أثر التعليم اإللكرتووي يف تدريس الرياضيات

علي التحصيل الدراسي واالجتاي حنو املادة لدى
طالب الصف اخلامس مه التعليم األساسي يف
سلطىة عمان

محمد علي السعيدي  -خلفان بن سالم الكحالي  -محمد زاشد البرًكي  -عبدالسحمن البلوش ي  -حسين
الخسوص ي*
امللخص_ َضًذ الضعاؾت الحالُت ئلى ملغًت أزغ الخللُم ؤلالٕترووي في جضعَـ الغٍاطُاث كلى الخدصُل الضعاس ي والاججاٍ هدى اإلااصة
ً
لضي ػالب الصٍ الخامـ مً الخللُم ألاؾاس ي في ؾلؼىت كمان .وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً  50ػالبا جم ازخُاعَم مً مضعؾخين
للخللُم ألاؾاس ي بمداًـت قما٘ الباػىت ،وجم جىػَلهم كلى مجمىكخين :اإلاجمىكت الظابؼت التي جضعؽ بالؼغٍِت الخِلُضًت،
واإلاجمىكت الخجغٍبُت التي جضعؽ باؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي اإلاباقغ في ماصة الغٍاطُاث كلى وخضة الٕؿىع .وُض جم ئكضاص ازخباع
ً
جدصُلي في الىخضة الضعاؾُت ،ومُِاؾا لالججاٍ هدى ماصة الغٍاطُاث ،وُض جم الخدِّ مً صضُهما وزباتهما .وجم الخدِّ مً جٖاًإ
ً
ً
اإلاجمىكخين مً زال٘ مِاعهت مخىؾؼاث صعحاث نهاًت الٌصل الضعاس ي ألاو٘ٓ ،ما جم جؼبُّ مُِاؽ الاججاٍ ُبلُا وبلضًا ،بِىما جم
ً
جؼبُّ الازخباع الخدصُلي بلضًا .وزلصذ هخاةج الضعاؾت ئلى وحىص ًغوَ صالت اخصاةُا بين اإلاجمىكخين في الخدصُل الضعاس ي والاججاٍ
هدى اإلااصة لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُتٓ ،ما أؿهغث الىخاةج وحىص ًغوَ صالت اخصاةُا بين الخؼبُِين الِبلي والبلضي إلاُِاؽ الاججاٍ
هدى اإلااصة للمجمىكت الخجغٍبُت لصالح الخؼبُّ البلضي .وزلصذ الضعاؾت بمجمىكت مً الخىصُاث واإلاِترخاث أَمهما طغوعة جبني
اؾخسضام الخِىُاث الخللُمُت الحضًثت في جضعَـ ماصة الغٍاطُاث للحلِت الثاهُت مً الخللُم ألاؾاس ي.
الكلماث املفتاحيت :الخللُم ؤلالٕترووي ،جضعَـ الغٍاطُاث ،الخدصُل الضعاس ي ،الاججاٍ هدى اإلااصة.

* سلطىت عمان.
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أثس التعليم إلالكترووي في جدزيس السياطياث على التحصيل الدزاس ي
والاججاو هحو املادة لدى طالب الصف الخامس من التعليم ألاساس ي في
سلطىت عمان
ألاؾاس ي ومضتها  10ؾىىاث جِؿم ئلى خلِخين ألاولى ( )4-1والحلِت
الثاهُت ( ،)10-5والثاهُت هي اإلاغخلت الثاهىٍت ومضتها ؾيخان.
ٓما ؾلذ وػاعة التربُت اللماهُت ئلى اصزا٘ الحاؾب آلالي في مغآؼ
مصاصع الخللم بمضاعؽ الخللُم ألاؾاس ي لخدُِّ مجمىكه مً ألاَضاي
مجها اكخباع مغخلت الخللُم ألاؾاس ي الِاكضة ألاؾاؾُت التي ؾىي ًغجٕؼ
كلحها اصزا٘ الحاؾب ئلى اإلاضاعؽ .وآؿاب الؼلبت مهاعاث الخلامل مم
الحاؾب .وجىًير بغمجُاث خاؾىبُت حؿخسضم الىؾاةؽ اإلاخلضصة
حؿاكض كلى جىمُت ُضعاث الؼالب اللِلُت وجدخىي كلى ٓم َاةل مً
الللىم واإلالاعي .وجىمُت مهاعة خب الاؾخؼالق والبدث والخللم الظاحي
والاكخماص كلى الىٌـ في الحصى٘ كلى اإلاللىماث مً مصاصعَا.
وئطا ٔاهذ اإلاىاهج بصٌت كامت جدخاج في جضعَؿها ئلى الخللُم
ؤلالٕترووي ًان مىاهج الغٍاطُاث بدٕم ػبُلتها اإلاجغصة واإلالِضة والتي
ً
هالبا ما جِضم مللىماث كً ألاًغاص وألامآً وألاخضار كلى هدى ُض
ً
ًٖىن ملىُا لٌهم الؼالب  [8] Morrisلبلض جلٗ ألاخضار كً واُلهم
وػمجهم الغاًَ ًأنها في خاحت ماؾت لخىؿٍُ جلٗ الىؾاةؽ في حللُم
الؼالب كً ػغٍّ جِضًم مدأاة لخلٗ الىاُم وألاخضار وكغطها بكٖل
ً
ًجظب اَخمامهم ًظال كً حللُمها لهم وَم في بِئت آمىت.
ً
ولهظا ًجب أن ًصبذ الخللُم ؤلالٕترووي حؼءا ال ًخجؼأ مً اللمل في
مضاعؽ الخللُم ألاؾاس ي ألهه أصبذ َىاْ ؾهىلت وبؿاػت في اؾخسضام
ألاحهؼة ؤلالٕتروهُت [.[9
وكلى الغهم مً أَمُت مىهج الغٍاطُاث في الللمُت الخللُمُت
بؿلؼىت كمان ئال أهه ما ػا٘ ألاؾلىب اإلاؿخسضم في جضعَؿه الظي
ٌلخمض كلى ؤلالِاء والكغح صون مكاعٓت الؼلبت مما حلله ال ًجظب
اَخمامهم ،وَظا مما جأٓض للباخثين أزىاء خظىعَم بلع خصص
جضعَـ الغٍاطُاث في مضاعؽ الحلِت الثاهُت بىصٌهم مكغًين كلى
اللملُت الخللُمُت ،ومً زال٘ ػٍاعاث اإلاسخصين مالخـاث التي جىٓض
كلى طلٍ اؾخسضام مغٓؼ مصاصع الخللم واإلاسخبراث اإلاضعؾُت في عًم
مؿخىي الخدصُل الضعاس ي ،ألامغ الظي أصي ئلى كضم ئُبا٘ الؼالب كلى
صعاؾت ماصة الغٍاطُاث والغهبت في الاؾتزاصة مىه ،ومً زال٘ خظىع
اللضًض مً الضوعاث في مجا٘ الخضعٍب كلى الخللُم ؤلالٕترووي وٌُُٓت
جدىٍل اإلاِغعاث الضعاؾُت ئلى الصىعة ؤلالٕتروهُت حاء الاَخمام بخلٗ
اإلاكٖلت.
 .2مشكلت الدزاست
جإٓض الاججاَاث الحضًثت والضعاؾاث التربىٍت كلى طغوعة الاهخِا٘
مً أؾالُب الخللم اإلالخمضة كلى الخلِين ئلى جلٗ التي حلخمض كلى
جيكُؽ كمل كِل اإلاخللم وُضعاجه ومهاعاجه وجىمُتها بؼغٍِت ججلله
ً
قغٍٖا في كملُت ئخضار الخللم) وَى ما ٌؿمى بالخللُم ؤلالٕترووي.
(وُض الخف الباخثىن مً زال٘ اللمل في الخضعَـ وؤلاقغاي واليكغاث

