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تصوين بزناهج تعليوي حاسوبي يف هقزر 
العلوم لتلويذات الصف السادس االبتدائي 

 وقياس أثزه على التحصيل واالحتفاظ
 ** عبدالعزيز محمد العليلي                         *عهود بيت صالح ابزاَيم الدريبي       

 

بُت إلى جصمُم بسهامج حللُمي خاطىبي في ملسز الللىم لخلمُراث الصف الظادض الابخداةي _  لخصاإلا َدفذ الدزاطت الخجٍس

اض إلالسفت مدي أزٍس 66وجؼبُله كلى كُىت ميىهت مً ) بُت وطابؼت، في إخدي مدازض الٍس ( جلمُرة اهلظمذ إلى مجمىكخحن ججٍس

بما  (Alessi & Trollip) ( أن همىذج آلِس ي وجسولب1اطت إلى الىخابج الخالُت:)كلى الخدصُل الدزاس ي والاخخفاؾ. وكد جىصلذ الدز 

( وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مخىطؼاث دزحاث 6فُه مً زؼىاث مىاطب لخصمُم بسامج الللىم الخللُمُت الحاطىبُت.)

بُت لصالح الازخباز البلدي.)الخدصُل اللبلي وبحن مخىطؼاث دزحاث الخدصُل البلدي في اإلاجمىكخحن الظابؼت وال ( وحىد 3خجٍس

بُت.) بُت لصالح اإلاجمىكت الخجٍس ( وحىد فسوق 4فسوق ذاث داللت إخصابُت في الخدصُل الدزاس ي بحن اإلاجمىكت الظابؼت والخجٍس

بُت. وأوصذ الدزاطت بظ بُت لصالح اإلاجمىكت الخجٍس سوزة ذاث داللت إخصابُت في الاخخفاؾ بحن اإلاجمىكت الظابؼت والخجٍس

الخىطم في جصمُم البرامج الخللُمُت واطخسدامها في جدَزع اإلاىاد واإلاساخل اإلاسخلفت مم اللمل كلى جىفحر ملامل للحاطب آلالي في 

 .اإلادازض الحيىمُت ختى ًخم الاطخفادة مً بسامج الحاطب الخللُمُت في اللملُت الخللُمُت

 .الخصمُم الخللُمي، حهاش كسض البرمجُاث الخدصُل، الاخخفاؾ،: بسهامج حللُمي خاطىبي، الكلمات اإلافحاحية

 

 

 

 

 

 

  
 

 شعود اإلالك حامعة التربية بكلية الحعليم ثلىيات كصم في محاضزة *

 شعود اإلالك حامعة/ التربية بكلية الحعليم ثلىيات كصم**

 .العلمي، حامعة اإلالك شعوددعم َذا اإلاشزوع البحثي مً كبل مزكز بحوث الدراشات ؤلاوصاهية، عمادة البحث 
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 الصف لحلميذات العلوم ملزر  في حاشوبي جعليمي بزهامج ثصميم

 والاححفاظ الححصيل على أجٍز وكياس الابحدائي الصادس
 اإلالدمة. 1

جىاحه التربُت جددًاث هبحرة ًأحي في ملدمتها إكداد الجُل اللادز       

ت والخلىُت في كصس اإلالسفت واللىإلات،  كلى اإلاىافظت الللمُت والحظاٍز

بهدف الازجفاق بجىدة الخللُم وجىطُم اهدؼاٍز دون أن ًيىن ذلً كلى 

اللالُت للخللُم، أو كلى خظاب الخيلفت اللالُت، خظاب الىىكُت 

فالخللُم في مجخمم اإلاللىماث ٌلدها بيلفت أكل مً ولفت ألاطالُب 

ول ذلً ٌظخلصم اطخىؼاف ػسق حدًدة للخللُم  الخللُدًت.

