

 -14إن ﻛﻠﻣﺔ ﻳؤﺳف ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻋﻛس ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ............... :
)ب( ﻳﺧﻳف

)أ( ﻳﺑﻬﺞ

)ﺟـ( ﻳﺣزن

)د( ﻳﻐﺿب

)ﻫـ( ﻳﺳﻌد

 ..... ، .... ، 7 ، 6 ، 5 ، 8 ، 7 ، 6 ، 9 ، 8 ، 7 -15ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓـﻰ اﻟﻣﻛـﺎﻧﻳن
اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن ؟
)ب( 5 ، 4

)أ( 9 ، 8

)د( 5 ، 6

)ﺟـ( 4 ، 3

)ﻫـ( 3، 2

 -16ﻣﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻰ اﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻻﺧرى اﻵﺗﻳﺔ؟
)ب( ﻣوازﻳﺎً

)أ( راﺳﻳﺎً

)د( أﻓﻘﻳﺎً

)ﺟـ( ﺑداﺋﻳﺎً

)ﻫـ( ﻋﻣودﻳﺎً

 ..... ، 30 ، 60 ، 120 ، 340 -17ﻣﺎ اﻟﻌدد اﻟذى ﻳوﺿﻊ ﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺧﺎﻟﻰ؟
)ب( 20

)أ( 15

)ﺟـ( 10

)د( 25

 -18إن ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻋﻛس ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ........

)أ( طﻣوح
-19
)أ( ﻳرﻏب

)ب( ﻓﻘﻳر

)ﺟـ( ﻏﻳر ﻣﺧﻠص )د( ﻣﻼﺋم

إن ﻛﻠﻣﺔ ﻳرﻛم ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎً ﻋﻛس ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ......
)ب( ﻳﺟزء

)ﺟـ( ﻳﺣﺟز

)د( ﻳﺛق

)ﻫـ( 40

)ﻫـ( ﻳﻧﺷر

)ﻫـ( ﻳﻧﺷر

 ...... ، ...... ، 14 ، 11 ، 9 ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 -20ﻣــﺎ اﻟﻌــددان اﻟﻠــذان ﻳوﺿــﻌﺎن ﻓــﻰ اﻟﻣﻛــﺎﻧﻳن
اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن؟
)أ( 17 ، 15

)ب( ) 18 ، 16ﺟـ( 16 ، 15

)د( ) 19 ، 16ﻫـ( 18 ، 17

 ...... ، 32 ، 16 ، 8 ، 4 -21ﻣﺎ اﻟﻌدد اﻟذى ﻳوﺿﻊ ﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺧﺎﻟﻰ؟
)أ( 36

)ب( 64

)ﺟـ( 40

)د( 54

)ﻫـ( 48
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 -22ﻣﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻰ اﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻻﺧرى اﻵﺗﻳﺔ؟
)ب( اورج

)أ( ﻋود

)ﺟـ( ﻓرﻗﺔ

)د( طﺑﻠﺔ

)ﻫـ( ﻧﺎى

 17 ، .... ، ..... ، 29 ، 33 ، 37 -23ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن؟
)أ( ) 19 ، 28ب( ) 19 ، 35ﺟـ( 20 ، 26
-24

إن ﻛﻠﻣﺔ أزﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ:

)أ( ﻣﺗﻌب
-25

)ب( ﺳﻬﻝ
)ب( 10

-26

)ﺟـ( ﻏﻳر ﻣﻘﻳد
)ﺟـ( 8

)د( 11

)ﻫـ( 5

 .... ، ..... ، 1/2 ، 1 ،2 ، 4 ،8ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن؟

)أ( ) 1/6 ، 1/4ب( ) 1/4 ،1/3ﺟـ( 1/8 ، 1/4

)د( ) 1/2 ،1ﻫـ( 3/4 ، 2/3

اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺛﻳرة ﻳﻛون :

)أ( طﻣوﺣﺎ
-28

)د( ﻫﺎدئ

)ﻫـ( ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻰ

...... ،10 ،7 ،9 ،6 ،8 ،5 ،7ﻣﺎ ﻫو اﻟﻌدد اﻟذي ﻳوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺧﺎﻟﻲ؟

)أ( 7

-27

)د( ) 21 ، 25ﻫـ( 20 ، 25

)ب( ﻣرﻧﺎ

)ﺟـ( ﻏﺷﺎﺷﺎ

)د( ﻋﻧﻳدا

)ﻫـ( ﻣﻔﻬوﻣﺎ

 .... ،.... ،44 ،43 ،39 ،38 ،34 ،33 ،29ﻣــــﺎ اﻟﻌــــددان اﻟﻠــــذان ﻳوﺿــــﻌﺎن ﻓــــﻲ اﻟﻣﻛــــﺎﻧﻳن

اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن ؟
)أ( 46 ،45
-29

إن ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻧﻬﻣك ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ:

)أ( ﻣﺧﻠص
-30
)أ( ارﺗﺎن
-31
)أ( أﻧﻳق

)ب( 49 ،45

)ﺟـ( 48 ،47

)د( 49 ،48

)ﻫـ( 50 ،46

)ب(ﻣﺗﺳﻊ

)ﺟـ(ﻣﻔﺻوﻝ

)د( ﻣﺗﺟﻣﻊ

)ﻫـ( ﻣﺗوﻋك

إن ﻛﻠﻣﺔ ﺟزم ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ:
)ب( أﻧﻛر

)ﺟـ( أﺻر

)د( ﺧص

)ﻫـ( ﻋﺎﻛس

ﻣﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺧرى اﻵﺗﻳﺔ؟
)ب( ﻗوي

)ﺟـ( ﺟﻣﻳﻝ

)د( ﻣﻬذب

)ﻫـ( ﻣﻬﻧدم

 -32إن اﻟﻣﺎء اﻟراﻛد ﻳﻛون ............
)أ( ﺳﺎﻛﻧﺎ

)ب( ﻋذﺑﺎ

)ﺟـ( ﺻﺎﻓﻳﺎ

)د( ﺳرﻳﻌﺎ

)ﻫـ( رﻏوا
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 -33إن ﻛﻠﻣﺔ ﻳﺻد ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :
)أ( ﻳﻌﻳد
-34

)ﺟـ( ﻳﻛرر

)ب( ﻳﺷم

)د( ﻳﺗﻣرد

)ﻫـ( ﻳﻘﺎوم

إن ﻛﻠﻣﺔ ﺑرﺑري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺗﺣﺿر ﻣﺛﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﺟﺎﻫﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ :

)أ( ﺑداﺋﻲ

)ﺟـ( ﻣؤدب

)ب( ﻣﺗﻌﻠم

)د(ﻏﻳر ﻣﺗﻌﻠم

)ﻫـ( ﻓﻧﺎن

 -35إن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﻳﻊ ﻫو اﻟذي ﻻ ﻳﻣﻛن ......
)أ( وﺻﻔﻪ

)ﺟـ( اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ

)ب(رؤﻳﺗﻪ

)د( ﺑﻧﺎؤﻩ

)ﻫـ( ﺣﻣﻠﻪ

 -36إن ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻠﻳد ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻋﻛس ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ:
)أ( ﻏﺑﻲ
-37

)ﺟـ( ﻣﺧطﺊ

)ب( ﻧﺷﻳط

)د( ﻣﺟﻬوﻝ

)ﻫـ( ﻣﻬﺎﺟر

إن اﻟﻣرﺑﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻌب ﻣﺛﻝ اﻟداﺋرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ.....

)أ( ﻣﺗوازي اﻷﺿﻼع )ب(اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﺎﻗص )ﺟـ( اﻟﺑﻳﺿﻰ )د( اﻟﻛرة

)ﻫـ( اﻟﻘوس

 -38ﻳﻛون اﻟظﻝ أﻗﺻر ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻋﻧد اﻟﺳﺎﻋﺔ :
)أ(  9ﺻﺑﺎﺣﺎ )ب(  10ﺻﺑﺎﺣﺎ
-39
)أ( أﺧذ
-40
)أ( 5
-41
)أ( ﺑداﻳﺔ
-42
)أ( 1 ،2
-43
)أ( ﻳﺣب

)ﺟـ(  11ﺻﺑﺎﺣﺎ )د(  1ﻣﺳﺎء

)ﻫـ( اﻟظﻬر

 .......اﻟﻣﺗﻬم إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺿﺎء  .أﻛﻣﻝ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
)ب( ﻋرض

)ﺟـ( ﻧﻔذ

)د( ﺳﺟن

)ﻫـ( ﺑرئ

 000 ،30 ،90 ،270 ،810ﻣﺎ اﻟﻌدد اﻟذي ﻳوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺧﺎﻟﻲ:
)ب( 15

)ﺟـ( 20

)د( ﺻﻔر

)ﻫـ( 10

إن رذاذ اﻟﻣطر ﻳﺳﻘط ﺑدون  ..........أﻛﻣﻝ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ب( ﻋﻛس

)ﺟـ( طوﻝ

)د( اﻧﻘطﺎع

)ﻫـ(رطوﺑﺔ

 ..... ،.... ،3 ،7 ، 5 ، 9 ،7ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن؟
)ب( 5 ،1

)ﺟـ( 7 ،1

)د( 7 ،5

)ﻫـ( 1 ،5

إن ﻛﻠﻣﺔ ﻳﺑﻐض ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :
)ب( ﻳﻣرض

)ﺟـ( ﻳﺗﺟﻧب

)د( ﻳﺗﺣدى

)ﻫـ( ﻳﻣﻘت
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 -44إن اﻷﺳف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳوء اﻟﺣظ ﻣﺛﻝ اﻟﺳرور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ........
)أ( اﻟﻧﺟﺎح

)ب( اﻟﺳﻌﺎدة

)ﺟـ( اﻟﻛراﻫﻳﺔ

)د( اﻷﻟم

)أ( ﺳﻌدت

)ب( ﻧﺿﺑت

)ﺟـ( ﻧظﻣت

)د( ﺗﻌودت

-45

-46

)ﻫـ( اﻟﻔﺧر

ﺑﺳﺑب اﻟﻬﺟرة  ..........اﻟﻘﻳﺎدات .أﻛﻣﻝ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

)ﻫـ( اﻓﺗرﺿت

ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن ﻛﻠﻣﺔ ﻗﻠب أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﻛﻠﻣﺔ .........

)أ( ﻋﻧﺎن

)ب( ﺧﺑطﺔ

)ﺟـ( ﺿرﺑﺔ

)ﻫـ( رﺋﺔ

)د( ﻟب

 -47إن ﻛﻠﻣﺔ ﻳﺣﻳط ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ:
)أ( ﻳﻣﺷﻲ ﺣوﻝ )ب( ﻳﻌﻳش )ﺟـ( ﻳﺧﺗﺎر

)ﻫـ( ﻳطوق

)د( ﻳﻧﻛر

 .... ،.... ،7 ،9 ،5 ،7 ،3 ، 5 -48ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن:
)أ( 11 ،9

)ب( 9 ،11

)ﺟـ( 9 ،8

)ﻫـ( 7 ،9

)د( 3 ،5

 -49إن اﻟﺧﺻم ﻫو:
)أ( اﻟﺻدﻳق

)ب( اﻟﻘﺎﺿﻲ

)ﺟـ( اﻟﻐرﻳم

)د( ﺳوء اﻟﺣظ

)ﻫـ( اﻟﺷﺎﻋر

 .... ،..... ،16 ،12 ،11 ،8 ،7 ،5 ،4 -50ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن؟
)أ( 22 ،17

)ب( ) 19 ،17ﺟـ( 21 ،18

)د( 20 ،18

)ﻫـ( 23 ،19

 -51ﻣﺎ اﻟﻌدد اﻟذي إذا أﺿﻳف ﺳدﺳﻪ إﻟﻰ  18ﻳﻧﺗﺞ  5أﻣﺛﺎﻝ  1/8اﻟـ 32؟
)أ( 3

)ب( 12

)ﺟـ( 160

)د( 8

)ﻫـ( 4

 -52إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺊ ﺷﺎﻣﻼ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون ........
)أ( ﻗﺎﺻر

)ﺟـ( ﻣزﻋﺟﺎ

)ب( ﺿﻳﻘﺎ

)د( ﺿﺣﻼ

)ﻫـ( ﻣﺗﺳﻌﺎ

 ...،.... ،36 ،18 ،16 ،8 ،6 ،3 -53ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن؟
)أ( 40 ،38

)ﺟـ( 41 ،39

)ب(43 ،38

)د( 76 ،38

)ﻫـ( 78 ،39

 -54إذا ﻛﺎن ﺛﻣن ﺟرام اﻟﻔﺿﺔ  60ﻗرﺷﺎ  .ﻛم ﺟراﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺷراؤﻫﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ  204ﺟﻧﻳﻬﺎ ؟
)أ( 34

)ب(1284

)ﺟـ( 340

)د( 34000

)ﻫـ( 128

 -55إن اﻟوﺳﻳط ﻫو اﻟذي ......
)أ( ﻳﺣﺳب

)ب(ﻳﻘﺿﻲ

)ﺟـ( ﻳﺷرع

)د( ﻳﺗدﺧﻝ

)ﻫـ( ﻳﻌﺎﻗب
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 .... ، .... ،52 ،26 ، 24،12 ،10 ،5 -56ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺧﺎﻟﻳﻳن؟
)أ( ) 104 ،54ب() 56 ،54ﺟـ( ) 55 ،53د( 106 ،104

)ﻫـ( 108 ،54

 -57إن ﻛﻠﻣﺔ رﺧﻳص ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :
)ب( ﺿﺧم

)أ( ﻣﺗوﻓر

)د( ﻋدﻳم اﻟﺛﻣن

)ﺟـ( ﻧﺎدر

)ﻫـ( ﻣﻛﻠف

 -58إن ﻛﻠﻣﺔ اﺧﺗﻳﺎر ﺗﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن.
)ب( ﻋﺎدي

)أ( إﻟزام

)ﺟـ( دﻧﺊ

)ﻫـ(ﻛورس

)د( اﻧﺗﻘﺎء

 -59إن ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺷدود ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :
)ب( ﻋﻣﺔ

)أ( ﻣﻣدود

)ﺟـ( ﻣﻔﻛوك

)ﻫـ( ﻣﻌﻠم

)د( ﻗطﺎر

 -60إن اﻟﻐﺿب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷدة ﻣﺛﻝ اﻟﺣب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ:
)أ( اﻷﻣﻝ

)ب( اﻟﻛرة

)ﺟـ( اﻟﻣزاج

)ﻫـ( اﻟﺳﻌﺎدة

)د( اﻟﻣﻼطﻔﺔ

 -61إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺊ ﻣﻘﺳﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون :
)د( ﻣﺣﻔوظﺎ

)أ( ﻏﻳر ﻣﺧﺻص )ب( ﻣﺧططﺎ )ﺟـ( ﻣﺣﺟو از

)ﻫـ( ﻣﺟزءا

 -62إن اﻟﻛﺳﺗور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﻣﺎش ﻣﺛﻝ اﻟذﻫب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ:
)أ( اﻟﺛروة

)ب( اﻟﻣﻌدن

)ﺟـ(

)د( اﻟﻔﺿﺔ

اﻟﺗراب

)ﻫـ( أﺻﻔر

 -63ﻣﺎ اﻟﻌدد اﻟذي إذا ﺿرب ﻓﻲ  3ﺛم أﺿﻳف اﻟﻧﺎﺗﺞ إﻟﻰ  3ﻳﺻﺑﺢ  1 1/2ﻣرة ﻣن  1/2اﻟـ.........
)أ( 3

)ب( 2

)ﺟـ( 6

)ﻫـ( 12

)د( 9

 1/5 -64ﻋدد إذا أﺿﻳف إﻟﻰ  15ﻳﻧﺗﺞ  4أﻣﺛﺎﻝ  1/9اﻟـ  45ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﻌدد؟
)أ( 45

)ب( 9

)د( 180

)ﺟـ( 165

)ﻫـ(25

 -65إن اﻟﻣﻬر ﻫو:
)أ( زوﺟﺔ

)ب(ﻣﻧزﻝ

)ﺟـ( ﻫدﻳﺔ ﻋرﻳس

)د( وراﺛﺔ

)ﻫـ( ﻟﻳن

 -66إن اﻟﺗﻘوﻳم ﻫو :
)أ( اﻟﺗرﺑﻳﺔ

)ب( اﻟﺗﺄﺳﻳس )ﺟـ( اﻟﺗﺻﺣﻳﺢ

)د( اﻟﺗﺻرﻳﺢ

)ﻫـ( اﻻﺿراب

 -67ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻐﻔر أﺧطﺎء اﻟﺷﺧص ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛون:
)أ( ﺑﺧﻳﻼ

)ب( ﻏﻳر ﻣﻼم

)ﺟـ( ﻣﻬﺗﻣﺎ

 -68إن ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺗﻛﺑر ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻋﻛس ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :

)د( ﻣﺗﺿﻣﺎﻧﺎ

)ﻫـ( ﻣذﻧﺑﺎ .
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)أ( ﻛﺗوم

)ﺟـ( ﺑﻠﻳﻎ

)ب( ﺷﺟﺎع

)د( ﻣﺗﺣﻔظ

)ﻫـ( ﻣﺗواﺿﻊ

 -69إن ﻛﻠﻣﺔ طرد ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :
)أ( أﺑﻌد

)ﺟـ( دﺧﻝ

)ب( أﻫﻣﻝ

)ﻫـ( دﻓﻊ

)د( ﻣر

 -70ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺑﻠﻳون إن اﻟﺟﻧدي اﺗﻠﻔرﻧﺳﻲ ﻳﺳﺎوي ﺛﻼﺛـﺔ ﺟﻧـود ﻣـن اﻟﻧﻣﺳـﺎ أو ﺧﻣﺳـﺔ ﺟﻧـود ﻣـن روﺳـﻳﺎ.
ﻛم ﺗﺳوي دﺳﺗﺔ اﻟﺟﻧود اﻟﻧﻣﺳﺎوﻳﻳن ﻣن اﻟﺟﻧود اﻟروﺳﻳﻳن؟
)ب(

)أ( 6

)ﺟـ( 15

20

)ﻫـ( 36

)د( 60

 ..... ، ... ،117 ،39 ،36 ،12 ،9 ، 3 -71ﻣﺎ اﻟﻌددان اﻟﻠذان ﻳوﺿﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن؟
)أ( 364 ،361

)ب( ) 234 ،120ﺟـ( ) 236 ،234د( 360 ، 120

)ﻫـ( 363 ،121

 -72ﻣﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺧرى اﻵﺗﻳﺔ؟
)أ( ﻛرﻳم

)ب( ﺑﺧﻳﻝ

)ﺟـ( ﻣﺗﺻدق

)د( ﺳﺧﻲ

)ﻫـ( ﻣﺣﺳن

 -73إن ﻛﻠﻣﺔ ﻳﻠﺣق ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ .
)أ( ﻳرﻗﻰ

)ب( ﻳﻘﺳم

)ﺟـ( ﻳﺿم

)د( ﻳﻔك

 -74ﻣﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻰ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺧرى اﻵﺗﻳﺔ:

)أ( أوﺟز

)ب( ﺧﺳر

)ﺟـ( ﺻﻐر

)د( ازداد

)ﻫـ( ﻳﻧزع

)ﻫـ( ﺗﺿﺎءﻝ

 -75إن اﻷﻣور اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﺗﻛون :
)أ( ﻏﻳر ﻣرﻏوﺑﺔ )ب( ﻣﺿﺣﻛﺔ )ﺟـ( ﻣرﻓوﺿﺔ )د( ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬم )ﻫـ( ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻔﻬم
 -76إن ﻛﻠﻣﺔ ﺛﻧﺎء ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :
)أ( ﻳﺗﻌﻘﻝ

)ب( ﻳﻔﺻﻝ

)ﺟـ( ﻳﻠﺣم

)د( ﻳﺛور

)ﻫـ( ﻳﻧزع

 -77إن ﻛﻠﻣﺔ ﺛﻧﺎء ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :
)أ( ﻣدح

)ب( ذم

)ﺟـ( اﻧﺗﻘﺎد

)د( ﻟوم

)ﻫـ( رﻓﻊ

 -78إن ﻛﻠﻣﺔ أﺑﺎد ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :
)أ( أزﻋﺞ

)ب( ﻗطﻊ

)ﺟـ( أزاﻝ

 -79إن ﻛﻠﻣﺔ ﺣﺻﻳف ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :

)د( ﺣﻠق

)ﻫـ( أﺧذ
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)أ( ﻣﺳرف

)ب( ﻳﻘظ

)ﺟـ( رزﻳن

)د( ﺣﻰ

)ﻫـ( ﻣﺳﺗﻣر

 -80ﺟرى أﺣﻣد ﺣوﻝ ﺳور اﻟﻣدرﺳﺔ  5ﻣرات .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺟرى ﻋﺎدﻝ ﺣوﻝ ﻧﻔس اﻟﺳـور  4ﻣـرات ﻓـﻲ ﻧﻔـس
اﻟوﻗت  .ﻛم ﻛﺎﻧت ﺳرﻋﺔ أﺣﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳرﻋﺔ ﻋﺎدﻝ ؟
)أ( 1 1/3
-81

إن ﻛﻠﻣﺔ ﻗوت ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :

)أ( ﻣظﻬر
-82

)ب( ﻫﺿم

)د( ﻏذاء

)ﺟـ( اﻣﺗﺻﺎص

)ﻫـ( ﺿﺎر

إن ﻛﻠﻣﺔ ﻋﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻋﻛس ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :

)أ( اﺧﺗﻼﻝ
-83

)ب( 1 1/5

)ﺟـ( 2

)د( 1 1/4

)ﻫـ( 5 4/5

)ب( ﺣﻣﻰ

)ﺟـ( ﻣرض

)د( إﻧﺳﺎن

)ﻫـ( ﺻﺣﺔ

إن ﻛﻠﻣﺔ زﺧرف ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ:
)ب( وﺛق

)أ( ﺷوﻩ

)ﺟـ( اﺑﺗﻛر

)د( ﻧﻣق

)ﻫـ( اﻋﺗﻧﻰ

 -84إن اﻟﺷﺧص اﻟدﻧﺊ ﻳﻛون:
)أ( ﺧﺑﻳﺛﺎ
-85

إن اﻟﺟﻬﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧوف ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ:

)أ( اﻟﺛﻘﺔ
-86

)ب( ﻏﺷﺎﺷﺎ

)ﺟـ( ﻏﺎد ار

)د( ﺧﺳﻳﺳﺎ

)ﻫـ( ﻗﺎﺳﻳﺎ

)ب( اﻷﺳف

)ﺟـ( اﻟﺧراﻓﺔ

)د( اﻟذﻛﺎء

)ﻫـ( اﻻﻣﻝ

إن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﻘض ﺗﻛون :

)أ( ﻏﻳر ﺟﻠدﻳﺔ )ب( طوﻳﻠﺔ

)ﺟـ( ﻏﻳر ﻣﺗوﻗﻌﺔ

)د( ﻏﻳر ﻣﺳﺑﺑﺔ )ﻫـ( ﺟدﻟﻳﺔ

 -87ﻳﻛون اﻟدﺳﺗور :
)أ( ﻣﺛﻼ
-88

)ب( ﺣﻛﻣﺎ

إن ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻣﻠق ﻟﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ :

)أ( اﺣﺗﻘر
-89

)ﺟـ( ﺗﺣﻔﺔ

)د( ﻗﺎﻧوﻧﺎ

)ﻫـ( ﻣﺣﻛﻣﺔ

)ب( ﺗزﻟف

)ﺟـ( ﺣذر

)د( ﻛﺳب

)ﻫـ( وﺑﺦ

أن ﻳداوي ﻫو أن :

)أ( ﻳﺑﻌد

)ب( ﻳدﻓﻊ

)ﺟـ( ﻳﺷﻔﻰ

)د( ﻳﻐطﻰ

)ﻫـ( ﻳﻘطﻊ

 -90إن اﻟﺷرﻳﻌﺔ ﻫﻰ :
)أ( ﻛرة

)ب( طﻠﻘﺔ

)ﺟـ( رﻳﺎﺿﺔ

)د( ﻣﻼﺑس

)ﻫـ( ﻗﺎﻧون ﺳﻣﺎوي

2/10

ﻣﻔﺗﺎح ﺗﻘدﻳر اﻟدرﺟﺎت

ﻓﻰ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗوى  17ﺳﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد
د

ب

د

د

جـ

أ

أ

ھـ

ھـ

د

د

ب

أ

أ

ھـ

ھـ

جـ

ھـ

د

د

أ

د

د

أ

أ

ب

ھـ

ھـ

د

جـ

ب

جـ

ھـ

ھـ

جـ

جـ

جـ

أ

ب

د

أ

ب

ب

أ

د

ب

د

د

ھـ

ھـ

ھـ

أ

ھـ

جـ

د

جـ

جـ

ب

جـ

د

ب

ب

جـ

ب

أ

أ

أ

أ

ه

أ

ب

ھـ

ب

أ

د

جـ

ب

ھـ

ب

ب

أ

جـ

د

د

جـ

ھـ

ب

جـ

ب

ھـ
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ﺟدوﻝ ﻧﺳب اﻟذﻛﺎء اﻹﻧﺣراﻓﻳﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟﺧﺎم ﻓﻰ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘدرة
اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗوى  17ﺳﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم

اﻟﻌﻣر  17ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
62
64
66
67
68
70

اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم

اﻟﻌﻣر  17ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد

اﻟدرﺟﺔ اﻟﺧﺎم

اﻟﻌﻣر  17ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

71
72
73
75
76
77
79
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
96
97
98
99
101
102
103
105
106

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

107
108
109
110
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
130
131
132
133
135
136
137
138
139
141
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت
ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت
ﻣرﻓق )(3

إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع رأى اﻟﺧﺑراء ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ
واﻷﻫداف اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

اﻟﺳـﻳد اﻷﺳـﺗﺎذ اﻟدﻛﺗـور.................................. /
ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ وﺑﻌـد،،،

ﺗﻘــوم اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ  /ﻣﺎﻳﺳــﺔ ﻣﺣﻣــد ﻋﻔﻳﻔــﻰ اﻟﺳــﻳد ،ﺑﺈﻋــداد رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراة اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ
وﻣوﺿوﻋﻬﺎ:

"ﺑﻧﺎء ﻣوﻗﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ وﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق"
ﻟذا ﻧرﺟوا ﻣن ﺳﻳﺎدﺗﻛم اﻟﺗﻛرم ﺑﺈﺑداء اﻟرأى ﺣوﻝ:
 -1اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ.
 -2اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ.

 -3ﻣﺎ ﺗروﻧﻪ ﺳﻳﺎدﺗﻛم ﻣن ﺗﻌدﻳﻝ أو إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫداف.

إﺷــــــــراف
أ.د /إﺑﺗﺳﺎم ﺗوﻓﻳق ﻋﺑد اﻟرازق

أ.د /ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻋﻠﻰ ﺣﺟﺎزى

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔرغ ووﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺷﺋون

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت

اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب ﺳﺎﺑﻘﺎً

اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
وﻟﺳﻳﺎدﺗﻛـم ﺟزﻳﻝ اﻟﺷــﻛر ،،،

3/2
اﻟﻬـــــدف

أوﻻً :اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم

ﻫﻝ ﺗواﻓق ﺳﻳﺎدﺗﻛم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻫو:

اﻛﺳـ ــﺎب اﻟطﺎﻟﺑ ـ ــﺎت اﻟﻣﻌ ـ ــﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت واﻟﻣﻬ ـ ــﺎرات اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻ ـ ــدر وﺗﻛ ـ ــوﻳن
اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻻﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ ﻧﺣــو إﺳــﺗﺧدام اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺗــدرﻳس ﻟطﺎﻟﺑــﺎت ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

ﻣﻠﺣوظﺔ :

اﻟﺑﺣث؟

اذا ﻛــﺎن اﻟﻣطﻠــوب ﺗﻌــدﻳﻝ اﻟﻬــدف ﻓﻣــﺎ ﻫــو اﻟﻬــدف اﻟــذى ﺗ ـراة ﺳــﻳﺎدﺗﻛم ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎً ﻟﻬــذا

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ﺛﺎﻧﻳﺎً  :اﻻﻫداف اﻟﻔرﻋﻳﺔ )اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ(

ﻫ ــﻝ ﺗواﻓ ــق ﺳ ــﻳﺎدﺗﻛم ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟﻬ ــدف اﻟﻌ ــﺎم ﻟﻠﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻰ ﻳﻣﻛ ــن ﺗﻘﺳ ــﻳﻣﺔ إﻟ ــﻰ

اﻻﻫداف اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

اوﻻ  :اﻻﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ:
وﻫﻰ ﺗﺗﺿﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

 -1أن ﺗﺗﻣﻛن اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﺷرح ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -2أن ﺗﺗذﻛر اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -3أن ﺗﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -4أن ﺗﻌرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻧﺑذة ﻋن ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -5أن ﺗطﺑق اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﺗﻪ ﻣن ﻣراﺣﻝ ﻓﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -6أن ﺗﺗﻌرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -7أن ﺗﺗﻌرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧطﺎء اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر .

 -8أن ﺗﺗﻌرف اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧطﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -9أن ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻰ ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﻳق ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -10أن ﺗﻌـ ــرف اﻟطﺎﻟﺑـ ــﺔ ﻛﻳـ ــف ﺗﻧﻣـ ــﻰ ﺟواﻧﺑﻬـ ــﺎ اﻟﻌﻘﻠﻳـ ــﺔ ﻛﺗرﻛﻳـ ــز اﻹﻧﺗﺑـ ــﺎﻩ ﻋﻧـ ــد أداء ﺳـ ــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر.

 -11أن ﺗﻧﻣﻰ ﻓﻰ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ.