 .1امللدمت
ًمخاػ اللصغ الحالي بٕم َاةل مً اإلالغًت واإلاللىماث ،وبخِضم
جِني ،وحويراث ؾغَلت ،وجدىالث حىَغٍت في الخؼبُِاث الللمُت
َّ
والخِىُت ،مما أصي ئلى حؿمُخه بلصغ اإلاللىماث .وللله باث مً اإلاؿلم
به طغوعة الاؾخلاهت بما ٌلغي بالىؾاةل الخللُمُت والخِىُاث الحضًثت
طاث الصلت باللمل الخللُمي ،لخدُِّ أَضاي الخللُم كلى وحه
أًظل ،وبأًظل اإلاؿخىٍاث اإلامٕىت ،طلٗ إلاا للىؾاةل الخللُمُت وألاصاة
الخِىُت اإلاىاؾبت مً كالُت بمسخلٍ الحىاؽ ،وإلاا لها مً أزغ في
اؾدُلاب اإلالغًت وٓؿب اإلاهاعة والخبرة.
وَلض الخللُم ؤلالٕترووي أخض ئًغاػاث الخِضم الخٕىىلىجي التي
ًمٕجها أن حؿاَم في ئزغاء كملُتي الخللُم والخللم زاصت في ؿل ما
هىاحه آلان مً ػٍاصة الؼلب كلى الخللُم ،والؼٍاصة اإلاؿخمغة في ئكضاص
الؼالب والحاحت ئلى ئجاخت ًغص ئطاًُت للخللُم .والغهبت في ػٍاصة
صاًلُه الؼالب وخثهم كلى آدؿاب وجىؿٍُ اإلالغًت الللمُت بأهٌؿهم
وحلل اإلاخللم مدىع لللملُت الخللُمُت وئكاصة حكُٕل مغآؼ مصاصع
الخللم واإلالغًت وؿهىع صُى حضًضة للخللم مثل مللم كً بلض ،ومخللم
كً بلض ،وٓخاب ئلٕترووي ،وامخدان ئلٕترووي ،والخىاصل ؤلالٕترووي،
والصٍ ؤلالٕترووي [.[1
ولهظا جؼاًض الاَخمام في آلاوهت ألازيرة في مجا٘ البدث التربىي
بالخللُم ؤلالٕترووي  [2] Diemبهضي جِضًم مدخىي للمخللم بؼغٍِت
حُضة وًلالت وفى هٌـ الىُذ ًخمخم بمؼاًا ٔازخصاع الىُذ والجهض
والخٖلٌت ،وٍىًغ بِئت حللُمُت حظابت ومىبم ضخم لألًٖاع واإلالغي [.[3
ً
ً
وُض جؼىعث أؾالُب الخللُم والخللم في آلاوهت ألازيرة جؼىعا مثيرا
ً
زصىصا بلض ؿهىع الخِىُاث الحضًثت اإلالخمضة كلى الخللُم والخللم
ؤلالٕتروويً ،هىاْ اللضًض مً الضعاؾاث التي جىاولذ أَمُت اؾخسضام
الحاؾب آلالي والخللُم ؤلالٕترووي ،وأزغ اؾخسضام البرمجُاث الخللُمُت
في الخدصُل الضعاس ي واججاٍ الؼلبت هدى الخللم ومً َظٍ الضعاؾاث
صعاؾت اللمغ [ ]4وصعاؾت اللمغي [ ]5وصعاؾت كؿيري [ ]6الوغٍبي []7
التي أٓضث ئلى أَمُت اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي وػٍاصة اججاَاث
الؼلبت هدى الخللم خُث أوصذ هضوة الحاؾىب في حاملاث صو٘
الخلُج اللغبُت بظغوعة الخأُٓض كلى أَمُت وطم ٔل صولت مً صو٘
الخلُج اللغبُت لىٌؿها زؼت وػىُت مللىماجُت واضحت جدضص أَضاًها
الخىمىٍت وما ًيبغي أن جِىم به مً أحل مىاحهت جدضًاث اللصغ
اإلاللىماحي ،ؤاهذ الؿلؼىت مً الضو٘ التي لها ججغبت في اؾخسضام
الخللُم ؤلالٕترووي خُث ُامذ وػاعة التربُت والخللُم في الؿلؼىت في
ئػاع جؼىٍغ الخللُم باكضاص زؼت قاملت وػمىخت حؿعى مً زاللها ئلى
الاوسجام مم اإلاخؼلباث الخىمىٍت للؿلؼىت ،وُض هصذ كلى جؼبُّ
هـام الخللُم ألاؾاس ي الظي ًخٖىن مً مغخلخين :ألاولى للخللُم
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اإلااصة لؼالب الصٍ الخامـ مً الخللُم ألاؾاس ي بؿلؼىت كمان.
ج .أىداف الدزاست
حؿعى َظٍ الضعاؾت ئلى جدُِّ ألاَضاي آلاجُت:
 -1أزغ اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي كلى مؿخىي الخدصُل ماصة
الغٍاطُاث لضي ػالب الصٍ الخامـ مً الخللُم ألاؾاس ي بؿلؼىت
كمان.
 -2أزغ اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي كلى اججاٍ ماصة الغٍاطُاث لضي
ػالب الصٍ الخامـ مً الخللُم ألاؾاس ي بؿلؼىت كمان.
د .فسوض الدزاست
 -1ال جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب
اإلاجمىكت الخجغٍبُت وػالب اإلاجمىكت الظابؼت ُبل اؾخسضام الخللُم
ؤلالٕترووي في مؿخىي الخدصُل في ماصة الغٍاطُاث الاججاٍ هدى ماصة
الغٍاطُاث.
 -2ال جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب
اإلاجمىكت الخجغٍبُت وػالب اإلاجمىكت الظابؼت بلض اؾخسضام الخللُم
ؤلالٕترووي في الخؼبُّ البلضي في مؿخىي الخدصُل الضعاس ي في ماصة
الغٍاطُاث.
 -3ال جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب
اإلاجمىكت الخجغٍبُت في الخؼبُِين البلضي في الاججاٍ هدى ماصة
الغٍاطُاث.
ه .مصطلحاث الدزاست
ًمًٕ جدضًض اإلاصؼلحاث الغةِؿت اإلاؿخسضمت في الضعاؾت ٓما ًلي:
ً
أوال :الخللُم ؤلالٕتروويٌ :لغًه  [10] Barryبأهه بِئت حللم ئلٕتروهُت
حلخمض كلي أؾالُب الخٌاكل التزامني ؤلالٕترووي وٍخم مً زالله جباص٘
آلاعاء واإلاِترخاث وجِضًم الخوظًت الغاحلت والخِىٍم.
بِىما ٌلغًه ئبغاَُم [ ]11بأهه حللُم ٌلخمض كلى اؾخسضام الىؾاةؽ
ؤلالٕتروهُت في الاجصا٘ واؾخِبا٘ وآدؿاب اإلاهاعاث والخٌاكل بين
اإلاللم واإلاخللم وال ٌؿخسضم مباوي مضعؾُت أو صٌىي صعاؾُت وٍغجبؽ
َظا الىىق بكبٕت اإلاللىماث الضولُت.
وٍخٌّ ٌ
ٔل مً ؾالم [ ]12وحىصة [ ]13في أهه حللُم ًِىم كلى
اؾخسضام الىؾاةؽ اإلاخلضصة ؤلالٕتروهُت اإلاسخلٌت في كملُت الخللُم.
ً
مً زال٘ الخلغٌٍاث الؿابِت ًمًٕ حلغٍٍ الخللُم ؤلالٕترووي ئحغاةُا
بأهه :بأهه طلٗ الخللُم اإلالخمض كلى ألاحهؼة ؤلالٕتروهُت مخلضصة
الىؾاةؽ الظي ًخظمً اإلادخىي الضعاس ي وألاوكؼت اإلاصاخبت التي ًخم
ئكضاصَا وجصمُمها وئهخاحها في صىعة بغهامج ئلٕترووي في طىء ملاًير
مِىىت ،وأهغاض حللُمُت مدضصة ،جغٓؼ بالضعحت ألاولى كلى الخٌاكل
ؤلاًجابي مم اإلاخللم.
زاهُا :الخدصُل الضعاس يٌ :لغًه البضوع [ ]14بأهه مدصلت ما ٌؿخؼُم
الخلمُظ الىصى٘ ئلُه بما ًدىاؾب مم ئمٖاهاجه خين ًخدِّ الهضي
الخللُمي.
ً
وَلغي ئحغاةُا بأهه :الضعحت التي ًدصل كلحها الؼالب في الازخباع
الخدصُلي اإلالض مً ُبل الباخثين.
ً
زالثا :الاججاٌٍ :لغًه مصغي [ ]15كلى أهه" خالت مً الاؾخلضاص اللِلي
ً
ً
الاهخِالي للؿلىْ ئًجابُا أو ؾلبُا ئػاء مىطىق ملين".