دة لألدواث والىطابل  ا بدُث حظدثمس اإلاحزاث الفٍس َس واطخسدامها وجؼٍى

ابت لحاحاث مخىىكت وواطلت الخىىىلىحُت اإلاسخلفت، بهدف الاطخج

، وألهىاق مسخلفت مً اإلاخللمحن
ً
 .حدا

 اللدزة اإلاللىماث، مجخمم في الخللُم جىاحه التي الخددًاث أَم ومً      

ٌ  واطخيباغ للخللُم، الجدًدة الؼسق  اطخىؼاف كلى  إلى حظدىد خلى

 الحدًثت والىطابل وألاوطاغ الخىىىلىحُت للىطابل ممخاشة ملسفت

 وفهم الخفاكلي، الخللُم بِئت جصمُم وهُفُت الخللُم، في اإلاظخسدمت

 وإدزان الحدًثت، الخىىىلىحُت الخؼبُلاث في واللىة الظلف هلاغ

 ].1] كدزتها نهاًاث وخدود كىتها مدي

 اإلالاصسة اإلاجخملاث كلى والخلني الللمي الخلدم فسض وكد      

. والخللُم التربُت مجاٌ بُنها ومً كدًدة، مجاالث في هبحرة مظئىلُاث

 مىادَا، وجىىكذ ومدخىاَا الدزاطُت اإلاىاهج ػبُلت حغحرث لرلً هدُجت

 كلى اللابم اللفـي الؼسح مجسد الخدَزع كملُت في ًىفي ٌلد ولم

 أو اإلاخللم، حاهب مً والاطخـهاز والحفف اإلادزض حاهب مً ؤلاللاء

 والسطىم والظبىزة الخللُدًت الخللُمُت الىطابل كلى فلؽ الاكخماد

 حللُمُت بخلىُاث الاطخلاهت جخؼلب اللملُت َرٍ أصبدذ بل والصىز،

 .وفاكلُت هفاءة أهثر

م كلى الخللُم في الحدًثت الخلىُت الىطابل حظاكد        أطالُب جىَى

 أن اإلالسوف فمً الخالمُر، بحن الفسدًت الفسوق إلاىاحهت الخللُم

 مظخىي  ًدلم مً فمنهم واطخلداداتهم كدزاتهم في ًسخلفىن  الخالمُر

 
ً
 وجلدًم للمدزض الىـسي  للؼسح الاطخماق زالٌ مً الخدصُل مً كالُا

م كً ًخللم مً ومنهم كلُلت، أمثلت ت الخبراث ػٍس  مؼاَدة مثل البصٍس

م إلى ًدخاج مً ومنهم ألافالم، ً الىطابل جىَى . الصحُدت اإلافاَُم لخيٍى

ظحر  الىطابل مً اللدًد اطخسدام إلى الخللم في الحدًث الاججاٍ َو

(Multi-Media) للمادة حللمه في جلمُر ول ٌظحر ختى الدزوض إكداد في 

سخاز واطخلداداجه كدزاجه خظب الدزاطُت  ًدلم ما الىطابل مً ٍو

 ].6] ومُىله اطخلداداجه ًىاطب الري ألافظل الخللم

 اإلاىـمت اللملُت مىـىز  مً الخللُم جلىُت أن[ 3] زوهتري  أهد وكد     

س في ألاطاض هي الخللُم لخصمُم  ٌلخبر هما كىاصٍس بيافت اإلاىهج جؼٍى

ت للخلىُاث اإلاهمت اللىاصس أخد َى اإلاللم أن[ 4] زومىفِظيي  التربٍى

 هلل في الحدًثت الخلىُاث اطخسدام كلى وكدزة مهازة مً به ًخمخم بما

لت الدزاطُت اإلاادة د الؼالب، ومظخىي  جدىاطب بؼٍس  لهرٍ جلبلهم وجٍص

، اللىع ًيىن  كد هما اإلاادة،
ً
 ودزاًت زبرة أهثر اإلاللم وان وولما أًظا

  أهثر الدزاطُت اإلاادة واهذ جؼبُلاتها وأطالُب الىطابل بهرٍ
ً
 وطىخا

ت أو طملُت اإلاظخسدمت الىطُلت واهذ طىاء للؼالب  ].6] بصٍس

  الخللُم في آلالي الحاطب اطخسدام ٌلد لم       
ً
 لجُل طسوزة وإهما جسفا

ا في والللم الىزكت اطخسدام وان هما الحدًثت، الخلىُت  مً غحَر

  ألاحُاٌ
ً
، أمسا

ً
ا  الخللُم في وىطُلت آلالي الحاطب فاطخسدام طسوٍز

  بيليهما أو الصىزة أو باليلمت الخلبحر بحن ججمم
ً
را ملا  هبحر جأزحر له َو

 ختى حللُمي وىطُؽ مىه والاطخفادة الخللم مىاصلت في اإلاخللم كلى

  آلالي الحاطب ًؤدي[. 5]  الللمي الخؼىز  زهب مىاهبت وظخؼُم
ً
 دوزا

 
ً
ت كليها ًظفي فهى الخللُمُت، اللملُت في مهما   خٍُى

ً
  وبلدا

ً
  جلىُا

ً
 حدًدا

لت كً لُبلدَا ظاكد الخللُدًت، الؼٍس  خل كلى والؼالب اإلادزطحن َو

ٌ  مؼىالتهم،  اإلاهازاث الؼالب وإهظاب وجدلُلها، أَدافهم إلى والىصى

 مً اللدًد أزبدذ وكد ،[6] الللُلي إليهم الخبراث وهلل الخللُمُت

[ 7] اإلاؼحري  دزاطت مثل آلالي الحاطب اطخسدام فلالُت الدزاطاث

 ].11] طلُم ودزاطت[ 9] البلىي  ودزاطت[ 8] الظلمان ودزاطت

 حللُمُت، وىطُلت اطخسدامه َى الحاطب اطخسداماث أخد إن      

مىً  البُاهاث كسض حهاش بىطاػت وذلً والظبىزة اطخسدامه ٍو

 أن للمللم ًمىً خُث بالحاطب، اإلاخصل (Data Show) الحاطىبُت

لسطه ملحن دزض بخدظحر ًلىم يذ بسهامج كبر بالحاطب َو  بىزبٍى

(Power Point) مصلىر دزاطت أزبدذ وكد. والجهد الىكذ ًىفس مما 

يذ بسهامج جىؿُف فلالُت[ 11] ع في البىزبٍى  كلى ألاخُاء ملسز  جدَز

 الخلمُراث جفىق [ 16] ألاخمد دزاطت أزبدذ هما الؼالب، جدصُل

يذ بسهامج باطخسدام دزطً الالحي  دزطً الالحي أكسانهً كلى البىزبٍى

لت  والسطىم بالصىز  اللسض أطلىب أن ػً وال. الخللُدًت بالؼٍس

  ًيىن  والحسواث
ً
لت وهي للؼالب حرابا  ملـم ٌظخسدمها كلمُت ػٍس

 وطُلت مجسد لِع آلالي فالحاطب ،[13] الحاطس الىكذ في اإلاللمحن

 وطُلت في وطابل كدة كً كبازة َى إهما أزسي، وطُلت أي مثل حللُمُت

 مم الخفاكل كلى اللادزة الىخُدة الخللُمُت الىطُلت جيىن  وكد واخدة،

 ].14] اإلاخللي

 َى الخللُم في اطخسدامه كىد للحاطىب ؤلامياهُت جلً ًدُذ وما      

 الاطخسدام، في واإلاسوهت اإلاللىماث، كسض في والخىىق والدكت الظسكت

 أفظل آلالي الحاطب ًجلل مما اللسض، ػسق  في الخدىم إلى باإلطافت

 الاكخماد أو واإلاداطسة الخللُم في الخللُدًت الؼسق  اطخسدام مً بىثحر

ت الظملُت والىطابل الىخب كلى اإلاباػس  غحر اإلاسخلفت والبصٍس

 مً وجىابله وبسامجه بأحهصجه الحاطب جمىً وكد[ 5] آلالي الحاطب

جب هبحر، بؼيل والخللم الخللُم جدظحن  كملُت في الترهحز ًيىن  أال ٍو

 الري الخللُمي البرهامج كلى ًيىن  ما بلدز آلالي الحاطب كلى الخللُم

 أما     وحسجُل، وزصن  هلل واطؼت إال لِع فالحاطب فُه، ًىطم

 الحلُلُت،    الخللُم بلملُت ًلىم الري فهى طمىه اإلاىطىق البرهامج

        كملُت في أَمُت ألاهثر َى اإلاالبم البرهامج جصمُم فئن لرلً

 ].15] الخللُم



149 

ٌ [ 16] لىدي دزاطت بُيذ وكد          البرامج جصمُم جأزحراث خى

  أن الابخدابُت، اإلاسخلت أػفاٌ كلى الخللُمُت
ً
 بدثذ الدزاطاث مً هثحرا

 لم مخلددة دزاطُت مىطىكاث في الخللُمُت للبرامج اللامت اإلاؤزساث

  جدلل
ً
 مبادا هاخُت مً آلالي الحاطب كلى اللابم الخللُم منها أًا

 .الخللُمُت البرامج جصمُم

 ًساد دزاس ي مىطىق أي مىاهبت كلى كادز آلالي الحاطب أن ػً وال        

ب أو اإلاهازاث بلع لخىمُت أو الفسدي الخللُم بهدف إما حللمه . الخدٍز

خىكف  ملسفت كلى بسامجه وجصمُم للحاطب ألامثل الاطخسدام ٍو

 جصبذ ال بدُث آلالي، بالحاطب وكالكخه الدزاس ي اإلاىطىق اخخُاحاث

 إذ آزس، إلى مىطىق مً جدؼابه زوجُيُت كملُت البرامج إكداد كملُت

 ].17] اللىع ولِع بصبغخه الدزاس ي اإلاىطىق ًصبغ أن ًجب

ىان         آلالي الحاطب بسامج مصممى ًىليها اإلاهام مً مجمىكت َو

 وإلى البرهامج إلى اإلاخللم اهدباٍ لجرب وذلً اَخمامهم الخللُمُت

 أن ًمىً مؼاول أو أزؼاء أًت خدور ولخجىب الدزاس ي اإلاىطىق

 بمصاخبت الخللم كملُت هجاح ولظمان البرهامج مم اللمل أزىاء جددر

 الاهدباٍ لترهحز آلالي الحاطب إمياهاث كلى ٌلخمد ما منها آلالي، الحاطب

ٌ  أطلىب كلى ٌلخمد ما ومنها اإلاللىماث كلى  الللمي اإلادخىي  جىاو

 كد فُما اإلاخللم مظاكدة ومداولت الؼالب أمام وكسطه وجىـُمه

 ألاطلىب أن والػً[. 17]  البرهامج مم الدزاطت أزىاء فهمه كلُه ًصلب

 كلى ٌظاكد الخللُمي الحاطىبي البرهامج لخصمُم اإلاخبم اإلاىـم الللمي

ع في هجاخها را اإلادخىي  جدَز  ودزاطت[ 18] غصواي دزاطت أزبخه ما َو

لم ودزاطت[19] زبُم  ].61] اللظحري  ودزاطت[ 61] الظٍى

 أَم مً ٌلد آلالي الحاطب بمظاكدة الخللُم فئن طبم ومما      

ع في طُما وال الخللُمُت، اللملُت في اطخسداماجه  الللىم مادة جدَز

 صىز  فُدًى، صىث،) مخلددة وطابل كلى آلالي الحاطب ًدخىي  خُث

 كلى كدزجه َى آلالي الحاطب في أَمُت ألاهثر والجصء ،(وزابخت مخدسهت

 ًدزض أن ًساد كىدما اإلاثاٌ، طبُل فللى الىاكعي اللالم مداواة

 حلل اإلامىً غحر مً فئهه ألالُفت، غحر الحُىاهاث بلع كً الخالمُر

 (Simulation) اإلاداواة أطلىب كبر ولىً ألاطد، مً ًلتربىن  الخالمُر

 جدلُله ًصلب دكُم وبؼيل كسب كً ألاطد خسواث مخابلت ًمىنهم

 .الىاكم في

 الدراشة . مشكلة2

  الخللُم في آلالي الحاطب بسامج اطخسدام ػهد للد      
ً
  اَخماما

ً
 هبحرا

ٌ  مسخلف أًدجه م مً اللدًد فأكامذ اللالم، دو  والدزاطاث، اإلاؼاَز

كدث
ُ
 مجاٌ في آلالي الحاطب ببرامج اَخمذ التي واإلاؤجمساث الىدواث وأ

ٌ  اججاَاث كً أما الخللُم، في اطخسدامها  مجاٌ في اللسبُت الدو

 اإلاظخىي  إلى جسق  ولم مخأزسة، بدأث فلد الحاطب بسامج اطخسدام

 .اإلاؼلىب والخؼلم

 الخللُمُت الحاطىبُت البرامج مً اللدًد طلف اإلاالخف ومً      

 وغُاب الجُدة الخللُمُت البرمجُاث ملىماث إلى وافخلادَا الجاَصة

ٌ  مبادا ع كلم وأصى  . فيها الخدَز
ً
 اإلاىـمت اللملُت ألَمُت وهـسا