 -12أن ﺗﺣدد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ إﻛﺗﺷﺎف ﻧواﺣﻰ اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻋﻧد أداء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -13أن ﺗﻧﻣﻰ ﻓﻰ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻟذاﺗﻰ.
 -14أن ﺗﻔﻬم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺗﺳﻠﺳﻝ اﻻداء اﻟﺣرﻛﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -15أن ﺗﻔرق اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻳن أﺟزاء اﻟﺟﺳم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏﻳر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﺛﻧﺎء أداء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
-16

راى اﻟﺧﺑﻳر

ﻣواﻓق

ﻏﻳر ﻣواﻓق

3/3
اﻷﻫــــداف

أرى اﻟﺧﺑﻳر

ﻣواﻓق

ﻏﻳر ﻣواﻓق

 -17أن ﺗﻔﻬم اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺣرﻛﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -18أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ طرﻳﻘﺔ ﺟﻳدة ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم.

 -19أن ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺑذوﻝ أﺛﻧﺎء أداء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -20ان ﺗﺗ ــذﻛر اﻟطﺎﻟﺑ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﺷ ــﺎﻫدﺗﻪ ﺑ ــﺎﻟﻣوﻗﻊ وﻛﻳﻔﻳ ــﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻬ ــﺎ أﺛﻧ ــﺎء اﻷداء ﻷﺟـ ـزاء ﺳ ــﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺻدر.

ﻣﻠﺣوظﺔ :
اذا ﻛـﺎن اﻟﻣطﻠـوب ﺗﻌـدﻳﻝ أو إﺿـﺎﻓﺔ أﻫـداف ﻣﻌرﻓﻳـﺔ أﺧـرى ،ﻓﻣـﺎ ﻫـﻰ اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻰ

ﺗرى ﺳﻳﺎدﺗﻛم أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث؟

..........................................................................
......................................................................................
......................................................................................

ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﻻﻫداف اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ:
وﺗﺗﺿﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ.

 -1أن ﺗطﺑ ـ ــق اﻟطﺎﻟﺑ ـ ــﺔ ﻋﻧﺎﺻ ـ ــر اﻟﻣوﻗ ـ ــﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ــﻰ ﺑﺎﻟﺷ ـ ــﻛﻝ اﻟﺻ ـ ــﺣﻳﺢ ٕواﺳ ـ ــﺗﺧدام أدواﺗ ـ ــﻪ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 -2أن ﺗﻘوم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻛﻣﺎ ﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.

 -3أن ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗدرﻳﺑﺎت ﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺗﻳﺢ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ إﺗﻘﺎن ﻛـﻝ
ﺟزء ﻣن أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -4أن ﺗﻘوم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ أﺟزاء اﻟﺟﺳم أﺛﻧﺎء أداء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

 -5أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻰ ﺷرح وأداء ﻧﻣوذج ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -6أن ﺗﺳ ــﺎﻫم اﻟﺑرﻣﺟﻳ ــﺔ ﻓ ــﻰ دﻋ ــم اﻟطﺎﻟﺑ ــﺔ ﻹﺳ ــﺗﺧدام ﻟوﺣ ــﺔ اﻟﻣﻔ ــﺎﺗﻳﺢ أﺛﻧ ــﺎء اﻟﻛﺗﺎﺑ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
اﻹﻧﺗرﻧت.

 -7أن ﺗطﺑق اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﺗﻪ ﻣن اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺣﻳث ﺗؤدى ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑدﻗﺔ ٕواﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ.
 -8أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻬﺎرة أﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ )اﻹﻧﺗرﻧت(.
 -9أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﻧﻔﺳﻰ واﻟﺣرﻛﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -10أن ﺗﻧﻣﻰ ﻓﻰ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻻﻧﺗﺑﺎة ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -11أن ﺗﻧﻣﻰ ﻓﻰ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وادراك اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

ﻣﻠﺣوظﺔ :
اذا ﻛ ــﺎن اﻟﻣطﻠ ــوب ﺗﻌ ــدﻳﻝ أو إﺿ ــﺎﻓﺔ أﻫ ــداف ﻣﻬﺎرﻳ ــﺔ أﺧ ــرى ﻓﻣ ــﺎ ﻫ ــﻰ اﻷﻫ ــداف اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــرى
ﺳﻳﺎدﺗﻛم أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث؟

......................................................................................
......................................................................................

اﻷﻫــــــــــــــداف

أرى اﻟﺧﺑﻳر

3/4
ﻣواﻓق

ﺛﺎﻟﺛﺎً  :اﻻﻫداف اﻟوﺟداﻧﻳﺔ :
وﺗﺗﺿﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

 -1أن ﺗﺷﻌر اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة واﻟﺳرور أﺛﻧﺎء أداء ٕواﺗﻘﺎن ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
 -2أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ إﺗﺟﺎﻫﺎت إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

 -3أن ﺗﺗﻌﺎون اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﺎ ﻓﻰ أداء ﻣﺎ ﻳطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻷدوات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺔ
اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻛﺎﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.

 -4أن ﺗﺷﺎرك اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻳﺟﺎﺑﻳﺔ أﺛﻧﺎء إﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ
 -5أن ﺗﻘﻳم اﻟطﺎﻟﺑﺔ أداﺋﻬﺎ وأداء زﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗﻣرار ﺗﻘﻳﻳﻣﺎ ﺻﺣﻳﺣﺎ.

 -6أن ﺗﺷﻌر اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
 -7أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻓﻰ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬد ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
 -8أن ﺗﺗﻣﻛن اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣن ﺿﺑط اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﺎ.

 -9أن ﺗﻛﺗﺷف اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻻﺧطﺎء اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻳﻬﺎ وﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ.
 -10أن ﺗﺳﺗﻣﺗﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﺟﻣﻳﻊ أﺟزاء اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

 -11أن ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟرﺿﺎ واﻟﺳﻌﺎدة أﺛﻧﺎء أداء اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 -12أن ﺗﺻﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أداء ﺟﻳد.

 -13أن ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﺈﻳﺟﺎﺑﻳﺔ وﻧﺷﺎط.
 -14أن ﺗﻛﺗﺳــب اﻟطﺎﻟﺑــﺔ ﻣﻬ ــﺎرة اﻟﻘــدرة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻔ ــردى ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺷﺧﺻ ــﻳﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

 -15أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس.

 -16أن ﺗﻔﺿﻝ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن ﺧﻼﻝ إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ.
 -17أن ﺗﺗﺳم اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﺿﺑﺎط ﻓﻰ ﺑذﻝ اﻟﺟﻬد.

ﻣﻠﺣوظﺔ :

اذا ﻛﺎن اﻟﻣطﻠوب ﺗﻌدﻳﻝ أو إﺿﺎﻓﺔ أﻫداف وﺟداﻧﻳـﺔ أﺧـرى ﻓﻣـﺎ ﻫـﻰ اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻰ
ﺗرى ﺳﻳﺎدﺗﻛم أﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث؟

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................

ﻏﻳر ﻣواﻓق
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت
ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت
ﻣرﻓق )(4

إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع رأى اﻟﺧﺑراء ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺣﺗوى ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
اﻟﺳـﻳد اﻷﺳـﺗﺎذ اﻟدﻛﺗـور................................. /

ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ وﺑﻌـد،،،

ﺗﻘــوم اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ  /ﻣﺎﻳﺳــﺔ ﻣﺣﻣــد ﻋﻔﻳﻔــﻰ اﻟﺳــﻳد ،ﻣــدرس ﻣﺳــﺎﻋد ﺑﻘﺳــم اﻟرﻳﺎﺿــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ واﻟﻣﻧــﺎزﻻت
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗـﺎزﻳق ﺑـﺈﺟراءات ﺑﺣـث ﺿـﻣن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ دﻛﺗـوراة
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ:

"ﺑﻧﺎء ﻣوﻗﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ وﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق"
ﻟذا ﻧرﺟوا ﻣن ﺳﻳﺎدﺗﻛم اﻟﺗﻛرم ﺑﺈﺑداء اﻟرأى ﺣوﻝ:
.1

اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻣوﻗﻊ.

.2

اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﺎور.

.3

ﻣ ــﺎ ﺗروﻧ ــﻪ ﺳ ــﻳﺎدﺗﻛم ﻣ ــن ﺗﻌ ــدﻳﻝ أو إﺿ ــﺎﻓﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ــﺎور واﻟﻣﺣﺗ ــوى اﻟﻌﻠﻣ ــﻰ اﻟﺧ ــﺎص ﺑﻬ ــذﻩ
اﻟﻣﺣﺎور.

إﺷـــــــراف

أ.د /إﺑﺗﺳﺎم ﺗوﻓﻳق ﻋﺑد اﻟرازق

أ.د /ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻋﻠﻰ ﺣﺟﺎزى

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔرغ ووﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺷﺋون

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت

اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب ﺳﺎﺑﻘًﺎ

اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

وﻟﺳﻳﺎدﺗﻛـم ﺟزﻳﻝ اﻟﺷــﻛر ،،،

4/2
اﻟﻣﺣـــﺎور
أوﻻً :اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
أ -أﻫداف ﺳﻠوﻛﻳﺔ.
ب -ﻧﺑذة ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.
ﺟـ -ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
د -ﻗﺎﻧون.

وﻳﻧﺑﺛق ﻣن ﻣﺣور ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر اﻟﻣﺣﺎور اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻔﻧﻰ.
 -2اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.
 -3اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ.
 -4اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﺣرﻛﻰ.
 -5اﻷﺧطﺎء اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ.
 -6إﺧﺗﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك )اﻟﺗﻘوﻳم(.

ﻣﻠﺣوظﺔ :

اذا ﻛﺎن اﻟﻣطﻠوب ﺗﻌدﻳﻝ او إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎور اﺧرى ﻓﻣﺎ ﻫﻰ اﻟﻣﺣـﺎور اﻟﺗـﻰ ﺗروﻧﻬـﺎ ﺳـﻳﺎدﺗﻛم ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ
ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث؟
..................................................................................................
..................................................................................................
..........................................................................................

ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎور
ﺟـ -ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

 -1اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻔﻧﻰ:

أ -وﺿﻊ اﻟﺟﺳم.

ب -ﺿرﺑﺎت اﻟرﺟﻠﻳن.

ﺗﻣر ﺿرﺑﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺛﻼث ﻣراﺣﻝ ﻫﻰ :

ﻻ  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ.
أو ً

ﺛﺎﻧﻳﺎً  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.

ﺛﺎﻟﺛًﺎ  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ.

ﺟـ -ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن :

وﺗﻣر ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣﻝ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ :
أوﻻً :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ

ﺛﺎﻧﻳﺎً :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﺗﺷﻣﻝ:
-

اﻟﺷد

 -اﻟدﻓﻊ

ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ وﺗﺷﻣﻝ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ
د -اﻟﺗﻧﻔس.
ﻫـ -اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق.

أرى اﻟﺧﺑﻳر

ﻣواﻓق

ﻏﻳر ﻣواﻓق
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 -2اﻟﺗدرﻳﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ:
أ-

ﺿرﺑﺎت اﻟرﺟﻠﻳن.

ب -ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن.
ﺟـ  -اﻟﺗﻧﻔس.
د  -اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق.

أ -ﺿرﺑﺎت اﻟرﺟﻠﻳن:

 -1أداء ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻣن وﺿﻊ اﻟﺟﻠوس اﻟطوﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
 -2اﻹﻧﺑطﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﺳوﻳدى وأداء ﺣرﻛﺔ اﻟرﺟﻠﻳن.
 -3أداء ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻣن وﺿﻊ اﻹﻧﺑطﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣﻣﺎم.
 -4أداء ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻣن اﻟطﻔو ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر ﻣﻊ ﻣﺳك ﻣﺎﺳورة اﻟﺣﻣﺎم وﻣﺳﺎﻋدة
اﻟزﻣﻳﻠﺔ.
 -5أداء ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻣن اﻟطﻔو ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن ﻣﻊ ﻣﺳك ﻣﺎﺳورة اﻟﺣﻣﺎم وﻣﺳﺎﻋدة اﻟزﻣﻳﻠﺔ.
 -6أداء ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻣن اﻟطﻔو ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر ﺑﻣﺳﺎﻋدة أداة اﻟطﻔو.
 -7أداء ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻣن اﻟطﻔو ﻋﻠﻰ اﻟﺑطن ﺑﻣﺳﺎﻋدة أداة اﻟطﻔو.
 -8اﻟدﻓﻊ واﻹﻧزﻻق ﺑدون ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻊ اداء دورة أو أﻛﺛر ﻟﻠرﺟﻠﻳن.

ب -ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن

 -1أداء ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﻣن اﻟوﻗوف ﻓﻰ اﻟﻣﺎء اﻟﺿﺣﻝ.
 -2أداء ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﻣن اﻟﻣﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎع اﻟﺣﻣﺎم.
 -3أداء ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﻣﻊ ﺳﻧد اﻟزﻣﻳﻠﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن.
 -4اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن ﻣﻊ ﺗﺷﺑﻳك اﻟرﺟﻠﻳن ﺑواﺳطﺔ ﻋواﻣﺎت اﻟﺷد اﻟطﺎﻓﻳﺔ . Pull Buoys
 -5اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن ﻣﻊ إﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻔوف . Paddles

ج -اﻟﺗﻧﻔس:

 -1اﻹﻧﺑطﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﺳوﻳدى وأداء اﻟﺗﻧﻔس ﻣﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن.
 -2اﻟوﻗوف ﻓﻰ اﻟﻣﺎء اﻟﺿﺣﻝ – رﻓﻊ اﻟرأس ﻟﻠﺗﻧﻔس وأﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺷد.
 -3أداء اﻟﺷد واﻟﺗﻧﻔس ﻣن اﻟﻣﺷﻰ.
 -4أداء اﻟﺷد واﻟﺗﻧﻔس ﻣن اﻹﻧزﻻق.

 -5أداء ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن واﻟﺗﻧﻔس ﻣﻊ ﺿرﺑﺎت رﺟﻠﻳن ﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ.

د -اﻟﺗوﻗﻳت واﻟﺗواﻓق:

 -1اﻟﺗﻣرﻳن ﻋﻠﻰ أداء ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﺛم ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن.
 -2أداء اﻟﺗﻣرﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق ﺑﻳن اﻟرﺟﻠﻳن واﻟذراﻋﻳن.

 -3اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ:

أ -ﺿرﺑﺎت اﻟرﺟﻠﻳن:
 .1اﻟﻛﻌﺑﻳن ﻣﺗﺟﺎورﻳن ﻋﻧد ﺳﺣﺑﻬﻣﺎ ﻧﺣو اﻹﻟﻳﺗﻳن.
 .2اﻟﻣﻘﻌدة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﻘدر ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
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 .3ﻣﺳك اﻟﻣﺎﺳورة ﻳﻛون ﻓﻰ ﻋﻣق ﻣﻧﺎﺳب.
 .4زﻳﺎدة ﻣﺳﺎﻓﺔ اﻷداء ﺗدرﻳﺟﻳﺎً.

ب -ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن:

 -1اﻟﻳدان ﻣﻔرودﺗﺎن واﻷﺻﺎﺑﻊ ﻣﺿﻣوﻣﺔ.
 -2راﺣﺔ اﻟﻳد ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻟﻠﺧﻠف ﻣﺑﺎﺷرة.
 -3إﻧﺛﻧﺎء ﺑﺳﻳط ﻓﻰ اﻟﻣرﻓق أﺛﻧﺎء اﻟﺷد.
ﻼ أﺛﻧﺎء اﻟﺷد.
 -4ﺛﻧﻰ اﻟرﺳﻐﻳن ﻗﻠﻳ ً

 -5ﻋدم ﺗﺣرﻳك اﻟﻳدﻳن ﺧﻠف ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗﻔﻳن.
 -6اﻟذراﻋﻳن ﻣﻣﺗدﺗﻳن ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻌد ﻛﻝ دورة ذراع.

ﺟـ  -اﻟﺗﻧﻔس:

 .1إﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔس ﻓﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﻣرﻳن اﻟذراﻋﻳن.
 .2أﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﻣن اﻟﻔم ٕواﺧراج اﻟزﻓﻳر ﻣن اﻟﻔم واﻷﻧف.
 .3أﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن.

د -اﻟﺗواﻓق:

 -1اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟرأس ﺛﺎﺑﺗﻪ وﻋدم دوراﻧﻬﺎ.

 -2اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻹﻧزﻻق ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء ﻛﻝ دورة.

 -4اﻷﺧطﺎء اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ وﺗﺻﺣﻳﺣﻬﺎ
 .1اﻟﺣطﺄ

 .2ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺧطﺄ
 .3إﺻﻼﺣﻪ

د -اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:
وﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ :

أوﻻً :اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

أوﻻً ً◌ :اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ.
اﻟطوﻝ:



 50ﻣﺗر وذﻟك ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﺣدام ﻟوﺣﺎت اﻟﻠﻣس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟﻸوﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺔ
ﻋﻧد ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺑداﻳﺔ أو إذا أﺿﻳﻔت ﻋﻧد ﺣﺎﻓﺔ اﻟدوران ،ﻳﺟب ان ﻳﻛون اﻟﺣوض ﺑﺎﻟطوﻝ اﻟذى
ﻳﻛﻔﻝ ﺑﺄن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ  50ﻣﺗر ﺑﻳن اﻟﻠوﺣﺗﻳن.



 25ﻣﺗر وذﻟك ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﺧدام ﻟوﺣﺎت اﻟﻠﻣس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟﻸوﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺔ
ﻋﻧد ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺑداﻳﺔ أو إذا أﺿﻳﻔت ﻋﻧد ﺣﺎﻓﺔ اﻟدوران ،ﻳﺟب ان ﻳﻛون اﻟﺣوض ﺑﺎﻟطوﻝ اﻟذى
ﻳﻛﻔﻝ ﺑﺄن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ  25ﻣﺗر ﺑﻳن اﻟﻠوﺣﺗﻳن.

اﻟﻌﻣق:


اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻫو 1.00ﻣﺗر.
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اﻟﺣواﺋط:
 ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺣواﺋط اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺗوازﻳﺔ وﺗﺷﻛﻝ زاوﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء وﻣﺑﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﺎدة
ﺻﻠﺑﺔ ﻏﻳر ﻣﻧزﻟﻘﺔ اﻟﺳطﺢ وﻣﻣﺗد إﻟﻰ  0.08أﺳﻔﻝ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﻟﻛﻰ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﺳﺎﺑق ﻣن
اﻟﻠﻣس واﻟدﻓﻊ ﻓﻰ اﻟدوران ﺑدون ﻣﺧﺎطرة.
 ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺑﻧﺎء أﻓﻳز ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻠراﺣﺔ ﻋﻠﻰ طوﻝ اﻟﺣواﺋط اﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻣﻘﻪ
ﻋن  1.2ﻣﺗر ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء وﺑﻌرض  0.01ﻣﺗر إﻟﻰ  0.15ﻣﺗر.

ﻗﻧوات ﺻرف اﻟﻣﺎء:

ﻳﻣﻛن ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣواﺋط اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣوضٕ ،واذا ﻧﻔذت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋط اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﺟب ﻣراﻋﺎة

أن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌﻠﻳق ﻟوﺣﺎت اﻟﻠﻣس ﺑﻘدر 0.03ﻣﺗر ﻓوق ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ،ﻳﺟب ﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﺻﻣﺎﻣﺎت
ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.

اﻟﺣﺎرات:


ﺗﻛون ﻋرض اﻟﺣﺎرة  2.5ﻣﺗر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺗﻳن ﺑﻌرض 2.5ﻣﺗر ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺧﺎرج

اﻟﺣﺎرة  8 ،1وﻳﺟب أن ﻳوﺿﻊ ﺣﺑﻝ ﺣﺎرة ﻟﻳﻔﺻﻝ ﺑﻳن ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻣﺳﺎﻓﺗﻳن ﻋن اﻟﺣﺎرة 8 ،1
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻰ.


ﻋدد اﻟﺣﺎرات  8ﺣﺎرات ﻟﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ 50ﻣﺗر.



ﺗﻣﺗد ﺣﺑﺎﻝ ﺑطوﻝ اﻟﺣوض ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ وﻳﺛﺑت ﻋﻧد ﻛﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺣﻠﻘﺎت داﺧﻝ ﺗﺟﺎوﻳف

ﺣﺑﺎﻝ اﻟﺣﺎرات:

ﺣواﺋط اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ،ﻳﺣﺗوى ﻛﻝ ﺣﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﺎت ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗراوح ﻣن  0.05ﻣﺗر



إﻟﻰ  0.15ﻣﺗر ﺑﺣد أﻗﺻﻰ.
ﺗﻣﻳز اﻟﻌواﻣﺎت وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  5.00ﻣﺗر ﻣن ﻛﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺣوض ﺑﻠون ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻰ
اﻟﻌواﻣﺎت وﻻ ﻳوﺿﻊ أﻛﺛر ﻣن ﺣﺑﻝ ﺑﻳن ﻛﻝ ﺣﺎرﺗﻳن ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﺷد اﻟﺣﺎرة ﻛﺎﻣﻼً.

ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء:


ﻳﺟب ان ﺗﻛون ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑدون أدﻧﻰ إﻫﺗزاز وﻋﻠﻰ أن ﻳﺗراوح إرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻳن
 0.50ﻣﺗر إﻟﻰ  0.75ﻣﺗر ﻣن ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.



وﻣﺳﺎﺣﺔ ﺳطﺢ اﻟﻣﻧﺻﺔ ﻳﻛون  0.50ﻣﺗر  0.50 xﻣﺗر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.



وﻳﻐطﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﻛﻌب ﺑﻣﺎدة ﻻ ﺗؤدى إﻟﻰ اﻹﻧزﻻق.



ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻻ ﻳزﻳد أﻗﺻﻰ إﻧﺣدار ﻟﻠﻣﻛﻌب ﻣن اﻷﻣﺎم ﻋن 10درﺟﺎت.



ﺿرورة أن ﺗﺻﻣم ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء ﺑﺣﻳث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄداء ﻗﺑﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺻﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﺑﺎح
ﻣن اﻷﻣﺎم أو اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن ﻋﻧد أداء ﻗﻔزة اﻟﺑدء.

اﻟﺗرﻗﻳم:

ﻳﺟب ﺗرﻗﻳم ﻛﻝ ﻣﻛﻌب ﺑدء ﺑﺄرﻗﺎم واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻷرﺑﻌﺔ وﻣرﺗﺑﺔ ﺑوﺿوح ،ﺗﻛون اﻟﺣﺎرة
رﻗم ) (1ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻳﻣن وذﻟك ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣوض ﻣن ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺑدء اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ.

درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻣﺎء:

ﻳﺟب أن ﻻ ﺗﻘﻝ درﺟﺔ ﺣ اررة اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻋن  28درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ )ﻳﻣﻛن اﻟﺗﺟﺎوز ﻋن درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ
ﻋن اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ( ﻳﺟب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت دون ﺣرﻛﺔ
ﻣﻠﺣوظﺔ ،وﺣرﺻًﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺳﻣﺢ

اﻟﻣﺣﺎور

رأى اﻟﺧﺑﻳر

4/6
ﻣواﻓق

ﻏﻳر ﻣواﻓق

ﺑﺗدﻓق اﻟﻣﺎء ﻟﻠﺣوض وﻟﺧﺎرﺟﻪ طﺎﻟﻣﺎ ان ذﻟك ﻟن ﻳؤدى إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻳﺎر ﻣﺎﺋﻰ.

اﻹﺿﺎءة:

ﻳﺟب ان ﻻ ﺗﻘﻝ ﺷدة اﻹﺿﺎءة ﻓوق ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء وﺣﺎﺋط اﻟدوران ﻋن  600ﻟﻛس )وﺣدة ﻗﻳﺎس
اﻹﺿﺎءة(.

ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺣﺎرات:



ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻣﺎت )اﻟﺧطوط( ﻣن ﻟون ﻗﺎﺗم ﻣﺧﺎﻟف ﻳوﺿﻊ ﻋﻠﻰ أرﺿﻳﺔ اﻟﺣوض ﻓﻰ
ﻣﻧﺗﺻف ﻛﻝ ﺣﺎرة.



اﻟﻌرض  :اﻟﺣد اﻟدﻧﻰ  0.2ﻣﺗر واﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ  0.3ﻣﺗر .



اﻟطوﻝ  46 :ﻣﺗر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣواض طوﻝ  50ﻣﺗر .



ﻳﻧﺗﻬﻰ ﻛﻝ ﺧط ﻗﺑﻝ ﺣﺎﺋط اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑـ  2ﻣﺗر ﺑﺧط ﻣﻘﺎطـﻊ ﻣﻣﻳـز وﺑـطوﻝ 1ﻣﺗر وﺑﻧﻔس

 21ﻣﺗر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣواض طوﻝ  25ﻣﺗر .

ﻋرض ﺧط اﻟﺣﺎرة.



إذا ﻛﺎن ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ وﺣوض اﻟﻐطس ﻓﻰ ﻣﻧطﻘﺔ واﺣدة ﻓﺈن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓﺔ
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﻸﺣواض ﻫو 5.00م.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:

ﻣﺎدة ) (7ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:
ﻣﺎدة ):(1 /7

ﻣﻊ أوﻝ ﺷدة ﺑﻌد اﻟﺑدء وﺑﻌد ﻛﻝ دوران ﻳﺟب أن ﻳﺣﺗﻔظ اﻟﺳﺑﺎح ﺑوﺿﻊ اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺻدر
وﻏﻳر ﻣﺳﻣوح ﺑﺎﻟﻠف ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر ﻓﻰ أى وﻗت.

ﻣﺎدة ):(2 /7

ﺟﻣﻳﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﺗؤدى ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﻣﻌًﺎ وﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻰ واﺣد ﺑدون ﺣرﻛﺎت ﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ.

ﻣﺎدة ):(3 /7

ﺗدﻓﻊ اﻟﻳدﻳن ﻣﻌًﺎ ﻣن اﻟﺻدر ﻋﻠﻰ أو ﺗﺣت أو ﻓوق ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ،ﺛم ﺗﺳﺣﺑﺎن ﻟﻠﺧﻠف ﻋﻠﻰ أو
ﺗﺣت أو ﻓوق ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺗظﻝ اﻟﻛوﻋﺎن أﺳﻔﻝ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﻋدا ﻓﻰ اﻟﺷدة اﻷﺧﻳرة ...
ﻳﺟب أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺣرﻛﺔ اﻟﻳدﻳن ﻟﻠﺧﻠف إﻟﻰ ﻣﺎ وراء ﺧط اﻟﻣﻘﻌدة ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا أﺛﻧﺎء اﻟﺷدة اﻷوﻟﻰ
ﺑﻌد اﻟﺑداﻳﺔ وﺑﻌد ﻛﻝ دوران.

ﻣﺎدة ):(4 /7

ﺟﻣﻳﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻳﺟب أن ﺗؤدى ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﻣﻌًﺎ وﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻰ واﺣد ﺑدون أداء ﺣرﻛﺎت
ﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ.

ﻣﺎدة ):(5 /7
أﺛﻧﺎء اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟرﺟﻠﻳن ﻟﻠﺧﻠف ﻳﺟب ﺗﺣرﻳك اﻟﻘدﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ،وﻏﻳر ﻣﺳﻣوح ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺻﻳﺔ
اﻹرﺗﻌﺎﺷﻳﺔ أو اﻟدوﻟﻔﻧﻳﺔ ﻷﺳﻔﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرﺟﻝ  ...ﻣﺳﻣوح ﺑظﻬور اﻟﻘدﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء
ﻣﺎﻟم ﻳﻛن ذﻟك ﻣﺗﺑوﻋًﺎ ﺑﺣرﻛﺔ دوﻟﻔﻧﻳﺔ ﻷﺳﻔﻝ.

اﻟﻣﺣــﺎور

رأى اﻟﺧﺑﻳر

4/7
ﻣواﻓق

ﻏﻳر ﻣواﻓق

ﻣﺎدة ):(6 /7
ﻋﻧد ﻛﻝ دوران وﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺳﺑﺎق ﻳﺟب ﻟﻣس اﻟﺣﺎﺋط ﺑﻛﻠﺗﺎ اﻟﻳدﻳن ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺑﻣﺳﺗوى
أﻓﻘﻰ واﺣد ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أو أﻋﻠﻰ أو أﺳﻔﻝ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ،ﻳﻣﻛن إﻧزاﻝ اﻟرأس ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﺑﻌد

آﺧر ﺷدة ﺑﺎﻟذراﻋﻳن ﻗﺑﻝ اﻟﻠﻣس ﺑﺷرط ان ﺗﺷق اﻟرأس ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﻓﻰ أى ﻧﻘطﺔ أﺛﻧﺎء آﺧر دورة
ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﻳر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﻠﻣس.

ﻣﺎدة ):(7 /7

ﻳﺟب أن ﻳﻘطﻊ ﺟزء ﻣن رأس اﻟﺳﺑﺎح ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء أﺛﻧﺎء ﻛﻝ دورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻳدﻳن ودﻓﻌﺔ واﺣدة
ﻟﻠرﺟﻠﻳن وﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑداﻳﺔ وﺑﻌد ﻛﻝ دوران ﻓﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﺳﺑﺎح ﺑﺄداء ﺷدة واﺣدة ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻳدﻳن ﻟﻠﺧﻠف ﺣﺗﻰ اﻟرﺟﻠﻳن ودﻓﻌﺔ واﺣدة ﺑﺎﻟرﺟﻠﻳن وﻫو ﻏﺎطس ﺗﻣﺎﻣﺎً ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ...
ﻳﺟب أن ﺷق اﻟرأس ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﻗﺑﻝ دوران اﻟﻳدﻳن ﻟﻠداﺧﻝ ﻣن أوﺳﻊ ﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻠﻳدﻳن ﻓﻰ اﻟﺷدة
اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟذراﻋﻳن.

ﻣﺎدة ) :(12اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:

ﻣﺎدة ) :(1 /12اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﻳﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄرﻗﺎم ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻰ
ﺣﻣﺎم ﺳﺑﺎﺣﺔ  50ﻣﺗر.



ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر 200 ،100 :ﻣﺗر



ﻓردى اﻟﻣﺗﻧوع  400 ،200 :ﻣﺗر



ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﺗﻧـ ــوع  100 ×4 :ﻣﺗر

ﻣﺎدة ) :(2 /12اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﻳن ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﻳﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛﺄرﻗﺎم ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻰ
ﺣﻣﺎم ﺳﺑﺎﺣﺔ  25ﻣﺗر.


ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر 200 ،100 ،50 :ﻣﺗر



ﻓردى اﻟﻣﺗﻧوع 400 ،200 ،100 :ﻣﺗر



ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﺗﻧـ ــوع  100 ×4 :ﻣﺗر

ﻣﺎدة ) :(3 /12أﻋﺿﺎء ﻓرﻳق اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﻳﺟب أن ﻳﻛوﻧوا ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺔ واﺣدة.

ﻣﻠﺣوظﺔ:

ﻫﻝ ﺗرون ﺳﻳﺎدﺗﻛم أى أﺿﺎﻓﺔ أو ﺣذف ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر؟
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت
ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت

ﻣرﻓق )(6

إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع رأى اﻟﺧﺑراء ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺣﺎور إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر واﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺣور
اﻟﺳـﻳد اﻷﺳـﺗﺎذ اﻟدﻛﺗـور................................... /

ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ وﺑﻌـد،،،

ﺗﻘــوم اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ  /ﻣﺎﻳﺳــﺔ ﻣﺣﻣــد ﻋﻔﻳﻔــﻰ اﻟﺳــﻳد ،ﻣــدرس ﻣﺳــﺎﻋد ﺑﻘﺳــم اﻟرﻳﺎﺿــﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ واﻟﻣﻧــﺎزﻻت
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗـﺎزﻳق ﺑـﺈﺟراءات ﺑﺣـث ﺿـﻣن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ دﻛﺗـوراة
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ:

"ﺑﻧﺎء ﻣوﻗﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ وﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق"

اﻟﻬدف ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎرة -:

ﺗﺣدﻳــد اﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﻳﺔ )اﻟــوزن اﻟﻧﺳــﺑﻲ( ﻟﻛــﻝ ﻣﺣــور ﻣــن ﻣﺣــﺎور اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﻓــﻲ ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر
ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت ،وﺗوزﻳﻊ اﻟدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر.
ﺣﻳث ﻧﺣﻳط ﺳﻳﺎدﺗﻛم ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺎﻻﺗﻲ -:

 -1أن ﻋﻳﻧــﺔ اﻟﺑﺣ ــث ﻫــم اﻟﻣﺑﺗ ــدﺋﺎت ﻓــﻰ ﺗﻌﻠ ــم ﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻ ــدر ﻣــن طﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻔرﻗــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳ ــﺔ ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.
 -2طــرق ﺻــﻳﺎﻏﺔ اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻫــﻰ ) اﻟﺻــواب واﻟﺧطــﺄ  ،اﻻﺧﺗﻳــﺎر ﻣــن ﻣﺗﻌــدد( طﺑﻘ ـﺎً ﻟﻠﻣﺳ ــﺢ
اﻟﻣرﺟﻌﻰ اﻟذى ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ.
 -3ﻣﺳــﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺳــت طﺑﻘــﺎ ﻟﺗﻘﺳــﻳم ﺑﻠــوم ) اﻟﻣﻌرﻓــﺔ – اﻟﻔﻬــم – اﻟﺗطﺑﻳــق – اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ – اﻟﺗرﻛﻳــب -
اﻟﺗﻘوﻳم(.

إﺷـــــــراف

أ.د /إﺑﺗﺳﺎم ﺗوﻓﻳق ﻋﺑد اﻟرازق

أ.د /ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻋﻠﻰ ﺣﺟﺎزى

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔرغ ووﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺷﺋون
اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب ﺳﺎﺑﻘًﺎ
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت
اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
وﻟﺳﻳﺎدﺗﻛـم ﺟزﻳﻝ اﻟﺷــﻛر ،،،

6/2
* اﻟرﺟﺎء ﻣن ﺳﻳﺎدﺗﻛم وﺿﻊ درﺟـﺔ ﻟﻛـﻝ ﻣﺣـور ﻋﻠـﻰ ﺣـدة ،ﺛـم ﺗوزﻳـﻊ درﺟـﺔ ﻛـﻝ ﻣﺣـور ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوﻳﺎت
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺗﺔ ﻟﺑﻠوم ) اﻟﻣﻌرﻓﺔ – اﻟﻔﻬم – اﻟﺗطﺑﻳق – اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ – اﻟﺗرﻛﻳب – اﻟﺗﻘوﻳم (.
اﻟﻣﺣﺎور

م

اﻟدرﺟﺔ

ﺗوزﻳﻊ اﻟدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺑﻠوم
اﻟﻣﻌرﻓﺔ

 1اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
 2اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
 3اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

أي ﻣﻘﺗرﺣﺎت أﺧرى ﺗرون ﺳﻳﺎدﺗﻛم إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ -:
-1
-2
-3
-4
-5

اﻟﻔﻬم

اﻟﺗطﺑﻳق

اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻟﺗرﻛﻳب

اﻟﺗﻘوﻳم
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت
ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت

ﻣرﻓق )(7
)أوﻻ :اﻟﺻورة اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ(

إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع آراء اﻟﺧﺑراء ﺣوﻝ ﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
اﻟﺳـﻳد اﻷﺳـﺗﺎذ اﻟدﻛﺗـور............................................. /
ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ وﺑﻌـد،،،

ﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ  /ﻣﺎﻳﺳـﺔ ﻣﺣﻣـد ﻋﻔﻳﻔـﻰ اﻟﺳـﻳد ،ﻣـدرس ﻣﺳـﺎﻋد ﺑﻘﺳـم اﻟرﻳﺎﺿـﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳـﺔ واﻟﻣﻧـﺎزﻻت ﺑﻛﻠﻳـﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق ﺑﺈﺟراءات ﺑﺣث ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺗوراة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓـﻰ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ:

"ﺑﻧﺎء ﻣوﻗﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ وﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق"
ﻟذا ﻧرﺟوا ﻣن ﺳﻳﺎدﺗﻛم اﻟﺗﻛرم ﺑﺈﺑداء اﻟرأى ﻓﻰ ﺗﺣدﻳد اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟطﺎﻟﺑﺎت
اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻓﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ

)اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ – اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر – اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر(.

إﺷــــــــراف
أ.د /إﺑﺗﺳﺎم ﺗوﻓﻳق ﻋﺑد اﻟرازق

أ.د /ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻋﻠﻰ ﺣﺟﺎزى

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔرغ ووﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠﻳم

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت

واﻟطﻼب ﺳﺎﺑﻘﺎً

اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

وﻟﺳﻳﺎدﺗﻛـم ﺟزﻳﻝ اﻟﺷــﻛر ،،،
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اﻟﺻورة اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ:

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أوﻻً :أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ:
اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ

ﻣﺎرس اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘدﻳم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﻬدف إﺣراز اﻟﺑطوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
ﻋرف اﻹﻏرﻳق اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ٕواﺳﺗﻌﻣﻠوﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺎرﻛﻬم اﻟﺣرﺑﻳﺔ.
ظﻬر أوﻝ ﻛﺗﺎب ﻋن اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻋﺎم 1538م ﺑﻌﻧوان "اﻟﻐطﺎس ".
"ﺣق اﻟوﻟد ﻋﻠﻰ اﻟواﻟد أن ﻳﻌﻠﻣﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﻟرﻣﻰ" ﻗﺎﺋﻝ ﻫذا اﻟﺣدﻳث اﻟرﺳوﻝ )ص(.
ظﻬر ﻛﺗﺎب ﺟون ﻓورﺳت ﻋن ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟظﻬر ﻋﺎم 1816م .
ظﻬر اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻰ ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ ﻋﺎم 1908م .
أﻗﻳﻣت أوﻝ دورة أوﻟﻳﻣﺑﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ أﺛﻳﻧﺎ ﻋﺎم 1896م .
ﺑدأت ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑﺎﻹﻧﺗﺷﺎر إﺑﺗداء ﻣن اﻟﻌﺎم 1840م .
أﻗﻳﻣت أوﻝ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻋﺎم 1833م وﻓﺎز ﺑﻣﻌظم ﺳﺑﺎﻗﺎﺗﻬﺎ أﺣد اﻟﻬﻧود اﻟﺣﻣر.
اﻟﺳﺑﺎﻗﺎت اﻟﻘﺻﻳرة ﻓﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺳﺑﻘت اﻟﺳﺑﺎﻗﺎت اﻟطوﻳﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ.

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:

م

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ

11
12
13
14
15
16

اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﻣق ﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻫو  1.00ﻣﺗر .
ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋرض اﻟﺣﺎرات ﻋن  1.50ﻣﺗر .
طوﻝ ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻷوﻟﻳﻣﺑﻰ ﻓﻰ ﻋرﺿﻪ ﻫو  50م  25 xم .
ﻳﺗراوح ارﺗﻔﺎع ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء ﻣﺎ ﺑﻳن  0.50م إﻟﻰ  1.00م ﻣن ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
ﻳﺳﻣﺢ ﺑوﺿﻊ ﻣﺎدة ﺗؤدى إﻟﻰ ﺳﻬوﻟﺔ اﻹﻧزﻻق ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﻛﻌب.
درﺟﺔ ﺣ اررة اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻫﻰ  26درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ.

17

ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺳطﺢ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﺑدء ﻫﻰ  0.50م  0.75 xم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.

18

ﻻ ﺗﻘﻝ ﺷدة اﻹﺿﺎءة ﻓوق ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء وﺣﺎﺋط اﻟدوران ﻋن  600ﻟﻛس.

19

ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻝ.

20

ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺗؤدى اﻟﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﻣﻌﺎ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻰ واﺣد.

21
22
23
24

25

رأى اﻟﺧﺑﻳر
ﻧﻌم ﻻ اﻟﻣﺳﺗوى

أﺛﻧﺎء اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟرﺟﻠﻳن ﻟﻠﺧﻠف ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﻣﻛن أداء ﺣرﻛﺔ ﻣﻘﺻﻳﺔ أو دوﻟﻔﻳﻧﻳﺔ ﻟﻸرﺟﻝ.
ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﺟب ﻟﻣس اﻟﺣﺎﺋط ﺑﺄﺣد اﻟﻳدﻳن ﻋﻧد ﻛﻝ دوران.
ﻳﺟب أن ﻳﻘطﻊ ﺟزء ﻣن رأس اﻟﺳﺑﺎح ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء أﺛﻧﺎء ﻛﻝ دورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻳدﻳن ودﻓﻌﺔ واﺣدة ﻟﻠرﺟﻠﻳن.
ﻻ ﻳزﻳد أﻗﺻﻰ إﻧﺣدار ﻟﻣﻛﻌب اﻟﺑدء ﻣن اﻷﻣﺎم ﻋن  10درﺟﺎت.

ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻳدﻳن اﻟﻣﻘﻌدة ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر أﺛﻧﺎء اﻟﺷدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺑداﻳﺔ وﺑﻌد ﻛﻝ
دوران.

رأى اﻟﺧﺑﻳر
ﻧﻌم ﻻ اﻟﻣﺳﺗوى
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ﺗﺎﺑﻊ :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:

م

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ

26
27
28

طوﻝ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺣﺎرات ﻟﻸﺣواض  50م  25 ،م ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻰ ﻫﻰ  46م  21 ،م.
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳن ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ وﺣوض اﻟﻐطس اﻟﻣوﺟودان ﻓﻰ ﻣﻧطﻘﺔ واﺣدة ﻫو 5م
ﻣﺳﻣوح ﺑظﻬور اﻟﻘدﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣﺎﻟم ﻳﻛن ذﻟك ﻣﺗﺑوﻋﺎً ﺑﺣرﻛﺔ دوﻟﻔﻳﻧﻳﺔ
ﻷﺳﻔﻝ.

ﻧﻌم

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:

م
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ

ﻧﻌم

رأى اﻟﺧﺑﻳر

اﻟﻣﺳﺗوى

ﻻ

رأى اﻟﺧﺑﻳر
ﻻ

اﻟﻣﺳﺗوى

ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد ﺗﺗﺣرك اﻟذراﻋﻳن ﻟﻠﺟﺎﻧب وﻷﺳﻔﻝ ﻣﻊ إﻧﺛﻧﺎء ﺑﺳﻳط ﻓﻰ اﻟﻣرﻓق .
ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن وﺻوﻝ اﻟﻳدﻳن أﺳﻔﻝ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗﻔﻳن .
ﻳﻛون ﻣﻔﺻﻝ اﻟﻣرﻓق ﺧﻠف ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗف ﺧﻼﻝ اﻟﺷد .
ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ .
ﺗﻧﺗﺞ ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻗوة داﻓﻌﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﻛس طرق اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻷﺧرى
ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻣﺎﺛﻠﻳﺔ .
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﺿﻳق ﻟﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن أﻗﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ طرﻳﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟواﺳﻊ.
ﻓﻰ ﺑداﻳﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﺗﺗﺟﻪ اﻟرﻛﺑﺗﻳن ﻟﻠداﺧﻝ وﻳدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘدﻣﻳن ﻟﻠﺧﺎرج .
ﺗؤدى اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن ﺑﺄﻛﺑر ﺟﻬد ﻋﺿﻠﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻗﻝ ﻣﻘﺎوﻣﺔ .
ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑدون ﺗوﻗف وﻓﻰ ﺗﺳﻠﺳﻝ ﻣﺳﺗﻣر .
اﻟدﻓﻊ اﻟواﺳﻊ أﻓﺿﻝ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻰ اﻟﺣرﻛﺔ .
ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﺄﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﻣن اﻟﻔم ٕواﺧراج اﻟزﻓﻳر ﻣن اﻟﻔم واﻷﻧف ﻣﻌﺎ .
ﻳﺗم أﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن .
اﻟﻛﻌﺑﻳن ﻣﺗﺑﺎﻋدﻳن ﻋﻧد ﺳﺣﺑﻬﻣﺎ ﻧﺣو اﻹﻟﻳﺗﻳن .
ﻳﻛون اﻟﻣرﻓق ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺛﻧﺎء ﺑﺳﻳط أﺛﻧﺎء اﻟﺷد .
ﺗﺗطﻠب ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر اﻟﻛوع اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟذا ﻳﺟب أن ﻳرﺗﻔﻊ اﻟﻣرﻓق إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻛﺗف.
ﺗﺳﺗﻣر ﺣرﻛﺔ ﺿم اﻟﻳدﻳن ﻓﻰ اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻟﻸﻣﺎم دون ﺗوﻗف ﻓﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠذراﻋﻳن.
ﺗﻛون اﻟذراﻋﻳن ﻓﻰ وﺿﻊ ﻣﻣﺗد ﻟﻸﻣﺎم ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ.
ﺗﻣر ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن واﻟذراﻋﻳن ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣﻝ ﻫﻣﺎ اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ واﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ.
ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺷد واﻟدﻓﻊ واﻟﺗوﻗﻳت.
ﻳرﺗﺑط اﻟﺗﻧﻔس ﺑﺣرﻛﺔ اﻟرﺟﻠﻳن.
ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن اﻟﺳﺑﺎﺣﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺗروﻳﺣﻳﺔ واﻹﻧﻘﺎذ واﻟوﻗوف ﻓﻰ اﻟﻣﺎء.
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠذراﻋﻳن ﻫﻰ ﺣرﻛﺔ ﺧﺗﺎﻣﻳﺔ إﻋدادﻳﺔ.

ﻣﻼﺣظﺎت ﺗرون ﺳﻳﺎدﺗﻛم إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ:

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

7/4 4
ﺛﺎﻧﻳﺎ :أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد:
اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ ﻟرﻳﺎﺿﺔ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ:
إﺧﺗر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘوﺳﻳن:

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ

م
52

ﻣﺎرس اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘدﻳم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺑﻬدف :
) أ ( إﺣراز اﻟﺑطوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
) ب ( اﻟدﻓﺎع واﻟﻬروب ﻣن اﻟﺣﻳواﻧﺎت اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ .
) ﺟـ ( رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻳﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ.
ظﻬر اوﻝ ﻛﺗﺎب ﻓﻰ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟﻧﻳﻛوﻻس واﻳﺗﻣﺎن ﻋﺎم :
) أ ( 1538م .
) ب ( 1800م .
) ﺟـ ( 1878م .
أﻗﻳﻣت أوﻝ دورة أوﻟﻳﻣﺑﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ أﺛﻳﻧﺎ ﻋﺎم :
) أ ( 1878م .
) ب ( 1908م .
) ﺟـ ( 1896م .
ﺗم إﻧﺷﺎء أوﻝ ﺣوض ﺳﺑﺎﺣﺔ ﻋﺎم 1878م ﻓﻰ :
) أ ( ﻟﻧدن .
) ب ( ﺑﺎرﻳس.
) ﺟـ ( ﺑﻛﻧﺟﻬﺎم.
أﻗﻳﻣت أوﻟﻰ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻋﺎم 1844م وﻓﺎز ﺑﻣﻌظم ﺳﺑﺎﻗﺎﺗﻬﺎ أﺣد :
) أ ( اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳون .
) ب ( اﻟﺻﻳﻧﻳون.
) ﺟـ ( اﻟﻬﻧود اﻟﺣﻣر.
ﻣن أﺷﻬر اﻟﺳﺑﺎﻗﺎت اﻟطوﻳﻠﺔ ﺳﺑﺎق اﻟﻣﺎﻧش ﺑﻳن :
) أ ( ﻛﺎﺑرى – ﻧﺎﺑوﻟﻰ )إﻳطﺎﻟﻳﺎ(.
) ب ( ﻓرﻧﺳﺎ – إﻧﻛﻠﺗ ار.
) ﺟـ ( ﺣﻠوان – اﻟﻘﺎﻫرة .

58

ظﻬر أوﻝ إﺗﺣﺎد ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻬواﻩ ﻋﺎم 1896م ﻓﻰ:

53

54

55

56

57

) أ ( ﺑﺎرﻳس.
) ب ( إﻧﻛﻠﺗ ار.
) ﺟـ ( ﻟﻧدن.

ﻧﻌم

رأى اﻟﺧﺑﻳر
ﻻ

اﻟﻣﺳﺗوى

7/5 5
ﺗﺎﺑﻊ :اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ ﻟرﻳﺎﺿﺔ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ:

م
59

60

61

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ

ﻧﻌم

م

63

64

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﻳوﺟد ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن  .............ﺧﺎرج اﻟﺣﺎرات اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﻳرة.
) أ (  0.50ﻣﺗر.
) ب (  1.00ﻣﺗر.
) ﺟـ (  0.75ﻣﺗر.
ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋرض اﻟﺣﺎرات ﻋن ...........
) أ (  1.50ﻣﺗر.
) ب (  1.75ﻣﺗر .
) ﺟـ (  2.00ﻣﺗر.
ﻻ ﻳﻘﻝ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺳطﺢ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﺑدء ﻋن :
) أ (  0.50ﻣﺗر  0.50 xﻣﺗر.

) ب (  0.75ﻣﺗر  0.75 xﻣﺗر.

65

ﻻ

اﻟﻣﺳﺗوى

ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺳﺑﺎق اﻟﻧﻳﻝ اﻟدوﻟﻰ ) ﺣﻠوان – اﻟﻘﺎﻫرة ( ﻣﺻر :
) أ (  33ﻛم .
) ب (  45ﻛم .
) ﺟـ (  57ﻛم .
ﻣن اﻫم اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻰ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔراﻋﻧﺔ اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ :
) أ ( ﻣﻌﺎﺑد ﺑﻧﻰ ﺣﺳن وأﺑو ﺳﻧﺑﻝ.
) ب ( ﻣﻌﺑد اﻟﻛرﻧك.
) ﺟـ ( أﻫراﻣﺎت اﻟﺟﻳزة.
ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺳﺑﺎق اﻟﻣﺎﻧش )ﻓرﻧﺳﺎ  -إﻧﻛﻠﺗ ار( ﻫﻰ :
) أ (  30ﻛم .
) ب (  33ﻛم .
) ﺟـ (  45ﻛم .

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:

62

رأى اﻟﺧﺑﻳر

) ﺟـ (  1.00ﻣﺗر  0.50 xﻣﺗر.
ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻣق اﻷﻓﻳز اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ طوﻝ اﻟﺣواﺋط اﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻋن  ..........ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء
) أ (  1.2ﻣﺗر .
) ب (  1.5ﻣﺗر.
) ﺟـ (  2.00ﻣﺗر.

ﻧﻌم

رأى اﻟﺧﺑﻳر
ﻻ

اﻟﻣﺳﺗوى
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ﺗﺎﺑﻊ :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:
م
66

67

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﺗﻛون ﻋﻼﻣﺎت )ﺧطوط( اﻟﺣﺎرات ﻣن ﻟون  .......ﻳوﺿﻊ ﻋﻠﻰ أرﺿﻳﺔ اﻟﺣوض.
) أ ( ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺧﺎﻟف.
) ب ( ﻣﺷﺎﺑﻪ.
) ﺟـ ( ﻗﺎﺗم ﻣﺧﺎﻟف.

ﻳﺗراوح ﻋرض ﻋﻼﻣﺎت )ﺧطوط( اﻟﺣﺎرات ﻣﺎ ﺑﻳن ........
) أ ( اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ  0.4ﻣﺗر واﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ  0.5ﻣﺗر .
) ب ( اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ  0.2ﻣﺗر واﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ  0.3ﻣﺗر.
) ﺟـ ( اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ  0.1ﻣﺗر واﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ  0.3ﻣﺗر.

68

ﺟﻣﻳﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﺗؤدى  ..........وﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻰ واﺣد.
) أ ( ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﻣﻌﺎ.
) ب ( ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻝ ﻣﻌﺎ.
) ﺟـ ( ﺧﺎرج ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.

69

ﺟﻣﻳﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺗؤدى  ...........وﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻰ واﺣد.
) أ ( ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻝ ﻣﻌﺎ.

70

71

) ب( ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﻣﻌﺎ.
) ﺟـ ( ﺧﺎرج ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
أﺛﻧﺎء اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟرﺟﻠﻳن ﻟﻠﺧﻠف ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﺟب ﺗﺣرﻳك اﻟﻘدﻣﻳن إﻟﻰ
) أ( اﻟﺧﺎرج.
) ب( اﻟداﺧﻝ.
) ﺟـ ( أﻋﻠﻰ.
ﻳﺟب أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻳدﻳن ﻟﻠﺧﻠف إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﻣﻘﻌدة ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا
) أ( أﺛﻧﺎء اﻟﺷدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺑداﻳﺔ وﺑﻌد ﻛﻝ دوران.

) ب( أﺛﻧﺎء اﻟﺷدة اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﺑداﻳﺔ وﺑﻌد ﻛﻝ دوران.

) ﺟـ( أﺛﻧﺎء اﻟﺷدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺑداﻳﺔ وﻗﺑﻝ ﻛﻝ دوران.
72

ﻳﺟب ﻟﻣس اﻟﺣﺎﺋط ﻋﻧد ﻛﻝ دوران ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑـ
) أ ( ﻳد واﺣدة.
) ب( ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻳدﻳن ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺑﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻰ واﺣد.
) ﺟـ( ﻛﻠﺗﺎ اﻟﻳدﻳن ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺗﻳن.

رأى اﻟﺧﺑﻳر
اﻟﻣﺳﺗوى
ﻻ
ﻧﻌم

7/7 7
ﺗﺎﺑﻊ :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:
م
73

74

75

76

77

78

79

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
طوﻝ ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻷوﻟﻳﻣﺑﻰ ﻓﻰ ﻋرﺿﻪ ﻳﺳﺎوى
) أ (  35 x 50م .
) ب(  10 x 50م .
) ﺟـ (  25 x 50م .
درﺟﺔ ﺣ اررة اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن
) أ (  30درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ .
) ب(  26درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ .
) ﺟـ (  25درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ .
ﻋدد اﻟﺣﺎرات
) أ (  6ﺣﺎرات .
) ب(  8ﺣﺎرات .
) ﺟـ (  10ﺣﺎرات .
ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺣواﺋط اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺗوازﻳﺔ وﺗﺷﻛﻝ زاوﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺳطﺢ وﻣﺑﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﺎدة
) أ ( ﺻﻠﺑﺔ ﻏﻳر ﻣﻧزﻟﻘﺔ اﻟﺳطﺢ.
) ب( ﻣرﻧﺔ ﻏﻳر ﻣﻧزﻟﻘﺔ اﻟﺳطﺢ.
) ﺟـ ( ﺻﻠﺑﺔ ﻣﻧزﻟﻘﺔ اﻟﺳطﺢ.
ﻻ ﺗﻘﻝ ﺷدة اﻹﺿﺎءة ﻓوق ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء وﺣﺎﺋط اﻟدوران ﻋن
) أ (  500ﻟﻛس .
) ب(  400ﻟﻛس .
) ﺟـ (  600ﻟﻛس .
ﻳﺗراوح إرﺗﻔﺎع ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء ﻣن ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﻣﺎ ﺑﻳن
) أ (  0.50ﻣﺗر إﻟﻰ  0.75ﻣﺗر.
) ب(  0.75ﻣﺗر إﻟﻰ  1.00ﻣﺗر .
) ﺟـ (  0.25ﻣﺗر إﻟﻰ  0.50ﻣﺗر .
وﺿﻊ اﻟﺟﺳم ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﻛون
) أ ( رأﺳﻳﺎ .
) ب ( أﻓﻘﻳﺎ .
) ﺟـ ( ﻣﺎﺋﻼ .

رأى اﻟﺧﺑﻳر
اﻟﻣﺳﺗوى
ﻻ
ﻧﻌم

7/8 8
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:

م
80

81

82

83

84

85

86

87

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﺗﻛون اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
) أ ( ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ أﺳﻔﻝ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
) ب ( ﻣن ﻣﻔﺻﻝ اﻟرﻛﺑﺔ أﺳﻔﻝ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .
) ﺟـ ( ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .
ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ إﻧزﻻق اﻟذراﻋﻳن ﻓﻰ اﻟﻣﺎء ﺗﻛون اﻟﻳدﻳن
) أ ( ﻣﺗﻘﺎرﺑﺗﻳن .
) ب ( ﻣﺗﺑﺎﻋدﺗﻳن .
) ﺟـ ( ﻣﺗﻼﻣﺳﺗﻳن .
ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن ﺑﻣﺳك اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣق
) أ (  4 : 2ﺑوﺻﺎت ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .
) ب (  6 : 4ﺑوﺻﺎت ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .
) ﺟـ (  8 : 6ﺑوﺻﺎت ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .
ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد ﺗﺗﺣرك اﻟذراﻋﻳن ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ :
) أ ( اﻷﻣﺎم وﻷﺳﻔﻝ .
) ب ( اﻟﺟﺎﻧب وﻷﺳﻔﻝ .
) ﺟـ ( اﻟﺧﻠف وﻷﺳﻔﻝ .
ﺗﺻﻝ اﻟذراﻋﻳن ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد إﻟﻰ :
) أ ( أﺳﻔﻝ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗﻔﻳن .
) ب ( أﺳﻔﻝ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻدر .
) ﺟـ ( أﺳﻔﻝ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطن .

ﻣن ﻧﻘطﺔ وﺻوﻝ اﻟﻳدﻳن أﺳﻔﻝ اﻟﻛﺗﻔﻳن ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ :

) أ ( اﻟﺷد .
) ب ( اﻟﻣﺳك .
) ﺟـ ( اﻟدﻓﻊ .
ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﺗﺗﺣرك اﻟﻳدان ﻓﻰ إﺗﺟﺎﻩ :
) أ ( اﻟﺧﻠف .
) ب ( اﻟﺻدر .
) ﺟـ ( اﻟﻛﺗﻔﻳن .

ﻓﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠذراﻋﻳن ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑﺎح :
) أ ( أن ﻳﺑطﺊ ﻣن ﺣرﻛﺔ ﺿم اﻟﻳدﻳن ﻓﻰ إﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻟﻸﻣﺎم .
) ب ( أﻻ ﻳﺑطﺊ ﻣن ﺣرﻛﺔ ﺿم اﻟﻳدﻳن ﻓﻰ إﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻟﻸﻣﺎم .
) ﺟـ ( أن ﻳﺑطﺊ ﻓﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺿم ﻓﻰ اﻟﺑداﻳﺔ ﺛم اﻟدﻓﻊ ﺑﻘوة ﻟﻸﻣﺎم ﺑﻌد ذﻟك .

ﺗﺎﺑﻊ :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:

ﻧﻌم

رأى اﻟﺧﺑﻳر
ﻻ

اﻟﻣﺳﺗوى
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م
88

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﺗﻧﺗﺞ ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر :
) أ ( ﻗوة داﻓﻌﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﻛس طرق اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻷﺧرى .
) ب ( ﻗوة داﻓﻌﺔ ﺻﻐﻳرة ﻋﻛس طرق اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻷﺧرى .
) ﺟـ ( ﻗوة داﻓﻌﺔ ﻣﺛﻝ طرق اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻷﺧرى .

89

ﺗﺗوﻗف اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻋﻠﻰ :
) أ ( ﻗوة ﻋﺿﻼت اﻟرﺟﻠﻳن وﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘدم .
) ب ( ﻣروﻧﺔ ﻣﻔﺎﺻﻝ اﻟﻘدم واﻟرﻛﺑﺔ واﻟﻔﺧذ .
) ﺟـ ( أ  ،ب ﻣﻌﺎً .

90

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ ﻟﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻫﻰ :
) أ ( ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻓﻊ اﻟرﺟﻠﻳن ﻟﻸﻣﺎم وﻟﻠﺧﻠف .
) ب ( ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺳﺣب اﻟرﺟﻠﻳن ﻟﻸﻣﺎم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑطن .
) ﺟـ ( ﻋﻣﻠﻳﺔ دﻓﻊ اﻟرﺟﻠﻳن ﻟﻠﺧﻠف .