التربىٍت والخلمُماث كلى بلع اإلاللمين بىحىص اللضًض مً اإلاكٕالث
والِصىع في ٓثير مً الجىاهب ،مجها الاكخماص كلى الؼغَ الخِلُضًت في
كملُت الخضعَـ والظي ٌلخمض كلى الحٌف والاؾخـهاع صون الٌهم وكضم
مكاعٓت اإلاخللم في جلٗ اللملُت مما ٌكلغٍ باإلاللً ،ىدً بداحت ئلى
اؾخسضام ػغَ جضعَؿُت ًلالت حؿاَم في ػٍاصة صاًلُتهم للخللم وجىمي
مهاعاث الخٌٕير اإلاسخلٌت لضيهم.
أ .أسئلت الدزاست
ًمًٕ جدضًض مكٖلت الضعاؾت في الؿإا٘ الغةِـ الخالي :ما أزغ
اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي كلى جىمُت الخدصُل الضعاس ي والاججاٍ
هدى ماصة الغٍاطُاث لضي ػلبت الصٍ الخامـ مً الخللُم ألاؾاس ي
في ؾلؼىت كمان؟
وٍخٌغق مىه الاؾئلت آلاجُت:
َ -1ل جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب
اإلاجمىكت الخجغٍبُت وػالب اإلاجمىكت الظابؼت كلى الازخباع البلضي في
اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي كلى مؿخىي الخدصُل الضعاس ي في ماصة
الغٍاطُاث حلؼي للبرهامج؟
َ -2ل جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب
اإلاجمىكت الخجغٍبُت والظابؼت في الخؼبُّ البلضي لالججاٍ في ماصة
الغٍاطُاث حلؼي للبرهامج؟
َ -3ل جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب
اإلاجمىكت الخجغٍبُت في الخؼبُِين الِبلي والبلضي كلى مُِاؽ الاججاٍ
هدى ماصة الغٍاطُاث حلؼي للبرهامج؟
ب .أىميت الدزاست
اهبثِذ ًٕغة َظٍ الضعاؾت كً اُخىاق ٔامل بأَمُت الخللم
ؤلالٕترووي ،وئلى ما ًمًٕ أن ًِضمه مً صوع بالى ألاَمُت في جِؿير
ً
اللملُت الخللُمُت الخللمُتً :ظال كما ًىًغٍ مً حهض ووُذ للخلمُظ
ً
واإلاللم ملا.
ً
وبكٖل أٓثر وطىخا جـهغ أَمُت الضعاؾت ًُما ًلي:
 -1حلل الخالمُظ ًـهغون ُضعاتهم ومهاعاتهم الللمُت ألاؾاؾُت مً
مالخـت ومِاعهت وجصيٍُ وعبؽ واؾخيخاج واؾخِصاء وجؼبُّ
وآدكاي -في ماصة الغٍاطُاث وهي الِضعاث التي حؿهم جدؿين
الخدصُل الضعاس ي لضيهم وطلٗ باالكخماص كلى الاوكؼت واإلاكاعَم
التربىٍت الصويرة والازخباعاث الخٖىٍيُت اإلاؿخسغحت مً ٓخاب
ً
الغٍاطُاث بلُضا كً الخلِين وؤلالِاء في ػغَ الخضعَـ الخِلُضًت.
ُ -2ض جىًغ هخاةج َظٍ الضعاؾت مللىماث وبُاهاث حؿاَم في جؼىٍغ
الخللم ؤلالٕترووي وػٍاصة ًلالُخه واؾخسضامه في جضعَـ الغٍاطُاث.
ُ -3ض جٌُض اإلاللمين في جصمُم صعوؽ ئلٕتروهُت حؿاكضَم جضعَـ
ماصة الغٍاطُاث.
 -4جماش ى الضعاؾت مم الاججاَاث الحضًث في الخللم مً ئجاخت اإلاؿاخت
للمخللم الزخُاع ػغٍِت جُُِمه اإلاٌظل ،وئصزا٘ الخللم ؤلالٕترووي في
الخضعَـ ٓخِىُت خضًثت حؿاكض كلى الخىاصل بين الخالمُظ في
الغٍاطُاث.
 -5ئزغاء مٕخبت وػاعة التربُت وهيرَا بيخاةج َظٍ الضعاؾت التي جدىاو٘ أزغ
بغهامج ُاةم كلى الخللم ؤلالٕتروه ـي والخدصُ ـل الضعاؾ ـ ـي والاجج ـاٍ هدـ ـى
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وَلغي ئحغ ً
اةُا بأهه ؾلىْ الخالمُظ اججاٍ َظا الىىق مً الخللم
(ؤلالٕترووي) هدى ما حللمىٍ في صعوؽ الٕؿىع في ماصة الغٍاطُاث ُض
ًٖىن ئًجابي الاججاٍ أو مداًض الاججاٍ أو ؾلبي الاججاٍ.
عابلا :الخللُم ألاؾاس يٌ :لغي الخللُم ألاؾاس ي بأهه " :حللُم مىخض
جىًغٍ الضولت لجمُم أػٌا٘ الؿلؼىت ممً َم في ؾً اإلاضعؾت ،مضجه
ككغ ؾىىاثًِ ،ىم كلى جىًير الاخخُاحاث الخللُمُت مً اإلاللىماث
واإلاهاعاث ،وجىمُت الاججاَاث والُِم التي جمًٕ اإلاخللمين مً الاؾخمغاع
ً
والخللُم أو الخضعٍب وًِا إلاُىلهم واؾخلضاصاتهم وُضعاتهم التي يهضي
َظا الخللُم ئلى جىمُتها ،إلاىاحهت جدضًاث وؿغوي الحاطغ وجؼللاث
اإلاؿخِبل في ئػاع الخىمُت اإلاجخملُت الكاملت [.[16
زامؿا :الحلِت الثاهُت ومضتها ككغ ؾىىاث ،وجبضأ مً الصٍ الخامـ
ئلى اللاقغ [.[16
 .3الدزاساث السابلت
َضًذ صعاؾت الوغٍبي [ ]7ئلى ملغًت أزغ الخضعَـ باؾخسضام
الٌصى٘ ؤلالٕتروهُت بالصىع الثالر كلى الخدصُل اإلالغفي إلاؿخىٍاث
الخظٓغ والٌهم والخؼبُّ واإلاؿخىٍاث الثالر مجخملت كلى جالمُظ الصٍ
الخامـ الابخضاتي إلااصة الغٍاطُاث في وخضة الِؿمت .اؾخسضم الباخث
ً
اإلاىهج قبه الخجغٍبي .قملذ اللُىت كلى ( )72جلمُظا جم جىػَلهم كلى
زالر مجمىكاث .وجمثلذ أصاة الضعاؾت في ازخباع جدصُلي لُِاؽ
اإلاؿخىٍاث اإلالغًُت الخظٓغ والٌهم ،والخؼبُّ ،باإلطاًت لبرمجُت
حللُمُت جم جؼبُِها كل اإلاجمىكاث الثالر .وُض جىصلذ هخاةج الضعاؾت
ئلى وحىص ًغوَ طاث صعاؾت ئخصاةُت كىض مؿخىي الٌهم بين الٌصل
ؤلالٕترووي الخٌاكلي والٌصل ؤلالٕترووي الخٖاملي لصالح الٌصل
ً
الخٖاملي .وكضم وحىص ًغَ صا٘ ئخصاةُا بين الٌصل ؤلالٕترووي
الخٖاملي والٌصل ؤلالٕترووي الخلاووي في الخدصُل اإلالغفي كىض مؿخىي
ً
الٌهمٓ ،ما أهه ال ًىحض ًغَ صا٘ ئخصاةُا بين الٌصل ؤلالٕترووي
الخلاووي والٌصل ؤلالٕترووي الخٌاكلي في الخدصُل اإلالغفي كىض مؿخىي
الٌهمٓ .ما أهه جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت كىض اإلاؿخىٍاث الٖلُت
بين الٌصل ؤلالٕترووي الخٌاكلي والٌصل ؤلالٕترووي الخٖاملي لصالح
الٌصل ؤلالٕترووي الخٖاملي.
وكلى هغاع َظٍ الضعاؾت حاءث الضعاؾت التي ُام بها ئًٌاوـ []17
والتي َضي مً زاللها ئلى ملغًت أزغ ئًجاص بِئت جٌاكلُت مً زال٘ صمج
اإلادخىي والخِىُت والخللُم الٌلا٘ كلى جدصُل ػالب مِغع ؤلاخصاء
اللام في ٔلُت ؾاهخا بىالًت ًلىعٍضا .خُث أصبذ الؼالب ُاصعون كلى
الاجصا٘ مم اإلاللم كً ػغٍّ الخِىُت ،وٍدظغون ؾاكاث كمل
اًتراطُت وَكاعٔىن في مىاُكاث حماكُت مً زال٘ البرًض ؤلالٕترووي
ومىخضًاث الىِاف ،وُض جم طلٗ مً زال٘ صمج أؾالُب مخلضصة زال٘
حللم اإلااصة لجظب الؼالب مثل اؾخسضام بغهامج اللغوض الخِضًمُت
)(Power Pointومىُم للماصة الضعاؾُت كلى الكبٕت اللاإلاُت
للمللىماث ،باإلطاًت ئلى حشجُم الؼالب لخدؿين مهاعاث ٓخابتهم
بٕخابت اإلاِاالث ووكغَا كلى اإلاىُم الخاص باإلااصة .وأقاعث أَم هخاةج
الضعاؾت ئلى أن اإلاجمىكت الخجغٍبُت اقخملذ كلى وؿبت كالُت مً
الؼالب الظًً هجحىا وأٓملىا اإلاِغع بين اإلاجمىق الٕلي لؼالب ُؿم
ؤلاخصاء اللام.
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وفي صعاؾت ُام بها صعاؾت الجغي [َ ]18ضًذ الضعاؾت ئلى جدضًض
الخؼىاث الالػمت لالهخِا٘ مً الخللُم الخِلُضي ئلى الخللُم ؤلالٕترووي
مم الترٓيز كلى زؼىاث جضعٍب مللمي اللوت ؤلاهجليزًت كلى اؾخسضام
ؤلاهترهذ في جضعَـ مِغعاث اللوت الاهجليزًت واُتراح بغهامج جضعٍبي
لخؼىٍغ ُضعة مللمي اللوت ؤلاهجليزًت كلى اؾخسضام الحاؾىب وؤلاهترهذ
في الخضعَـ.
أما الضعاؾت التي ُام بها ًغاوؿغور [ًِ ]19ض َضًذ ئلى ملغًت
أزغ بغمجُت خاؾىبُت ُاةمت كلى اإلاغوهت والخٌاكل وهمىطج الخللم الِاةم
كلى اإلاكٖلت لؼالب ُؿم الغٍاطُاث باإلاؿخىي الخامـُ .ام الباخث
بخصمُم بغمجُت خاؾىبُت جخميز باإلاغوهت والخٌاكل وجدخىي كلى كضص
مً اإلاؿخىٍاث لخىاؾب حمُم الؼالب ،وجم ئهخاج َظٍ البرمجُت
بالخلاون بين عوؾُا والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت مً زال٘ ًغٍّ كمل
مكترْ جدذ ئقغاي وجمىٍل الجملُت الىػىُت للللىم ، NSFػبِذ
ً
الضعاؾت كلى كُىت مٖىهت مً ( )24ػالبا وػالبت مً ٔلُت جغاًخىن
ؤلاُلُمُت بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت ،بدُث ٔاهذ اإلاجمىكت الخجغٍبُت
ً
مٖىهت مً ( )17ػالبا وػالبت صعؾىا في ملامل الحاؾىب آلالي مً
زال٘ الكبٕت اإلادلُت وٍِضم البرهامج مجمىكت مً اإلاهام واإلاىاٍُ
واإلاكأل التي ًمًٕ خلها باًجابُت الؼالب بضون جضزل اإلاللم،
وبخىؿٍُ اإلاللىماث الغٍاطُت في اإلاىاٍُ الحُاجُت .أما اإلاجمىكت
ً
الظابؼت ًٖان كضصَا ( )17ػالبا وػالبت صعؾذ بؼغٍِت اإلاداطغة
اإلالخاصة ،وُض صلذ هخاةج الضعاؾت ئلى مؿاكضة البرمجُت كلى ًهم
الؼالب للمباصب واإلالاصالث الغٍاطُت.
أما الضعاؾت التي ُام بها حىن [ :]20بخِىٍم اإلالغًت اإلإدؿبت بين
همؼين مً أهماغ الخللم َما :الخللم ؤلالٕترووي والخللم صازل
الٌصى٘ ،وُض جم جؼىٍغ زالر ًغطُاث الؾخٕكاي مضي حضوي ما
اؾخٌاصة اإلاكاعٔىن في الٌصى٘ أو البِئت ؤلالٕتروهُت ،وجم جؼبُّ
ازخباع ُبلي وبلضي كلى كُىت ممثلت مً مسخلٍ أهداء الىالًاث
اإلاخدضة ،وأؿهغث هخاةج الضعاؾت وحىص ًغوَ بين مجمىكتي الخللم في
اإلالغًت الِبلُتٓ ،ما ٓكٌذ الازخباعاث البلضًت أن اإلاخللمين مً زال٘
الٕمبُىجغ ُض اؾخٌاصوا أٓثر مً أولئٗ اإلاخللمين صازل الٌصى٘.
أما الضعاؾت التي ُام بها كٌاهت وهبهان [ًِ ]21ض َضًذ ئلى ملغًت
أزغ اؾخسضام الحاؾىب آلالي ٔىؾُلت حللُمُت في جدصُل ػالب الصٍ
الخامـ الابخضاتي في وخضة اإلاؿاخت مِاعهت بالؼغٍِت الخِلُضًت
بمصاخبت أوعاَ اللمل والؼغٌٍت اإلالخاصة .ؤاهذ كُىت الضعاؾت ()86
ً
ػالبا وػالبت مً ػالب اإلاضاعؽ الخاصت مً الصٍ الخامـ بمداًـت
عام هللا بٌلؿؼين ،وجم جىػَلهم ئلى زالر مجمىكاث ككىاةُت ازيخان
طابؼت والثالثت ججغٍبُت خُث ًضعؽ ٔل مً الظٔىع وؤلاهار في قلب
مسخلٌت في اإلاجمىكخين الظابؼت ألاولى والخجغٍبُت أما اإلاجمىكت
الظابؼت الثاهُت ًِض جٖىهذ مً ؤلاهار ًِؽ وُض جم جضعَـ اإلاجمىكت
الخجغٍبُت باؾخسضام بغمجُت حللُمُت مدىؾبت ُام بخصمُمها الباخث
ً
هٌؿه كً ػغٍّ بغهامج البىعبىٍيذ ؤاهذ أصاة الضعاؾت ازخباعا
ً
جدصُلُا .وأٓضث الضعاؾت كلى وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت كىض
مؿخىي ( )0.05لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت وأوص ى الباخث بظغوعة
ئًجاص ملام ـل للحاؾب آلالـ ـي للمؿاك ـضة ًـ ـي اللملُ ـت الخللُـمُ ـت وكـغض
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ؤلالٕتروويٓ ،ما أن جٌاكل الؼالب مم الخللُم ؤلالٕترووي ال ًسخلٍ بين
الظٔىع والاهارٓ ،ما أن ازخالي اإلاؿخىي الضعاس ي ال ًإزغ كلى الخٌاكل
مم الخللُم ؤلالٕتروويٓ ،ما أن الٌئت اللمغٍت ألآبر جخٌاكل مم الخللُم
ؤلالٕترووي بكٖل أًظل مً الٌئت اللمغٍت ألاُلٓ .ما أن الؼالب
اإلاخسصصين في الحاؾب آلالي والؼالب هير اإلاخٌغهين للضعاؾت
ًخجاوػون مم ئمٖاهُت جؼبُّ الخللُم ؤلالٕترووي بكٖل أٓبر مً هيرَم،
باإلطاًت ئلى أن ججاوب الؼالب الظٔىع وُضعتهم كلى الخللم الظاحي
ومضي خاحتهم ئلى ألاؾخاط في الخللُم ؤلالٕترووي أكلى مً ججاوب ؤلاهار
ٓما أن ئجِان الؼالب للحاؾب آلالي ٌؿاكض كلى الخللم الظاحي وٍِلل
مً خاحتهم لألؾخاط ،وباإلاثل ًان الؼالب هير اإلاخٌغهين للضعاؾت أٓثر
ُضعة كلى الخللم الظاحي وأُل خاحت لىحىص ألاؾخاط مً الؼالب
اإلاخٌغهين للضعاؾتٓ ،ما أن الؼالب هير اإلاخٌغهين للضعاؾت والؼالب
ً
ألآبر ؾىا ًإٍضون كىاةّ الخللُم ؤلالٕترووي بكٖل أٓبر مً هيرَم.
وفي صعاؾت ُام بها الجمل [ ]26اؾخلغض ًحها الباخث جدضًاث
اؾخسضام الخللم ؤلالٕترووي .وُض جم جؼبُّ اؾخبُان إلالغًت مضي
اؾخسضام اإلاضعؾين لإلهترهذ باإلاضاعؽ واإلالىُاث التي جىاحه طلٗ
ً
الاؾخسضام كلى ( )120مضعؾا وجىصلذ الضعاؾت ئلى كضة هخاةج أَمها
أن اليؿبت الٕبيرة مً اإلاضعؾين الظًً اقخملتهم كُىت الضعاؾت لم
ٌؿخسضمىا ؤلاهترهذ مً ُبل ولٖي وؿخسضم الخللم ؤلالٕترووي بكٖل
ً
مخٖامل في اللملُت الخللُمُت وال بض مً اؾخسضام حىبا ئلى حىب مم
ػغَ الخضعَـ الخِلُضًت.
وفي صعاؾت أزغي ُام بها اللبض الٕغٍم [َ ]27ضًذ الضعاؾت ئلى
جِىٍم ججغبت الخللُم ؤلالٕترووي بمضاعؽ البُان الىمىطحُت للبىاث
بجضة باإلاغخلخين اإلاخىؾؼت والثاهىٍت .ولخدُِّ َظا الهضي خاولذ
الضعاؾت ؤلاحابت كً الؿإا٘ الغةِـ الخالي :ما الىطم الغاًَ لخجغبت
الخللُم ؤلالٕترووي بمضاعؽ البُان الىمىطحُت للبىاث بجضة؟ ً
وبىاء كلى
َضي الضعاؾت واؾئلتها اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصٌي إلاالةمخه
للضعاؾت ،وقملذ اللُىت حمُم ػالباث ومللماث الٌصى٘ ؤلالٕتروهُت
في مضاعؽ البُان الىمىطحُت للبىاث والبالى كضصًَ ( )41مللمت
و( )162ػالبت ًضعؾً بؼغُت الخللُم ؤلالٕترووي في اإلاغخلخين اإلاخىؾؼت
والثاهىٍت .وبُيذ الىخاةج الخاصت بمضي اؾخٌاصة الؼالباث مً الخللُم
ً
ؤلالٕترووي وحىص ًغوَ بؿُؼت وؿبُا لصالح الؼغٍِت ؤلالٕتروهُت
وطلٗ كىض مِاعهت جدصُل الؼالباث في الخللُم ؤلالٕترووي بأهٌؿهً
وبؼمُالتهً في الٌصى٘ الخِلُضًت.
وفي صعاؾت ُام بها عوػًغاوؿؼ [َ ،]28ضًذ ئلى جدضًض ما ئطا ٔان
َىاْ ًغَ في مؿخىي أصاء وئهجاػ الؼالب كىض جضعَؿهم بؼغٍِت
الخللُم ؤلالٕترووي بىـام  CAPكً الؼغَ الخِلُضًت .وصلذ الىخاةج كلى
وحىص ًغَ ٓبير بين الخللُم باألؾلىب الخِلُضي وبين الخللُم ؤلالٕترووي
بىـام ٓ CAPما أؿهغث ؤلاخصاءاث ػٍاصة صعحاث ؤلاهجاػ في الخللُم
ً
ؤلالٕترووي بىـام  ،CAPبضال مً الخضعَـ بالؼغَ الخِلُضًت.
أما صعاؾت كؿيري [ًِ ]6ض َضًذ ئلى البدث كً أزغ ججغبت الخللم
ؤلالٕترووي كلى الخدصُل الضعاس ي كلى الخدصُل الضعاس ي لؼالب
الصٍ باإلاضعاؽ الثاهىٍت الؿلىصًت واججاَاتهم هدىٍ .اجبم الباخث
اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي لىصٍ الٕخب ؤلالٕتروهُت إلااصة ألاخُاء