 هبحر دوز  مً جللبه وما الخللُمُت البرمجُاث إهخاج في الخللُم لخصمُم

ى هجاخها في  الخصمُم جىاولذ التي ألابدار مً اللدًد أزبدخه ما َو

[ 19] زبُم ودزاطت[ 18] غصاوي  هدزاطت دزاطتها في اإلاىـم الخللُمي

ادة في أزس لها وان والتي[ 66] طالم ودزاطت  الخالمُر جدصُل ٍش

 ممً أكسانهم كلى وجفىكهم الخللُمي الحاطىبي للبرهامج اإلاظخسدمحن

لت دزطىا  جدبم حللُمي خاطىبي بسهامج جصمُملرا جم  الخللُدًت، بالؼٍس

س اإلاسصصت الخللُم هماذج أخد فُه  كلى اللابمت الخللُم مىاد لخؼٍى

ساعى آلالي الحاطب  .الجُدة الخللُمُت البرمجُت وملاًحر ملىماث فُه وٍُ

ذ وكد       حٍس
ُ
 باإلاسخلت وجلمُراث إلاللماث اطخؼالكُت دزاطت أ

ٌ  آزائهً ألزر الابخدابُت  لالطخسدام خاحت الدزاطُت اإلاىاد أهثر خى

م، في آلالي الحاطب
ّ
 إلاا الللىم مادة كلى غالبُتهم أحمم وكد الخلل

ه  هخاب والخخىاء بمدلىالتها زبؼها إلى جدخاج مجسدة مفاَُم مً جدخٍى

ٌ  جؼبُلها ًصلب التي اإلالملُت الخجازب مً اللدًد كلى الللىم  لؼى

ت، اإلاظخلصماث جىفس للدم أو شمنها  إلى الللىم دزاطت وجدخاج الظسوٍز

 والبُاهُت الخىطُدُت والسطىم اإلاصىزاث مً باللدًد الاطخلاهت

را. الؼبُلُت للـىاَس واإلاخدسهت الفىجىغسافُت والصىز   للخفىحر دفم َو

لت اإلالملُت الخجازب للسض أطلىب في  ومؼىكت مسخصسة بؼٍس

لت الخدىم في اللدزة وحىد مم للخلمُراث  الىطابل وجىفحر اللسض بؼٍس

 اإلاجسدة اإلافاَُم زبؽ مً للخلمُراث واإلامىىت الجاذبت الخللُمُت

بم حللُمي خاطىبي بسهامج بىطاػت بمدلىالتها
ّ
د  اإلاىـمت اللملُت فُه ًُ

 .الخللُم لخصمُم

 مً جالمُرٍ، جدصُل دكم في هبحر دوز  للمللم أن اإلالسوف ومً      

لت زالٌ ع في ٌظخسدمها التي الؼٍس  الخللُمُت والخلىُاث الخدَز

 بسهامج باطخسدام إال الفّلاٌ دوزٍ آلالي الحاطب ًؤدي ولً اإلاالبمت،

را اإلاؼلىب، الاهدباٍ وحرب الالشمت اإلالاًحر فُه جخىافس حُد حللُمي  َو

 جىفحر الصلب مً وان فئذا. ػالب ليل آلي خاطب حهاش جىفحر ًدخم

 اطخسدام فئن اإلاملىت مدازض ول في آلالي بالحاطب مجهصة ملامل

 وطلٍس بالغسض ًفي (Data Show) الحاطىبُت البُاهاث كسض حهاش

ٌ  لرلً واخد، آلي خاطب حهاش طلس ٌلادٌ  جلىُت إًجاد الدزاطت جداو

 اإلاجاٌ في آلالي الحاطب إمياهاث مً الاطخفادة جدلم حللُمُت

لت الصف غسفت إلى آلالي الحاطب إلدزاٌ وواطتراجُجُت الخللُمي،  بؼٍس

ٌ  بغُت اإلاادًت، ؤلامياهاث مم جخفم   .للخللم ػسق  أفظل إلى الىصى

 جؼبُم أزس كلى الخلسف مداولت في الدزاطت مؼيلت وجخلخص      

 الخللُمي الخصمُم مبادا كلى بىاءً  جم جصمُمه حللُمي خاطىبي بسهامج

 الخدصُل كلى الحاطىبُت البُاهاث كسض حهاش باطخسدام ومؼبم

 في الابخداةي الظادض الصف لخلمُراث باإلاللىماث والاخخفاؾ الدزاس ي

 .الللىم مادة

 الدراشة أ. فزضيات

 صُاغت أمىً الظابلت، والدزاطاث الىـسي  ؤلاػاز طىء في      

 :الخالُت الفسطُاث

 بحن( 1.15) مظخىي  كىد إخصابُت داللت ذاث فسوق جىحد ال. 1

 الخدصُل دزحاث مخىطؽ وبحن اللبلي الخدصُل دزحاث مخىطؽ

لت دزطذ التي الظابؼت اإلاجمىكت في البلدي  الخللُدًت بالؼٍس

بُت واإلاجمىكت  الحاطىبي البرهامج باطخسدام دزطذ التي الخجٍس

 .الخللُمي

ــخـظـم دـــىـك تـــُـابـــإخص تـــدالل ذاث سوقـــف دــىحــج ال. 2 ـــ         (1.15) ىي ـ

ــــف لت دزطذ التي الظابؼت اإلاجمىكت بحن الدزاس ي الخدصُل يـ   بالؼٍس
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بُت واإلاجمىكت الخللُدًت  البرهامج باطخسدام دزطذ التي الخجٍس

 .الخللُمي الحاطىبي

 في( 1.15) مظخىي  كىد إخصابُت داللت ذاث فسوق جىحد ال. 3

لت دزطذ التي الظابؼت اإلاجمىكت بحن باإلاللىماث الاخخفاؾ  بالؼٍس

بُت واإلاجمىكت الخللُدًت  البرهامج باطخسدام دزطذ التي الخجٍس

 .الخللُمي الحاطىبي

 الدراشة ب. أَداف

 بسهامج جصمُم :الخالي السبِع الهدف جدلُم إلى الدزاطت طلذ    

 كلى اإلالسز  الللىم مادة في البِئت إلاىطىق مسصص حللُمي خاطىبي

 كسض حهاش باطخسدام وججسبخه الابخداةي الظادض الصف جلمُراث

اض مدازض إخدي في (Data Show) الحاطىبُت البُاهاث  إلالسفت الٍس

 ذلً ولخدلُم .باإلاللىماث والاخخفاؾ الدزاس ي الخدصُل كلى أزٍس مدي

 :الدزاطت خاولذ

 مادة في حللُمي خاطىبي بسهامج لخصمُم ألاطاطُت الخؼىاث جددًد -

 .الخللُمي الخصمُم مبادا كلى بىاءً  الابخداةي الظادض للصف الللىم

 الظادض الصف جلمُراث جدصُل كلى البرهامج َرا أزس كُاض -

 .الحاطىبُت البُاهاث كسض حهاش باطخسدام الللىم إلاادة الابخداةي

 .باإلاللىماث الخلمُراث اخخفاؾ كلى البرهامج َرا أزس كُاض -

 الدراشة ج. أَمية

 :ًلي مما الدزاطت أَمُت جىلدث     

 الخصمُم مبادا جىؿُف جىاولذ التي واللسبُت اإلادلُت الدزاطاث كلت. 1

ا وكُاض البرمجُاث جصمُم في الخللُمي . الدزاس ي الخدصُل كلى أزَس

 لها ممازلت دزاطت كلى الىكىف ًخم لم فئهه ؛حنالباخث كلم خدود وفي

ا وكُاض الللىم مادة في خاطىبُت بسمجُت جصمُم بحن ججمم  أزَس

را ،(Data Show) الحاطىبُت البُاهاث كسض حهاش باطخسدام  ما َو

 َرٍ هخابج مً الاطخفادة ًخىكم خُث الدزاطت بهرٍ اللُام كلى شجم

 والخصمُم الخسؼُؽ كً واإلاظئىلحن اللساز صىاق جصوٍد في الدزاطت

ٌ  طِخم التي بالىخابج والخىفُر  .الدزاطت َرٍ في كليها الحصى

ٌ  في الخلىُت َرٍ اطخسدام خدازت. 2  اإلاملىت في الدزاطُت الفصى

ا إلالسفت الدزاطت َرٍ مثل إحساء جخؼلب  الخللُمُت، اللملُت في أزَس

 إلى آلالي الحاطب جلىُت إدزاٌ كظُت إلالالجت الؼسق  أٌظس واطخلصاء

 .جيلفت بأكل الصف غسفت

 البرامج ومصممي اإلاللمحن الدزاطت َرٍ هخابج حصجم أن ًؤمل. 3

 الخللُمي للخصمُم اإلاىـمت اللملُت جىؿُف كلى الخللُمُت الحاطىبُت

 .واطخسدامها الخللُمُت، الحاطىبُت البرامج جصمُم في

ٌ  به أزرث إلاا اطخجابت الدزاطت حلد. 4  في باإلطساق اإلاخلدمت الدو

 بلع ؿهسث خُث الخللُم، مساخل حمُم في آلالي الحاطب إدزاٌ

 إلدزاٌ اطتراجُجُاث ػيل في جبلىزث والتي اللاإلاُت الاججاَاث

 .الخىىىلىجي الخلدم إلاظاًسة آلالي الحاطب

 الدراشة د. مصطلحات

لّسف: الخللُمي الخصمُم  بأهه الخللُمي الخصمُم (John Dewey) دًىي  ٌُ

ت بحن الىصل خللت كلم  الىىق َى أي. التربىي  والخؼبُم الخللم هـٍس

 اإلاسسحاث لخدلُم الخللُمُت ؤلاحساءاث ًصف الري اإلالسفت مً

ما والىحداوي الخدصُلي اٌاإلاج في اإلاسغىبت الخللُمُت  ].63] وغحَر

لسف         َو
ً
 التي -السابم الفصل في مفصلت- ؤلاحساءاث بأهه إحسابُا

 مادة في الخللُمي الحاطىبي البرهامج جصمُم في السبِظت الباخثت ػبلتها

 .الابخداةي الظادض الصف لخلمُراث الللىم

 مً لخمىىه للحاطىب اإلالؼاة اإلاسمصة الخللُماث َى: الحاطىبي البرهامج

 ].64] اإلادددة ألاكماٌ مً كدد جىفُر

 جصمُمها ًخم التي الخللُمُت اإلاىاد هي: الحاطىبي الخللُمي البرهامج

 ].65] دزاطُت ملسزاث لخيىن  آلالي الحاطب بىطاػت وبسمجتها

لسف         الحاطىبي الخللُمي البرهامج َو
ً
 الحاطىبي البرهامج بأهه إحسابُا

  اإلالد
ً
 الظادض الصف لخلمُراث الللىم مادة في الدزاطت لهرٍ زصُصا

 آلِس ي همىذج زؼىاث بئجباق واإلاصمم البِئت، وخدة في الابخداةي

س[ 66] وجسولب  مً آلالي، الحاطب كلى اللابمت الخللُم مىاد لخؼٍى

ٌ  أحل  .خلها اإلاساد للمؼيلت الىصى

ى: الدزاس ي الخدصُل  مجمىكت في اليلُت أو اإلادزطت في ألاداء وصف َو

ت الازخبازاث  مىطىكاث في ألاداء وصف إلى ٌؼحر هما اإلالىىت، التربٍى

 ].67] اإلاىهج

لسف         الدزاس ي الخدصُل َو
ً
 التي واإلاهازاث اإلاللىماث هّم  بأهه إحسابُا

 اإلالسزة الدزاطُت للمىاطُم حللمخه ما زالٌ مً الخلمُرة اهدظبتها

لاض  الازخباز في أدائها هدُجت الخلمُرة كليها خصلذ التي بالدزحت ٍو

 .البلدي الخدصُلي

لسف         باإلاللىماث الاخخفاؾ َو
ً
 كلى الخلمُرة كدزة بأهه إحسابُا

 الصمً، مً فترة بلد اإلالّسز  إلاىطىكاث دزاطتها بلد حللمخه ما اطترحاق

لاض  الازخباز في أدائها هدُجت الخلمُرة كليها خصلذ التي بالدزحت ٍو

 .البلدي الخدصُلي

 الدراشة ٌ. حدود

 :الخالُت بالحدود الدزاطت هخابج جخددد      

ت الحدود. 1  في اإلاىخـماث الابخداةي الظادض الصف جلمُراث: البؼٍس

ٌ  الدزاس ي الفصل 1468ٌ-1467 اللام اض بمدًىت ألاو  .الٍس

 في" خىلىا مً البِئت" وخدة كلى الدزاطت ػبلذ: اإلاىطىكُت الحدود. 2

 .الابخداةي الظادض للصف الللىم ملسز 

 وؤلاحزاءات . الطزيلة3

 الدراشة أ. مىهج

بي اإلاىهج الدزاطت َرٍ في اكخمد      اإلاخغحر أزس بدزاطت واإلاخمثل الخجٍس

 الخابم اإلاخغحر كلى( خاطىبي حللُمي بسهامج باطخسدام الخللم) اإلاظخلل

 (.الدزاس ي الخدصُل)