91

92

93

94

93

ﻋﻧد ﺑداﻳﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟرﺟﻠﻳن ﺗﺗﺟﻪ اﻟرﻛﺑﺗﻳن إﻟﻰ :
) أ ( اﻟﺧﺎرج .
) ب ( اﻟﺧﻠف .
) ﺟـ ( اﻟداﺧﻝ .
ﻫﻧﺎك ﻧظرﻳﺗﺎن ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺎء ﻫﻣﺎ :
) أ ( ﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﺧﺎرج وﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﻠداﺧﻝ .
) ب ( ﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﺿﻳق وﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟواﺳﻊ .
) ﺟـ ( ﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﺑطﺊ .
ﺗؤدى اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن
) أ ( ﺑﺄﻗﻝ ﺟﻬد ﻋﺿﻠﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻛﺑر ﻣﻘﺎوﻣﺔ .
) ب ( ﺑﺄﻛﺑر ﺟﻬد ﻋﺿﻠﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻗﻝ ﻣﻘﺎوﻣﺔ .
) ﺟـ ( ﺑﺄﻗﻝ ﺟﻬد ﻋﺿﻠﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻗﻝ ﻣﻘﺎوﻣﺔ .
ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﺧرج اﻟزﻓﻳر ﻣن :
) أ ( اﻟﻔم .
) ب ( اﻷﻧف .
) ﺟـ ( اﻟﻔم واﻷﻧف ﻣﻌﺎً .
ﺗؤدى اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن
) أ ( ﺑﺄﻗﻝ ﺟﻬد ﻋﺿﻠﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻛﺑر ﻣﻘﺎوﻣﺔ .

) ب ( ﺑﺄﻛﺑر ﺟﻬد ﻋﺿﻠﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻗﻝ ﻣﻘﺎوﻣﺔ .
) ﺟـ ( ﺑﺄﻗﻝ ﺟﻬد ﻋﺿﻠﻰ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻗﻝ ﻣﻘﺎوﻣﺔ .

ﻧﻌم

رأى اﻟﺧﺑﻳر
ﻻ

اﻟﻣﺳﺗوى

7/1010
ﺗﺎﺑﻊ :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:

م
94

95

96

97

98

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ

ﻧﻌم

رأى اﻟﺧﺑﻳر
اﻟﻣﺳﺗوى
ﻻ

ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﺧرج اﻟزﻓﻳر ﻣن :
) أ ( اﻟﻔم .
) ب ( اﻷﻧف .
) ﺟـ ( اﻟﻔم واﻷﻧف ﻣﻌﺎً .
ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﺄﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﻣن :
) أ ( اﻟﻔم .
) ب ( اﻷﻧف .
) ﺟـ ( اﻟﻔم واﻷﻧف ﻣﻌﺎً .
ﻳﺄﺧذ اﻟﺷﻬﻳق أﺛﻧﺎء أداء ﺣرﻛﺔ :
) أ ( ﺳﺣب اﻟﻛﻔﻳن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﺳم .
) ب ( دﻓﻊ اﻟذراﻋﻳن ﻟﻸﻣﺎم .
) ﺟـ ( ﻣﺳك اﻟﻣﺎء .
ﺗﻣر ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣﻝ ﻫﻣﺎ:
) أ ( اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ واﻟﺗﺣﺿﻳرﻳﺔ واﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
) ب ( اﻟﺗﺣﺿﻳرﻳﺔ واﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ.
) ﺟـ ( اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ واﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ.
ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﻋﻠﻰ:
) أ ( اﻟﺷد واﻟدﻓﻊ واﻟﺗوﻗﻳت.
) ب ( اﻟﺷد واﻟدﻓﻊ .

99

) ﺟـ ( اﻟﻣﺳك واﻟﺷد.
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠذراﻋﻳن ﻫﻰ:
) أ ( ﺣرﻛﺔ ﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ.
) ب ( ﺣرﻛﺔ ﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﺛﺎﻧوﻳﺔ.
) ﺟـ ( ﺣرﻛﺔ ﺧﺗﺎﻣﻳﺔ إﻋدادﻳﺔ.

 100أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن ﺗﺑدأ اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ
) أ ( اﻹﻧﺛﻧﺎء إﺳﺗﻌداداً ﻟﻠدﻓﻊ.
) ب ( اﻟﻔرد إﺳﺗﻌداداً ﻟﻠدﻓﻊ .
) ﺟـ ( اﻹﻧﺛﻧﺎء إﺳﺗﻌدادا ﻟﻠﻣﺳك.

ﻣﻼﺣظﺎت ﺗرون ﺳﻳﺎدﺗﻛم إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ﻣﻔﺗﺎح ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر )اﻟﺻورة اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ(
ﻣﺳﻠﺳﻝ

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

ﻣﺳﻠﺳﻝ

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

ﻣﺳﻠﺳﻝ

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

ﻣﺳﻠﺳﻝ

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

-1

x

-26

√

-51

√

-76

أ

-2

√

-27

√

-52

ب

-77

ﺟـ

-3

√

-28

√

-53

أ

-78

أ

-4

√

-29

√

-54

ﺟـ

-79

ب

-5

x
√

-30

√

-55

ﺟـ

-80

أ

-31

X

-56

ﺟـ

-81

أ

-7

√

-32

X

-57

ب

-82

ﺟـ

-8

√

-33

√

-58

ب

-83

ب

-9

X

-34

√

-59

ﺟـ

-84

أ

-10

X

-35

√

-60

أ

-85

ﺟـ

-11

√

-36

√

-61

ب

-86

ب

-12

X

-37

X

-62

أ

-87

ب

-13

√

-38

√

-63

ﺟـ

-88

أ

-14

X

-39

x

-64

أ

-89

ﺟـ

-15

X

-40

√

-65

أ

-90

ب

-16

√

-41

√

-66

ﺟـ

-91

ﺟـ

-17

X

-42

X

-67

ب

-92

ب

-18

√

-43

√

-68

أ

-93

ﺟـ

-19

X

-44

X

-69

ب

-94

ﺟـ

-20

√

-45

√

-70

أ

-95

أ

-21

X

-46

√

-71

أ

-96

أ

-22

X

-47

√

-72

ب

-97

ﺟـ

-23

√

-48

X

-73

ﺟـ

-98

ب

-24

√

-49

x

-74

ب

-99

ﺟـ

-25

X

-50

√

-75

ﺟـ

-100

أ

-6
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت
ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت
)ﺛﺎﻧﻳﺎً ً◌ :اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ(

إﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌرﻓﻰ ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟطﺎﻟﺑﺔ :
اﻹﺳـــــم ...................................................................... :
اﻟﺷـــﻌﺑـﺔ ...................................................................... :
ﻋزﻳزﺗﻰ اﻟطﺎﻟﺑﺔ /
اﻹﺧﺗﺑــﺎر اﻟــذى أﻣﺎﻣــك ﻟــﻳس إﻣﺗﺣﺎﻧ ـﺎً ٕواﻧﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﺗﺣﺻــﻳﻠك ﻟﻣﺣﺗــوى اﻟﻣــﻧﻬﺞ
اﻟﻣﻘـرر ﻟﺳــﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻــدر وﺗﺳـﺗﺧدم ﻧﺗﺎﺋﺟــﻪ ﻷﻏـراض اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣـﻰ ﻓﻘــط  ،وﻟــذﻟك ﻳﺟـب ﻣ ارﻋــﺎة اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ
ﻗﺑﻝ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ :
 ﻗراءة ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة ﺑدﻗﺔ .
 ﻋدم ﺗرك أى ﻋﺑﺎرة ﺑدون إﺟﺎﺑﺔ .
 ﻻ ﺗﻌﺗﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻣﻳن .
 ﺗﻌد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻﻏﻳﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ أﻛﺛر ﻣن ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤاﻝ اﻟواﺣد .
 زﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺗﺑﺎر ) (24دﻗﻳﻘﺔ.
إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ

ﻣﺎﻳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔﻳﻔﻰ اﻟﺳﻳد
مدرس مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازالت
جامعة الزقازيق

7/1313
اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ :اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ:
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ )√( أﻣﺎم اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ وﻋﻼﻣﺔ ) (xأﻣﺎم اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺧﺎطﺋﺔ.
م
1
2
3
4
5

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﻋرف اﻹﻏرﻳق اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ٕواﺳﺗﻌﻣﻠوﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺎرﻛﻬم اﻟﺣرﺑﻳﺔ.
ظﻬر أوﻝ ﻛﺗﺎب ﻋن اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻋﺎم 1538م ﺑﻌﻧوان "اﻟﻐطﺎس ".
ظﻬر اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻰ ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ ﻋﺎم 1908م .
ﺑدأت ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑﺎﻹﻧﺗﺷﺎر إﺑﺗداء ﻣن اﻟﻌﺎم 1840م .
ﻓﺷﻝ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟطﺎردة ﻟﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻗدﻳﻣﺎً ﻷن اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣﺎﺑﻳن رﺟﻠﻰ اﻟﺳﺑﺎح ﻟم ﺗﻧدﻓﻊ ﻟﻠﺧﻠف.

اﻹﺟﺎﺑﺔ
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

إﺧﺗر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘوﺳﻳن:

م
6

7

8

9

10

11

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﺣرﻛﺔ اﻟﻘدﻣﻳن ﺗﺷﺑﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟذراﻋﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺣﻳث ﺗؤدى ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ :
) أ ( داﺋرى .
) ب ( ﺑﻳﺿﺎوى.
) ﺟـ ( ﻣﺛﻠث .
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛرﺑﺎﺟﻳﺔ ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺗﺗم ﻋن طرﻳق:
) أ ( ﻓرد اﻟرﺟﻠﻳن ٕواﺳﺗﺧدام اﻟرﻛﺑﺗﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﺑداﻻت.
) ب ( ﺿم اﻟرﺟﻠﻳن ٕواﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻌﺑﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﺑداﻻت.
) ﺟـ ( ﻓرد اﻟرﺟﻠﻳن ٕواﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻌﺑﻳن ﻣﺛﻝ اﻟﺑداﻻت.
أﻗﻳﻣت أوﻟﻰ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻋﺎم 1844م وﻓﺎز ﺑﻣﻌظم ﺳﺑﺎﻗﺎﺗﻬﺎ أﺣد :
) أ ( اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳون .
) ب ( اﻟﺻﻳﻧﻳون.
) ﺟـ ( اﻟﻬﻧود اﻟﺣﻣر.
ظﻬر أوﻝ إﺗﺣﺎد ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻬواﻩ ﻋﺎم 1896م ﻓﻰ:
) أ ( ﺑﺎرﻳس.
) ب ( إﻧﻛﻠﺗ ار.
) ﺟـ ( ﻟﻧدن.
ﻣن اﻫم اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻰ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔراﻋﻧﺔ اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻠﺳﺑﺎﺣﺔ :
) أ ( ﻣﻌﺎﺑد ﺑﻧﻰ ﺣﺳن وأﺑو ﺳﻧﺑﻝ.
) ب ( ﻣﻌﺑد اﻟﻛرﻧك.
) ﺟـ ( أﻫراﻣﺎت اﻟﺟﻳزة.

ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺳﺑﺎق اﻟﻣﺎﻧش )ﻓرﻧﺳﺎ  -إﻧﻛﻠﺗ ار( ﻫﻰ :
) أ (  30ﻛم .
) ب (  33ﻛم .
) ﺟـ (  45ﻛم .

اﻹﺟﺎﺑﺔ
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
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اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ )√( أﻣﺎم اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ وﻋﻼﻣﺔ ) (xأﻣﺎم اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺧﺎطﺋﺔ.
م
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﻣق ﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻫو  1.00ﻣﺗر .
ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋرض اﻟﺣﺎرات ﻋن  1.50ﻣﺗر .
طوﻝ ﺣﻣﺎم اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻷوﻟﻳﻣﺑﻰ ﻓﻰ ﻋرﺿﻪ ﻫو  50م  25 xم .
ﻳﺗراوح ارﺗﻔﺎع ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء ﻣﺎ ﺑﻳن  0.50م إﻟﻰ  1.00م ﻣن ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
ﻳﺳﻣﺢ ﺑوﺿﻊ ﻣﺎدة ﺗؤدى إﻟﻰ ﺳﻬوﻟﺔ اﻹﻧزﻻق ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﻛﻌب.
ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﻣﻌﺎ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻰ واﺣد.

أﺛﻧﺎء اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟرﺟﻠﻳن ﻟﻠﺧﻠف ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﻣﻛن أداء ﺣرﻛﺔ ﻣﻘﺻﻳﺔ أو دوﻟﻔﻳﻧﻳﺔ ﻟﻸرﺟﻝ.
ﻳﺟب أن ﻳﻘطﻊ ﺟزء ﻣن رأس اﻟﺳﺑﺎح ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء أﺛﻧﺎء ﻛﻝ دورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻳدﻳن ودﻓﻌﺔ واﺣدة ﻟﻠرﺟﻠﻳن.
طوﻝ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺣﺎرات ﻟﻸﺣواض  50م  25 ،م ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻰ ﻫﻰ  46م  21 ،م.
ﻣﺳﻣوح ﺑظﻬور اﻟﻘدﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣﺎﻟم ﻳﻛن ذﻟك ﻣﺗﺑوﻋﺎً ﺑﺣرﻛﺔ دوﻟﻔﻳﻧﻳﺔ ﻷﺳﻔﻝ.

اﻹﺟﺎﺑﺔ
)
)
)
)
)

)

)
)
)
)

(
(
(
(
(

(

(
(
(
(

إﺧﺗر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘوﺳﻳن:

م
22

23

24

25

26

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﺟﻣﻳﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﺗؤدى  ..........وﻓﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻰ واﺣد.
) أ ( ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﻣﻌﺎ.
) ب ( ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدﻝ ﻣﻌﺎ.
) ﺟـ ( ﺧﺎرج ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
ﻳﺟب أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻳدﻳن ﻟﻠﺧﻠف إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﻣﻘﻌدة ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا
) أ( أﺛﻧﺎء اﻟﺷدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺑداﻳﺔ وﺑﻌد ﻛﻝ دوران.
) ب( أﺛﻧﺎء اﻟﺷدة اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﺑداﻳﺔ وﺑﻌد ﻛﻝ دوران.
) ﺟـ( أﺛﻧﺎء اﻟﺷدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺑداﻳﺔ وﻗﺑﻝ ﻛﻝ دوران.
ﻋدد اﻟﺣﺎرات
) أ (  6ﺣﺎرات .
) ب(  8ﺣﺎرات .
) ﺟـ (  10ﺣﺎرات .
ﻻ ﺗﻘﻝ ﺷدة اﻹﺿﺎءة ﻓوق ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑدء وﺣﺎﺋط اﻟدوران ﻋن
) أ (  500ﻟﻛس .
) ب(  400ﻟﻛس .
) ﺟـ (  600ﻟﻛس .
وﺿﻊ اﻟﺟﺳم ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﻛون
) أ ( رأﺳﻳﺎ .
) ب ( أﻓﻘﻳﺎ .
) ﺟـ ( ﻣﺎﺋﻼ .

اﻹﺟﺎﺑﺔ
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر:
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ )√( أﻣﺎم اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ وﻋﻼﻣﺔ ) (xأﻣﺎم اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺧﺎطﺋﺔ.

م
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﻳﻛون ﻣﻔﺻﻝ اﻟﻣرﻓق ﺧﻠف ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗف ﺧﻼﻝ اﻟﺷد .
ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟذراﻋﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ .
ﺗﻧﺗﺞ ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻗوة داﻓﻌﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﻛس طرق اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻷﺧرى
ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻣﺎﺛﻠﻳﺔ .
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﺿﻳق ﻟﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن أﻗﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ طرﻳﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟواﺳﻊ.
ﺗؤدى ﺣرﻛﺎت اﻟرﺟﻠﻳن ﺑدون ﺗوﻗف وﻓﻰ ﺗﺳﻠﺳﻝ ﻣﺳﺗﻣر .
اﻟدﻓﻊ اﻟواﺳﻊ أﻓﺿﻝ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻘوة واﻟﺳرﻋﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻰ اﻟﺣرﻛﺔ .
ﻳﺗم أﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن .
اﻟﻛﻌﺑﻳن ﻣﺗﺑﺎﻋدﻳن ﻋﻧد ﺳﺣﺑﻬﻣﺎ ﻧﺣو اﻹﻟﻳﺗﻳن .
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠذراﻋﻳن ﻫﻰ ﺣرﻛﺔ ﺧﺗﺎﻣﻳﺔ إﻋدادﻳﺔ.

اﻹﺟﺎﺑﺔ
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

إﺧﺗر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘوﺳﻳن:

م
37

38

39

40

41

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﺗﻛون اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر
) أ ( ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ أﺳﻔﻝ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء.
) ب ( ﻣن ﻣﻔﺻﻝ اﻟرﻛﺑﺔ أﺳﻔﻝ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .
) ﺟـ ( ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .
ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن ﺑﻣﺳك اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣق
) أ(  4 : 2ﺑوﺻﺎت ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .
) ب (  6 : 4ﺑوﺻﺎت ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .
) ﺟـ (  8 : 6ﺑوﺻﺎت ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء .

ﻣن ﻧﻘطﺔ وﺻوﻝ اﻟﻳدﻳن أﺳﻔﻝ اﻟﻛﺗﻔﻳن ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ :

) أ ( اﻟﺷد .
) ب ( اﻟﻣﺳك .
) ﺟـ ( اﻟدﻓﻊ .
ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻓﻊ ﺗﺗﺣرك اﻟﻳدان ﻓﻰ إﺗﺟﺎﻩ :
) أ ( اﻟﺧﻠف .
) ب ( اﻟﺻدر .
) ﺟـ ( اﻟﻛﺗﻔﻳن .

ﻓﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺟوﻋﻳﺔ ﻟﻠذراﻋﻳن ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑﺎح :

) أ ( أن ﻳﺑطﺊ ﻣن ﺣرﻛﺔ ﺿم اﻟﻳدﻳن ﻓﻰ إﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻟﻸﻣﺎم .
) ب ( أﻻ ﻳﺑطﺊ ﻣن ﺣرﻛﺔ ﺿم اﻟﻳدﻳن ﻓﻰ إﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻟﻸﻣﺎم .
) ﺟـ ( أن ﻳﺑطﺊ ﻓﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺿم ﻓﻰ اﻟﺑداﻳﺔ ﺛم اﻟدﻓﻊ ﺑﻘوة ﻟﻸﻣﺎم ﺑﻌد ذﻟك .

اﻹﺟﺎﺑﺔ
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7/1616
م
42

43

44

اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ
ﻫﻧﺎك ﻧظرﻳﺗﺎن ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺎء ﻫﻣﺎ :
) أ ( ﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﺧﺎرج وﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﻠداﺧﻝ .
) ب ( ﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﺿﻳق وﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟواﺳﻊ .
) ﺟـ ( ﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻧظرﻳﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﺑطﺊ .

ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻳﺄﺧذ اﻟﺷﻬﻳق ﻣن :
) أ ( اﻟﻔم .
) ب ( اﻷﻧف .
) ﺟـ ( اﻟﻔم واﻷﻧف ﻣﻌﺎً .
أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷد ﺑﺎﻟذراﻋﻳن ﺗﺑدأ اﻟرﺟﻠﻳن ﻓﻰ
) أ ( اﻹﻧﺛﻧﺎء إﺳﺗﻌداداً ﻟﻠدﻓﻊ.
) ب ( اﻟﻔرد إﺳﺗﻌداداً ﻟﻠدﻓﻊ .
) ﺟـ ( اﻹﻧﺛﻧﺎء إﺳﺗﻌدادا ﻟﻠﻣﺳك.

اﻹﺟﺎﺑﺔ
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
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ﻣﻔﺗﺎح ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر )اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ(
ﻣﺳﻠﺳﻝ

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

ﻣﺳﻠﺳﻝ

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ

-1

√

-23

أ

-2

√

-24

ب

-3

√

-25

ﺟـ

-4

√

-26

ب

-5

√

-27

X

-6

أ

-28

X

-7

ﺟـ

-29

√

-8

ﺟـ

-30

√

-9

ب

-31

√

-10

أ

-32

√

-11

ب

-33

X

-12

√

-34

√

-13

X

-35

X

-14

√

-36

√

-15

X

-37

أ

-16

X

-38

ﺟـ

-17

√

-39

أ

-18

X

-40

ب

-19

√

-41

ب

-20

√

-42

ب

-21

√

-43

أ

-22

أ

-44

أ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت
ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت
ﻣرﻓق )(8

إﺳﺗﻣﺎرة إﺳﺗطﻼع أرى اﻟﺳﺎدة اﻟﺧﺑراء ﻓﻰ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ
اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺧﺎص ﺑﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر

http://www.zu.edu.eg/breaststroke/index.html
اﻟﺳﻳد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور.................................... /
ﺗﺣﻳﺔ طﻳﺑﺔ وﺑﻌد ....
ﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ /ﻣﺎﻳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔﻳﻔﻰ اﻟﺳﻳد ،ﺑﺈﻋداد رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
وﻣوﺿوﻋﻬﺎ "ﺑﻧﺎء ﻣوﻗﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ وﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق" .
ﺣﻳث ﺗم إﻋداد إﺳﺗﻣﺎرة ﻹﺳﺗطﻼع رأى اﻟﺳﺎدة اﻟﺧﺑراء ﻓﻰ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح
اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻣوذج ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻣن إﻋداد "ﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎﻳﺗون"
) (Tammy Paytonﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘدﻳر ﺧﻣﺎﺳﻰ ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻘﺗرح.

إﺷــــــــراف
أ.د /إﺑﺗﺳﺎم ﺗوﻓﻳق ﻋﺑد اﻟرازق

أ.د /ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻋﻠﻰ ﺣﺟﺎزى

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔرغ ووﻛﻳﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﺷﺋون

أﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟرﻳﺎﺿﺎت

اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب ﺳﺎﺑﻘﺎً

اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻻت

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

وﻟﺳﻳﺎدﺗﻛم ﺟزﻳﻝ اﻟﺷﻛر،،،
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ﻧﻣوذج ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗرﺑوﻳﺔ
ﻣن إﻋداد "ﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎﻳﺗون" )(Tammy Payton

إﺳم اﻟﻣوﻗﻊ  ...................................:اﻟﺗﺎرﻳـﺦ ........................... :
 ....................................... :URLاﻟﺗوﻗﻳـت  ................... :ص /م
) =1ﺿﻌﻳف  =5 ،ﻣﻣﺗﺎز(
اﻟﺗﺻﻣﻳـــم :
 -1اﻟﻣﻼﺣﺔ ﺟﻳدة واﻟرواﺑط واﺿﺣﺔ وﻳﻣﻛن اﻹﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن ﺻﻔﺣﺔ ﻷﺧرى ﺑﺳﻬوﻟﺔ

)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

 -2اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻰ ﺑﺣﻳث ﻳﺷﺎرك اﻟزاﺋر ﻓﻰ اﻟﻣوﻗﻊ.
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
 -3ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﻧﺳﻳق اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب ،واﻟﺻﻔﺣﺎت ﻟﻳﺳت طوﻳﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﺔ.
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
 -4ﻳﻣﻛن إﻳﺟﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ.
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
 -5ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﺟذاب ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﻳث ﻳﺳﺗﺧدم اﻷﻟوان واﻟرﺳوم )اﻟﺟراﻓﻳﻛس( ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد.
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
 -6ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺗﻧﺎﻏم ﺟﻣﺎﻟﻳﺎً ﺣﻳث أن أﻟوان اﻟﻧص واﻟﺧﻠﻔﻳﺎت ﻏﻳر ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ.

)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

اﻟﻣﺣﺗــوى:

 -7اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﻪ ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺳب.
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

 -8ﻫﻧﺎك رواﺑط ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ.
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
 -9اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﻳدة.
-10

)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

اﻟﻣﺣﺗوى ﻏﻧﻰ وﻳﺣﺗﻣﻝ ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﺑﺈﻧﺗظﺎم.
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
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-11

اﻟﻣﺣﺗوى ﻏﻧﻰ وﻳﺣﺗﻣﻝ ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﺑﺈﻧﺗظﺎم.
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻧﻳﺔ:
-12

ﻛﻝ اﻟرواﺑط ﺗﻌﻣﻝ.

-13

ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺟراﻓﻳﻛس اﻟﻛﺑﻳرة وﻳﻣﻛن ﺗﺣﻣﻳﻠﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ.

-14

ﻫﻧﺎك ﺻﻔﺣﺎت ﺑدﻳﻠﺔ ﻣﺗواﻓرة ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام ﺟراﻓﻳﻛس أو إطﺎرات ﺛﻘﻳﻠﺔ.

-15

رواﺑط اﻟﺻور وﺧراﺋط اﻟﺻور ﻟﻬﺎ ﻧﺻوص ﺑدﻳﻠﺔ.

-16

ﻳﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﻳدة ﺧﻼﻝ 30ﺛﺎﻧﻳﺔ.

)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ:
-17

ﻳﺗم ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص وﻋﻧﺎوﻳن ﺑرﻳدﻫم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ ﻟﻺﺗﺻﺎﻝ ﺑﻬم.

-18

اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﺎرﻳﺦ آﺧر ﺗﺣدﻳث ﻟﻠﺻﻔﺣﺔ.

-19

اﻟرواﺑط ﻛﻠﻬﺎ ﺣدﻳﺛﺔ.

-20

رواﺑط اﻟﻣﺻﺎدر ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﺣﺗوى.

-21

ﻳذﻛر إﺳم اﻟﻛﻠﻳﺔ أو اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﺿﻳف.

)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
)(5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ 110/............................

9/1
ﻣرﻓق )(9
اﻟﺻورة اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻻﺳﺗﺑﻳﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻰ:
ﻧرﺟـو ﻣــن ﺳــﻳﺎدﺗﻛم إﺑـداء اﻟـرأى ﻓــﻰ ﺗﺣدﻳـد ﻋﺑــﺎرات إﺳــﺗﺑﻳﺎن اﻟﺟﺎﻧـب اﻟوﺟــداﻧﻰ ﻧﺣــو إﺳـﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧــت ﻟـﺗﻌﻠم
ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

م

ﻋﺑﺎرات اﺳﺗﺑﻳﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻰ ﻧﺣو أﺳﺗﺧدام اﻹﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﺗﺑﻊ

1

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻳز اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أﺛﻧﺎء اﻷداء.

2

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﻪ أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

3

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺟﻌﻠﻧﻰ اﺷﻌر ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدﻩ اﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

4

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم وﻓﻬم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﻪ اﻟﺧﺎﺻﻪ ﺑﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

5

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﻳﻧﻣﻰ ﻋﻧدى اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠم أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

6

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺟﻌﻠﻧﻰ اﺷﻌر ﺑﺟﻣﺎﻝ اﻻداء اﻟﺣرﻛﻰ ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

7

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﻳﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣب ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

أرى اﻟﺧﺑﻳر
ﻣواﻓق

ﻏﻳر ﻣواﻓق

إﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠوﻣﺎت.

8
9

ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻳس ﻣﻔﻳد وﻣﺿﻳﻌﻪ ﻟﻠوﻗت.

10

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺟﻌﻠﻧﻰ اﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﻪ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻰ اﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

11

اﻹﻧﺗرﻧت اﻣﻛﻧﻧﻰ ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﺧطﺎء اﻟزﻣﻳﻼت واﻟﻘدرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﻳﺣﻬﺎ طﺑﻘﺂ ﻟﻸداء اﻟﻣﺛﺎﻟﻰ.

12

ﺳــﺎﻋدﺗﻧﻰ اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺑــﻝ اﻟﻧﻘــد ﻣــن اﻟــزﻣﻳﻼت ﻟوﺟــود ﻧﻣــوذج ﻣــن اﻻداء اﻟﻣﺛــﺎﻟﻰ ﺗــم رؤﻳﺗــﻪ ﻣﺳــﺑﻘﺎً

11

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﻳﺟﻌﻠﻧﻰ أﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻓﻰ اﻷداء اﻟﻔردى.

12

إﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻻ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟزﻣﻳﻼت ﻋﻧد ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

13

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻳز اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أﺛﻧﺎء اﻷداء.

14

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﻪ أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

15

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺟﻌﻠﻧﻰ اﺷﻌر ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدﻩ اﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

16

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم وﻓﻬم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﻪ اﻟﺧﺎﺻﻪ ﺑﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

18

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﻳﻧﻣﻰ ﻋﻧدى اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠم أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

19

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺟﻌﻠﻧﻰ اﺷﻌر ﺑﺟﻣﺎﻝ اﻻداء اﻟﺣرﻛﻰ ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

ﺑﺎﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

ﻣﺎ ﺗروﻧﻪ ﺳﻳﺎدﺗﻛم ﻣن اﺿﺎﻓﻪ ﻟﻌﺑﺎرات اﺳﺗﺑﻳﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻰ-:

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
ﻗﻳﺎس اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻰ )اﻵراء واﻹﻧطﺑﺎﻋﺎت( ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت ﻧﺣو إﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.
اﻟرﺟﺎء وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ) √( أﺳﻔﻝ اﻟرأى اﻟﺧﺎص ﺑﻪ أﻣﺎم ﻛﻝ ﻋﺑﺎرة:

م

ﻋﺑﺎرات إﺳﺗﺑﻳﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻰ ﻧﺣو أﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت

1

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻳز اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أﺛﻧﺎء اﻷداء.

2

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﻪ أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

3

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺟﻌﻠﻧﻰ اﺷﻌر ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدﻩ اﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

4

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم وﻓﻬم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﻪ اﻟﺧﺎﺻﻪ ﺑﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

5

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﻳﻧﻣﻰ ﻋﻧدى اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠم أﺟزاء ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

6

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺟﻌﻠﻧﻰ اﺷﻌر ﺑﺟﻣﺎﻝ اﻻداء اﻟﺣرﻛﻰ ﻓﻰ ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

7

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﻳﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺣب ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر.

8

إﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺳﺎﻋدﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠوﻣﺎت.

9

ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﺳﺑﺎﺣﺔ اﻟﺻدر ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻳس ﻣﻔﻳد وﻣﺿﻳﻌﻪ ﻟﻠوﻗت.

10

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺟﻌﻠﻧﻰ اﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ واﻟطﻣﺄﻧﻳﻧﻪ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻰ اﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

11

اﻹﻧﺗرﻧت اﻣﻛﻧﻧﻰ ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﺧطﺎء اﻟزﻣﻳﻼت واﻟﻘدرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﻳﺣﻬﺎ طﺑﻘﺂ ﻟﻸداء اﻟﻣﺛﺎﻟﻰ.