اإلاىاص الخللُمُت ومؿاكضة اإلاللم أزىاء ُُامه بمهامه.
وفي صعاؾت أزغي ُام بها ئؾماكُل [َ ]22ضًذ الضعاؾت ئلى أزغ
اؾخسضام بغهامج مِترح لخضعَـ الغٍاطُاث لخالمُظ الصٍ الخامـ
الابخضاتي باؾخسضام الحاؾب آلالي ،وملغًت أزغٍ كلى جدصُلهم
الضعاس ي ،واججاَاتهم هدى الغٍاطُاث .أكض البرهامج بالىخضاث اإلاِغعة
كلى ػالب الصٍ الخامـ الابخضاتي مً ٓخاب الغٍاطُاث للٌصل
الضعاس ي الثاوي كام (ٓ ،)2002ما جم اكضاص ازخباع جدصُلي واؾخسضام
أخض مِاًِـ الاججاَاث هدى الغٍاطُاث ،جىصل البدث ئلى وحىص
ً
ًغوَ صالت ئخصاةُا بين مخىؾؼي صعحاث أًغاص كُىت البدث في
الُِاؽ الِبلي ،والبلضي لالزخباع الخدصُلي ،ومُِاؽ الاججاَاث هدى
الغٍاطُاث لصالح الُِاؽ البلضي ،مما ًثبذ ًلالُت البرهامج اإلاِترح.
أما الضعاؾت التي ُام اإلاباعْ [ :]23والتي َضًذ ئلى ُُاؽ أزغ
الخضعَـ باؾخسضام الٌصى٘ الاًتراطُت كبر الكبٕت اللاإلاُت ؤلاهترهذ
كلى جدصُل ػالب ٔلُت التربُت في ماصة جِىُاث الخللُم والاجصا٘
مِاعهت بالؼغٍِت الخِلُضًت ،وجىصلذ الضعاؾت للىخاةج أهه ال جىحض
ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت كىض مؿخىي ( )0.05في مخىؾؽ جدصُل
الؼالب كىض اإلاؿخىي اإلالغفي ألاو٘ والثاوي لخصيٍُ بلىم (مؿخىي
الخظٓغ ومؿخىي الٌهم) بِىما جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت كىض
مؿخىي ( )0.05في مخىؾؽ جدصُل الؼالب كىض اإلاؿخىي اإلالغفي
الثالث لخصيٍُ بلىم (مؿخىي الخؼبُّ) ،وٓظلٗ في مخىؾؽ جدصُل
الؼالب في الازخباع الخؼبُِي.
وفي صعاؾت ُام بها الخىالضة [َ ]24ضًذ ئلى الخلغي كلى صىع
الخللم ؤلالٕترووي الـاَغة في مماعؾاث اإلاللمين في اإلاضاعؽ الخاصت،
وأزغ ٔل مً جسصص اإلاللم واإلاغخلت الضعاؾُت التي ٌللم ًحها اإلاللم في
ً
َظٍ الصىعة .وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً ( )240مللما ومللمت وجىػق
ً
أًغاص اللُىت بىاُم ( )120مللما ومللمت للمغخلت الثاهىٍت و()120
ً
مللما ومللمت للمغخلت ألاؾاؾُت واؾخسضم الباخث الاؾدباهت أصاة
لضعاؾخه .وحاءث أَم هخاةج الضعاؾت وحىص ازخالي بين مخىؾؼاث
اؾخسضام صىع الخللم ؤلالٕترووي لضي أًغاص الضعاؾت بازخالي
جسصصاتهم واإلاغخلت التي ًضعؾىن ًحها.
أما الضعاؾت التي ُام الؼامل [ ]25والتي َضًذ ئلى جُِم ججغبت
الخللُم ؤلالٕترووي في ٔل مً الجاملت اللغبُت اإلاٌخىخت (ًغق الغٍاض)
واإلاإؾؿت اللامت للخللُم الٌني والخضعٍب اإلانهي في اإلاملٕت اللغبُت
الؿلىصًت ،وطلٗ مً حهت هـغ الؼالب .وؾلذ َظٍ الضعاؾت لإلحابت
كً ألاؾئلت الخالي :ما مضي جٌاكل الؼالب مم الخللُم ؤلالٕترووي؟ وما
مضي ئمٖاهُت جؼبُّ الخللُم ؤلالٕترووي؟ وما مضي ُضعة الؼالب كلى
الخللم الظاحي ومضي خاحتهم ئلى ألاؾخاط في الخللُم ؤلالٕترووي؟ ()256
ً
ػالبا وػالبت بمغاكاث الازخالي في الجيـ (طٔىع وئهار) والخسصص
(خاؾب آلي وهيرٍ) والخبرة الؿابِت (ػالب مخٌغهين للضعاؾت وػالب
ٌلملىن) واللمغ ( 3مجمىكاث :أُل مً ً 26 ،25-20 ،20أٓثر).
واإلاؿخىي الضعاس ي (زالر مجمىكاث :اإلاؿخىي ألاو٘ ،اإلاؿخىي الثاوي،
اإلاؿخىي الثالث والغابم) ،وأحغٍذ َظٍ الضعاؾت زال٘ الٌصل الضعاس ي
الثاوي مً اللام الضعاس ي  ،ٌ 1425 /1424وجىصلذ الىخاةج ئلى أن
ئجِان اؾخسضام الخِىُت ٌؿاكض كلى الخٌاكل مم ػغٍِت الخللُم
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بالصٍ ألاو٘ الثاهىي باإلاضعاؽ الثاهىٍت في الؿلىصًتٓ .ما اؾخسضم
ً
أًظا اإلاىهج الخجغٍبي إلاجمىكخين مخٖاًئخين لُِاؽ جدصُل ػالب ألاو٘
ً
الثاهىي .وُض جمثل مجخمم الضعاؾت مً ( )57مجهم ( )29ػالبا ًمثلىن
ً
اإلاجمىكت الخجغٍبُت (الخللم ؤلالٕترووي) و( )28ػالبا ًمثلىن اإلاجمىكت
الظابؼت (الخللم الخِلُضي) وجم الخىصل ئلى الىخاةج الخالُت :وحىص
ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت في جدصُل واججاٍ ػالب اإلاجمىكت
الخجغٍبُت اإلاؼبِت للخللم ؤلالٕترووي مِاعهت بؼالب اإلاجمىكت الظابؼت
اإلاؿخسضمت للؼغٍِت الخِلُضًت لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
التعليب على الدزاساث السابلت:
اجٌِذ الضعاؾت الحالُت مً خُث الهضي اللام مم صعاؾت البِص ي
[ ]29التي َضًذ ئلى ملغًت أزغ اؾخسضام البرمجت الخللُمُت اإلاىحهت
كلى جدصُل ػالب الصٍ الؿاصؽ الابخضاتي في ماصة الغٍاطُاث
وصعاؾت الحغبي [ ]30أزغ اؾخسضام البرمجت الخللمُت في جضعَـ وخضة
ألاقٖا٘ الغباكُت كلى الخدصُل الضعاس ي في الغٍاطُاث ،وصعاؾت
الهاحغي [ ]31مضي ًاكلُت بغهامج حللُمي باؾخسضام الحاؾب في
الخدصُل وحللم مىطىق الٕؿىع في الغٍاطُاث ،وٓظلٗ اجٌِذ مم
صعاؾت حبُلي [ ]32التي َضًذ للخلغي كلى أزغ اؾخسضام الحاؾىب
الخللُمي كلى الخدصُل اإلاباقغ واإلاإحل في الغٍاطُاث وصعاؾت اللمغ
[ ]33كً أزغ كغض أخضي بغمجُاث الحاؾىب كلى الخدصُل الضعاس ي
في ماصة الغٍاطُاث ،وُض اؾخٌاصث الضعاؾت الحالُت مً بلع َظٍ
الضعاؾاث زاصت في ازخباع اللُىت  -الصٍ الخامـ الابخضاتي  -وٓظلٗ
ازخباع ماصة الغٍاطُاث في الجاهب الخؼبُِي.
ٓما اجٌِذ الضعاؾت الحالُت مم بلع الضعاؾاث في الهضي بكٖل
كام مً خُث للخللُم ؤلالٕترووي مثل صعاؾت مها اللبض الٕغٍم []27
كً جِىٍم ججغبت الخللُم ؤلالٕترووي بجضة باإلاغخلت اإلاخىؾؼت والثاهىٍت
وصعاؾت الؼامل [ ]25كً جِىٍم ججغبت الخللُم ؤلالٕترووي بالجاملت
اللغبُت اإلاٌخىخت وصعاؾت اإلاباعْ [ ]23كً أزغ الخضعَـ بىاؾؼت
الٌصى٘ الاًتراطُت كبر ؤلاهترهذ كلى جدصُل ػالب ٔلُت التربُت
وصعاؾت الجغي [ ]18والتي َضًذ ئلى جدضًض زؼىاث الاهخِا٘ مً
الخللُم الخِلُضي ئلى الخللُم ؤلالٕترووي وَٕظا هجض أن بلع
الضعاؾاث اجٌِذ مم الضعاؾت الحالُت في الهضي بكٖل كام مً خُث
اؾخسضام الحاؾب آلالي أو الخللُم ؤلالٕترووي والبلع جىاو٘ بلع
اإلاىطىكاث اإلاسخلٌت كً مىطىق الباخث الحالي ٓما أن َىاْ مً
الضعاؾاث ما أجٌّ مم الضعاؾت الحالُت في اإلاغخلت اللمغٍت ألًغاص اللُىت
مثل صعاؾت الهاحغي [ ]31وصعاؾت البِص ي [ ]29وصعاؾت حبُلي []32
واللمغ [ .]33وَىاْ مً الضعاؾاث ما ازخلٍ مم الضعاؾت الحالُت في
كمغ أًغاص اللُىت مثل صعاؾت ئًٌاوـ [ ]17كلى ػالب الجاملت وصعاؾت
الؼامل [ ]25كلى ػالب الجاملتٓ ،ما اجٌِذ بلع الضعاؾت مم
الضعاؾت الحالُت في الىخاةج التي جىصلذ ئلحها مثل صعاؾت حبُلي []32
الاختباز اللبلي
املجموعت
الخجغٍبُت
الظابؼت