بُت مجمىكت مجمىكخحن، إلى اللُىت كظمذ اإلاىهج َرا وفي      ججٍس

 طابؼت ومجمىكت اإلاصمم والبرهامج آلالي الحاطب باطخسدام جدزض

لت جدزض  مخغحراث في اإلاجمىكخحن ججاوع جم أن بلد الخللُدًت بالؼٍس

 .الدزاس ي واإلاظخىي  اللبلي الخدصُلي والازخباز والرواء اللمس

بُت اإلاجمىكت بحن اإلالازهت اإلاىهج َرا في وجم       في والظابؼت الخجٍس

 جيافؤ مً الخأهد ًخم ختى اللبلي الازخباز في جدصُلهم مخىطؽ

 مخىطؽ في بُنهم اإلالازهت زم الخجسبت في البدء زم ومً اإلاجمىكخحن

بي لللامل وان إذا وفُما البلدي الازخباز في جدصُلهم  اإلاخغحر) الخجٍس

بي الخصمُم وان وكد ال؟ أم الؼالباث جدصُل في أزس( اإلاظخلل   الخجٍس

 :والخالي
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 1 حدول 

 للدراشة الحجزيبي الحصميم

 الاخحبار البعدي آلاحل )الاححفاظ( الاخحبار البعدي العاحل )الححصيل( العامل الحجزيبي الاخحبار اللبلي اإلاجموعة

بُت الازخباز الخدصُلي اللبلي  الخجٍس

 الللىمفي مادة 

الازخباز الخدصُلي البلدي آلاحل 

 )الاخخفاؾ( في مادة الللىم

الازخباز الخدصُلي البلدي اللاحل 

 )الخدصُل( في مادة الللىم

الازخباز الخدصُلي البلدي آلاحل 

 )الاخخفاؾ( في مادة الللىم

الازخباز الخدصُلي اللبلي  الظابؼت

 في مادة الللىم

اللاحل الازخباز الخدصُلي البلدي  

 )الخدصُل( في مادة الللىم

الازخباز الخدصُلي البلدي آلاحل 

 )الاخخفاؾ( في مادة الللىم

 الدراشة ب. مجحمع

 في الابخداةي الظادض الصف جلمُراث حمُم الدزاطت مجخمم طم     

اض، بمدًىت والخللُم التربُت لىشازة الخابلت اإلادازض  في واإلاىخـمحن الٍس

ٌ  الدزاس ي الفصل في 1468ٌ-1467ٌ للام الحيىمُت اإلادازض  ألاو

 .جلمُرة( 69986) والخللُم التربُت وشازة إخصابُت خظب وكددَم

 الدراشة ج. عيىة

لت الخجسبت كليها طخؼبم التي اإلادزطت ازخُاز جم       كؼىابُت بؼٍس

لت وهي  اإلادازض حمُم خصس بلد وذلً البظُؼت اللؼىابُت اللُىت ػٍس

اض في للبىاث الحيىمُت الابخدابُت  وجيىهذ مدزطت،( 416) وكددَا الٍس

 اإلادزطت في الابخداةي الظادض الصف جلمُراث حمُم مً الدزاطت كُىت

بُت طابؼت مجمىكخحن إلى جىشَلهً جم خُث الابخدابُت( 319)  وججٍس

 .جلمُرة( 31) بها مجمىكت ول وأصبدذ

 :اإلاجموعات ثكافؤ مً الححلم

بُت اإلاجمىكخحن أفساد جيافؤ مً للخدلم        جم فلد والظابؼت، الخجٍس

 اإلالُازي  الاهدساف وخظاب للمجمىكخحن اإلاخىطؼاث بحن الفسوق كُاض

 :وهي الدزاطت إحساءاث في واإلاروىزة اإلادددة للمخغحراث( ث) وكُمت

ٌ  في الخدلُل هخابج مً ًـهس: اللمس -1  مظخىي  أن( 6) زكم الجدو

ى( 1.438) َى اإلاخغحر لهرا الداللت  الالشمت الداللت مظخىي  مً أهبر َو

ى اإلاجمىكخحن بحن فسوق لىحىد  جيافؤ كلى ًدٌ مما( 1.15) َو

 .اإلاخغحر َرا في اإلاجمىكخحن

 2 حدول 

 العمز ألاول  للمحغير( ت) وكيمة اإلاعياري  والاهحزاف اإلاحوشط خالل مً والضابطة الحجزيبية اإلاجموعة بين اإلالارهة

 داللة الفزوق مصحوى الداللة  "ت" كيمة الاهحزاف اإلاعياري  اإلاحوشط العدد اإلاجموعة

بُت  غحر داٌ 1.438 -1.78 1.381 11.9581 31 الخجٍس

 1.611 16.1355 31 الظابؼت

ـهس: الرواء -2 ٌ  في الخدلُل هخابج مً ٍو  مظخىي  أن( 3) زكم الجدو

ى( 1.949) بلغ اإلاخغحر لهرا الداللت  الالشمت الداللت مظخىي  مً أهبر َو

ى اإلاجمىكخحن بحن فسوق لىحىد  جيافؤ كلى ًدٌ مما( 1.15) َو

 .اإلاخغحر َرا في اإلاجمىكخحن

 3 حدول 

 الذكاء الثاوي للمحغير( ت) وكيمة اإلاعياري  والاهحزاف اإلاحوشط خالل مً والضابطة الحجزيبية اإلاجموعة بين اإلالارهة

 داللة الفزوق مصحوى الداللة  "ت" كيمة الاهحزاف اإلاعياري  اإلاحوشط العدد اإلاجموعة

بُت  غحر داٌ 1.949 -1.16 4.179 47.9355 31 الخجٍس

 3.764 48.1111 31 الظابؼت

ٌ  في الخدلُل هخابج أؿهسث: اللبلي الخدصُلي الازخباز -3 ( 4) زكم الجدو

ى( 1.955) بلغ اإلاخغحر لهرا الداللت مظخىي  أن  مظخىي  مً أهبر َو

 ًىحد ال لرلً( 1.15) اإلاجمىكخحن بحن فسوق لىحىد الالشمت الداللت

بُت اإلاجمىكت بحن إخصابُت داللت ذاث فسوق  واإلاجمىكت الخجٍس

 كً الظابلت اإلاللىماث في أي اللبلي الخدصُلي الازخباز في الظابؼت

 اإلاجمىكخحن جيافؤ ًؤهد مما الخجسبت َرٍ في دزاطتها اإلاساد الىخدة

بُت  .والظابؼت الخجٍس

 . 4 حدول 

 (اللبلي الاخحبار في الححصيل) الثالث للمحغير ت() وكيمة اإلاعياري  والاهحزاف اإلاحوشط خالل مً والضابطة الحجزيبية اإلاجموعة بين اإلالارهة

 داللة الفزوق مصحوى الداللة  كيمة "ت" الاهحزاف اإلاعياري  اإلاحوشط العدد اإلاجموعة

بُت  غحر داٌ 1.955 1.16 6.691 7.1691 31 الخجٍس

 6.196 7.1968 31 الظابؼت

 في الخدلُل هخابج مً ًـهس: الظابلت الظىت في الدزاس ي اإلاظخىي  -4

 ٌ  اإلاجمىكخحن في اإلاخغحر لهرا الداللت مظخىي  أن( 5) زكم الجدو

بُت  ذاث فسوق وحىد كدم كلى ًدٌ مما( 1.981) بلغ والظابؼت الخجٍس

بُت اإلاجمىكت دزحاث مخىطؽ بحن إخصابُت داللت  واإلاجمىكت الخجٍس

 جيافؤ ًؤهد مما الظابلت الظىت في الدزاس ي اإلاظخىي  في الظابؼت

بُت اإلاجمىكخحن  .والظابؼت الخجٍس

 الدراس ي اإلاصحوى  الزابع للمحغير ت() وكيمة اإلاعياري  والاهحزاف اإلاحوشط خالل مً والضابطة الحجزيبية اإلاجموعة بين اإلالارهة. 5 حدول 

 داللة الفزوق مصحوى الداللة  كيمة "ت" الاهحزاف اإلاعياري  اإلاحوشط العدد اإلاجموعة

بُت  غحر داٌ 1.981 1.16 161.738 1614.3548 31 الخجٍس

 113.414 1613.6169 31 الظابؼت
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 أدوات الدراشةد. 

 :الاخحبار الححصيلي

اطخسدم الازخباز في وخدة البِئت إلاادة الللىم للصف الظادض       

( فلسة غؼذ أَداف الدزض 61الابخداةي )بىاث(، وأػخمل كلى )

بخفسكاتها. وكد جم صُاغت أطئلت مىطىكُت كظمذ إلى حصأًً، الجصء 

ألاٌو مً هىق صح أو زؼأ وجيّىن مً كؼس فلساث، والجصء الثاوي مً 

لدد وليل طؤاٌ أزبم إحاباث أخدَا صحُدت والباقي هىق الازخُاز مً مخ

 .زؼأ

 :صدق الاخحبار

جم كسض الازخباز كلى مجمىكت مً اإلادىمحن بهدف جدىُمه وإبداء      

السأي خٌى الخدلم مً الصحت الللمُت للظؤاٌ ومدي جمثُل ألاطئلت 

ظُت ومدي مالبمت ألاطئلت إلاظخىي الخلمُر، وبلد أزر  لألَداف الخدَز

 .اإلادىمحن وجىحيهاتهم جم حلدًل بلع الفلساثآزاء 

 :جبات الاخحبار

م        لت إكادة الازخباز وذلً كً ػٍس جم كُاض زباث الازخباز بؼٍس

( ػالبت مً 15جؼبُم الازخباز مسجحن كلى كُىت مً الؼالباث بلغذ )

ا إلحساء الدزاطت فيها وكد بلغ ملامل الازجباغ  اإلادزطت التي جم ازخُاَز

الخخابعي لبحرطىن بحن دزحاث الخؼبُم ألاٌو والخؼبُم الثاوي لالزخباز 

( أي ذاث مدلٌى إخصاةي كىي 1.11( وهي دزحت دالت كىد )1.8868)