12

ﺳــﺎﻋدﺗﻧﻰ اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺑــﻝ اﻟﻧﻘــد ﻣــن اﻟــزﻣﻳﻼت ﻟوﺟــود ﻧﻣــوذج ﻣــن اﻻداء اﻟﻣﺛــﺎﻟﻰ ﺗــم رؤﻳﺗــﻪ ﻣﺳــﺑﻘﺎً
ﺑﺎﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

13

اﻟﺗﻌﻠم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﻳﺟﻌﻠﻧﻰ أﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻓﻰ اﻷداء اﻟﻔردى.

14

إﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻻ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟزﻣﻳﻼت ﻋﻧد ﺗﻌﻠم ﺳﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻدر.

أرى اﻟطﺎﻟﺑﺎت
ﻧﻌم

إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ

ﻻ

مرفق )(11
الوحدة التعليمية األولى
األسبوع :األول

اليــوم :
التاريخ:
م

مكونات الوحدة

الزمن

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

األدوات واألجھزة

1

أعمال إدارية

5ق

التحية وأخذ الغياب

 -أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذ الغياب

دفتر غياب

2

إحماء عام

5ق

 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئةالجسم.

3

4

5

إعداد بدنى خاص

 ش رح المھ ارةمن قبل المعلم ة
اھدة
 +مش
الموقع التعليمى

الجزء الرئيســى
)التطبيق العملى(

15ق

15ق

 45ق

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئ بدنياألداء المھارة
-

-

-

أن تع رف الطالب ة معلوم ات ومع ارف ع ن أھ م
العضالت العاملة فى المھارة.
أن تشارك الطالبة بإيجابية أثن اء أداء التمرين ات
المختلفة.
أن تتقن الطالبات أداء بعض التمرينات المختلف ة
إلطال ة األج زاء المختلف ة م ن الجس م المش تركة
فى أداء المھارة.
أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء.
أن تت ذكر الطالب ة م ا ش اھدته م ن مع ارف  -جھاز كمبيوتر
 داتا شوومعلومات.
أن تقوم الطالب ة بتنفي ذ م ا ش اھدته ف ى البرمجي ة  -البرمجية التعليمية
التعليمية .
أن تستطيع الطالبة القي ام بت دريبات متدرج ة ف ى
الصعوبة للوصول إلى مرحلة اإلتقان.
أن تشعر الطالبة بالسعادة والسرور أثناء األداء.
أن تصل الطالبة إلى مستوى أداء جيد.
أن تكتش ف الطالب ة األخط اء الت ى تق ع فيھ ا
وتعديلھا.
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 )وقوف فتح ا -ثب ات الوس ط( ل ف ال رأسعلى الجانبين بالتبادل.
 )وق وف – ذراع عالي ا واألخ رى خلف ا(تبادل وضع الذراعين مع ضغطھما خلفا.
 )وقوف( الطعن جانبا. )وقوف( الطعن أماما. )جل وس عل ى أرب ع( ق ذف ال رجلين خلف امع فتحھما.
 )إنبط اح – ال ذراعين عالي ا( تب ادل رف عالرجلين مع رفع الذراع المقابلة.
تعل م وض ع الجس م للمجموع ة التجريبي ة
بتطبيق ما شاھدوه فى الموق ع التعليم ى م ن
خالل التدريبات المتدرجة التالية:
 دفع قاع الحوض للطفو األفقى واإلن زالقوالذراعان داخل الماء .
 دف ع ق اع الح وض وال ذراعان عالي اواإلنزالق.
 طف و أفق ى عل ى ال بطن والزميل ة ت دفعالقدمين لإلنزالق األمامى.
 طف و أفق ى عل ى ال بطن والزميل ة تس حبمن الذراعين لألمام .

التوضيح

تابع الوحدة التعليمية األولى
م

مكونات الوحدة

الزمن

6

الختام

5ق

األداء )النشاط(
 دف ع ح ائط الح وض للطف و واإلن زالق عل ىالبطن.

األھداف السلوكية
 أن تع رف الطالب ة كي ف تنم ى جوانبھ ا العقلي ةكتركيز اإلنتباه عند أداء مھارة الطفو.

تمرين ات إس ترخاء – أخ ذ التحي ة –
اإلنصراف .

 أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية . -أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .

األدوات واألجھزة

التوضيح

الوحدة التعليمية الثانية
األسبوع :األول

اليــوم :
التاريخ:
م

مكونات الوحدة

الزمن

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

1

أعمال إدارية

5ق

التحية وأخذ الغياب

 أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذالغياب

2

إحماء عام

5ق

3

 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجسم.-

إعداد بدنى
خاص

15ق

-

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئبدنيا ألداء المھارة
-

-

أن تعرف الطالبة معلومات ومع ارف ع ن
أھم العضالت العاملة فى المھارة.
أن تكتس ب الطالب ة الش عور بالس عادة عن د
أداء التمرينات.
أن تس تطيع الطالب ة أداء بع ض التمرين ات
المختلف ة إلطال ة األج زاء المختلف ة م ن
الجسم المشتركة فى المھارة.
أن تش ارك الطالب ة بإيجابي ة أثن اء أداء
التمرينات المختلفة.
أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھي ئ
بدنيا ألداء المھارة
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-

)وق وف – ال ذراعين جانب ا( عم ل دوائ ر بال ذراع
لألمام وللخلف بالتبادل.
)وقوف( الطعن جانبا.
)وقوف( الطعن أماما.
)جلوس على أربع( قذف الرجلين خلفا مع فتحھما.
جل وس عل ى الركب ة اليمن ى والض غط أمام ا عل ى
الركبة اليسرى ثم التبديل.
جلوس حواجز )مسك القدم األمامية(.
جلوس على أربع دفع إحدى الذراعين أماما ً والرج ل
العكسية خلفا ً.

األدوات
واألجھزة
دفتر غياب

التوضيح

تابع الوحدة التعليمية الثانية
م

مكونات الوحدة

الزمن

4

رح
 شالمھ ارة م ن
قب ل المعلم ة
 +مش اھدة
ع
الموق
التعليمى

15ق

5

6

الجزء الرئيســى
)التطبيق
العملى(

الختام

 45ق

5ق

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(
تعلم حركات ال رجلين للمجموع ة التجريبي ة بتطبي ق م ا -
ش اھدوه ف ى الموق ع التعليم ى م ن خ الل الت دريبات
المتدرجة التالية:
 أداء حرك ات ال رجلين م ن وض ع الجل وس الطوي لعلى األرض.
ويتم ذلك بسحب ال رجلين تج اه ال بطن وثن ى مفص ل
ال ركبتين والفخ ذين م ع تباع د المش طين للخ ارج ث م -
دف ع الق دمين والس اقين للخل ف وللخ ارج ث م ت ؤدى
حركة ضم القدمين حتى يصال إلى وضع مفرود.
 أداء حركات الرجلين من الجلوس )السند( على مقعدسويدى )يؤدى كما فى التدريب السابق(.
 اإلنبط اح عل ى مقع د س ويدى وأداء حرك ة ال رجلين،وذل ك بس حب ال رجلين لألم ام تج اه ال بطن وثن ى -
مفص ل ال ركبتين والفخ ذين ويقت رب العقب ين م ن
المقع دة م ع تباع د المش طين للخ ارج ث م دف ع الق دمين
والس اقين للخل ف وللخ ارج ث م ت ؤدى حرك ة ض م
القدمين حتى يصال إلى وضع مفرود.
 أداء حركات الرجلين من الجلوس على حاف ة الحم امبمساعدة الزميلة.
 أداء حركات الرجلين من الجلوس على حاف ة الحم امبدون مساعدة.
 أداء حركات الرجلين من وضع اإلنبطاح عل ى حاف ةالحمام بمساعدة الزميلة.
 أداء حركات الرجلين من وضع اإلنبطاح عل ى حاف ةالحمام بدون مساعدة.
تمرينات إسترخاء – أخذ التحية – اإلنصراف .

أن تت ذكر الطالب ة م ا ش اھدته م ن
معلومات.
أن تق وم الطالب ة بتنفي ذ م ا ش اھدته ف ى
البرمجية التعليمية .
أن تطب ق الطالب ة الخط وات التعليمي ة
لحركات الرجلين.
أن تت ذكر الطالب ة م ا ش اھدته م ن
معلومات.
أن تق وم الطالب ة بتنفي ذ م ا ش اھدته ف ى
البرمجية التعليمية .
أن تطب ق الطالب ة الخط وات التعليمي ة
لحركات الرجلين.
أن تستطيع الطالبة أداء ت دريبات متدرج ة
ف ى الص عوبة تت يح الوص ول إل ى تعل م
حركات الرجلين.

 -مقعد سويدى
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 أن يعود جسم الطالب ة إل ى حالت ه الطبيعي ة.
 -أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .

األدوات
واألجھزة

التوضيح

الوحدة التعليمية الثالثة
األسبوع :الثالث

اليــوم :
التاريخ:
م

مكونات الوحدة

الزمن

1

أعمال إدارية

5ق

2

إحماء عام

5ق

3

إعداد بدنى
خاص

15ق

4

15ق

 45ق

 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجسم. )وقوف – الذراعين جانبا( عمل دوائ ر بال ذراعلألمام وللخلف بالتبادل.
 )وقوف( الطعن جانبا. )وقوف( الطعن أماما. )جل وس عل ى أرب ع( ق ذف ال رجلين خلف ا م عفتحھما.
 جلوس على الركبة اليمن ى والض غط أمام ا عل ىالركبة اليسرى ثم التبديل.
 جلوس حواجز )مسك القدم األمامية(. جل وس عل ى أرب ع دف ع إح دى ال ذراعين أمام ا ًوالرجل العكسية خلفا ً.
تعلم حركات الرجلين للمجموعة التجريبية بتطبي ق
م ا ش اھدوه ف ى الموق ع التعليم ى م ن خ الل
التدريبات المتدرجة التالية:
 أداء حركات الرجلين م ن وض ع اإلنبط اح عل ىحافة الحمام بمساعدة الزميلة.
 أداء حركات الرجلين م ن وض ع اإلنبط اح عل ىحافة الحمام بدون مساعدة.
 أداء حركات الرجلين من الطفو على الظھر م عمسك ماسورة الحمام ومساعدة الزميلة.
 أداء حرك ات ال رجلين م ن الطف و عل ى الظھ رومسك ماسورة الحمام.
 أداء حرك ات ال رجلين م ن الطف و عل ى الظھ ربمساعدة أداة الطفو.

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئبدنيا ألداء المھارة
-

-

-

أن تع رف الطالب ة معلوم ات ومع ارف ع ن
أھم العضالت العاملة فى المھارة.
أن تش ارك الطالب ة بإيجابي ة أثن اء أداء
التمرينات المختلفة.
أن تم ارس الطالب ة بع ض التمرين ات لتھي ئ
بدنيا ألداء المھارة
أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء.
أن تس تطيع الطالب ة أداء تمرين ات بدني ة
تس اعده عل ى أداء حرك ات ال رجلين ف ى
سباحة الصدر.
أن تكتسب الطالبة روح الكفاح.
أن تت ذكر الطالب ة م ا ش اھدته م ن مع ارف
ومعلومات.
أن تق وم الطالب ة بتنفي ذ م ا ش اھدته ف ى
البرمجية التعليمية .
أن تتمكن الطالبة م ن األداء الجي د لحرك ات
الرجلين.
أن تع رف الطالب ة كيفي ة القي ام بالت دريبات
وكيفي ة التعام ل معھ ا أثن اء تعل م حرك ات
الرجلين.
أن تستطيع الطالبة تنفيذ التعليم ات الموجھ ه
إليھا من المعلم
أن تش عر الطالب ة بالس عادة والس رور أثن اء
األداء.
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5

رح
 شالمھ ارة م ن
قب ل المعلم ة
 +مش اھدة
ع
الموق
التعليمى
الجزء الرئيســى
)التطبيق
العملى(
تابع الجزء
الرئيسى
)التطبيق
العملى(

األداء )النشاط(
التحية وأخذ الغياب

األھداف السلوكية
 أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذالغياب

األدوات واألجھزة
دفتر غياب

التشكيالت

تابع الوحدة التعليمية الثالثة
م

مكونات الوحدة
تابع الجزء
الرئيســى

األداء )النشاط(

الزمن

-

6

تمرينات إسترخاء – أخذ التحية – اإلنصراف .

الختام
5ق

-

األھداف السلوكية
أن تكتشف الطالب ة األخط اء الت ى تق ع فيھ ا
وتعديلھا.
أن تع رف الطالب ة كي ف تنم ى جوانبھ ا
العقلي ة كتركي ز اإلنتب اه عن د أداء حرك ات
الرجلين.
أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية .
أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .

التشكيالت

األدوات واألجھزة

الوحدة التعليمية الرابعة
األسبوع :الرابع

اليــوم :
التاريخ

1

أعمال إدارية

5ق

التحية وأخذ الغياب

 أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذالغياب

2

إحماء عام

5ق

 -الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجسم.

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئبدنيا ألداء المھارة

3

إعداد بدنى
خاص

15ق

)وقوف فتحا ً( محاولة لمس الكفين لألرض.
جلوس على الركبة اليمن ى والض غط أمام ا ً عل ى
الركبة اليسرى.
جلوس على الركبة اليسرى والضغط أماما ً عل ى
الركبة اليمنى.
جل وس طوي ل تش بيك الي دين خل ف الرقب ة -رف ع
الرجلين أماما ً عاليا ً.
الجرى على المشط مع تبادل رفع العقبين.
عمل دوائر للمشطين.
رقود ثنى إحدى الركبتين وضمھا على الصدر

-

-

أن تس تطيع الطالب ة أداء تمرين ات لمرون ة
مفصل الركبة والمشطين.
أن تش عر الطالب ة بالس عادة والتش ويق أثن اء
األداء.
أن تشارك الطالبة بإيجابية أثناء األداء.
أن تع دل الطالب ات م ن إتجاھ اتھم الس لبية
ويكتسبوا التكيف والتعاون مع زمالئھم.

دفتر غياب
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م

مكونات
الوحدة

الزمن

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

األدوات واألجھزة

التشكيالت

تابع الوحدة التعليمية الرابعة
م

4

مكونات الوحدة
 شرح المھارةم ن قب ل
المعلم ة +
اھدة
مش
ع
الموق
التعليمى

الزمن

 15ق

6

الختام

5ق

أن تتذكر الطالبة ما شاھدته من معلومات - .جھاز كمبيوتر
أن تق وم الطالب ة بتنفي ذ م ا ش اھدته ف ى  -داتا شو
البرمجية التعليمية .
 البرمجية التعليميةأن تطب ق الطالب ة الخط وات التعليمي ة  -أداة الطفو
لحركات الرجلين.
 ماسورة الحمامأن تتذكر الطالبة ما شاھدته من معلومات.
أن تق وم الطالب ة بتن في ذ م ا ش اھدته ف ى
البرمجية التعليمية .
أن تطب ق الطالب ة الخط وات التعليمي ة
لحركات الرجلين.
أن تس تطيع الطالب ة أداء ت دريبات متدرج ة
ف ى الص عوبة تت يح الوص ول إل ى تعل م
حركات الرجلين.

تعلم حركات الرجلين للمجموعة التجريبي ة بتطبي ق -
م ا ش اھدوه ف ى الموق ع التعليم ى م ن خ الل -
التدريبات المتدرجة التالية:
 أداء حرك ات ال رجلين م ن الطف و عل ى الظھ ر -ومسك ماسورة الحمام.
 أداء حرك ات ال رجلين م ن الطف و عل ى الظھ ر -بمساعدة أداة الطفو.
 أداء حرك ات ال رجلين م ن الطف و عل ى الظھ ربدون مساعدة.
 أداء حرك ات ال رجلين م ن الطف و عل ى ال بطنبمساعدة أداة الطفو.
 الدفع واإلنزالق بدون مس اعدة م ع أداء دورة أوأكثر للرجلين.
ويمك ن تعل م ھ ذا الت دريب م ن خ الل ث الث مراح ل
تعليمية ھى:
أوال :ثنى الركبتين على الصدر م ع س ـحب الكعب ين
ن ـحو المقع ـدة م ـع مالحظ ة أھمي ـة إن ـثناء أصاب ـع
الق دمين نح و الس اق ،ويس تمر س حب ال رجلين نح و
المقع دة حت ى يص بح الكعب ان عل ى بع د 20س م م ن
المقعدة .
ثاني ا :إمت داد ال رجلين م ع تحري ك الق دمين للخ ارج
وإنثنائھم ا نح و ال ذقن وبحي ث تش ير األص ابع
للخارج.
ثالثا :تبقى الرجلين مف رودتين عل ى كام ل إمت دادھما
ثم يضمان معا.
 يالح ظ تك رار ھ ذا التم رين ،وبع د الوص ول إل ىال تحكم والس يطرة ي ؤدى بإس تمرار دون توق ف مم ا
يماثل األداء الفعلى.
 أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية .تمرينات إسترخاء – أخذ التحية – اإلنصراف .
 -أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .
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5

الجزء الرئيســى
)التطبيق العملى(

 45ق

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

األدوات واألجھزة

التشكيالت

الوحدة التعليمية الخامسة
األسبوع :الخامس

اليــوم :
التاريخ:
م

مكونات الوحدة

الزمن

األداء )النشاط(

1

أعمال إدارية

5ق

التحية وأخذ الغياب

2

إحماء عام

5ق

 -الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئة الجسم.

3

إعداد بدنى
خاص

15ق

-

4

الجزء
الرئيســى
)التطبيق
العملى(

 15ق

 45ق

دفتر غياب

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئبدنيا ألداء المھارة
أن ت ؤدى الطالب ة تمرين ات بدني ة لتھيئ ة
الذراعين.
أن تجم ع الطالب ة ب ين الق درة عل ى تحم ل
المسئولية والسعادة أثناء األداء.
أن تس تطيع الطالب ة أداء التمرين ات
المرتبط ة ب بعض الص فات البدني ة
المرتبطة بحركات الذراعين.
أن تش ارك الطالب ة بإيجابي ة أثن اء أداء
التمرينات المختلفة.
أن تس تطيع الطالب ة الوص ول بالعض الت
العاملة إلى أقصى درجة ممكنة.

)وق وف فتح ا -ثب ات الوس ط( ل ف ال رأس عل ى
الجانبين بالتبادل.
)وق وف – ذراع عالي ا واألخ رى خلف ا( تب ادل -
وضع الذراعين مع ضغطھما خلفا.
ً
)وق وف تق اطع ال ذراعين عالي ا( الض غط -
بالذراعين خلفا ً.
ً
)وق وف –ال ذراعين جانب ا( عم ل دوائ ر لألم ام
وللخلف بالتبادل.
)وقوف( الطعن جانبا.
)وقوف( الطعن أماما.
)جل وس عل ى أرب ع( ق ذف ال رجلين خلف ا م ع
فتحھما.
وقوف نصفا .الوثب ألعلى مع مرجحة الذراعين  -أن تستطيع الطالبة أداء تمرينات إلكتساب
عنصر مرونة الذراعين.
لألمام وألعلي.
-

تعلم حركات الذراعين للمجموعة التجريبية بتطبي ق -
م ا ت م ش رحه م ن المعلم ه وش اھدوه ف ى الموق ع
التعليمى من خالل التدريبات المتدرجة التالية:
 أداء حرك ات ال ذراعين م ن الوق وف خ ارجالماء،حي ث تب دأ ال ذراعين م ن م ن وض عھما
الممت د أمام ا ث م مرحل ة الش د حت ى يص ال أس فل -
مس توى الكتف ين م ع إنثن اء بس يط ف ى المرف ق ث م
تتح رك الي دين ف ى إتج اه الص در حي ث تب دأ ف ى -
التحرك أماما ً متجاورتان ومتجھتان لألم ام أس فل -
الصدر مباشرة للوصول إلى تمدد الذراعين

أن تتذكر الطالب ة م ا ش اھدته م ن مع ارف  -جھاز كمبيوتر
 داتا شوومعلومات.
أن تس تطيع الطالب ة القي ام بت دريبات  -البرمجية التعليمية
متدرج ة ف ى الص عوبة للوص ول إل ى  -مقعد سويدى
مرحلة اإلتقان.
أن تشعر الطالبة بالس عادة والس رور أثن اء
األداء.
أن تصل الطالبة إلى مستوى أداء جيد.
أن تكتشف الطالبة األخطاء التى تق ع فيھ ا
وتعديلھا.
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5

رح
 شالمھارة م ن
قبل المعلم ة
 +مش اھدة
ع
الموق
التعليمى

األھداف السلوكية
 أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذالغياب

األدوات واألجھزة

التوضيح

تابع الوحدة التعليمية الخامسة
م

مكونات الوحدة

الزمن
-

تابع الجزء
الرئيســى
)التطبيق
العملى(

-

 -الختام

6

5 -ق

األھداف السلوكية
األداء )النشاط(
 أن تع رف الطالب ة ك ي ف تنم ى جوانبھ اأماما ً.
أداء حرك ات ال ذراعين م ن اإلنبط اح عل ى مقع د العقلي ة كتركي ز اإلنتب اه عن د أداء حرك ات
الذراعين.
سويدى.
أداء حرك ات ال ذراعين م ن اإلنبط اح عل ى حاف ة
الحمام.
أداء حرك ات ال ذراعين م ن الوق وف ف ى الم اء
الضحل.
أداء حرك ات ال ذراعين م ن المش ى عل ى ق اع
الحمام.
أداء حركات الذراعين مع سند الزميلة للرجلين.
 أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية.تمرينات إسترخاء – أخذ التحية – اإلنصراف .
 -أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .

األدوات واألجھزة

التوضيح

الوحدة التعليمية السادسة
األسبوع:السادس

اليــوم :
التاريخ:
م

مكونات الوحدة

الزمن

األداء )النشاط(

1

أعمال إدارية

5ق

التحية وأخذ الغياب

2

إحماء عام

5ق

 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئةالجسم.
-

3

-

دفتر غياب

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئبدنيا ألداء المھارة
 أن تعرف الطالبة معلومات ومعارف ع نأھم العضالت العاملة فى المھارة.
 أن تش ارك الطالب ة بإيجابي ة أثن اء أداءالتمرينات المختلفة.
 أن ت تقن الطالب ات أداء بع ض التمرين اتالمختلفة إلطالة األجزاء المختلفة من
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إعداد بدنى خاص

15ق

-

)وقوف فتحا -ثبات الوس ط( ل ف ال رأس عل ى
الجانبين بالتبادل.
)وق وف – ال ذراعين عالي ا( ض غط ال ذراعين
خلفا ثم للجانبين.
)وقوف( الطعن جانبا.
)وقوف( الطعن أماما.

األھداف السلوكية
 أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذالغياب

األدوات واألجھزة

التوضيح

تابع الوحدة التعليمية السادسة
م

مكونات الوحدة

الزمن

تابع اإلعداد
البدنى الخاص

األداء )النشاط(
-

4

 ش رح المھ ارةم ن قب ل
المعلم ة +
اھدة
مش
ع
الموق
التعليمى

 15ق

5

الجزء الرئيســى
)التطبيق العملى(

45ق

6

الختام

5ق

)جلوس على أرب ع( ق ذف ال رجلين خلف ا م ع
فتحھما.
وق وف نص فا  -الوث ب ألعل ى م ع مرجح ة
الذراعين لألمام وألعلي.

األھداف السلوكية
الجسم المشتركة فى أداء المھارة.
 -أن تشعر الطالبة بالسعادة أثناء األداء.

تعل م حرك ات ال ذراعين للمجموع ة التجريبي ة -
بتطبيق ما تم ش رحه م ن المعلم ه وش اھدوه ف ى
الموق ع التعليم ى م ن خ الل الت دريبات المتدرج ة -
التالية:
 أداء حرك ات ال ذراعين م ع س ند الزميل ةللرجلين.
 الش د بال ذراعين م ع تش بيك ال رجلين بواس طةعوامات الشد الطافية . Pull Buoys
 الش د بال ذراعين م ع إس تخدام الكف وف -. Hand Paddles
 -أداء حركات الذراعين من الدفع واإلنزالق

تمرينات إسترخاء – أخذ التحية – اإلنصراف .

األدوات واألجھزة

التوضيح

أن تق وم الطالب ة بتنفي ذ م ا ش اھدته ف ى
البرمجية التعليمية .
أن تس تطيع الطالب ة القي ام بت دريبات
متدرج ة ف ى الص عوبة للوص ول إل ى
مرحلة اإلت قان.
أن تشعر الطالبة بالس عادة والس رور أثن اء
األداء.
أن تصل الطالبة إلى مستوى أداء جيد.
أن تكتشف الطالبة األخطاء التى تق ع فيھ ا
وتعديلھا.
أن تع رف الطالب ة كي ف تنم ى جوانبھ ا
العقلية كتركي ز اإلنتب اه عن د أداء حرك ات
الذراعين.

 جھاز كمبيوتر داتا شوة
 البرمجيالتعليمية
 عوام ات الش دPull
الطافي ة
Buoys
وف
 الكفPaddles
. Hand

 أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية. -أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .
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الوحدة التعليمية السابعة
األسبوع :السابع

اليــوم :
التاريخ:
م

مكونات الوحدة

الزمن

األداء )النشاط(

1

أعمال إدارية

5ق

التحية وأخذ الغياب

2

إحماء عام

5ق

3

4

5

إعداد بدنى خاص

 شرح المھ ارةم ن قب ل
المعلم ة +
اھدة
مش
ع
الموق
التعليمى
الجزء الرئيســى
)التطبيق العملى(

15ق

 15ق

 45ق

 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئةالجسم.
 )وقوف( ثنى رسغى اليدين أماما ً وخلفا ً. )وقوف فتحا -ثبات الوسط( ل ف ال رأس عل ىالجانبين بالتبادل.
 )وقوف( الطعن أماما. )وقوف فتحا -ثبات الوسط( ل ف ال رأس عل ىالجانبين بالتبادل.
 انبطاح على مقعد سويدى  .الجذع ح ر تش بيكاليدين خلف الرأس تقوس الجذع خلفا
 )وق وف( وض ع إح دى الق دمين عل ى مقع دوالضغط عليھا أماما مفرودة
تعلم التنفس للمجموعة التجريبي ة بتطبي ق م ا ت م
شرحه من المعلمه وشاھدوه فى الموقع التعليمى
من خالل التدريبات المتدرجة التالية:
 الوقوف ودفع ق اع الح وض ألخ ذ الش ھيق م نالف م ث م إخ راج الزفي ر م ن الف م واألن ف ف ى
الماء.
 اإلنبطاح عل ى مقع د س ويدى وأداء الت نفس م عحركات الذراعين.
 الوق وف ف ى الم اء الض حل – رف ع ال رأسللتنفس وأخذ الشھيق فى نھاية الشد.

األھداف السلوكية
 أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذالغياب

األدوات واألجھزة

التوضيح

دفتر غياب

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئبدنيا ألداء المھارة
-

أن تش عر الطالب ة بالس عادة أثن اء أداء  -مقعد
التمرينات.
أن تعرف الطالبة معلومات ومع ارف ع ن
أھم العضالت العاملة فى المھارة.
أن تكتس ب الطالب ة الش عور بالس عادة عن د
أداء التمرينات.
أن تش ارك الطالب ة بإيجابي ة أثن اء أداء
التمرينات المختلفة.
أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھي ئ
بدنيا ألداء المھارة
أن تتذكر الطالب ة م ا ش اھدته م ن مع ارف
 جھاز كمبيوترومعلومات.
أن تطب ق الطالب ة م ا ش اھدته ف ى الموق ع  -داتا شو
 البرمجية التعليميةالتعليمى.
أن تع رف الطالب ة كي ف تنم ى جوانبھ ا  -مقعد سويدى
العقلية كتركيز اإلنتباه .
أن تنم ى ف ى الطالب ة الق درة عل ى النق د
الذاتى.
أن تفھم الطالبة تسلسل األداء الحركى .
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تابع الوحدة التعليمية السابعة
م

مكونات الوحدة

الزمن

تابع الجزء
الرئيســى
)التطبيق العملى(

6

الختام

5ق

األھداف السلوكية
أن تكتش ف الطالب ة ن واحى الق وة
والضعف عند األداء.
أن تقيم الطالبة زمالئھ ا تقييم ا ً ص حيحا ً
بإستمرار اثناء أداء التدريبات.

األداء )النشاط(
 أداء الشد والتنفس من المشى. أداء الشد والتنفس من اإلنزالق. أداء حركات الذراعين والتنفس م ع ض ربات -رجلين تبادلية.
 أداء حركات الذراعين والت نفس م ع حرك اترجلين برست.
 أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية.تمرينات إسترخاء – أخذ التحية – اإلنصراف .
 -أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .

األدوات واألجھزة

التوضيح

الوحدة التعليمية الثامنة
األسبوع :الثامن

اليــوم :
التاريخ:
م

مكونات الوحدة

الزمن

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

األدوات واألجھزة

1

أعمال إدارية

5ق

التحية وأخذ الغياب

 أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذالغياب

دفتر غياب

2

إحماء عام

5ق

 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئةالجسم.

3

إعداد بدنى
خاص

15ق

 )وقوف( الطعن أماما. )وقوف( ثنى رسغى اليدين أماما ً وخلفا ً. انبطاح على مقعد سويدى  .ال ذراعين عالي ا .ممسكتين بالمقعد .والرجلين حرة رفع الرجلين
خلفا عاليا
 وقوف على اليدين .ثني الذراعين رقود  -اليدين بجوار االذنين -ثني الجذع أماما )وق وف( الوث ب ألعل ى ث م ألس فل م ع ثن ىالركبتين

التوضيح

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئبدنيا ألداء المھارة
-

-
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-

أن تع رف الطالب ة معلوم ات ع ن كيفي ة
عمل إطاالت مختلفة آلج زاء مختلف ة م ن
الجسم.
أن تع دل الطالب ة م ن إتجاھاتھ ا الس لبية
وتكتسب التكيف والتعاون مع زمالئھا.
أن تع رف الطالب ة وتح دد أج زاء الجس م
العاملة أثناء أداء سباحة الصدر.
أن تھ تم الطالب ة بس المة زميالتھ ا أثن اء
أداء التمرينات.