صعحاث ازخباع الٌصل الضعاس ي ألاو٘
اججاٍ ُبلي
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ٓما ازخلٌذ بلع الضعاؾاث مم هخاةج الضعاؾت الحالُت مثل صعاؾت
اإلاباعْ [ ]23وصعاؾت اللمغ [.[33
وٍخطح مً اللغض الؿابّ أن َىاْ مً الضعاؾاث ما أًض ما
جىصلذ ئلُه الضعاؾت الحالُت وبظلٗ أصبدذ جلٗ الضعاؾاث بمثابت
صكامت للضعاؾت الحالُت وَىاْ مً الضعاؾاث ما حلاعض مم الضعاؾت
الحالُت واؾخؼاق الباخثىن أن ًىؿٌىا طلٗ الخلاعض لصالح صعاؾاجه
الحالُت ،وبصىعة ججللها أٓثر زغاء وجدُذ للمؼلم عؤٍت كمُِت واؾلت
لٖل وحهاث الىـغ اإلالغوطت كً الخللُم ؤلالٕترووي وًاةضجه.
وُض ازخلٌذ الضعاؾت الحالُت كً حىاهب مً الضعاؾاث الؿابِت التي
جم كغطها في الخالي:
 َظٍ الضعاؾت اؾتهضًذ أزغ ججغبت الخللم ؤلالٕترووي كلى الخدصُلالضعاس ي للؼالب مً زال٘ مؿخىٍاث اإلالغًت (الخظٓغ  -الٌهم –
الخؼبُّ) واججاَاتهم هدىَا في مضعاؽ الخللُم ألاؾاس ي .
 َظٍ الضعاؾت اؾخسضمذ اإلاىاهج اإلادىؾبت في الخللم ؤلالٕتروويوبؼغٍِت الخللُم اإلاباقغ واإلالخمض كلى الؿبىعة الخٌاكلُت مِابل اإلاىاهج
ً
اإلاأزىطة مً الٕخاب اإلاضعس ي وجم صُاهتها ئلٕتروهُا كً ػغٍّ بغهامج
active Inspir
 َظٍ الضعاؾت جأحي مإٓضٍ لبلع ما جىصلذ ئلُه الضعاؾاث الؿابِتمً هخاةج ومىضحت إلاضي الازخالي مم بلظها آلازغ بازخالي البِئت
واإلاىهج والبرهامج اإلاؼبّ في البدث.
كلُه ًِض جمذ الاؾخٌاصة مً الضعاؾاث الؿابِت في بىاء أصواث البدث
وألاؾالُب ؤلاخصاةُت اإلاؿخسضمت وطلٗ في طىء ألاؾئلت التي جداو٘
الضعاؾت ؤلاحابت كجها ًظال كً أنها ؾاكضث في جٖىًٍ جصىع كً
الخللُم ؤلالٕترووي وصوعَا في جدؿين اإلاسغحاث الخللُمُت وما ًغجبؽ
بها مً مكٕالث.
 .4الطسيلت وإلاجساءاث
أ .مىهج الدزاست
اؾخسضم الباخثىن اإلاىهج قبه الخجغٍبي الظي ًترٓؼ خى٘ ملغًت ما
ئطا ٔان للمخوير اإلاؿخِل(جضعَـ وخضة ئلٕتروهُت لخالمُظ الصٍ
الخامـ للخللُم ألاؾاس ي) أزغ كلى اإلاخويراث الخابلت (الخدصُل
الضعاس ي والاججاٍ هدى ماصة الغٍاطُاث) ،أي ًمًٕ الِى٘ بأن اإلاىهج
قبه الخجغٍبي ًخم جؼبُِه كىضما ًٖىن الهضي مً البدث الخيبإ
باإلاؿخِبل خى٘ أي حوُير ئصالحي ًجب ئحغاؤٍ كلى الـاَغة اإلاضعوؾت
ً
ً
ً
حوُيرا كالحُا أو حويرا وُاةُا.
الخصمُم الخجغٍبي للضعاؾت:
أما كً جصمُم الضعاؾتًِ ،ض اؾخسضمذ الضعاؾت الحالُت
الخصمُم اإلاجمىكت الخجغٍبُت واإلاجمىكت الظابؼت ،مم وحىص ازخباع
ُبلي وازخباع بلضي ٓما َى مىضح في الكٖل الخالي:
املعالجت

اؾخسضام الخللم ؤلالٕترووي في جضعَـ وخضة (الٕؿىع) في ماصة الغٍاطُاث
الخضعَـ بالؼغٍِت الخِلُضًت
شكل 1
التصميم التجسيبي للدزاست
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الاختباز البعدي
ازخباع الخدصُل
مُِاؽ اججاٍ بلضي

ب) الخدصُل الؿابّ ً
بىاء كلى صعحاث الخالمُظ الخدصُلُت.
ج) ػمً الخضعَـ ( 40صُُِت لٖل خصه للمجمىكخين).
ص) الازخباع الخدصُلي ومىكض جؼبُِه.
ج .مجتمع الدزاست وعيىتها
اقخمل مجخمم الضعاؾت ألاصلي كلى ػالب الصٍ الخامـ مً
الخللُم ألاؾاس ي بىالًت صحم الخابلت إلاىؼِت الباػىت قما٘ واإلاسجلين
ً
باللام الضعاس ي 2015/2014م ،والبالى كضصَم ( )4601جلمُظا وػاعة
التربُت [ ]16والجضو٘ (ً )1ىضح جىػَم مجخمم الضعاؾت خؿب مىؼِت
الباػىت قما٘.

ب .متغيراث الدزاست
جظمىذ الضعاؾت اإلاخويراث الخالُت:
 -1اإلاخوير اإلاؿخِل :وٍخمثل في اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي في جضعَـ
(الٕؿىع) في ماصة الغٍاطُاث لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاتي ،وطلٗ
للمجمىكت الخجغٍبُت.
 -2اإلاخويراث الخابلت :وجخمثل في الخدصُل الضعاس ي ،والاججاٍ ماصة
الغٍاطُاث.
 -3اإلاخويراث التي جم طبؼها ُبل الخجغٍب:
أ) اللمغ الؼمني للخالمُظ.

جدول 1
عدد مدازس الصف الخامس للتعليم ألاساس ي ذكوز وأعداد الشعب في مىطلت الباطىت شمال حسب إحصائيت املدًسيت العامت للتربيت والتعليم بمىطلت
الباطىت شمال للعام الدزاس ي (2015/2014م)
عدد التالمير
عدد الشعب
عدد املدازس
املىطلت
4601
156
53
الباػىت قما٘

د .عيىت الدزاست
جىِؿم كُىت الضعاؾت الحالُت ئلى ُؿمين:
 -1اللُىت الاؾخؼالكُت:
ً
جٖىهذ اللُىت الاؾخؼالكُت مً ( )35ػالبا مً ػالب الصٍ
الخامـ ألاؾاس ي بمضعؾت ؤلابضاق ،وُض جم ازخُاعَم بالؼغٍِت
اللكىاةُت ،وػبّ ًغٍّ اللمل كلى الؼالب (ازخباع الخدصُل الضعاس ي،
ومُِاؽ الاججاٍ هدى ماصة الغٍاطُاث) ،وطلٗ لخجغٍب أصواث الضعاؾت
كلحهم والخأٓض مً ًهم الخالمُظ لخللُماتها وجدضًض ػمً جؼبُِها والخأٓض
مً صضَ وزباث ألاصواث.
 -2اللُىت ألاؾاؾُت:
ً
أحغٍذ الضعاؾت الحالُت كلى ( )50ػالبا مً ػالب الصٍ
الخامـ الابخضاتي مً مضعؾت بلج بً كِبت الٌغاَُضي للخللُم

املدزست
بلج بً كِبت
كبضالغخمً بً كىي

الشعبت
زامـ4
زامـ2

ألاؾاس ي خلِت زاهُت ( ،)10-5ومضعؾت كبضالغخمً بً كىي للخللُم
ً
ألاؾاس ي وجم اهخِاء َاجين اإلاضعؾخين ُصضًا مً بين كضص اإلاضاعؽ
الىاُلت في والًت صحم بمىؼِت الباػىت قما٘ ،وطلٗ الؾخسضام
اإلاضعؾخين اإلاىاهج الضعاؾُت اإلالخمضة مً ُبل وػاعة التربُت والخللُم
وجِم جدذ ؤلاقغاي اإلاباقغ لها ،وجم ازخُاع ًصلين صعاؾُين مً بين
(ً )5صى٘ باإلاضعؾت وجؼبّ كلحهم ازخباع الخدصُل الضعاس ي ،ومُِاؽ
الاججاٍ هدى ماصة الغٍاطُاث ،وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً ػالب الصٍ
ً
الخامـ الخللُم ألاؾاس ي بىاُم ( )50ػالبا ،خؿب أكضاص الؼالب
اإلاسجلين في الصٍ الخامـ ألاؾاس ي لللام الضعاس ي (.)2015/214
ً
والبالى كضصَم ( )264ػالبا .والجضو٘ (ً )2ىضح جىػَم كُىت الضعاؾت
ألاؾاؾُت كلى مجمىكت الضعاؾت:

جدول 2
جوشيع عيىت الدزاست ألاساسيت على مجموعاث الدزاست
عدد التالمير
استراجيجيت التدزيس
املجموعت
25
الخللم ؤلالٕترووي
الخجغٍبُت
25
الؼغٍِت الخِلُضًت
الظابؼت

ب -وصٍ زصاةص مجمىكاث الضعاؾت ألاؾاؾُت:
جٖىهذ كُىت الضعاؾت في الخجغبت ألاؾاؾُت كلى مجمىكخين:
 اإلاجمىكت الخجغٍبُت :وهي اإلاجمىكت التي ػبِذ كلحها اؾتراجُجُتً
الخللم ؤلالٕترووي وجمثل ًصل زامـ ،1/وجٖىهذ مً ( )25ػالبا مً
مضعؾت بلج بً كِبت للخللُم ألاؾاس ي.
 اإلاجمىكت الظابؼت :وهي اإلاجمىكت التي ػبِذ كلحها اؾتراجُجُتً
الخللُم الخِلُضي ،وجمثل ًصل زامـ\ 2وجٖىهذ مً ( )25ػالبا مً
مضعؾت كبض الغخمً بً كىي للخللُم ألاؾاس ي.
وعوعي في ػلبت اإلاجمىكخين مً ال ًىحض بُجهم مً ٌلاوي مً أي
ئكاُت ؾملُت أو بصغٍت أو صلىبت في الىؼّ والٕخابت ،وطلٗ بمؿاكضة
الٌغٍّ الؼبي اإلاىحىص باإلاضعؾت ومللمي اللوت اللغبُتٓ .ما جدِّ ًغٍّ
اللمل مً زلى اإلاجمىكخين مً أي خالت عؾىب أو الغؾىب اإلاخٕغع.
وٓظلٗ مً زلى اإلاجمىكخين مً أي خاالث حلاوي مً مكأل احخماكُت