 .لثباث الازخباز

 :ثصميم البرهامج الحاشوبي الحعليمي

س مىاد الخللُم  [26] اجباق همىذج ألِس ي وجسولب جم        الخاص بخؼٍى

الحاطب آلالي في جصمُم البرهامج الخللُمي اإلاؼبم في اللابمت كلى 

خيىن مً زؼىاث جدؼابه في غالبُتها مم اللىاصس ألاطاطُت  الدزاطت، ٍو

 Instructional Systems Design) في أطلىب جصمُم الىـم الخللُمُت

"ISD") جيىن َرا الىمىذج مً كؼس زؼىاث وهي، و: 

 Determine needs).  َدافالخؼىة ألاولى: جددًد الاخخُاحاث وألا . 1

& goals) 

 (Collect resources) .الخؼىة الثاهُت: حمم اإلاصادز. 2

 (Learn the content) . الخؼىة الثالثت: حللم اإلادخىي . 3

 (Generate ideas)  .الخؼىة السابلت: جىلُد ألافياز. 4

 (Design instruction)  .الخؼىة الخامظت: جصمُم الدزض. 5

 Flowchart the)  .الظادطت: الخسؼُؽ الاوظُابي للدزض الخؼىة. 6

lesson) 

 Storyboard)  .الخؼىة الظابلت: جصمُم الدزض كلى الىزق. 7

displays on paper) 

 (Program the lesson )  .الخؼىة الثامىت: بسمجت الدزض. 8

 Produce supporting) .الخؼىة الخاطلت: إهخاج اإلاىاد اإلاظاهدة. 9

materials) 

م والخلدًل. 10  (Evaluate & revise) . الخؼىة اللاػسة: الخلٍى

 :وفُما ًلي كسض لخؼىاث الخصمُم باجباق الىمىذج      

: جددًد الاخخُاحاث وألاَداف: في َرٍ اإلاسخلت جم جددًد أَداف 
ً
أوال

الدزض اإلاساد جصمُمه هبرهامج خاطىبي، وجددًد زصابص واخخُاحاث 

 .الحي طِخللمً مً البرهامج الحاطىبي اإلاصمماإلاخللماث ال

 :جددًد أَداف الدزض وهي أ( 

لّسف اإلاخللمت البِئت. 1
ُ
 .أن ح

 .أن حلدد اإلاخللمت أهىاق البِئت. 2

 .أن حلؼي اإلاخللمت أمثلت ألهىاق البِئت. 3

 .أن جمحز اإلاخللمت بحن بِئاث ألازض. 4

 .أن جصىف اإلاخللمت الحُىاهاث خظب بِئاتها. 5

 .أن جرهس اإلاخللمت ميىهاث البِئت. 6

لّسف اإلاخللمت الخىُف. 7
ُ
 .أن ح

ف مسلىكاث مسخلفت في بِئاتها. 8 ُّ  .أن جظسب اإلاخللمت أمثلت لخى

 .أن جبحن اإلاخللمت فابدة الخىُف للمسلىكاث الحُت. 9

جددًد زصابص اإلاخللماث: اإلاخللماث َم ػالباث الصف الظادض  ب( 

 ما بحن الحادًت كؼسة والثاهُت كؼسة الابخداةي وجتراوح 
ً
م غالبا أكماَز

طىت. وجـهس لدي ػفل َرٍ اإلاسخلت اللدزة كلى الخفىحر اإلاجسد بؼيل 

 كلى اطخسدام اإلافاَُم، هما ًالخف كلُه 
ً
واضح، خُث ًصبذ كادزا

  [28].ازجفاق خدة اهدباَه، وكىة ذاهسجه، وشٍادة مظخىي الترهحز لدًه

خللماث: لخددًد اخخُاحاث اإلاخللماث كامذ جددًد اخخُاحاث اإلا ج( 

بلمل ملابالث شخصُت مم مللمخان مً مللماث السبِظت الباخثت 

اض، لدزاطت  الللىم للصف الظادض ابخداةي في مدازض مدًىت الٍس

الىاكم والىطم اإلافترض. هما كامذ بملابلت ػالباث مً الصف 

ون أنها جدخاج الظادض الابخداةي وجم طؤالهً كً اإلاىطىكاث التي ًس 

إلى الحاطب آلالي لخللمها وأحملىا كلى وخدة البِئت خُث جدخاج إلى 

الىثحر مً الصىز وملاػم الفُدًى لخىطُذ اإلافاَُم الللمُت ختى 

 .جخمىً الؼالبت مً فهم الدزوض

: حمم اإلاصادز: أوضح آلِس ي وجسولب
ً
أن َىان زالزت مصادز  [26] زاهُا

للمللىماث وهي اإلاصادز التي حلىد إلى مادة اإلاىطىق، وجلً التي حلىد إلى 

ع، وجلً التي حلىد إلى هـام جىصُل  الخصمُم الخللُمي وكملُاث الخدَز

 :حمم اإلاصادز الخالُت جمالدزض وكد 

   :مصادز اإلاىطىق. 1

ى هخاب الللىم للصف الظادض الابخداةي )بىا        ث( وخدة البِئت، َو

وهخاب كلم البِئت والتربُت البُئُت للخللُم الثاهىي اإلاؼىز، هخب كلمُت 

ع الللىم  مخسصصت في كلم البِئت، بسامج حللُمُت حاَصة زاصت بخدَز

للصف الظادض ابخداةي، وبسامج خاطىبُت مخسصصت بالصىز وملاػم 

 .الفُدًى الخاصت بالبِئت والحُىاهاث والىباجاث

  :الخصمُم الخللُميمصادز . 2

وهي بلع الىخب اإلاخسصصت بالخصمُم الخللُمي، وبلع الىخب       

الخاصت بخصمُم البرامج الخللُمُت، وبلع الىخب خٌى ػسق جدَزع 

 .الللىم

: حللم اإلادخىي: في َرٍ الخؼىة 
ً
 :بما ًلي جم اللُام بمازالثا

ى هخاب الللىم للصف الظ - ادض مساحلت اإلاصدز ألاصلي للدزض َو

 .الابخداةي وخدة البِئت

 .مساحلت الىخب الللمُت اإلاخسصصت بللم البِئت -

ع الللىم -  .مساحلت هخب ػسق جدَز

ع كلىم الصف الظادض  - ملابلت مللمت الللىم ذاث الخبرة بخدَز

الابخداةي لخددًد الىكذ الري ًدخاحه ول حصء مً الدزض وألاطلىب 
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ملابلت مللمت أخُاء ذاث زبرة ألامثل لخدَزع َرا اإلاىطىق، هما جمذ 

ت اإلاؼىزة لالطخفادة مً  ع مادة كلم البِئت لؼالباث الثاهٍى في جدَز

ع وخدة البِئت للصف الظادض  زبرتها والحصٌى كلى مللىماث لخدَز

 .الابخداةي

: جىلُد ألافياز: في َرٍ الخؼىة ًلصم جددًد ماذا هدزض؟ وهُف 
ً
زابلا

لت حُدة؟ ومً أحل ذلً جم ملابلت مللمت الللىم للصف  هدزض بؼٍس

الظادض ومللمت كلم البِئت، وكلى طىء ألاَداف اإلادددة في الخؼىة 

 ألاولى وبمظاكدة اإلاصادز الخاصت بمادة اإلاىطىق جم جلظُم الدزض إلى 

 :زالزت مساخل أطاطُت وهي

لترح أن  أ(   لفهم الدزض، ٍو
ً
مسخلت الخمهُد: وحلد َرٍ اإلاسخلت مهمت حدا

لُت مسجبؼت بالدزض حؼد اهدباٍ الؼالباث حؼخمل كلى مل دمت حؼٍى

 .وججللهً ملبلحن ومدؼىكحن للدزض الجدًد

خم في َرٍ اإلاسخلت جسجِب ألافياز وكسطها  ب(  مسخلت كسض الدزض: ٍو

بالخدزج مً ألاطهل إلى ألاصلب ومً اإلالسوف إلى اإلاجهٌى زم ًخم كسض 

 .ملخص للدزض ٌلسض فُه ألافياز السبِظت

ىـــت الخؼبُـــمسخل ج(   ت في الدزضــاز السبِظــى ألافىــم كلـــىن الخؼبُـــم: ٍو