تابع الوحدة التعليمية الثامنة
م

4

مكونات الوحدة
 شرح المھارةم ن قب ل
المعلم ة +
اھدة
مش
ع
الموق
التعليمى

الزمن

األداء )النشاط(
-

 15ق

5

الجزء الرئيســى
)التطبيق العملى(

 45ق

6

الختام

5ق

تعل م التوقي ت والتواف ق للمجموع ة التجريبي ة
بتطبيق ما شاھدوه فى الموقع التعليمى م ن خ الل -
التدريبات المتدرجة التالية:
 أداء التواف ق ب ين حرك ات ال رجلين وال ذراعين -مرة واحدة والتوقف ثم التكرار
 التمرين عل ى التواف ق ب ين ال رجلين وال ذراعينفقط.
 أداء التم رين عل ى التواف ق ب ين ال رجلينوالذراعين والتنفس.
تمرينات إسترخاء – أخذ التحية – اإلنصراف .

-

األدوات واألجھزة
األھداف السلوكية
أن ت تعلم الطالب ة كبفب ة ال ربط ب ين  -جھاز كمبيوتر
الخطوات التعليمية وبعضھا.
 داتا شوأن تس تطيع الطالب ة ال تحكم ف ى أج زاء  -البرمجية التعليمية
جسمھا أثناء أداء سباحة الصدر.
أن تس تطيع الطالب ة أداء تمرين ات بدني ة
تس اعدھا عل ى أداء التواف ق ف ى س باحة
الصدر بشكل جيد.
أن تكتش ف الطالب ة ن واحى الق وة
والضعف عند األداء
أن تق يم الطالب ة زمالئھ ا تقييم ا ً ص حيحا ً
بإستمرار اثناء أداء التدريبات.
أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية
أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .

التوضيح

الوحدة التعليمية التاسعة
اليــوم :
التاريخ:
م
1

2

األسبوع :التاسعة

مكونات الوحدة

الزمن

األداء )النشاط(

األھداف السلوكية

األدوات واألجھزة

أعمال إدارية

5ق

التحية وأخذ الغياب

 أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذالغياب

دفتر غياب

إحماء عام

5ق

 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئةالجسم.

التوضيح

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئبدنيا ألداء المھارة
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تابع الوحدة التعليمية التاسعة
م

مكونات الوحدة

الزمن

3

إعداد بدنى
خاص

15ق

-

4

 شرح المھارةم ن قب ل
المعلم ة +
اھدة
مش
ع
الموق
التعليمى

-

 15ق

5

الجزء الرئيســى
)التطبيق العملى(

 45ق

6

الختام

5ق

األداء )النشاط(
)وقوف( ثنى رسغى اليدين أماما ً وخلفاً.
)وقوف فتحا -ثبات الوسط( ل ف ال رأس عل ى
الجانبين بالتبادل.
)وقوف( الطعن أماما.
جلوس طويل فتحا  .اليدين بين الركبتين تبادل
لف الجذع على الجانبين
رقود -اليدين بجوار االذنين -ثني الجذع أماما
وقوف على اليدين .ثني الذراعين
جل وس عل ى أرب ع دف ع إح دى ال ذراعين أمام ا ً
والرجل العكسية خلفا ً.

تعل م التوقي ت والتواف ق للمجموع ة التجريبي ة
بتطبيق ما شاھدوه فى الموقع التعليمى من خ الل
التدريبات المتدرجة التالية:
 أداء التم رين عل ى التواف ق ب ين ال رجلينوالذراعين والتنفس.
 التمرين على أداء حركات الرجلين ثم حركاتالذراعين.
 أداء السباحة كاملة مع غلق العينين. أداء السباحة كاملة بعرض الحمام.تمرينات إسترخاء – أخذ التحية – اإلنصراف .

-

-

-

-

-

األھداف السلوكية
أن تكتس ب الطالب ات ال روح الرياض ية
والتع اون م ع زمالئھ م أثن اء أداء
التمرينات.
أن تتعرف الطالبات على أج زاء جس مھم
المستخدمة أثناء أداء سباحة الصدر.
أن تنمى ل دى الطالب ة الس مات الشخص ية
الحميدة.
أن تس تطيع الطالب ة أداء تمرين ات بدني ة
مختلفة تساعدھا عن د أداء س باحة الص در
كاملة.

األدوات واألجھزة

التوضيح

أن تس تطيع الطالب ات أداء ت دريبات  -جھاز كمبيوتر
للتوافق بين حرك ات ال رجلين وال ذراعين  -داتا شو
والـتنفس.
 البرمجية التعليميةأن تتقبل الطالب ة توجيھ ات المعلم ة أثن اء
أداء سباحة الصدر .
أن تشعر الطالبة بالسعادة والسرور أثن اء
األداء
أن تستطيع الطالبة متابع ة األداء بطريق ة
صحيحة.
أن تعرف الطالبات النقاط التعليمي ة ألداء
س باحة الص در كامل ة والتم ارين
المصاحبة إلتقانھا.
أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية
أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .
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الوحدة التعليمية العاشرة
األسبوع :العاشر

اليــوم :
التاريخ:
م

مكونات الوحدة

الزمن

األھداف السلوكية

األداء )النشاط(

1

أعمال إدارية

5ق

التحية وأخذ الغياب

 أن تعتاد الطالبة على النظام والقيادة وأخذالغياب

2

إحماء عام

5ق

 الجرى وأداء تمرينات بدنية عامة لتھيئةالجسم.

 أن تمارس الطالبة بعض التمرينات لتھيئبدنيا ألداء المھارة

15ق

)وقوف( ثنى رسغى اليدين أماما ً وخلفا ً.
)وقوف فتحا -ثبات الوسط( لف ال رأس
على الجانبين بالتبادل.
)وقوف( الطعن أماما.
وقوف نصفا .الوثب ألعلى
جل وس عل ى أرب ع دف ع إح دى ال ذراعين
أماما ً والرجل العكسية خلفا ً.
)وق وف( – وض ع إح دى الق دمين عل ى
مقعد والضغط عليھا أماما مفرودة

3

إعداد بدنى خاص

-

4

5

6

 شرح المھ ارةم ن قب ل
المعلم ة +
اھدة
مش
ع
الموق
التعليمى
الجزء الرئيســى
)التطبيق العملى(
الختام

 15ق

 45ق

5ق

األدوات واألجھزة
دفتر غياب

-

أن تتع رف الطالب ات عل ى أج زاء جس مھم  -مقعد
المستخدمة أثناء أداء سباحة الصدر.
أن تكتس ب الطالب ات ال روح الرياض ية
والتعاون مع زمالئھم أثناء أداء التمرينات.
أن تتع رف الطالب ات عل ى أج زاء جس مھم
المستخدمة أثناء أداء سباحة الصدر.
أن تنم ى ل دى الطالب ة الس مات الشخص ية
الحميدة.

-

أن تكتش ف الطالب ة األخط اء الت ى تق ع فيھ ا  -جھاز كمبيوتر
 داتا شووتعديلھا.
أن تعرف الطالبة كي ف تنم ى جوانبھ ا العقلي ة  -البرمجية التعليمية
كتركيز اإلنتباه عند أداء التوافق ب ين حرك ات
الرجلين والذراعين والتنفس.
أن تنمى فى الطالبة القدرة على النقد الذاتى.
أن تطب ق الطالب ة تسلس ل األداء الحرك ى
لسباحة الصدر بإنسيابية.
أن يعود جسم الطالبة إلى حالته الطبيعية.
أن تشعر الطالبة بالسعادة والرضا .

-

تعل م التوقي ت والتواف ق للمجموع ة
التجريبي ة بتطبي ق م ا ش اھدوه ف ى الموق ع -
التعليم ى م ن خ الل الت دريبات المتدرج ة
التالية:
 أداء السباحة كاملة مع غلق العينين. أداء السباحة كاملة بعرض الحمام. أداء السباحة كاملة فى صورة سباقات.تمرين ات إس ترخاء – أخ ذ التحي ة – -
اإلنصراف .

التوضيح
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ﻣرﻓق )(12
ﺻور ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ
م

الوصف والمكونات

1

اطار يتضمن الصفحة
الرئيس ية للموق

ع

)مقدم ة ع ن الموق ع
وع ن س باحة الص در
وفالشة ترحيب(.

2

اط ار يحت وي عل ى
ص فحة إتص ل بن ا
)لإلتصال بين الطالب ة
والمعلم(.

3

إط ار يتض من تس جيل
المس تخدم للتفاع ل م ع
المعلم
-

نص

-

صوت

االطار

12/2
م

الوصف والمكونات

4

ص فحة التفاع ل م ع
المعلم

5

-

نص

-

صوت

د الت

أح

دريبات

التعليمي ة لحرك ات
الذراعين وتتضمن

6

-

نص

-

صورة

-

فيديو

-

موسيقى

إط ار يتض من الق انون
ال دولى لس باحة الص در
حيث يحتوى على
-

المواص

فات

القانوني ة لحمام ات
السباحة.
-

م

واد الق

انون

المرتبط ة بس باحة
الصدر.

االطار

12/3
م

الوصف والمكونات

7

ص فحة تق ديم إلختب ر
معلومات ك الخاص ة
بمرحل ة التوقي ت
والتوافق.

8

9

إط ار يتض من الس ؤال
ر
األول إلختب
معلومات ك الخاص ة
بمرحل ة التوقي ت
والتوافق.

إط ار يتض من إجاب ة
الس ؤال األول لمرحل ة
التوقيت والتوافق عن دما
تكون اإلجابة صحيحة.

االطار

مرفق )(13

اﻟﺳــﻳﻧﺎرﻳو

الجـانـــب المرئــــى

الجـانـــب المسمـوع

وصف اإلطــــار
 عن د كتاب ة إس م الموق ع ف ى ال ـ  Urlتظھ ر الص فحةالموجودة فى الجانب المرئى والت ى تق وم فيھ ا الطالب ة
بإدخال إسم المستخدم والرقم السرى ،ثم الضغط عل ى
كلم ة  Okلتظھ ر لھ ا الص فحة التالي ة وھ ى الص فحة
الرئيسية للموقع التعليمى.
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
أھداف سلوكية

الصفحة الرئيسية

مواقع تھمك

مراجع بحث

خبراء فى مجال السباحة

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

عزيزتى الطالبة:
اآلن يمكن ك تعل م س باحة الص در بأح دث األس اليب التكنولوجي ة الحديث ة
حي ث أن ھ ذا البرن امج ض من متطلب ات الحص ول عل ى بح ث دكت وراة
بعن وان "بن اء موق ع تعليم ى وت أثيره عل ى تعل م س باحة الص در لطالب ات
كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق"

صورة متحركة لسباحة الصدر

الصفحة الرئيسية

حركات الرجلين
حركات الذراعين

التوقيت والتوافق

Google

فالشة ترحيب باألعضاء

صورة ثابتة توضح
سباحة الصدر من
األمام

مجموعة صور ثابتة تعليمية لسباحة الصدر

أھداف سلوكية

وضع الجسم

التنفس

مقدمة عن سياحة الصدر

صورة ثابتة
توضح سباحة
الصدر من األمام

إتصل بنا

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا

وصف اإلطــــار
 بع د إدخ ال إس م المس تخدم وال رقم الس رى تس تطيعالطالبة الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع
 تتغير لون أيقونة الصفحة الرئيسية م ن الل ون األس ودإلى اللون األحمر وتظھر الصفحة الموجودة بالجان ب
المرئى حيث تحتوى على
 بن ر ) (bannerب ه ص ورة لحم ام س باحة يوج دعليھ ا فالش ة متحرك ة م ن الجان ب األيم ن إل ى
األيسر وھى فالشة ترحيب باألعضاء
 ف وتر ) (footerف ى أس فل الشاش ة وھوعب ارة ع نمجموعة من األيقونات الرئيس ية ف ى الص فة والت ى
تتكرر بجميع الصفحات بعد ذلك كما ھى مع تغيير
لون األيقونة عندما تكون نشطة إل ى الل ون األحم ر
ووتتك رر أيض ا ھ ذة األيقون ات ف ى نف س الص فحة
تحت البنر )(banner
 ف ى منتص ف الص فحة ) (siteيوج د عل ى يس ارالص فحة مجموع ة األيقون ات الخاص ة بالتحلي ل
الفنى لسباحة الصدر وأسفلھا أيقونة لمحرك البحث
جوجل ثم صورة توض يحية لس باحة الص در ،بينم ا
عل ى يم ين الص فحة توج د ثالث ة أيقون ات خاص ة
بالمواقع  ،المراجع  ،الخبراء ف ى مج ال الس باحة ،
وأس فلھا ص ورة توض يحية لس باحة الص در  ،وف ى
المنتص ف توض يح بعن وان البح ث وأس فله ص ورة
متحرك ة لس باحة الص در ،ث م فالش ة ترحي ب عل ى
ش كل وم يض ،وأس فلھا مجموع ة م ن الص ور
التعليمية الثابتة لسباحة الصدر.
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

التفاعل

قانون

http://news.bbc.co.uk/sport2/low/other_sports/swimming/4227072.stm
http://www.artofswimming.com/page.aspx?p=stbwe
http://www.youtube.com/watch?v=T2YN3irK1N8
http://www.youtube.com/watch?v=WpWeDL0sFaI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nMoJVla31tc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PHojPPuVIzk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PCFnpc-BFgk&feature=related

1
2
3
4
5
6
7

http://video.search.yahoo.com/search/video?p=breaststroke+swimming&fr=yfpt-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8

8

http://www.expertvillage.com/video/19560_swim-breast-intro.htm

9

1

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

 بالضغط على أيقونة مواقع تھمك الموجودة بالص فحةالرئيسية تظھر الصفحة الحالية الموج ودة بالجان ب
المرئى.
إتصل بنا

وضع الجسم
حركات الرجلين
حركات الذراعين
التنفس

 يوج د أس فل الص فحة أيق ونتين  2 ،1وذل ك لتكمل ةالمواقع فعند الضغط على األيقونة  2تص بح نش طة
وتتحول من اللون األسود إلى اللون األحمر.
 يتم عمل نس خ للموق ع الم راد مش اھدته ث م ف تح ايقون ةجوجل وعمل لصق فى محرك البح ث جوج ل أو ف ى
العن وان أعل ى الص فحة ث م بح ث لي تم ف تح الموق ع
التعليم ى لس باحة الص در وھ و عب ارة ع ن في ديو
تعليمى.

التوقيت والتوافق

Google
صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

2

قانون

وصف اإلطــــار

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

1

أبو العال أحمد عبدالفتاح 1996م 48 = 12 × 4 ":ساعة لتعليم السباحة" ،دار الفكر
العربى ،القاھرة.
أحمد يوسف سعد الدين 2005م" :تأثير إستخدام الوسائل الفائقة على تعليم سباحة الصدر
لألطفال المبتدئين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنين ،جامعة
حلوان.
أسامة كامل راتب 1998م" :تعليم السباحة" ،ط ،3دار الفكر العربى ،القاھرة.
عبد العزيز محمد عبد العزيز 2002م" :تأثير برنامج بالرسوم المتحركة على سباحتى
الزحف على البطن والظھر لدى المبتدئين" ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،كلية التربية
الرياضية ،جامعة المنيا.
مايسة محمد عفيفى السيد 2006م" :فاعلية إستخدام الھيبرميديا على تعلم سباحة الزحف
على الظھر للطالبات المبتدئات" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية،
جامعة الزقازيق.

6

محمد على القط 1999م" :المبادئ العلمية للسباحة" ،دار القبس للطباعة.

2
3
4
5

1

التفاعل

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

 بالضغط على أيقونة مراجع بحث الموجودة بالصفحةالرئيسية تظھر الصفحة الحالية الموج ودة بالجان ب
المرئى.
إتصل بنا

وضع الجسم

 يوج د أس فل الص فحة أيق ونتين  2 ،1وذل ك لتكمل ةالمراجع فعند الضغط على األيقونة  2تصبح نشطة
وتتحول من اللون األسود إلى اللون األحمر.

حركات الرجلين
حركات الذراعين
التنفس
التوقيت والتوافق

Google
صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

2

قانون

وصف اإلطــــار

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية
1
2
3
4
5
6
7
8

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

أ.د /إبتسام توفيق عبد الرازق :أستاذ السباحة المتفرغ بقسم الرياضات المائية والمنازالت ووكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب سابقا بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.
أ .د /أمل محمد أبو المعاطى :أستاذ بقسم الرياض ات المائي ة والمن ازالت بكلي ة التربي ة الرياض ية
بنات جامعة الزقازيق.
أ.د /سحر عبدالعزيز على حج ازى :أس تاذ الس باحة ورئ يس قس م الرياض ات المائي ة والمن ازالت
بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق.
أ .د /طـارق محمد ندا  :أس تاذ الس باحة بقس م الرياض ات المائي ة ووكي ل الكلي ة لش ئون الدراس ات
العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق.
أ .د /عبير عبد الرحمن شديد :أستاذ بقسم الرياضات المائية والمن ازالت بكلي ة التربي ة الرياض ية
بنات جامعة الزقازيق.
أ.د /محمد صبرى عمر :أستاذ ت دريب الس باحة ووكي ل الكلي ة لش ئون الدراس ات العلي ا والبح وث
بكلية التربية الرياضية بنين جامعة األسكندرية -أبوقير.
أ .د  /محمد على القط  :أستاذ السباحة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا بكلي ة
التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق.
أ.د /يحيى مصطفى على :أستاذ تدريب السباحة المتف رغ بقس م ت دريب الرياض ات المائي ة – كلي ة
التربية الرياضية – بوقير جامعة األسكندرية.

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

وصف اإلطــــار
 بالض غط عل ى أيقون ة خب راء ف ى مج ال الس باحةالموجودة بالصفحة الرئيسية تظھر الصفحة الحالية
الموجودة بالجانب المرئى.

إتصل بنا

 -وتحتوى الصفحة على خبراء فى مجال السباحة.

وضع الجسم
حركات الرجلين
حركات الذراعين
التنفس
التوقيت والتوافق

Google
صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

أوالً :األھداف المعرفية:

إتصل بنا

وضع الجسم

التدريبات التعليمية

حركات الرجلين

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

ثانيا ً :األھداف المھارية:

وصف اإلطــــار
 يتك رر بع د ذل ك البن ر ) ،(Bannerوالف وتر) (Footerف ى جمي ع الص فحات ك ذلك أيقون ات
التحلي ل الفن ى لس باحة الص در الموج ودة عل ى يس ار
ويمين الصفحة .
 وبالضغط على أيقون ة األھ داف الس لوكية تتح ول م نالل ون األس ود إل ى الل ون األحم ر وتظھ ر الص فحة
الموجودة بالجانب المرئى وتحتوى على ثالثة أھداف
رئيسية وھى األھ داف المعرفي ة ،األھ داف المھاري ة،
األھداف الوجدانية .

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

Google

ثالثا ً :األھداف الوجدانية:

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا

التحليل الفنى

وضع الجسم

التدريبات التعليمية

حركات الرجلين

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

شرح للتطور التاريخى للسباحة

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

وصف اإلطــــار
 يتك رر بع د ذل ك البن ر ) ،(Bannerوالف وتر) (Footerف ى جمي ع الص فحات ك ذلك أيقون ات
التحلي ل الفن ى لس باحة الص در الموج ودة عل ى يس ار
ويمين الصفحة .
 وبالضغط على أيقونة نبذة تاريخي ة تتح ول م ن الل وناألسود إلى اللون األحم ر وتظھ ر الص فحة الموج ودة
بالجان ب المرئ ى وتحت وى عل ى ش رح التط ور
التاريخى لسباحة الصدر
 ك ذلك يوج د أيق ونتين أس فل الص فحة األيقون ة رق م 1لونھا احمر واألخرى ) (2لونھ ا أس ود وعن د الض غط
عليھ ا تتح ول م ن الل ون الس ود إل ى الل ون األحم ر
لتكمل تطور وإنتشار سباحة الصدر.

إختبر معلوماتك

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

1
الصفحة الرئيسية

2

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

القانون الدولى لسباحة الصدر ويشتمل على:
أوال :المواصفات القانونية لحمامات السباحة
ثانيا :مواد القانون المرتبطة بسباحة الصدر

إتصل بنا

وضع الجسم
حركات الرجلين

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

صورة

إختبر معلوماتك

 يتك رر بع د ذل ك البن ر ) ،(Bannerوالف وتر) (Footerف ى جمي ع الص فحات ك ذلك أيقون ات
التحلي ل الفن ى لس باحة الص در الموج ودة عل ى يس ار
ويمين الصفحة .
 وبالض غط عل ى أيقون ة الق انون تتح ول م ن الل وناألسود إلى اللون األحم ر وتظھ ر الص فحة الموج ودة
بالجانب المرئى
 وبالض غط عل ى أيقون ة أوال :المواص فات القانوني ةلحمامات السباحة تتحول من اللون األسود إل ى الل ون
األحم ر وتظھ ر محتوي ات اليقون ة وھك ذا بالنس بة
لأليقون ة الثاني ة وھ ى ثاني ا ً :م واد الق انون المرتبط ة
بسباحة الصدر.

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

وصف اإلطــــار

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

الصفحة التفاعلية

إتصل بنا

وضع الجسم

التدريبات التعليمية

حركات الرجلين

إسم المستعمل

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

وصف اإلطــــار
 يتك رر بع د ذل ك البن ر ) ،(Bannerوالف وتر) (Footerف ى جمي ع الص فحات ك ذلك أيقون ات
التحلي ل الفن ى لس باحة الص در الموج ودة عل ى يس ار
ويمين الصفحة .
 بالضغط على أيقونة التفاعل تتحول من اللون األس ودإلى اللون األحمر وتظھر الصفحة الموجودة بالجان ب
المرئى
 يتم إدخال إسم المستعمل )المستخدم( ثم الض غط عل ىأيقونة حسنا ً لتظھر صفحة التفاعل التالية.

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

Google

حسنا

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

الصفحة التفاعلية

إتصل بنا

وضع الجسم

التدريبات التعليمية

حركات الرجلين

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

وصف اإلطــــار
 يتك رر بع د ذل ك البن ر ) ،(Bannerوالف وتر) (Footerف ى جمي ع الص فحات ك ذلك أيقون ات
التحلي ل الفن ى لس باحة الص در الموج ودة عل ى يس ار
ويمين الصفحة .
 بعد إدخال إسم المستعمل )المستخدم( والض غط عل ىأيقونة حسنا ً تظھ ر ص فحة التفاع ل الحالي ة الموج ودة
ف ى الجان ب المرئ ى وھ ى عب ارة ع ن ص فحة ش ات
سواء كانت بالكتابة أو من خالل المايك.

إختبر معلوماتك

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

التحليل الفنى

إتصل بنا

التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى
األخطاء الشائعة
إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

وضع الجسم
حركات الرجلين

اإلسم:
البريد اإللكترونى:
الدولة:
الجامعة:
الكلية:
الموبايل:
عنوان الرسالة:
الرسالة:
إرفاق ملف:

حركات الذراعين
التنفس

 يتك رر بع د ذل ك البن ر ) ،(Bannerوالف وتر) (Footerف ى جمي ع الص فحات ك ذلك أيقون ات
التحلي ل الفن ى لس باحة الص در الموج ودة عل ى يس ار
ويمين الصفحة .
 بالض غط عل ى أيقون ة إتص ل بن ا تتح ول م ن الل وناألسود إلى اللون األحم ر وتظھ ر الص فحة الموج ودة
بالجانب المرئى
 يتم إدخال البيانات الموجودة بالصفحة ثم ي تم الض غطعلى أيقونة إتصل بنا وبذلك يتم إرفاق البيانات واللف
المرفق إلى الباحثة على اإليميل.

التوقيت والتوافق

Google
صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

إتصل بنا

أھداف سلوكية

إتصل بنا

وصف اإلطــــار

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

التدريبات التعليمية
التدريب األول :
 أداء التوافق بين حركات الرجلين والذراعين مرة واحدة والتوقف ثمالتكرار .

-

إتصل بنا

-

وضع الجسم

-

حركات الرجلين
حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك

إذا ض غطى بالف أرة م رة  -عند الضغط على مفتاح التدريبات التعليمية ف ى
واح دة عل ى أيقون ة
الجان ب األيم ن ي تم تغيي ره إل ى الل ون األحم ر
الت دريبات التعليمي ة تظھ ر
ويظھر أسفله خط  .يظھر محت واه ف ى منتص ف
الشاشة التالية
الشاشة
إذا ض غطى عل ى أيقون ة
في دو ي تم رؤي ة المھ ارة  -تظھر أجزاء ھذا المفتاح )التدريبات التعليمي ة(
أعلى اإلطار وعند الضغط عل ى أى عن وان ي تم
فيديو.
تغيير لونه من اللون األزرق إلى اللون األحم ر
موسيقى مصاحبة للفيديو .
أى أنه فعال .
 يوجد أسفل النص صورة توضح المھارة يوج د أس فل الص ورة س بعة مف اتيح لمش اھدةالمھارة

أربع صور توضح التدريبات التعليمية بالتسلسل
Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

وصف اإلطــــار

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المرئــــى

الجـانـــب المسمـوع

بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

مقدمة
يكون الجسم أفقيا مائال الى اس فل وكلم ا ك ان الجس م افقي ا كلم ا قل ت
المقاومة وتختلف درجة المي ل ف ى س باحة الص در عنھ ا ف ى س باحة
الزح ف والظھ ر فتك ون أكب ر ،وذل ك حت ى ي تمكن الس باح م ن اداء
ضربات الرجلين بفاعلية داخل الماء

إتصل بنا

وضع الجسم
حركات الرجلين
حركات الذراعين
التنفس

األخطاء الشائعة

-

إذا ض غطى عل ى أيقون ة  -عن د الض غط عل ى أيقون ة وض ع الجس م ف ى
في دو ي تم رؤي ة المھ ارة
الجان ب األيس ر م ن الشاش ة ي تم تغييرھ ا إل ى
فيديو.
الل ون األحمر،ويظھ ر محتواھ ا ف ى منتص ف
الشاشة
موسيقى مصاحبة للفيديو .
 تظھر أجزاء ھذه األيقونة ) طريقة األداء ( فىمنتصف الشاشة وعند الض غط عل ى أى عن وان
تابع لوضع الجسم على يم ين الشاش ة ي تم تغيي ر
لون ه م ن الل ون األزرق إل ى الل ون األحم ر أى
أنه فعال )نشط( .
-

يوج د اس فل ال نص أيقون ة في ديو عن د الض غط
على أيقونة فيديو يتم مشاھدة المھارة فيديو

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك

صورة توضيحية لوضع الجسم
Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

-

وصف اإلطــــار

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المرئــــى

الجـانـــب المسمـوع

بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

وضع الجسم
يعتب ر وض ع الجس م ف ى س باحة الص در مش ابھا لم ا ھ و علي ه ف ى
الط رق األخ رى فيك ون انس يابيا وأفقي ا وال ذراعين وال رجلين ف ى
وضع يسمح لھما بتأدية الحركة الصحيحة.

إختبر معلوماتك

وضع الجسم
حركات الرجلين

-

 عند الضغط عل ى أيقون ة التحلي ل الفن ى ف ى الجان بإذا ض غطى عل ى
األيم ن م ن الشاش ة ي تم تغييرھ ا م ن الل ون األزرق
أيقون ة في دو ي تم رؤي ة
إل ى الل ون األحمر،ويظھ ر محتواھ ا ف ى منتص ف
المھارة فيديو.
الشاشة
موس يقى مص احبة
للفيديو .
 تظھ ر أج زاء ھ ذه األيقون ة ) التحلي ل الفن ى( ف ىمنتصف الشاشة
 -يوجد أسفل النص صورة توضح المھارة

حركات الذراعين

 يوجد أس فل الص ورة مفت احين لش رح التحلي ل الفن ىلوض ع الجس م ،عن د الض غط عل ى المفت اح وتغيي ر
لونه للون األحمر يعنى أنه نشط وفعال.

التوقيت والتوافق

يوجد اسفل النص أيقونة في ديو عن د الض غط عل ى
أيقونة فيديو يتم مشاھدة المھارة فيديو

صورة توضيحية لما تم شرحه أعلى

-

Google
1

2

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

إتصل بنا

التنفس

األخطاء الشائعة

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

-

وصف اإلطــــار

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المرئــــى

الجـانـــب المسمـوع

بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

وضع الجسم
بالنسبة للرأس يكون ھناك ارتف اع بس يط ف ى ال رأس والنظ ر لألم ام
ب دون تقل ص ف ى عض الت الرقب ة وال رجلين بكاملھم ا أس فل س طح
الماء والكتفين فى مستوى سطح الماء.

التوجيھات الفنية

-

إتصل بنا

وضع الجسم
حركات الرجلين
حركات الذراعين
التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق
إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية لما تم شرحه أعلى
Google
1

2

الصفحة الرئيسية

إذا ض غطى عل ى  -عند الضغط عل ى أيقون ة ) 2المفت اح  (2ي تم تغيي ره
أيقونة في دو ي تم رؤي ة
من اللون األزرق إلى اللون األحمر،ويظھر محتواه
المھارة فيديو.
فى منتصف الشاشة
موس يقى مص احبة
 تظھر أجزاء ھذه األيقونة فى منتصف الشاشةللفيديو .
-

يوجد اسفل النص أيقونة في ديو عن د الض غط عل ى
أيقونة فيديو يتم مشاھدة المھارة فيديو

 يوجد أسفل النص صورة توضح المھارة يوج د أس فل الص ورة مفت احين عن د الض غط عل ىالمفت اح رق م  1ي تم الع ودة الع ودة للص فحة الس ابقة
مرة أخرى .
 عن د الض غط عل ى أيقون ة في ديو ي تم رؤي ة المھ ارةفيديو.

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
أھداف سلوكية

-

وصف اإلطــــار

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المرئــــى

الجـانـــب المسمـوع

بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

قانون

التفاعل

التدريبات التعليمية
التدريب األول:
دفع قاع الحوض للطفو األفقى واالنزالق والذراعان داخل الماء.