مجموع أفساد العيىت
50

أو أؾغٍت (ٓداالث الؼالَ أو الاهٌصا٘ بين ألابىًٍ ،أو وًاة أخض
الىالضًً وصلىباث الِغاءة والٕخابت) ،وأن حمُم أؾغ أًغاص اإلاجمىكخين
(الخجغٍبُت والظابؼت) جِم في مؿخىي اُخصاصي حُض باليؿبت إلاجخمم
ؾلؼىت كمان .وطلٗ مً زال٘ الغحىق ئلى ملٌاث الخالمُظ باإلاضعؾت
وبغهامج ؤلاصاعة اإلاضعؾُت.
د .أدواث الدزاست
جم ئكضاص أصاجين الزخباع صحت ًغوض البدث الخجغٍبي الحالي
وًُما ًلي كغض مىحؼ لهظٍ ألاصواث:
أوال :ازخباع الخدصُل الضعاس ي.
أ -وصٍ الازخباع:
مً أحل جدُِّ أَضاي الضعاؾت الحالُت ُام ًغٍّ البدث باكضاص
ازخباع جدصُلي لُِاؽ الخدصُل الضعاس ي إلاىطىكاث مِغعة كلى ػلبت
الصٍ الخامـ مً الخللُم ألاؾاس ي بؿلؼىت كمان الىخضة الغابلت
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(الٕؿىع) مً مِغع ماصة الغٍاطُاث .وصُى الازخباع الخدصُلي في حمُم
مؿخىٍاث بلىم اإلالغًُت (الخظٓغ والٌهم والخؼبُّ الخدلُل والترُٓب).
وطلٗ الؾخسضام هخاةجه للضاللت كلى مضي جدصُل الؼالب في
اإلاىطىكاث التي جغٓؼث كلحها الضعاؾت.
ب -الهضي مً الازخباع:
يهضي الازخباع ئلى ُُاؽ جدصُل الؼلبت إلاىطىكاث وخضة
(الٕؿىع) مِغع صعاس ي في ماصة الغٍاطاث ،مضي ملغًتهم ،وًهمهم،
ً
وجؼبُِهم لخلٗ الىىاجج ػبِا لخصيٍُ "بلىم" للجىاهب اإلالغًُتً ،هى
ً
أٓثر الخصيٌُاث قُىكا في مجا٘ الخلغي كلى اإلاؿخىٍاث اإلالغًُت
وجدضًضيها ألَضاي الازخباع.
ج -الخصاةص الؿُٖىمترًت لالزخباع الخدصُلي:
(أ) الصضَ الـاَغي:
َى اإلاـهغ اللام لالزخباع أو الصىعة الخاعحُت له مً خُث :هىق
اإلاٌغصة ،وٌُُٓت صُاهتها ،ومضي وطىخها ،حللُماث الازخباع ومضي
صُتها وصعحت ما جخمخم به مً مىطىكُت.
(ب) صضَ اإلادٕمين:
ُام الباخث بلغض الازخباع كل مجمىكت مً اإلادٕمين مً أؾاجظة
كلم الىٌـ واإلاىاهج وػغَ الخضعَـٓ ،ما جم جدُٕم الازخباع كلى
مجمىكت مً اإلاكغًين واإلاللمين الظًً ًدملىن صعحت اإلااحؿخير في
اإلاىاهج وػغَ الخضعَـ وكلم الىٌـ التربىي الِاةمين كلى جضعَـ ماصة
الغٍاطُاث إلبضاء عايهم فيَ :ل ٔل مٌغصة جِِـ ما وطلذ مً أحل
ُُاؾه والىطىح والضُت في صُاهت اإلاٌغصة ،ومىاؾبت اإلاٌغصاث إلاؿخىي
الخالمُظ ،وُض أبضوا آعائهم بأن الازخباع صالح لُِاؽ ما وطم لُِاؾه،
بلض حلضًل وصُاهت بلع اإلاٌغصاث بىاء كلى آعائهم وجىححهاث
اإلاسخصين.
) (1خؿاب زباث الازخباع:
جم خؿاب زباث الازخباع بؼغٍِت ألٌا ٓغوهبار ،خُث ٔان ملامل ألٌا =
 0¸85مما ًض٘ كلى أن الازخباع كلى صعحت كالُت مً الثباث.
زاهُا :مُِاؽ الاججاٍ هدى ماصة الغٍاطُاث:
ُام ًغٍّ البدث باكضاص مُِاؽ الاججاٍ هدى الغٍاطُاث وًِا
للخؼىاث آلاجُت:
الهضي مً اإلاُِاؽ :يهضي اإلاُِاؽ ئلى الٕكٍ كً مضي ًاكلُت بلع
اؾتراجُجُاث الخللُم ؤلالٕترووي في جىمُت الاججاٍ هدى ماصة الغٍاطُاث
لؼالب الحلِت الثاهُت مً الخللُم ألاؾاس ي بؿلؼىت كمان.
مصاصع اقخِاَ اإلاُِاؽ :جم بىاء مُِاؽ الاججاٍ واقخاَ ماصجه
باالكخماص كلى اإلاصاصع آلاجُت:
 .1البدىر والضعاؾاث الؿابِت التي اَخمذ باكضاص مُِاؽ لالججاَاث
مً زال٘ اكخماص الٌِغاث اإلادكابهت في جلٗ اإلاِاًِـ ،واكخماص أبلاص
جلٗ اإلاِاًِـ كؿيري []6؛ الؿىاوي []34؛ الحظًٌي []35؛ كلي []36؛
والباصعي [.[37
 .2الٕخاباث التربىٍت اإلاغجبؼت بٌُُٕت ئكضاص مِاًِـ الاججاَاث
كٖاقت؛ وػٔي []38؛ كالم []39؛ الشخص []40؛ الؿُض؛ ًغج؛ مدمىص
[.[41
مداوع اإلاُِاؽ :جٕـىن اإلاُِـاؽ مً زالزت مداوع عةِؿت مً زال٘ مصاصع
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بىاء اإلاُِاؽ وبصىعة حلٕـ أَضاي الضعاؾت الحالُت ،والتي جخلخص
في جىمُت الخدصُل بما ًإصي ئلى جىمُت اججاٍ الخالمُظ ؤلاًجابي هدى
حللم ماصة الغٍاطُاث للصٍ الخامـ.
ومداوع اإلاُِاؽ هي:
 أَمُت صعاؾت ماصة الغٍاطُاث ،وكضص كباعاجه ( )15كباعة. ؾهىلت وصلىبت ماصة الغٍاطُاث ،وكضص كباعاجه ( )14كباعة. أؾالُب ػغَ جضعَـ الغٍاطُاث ،وكضص كباعاجه ( )11كباعة.*صُاهت كباعاث اإلاُِاؽُ :ام ًغٍّ البدث بصُاهت كباعاث اإلاُِاؽ
الخابلت للمداوع الثالزت التي جم جدضًضَا وُض عوعي كىض صُاهتها ما
ًأحي:
 أن جٖىن اللباعاث واضحت مدضصة. أن جدبم ألابلاص التي جخضعج جدتها.ً
 جىىق اللباعاث بدُث ًٖىن بلظها مىحبا وبلظها ؾالبا. أن جٖىن حللُماث اإلاُِاؽ واضحت.وُض جٖىن اإلاُِاؽ في صىعجه ألاولُت مً ( )45كباعة ،جىضعج جدذ
أبلاص اإلاُِاؽ الخمؿت ،وٍخٖىن اإلاُِاؽ مً زالر جضعحاث (مىاًّ–
هير مىاًّ  -مداًض)ً ،سخاع الؼالب ما ًىاؾب اؾخجابخه خى٘ صعاؾت
مىطىكاث التربُت ؤلاؾالمُت بىطم كالمت )ٓ (xما عوعي صىن حللُماث
اإلاُِاؽ بلوت جمًٕ الؼالب مً ًهم اإلاؼلىب ،وٓظا الخمهُض بمثا٘
مجاب كىه لخلغٍٍ الؼالب الؼغٍِت الصحُدت لإلحابت.
الخصاةص الؿُٖىمترًت للمُِاؽ:
صضَ اإلاُِاؽ :للخدِّ مً الصضَ الـاَغي إلاُِاؽ الاججاٍ هدى
الخللم في ماصة الغٍاطُاث ،جم كغض اإلاُِاؽ في صىعجه اإلابضةُت كلى
مجمىكت مً اإلادٕمين للخأٓض مً مضي جبلُت كباعة للبلض الظي
وطلذ لُِاؾه .ومضي مىاؾبت اللباعاث اإلاخظمىت لُِاؽ اججاٍ
الخالمُظ هدى الخللم في ماصة التربُت ؤلاؾالمُت .ومضي مىاؾبت أبلاص
اإلاُِاؽ مً خُث الصُاهت اللوىٍت والوغض الظي وطلذ مً أحله.
ً
ً
ومضي مىاؾبت كباعاث اإلاُِاؽ ئًجابا أو ؾلبا .وئطاًت أو خظي أو
ً
حلضًل ما ًغوهه مىاؾبا.
وُض أبضي الؿاصة اإلادٕمىن بلع اإلاالخـاث التي جخللّ بىِل
بلع اللباعاث ئلى ألابلاص التي جيخمي كلحها بضُت .وخظي بلع
ً
اللباعاث لخٕغاعَا طمىُا مم كباعاث ؾابِت .وئكاصة صُاهت بلع
اللباعاث وازخصاع بلظها.
وبلض ئحغاء الخلضًالث الالػمت وًّ آعاء اإلادٕمين ،أصبذ اللضص
ً
ؤلاحمالي للباعاث اإلاُِاؽ ( )41كباعةٓ ،ما أصبذ اإلاُِاؽ صالحا إلحغاء
الخجغبت الاؾخؼالكُت.
زباث اإلاُِاؽ :للخدِّ مً زباث مُِاؽ الاججاٍ هدى حللم اإلااصة جم
اؾخسضام ملامل ألٌا ٓغوهبار كلى اللُىت الاؾخؼالكُت واإلاٖىهت مً
ً
( )35جلمُظا مً جالمُظ مضعؾت ؤلابضاق للخللُم ألاؾاس ي ،لللام الضعاس ي
2015\2014م ،وبلى زباجه ( )0¸83مما ًض٘ كلى أن مُِاؽ الازخباع كلى
صعحت كالُت مً الثباث.
ئحغاءاث الضعاؾت:
 الاػالق كلى البدىر والضعاؾاث اللغبُت وألاحىبُت وألاصبُاث الخاصتببرهامج الخللم ؤلالٕترووي مً أحل الخلغي كلى مٌهىمها ومباصئها
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جؼبُّ البرهامج الخضعٍبي الِاةم كلى الخللم ؤلالٕترووي.
ئحغاء الُِاؽ الِبلي لالججاٍ كلى اإلاجمىكخين اإلاجمىكت الخجغٍبُت
واإلاجمىكت الظابؼت.
جؼبُّ بغهامج الضعاؾت كً ػغٍّ جضعَـ اإلاجمىكت الخجغٍبُت ببرهامج
الخللم ؤلالٕترووي ،واإلاجمىكت الظابؼت جضعؽ بالؼغٍِت الخِلُضًت.
الخؼبُّ البلضي ال ازخباع الخدصُل الضعاس ي والِضعاث اللِلُت
ومُِاؽ الاججاٍ هدى اإلااصة.
ً
جدلُل الىخاةج ئخصاةُا.
جٌؿير الىخاةج ومىاُكتها.
 .5الىتائج
لإلحابت كلى َظا الؿإا٘ ألاوَ٘ " :ل جىحض ًغوَ طاث صاللت
ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت وػالب
اإلاجمىكت الظابؼت كلى الازخباع البلضي في اؾخسضام الخللُم
ؤلالٕترووي كلى مؿخىي الخدصُل الضعاس ي في ماصة الغٍاطُاث حلؼي
للبرهامج؟" ُام الباخثىن بخؼبُّ ازخباع الخدصُلي بلض الاهتهاء مً
جؼبُّ البرهامج ،وجم اؾخسضام اإلاخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاًاث
اإلالُاعٍت وازخباع (ث) لللُىاث اإلاؿخِلت إلالغًت ًُما ئطا ٔاهذ َىاْ
ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب اإلاجمىكت
الخجغٍبُت وػالب اإلاجمىكت الظابؼت بلض اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي
كلى مؿخىي الخدصُل في ماصة الغٍاطُاث ،والجضو٘ (ً )3بين طلٗ.

وأَمُتها واؾتراجُجُاتها وصوعَا في جدؿين الخدصُل الضعاس ي والاججاٍ
هدى اإلااصة.
 ئكاصة صُاهت وخضة صعاؾُت اإلاىحىصة في ٓخاب الغٍاطُاث في طىءالخللم ؤلالٕترووي مً خُث ألاَضاي واإلادخىي وألاوكؼت والازخباعاث
الِصيرة.
 كغض البرهامج وأصواث الضعاؾت كلى مجمىكت مً اإلادٕمين إلبضاءالغأي واإلاالخـت.
 ئكضاص الصىعة الجهاةُت للمدخىي وأصواث الضعاؾت في طىء آعاءاإلادٕمين ومالخـاتهم.
 الخأٓض مً مضي مىاؾبت الؼمً اإلادضص للبرهامج للخؼبُّ. ئكضاص ازخباع الخدصُل الضعاس ي وكغطه كلى مجمىكت مً الؿاصةاإلادٕمين إلُغاع مضي صالخُخه.
 جدضًض أًظل الكغوغ الصٌُت وأؾالُب الخضعَـ اإلاؿاكضة كلىهجاح جؼبُّ الضعاؾت.
 جدضًض البِئت الخللُمُت وكُىت الضعاؾت ،والٌصى٘ وحكمل: جدضًض مجمىكخين مجمىكت ججغٍبُت ومجمىكت طابؼت. ئحغاء الخجاوـ بين اإلاجمىكخين مً زال٘ هخاةج الٌصل الضعاس يألاو٘.
 جدضًض أوؿب الىؾاةل الخللُمُت التي ًمًٕ اؾخسضامها مم البرهامجوال ؾُما الؿبىعة الخٌاكلُت.
الخدِّ مً زباث أصواث الضعاؾت كلى اللُىت الاؾخؼالكُت.