ص إًجابي وطلبي ليل اطخجابت مً الؼالبت يىن َىان حلٍص  .ٍو

: جصمُم الدزض
ً
 :زامظا

طخسلصذ مً ملابلت مللمت الللىم ومللمت . 1
ُ
إن حمُم ألافياز التي ا

الدزض، وجالبم ألاخُاء في الخؼىة الظابلت جدىاطب مم مدخىي 

زصابص اإلاخللماث، لرلً لم حظدبلد أي فىسة وبىاء كليها جم جصمُم 

البرهامج بدُث ًيىن مدة الدزض في خدود شمً الحصت الدزاطُت وهي 

 .دكُلت 45

ججصبت وخدة البِئت إلى كدة مىطىكاث وول مىطىق إلى كدة جمذ . 2

ع اإلاىاطبت وهي اطخسدا لت الخدَز م الحاطب ميىهاث، وجم ازخُاز ػٍس

وىطُلت مظاكدة للمللمت  الري جم جصمُمهآلالي مم البرهامج الخللُمي 

ع الجماعي باطخسدام حهاش كسض البُاهاث الحاطىبُت  Data) في الخدَز

Show)  وذلً بلد خصس اللىامل اإلاؤزسة كلى الخللُم مً إمياهُاث

مخىاطلت للمدازض الحيىمُت مً خُث كدم جىفس ملامل للحاطب 

 .دم جىفس ألاحهصة الحدًثت التي حظاكد كلى جدَزع مادة الللىمآلالي وك

ظت لخىـُم وحظلظل الدزض . 3  جم جصمُمولخىطُذ الخؼىغ اللٍس

ؼت حللم مىضحت في الؼيل الخالي:  زٍس

 
 1شكل 

 البيئة لدرس الحعلم خزيطة
 

 
ً
 هىق مً اإلاصمم البرهامج ليىن : للدزض الاوظُابي الخسؼُؽ: طادطا

ع  هـسة ٌلؼي اوظُابي مسؼؽ زطم جمّ  (Tutorial) الخصىص ي الخدَز

 .الدزض لدظلظل ػاملت

 
ً
ى جصمُم: طابلا  كلى بالخفصُل الدزض مدخىي  هخابت ذجم: الظِىاٍز

 هما الظابلت، الخؼىاث كلى بىاء الدزض طحر اججاَاث وجددًد الىزق،

ص وطم جم   أزىاء ُزوعي وكد. الخؼبُم في اطخجابت ليل مىاطب حلٍص

  كلى جدخىي  وال بظُؼت الؼاػاث َرٍ جيىن  أن الدزض ػاػاث جصمُم

 .الدزض كً وحؼغلها اإلاخللمت جسبً هثحرة مللىماث

 
ً
 مم الخللُمُت الحاطىبُت البرمجُت جصمُم جّم : الدزض بسمجت: زامىا

ا طبم التي الجُدة الخللُمُت البرمجُت جصمُم ػسوغ مساكاة  في ذهَس

 .الدزاطت َرٍ مً الثاوي الفصل

 
ً
 مظاهدة همادة اإلاللمت دلُل إكداد جم: اإلاظاهدة اإلاىاد إهخاج: جاطلا

 .اإلاىخج الخللُمي البرهامج اطخسدام في اإلاللمت إلاظاكدة

 
ً
م: كاػسا م جم: الخلٍى   اإلادىمحن مً كدد إلى بئزطالها الدزاطت أدواث جلٍى

 متهيد عن البيئة

 البيئة وأنواعها

 اختالف البيئات

 مكونات البيئة

 تكيف املخلوقات احلية مع بيئاهتا

 تطبيق على التكيف

 تطبيق على مكونات البيئة

 تطبيق على االختالف بني البيئات

 تطبيق على البيئة وأنواعها
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 :والخالي وهي

م اطخمازة مله ومسفم الخللُمي البرهامج. 1  .البرهامج لخلٍى

 .الدزض أَداف. 2

ما والبلدي اللبلي الخدصُلي الازخباز. 3  .الازخباز هفع َو

 .اإلاللمت دلُل. 4

 :الدزاطت جؼبُم زؼىاث

 :الدزاطت جؼبُم في الخالُت الخؼىاث انالباخث طلىذ

 :الدزاطت فيها طخجسي  التي اإلادزطت جددًد (أ 

 :الدزاطت مظخلصماث جىفحر (ب 

 :الرواء ازخباز إحساء (ج 

 :اللبلي الخدصُلي الازخباز إحساء (د 

ع في البدء (ٌ  بُت الظابؼت اإلاجمىكت جدَز  :والخجٍس

 :البلدي الازخباز إحساء (و 

 . الىحائج5

 :ألاولى بالفسطُت اإلاخلللت الىخابج

 مظخىي  كىد إخصابُت داللت ذاث فسوق جىحد ال: " كلى جىص والتي

 دزحاث مخىطؽ وبحن اللبلي الخدصُل دزحاث مخىطؽ بحن( 1.15)

لت دزطذ التي الظابؼت للمجمىكت البلدي الخدصُل  الخللُدًت بالؼٍس

بُت واإلاجمىكت  الحاطىبي البرهامج باطخسدام دزطذ التي الخجٍس

 الحظابي اإلاخىطؽ خظاب جم الفسطُت صحت مً وللخدلم.". الخللُمي

 اإلاجمىكت أداء بحن الفسوق لحظاب( ث) وكُمت اإلالُازي  والاهدساف

 :والخالي الىخابج وواهذ الىاخدة

 :واآلحي واهذ الظابؼت للمجمىكت باليظبت. 1

 6 حدول 

 الضابطة للمجموعة والبعدي اللبلي الاخحبار في الفزوق داللة ًوضح

 الفزوقداللة  مصحوى الداللة  "ت" كيمة الاهحزاف اإلاعياري  اإلاحوشط الاخحبار

 داٌ لصالح الازخباز البلدي 1.1111 -15.76 6.196 7.1968 اللبلي

 6.669 15.6658 البلدي

ٌ  في اإلاىضحت الىخابج مً       ( -15.76" )ث" كُمت واهذ( 6) زكم الجدو

ى( 1.1111) كىي  داللت بمظخىي   وحىد فُخطح ،(1.11) مً أكل َو

 اللبلي الازخباز دزحاث مخىطؽ بحن إخصابُت داللت ذاث فسوق

رٍ الظابؼت اإلاجمىكت لؼالباث والبلدي  الازخباز لصالح الفسوق َو

 مً أهبر البلدي الازخباز في الؼالباث دزحاث مخىطؽ ألن البلدي

 .اللبلي الازخباز في دزحاتهً مخىطؽ

بُت للمجمىكت باليظبت. 2  :واآلحي واهذ فلد الخجٍس

 7 حدول 

 الحجزيبية للمجموعة والبعدي اللبلي الاخحبار في الفزوق داللة ًوضح

 داللة الفزوق مصحوى الداللة  "ت" كيمة الاهحزاف اإلاعياري  اإلاحوشط الاخحبار

 داٌ لصالح الازخباز البلدي 1.1111 -66.51 6.691 7.1691 اللبلي

 6.185 17.7197 البلدي

ٌ  في الىخابج مً     ( -66.51) حظاوي " ث" كُمت واهذ( 7) زكم الجدو

ى( 1.1111) كىي  داللت بمظخىي   وحىد فُخطح ،(1.11) مً أكل َو

 اللبلي الازخباز دزحاث مخىطؽ بحن إخصابُت داللت ذاث فسوق

بُت اإلاجمىكت لؼالباث والبلدي  ألن البلدي الازخباز لصالح الخجٍس

 مخىطؽ مً أهبر البلدي الازخباز في الؼالباث دزحاث مخىطؽ

 .اللبلي الازخباز في دزحاتهً

 مظخىي  كىد إخصابُت داللت ذاث فسوق جىحد ألاطاض َرا وكلى    

  والبلدي اللبلي الخدصُل دزحاث مخىطؼاث بحن( 1.11) وكىد( 1.15)

بُت الظابؼت للمجمىكخحن ٌ  الفسض زفع جم وبرلً والخجٍس  .ألاو

 :الثاهُت بالفسطُت اإلاخلللت الىخابج

 مظخىي  كىد إخصابُت داللت ذاث فسوق جىحد ال: " كلى جىص والتي

 دزطذ التي الظابؼت اإلاجمىكت بحن الدزاس ي الخدصُل في( 1.15)

لت بُت واإلاجمىكت الخللُدًت بالؼٍس  باطخسدام دزطذ التي الخجٍس

 خظاب جم الفسطُت صحت مً وللخدلم.". الخللُمي الحاطىبي البرهامج

 بحن الفسوق لحظاب( ث) وكُمت اإلالُازي  والاهدساف الحظابي اإلاخىطؽ

 :والخالي الىخابج وواهذ الىاخدة اإلاجمىكت أداء

 8 حدول 

 (.ت) وكيمة اإلاعياري  والاهحزاف اإلاحوشط خالل مً الدراس ي الححصيل في والضابطة الحجزيبية اإلاجموعحين بين الفزوق داللة ًوضح

 داللة الفزوق مصحوى الداللة  "ت" كيمة الاهحزاف اإلاعياري  اإلاحوشط العدد اإلاجموعة

بُت بُت 1.1111 4.16 6.185 17.7197 31 الخجٍس  داٌ لصالح اإلاجمىكت الخجٍس

 6.669 15.6658 31 الظابؼت

ٌ  فياإلاىضحت  الىخابج مً      حظاوي " ث" كُمت واهذ( 8) زكم الجدو

ى( 1.1111) كىي  داللت بمظخىي ( 4.16)  فُخطح ،(1.11) مً أكل َو

 الازخباز دزحاث مخىطؽ بحن إخصابُت داللت ذاث فسوق وحىد

 واإلاجمىكت الظابؼت اإلاجمىكت ػالباث بحن اللاحل البلدي الخدصُلي

بُت بُت اإلاجمىكت لصالح الخجٍس  في الؼالباث دزحاث مخىطؽ ألن الخجٍس

بُت للمجمىكت اللاحل البلدي الازخباز  دزحاث مخىطؽ مً أهبر الخجٍس

 .الظابؼت للمجمىكت اللاحل البلدي الازخباز في الؼالباث

 مظخىي  كىد إخصابُت داللت ذاث فسوق جىحد ألاطاض َرا وكلى      

 اللاحل البلدي الخدصُل دزحاث مخىطؼاث بحن( 1.11) وكىد( 1.15)

بُت الظابؼت للمجمىكت مىً الثاوي الفسض زفع جم وبرلً والخجٍس  ٍو
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بي اللامل أزس إلى الىخابج في الفسوق ولصو  أن ى الخجٍس  الخدَزع َو

 باطخسدام واإلاؼبم اإلاصمم الخللُمي الحاطىبي البرهامج باطخسدام

 .الحاطىبُت البُاهاث كسض حهاش

 :الثالثت بالفسطُت اإلاخلللت الىخابج

 مظخىي  كىد إخصابُت داللت ذاث فسوق جىحد ال: " كلى جىص والتي

 دزطذ التي الظابؼت اإلاجمىكت بحن باإلاللىماث الاخخفاؾ في( 1.15) 

لت بُت واإلاجمىكت الخللُدًت بالؼٍس  باطخسدام دزطذ التي الخجٍس

 خظاب جم الفسطُت صحت مً وللخدلم". الخللُمي الحاطىبي البرهامج

 بحن الفسوق لحظاب( ث) وكُمت اإلالُازي  والاهدساف الحظابي اإلاخىطؽ

 :والخالي الىخابج وواهذ الىاخدة اإلاجمىكت أداء

 9 حدول 

 (ت) وكيمة اإلاعياري  والاهحزاف اإلاحوشط خالل مً الاححفاظ في والضابطة الحجزيبية اإلاجموعحين بين الفزوق داللة ًوضح

 داللة الفزوق مصحوى الداللة  "ت" كيمة الاهحزاف اإلاعياري  اإلاحوشط العدد اإلاجموعة