-

إذا ض غطى عل ى -
أيقونة في دو ي تم رؤي ة
التدريب فيديو.
موس يقى مص احبة
للفيديو .
-

حركات الرجلين
حركات الذراعين

األخطاء الشائعة
إختبر معلوماتك

التنفس

-

التوقيت والتوافق

-

أربع صور توضيحية للطفو األفقى واإلنزالق على الماء
Google
1

2

3

4

5

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

-

عن د الض غط عل ى أيقون ة الت دريبات التعليمي ة
الخاص ة بوض ع الجس م ف ى الجان ب األيم ن م ن
الشاش ة ي تم تغييرھ ا م ن الل ون ال زرق إل ى الل ون
األحمر ،ويظھر محتواھا فى منتصف الشاشة
يوج د أس فل الش رح أرب ع ص ور توض يحية للطف و
األفق ى واإلن زالق عل ى الم اء توض ح كيفي ة أداء
التدريب.
يوج د أس فل الص ور خم س مف اتيح لمش اھدة ك ل
تدريب من ھذة التدريبات بالصور وكل تدريب م ن
ھ ذة الت دريبات يوج د الفي ديو الخ اص ب ه م ن خ الل
أيقونة الفيديو الموجودة أسفل الشرح.
بالض غط عل ى أيقون ة في ديو ي تم مش اھدة الت دريب
فيديو.
عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رح
ويظھرالفيديو فقط مصاحب له موسيقى.
وتتك رر ھ ذة الخط وات ف ى الخم س ت دريبات
الخاصة بوضع الجسم فى سباحة الصدر.

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

إتصل بنا

وضع الجسم

التوجيھات الفنية

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

-

وصف اإلطــــار

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المرئــــى

الجـانـــب المسمـوع

بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

قانون

التفاعل

التوجيھات الفنية
 -1الجسم يكون فى وضعه انسيابيا على سطح الماء.

-

إتصل بنا

وضع الجسم
حركات الرجلين

التدريبات التعليمية

حركات الذراعين

التوجيھات الفنية

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق
إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية لما تم شرحه أعلى

إذا ض غطى عل ى -
أيقونة في دو ي تم رؤي ة
المھارة فيديو.
موس يقى مص احبة
للفيديو .
-

عند الضغط على التوجيھات الفني ة الخاص ة بوض ع
الجس م ف ى الجان ب األيم ن م ن الشاش ة ي تم تغييرھ ا
م ن الل ون ال زرق إل ى الل ون األحم ر ،ويظھ ر
محتواھا فى منتصف الشاشة
يوجد أسفل الشرح ص ورة توض يحية للطف و األفق ى
وإنسيابية الجسم فى الماء.
يوجد أسفل الصور ثالث مفاتيح لمشاھدة كل توجيه
من ھذه التوجيھات.
بالض غط عل ى أيقون ة في ديو ي تم مش اھدة المھ ارة
فيديو.
عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رح
ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.
وتتكرر ھ ذة الخط وات ف ى ال ثالث توجيھ ات الفني ة
الخاصة بوضع الجسم فى سباحة الصدر.

Google
1

2

3

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

-

وصف اإلطــــار

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

قانون

التفاعل

األخطاء الشائعة وتصحيحھا

حركات الرجلين
حركات الذراعين

 -3اداء تدريبات الرجلين فقط.

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية للوضع الصحيح للرأس فى سباحة الصدر
Google
1

2

3

4

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

إتصل بنا

وضع الجسم

المبالغة فى ارتفاع الرأس.
 -1ارتفاع الراس بتوافق سليم متوازن مع حركة الشد بالذراعين.
 -2ارتفاع الراس قليال بالقدر الذى يسمح بأخذ الشھيق من الفم.

التوجيھات الفنية

-

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

-

وصف اإلطــــار

إذا ض غطى عل ى  -عند الضغط عل ى أيقون ة األخط اء الش ائعة الخاص ة
أيقونة في دو ي تم رؤي ة
بوض ع الجس م ف ى الجان ب األيم ن م ن الشاش ة ي تم
المھارة فيديو.
تغييرھ ا م ن الل ون ال زرق إل ى الل ون األحم ر،
احبة
مص
موس يقى
ويظھر محتواھا فى منتصف الشاشة
للفيديو .
 يوج د أس فل الش رح ص ورة توض يحية للوض عالصحيح للرأس فى سباحة الصدر.
 يوجد أسفل الصورة أربعة مف اتيح لمش اھدة ك ل ك لخطأ وتصحيحه.
 بالض غط عل ى أيقون ة في ديو ي تم مش اھدة األداءالصحيح للمھارة فيديو.
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.
 وتتكرر ھذة الخطوات فى األربع ة أخط اء الخاص ةبوضع الجسم فى سباحة الصدر.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا

 عند الضغط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك الخاص ةبوض ع الجس م ف ى الجان ب األيم ن م ن الشاش ة ي تم
تغييرھ ا م ن الل ون األزرق إل ى الل ون األحم ر،
ويظھر محتواھا فى منتصف الشاشة
 بع د الض غط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك تج دالطالب ة توجي ة لھ ا لإلنتق ال إل ى األس ئلة بع د إتق ان
وضع الجسم فى سباحة الصدر.

وضع الجسم:

التدريبات التعليمية

 يوجد أسفل التوجية سھم أو مفتاح عبارة عن فالش ةتتحرك فى مكانھا عند وضع الماوس عليھا.

التوجيھات الفنية
األخطاء الشائعة

وصف اإلطــــار

عزيزتى الطالبة من خالل دراستك لوضع الجسم ومعرفة جميع جوانب تعلم
المھارة حاولى اإلجابة على األسئلة التالية

 وبالض غط عل ى الس ھم ي تم اإلنتق ال إل ى األس ئلةالخاصة بوضع الجسم.

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

 عن د الض غط عل ى الس ھم ي تم اإلنتق ال إل ى األس ئلةالخاصة بوضع الجسم.
إتصل بنا

وضع الجسم:

 يوج د ثالث ة مف اتيح تعب ر ع ن ع دد األس ئة فم ثالبالض غط عل ى المفت اح  2ي تم اإلنتق ال إل ى الس ؤال
الثانى وھكذا.

التوجيھات الفنية

يختلف وضع الجسم فى سباحة الصدر عن طرق السباحة األخرى

إختبر معلوماتك

نعم

 يظھر محتوى األسئلة فى منتصف الشاشة . لإلجاب ة ي تم الض غط عل ى أيقون ة نع م إذا كان تاإلجاب ة ص حيحة وإذا كان ت اإلجاب ة خاطئ ة ي تم
الضغط على أيقونة ال وھكذا مع باقى األسئلة.

التدريبات التعليمية

األخطاء الشائعة

وصف اإلطــــار

ال

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

1
الصفحة الرئيسية

2

3

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا

13 /20

الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

-

إتصل بنا

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

مقدمة
ح دث تغيي ر كبي ر ف ى أداء حرك ات ال رجلين فكان ت ت ؤدى بطريق ة ال دفع
الواسعة ،وأصبحت تؤدى اآلن بطريقة ال دفع الض يقة أو الكرباجي ة وفيھ ا
تك ون الض ربات ض يقة ف ى إتس اع الكتف ين تقريب اً ،وتس مى بالحرك ة
الضفدعية الكرباجية.

التسلسل الحركى

وضع الجسم
حركات الرجلين
حركات الذراعين
التنفس

األخطاء الشائعة

-

وصف اإلطــــار

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة حركات الرجلين يتم
واح دة عل ى أيقون ة
تغييرھا من اللون األزرق إلى اللون األحمر،
حركات ال رجلين تظھ ر
ويظھر محتواھا فى منتصف الشاشة
الشاشة التالية
 يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للوضعإذا ضغطى على أيقون ة
الصحيح للرجلين فى سباحة الصدر.
في دو ي تم رؤي ة المھ ارة
 يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداءفيديو.
الصحيح لحركات الرجلين فيديو.
موس يقى مص احبة
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحللفيديو .
ويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.

التوقيت والتوافق

أربع صور توضيحية لحركات الرجلين

إختبر معلوماتك

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

حركات الرجلين
تمر حركات الرجلين بثالث مراحل ھى -:
 -أوالً:المرحلة التمھيدية :

 ثانيا ً:المرحلة األساسية : -ثالثا ُ  :المرحلة الختامية :

حركات الذراعين
التنفس
التوقيت والتوافق

أربع صور توضح التحليل الفنى لحركات الرجلين بالتسلسل

إختبر معلوماتك

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

-

إذا ضغطى على أيقون ة  -وبالضغط على المرحلة التمھيدية ننتقل إلى الشاشة
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة
الخاصة بھا ويتغير لونھا من اللون األزرق إلى
فيديو.
اللون األحمر ويتكرر ذلك مع المرحلتين األساسية
والختامية.
موس يقى مص احبة
للفيديو .
 يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرحالموجود أعاله.

حركات الرجلين

التسلسل الحركى
األخطاء الشائعة

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التحليل الفنى الخاصة
واح دة عل ى أيقون ة
بحركات الرجلين يتم تغييرھا من اللون األزرق إلى
التحلي ل الفن ى لحرك ات
اللون األحمر ،ويظھر محتواھا فى منتصف
ال رجلين تظھ ر الشاش ة
الشاشة ،وھى مقسمة إلى ثالثة مراحل كما ھى
الحالية
موضحة فى الجانب المرئى.

إتصل بنا

وضع الجسم

قانون

التفاعل

وصف اإلطــــار

-

 يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداءالصحيح لحركات الرجلين فيديو.
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التفاعل

قانون

التدريبات التعليمية
التدريب األول:
 أداء حركات الرجلين من وضع الجلوس الطويل على األرض .ويتم ذلك بسحب الرجلين تجاه البطن وثنى مفصل الركبتين والفخذين
مع تباعد المشطين للخارج ثم دفع القدمين والساقين للخلف وللخارج
ثم تؤدى حركة ضم القدمين حتى يصال إلى وضع مفرود .

األخطاء الشائعة
إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فيديو
الصفحة الرئيسية

حركات الذراعين
التنفس

Google
12

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

-

إذا ضغطى على أيقون ة  -يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح
للتدريب األول.
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.
موس يقى مص احبة  -يوجد ثالثة عشر مفتاح خاص بعدد التدريبات
التعليمية لحركات الرجلين بالضغط على التدريب
للفيديو .
 1يتم اإلبحار داخل التدريب كما ھى موضحة فى
الجانب المرئى ،وھكذا مع باقى التدريبات.

وضع الجسم

التوقيت والتوافق

صورة توضيحية

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التدريبات التعليمية
واح دة عل ى أيقون ة
الخاصة بحركات الرجلين يتم تغييرھا من اللون
األزرق إلى اللون األحمر ،ويظھر محتواھا فى
الت دريبات التعليمي ة
منتصف الشاشة.
تظھر الشاشة التالية

إتصل بنا

حركات الرجلين

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

وصف اإلطــــار

-

 يوجد اسفل المفاتيح االخاصة بلتدريبات أيقونة فيديويتم مشاھدة األداء الصحيح للتدريب األول فيديو.
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.
 ويتك رر ذل ك م ع الت دريبات اإلثن ى عش ر الباقي ةالخاصة بحركات الرجلين.

إتصل بنا
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الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التوجيھات الفنية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

قانون

التفاعل

حركات الرجلين

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية
1

2

3

الصفحة الرئيسية

-

يوجد أسفل النص صورة توضح التوجية.

-

يوجد  4مفاتيح أسفل الصورة يمكن من خالھم
اإلبحار داخل التوجيھات

-

لإلنتقال إلى التوجية الثانى يتم الضغط على 2
 .......وھكذا

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتوجية
األول وھكذا مع باقى التوجيھات الفنية لحركات
الرجلين.

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
أھداف سلوكية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

-

عند الضغط على أيقونة التوجيھات الفنية فى
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من
اللون األزرق إلى اللون األحمر .

Google

4

نبذة تاريخية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

 -1الكعبين متجاورين عند سحبھما نحو االليتين .

إختبر معلوماتك

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
التوجيھات الفني ة تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التفاعل

قانون

التحليل الفنى

التسلس الحركى

التدريبات التعليمية

حركات الرجلين فى سباحة الصدر ھى حركة تماثلية بالرجلين معا ً
تبدأبسحبھما لألمام تجاة البطن ثم دفع القدمين والساقين للخلف
وللخارج يليھا حركة ضم القدمين حتى يصال إلى وضع مفرود وعلى
امتداد الجذع.

حركات الرجلين

التسلسل الحركى
األخطاء الشائعة

صورة توضيحية

حركات الذراعين
التنفس

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

عن د الض غط عل ى مفت اح التسلس ل الحرك ى ف ى
الجانب األيمن يتم تغييره إلى اللون األحمر
يوجد أسفل النص صورة

-

يوج د  13مفت اح أس فل الص ورة توض ح ص ور
التسلسل الحركى

-

عند الضغط على أيقونة التسلسل الحركى فى
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من
اللون األزرق إلى اللون األحمر .

-

يوجد أسفل النص صورة توضح رقم التسلسل.

-

يوج د  13مفت اح أس فل الص ورة توض ح ص ور
التسلسل الحركى

-

لإلنتقال إلى التسلسل الثانى يتم الضغط على 2
 .......وھكذا

Google

فيديو
الصفحة الرئيسية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

-

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

-

إذا ضغطى على أيقون ة
فيديو يتم رؤية التسلس ل
الحركى فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

التوجيھات الفنية

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
التسلسل الحركى تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتسلسل
الحركى للرجلين ببطء.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التحليل الفنى

التسلسل الحركى

المرحلة الرجوعية

حركات الرجلين

X

√

 تدريب حركات الرجلين مع مسك ماسورة الحمام. أداء حركة القدم الدائرية بسرعة منتظمة . -تدريب حركات الرجلين من الطفو على البطن والظھر.

األخطاء الشائعة
إختبر معلوماتك

صورة توضيحية
1

2

3

4

5

6

7

8

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

حركات الذراعين
التنفس

-

عند الضغط على أيقونة األخطاء الشائعة فى
الجانب األيمن يتم تغييرھا من اللون األزرق إلى
اللون األحمر .

-

يوجد أسفل النص صورة توضيحية لألداء
الصحيح.

-

يوج د م رحلتين وھم ا المرحل ة األساس ية والثاني ة
ھ ى المرحل ة الرجوعي ة ولك ل منھم ا أخط اء
خاصة بھما وعند الضغط عل ى ك ل أيقون ة منھم ا
يظھ ر محتواھ ا م ن أخط اء وتص حيح للخط أ
وكذلك صورة لألداء والفيديو الصحيح.

-

وكل مرحلة من ھذة المراحل يظھر عدد
األخطاء الموجودة بھا متمثل فى عدد المفاتيح
الموجودة أسفل الصورة كما ھو موضح فى
الجانب المرئى

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو.

التوقيت والتوافق

Google

9

10

11

12

فيديو
نبذة تاريخية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
في ديو ي تم رؤي ة األداء
الصحيح للخطأ فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

عدم التماثل واإلتساق عند الدفع بالرجلين .

التوجيھات الفنية

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

قانون

المرحلة األساسية

التدريبات التعليمية

التفاعل

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
األخطاء الش ائعة تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

قانون

التفاعل

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا

حركات الرجلين:

 يوجد أسفل التوجية سھم أو مفتاح عبارة ع ن فالش ةتتحرك فى مكانھا عند وضع الماوس عليھا.

التوجيھات الفنية

األخطاء الشائعة

 عند الض غط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك الخاص ةبحركات الرجلين فى الجانب األيمن من الشاش ة ي تم
تغييرھ ا م ن الل ون األزرق إل ى الل ون األحم ر،
ويظھر محتواھا فى منتصف الشاشة
 بع د الض غط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك تج دالطالب ة توجي ة لھ ا لإلنتق ال إل ى األس ئلة بع د إتق ان
حركات الرجلين فى سباحة الصدر.

التدريبات التعليمية

التسلسل الحركى

وصف اإلطــــار

عزيزتى الطالبة من خالل دراستك لحركات الرجلين ومعرفة جميع جوانب تعلم
المھارة حاولى اإلجابة على األسئلة التالية

 وبالض غط عل ى الس ھم ي تم اإلنتق ال إل ى األس ئلةالخاصة بحركات الرجلين.

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التفاعل

قانون

 عند الضغط على السھم كما فى الشاشة السابقة يتماإلنتقال إلى األسئلة الخاصة بحركات الرجلين.
إتصل بنا

التدريبات التعليمية

تنتج حركات الرجلين فى سباحة الصدر قوة دافعة كبيرة عكس طرق السباحة االخرى .

التسلسل الحركى
األخطاء الشائعة

 يظھر محتوى األسئلة فى منتصف الشاشة . لإلجاب ة ي تم الض غط عل ى أيقون ة نع م إذا كان تاإلجاب ة ص حيحة وإذا كان ت اإلجاب ة خاطئ ة ي تم
الضغط على أيقونة ال وھكذا مع باقى األسئلة.

حركات الرجلين:

التوجيھات الفنية

وصف اإلطــــار

نعم

 يوجد عدد من المفاتيح أسفل السؤال وھى تعب ر ع نع دد األس ئة فم ثال بالض غط عل ى المفت اح  2ي تم
اإلنتقال إلى السؤال الثانى وھكذا.

ال

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر
1

الصفحة الرئيسية

2

3

أھداف سلوكية

4

5

6

نبذة تاريخية

7

8

9

10

قانون

11

12

13

التفاعل

14

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

مقدمة
حرك ات ال ذراعين ف ى س باحة الص در ھ ى حرك ة تماثلي ة بال ذراعين مع ا
وتبدأ من وضع امتداد الذراعين أماما بجانب الراس.

-

إتصل بنا

وضع الجسم
حركات الرجلين

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

-

وصف اإلطــــار

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة حركات الذراعين يتم
واح دة عل ى أيقون ة
تغييرھا من اللون األزرق إلى اللون األحمر،
حرك ات ال ذراعين
ويظھر محتواھا فى منتصف الشاشة
تظھر الشاشة التالية
إذا ضغطى على أيقون ة  -يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للوضع
الصحيح للذراعين فى سباحة الصدر.
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.
موس يقى مص احبة  -يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء
الصحيح لحركات الذراعين فيديو.
للفيديو .
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.

التوقيت والتوافق

صورة توضيحية لحركات الذراعين

إختبر معلوماتك

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

-

إتصل بنا

حركات الذراعين

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى

وضع الجسم
حركات الرجلين

تمر حركات الذراعين بثالثة مراحل أساسية ھى :
أوال  :المرحلة التمھيدية:
ثانيا ً  :المرحلة األساسية وتشمل الشد والدفع :
ثالثا ً :المرحلة الختامية وتشمل الحركة الرجوعية:

حركات الذراعين
التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

صورة توضيحية لحركات الذراعين

إختبر معلوماتك

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

-

وصف اإلطــــار

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التحليل الفنى الخاصة
واح دة عل ى أيقون ة
بحركات الذراعين يتم تغييرھا من اللون األزرق
التحلي ل الفن ى تظھ ر
إلى اللون األحمر ،ويظھر محتواھا فى منتصف
الشاشة التالية
الشاشة ،وھى مقسمة إلى ثالثة مراحل كما ھى
موضحة فى الجانب المرئى.
إذا ضغطى على أيقون ة
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة  -وبالضغط على المرحلة التمھيدية ننتقل إلى الشاشة
فيديو.
الخاصة بھا ويتغير لونھا من اللون األزرق إلى
اللون األحمر ويتكرر ذلك مع المرحلتين األساسية
موس يقى مص احبة
والختامية.
للفيديو .
 يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرحالموجود أعاله.
 يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداءالصحيح لحركات الذراعين فيديو.
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى
األخطاء الشائعة

أھداف سلوكية

قانون

التدريبات التعليمية
التدريب األول:
 أداء حركات الذراعين من الوقوف خارج الماء .وتبدا من وضع الذراعين أماما ثم الشد بالذراعين حتى يصال اسفل
مستوى الكتفين مع إنثناء بسيط فى المرفق ثم تتحرك اليدان فى اتجاة
الصدر حيث تبدأ فى التحرك اماما ً متجاورتان ومتجھتان لألمام أسفل
الصدر مباسرة للوصول تمدد الذراعين أماما.

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

نبذة تاريخية

التفاعل

صورة توضيحية للتدريب األول لحركات الذراعين
1

2

3

4

5

6

7

8

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

حركات الذراعين
التنفس
التوقيت والتوافق

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
التفاعل

-

إذا ضغطى على أيقون ة  -يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح
للتدريب األول.
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.
موس يقى مص احبة  -يوجد تسع أيقونات خاصة بعدد التدريبات التعليمية
لحركات الذراعين بالضغط على التدريب  1يتم
للفيديو .
اإلبحار داخل التدريب كما ھى موضحة فى الجانب
المرئى ،وھكذا مع باقى التدريبات.

وضع الجسم

Google

9

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التدريبات التعليمية
الخاصة بحركات الذراعين يتم تغييرھا من اللون
واح دة عل ى أيقون ة
األزرق إلى اللون األحمر ،ويظھر محتواھا فى
الت دريبات التعليمي ة
منتصف الشاشة.
تظھر الشاشة التالية

إتصل بنا

حركات الرجلين

وصف اإلطــــار

-

 يوجد اسفل األيقونات التسع للتدريبات أيقونة فيديويتم مشاھدة األداء الصحيح للتدريب األول فيديو.
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.
 ويتكرر ذلك مع التدريبات التس ع الخاص ة بحرك اتالذراعين.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التوجيھات الفنية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

قانون

التفاعل

حركات الرجلين

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية
1

2

3

4

5

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

-

عند الضغط على أيقونة التوجيھات الفنية فى
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من
اللون األزرق إلى اللون األحمر .

-

يوجد أسفل النص صورة توضح التوجية.

-

يوجد  6مفاتيح أسفل الصورة يمكن من خالھم
اإلبحار داخل التوجيھات

-

لإلنتقال إلى التوجية الثانى يتم الضغط على 2
 .......وھكذا

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتوجية
األول وھكذا مع باقى التوجيھات الفنية لحركات
الذراعين.

Google

6

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
نبذة تاريخية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

 -1اليدان مفرودتان واألصابع مضمومة.

إختبر معلوماتك

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
التوجيھات الفني ة تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التفاعل

قانون

التحليل الفنى

التسلس الحركى

التدريبات التعليمية

حركة الذراعين فى سباحة الصدر ھى حركة تماثلية بالذراعين معا ً
تبدأ بالمرحلة األساسية ) المسك -الشد ( وتنتھى بالمرحلة الرجوعية.

حركات الرجلين
حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية
1

2

3

4

5

6

7

8

9

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

-

10

11

12

قانون

التفاعل

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

عن د الض غط عل ى مفت اح التسلس ل الحرك ى ف ى
الجانب األيمن يتم تغييره إلى اللون األحمر
يوجد أسفل النص صورة

-

يوج د  12مفت اح أس فل الص ورة توض ح ص ور
التسلسل الحركى

-

عند الضغط على أيقونة التسلسل الحركى فى
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من
اللون األزرق إلى اللون األحمر .

-

يوجد أسفل النص صورة توضح رقم التسلسل.

-

يوج د  12مفت اح أس فل الص ورة توض ح ص ور
التسلسل الحركى

-

لإلنتقال إلى التسلسل الثانى يتم الضغط على 2
 .......وھكذا

Google

فيديو
نبذة تاريخية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
فيديو يتم رؤية التسلس ل
الحركى فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

التوجيھات الفنية

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
التسلسل الحركى تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتسلسل
الحركى للذراعين ببطء.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

أھداف سلوكية

المرحلة األساسية
X

√

التمرين فى الجزء الضحل من الحمام مع التركيز على
إنثناءالرسغ قليالً وتوجية حركة اليد للجانب وللخلف
وألسفل.

األخطاء الشائعة
إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

المسك

الشد

المرحلة الرجوعية

توجية اليد للجانب بدل من إتجاھھا للجانب وللخلف وألسفل.

التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

صورة توضيحية
1

2

الصفحة الرئيسية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

وضع الجسم
حركات الرجلين
حركات الذراعين

-

عند الضغط على أيقونة األخطاء الشائعة فى
الجانب األيمن يتم تغييرھا من اللون األزرق إلى
اللون األحمر .

-

يوجد أسفل النص صورة توضيحية لألداء
الصحيح.

-

يوج د م رحلتين وھم ا المرحل ة األساس ية وتنقس م
إلى المسك والشد والثانية ھى المرحلة الرجوعي ة
ولك ل منھم ا أخط اء خاص ة بھم ا وعن د الض غط
على كل أيقونة منھما يظھ ر محتواھ ا م ن أخط اء
وتص حيح للخط أ وك ذلك ص ورة ل ألداء والفي ديو
الصحيح.

-

وكل مرحلة من ھذة المرحل يظھر عدد األخطاء
الموجودة بھا متمثل فى عدد المفاتيح الموجودة
أسفل الصورة كما ھو موضح فى الجانب المرئى

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو.

التنفس
التوقيت والتوافق

Google

3

فيديو
أھداف سلوكية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
في ديو ي تم رؤي ة األداء
الصحيح للخطأ فيديو.

إتصل بنا

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

نبذة تاريخية

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
األخطاء الش ائعة تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا

حركات الذراعين:

 يوجد أسفل التوجية سھم أو مفتاح عبارة ع ن فالش ةتتحرك فى مكانھا عند وضع الماوس عليھا.

التوجيھات الفنية

األخطاء الشائعة

 عند الض غط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك الخاص ةبحرك ات ال ذراعين ف ى الجان ب األيم ن م ن الشاش ة
ي تم تغييرھ ا م ن الل ون األزرق إل ى الل ون األحم ر،
ويظھر محتواھا فى منتصف الشاشة
 بع د الض غط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك تج دالطالب ة توجي ة لھ ا لإلنتق ال إل ى األس ئلة بع د إتق ان
حركات الذراعين فى سباحة الصدر.

التدريبات التعليمية

التسلسل الحركى

وصف اإلطــــار

عزيزتى الطالبة من خالل دراستك لحركات الذراعين ومعرفة جميع جوانب تعلم
المھارة حاولى اإلجابة على األسئلة التالية

 وبالض غط عل ى الس ھم ي تم اإلنتق ال إل ى األس ئلةالخاصة بحركات الذراعين.

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التفاعل

قانون

 عند الضغط على السھم كما فى الشاشة السابقة يتماإلنتقال إلى األسئلة الخاصة بحركات الذراعين.
إتصل بنا

 يظھر محتوى األسئلة فى منتصف الشاشة . لإلجاب ة ي تم الض غط عل ى أيقون ة نع م إذا كان تاإلجاب ة ص حيحة وإذا كان ت اإلجاب ة خاطئ ة ي تم
الضغط على أيقونة ال وھكذا مع باقى األسئلة.

حركات الذراعين:

التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

وصف اإلطــــار

 يوجد عدد من المفاتيح أسفل السؤال وھى تعب ر ع نع دد األس ئة فم ثال بالض غط عل ى المفت اح  2ي تم
اإلنتقال إلى السؤال الثانى وھكذا.

فى مرحلة الشد تتحرك الذراعين للجانب وألسفل مع إنثناء بسيط فى المرفق.

التسلسل الحركى

-

األخطاء الشائعة

ال

نعم

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر
1

الصفحة الرئيسية

2

3

أھداف سلوكية

4

5

6

نبذة تاريخية

7

8

9

10

قانون

11

12

13

التفاعل

14

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

التحليل الفنى

مقدمة

التدريبات التعليمية

يرتبط التنفس بحركة الذراعين  ،ويأخذ الشھيق ع ن طري ق الف م بس رعة ف ى
نھاية الشد  ،ويجب طرد الزفير ببطء وبقوة من الفم واألنف .

-

إتصل بنا

وضع الجسم
حركات الرجلين

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التنفس يتم تغييرھا من
واح دة عل ى أيقون ة
اللون األزرق إلى اللون األحمر ،ويظھر محتواھا
الت نفس تظھ ر الشاش ة
فى منتصف الشاشة
التالية
إذا ضغطى على أيقون ة  -يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للوضع
الصحيح التنفس فى سباحة الصدر.
في دو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.
موس يقى مص احبة  -يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء
الصحيح للتنفس فيديو.
للفيديو .
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.

صورة توضيحية

إختبر معلوماتك

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

-

وصف اإلطــــار

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

التفاعل

قانون

-

إتصل بنا

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

التنفس
يتم التنفس بحيث ال يستغرق رفع الرأس وقتا ً طويالً بعد الشد
ويأخذ النفس عندما تكون الشدة قد إنتھت بحيث تميل الرقبة لزاوية
 45درجة مع سطح الماء ،وتتغير حركة األكتاف ألسفل وألعلى.

التسلسل الحركى
األخطاء الشائعة

وضع الجسم
حركات الرجلين
حركات الذراعين
التنفس
التوقيت والتوافق

صورة توضيحية لحركات الذراعين مع حركة الرأس

إختبر معلوماتك

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

-

وصف اإلطــــار

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التحليل الفنى الخاصة
واح دة عل ى أيقون ة
بحركات الذراعين يتم تغييرھا من اللون األزرق
التحلي ل الفن ى تظھ ر
إلى اللون األحمر ،ويظھر محتواھا فى منتصف
الشاشة التالية
الشاشة ،وھى مقسمة إلى ثالثة مراحل كما ھى
موضحة فى الجانب المرئى.
إذا ضغطى على أيقون ة
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة  -وبالضغط على المرحلة التمھيدية ننتقل إلى الشاشة
فيديو.
الخاصة بھا ويتغير لونھا من اللون األزرق إلى
اللون األحمر ويتكرر ذلك مع المرحلتين األساسية
موس يقى مص احبة
والختامية.
للفيديو .
 يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرحالموجود أعاله.
 يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداءالصحيح لحركات الذراعين فيديو.
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

قانون

التفاعل

التدريبات التعليمية

حركات الرجلين

التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية للتدريب األول لحركات الذراعين
1

2

3

4

5

6

Google

7

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

-

إذا ضغطى على أيقون ة  -يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح
للتدريب األول.
في دو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.
موس يقى مص احبة  -يوجد سبعة أيقونات خاصة بعدد التدريبات التعليمية
للتنفس بالضغط على التدريب  1يتم اإلبحار داخل
للفيديو .
التدريب كما ھى موضحة فى الجانب المرئى،
وھكذا مع باقى التدريبات.