جدول 3
املعيازي
في جطبيم اختباز التحصيل الدزاس ي
هتائج اختباز (ث) للعيىاث املستللت مللازهت املتوسط الحسابي والاهحساف
الاهحساف املعيازي
الليمت الاحتماليت
دزجاث الحسيت
كيمت (ث)
العدد املتوسط الحسابي
املجموعت
املتغير
0.05
48
1.96
3.34
10.7
25
الظابؼت
الخدصُل الضعاس ي
8.64
14.4
25
الخجغٍبُت

ًخطح مً الجضو٘ ( )3أن َىاْ ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين
مخىؾؼي صعحاث ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت وػالب اإلاجمىكت الظابؼت
بلض اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي كلى مؿخىي الخدصُل في ماصة
الغٍاطُاث ،لصالح ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت كىض مؿخىي (،)0005
خُث بلوذ ُُمت "ث" اإلادؿىبت للمُِاؽ ( )1.96وَظا ًض٘ كلى جأزير
البرهامج اإلاِترح كلى جدصُل ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت مِاعهت
باإلاجمىكت الظابؼت التي صعؾذ اإلاِغع بالؼغٍِت الخِلُضًت .
لإلحابت كً الؿإا٘ الثاويَ" :ل جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين

مخىؾؼي صعحاث ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت والظابؼت ً ـي الخؼبُّ
البلضي لالججاٍ في ماصة الغٍاطُاث حلؼي للبرهامج؟" ولإلحابت كلى َظا
الؿإا٘ ُام الباخثىن بخؼبُّ مُِاؽ الاججاٍ بلض الاهتهاء مً جؼبُّ
البرهامج ،وجم اؾخسضام اإلاخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاًاث اإلالُاعٍت
وازخباع (ث) لللُىاث اإلاؿخِلت إلالغًت ًُما اطا ٔاهذ َىاْ ًغوَ طاث
صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت وػالب
اإلاجمىكت الظابؼت بلض اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي كلى مؿخىي
الاججاٍ في ماصة الغٍاطُاث ،والجضو٘ (ً )4بين طلٗ.

جدول 4
هتائج اختباز (ث) للعيىاث املستللت مللازهت املتوسط الحسابي والاهحساف املعيازي في جطبيم الاججاو هحو مادة السياطياث البعدي للمجوعت التجسيبيت
والظابطت
الاهحساف املعيازي كيمت (ث) دزجاث الحسيت الليمت الاحتماليت
املتوسط
العدد
املجموعت
املتغير
الحسابي
0.016
48
2.5
0.27
2.30
25
الظابؼت
الاججاٍ هدى ماصة
0.29
2.50
25
الخجغٍبُت
الغٍاطُاث

الغٍاطُاث ،لصالح ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت كىض مؿخىي (،)00016
خُث بلوذ ُُمت "ث" اإلادؿىبت للمُِاؽ ( )2.5وَظا ًض٘
كلى جأزير البرهام ـج اإلاِترح كلى الاججاٍ ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت مِاعهت

ًخطح مً الجضو٘ ( )4أن َىاْ ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين
مخىؾؼي صعحاث ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت وػالب اإلاجمىكت الظابؼت
بلض اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي كلى مؿخىي الاججاٍ في ماصة
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باإلاجمىكت الظابؼت التي صعؾذ اإلاِغع بالؼغٍِت الخِلُضًت.
ؤلاحابت كً الؿإا٘ الثالثَ" :ل جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين
مخىؾؼي صعحاث ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت في الخؼبُِين الِبلي
والبلضي كلى مُِاؽ الاججاٍ هدى ماصة الغٍاطُاث حلؼي للبرهامج؟"
ولإلحاب ـت كل ـى َ ـظا الؿـ ـإا٘ ُ ـام الب ـاخثـ ـىن بخؼبُّ مُِاؽ الاججاٍ

4

7102

بلض الاهتهاء مً جؼبُّ البرهامج ،وجم اؾخسضام اإلاخىؾؼاث الحؿابُت
والاهدغاًاث اإلالُاعٍت وازخباع (ث) لللُىاث اإلاؿخِلت إلالغًت ًُما ئطا
ٔاهذ َىاْ ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؼي صعحاث ػالب
اإلاجمىكت الخجغٍبُت وػالب بلض جؼبُّ مُِاؽ الاججاٍ الِبلي والبلضي
كلى مؿخىي الاججاٍ في ماصة الغٍاطُاث ،والجضو٘ (ً )6بين طلٗ.

جدول 6
هتائج اختباز (ث) للفسوق بين التطبيم اللبلي والتطبيم البعدي لالججاو هحو مادة السياطياث في املجموعت التجسيبيت
الاهحساف املعيازي
الليمت الاحتماليت
دزجاث الحسيت
كيمت (ث)
املتوسط الحسابي
املتغير
0.007
24
2.98
0.26
2.31
الخؼبُّ الِبلي
0.30
2.50
الخؼبُّ البلضي

ًخطح مً الجضو٘ ( )6أن َىاْ ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين
مخىؾؼي صعحاث ػالب اإلاجمىكت الخجغٍبُت بلض جؼبُّ مُِاؽ الاججاٍ
الِبلي والبلضي كلى مؿخىي الاججاٍ في ماصة الغٍاطُاث ،لصالح
الخؼبُّ البلضي كىض مؿخىي ( ،)0007خُث بلوذ ُُمت "ث" اإلادؿىبت
للمُِاؽ( )2.98وَظا ًض٘ كلى جأزير البرهامج اإلاِترح كلى اججاٍ الؼالب
هدى ماصة الغٍاطُاث.
مً زال٘ الىخاةج الؿابِت ًمًٕ ؤلاحابت كلى الؿإا٘ الغةِـ كلى
أهه ًىحض أزغ اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي كلى جىمُت الخدصُل
الضعاس ي والاججاٍ هدى ماصة الغٍاطُاث لضي ػلبت الصٍ الخامـ مً
الخللُم ألاؾاس ي في ؾلؼىت كمان.
وَلؼو الباخثىن طلٗ ئلى ما ًلي:
 ػغٍِت كغض البرهامج ،خُث جم كغض صعوؽ الىخضة بؼغٍِت الخللُمؤلالٕترووي باؾخسضام الؿبىعة الخٌاكلُت ،واؾخسضام ألاوكؼت ؤلازغاةُت
اإلادىؾبت واؾخسضام الغؾىم اإلاخدغٓت والصىجُاث وألاوكؼت
الخِىٍمُت ،وألاوكؼت الالصٌُت مما أصي ئلى حظبهم وحكىٍِهم لضعاؾت
البرهامج وجدُِّ أَضاًه.
 الخىىق في اؾخسضام ػغاةّ الخضعَـ الٌلالت في جىمُت الخدصُلالضعاس ي والاججاٍ هدى ماصة الغٍاطُاث ،خُث جم الاكخماص كلى ٓثير مً
َظٍ الؼغاةّ مثل :الخللم الخلاووي ،اللصٍ الظَني ،الحىاع اإلاىاُكت،
اإلاؿابِاث الغٍاطُتٓ ،ما جم اؾخسضام الخلؼٍغ ،والخٕغٍم ،بالجىاةؼ،
اؾخظاًت اإلاكغًين كلى اإلااصة ،خُث اكخمضث جلٗ الؼغاةّ كلى
الخٌاكل واإلاكاعٓت والخٌٕير ًُما بُجهم.
 عبؽ الجاهب الىـغي في ماصة الغٍاطُاث بالجاهب الخؼبُِي ،وجِضًمأمثلت جؼبُُِت جىطُدُت كملُت كلى اإلاؿاةل الحُاجُت .
 ئجاخت الٌغصت للخِىٍم اإلاؿخمغ زال٘ جؼبُّ البرهامج مً زال٘الخماعًٍ الغٍاطُت ،واإلاىاُكاث ،وؤلاحابت كلى اؾئلت الؼالب ،مما حلل
الؼالب ٌؿخٌُضون مً "الخوظًت الغاحلت "اإلاِضمت لهم.
وجخٌّ َظٍ الىدُجت مم صعاؾتً :غاوؿغور [ ،]19صعاؾت اللمغ [،]4
وصعاؾت كٌاهت وهبهان [ ،]21ئؾماكُل [ ،]22وصعاؾت اللمغي []5
وصعاؾت كؿيري واللبض الٕغٍم [ ،]27وصعاؾت عوػًغاوؿؼ [ ]28الوغٍبي
[ ]7خُث أزبدذ َظٍ الضعاؾاث ًاكلُت اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي
كلى جىمُت الخدصُل الضعاس ي والاججاٍ هدى اإلااصة.
 .6التوصياث
 -1وك ـغ الىك ـي ب ـأَمُ ـت الخللُ ـم ؤلالٕخ ـغوه ـي م ـً ز ـال٘ وؾ ـاةـ ـل ؤلاك ـالم

واليكغاث التربىٍت والبرامج الخضعٍبُت والخثٌُُِت لجمُم ًئاث اإلاجخمم.
 -2ئكضاص ئخصاةُت مُضاهُت كً حمُم اإلاللمين الظًً لضيهم زبرة
وقهاصاث في مجا٘ الحاؾب آلالي وئوكاء ُاكضة زاصت بظلٗ لُخم
جؼبُّ الٌصى٘ ؤلالٕتروهُت في اإلاضعاؽ اإلاخىاحضًً ًحها والاؾخٌاصة
مجهم في هِل أزغ الخضعٍب لؼمالئهم في اإلاضاعؽ وجصمُم صعوؽ
ئلٕتروهُت.
 -3طغوعة ػٍاصة كضص الؿبىعاث الخٌاكلُت في اإلاضاعؽ وال ًٕخٌى
بىاخضة ًِؽ وازخُاع اإلاٖان واإلاؿاخت اإلاىاؾبت في اإلاضعؾت.
 -4طغوعة ػٍاصة ؾغكت ؤلاهترهذ في اإلاضاعؽ وجىًيرَا في هغي الؿبىعة
الخٌاكلُت الكخماص الخللُم ؤلالٕترووي باإلهترهذ.
املساجع
أ .املساجع العسبيت
] [1الجمالن ،ملين خلمي ( )2002الخللُم كً بلض بين مماعؾاث الىاُم
وجىحهاث اإلاؿخِبل .مجلت الللىم التربىٍت الىٌؿُت،)1( 3 ،
حاملت البدغًٍ.
] [4اللمغ ،مدمض أمين ( .)2002أزغ اؾخسضام الحاؾىب الخللُمي في

الخدصُل اإلاباقغ واإلاإحل لؼلبت الصٍ ألاو٘ الثاهىي الللمي في
الُٕمُاء ،عؾالت ماحؿخير صمكّٔ ،لُت التربُت ،حاملت اليرمىْ.
] [5اللمغي ،كمغ خؿينً .)2006( ،اكلُت بغهامج مدىؾب في التربُت
ؤلاؾالمُت للمضاعؽ ألاعصهُت واججاَاث الخالمُظ هدىٍ .أػغوخت
صٓخىعاٍ هير ميكىعة ،الجاملت ألاعصهُتّ ،
كمان ،ألاعصن.
] [6كؿيري ،ابغاَُم كبضهللا( .)1996أزغ اؾخسضام الخللم ؤلالٕترووي في