بُت بُت 1.116 6.86 1.375 19.1968 31 الخجٍس  داٌ لصالح اإلاجمىكت الخجٍس

 6.867 17.4839 31 الظابؼت

ٌ  في الىخابج مً      ( 6.86) حظاوي " ث" كُمت واهذ( 9) زكم الجدو

 بحن إخصابُت داللت ذاث فسوق وحىد فُخطح ،(1.116) داللت بمظخىي 

 ػالباث بحن آلاحل البلدي الخدصُلي الازخباز دزحاث مخىطؽ

بُت واإلاجمىكت الظابؼت اإلاجمىكت بُت اإلاجمىكت لصالح الخجٍس  الخجٍس

 للمجمىكت آلاحل البلدي الازخباز في الؼالباث دزحاث مخىطؽ ألن

بُت  آلاحل البلدي الازخباز في الؼالباث دزحاث مخىطؽ مً أهبر الخجٍس

 .الظابؼت للمجمىكت

 مظخىي  كىد إخصابُت داللت ذاث فسوق جىحد ألاطاض َرا وكلى     

 آلاحل البلدي الخدصُل دزحاث مخىطؼاث بحن( 1.11) وكىد( 1.15)

بُت الظابؼت للمجمىكت مىً الثالث الفسض زفع جم وبرلً والخجٍس  ٍو

بي اللامل أزس إلى الىخابج في الفسوق ولصو  أن ى الخجٍس  الخدَزع َو

 كسض حهاش باطخسدام واإلاؼبم الخللُمي الحاطىبي البرهامج باطخسدام

 .الحاطىبُت البُاهاث

 الىحائج . مىاكشة6

 :الخالُت الىخابج إلى الدزاطت زلصذ     

 جددًد وهي زؼىاث مً فُه بما[ 66] وجسولب آلِس ي همىذج إن. 1

 ألافياز، وجىلُد اإلادخىي، وحللم اإلاصادز، وحمم وألاَداف، الاخخُاحاث

 كلى الدزض وجصمُم للدزض، الاوظُابي والخسؼُؽ الدزض، وجصمُم

م اإلاظاهدة، اإلاىاد وإهخاج الدزض، وبسمجت الىزق،  والخلدًل والخلٍى

 .الحاطىبُت الخللُمُت الللىم بسامج لخصمُم مىاطب

 اللبلي الازخباز دزحاث مخىطؽ في إخصابُت داللت ذاث فسوق وحىد. 2

بُت اإلاجمىكخحن لؼالباث والبلدي  الازخباز لصالح والظابؼت الخجٍس

را البلدي  في    اإلاصمم الخللُمي الحاطىبي البرهامج فاكلُت إلى ٌؼحر َو

لت مثل ذلً في مثله الؼالباث إلى اإلاللىماث إًصاٌ  .الخللُدًت الؼٍس

 الازخباز دزحاث مخىطؽ بحن إخصابُت داللت ذاث فسوق وحىد. 3

بُت اإلاجمىكخحن لؼالباث( الخدصُل) اللاحل البلدي  والظابؼت الخجٍس

بُت، اإلاجمىكت لصالح    :كدًدة دزاطاث مم الىدُجت َرٍ وجخفم الخجٍس

Frunkhouser and Dennis [29]، 9] البلىي  ،[8] الظلمان[، 

MCdonald [30]،  اللظحري  ،[11] مصلىر ،[11] طلُم ،[7] اإلاؼحري 

[61[، [31] Kim  أن إلى انالباخث سي ٍو  ٌ  الحاطىبي البرهامج وصى

 مً أكلى مظخىي  إلى زالله مً دزطً الالحي بالؼالباث الخللُمي

ظهً اإلاللمت كامذ الالحي الؼالباث مظخىي    ٌلخبر بخدَز
ً
  كامال

ً
 مصجلا

 لهً وجيهئ اإلاللماث حظاكد حللُمُت خاطىبُت بسامج بئهخاج الاَخمام كلى

 .فلالت حللُمُت بدابل

 الازخباز دزحاث مخىطؽ بحن إخصابُت داللت ذاث فسوق وحىد. 4

بُت اإلاجمىكخحن لؼالباث( الاخخفاؾ) آلاحل البلدي  والظابؼت الخجٍس

بُت، اإلاجمىكت لصالح  :مً ول دزاطت مم الىدُجت َرٍ وجخفم الخجٍس

را ،[36] الظىاغ ،[9] البلىي   الحاطب اطخسدام هفاءة كلى ًدٌ َو

 .باإلاللىماث الؼالباث اخخفاؾ في وأزٍس الخللُم في آلالي

 . الحوصيات7

جم الخىصُت بما  الدزاطت َرٍ إليها جىصلذ التي الىخابج كلى بىاءً       

 ًلي:

 ملازهت اإلاصمم الخللُمي الحاطىبي البرهامج فاكلُت الدزاطت أزبدذ. 1

لت را الخللُدًت بالؼٍس  البرامج جصمُم في الخىطم طسوزة ٌظخدعي َو

ع اإلاىـم الخللُمي الخصمُم هماذج باطخسدام الخللُمُت  اإلاىاد لخدَز

 .اإلاسخلفت واإلاساخل

 ختى الحيىمُت اإلادازض في آلالي للحاطب ملامل جىفحر كلى اللمل. 2

 أو الخللُمُت، اللملُت في الخللُمُت الحاطب بسامج مً الاطخفادة ًخم

 مم (Data Show) الحاطىبُت البُاهاث كسض حهاش ألاكل كلى جىفس

 ململ جىفحر مً جخمىً لم إن الللىم ملامل في آلالي خاطب حهاش

 .آلالي للحاطب مخيامل

بهً الخللُمُت الحاطىبُت البرامج الطخسدام اإلاللماث تهُئت. 3  كلى وجدٍز

 حللُمُت، وىطُلت آلالي الحاطب اطخسدام طىء في حدًدة أدواز جبني

 الخىىىلىحُا َرٍ مً للؼالبت ممىىت كلمُت فابدة أهبر جدلُم وهُفُت

 .اإلاخؼىزة

ب. 4 ع في الخبرة ذواث اإلاللماث جدٍز  بسامج جصمُم كلى الخدَز

 .الخللُم لخصمُم اإلاىـمت اللملُت باطخسدام حللُمُت خاطىبُت

 مؤطظت بيل الخللُمُت آلالي الحاطب بسامج لخصمُم وخدة إوؼاء. 5

  اإلاىاهج ببرمجت حلنى حللُمُت
ً
 إمياهاث مً والاطخفادة إلىتروهُا

 البرمجُاث َرٍ بخصمُم ًلىم أن كلى اإلاجاٌ، َرا في آلالي الحاطب

ىن  مخسصصىن   وافُت دزاًت وكلى الخللُمي الخصمُم مجاٌ في جسبٍى

 .والخللُمُت الخلىُت وأبلادٍ آلالي الحاطب ببرمجت

س. 6 ت الحاطىبُت البرمجُاث بئحاشة زاصت مدددة ملاًحر جؼٍى  الخجاٍز

ع الخللُمي لالطخسدام  .الدزاطُت اإلاىاد مسخلف لخدَز

ف الخللُم، جلىُت مجاٌ في اإلاسخصحن حهىد جـافس. 7  في أكسانهم وحلٍس

ت الخسصصاث  جىفُر زالٌ مً وذلً الخللُم، جصمُم بمجاٌ التربٍى

بُت والدوزاث اللمل وزغ  .الخدٍز

ــإك اثـــوولُ تــالتربُ اثـــولُ ىــكل. 8   ادةـــــــم ًــــم لــــججل أن اثـــاإلاللم دادـ
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 اإلالازف ول زالله مً جلدم الؼالباث ليل أطاطُت مادة آلالي الحاطب

  اإلاللمت لخمىحن الالشمت واإلاللىماث
ً
 الحاطب اطخسدام مً مظخلبال

 .الخللُم مجاٌ في بىفاءة آلالي

 بالحاطب الؼالباث غالبُت ملسفت كدم الحالُت الدزاطت مً جبحن. 9

 آلالي الحاطب مادة إدزاٌ ًدخم مما الخللُمُت، اللملُت في ودوزٍ آلالي

 الحاطب مجاالث كلى الخلسف في إلاظاكدتهم الابخدابُت الصفىف في

 الحاطب إمياهاث اطدثماز كلى اللمل كلى وتهُئتهم واطخسدامه، آلالي

 .اإلاظخلبل في

 الؼالباث لخخمىً بها اإلادزطُت اإلاىخبت وجصوٍد حُدة بسمجُاث جىفحر. 10

  ذلً ًسلم وكد واطخسدامها كليها الاػالق مً
ً
 بحن ألالفت مً حىا

جلل آلالي الحاطب وحهاش الؼالبت   أهثر الخلىُت هدى اججاَها ٍو
ً
 .إًجابا

د إحساء. 11 ٌ  والدزاطت البدث مً اإلاٍص  ًخىكم خُث الخللُم، ولفت خى

ٌ  وجىشَم هلل كملُت أن  مً ولفت أكل اإلادىطبت الخللُمُت البرامج وجداو

 .الىخب

 :مصحلبلية لدراشات اكتراحات

      
ً
 :منها أزسي  دزاطاث جم اكتراح الحالُت الدزاطت بدأجه إلاا اطخىماال

بُت دزاطاث إحساء. 1  حللُمُت خاطىبُت بسامج بخصمُم تهخم ججٍس

ا وكُاض  .مسخلفت ومساخل مىاد في اإلاخللم كلى أزَس

بُت دزاطاث إحساء. 2  الخللُمُت البرامج مً كدد أزس جلِع ججٍس

 واإلالازهت مسخلفت بؼسق  ومصممت واخد إلاىطىق حلىد التي الحاطىبُت

 .بُنها

 الخدصُل كلى آلالي الحاطب بفاكلُت الدزاطاث مً اللدًد اَخمذ. 3

 مسخلت إلى الاهخلاٌ الظسوزي  مً لرا ؤلاًجابي، أزٍس منها الىثحر وأزبدذ

 الفابدة وحلمُم الحدًثت الخلىُاث َرٍ بيؼس تهخم الدزاطاث مً أزسي 

 التي اإلالىكاث وأَم الخللُمُت، ألاهـمت في إلدزالها الظبل وأفظل منها،

ٌ  كد  .كليها الخغلب وطبل ذلً جدلُم دون  جدى

مُت دزاطاث إحساء. 4  في اإلاىحىدة الخللُمُت آلالي الحاطب لبرامج جلٍى

 .فيها جخىفس أن ًيبغي التي اإلالاًحر كلى والىكىف ألاطىاق

ب هدى الخبرة ذواث اإلاللماث اججاَاث جلِع دزاطاث إحساء. 5  جدٍز

 .خاطىبُت حللُمُت بسامج جصمُم كلى اإلاللماث

 البرامج جىؿُف هدى اإلاللماث اججاَاث جلِع دزاطاث إحساء. 6

 .الخللُم كملُت في الخللُمُت الحاطىبُت

 الخللُمُت الحاطىبُت البرامج اطخسدام أزس جلِع دزاطاث إحساء. 7

 زىابُت، فسدًت،) الىاخدة للمجمىكت مسخلفت وبخلظُماث الخللم كلى

 (.حماكُت زالزُت،

 اإلازاحع

 أ. اإلازاحع العزبية

الخللُم بىابت  -م(. زىزة اإلالسفت والخىىىلىحُا 6116كباض، بؼاز، ) [1]

 . طىزٍت. دمؼم. داز الفىس. -مجخمم اإلاللىماث

ص، ) [2] م(.الىطابل الخللُمُت وكالكتها 6116الداود، هاصس كبداللٍص

بخلبل الؼالب للمادة الدزاطُت. اإلاملىت اللسبُت الظلىدًت. 