إتصل بنا

حركات الذراعين

إختبر معلوماتك

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التدريبات التعليمية
الخاصة بالتنفس يتم تغييرھا من اللون األزرق إلى
واح دة عل ى أيقون ة
اللون األحمر ،ويظھر محتواھا فى منتصف
الت دريبات التعليمي ة
الشاشة.
تظھر الشاشة التالية

وضع الجسم

التدريب األول:
الوقوف ودفع قاع الحوض ألخذ الشھيق من الفم واألنف فى الماء.

التفاعل

وصف اإلطــــار

-

 يوجد اسفل األيقونات السبعة للتدريبات أيقونة فيديويتم مشاھدة األداء الصحيح للتدريب األول فيديو.
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.
 -ويتكرر ذلك مع التدريبات السبعة الخاصة بالتنفس.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

قانون

التفاعل

التحليل الفنى

التوجيھات الفنية

التدريبات التعليمية

 -1إكتس اب الم تعلم كيفي ة الت نفس ف ى المرحل ة األول ى م ن تم رين
الذراعين،

حركات الرجلين
حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية
1

2

الصفحة الرئيسية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

-

عند الضغط على أيقونة التوجيھات الفنية فى
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من
اللون األزرق إلى اللون األحمر .

-

يوجد أسفل النص صورة توضح التوجية.

-

يوجد  6مفاتيح أسفل الصورة يمكن من خالھم
اإلبحار داخل التوجيھات

-

لإلنتقال إلى التوجية الثانى يتم الضغط على 2
 .......وھكذا

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتوجية
األول وھكذا مع باقى التوجيھات الفنية للتنفس.

Google

3

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
أھداف سلوكية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
في دو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

التوجيھات الفنية

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
التوجيھات الفني ة تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التفاعل

قانون

التحليل الفنى

التسلس الحركى

التدريبات التعليمية

يرتبط التنفس بحركة الذراعين ،ويأخذ الشھيق عن طريق الفم بسرعة
فى نھاية الشد ،ويجب طرد الزفير ببطء وبقوة من الفم واألنف معا ً.

حركات الرجلين
حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية
1

2

3

4

5

6

7

8

9

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

-

عن د الض غط عل ى مفت اح التسلس ل الحرك ى ف ى
الجانب األيمن يتم تغييره إلى اللون األحمر
يوجد أسفل النص صورة

-

يوج د  12مفت اح أس فل الص ورة توض ح ص ور
التسلسل الحركى

-

عند الضغط على أيقونة التسلسل الحركى فى
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من
اللون األزرق إلى اللون األحمر .

-

يوجد أسفل النص صورة توضح رقم التسلسل.

-

يوج د  12مفت اح أس فل الص ورة توض ح ص ور
التسلسل الحركى

-

لإلنتقال إلى التسلسل الثانى يتم الضغط على 2
 .......وھكذا

-

Google
10

11

12

فيديو
نبذة تاريخية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
فيديو يتم رؤية التسلس ل
الحركى فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

التوجيھات الفنية

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
التسلسل الحركى تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

قانون

التفاعل

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتسلسل
الحركى للتنفس ببطء.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

X

األخطاء الشائعة

صورة توضيحية

التنفس

-

يوجد أسفل النص صورة توضيحية لألداء
الصحيح.

-

يوج د مفت احين أس فل أيقون ة الفي ديو ولك ل منھم ا
أخطاء خاصة بھما وعند الضغط على ك ل مفت اح
منھما يظھر محتواه م ن أخط اء وتص حيح للخط أ
وكذلك صورة لألداء والفيديو الصحيح.

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو.

موس يقى مص احبة
للفيديو .

1

Google

2

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

حركات الذراعين

-

-

عند الضغط على أيقونة األخطاء الشائعة فى
الجانب األيمن يتم تغييرھا من اللون األزرق إلى
اللون األحمر .

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

حركات الرجلين

 -1تنظيم التنفس بحيث يأخذ الشھيق من الفم ويخرج
الزفير من الفم واألنف.
 -2التدريب فى الجزء الضحل من الحمام بإستخدام أداة
الطفو وضربات الرجلين مع التنفس.

√

-

إذا ضغطى على أيقون ة
في ديو ي تم رؤي ة األداء
الصحيح للخطأ فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

كتم النفس ،قد يكون بسبب الخوف من الماء.

التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
األخطاء الش ائعة تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا

التنفس:

 يوجد أسفل التوجية سھم أو مفتاح عبارة ع ن فالش ةتتحرك فى مكانھا عند وضع الماوس عليھا.

التوجيھات الفنية

األخطاء الشائعة

 عند الض غط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك الخاص ةبالتنفس فى الجانب األيم ن م ن الشاش ة ي تم تغييرھ ا
م ن الل ون األزرق إل ى الل ون األحم ر ،ويظھ ر
محتواھا فى منتصف الشاشة
 بع د الض غط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك تج دالطالب ة توجي ة لھ ا لإلنتق ال إل ى األس ئلة بع د إتق ان
التنفس فى سباحة الصدر.

التدريبات التعليمية

التسلسل الحركى

وصف اإلطــــار

عزيزتى الطالبة من خالل دراستك للتنفس ومعرفة جميع جوانب تعلم المھارة
حاولى اإلجابة على األسئلة التالية

 وبالض غط عل ى الس ھم ي تم اإلنتق ال إل ى األس ئلةالخاصة بالذراعين.

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التفاعل

قانون

 عند الضغط على السھم كما فى الشاشة السابقة يتماإلنتقال إلى األسئلة الخاصة بالتنفس.
إتصل بنا

 يظھر محتوى األسئلة فى منتصف الشاشة . لإلجاب ة ي تم الض غط عل ى أيقون ة نع م إذا كان تاإلجاب ة ص حيحة وإذا كان ت اإلجاب ة خاطئ ة ي تم
الضغط على أيقونة ال وھكذا مع باقى األسئلة.

التنفس:

التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

وصف اإلطــــار

 يوجد عدد من المفاتيح أسفل السؤال وھى تعب ر ع نع دد األس ئة فم ثال بالض غط عل ى المفت اح  2ي تم
اإلنتقال إلى السؤال الثانى وھكذا.

فى سباحة الصدر يأخذ الشھيق من الفم وإخراج الزفير من الفم واألنف معا.

التسلسل الحركى

-

األخطاء الشائعة

ال

نعم

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر
1

الصفحة الرئيسية

2

3

أھداف سلوكية

4

5

6

نبذة تاريخية

7

8

9

10

قانون

11

12

13

التفاعل

14

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

مقدمة

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

ھناك ثالث طرق لتوقيت أداء حركات الرجلين والذراعين ھى
 -1الطريقة المستمرة  -2طريقة اإلنزالق  -3طريقة التداخل
ويستخدم معظم السباحين طريق ة الت داخل ،وفيھ ا يمك ن التغل ب عل ى ض عف
حرك ات ال رجلين حي ث تب دأ ال ذراعين حركتھم ا الش د وال دفع أثن اء ض م
الرجلين فى نھاية الدفع.

األخطاء الشائعة

إتصل بنا

وضع الجسم
حركات الرجلين
حركات الذراعين
التنفس

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التوقيت والتوافق يتم
واح دة عل ى أيقون ة
تغييرھا من اللون األزرق إلى اللون األحمر،
التوقيت والتوافق تظھ ر
ويظھر محتواھا فى منتصف الشاشة
الشاشة التالية
إذا ضغطى على أيقون ة  -يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للوضع
الصحيح التوقيت والتوافق فى سباحة الصدر.
في دو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.
موس يقى مص احبة  -يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداء
الصحيح للتوقيت والتوافق فيديو.
للفيديو .
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.

التوقيت والتوافق

صورة توضيحية

إختبر معلوماتك

Google

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

-

وصف اإلطــــار

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا

13 /45

الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

التوقيت والتوافق
يجب مراعاة التوقيت السليم بين المراحل األساسية لكل من الذراعين
والرجلين نظرا الختالف األداء الحركى لكل منھما لھذا يجب أن يتما
متعاقبين وبدون توقف أو قطع حتى يحدث انسياب دائم للحركة .

التسلسل الحركى
األخطاء الشائعة

حركات الذراعين

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

Google
1

فيديو
الصفحة الرئيسية

-

 يوجد اسفل الصورة أيقونة فيديو يتم مشاھدة األداءالصحيح لحركات الذراعين فيديو.
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

2

أھداف سلوكية

-

إذا ضغطى على أيقون ة  -يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة
الموجود أعاله.
فيديو.
 ھناك مفتاحين إلكمال شرح التحليل الفنى للتوقيتموس يقى مص احبة
والتوافق ،فعند الضغط على المفتاح  2تظھر شاشة
للفيديو .
آخرى إستكماالً للشرح الحالى.

وضع الجسم

التنفس

صورة توضيحية

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التحليل الفنى الخاصة
واح دة عل ى أيقون ة
بالتوقيت والتوافق يتم تغييرھا من اللون األزرق
التوقيت والتوافق تظھ ر
إلى اللون األحمر ،ويظھر محتواھا فى منتصف
الشاشة التالية
الشاشة ،كما ھى موضحة فى الجانب المرئى.

إتصل بنا

حركات الرجلين

وصف اإلطــــار

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التدريبات التعليمية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى

قانون

التفاعل

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

التدريب األول :
 أداء التوافق بين حركات الرجلين والذراعين مرة واحدة والتوقف ثمالتكرار .

حركات الذراعين

صورة توضيحية للتدريب األول للتوقيت والتوافق عبارة عن )أربع
صور متسلسلة(
1

2

3

4

5

7

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

Google
صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

التنفس
التوقيت والتوافق

6

-

إذا ضغطى على أيقون ة  -يوجد أسفل الشرح صورة توضيحية للشرح
للتدريب األول.
في دو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.
موس يقى مص احبة  -يوجد سبعة أيقونات خاصة بعدد التدريبات التعليمية
للتوقيت والتوافق بالضغط على التدريب  1يتم
للفيديو .
اإلبحار داخل التدريب كما ھى موضحة فى الجانب
المرئى ،وھكذا مع باقى التدريبات.

وضع الجسم

األخطاء الشائعة
إختبر معلوماتك

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة  -عند الضغط على أيقونة التدريبات التعليمية
الخاصة بالتوقيت والتوافق يتم تغييرھا من اللون
واح دة عل ى أيقون ة
األزرق إلى اللون األحمر ،ويظھر محتواھا فى
الت دريبات التعليمي ة
منتصف الشاشة.
تظھر الشاشة التالية

إتصل بنا

حركات الرجلين

قانون

التفاعل

وصف اإلطــــار

-

 يوجد اسفل المفاتيح السبعة للتدريبات أيقونة فيديويتم مشاھدة األداء الصحيح للتدريب األول فيديو.
 عن د تش غيل أيقون ة الفي ديو يختف ى الش رحويظھرالفيديو فقط ومصاحب له الموسيقى.
 ويتكرر ذلك مع التدريبات السبعة الخاصة بالتوقيتوالتوافق.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

التوجيھات الفنية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

حركات الرجلين

التوجيھات الفنية

حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية
1

-

يوجد أسفل النص صورة توضح التوجية.

-

يوجد مفتاحين أسفل الصورة يمكن من خالھم
اإلبحار داخل التوجيھات

-

لإلنتقال إلى التوجية الثانى يتم الضغط على 2
 .......وھكذا

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتوجية
األول وھكذا مع باقى التوجيھات الفنية للتوقيت
والتوافق.

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

فيديو
الصفحة الرئيسية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

-

عند الضغط على أيقونة التوجيھات الفنية فى
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من
اللون األزرق إلى اللون األحمر .

Google

2

أھداف سلوكية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
فيديو ي تم رؤي ة المھ ارة
فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

 -1االحتفاظ بالرأس ثابته وعدم دورانھا .

إختبر معلوماتك

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
التوجيھات الفني ة تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التفاعل

قانون

التحليل الفنى

التسلس الحركى

التدريبات التعليمية

حركة الذراعين فى سباحة الصدر ھى حركة تماثلية بالذراعين معا ً
تبدأ بالمرحلة األساسية ) المسك -الشد ( وتنتھى بالمرحلة الرجوعية.

حركات الرجلين
حركات الذراعين

التسلسل الحركى

التنفس

األخطاء الشائعة

التوقيت والتوافق

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

صورة توضيحية
1

2

3

4

5

6

7

8

9

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

-

10

11

13

قانون

التفاعل

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

عن د الض غط عل ى مفت اح التسلس ل الحرك ى ف ى
الجانب األيمن يتم تغييره إلى اللون األحمر
يوجد أسفل النص صورة

-

يوج د  13مفت اح أس فل الص ورة توض ح ص ور
التسلسل الحركى

-

عند الضغط على أيقونة التسلسل الحركى فى
الجانب األيمن من الشاشة يتم تغيير لونھا من
اللون األزرق إلى اللون األحمر .

-

يوجد أسفل النص صورة توضح رقم التسلسل.

-

يوج د  13مفت اح أس فل الص ورة توض ح ص ور
التسلسل الحركى

-

لإلنتقال إلى التسلسل الثانى يتم الضغط على 2
 .......وھكذا

Google

فيديو
نبذة تاريخية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
فيديو يتم رؤية التسلس ل
الحركى فيديو.

إتصل بنا

وضع الجسم

التوجيھات الفنية

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
التسلسل الحركى تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو للتسلسل
الحركى للتوقيت والتوافق ببطء.

إتصل بنا
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الجـانـــب المسمـوع

الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى
التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية
التسلسل الحركى

أھداف سلوكية

X

√

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

 -1ص عوبة التواف ق ب ين حرك ات ال رجلين وال ذراعين
والتنفس .
 -1تنظ يم الت نفس بحي ث يأخ ذ الش ھيق م ن الف م ويخ رج
الزفير من الفم واألنف
 -2التدريب فى الج زء الض حل م ن الحم ام عل ى الس باحة
كاملة مع مراعاة األداء الصحيح .

األخطاء الشائعة
إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

حركات الرجلين
حركات الذراعين

-

عند الضغط على أيقونة األخطاء الشائعة فى
الجانب األيمن يتم تغييرھا من اللون األزرق إلى
اللون األحمر .

-

يوجد أسفل النص صورة
الصحيح.

توضيحية لألداء

-

يوج د م رحلتين وھم ا المرحل ة األساس ية وتنقس م
إلى الس ك والش د والثني ة ھ ى المرحل ة الرجوعي ة
ولك ل منھم ا أخط اء خاص ة بھم ا وعن د الض غط
على كل أيقونة منھما يظھ ر محتواھ ا م ن أخط اء
وتص حيح للخط أ وك ذلك ص ورة ل ألداء والفي ديو
الصحيح.

-

وكل مرحلة من ھذة المرحل يظھر عدد األخطاء
الموجودة بھا متمثل فى عدد المفاتيح الموجودة
أسفل الصورة كما ھو موضح فى الجانب المرئى

-

يوجد أسفل المفاتيح أيقونة فيديو بالضغط عليھا
يختفى الشرح والصورة ويظھر الفيديو.

التنفس

Google

فيديو
أھداف سلوكية

-

موس يقى مص احبة
للفيديو .

وضع الجسم

صور توضح سباحة
الصدر من جميع
اإلتجاھات

نبذة تاريخية

-

إذا ضغطى على أيقون ة
في ديو ي تم رؤي ة األداء
الصحيح للخطأ فيديو.

إتصل بنا

التوقيت والتوافق

صورة توضيحية

-

إذا ضغطى بالفأرة م رة
واح دة عل ى أيقون ة
األخطاء الش ائعة تظھ ر
الشاشة التالية

وصف اإلطــــار

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا

التوقيت والتوافق:

 يوجد أسفل التوجية سھم أو مفتاح عبارة ع ن فالش ةتتحرك فى مكانھا عند وضع الماوس عليھا.

التوجيھات الفنية

األخطاء الشائعة

 عند الض غط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك الخاص ةبالتوقيت والتوافق فى الجانب األيمن من الشاشة يتم
تغييرھ ا م ن الل ون األزرق إل ى الل ون األحم ر،
ويظھر محتواھا فى منتصف الشاشة
 بع د الض غط عل ى أيقون ة إختب ر معلومات ك تج دالطالب ة توجي ة لھ ا لإلنتق ال إل ى األس ئلة بع د إتق ان
التوقيت والتوافق فى سباحة الصدر.

التدريبات التعليمية

التسلسل الحركى

وصف اإلطــــار

عزيزتى الطالبة من خالل دراستك للتوقيت والتوافق ومعرفة جميع جوانب تعلم
المھارة حاولى اإلجابة على األسئلة التالية

 وبالض غط عل ى الس ھم ي تم اإلنتق ال إل ى األس ئلةالخاصة بالتوقيت والتوافق.

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر

الصفحة الرئيسية

أھداف سلوكية

نبذة تاريخية

قانون

التفاعل

إتصل بنا
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الجـانـــب المرئــــى
بنر ) (Bannerبه صورة لحمام سباحة عليھا فالشة متحركة من الجانب األيمن إلى األيسر
)أھالً ومرحبا ً بكم فى الموقع التعليمى لسباحة الصدر(
الصفحة الرئيسية

التحليل الفنى

نبذة تاريخية

أھداف سلوكية

التفاعل

قانون

 عند الضغط على السھم كما فى الشاشة السابقة يتماإلنتقال إلى األسئلة الخاصة بالتوقيت والتوافق.
إتصل بنا

 يظھر محتوى األسئلة فى منتصف الشاشة . لإلجاب ة ي تم الض غط عل ى أيقون ة نع م إذا كان تاإلجاب ة ص حيحة وإذا كان ت اإلجاب ة خاطئ ة ي تم
الضغط على أيقونة ال وھكذا مع باقى األسئلة.

التوقيت والتوافق:

التدريبات التعليمية
التوجيھات الفنية

وصف اإلطــــار

 يوجد عدد من المفاتيح أسفل السؤال وھى تعب ر ع نع دد األس ئة فم ثال بالض غط عل ى المفت اح  2ي تم
اإلنتقال إلى السؤال الثانى وھكذا.

فى مرحلة الشد تتحرك الذراعين للجانب وألسفل مع إنثناء بسيط فى المرفق.

التسلسل الحركى

-

األخطاء الشائعة

ال

نعم

إختبر معلوماتك
صورة متحركة
توضح سباحة
الصدر
1

الصفحة الرئيسية

2

3

أھداف سلوكية

4

5

6

نبذة تاريخية

7

8

9

10

قانون

11

12

13

التفاعل

14

إتصل بنا
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-1-

Summary
The technology are the fundamental basis from which the nations of the world
in its dealings, upgraded and its progress and development to keep pace with
sequencing and communication between countries in the world, modern technology
has exceeded all spaces and the boundaries of time and became the sole language
for Olson peoples of the world by interacting and exchange, and participation in all
fields of political, economic, sporting, cultural and scientific.
Education and technology plays an important role in education in general and
the preparation of teachers in particular, and that by confronting the problems that
hamper the development of the educational process-based curriculum, learners and
teaching trends and methods, hence the contributions of technology education in the
face of multiple changes resulting from social life, environment and aid the
educational process to cope with the modern era and interact with all its innovation,
and here they started countries and communities in the search for new ways of
teaching a large extent on the adoption of the learner in the educational process
itself, which is known (self-learning) and this in turn led to the emergence of the term
known as e-learning.
In fact, the pattern of e-learning is not known is the only kind of this type of
education, there are a number of models on the placement of e-learning in teaching
and learning processes, including Supplementary and employing its e-learning part to
help the traditional education as well as Blended Learning (BL) and it employs elearning integrated with traditional education for the completion of the learning
process in that language education should be learning from the teacher before any
Instructor Led Learning This means that the teacher is guiding the process of
learning to the students and guide them and therefore, this model combines the
advantages of e-learning and the benefits of traditional education, the education on
the basis of this the entrance to the integration of traditional education and elearning.
Learning course built employing its e-learning integrated with traditional
education to complete the process of learning and that language teaching and
learning will be directed by the teacher any Instructor Led Learning This means that
the teacher is directed to the learning process of students and guide them and
therefore this model combines the advantages of e-learning and the benefits of
traditional education, is that education on the basis of the entrance to the integration
of traditional education and e-learning where we can call on the wording of this
integration, which uses the Blended Learning E-Learning in all its forms within the
traditional education and more interactive is a transitional stage to become fully elearning
If modern technology has invaded our everyday life, they also invaded our
sports, in the ways and means and methods of education and training.

-2And swimming one of the important types of water sports center, which used
water as a means to move through it, through both arms and legs movements and
other parts of the body to improve the efficiency of the individual physically, mentally,
socially, psychologically, and include swimming education give the individual skills
and different ways of swimming beginning with basic skills and give access to
individual ways four swimming (crawl on the abdomen, back, breaststroke, butterfly),
and therefore the educational program for swimming is the indispensable foundation
for the transition to the stage of training to swim to reach the advanced levels.
In view of the educational status of the pool in the academic side, we find
ways to teach the skill depends on the direct method, which is the teacher explained
the skill involved in the curriculum and presentation of a model or an uneducated
distinguished in performance, and teaching the theoretical side it depends on the
dumping and indoctrination, and despite the presence of some advantages in this
way they reduce the role of student interaction within the lecture, and therefore does
not cause the intended purpose in achieving the goals of educational and cognitive
skills and emotional and to achieve effective learning.
Due to the different subjects in terms of ease efficiency decisions through a learning
process over the Internet (e-learning) and by nature, Educating motor skills (sports)
of the materials needed and assimilate taught efficiently through web-based learning
to the degree of difficulty, because they include skills social activities such as
leadership, communication and observation, where the essence of this interaction
skills, and learning these skills will be better in an environment where the traditional
separation and a teacher, and seems to work well in online courses in academic
disciplines that include learning concepts, principles and practice of the discussions
and report writing, problem solving, which does not containing practical skills, or
motor.
As a result of these problems and not the full effectiveness of e-learning and
distance learning materials with the collection process, which requires motor skills
became necessary to learn a new system combines the advantages of e-learning
and learning the traditional advantages of the so-called Blended learning.
I found a researcher through observations and experience in teaching
swimming, there was a reduction in the levels of achievement of students in the
subject, especially swimming breaststroke skillful, cognitive researcher has attributed
this to several reasons the most important is the teaching methods used, and the
lack of time devoted to teaching, and inadequate to cover all components of the
curriculum to optimize the material and improving the scientific level of the students,
by providing them with information additional reinforcement outside the lecture time
of origin, and work to increase motivation toward this skill, the researcher has found
that it is possible to use some of the techniques of modern education, a educational
site, in an attempt to increase success rates and upgrading science students in an
attempt to keep pace with technological and scientific progress in the teaching of
swimming, as well as for the development of attitudes towards this article before and
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scientific and educational right to use the technology in our educational institutions,
modern trends in teaching in general and the teaching of swimming in particular, calls
for a change or development of the traditional methods currently used in most
universities, which focuses on the role of the teacher as cued of educational material,
and marginalize the role of the student and limit the interaction within the classroom
and outside it, and invest some of their senses in the learning process, and therefore
do not purpose in achieve the educational goals, knowledge and skills and emotional
and to achieve effective learning.
Despite the multiplicity of studies conducted in the field of design and
construction of educational sites, including the study of "the gift Said" (2009) (71),
"The beauty of Ramadan", "Hany El-Deeb" (2008) (21), "Ihab Fahim" (2006) (13 ),
"Omar Khayat" (2004) (45), but that there is no study had addressed the use of
integrated learning in the sports field in general and swimming in particular, which
aroused the interest of the researcher to use this type of e-learning (learning-ROM) in
design and build an educational site and find out its impact on learning breaststroke
and the three aspects of learning (cognitive - the skill - emotional) for the Women's
College of Physical Education at the Zagazig University.

Research Goal:
Building an educational website to learn the breaststroke for students of
Physical Education faculty at the Zagazig University and its effects on:
1. The skill level of performance, knowledge acquisition for students of experimental group.

2. To identify the differences between the two groups of experimental and control
research in the skill level of performance, learning.
3. Identify the views and impressions of the emotional experimental group
towards using the Internet to learn the breaststroke.
4. Identify the views of students on the extent of their interaction with the
educational site and use the Internet to learn the breaststroke.

Research Hypotheses:
1. There are statistical reference differences between the pre and the post
measurements of the experimental and the control group in the level of
performance skills of breaststroke in favor of the post-measurement.
2. There are statistical reference differences between the pre and the post
measurements of both the experimental and the control group in the knowledge
acquisition of breaststroke in favor of the post-measurement.
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measurements of the experimental and control groups in the level of performance
skills and knowledge acquisition favor of the experimental group.
4. There is a difference between the opinions and impressions of the experimental
group individuals in using the internet to learn breaststroke.
5. there is a difference between the interaction of experimental group towards in
using of the Internet to learn the breaststroke.

Research procedures:
The researcher used the experimental method, and she used one of the
experimental design, the experimental design of two groups, one of experimental and
the other is discipline, using pre and post follow-up measurements,

Sample and community of research:
Research community comprised of second year students at the Faculty of
Physical Education at the Zagazig University of their number (251) student, the
researcher selected (15) student of intentional research community who have a
computer to be used as a test is applied to the educational site built using the
learning style, and selected (15) randomly as a student officer applied to the verbal
explanation and performance of business model, and then selecting the researcher
(80) students were randomly assigned to testing exploratory research was divided
into (10) students to experience first reconnaissance, (60) of the student experience
of scoping the second (10) students to experience Expeditionary third and fourth.

Data collection instruments:
 Forms and include:
1- Form, content of breaststroke.
2- Form of measuring the level of performance skills of breaststroke Oafika Salem.
3- Form solicits the views of experts on the themes of the cognitive achievement test

breaststroke and the relative importance of each axis.
4- Form to solicit the opinion of experts on the construction of cognitive achievement

test breaststroke.
5- Form to solicit the opinion of experts about educational site to assess the

breaststroke.
6- Solicit opinions and form emotional impressions of the students towards the use of

educational site.
7- Form to solicit the views of students about the extent of interaction with the

educational site, quoting "Ihab Fahim."
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1. Test the mental capacity to prepare "Farouk Musa" to measure aspects of general
mental ability.
2. Cognitive test to measure the level of knowledge acquisition for the breaststroke
by the researcher.

 Learning site using the proposed technique Hypermedia by the
researcher.
 Learning program designed by the researcher.
Implementation of basic research experience:
A- Pre-Measurement:
The researcher conducting measurement tribal search for the two groups of
experimental and control on Tuesday and Wednesday, 3, 4 / 3 / 2009, by a panel of
arbitrators consisting of three members of staff in the level of performance skill and
knowledge acquisition for the breaststroke.

B- The application of basic research experience:
After the researcher confirmed from the two groups of equal research
(experimental and control) the application of basic research experience in the period
from 5 / 3 / 2009 to 7/5/2009 by (10) weeks once a week for 90 minutes at a time,
according to the faculty's academic plan , has been applied to the search experience
on the experimental group while the control group had carried out the traditional
program (explanation verbal and performance of business model).

The experimental group:
The experimental group underwent to learn program that contains learning site
designed by the researcher (the pattern of blended learning) by (10) weeks once a
week for 90 minutes at a time.

The control group:
The control group underwent to the traditional program (explanation of verbal
and performance of business model), which was taught through lectures in the same
period of time before such as the experimental group, but the next day by the
application of the experimental group, was taking into account sound scientific basis
and under the same conditions that have been used with the research group during
the pilot application, was taking into account the following when you perform the
search experience: --
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After the time limit for the application of basic research experience on Thursday,
7 / 5 / 2009, the researcher conducted two sets of measurements a posteriori the
experimental and control research in each of the cognitive achievement test,
measuring the level of performance skills of breaststroke on Sunday and Monday 10
/ 5 / 2009, 11 / 5 / 2009, and then measuring the form of views and emotional
impressions, the application form the extent of the interaction of students with
educational site on the experimental group on Monday, 11 / 5 / 2009.

Statistical treatment:
The researcher used the Spss statistical processor.

Conclusions:
1. Than the experimental group which used the pattern of blended learning (elearning - traditional education) to the control group, which used the traditional
method (verbal explanation and performance model), which indicates the
effectiveness of integrated learning and its impact on learning breaststroke.
2. The traditional way (verbal explanation and performance model) contributed in a
positive way to learn the breaststroke for female control group.
3. Site has helped educational technology hypermedia prepared to take into account
individual differences among students.
4. Blended learning Helped (e-Learning - traditional education), a researcher in the
router to make the learning process and its role was positive in correcting errors,
direction and guidance for students during the application of the program.
5. Blended learning commensurate with universities and colleges which did not have
the full electronic environment.
6. Than the experimental group, which used Blended learning (educational site of the

proposed method and traditional) was on the control group, which used the
traditional method alone in the three aspects of learning (the skill, cognitive,
emotional) for the breaststroke, where the availability of their e-mail interaction and
intellectual forum, and research sites on the breaststroke.

Recommendations:
1. The establishment of educational sites with the rest of the roads, swimming, other
sports activities, due to the requirements of motor skills difficult to learn through
distance learning or e-learning, but it also entails a learning traditional side (elearning).
2. Using the model of "Hassan Alebatta" (for design courses over the Internet)
because it meets the characteristics of good educational model, and for the
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of design decisions such as a form of "Rovinj", "Ryan and others" , "Juliv and
others", "strange bright", Tibrahim mouse "," Jawdat Mustafa ", and avoid all the
flaws).
3. Take care of those who taught swimming at the university level there should be an
effective role of the learner in the educational process, especially in the current
era, the era of information and increasing knowledge.
4. To provide the colleges of physical education in particular, swimming pools,
equipment and necessary resources of plant and equipment (computers, each
relating to Internet access, screens, Data Show, printers, and floppy disk drives).
5. Work of the colleges of physical education courses in the design and development
of educational sites.
6. Discuss barriers to use the blended learning in system university education.
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