اإلاضاعؽ الثاهىٍت الؿلىصًت كلى الخدصُل الضعاس ي لؼالب
الصٍ الثاهىي في مِغع ألاخُاء واججاَاتهم هدىٍ ،عؾالت
ماحؿخير هير ميكىعة -حاملت اإلالٗ ؾلىص – الغٍاض.
] [7الوغٍبيً ،اؾغ مدمض( .)2009أزغ الخضعَـ باؾخسضام الٌصى٘

ؤلالٕتروهُت بالصىع الثالر (جٌاكلي -حلاووي – جٖاملي) كلى
جدصُل جالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاتي في ماصة الغٍاطُاث.
عؾالت ماحؿخير مىاهج وػغَ الخضعَـ .حاملت أم الِغي – مٕت.
] [9ئبغاَُم ،مدمض كبض اإلاىلم ( .)2003الخللُم ؤلالٕترووي في الضو٘
الىامُت آلاما٘ والخدضًاث ،الاجداص الضولي لالجصاالث ،الىضوة
ؤلاُلُمُت خى٘ جِىُاث اإلاللىماث والاجصاالث في الخللُم.
] [11اإلادِؿً ،ئبغاَُم كبض هللا (.)2002الخللُم ؤلالٕترووي جغي
أم ط ـغوعة .وعُ ـت كم ـل مِ ـضم ـت ئل ـى ه ـضوة م ـضعؾ ـت اإلاؿخِبـلٔ ،لُت
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ماحؿخير ،حاملت اإلالٗ ؾلىصٔ ،لُت التربُتُ ،ؿم وؾاةل
وجٕىىلىحُا الخللُم ،الغٍاض.
] [29البِص ي ،كامغ مترْ ؾُاي ( )2006أزغ اؾخسضام بغمجُت حللُمُت
مىحهت كلى جدصُل جالمُظ الصٍ الؿاصؽ الابخضاتي في ماصة
الغٍاطُاث بمداًـت بِكت ،عؾالت ماحؿخير هير ميكىعة،
حاملت أم الِغي :الؿلىصًت.
] [30الحغبي ،ئبغاَُم ؾلُم ( )2007أزغ اؾخسضام بغمجُت حللُمُت
واللىخت الهىضؾـُت كلـى الخدصـُل الضعاس ي في الغٍاطُاث لضي
ػالب الصٍ الثاوي اإلاخىؾؽ ،أػغوخت صٓخىعاٍ هير ميكىعة،
حاملت أم الِغي :الؿلىصًت.
] [31الهاحغي ،هجاة مدمض (ً ،)2002اكلُت بغهامج حللُمي ُاةم كلى
الخضعٍب واإلاغان في جدصـُل وخـضة الٕؿىع الاكخُاصًت لضي
جلمُظاث الصٍ الثالث الابخضاتي ،مجلت الللىم التربىٍت
والىٌؿُت ،حاملت البدـغًٍ ،اإلاجلض الثالث :اللضص ،1ص-258 :
.259
] [32حبُلي ،ئبغاَُم .)1999( .مضي ًاكلُه اؾخسضام الحاؾىب
الخللُمي كلى الخدصُل اإلاباقغ واإلاإحل كىض ػلبت الصٍ
الخامـ ألاؾاس ي في الغٍاطُاث .عؾالت هير ميكىعة ،حاملت
اليرمىْ  ،ئعبض ،ألاعصن.
] [33اللمغ ،كاص٘ كبضاللؼٍؼ .)1999( .أزغ اؾخسضام حهاػ كغض
بغمجُاث الحاؾب آلالي كلى الخدصُل الضعاس ي في مِغع
الغٍاطُاث للصٍ الؿاصؽ الابخضاتي بمضًىت الغٍاض ،عؾالت
ماحؿخير هير ميكىعة ،الغٍاضٔ ،لُت التربُت ،حاملت اإلالٗ
ؾلىص.
] [34الؿىاوي ،ؾلُض بً ؾالم بً ؾلُض (ً .)2008اكلُت اؾخسضام

التربُت ،حاملت اإلالٗ ؾلىص.
] [12ؾالم ،أخمض ( .)2004جٕىىلىحُا الخللُم والخللُم ؤلالٕترووي،
الغٍاض ،مٕخبت الغقض.
] [13كبض الىَاب ،كلي حىصة مدمض ( .)2004ملىُاث اؾخسضام
اإلاللمين والؼالب لإلهترهذ واججاَاتهم هدىَا في حللُم الضعاؾاث
الاحخماكُت باإلاغخلت الثاهىٍت .صعاؾاث في اإلاىاهج وػغَ الخضعَـ
الجملُت اإلاصغٍت للمىاهج وػغَ الخضعَـ ،96 ،الِاَغة.
] [14البضوع ،كضهان كلي(".)2004أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُاث الظٔاءاث

اإلاخلضصة في جضعَـ الللىم في الخدصُل وآدؿاب كملُاث الللم
لضي ػلبت الؿابم ألاؾاس ي " عؾالت صٓخىعاٍ ،حاملت كمان
اللغبُت.
] [15مصغي ،كلي كبض هللا ( .)1998الحاؾب واإلاىهج الحضًث .الغٍاض،
صاع الٕخب.
] [16وػاعة التربُت والخللُم ( .)2001الخِغٍغ الىػني للخؼىٍغ بؿلؼىت
كمان ،اللجىت الىػىُت اللماهُت للتربُت والثِاًت والللىم ،مؿِؽ.
] [18الجغي ،عٍما ؾلض ( ".)2001مخؼلباث الاهخِا٘ مً الخللُم
الخِلُضي ئلى الخللُم ؤلالٕترووي ،اإلاإجمغ الللمي الثالث ككغ،
مىاهج الخللُم والثىعة اإلالغًُت والخٕىىلىحُت اإلالاصغة ،مج،1
حاملت كين قمـ ،ص.170-155
] [21كٌاهت ،كؼو ،هبهان ،ؾلض (2003م) أزغ أؾلىب الخللم بالبدث في
جىمُت الخٌٕير في الغٍاطُاث والاججاٍ هدى حللمها والاخخٌاؾ بهما
لضي ػالب الصٍ الخاؾم ألاؾاس ي بوؼة" ،مجلت التربُت الللمُت،
الجملُت اإلاصغٍت للتربُت الللمُت.105-103،)3(6،
] [22ئؾماكُل ،كماص ؾُض زابذ 2003( .م)" .بغهامج مِترح لخضعَـ

الغٍاطُاث لخالمُظ الصٍ الخامـ الابخضاتي باؾخسضام الحاؾب
آلالي ،وصعاؾت أزغٍ كلى جدصُلهم الضعاس ي ،واججاَاتهم هدى
الغٍاطُاث"عؾالت ماحؿخير ،حاملت حىىب الىاصيً ،غق ؾىَاج

ػغٍِت للب ألاصواع في حللُم الخاعٍش في جىمُت الخٌٕير الىاُض
والخدصُل والاججاٍ هدى اإلااصة لضي جالمُظ الصٍ الثامً ألاؾاس ي
بؿلؼىت كمان ،عؾالت صٓخىعاٍ هير ميكىعة ،ملهض البدىر

(مصغ)ٔ.لُت التربُت.
] [23اإلاباعْ ،أخمض كبض اللؼٍؼ " .)2004(.أزغ الخضعَـ باؾخسضام

والضعاؾاث اللغبُت ،حاملت الضو٘ اللغبُت ،الِاَغة.
] [35الحظًٌي ،زالض بً ًهض ( .)2007أزغ اؾخسضام الخللُم ؤلالٕترووي
كلى مؿخىي الخدصُل الضعاس ي والِضعاث اللِلُت والاججاٍ هدى
ماصة الللىم لضي جالمُظ اإلاغخلت اإلاخىؾؼت .مجلت حاملت اإلالٗ
ؾلىص الللىم التربىٍت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت.3 ،20 ،
] [36كليَ ،ىُت كبضالصمض (ً .)2007اكلُت اؾتراجُجُت مِترخت إلاا وعاء

الٌصى٘ الاًتراطُت كبر الكبٕت اللاإلاُت(ؤلاهترهذ) كلى جدصُل
ػالب ٔلُت التربُت في جِىُاث الخللُم والاجصا٘ بجاملت اإلالٗ
ؾلىص"،عؾالت ماحؿخير هير ميكىعة ،حاملت اإلالٗ ؾلىص.
] [24الخىالضة ،مدمض مدمىص2004( .م) " أؾـ بىاء اإلاىاهج التربىٍت
وجصمُم الٕخاب الخللُمي"،كمان ،صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَم.

اإلالغًت في جىمُت الخدصُل اإلالغفي والخٌٕير الىاُض والاججاٍ هدى
ماصة الخاعٍش لضي ػالب اإلاغخلت الثاهىٍت ،عؾالت صٓخىعاٍ هير

] [25الؼامل ،ػٓغٍا )2005(.جُُِم ججغبت الخللُم ؤلالٕترووي في بلع
مإؾؿاث الخللُم اللالي في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت مً وحهت
هـغ الؼالب" بدث مِبى٘ لليكغ في مجلت حاملت اإلالٗ ؾلىص
ُؿم الللىم التربىٍت والضعاؾاث ؤلاؾالمية.
] [26الجمل ،أخمض كلي ( )2005جدضًاث اؾخسضام الخللم ؤلالٕترووي
بكٖل مخٖامل في اإلاضاعؽ اإلاصغٍت .مجلت جٕىىلىحُا التربُت،
،1الجملُت اللغبُت لخٕىىلىحُا التربُت ،الِاَغة.
] [27اللبض الٕغٍم ،مها كبض اللؼٍؼ2006(.م) "صعاؾت جِىٍمُت لخجغبت
الخللم ؤلالٕترووي بمضاعؽ البُان الىمىطحُت للبىاث بجضة" عؾالت

ميكىعةٔ ،لُت البىاث ،حاملت كين قمـ.
] [37الباصعي ،ؾلىص بً مباعْ بً ؾالم (ً .)2010اكلُت بلع
اؾتراجُجُاث ما وعاء اإلالغًت في جىمُت الخدصُل ومهاعاث الخٌٕير
الىاُض والاججاٍ هدى اإلاىطىكاث اإلاهىُت عؾالت صٓخىعاٍ ميكىعة،
ملهض البدىر والضعاؾاث اللغبُت ،حاملت الضو٘ اللغبُت ،الِاَغة.
] [38كٖاقت ،مدمىص وػٔي ،مدمض ( .)1999مضزل ئلى كلم الىٌـ
الاحخماعي ،اإلإخب الجامعي الحضًث ،ؤلاؾٕىضعٍت.
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THE EFFECT OF E-LEARNING IN
TEACHING MATHEMATICS ON
ACADEMIC ACHIEVEMENT AND
ATTITUDE TOWARDS THE SUBJECT FOR
GRADE 5 STUDENTS IN THE SULTANATE
OF OMAN
MOHAMAD A. ALSAE'DY
KHALFAN S. ALKAHALY
MOHAMAD R. ALPRAKY
ABDULRAHMAN ALBLOSHY
HUSAIN ALKHROUSY
Sultanate Of Oman
ABSTRACT_ This study aimed at examining the effect of e-learning in teaching mathematics on
academic achievement and attitude towards the subject for grade 5 students of the basic education
in the Sultanate of Oman. The study sample consisted of 50 students selected from two basic
education schools in North Al-Batinah. The students were divided into two groups: The control
group was taught a fraction unit of the grade 5 mathematics curriculum using a traditional
teaching method whereas the experimental group was taught the same unit using a direct elearning method. An achievement test on the subject unit and a measure of the attitude towards
mathematics was developed. Their validity and reliability was verified. Equivalency of the two
groups was established by comparing average scores of the end of the first semester. The attitude
measure was pre- and post-administered whereas the achievement test was post-administered.
Results showed statistically significant differences in academic achievement and attitude towards
mathematics favoring the experimental group and statistically significant differences between the
pre- and post- measures of the attitude toward the subject for the experimental group favoring the
post-measure. The study suggested a number of recommendations and implications such as the
importance of adopting new educational technologies in teaching mathematics for the second
cycle of the basic education.
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