اض.  الٍس

ت زمظان، ) [5] م(. فاكلُت الخللُم اإلالصش بالحاطىب 6113طُف، زحًر

كلى جدصُل ػالباث ولُت التربُت ألاطاطُت اإلالخمداث 

الادزاوي واججاَاتهً هدى الحاطىب واإلاظخلالث كً اإلاجاٌ 

ع. اللدد) ذ. دزاطاث في اإلاىاهج وػسق الخدَز (. مصس. 88باليٍى

 ولُت التربُت. حاملت كحن ػمع. اللاَسة.

ص مدمد، ) [6] م(. جلىُاث الخللُم والاجصاٌ. 1991الللُلي، كبد اللٍص

اض مؼبم الخلىُت  الؼبلت الثاهُت. اإلاملىت اللسبُت الظلىدًت، الٍس

 لألوفظذ. 

دي، ) [7] ٌ(. أزس اطخسدام إخدي بسمجُاث 1419اإلاؼحري، طلؼان ٍَى

الحاطىب في مادة الللىم كلى جدصُل ػالب الصف الظادض 

زطالت ماحظخحر، كظم وطابل وجىىىلىحُا الخللُم،  الابخداةي.

 ولُت التربُت، حاملت اإلالً طلىد.

لم خمد ) [8] م(. أزس اطخسدام الىطابؽ اإلاخلددة 1999الظلمان، طٍى

كلى جدصُل ػلبت الصف الظادض الابخداةي كىد دزاطتهم مادة 

اض. زطالت  اطُاث للصف ألاٌو اإلاخىطؽ في مدًىت الٍس الٍس

ع، ولُت التربُت، حاملت اإلالً  ماحظخحر، كظم اإلاىاهج وػسق جدَز

 طلىد.

ٌ(. أزس اطخسدام الحاطب آلالي في 1466)البلىي، كبدهللا طلُمان  [9]

ع وخدة ؤلاخصاء كلى الخدصُل الدزاس ي في مادة  جدَز

اطُاث لؼالب الصف ألاٌو الثاهىي في مدًىت جبىن. زطالت  الٍس

ع، ولُت التربُت، حاملت أم  ماحظخحر، كظم اإلاىاهج وػسق الخدَز

 اللسي.

الخجازب م(. فاكلُت بسهامج إلاداواة بلع 6111طلُم، زخاب ) [10]

الىُمُابُت باطخسدام الىمبُىجس في جىمُت الخدصُل وبلع 

مهازاث كملُاث الللم والاججاٍ هدى البرهامج لدي ػالب الصف 

ت   .ألاٌو الثاهىي. زطالت ماحظخحر، ولُت التربُت، حاملت ؤلاطىىدٍز

م(. أزس جىؿُف بسهامج 6111، مدمد إطماكُل )مصلىر [11] 

ع بلع اإلاىطىكاث اإلاسخازة مً  يذ في الحاطب في جدَز البىزبٍى

 الثاهىي ملسز ألاخُاء كلى مظخىي جدصُل ػالب الصف الثالث 

)ػبُعي(. سجل البدىر الللمُت، كظم وطابل وجىىىلىحُا 

 الخللُم، ولُت التربُت، حاملت اإلالً طلىد.

ٌ(. أزس اطخسدام بسهامج اللسوض 1467طماء مدمد )ألاخمد، أ [12]

يذ( كلى جدصُل جلمُراث الصف الظادض  الخلدًمُت )البىزبٍى

اض. زطالت ماحظخحر، كظم  الابخداةي في ملسز الللىم بمدًىت الٍس

 وطابل وجىىىلىحُا الخللُم، ولُت التربُت، حاملت اإلالً طلىد.

ص كبدهللا اإلاىس ى، [13]  في آلالي الحاطب خسداماط(. 6118) كبداللٍص

اض. 4غ. الخللُم  .الىػىُت فهد اإلالً مىخبت: الٍس

اث الحاطب آلالي 6111الفاز، إبساَُم كبدالىهُل، ) [14] م(. جسبٍى

ً، الؼبلت الثاهُت. مصس.  وجددًاث مؼلم اللسن الحادي واللؼٍس

 اللاَسة. داز الفىس اللسبي.

م(. الحاطىب في حللُم ألاػفاٌ. 6116صالح، ماحدة مدمىد، ) [15]

 الؼبلت ألاولى. ألازدن. كمان. داز الفىس للؼباكت واليؼس والخىشَم. 

م(. إكداد بسامج الحاطب آلالي 1997صادق، كالء مدمىد، ) [17] 

 لألغساض الخللُمُت. مصس. اللاَسة. داز الىخب. 

سمجُت حللُمُت مدىطبت م(. جصمُم ب6111غصاوي، مدمد ) [18]

ا وأزس مخغحر الحسهت في جدصُل ػلبت الصف  ودزاطت أزَس
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ت  الظادض ألاطاس ي لبلع مفاَُم الحج. مجلت الللىم التربٍى

.ً  الىفظُت، اإلاجلد الثالث، اللدد السابم، البدٍس

م(. أزس جصمُم مىـىمت حللُمُت كابمت كلى 6111زبُم، أنهاز ) [19]

د الىطابؽ كلى جدصُل الخلمُر اإلاللم الىمبُىجس الخللُمي مخلد

لبلع اإلافاَُم الللمُت. زطالت ماحظخحر، ولُت التربُت، حاملت 

 .اللاَسةكحن ػمع، 

لم، ) [20] لم، َدي طٍى م(. جصمُم بسهامج خاطىبي حللُمي 6113الظٍى

اطُاث وجؼبُله كلى ػالباث الصف السابم  ملترح في مادة الٍس

ٍاض. ولُت التربُت. حاملت اإلالً الابخداةي. زطالت ماحظخحر. الس 

 طلىد.

اب ) [21] ٌ(. جصمُم بسهامج خاطىبي وجؼبُله 1465اللظحري، كبدالَى

في مىطىق أخىاٌ الىززت في اإلاحرار مً ملسز الفله للصف الثاوي 

ع،  زاهىي )ػسعي(. زطالت ماحظخحر، كظم اإلاىاهج وػسق جدَز

 ولُت التربُت، حاملت اإلالً طلىد.

بي كابم كلى همىذج 6111د )طالم، أخم [22] م(. فلالُت بسهامج جدٍز

ملترح في الخصمُم الخللُمي لخىمُت مهازاث ما كبل الخدَزع لدي 

الخلمُر اإلاللم بؼلبت اللغت الفسوظُت بيلُت التربُت. مجلت ولُت 

م، اللدد  .6111،ًىاًس 37التربُت بالصكاٍش

ت م(. جصمُم الخللُم هـ6115الحُلت، مدمد مدمىد، ) [23] ٍس

 وممازطت. الؼبلت الثالثت. ألازدن. كمان. داز اإلاظحرة.

م(. اإلاسػد في الخلىُاث 1997بحرطفاٌ، فسد والُىجخىن، َجري، ) [24]

اض. حاملت اإلالً  ص مدمد الللُلي. الٍس ت. جسحمت كبد اللٍص التربٍى

 طلىد.

م(.الحاطىب في 6116طالمت، كبد الحافف وأبىزٍا، مدمد، ) [25]

 الؼبلت ألاولى. ألازدن. كمان. ألاَلُت لليؼس والخىشَم.الخللُم. 

 الؼفىلت: الىمى هفع كلم( 6111) مدمد زمظان اللرافي، [28]

ت الحدًث، الجامعي اإلاىخب واإلاساَلت،  .مصس: ؤلاطىىدٍز

ٌ(. أزس اطخسدام الحاطب آلالي في 1463الظىاغ، فهد َلُل ) [32]

اخخفاؾ الخللم لدي ػالب الصف السابم الابخداةي في مادة 

ع، ولُت  الجغسافُا. زطالت ماحظخحر، كظم اإلاىاهج وػسق الخدَز

 التربُت، حاملت أم اللسي.
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ABSTRACT_ This experimental study aimed to design an educational computer program in 

science subject for sixth grade pupils and applied to a sample of (62) pupils divided into 

experimental and control group in one of Riyadh Schools to show its impact on academic 

achievement and retention. The study results revealed the following: (1) The model (Alessi & 

Trollip) including the appropriate steps suitable for the design of educational science programs. 

(2) There were statistically significant differences between the mean scores of pretest and posttest 

between the control and experimental groups in favor of the posttest. (3) There were statistically 

significant differences in academic achievement between the two groups in favor of experimental 

group. (4) There were statistically significant differences in retention between the two groups in 

favor of experimental group. The researcher at the conclusion of the study suggested some 

recommendations. 

KEYWORDS: Educational Computer Program, Instructional Design, Achievement, Retention, 

Data Show Projector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


