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برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثالثية األبعاد كأحد  فاعلية
 اإللكترونىواالتجاه نحو التعليم تكنولوجيا التعليم على التحصيل  مستحدثات

 مادة العلوم بالمرحلة اإلعدادية. في
  

د. نهير طه حسن محمد    
 جامعة الفيوم  - مدرس تكنولوجيا التعليم

 
 مقدمة:  1/1
، وإلى بناء المتعلمين بناًء  إلى ترجمة غاية التعليم وأهدافه ة تربوية تهدفتعليميتعد المدرسة مؤسسة    

من الطريقة  المتسارعة فكان من الطبيعي أن تتغير أهداف المدرسة، التكنولوجية لمستجدات ل، ونظرًا شاملً 
فهذا العصر عصر الثورة المعلوماتية والتي أصبح العالم  التقليدية إلى استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم، 

مباشرًا، مما يترتب على ذلك ضرورة اإلحاطة الكاملة بما يحدث   اً فيها قرية صغيرة يتأثر بعضه ببعض تأثير 
 يأ األفراد من خلل التعليم لمتابعة تطورات العصر.أن يه  بالغ الصعوبة، وإنما من الممكن وهذا أمر 

( له مكونات ثلثة أساسية هى النظرية والنظام والعملية وأى  2011وحيث أن التعليم كما يرى خميس ) 
، 2ص  هــ،1433عسيري ) تناول للتعليم غير ذلك هو قاصر، ونظرا للنفجار المعرفي كما يؤكد عليه

لم يشهده في أي وقت مضى بل لقد فاق كل التصورات   الذى المعلومات  في عالم تدفقالو  ،(م2004، حسن
شك فيه أنه   فحجم المعلومات اليوم يتضاعف بخطوات سريعة غير مسبوقة، ومما ل  ،وتخطى كل التكهنات 

وكلما   وبات وكثرة المشكلت التابعة لهاكلما زاد حجم المعلومات وسرعة تدفقها كلما زاد مع ذلك حجم الصع
 .  حتياجنا للمستحدثات التكنولوجية لمواكبة تلك التغيرات زاد ا

ج  هاكمها وازدحام المناوصعوبة تحصيل الطلب لها لتر ولحل مشكلة تدفق المعلومات وكثرتها 
  بمستحدثات تكنولوجيا التعليم  الستعانة ،الستغناء عنه نوالذى ل يمكالدراسية بها كان الحل األمثل 

، وتقريب  اإللكترونىالتعليم لتساعد في تحقيق األهداف التعليمية، وتشويق الطلب، وجذب انتباههم نحو 
  "اسيتيا"  كما ذكرت  وتحسين اتجاههم نحو موضوع الدرس،  موضوع الدرس إلى مستوى إدراكهم،

(Asettea,p4)   تساعد  لهولة المعلم والمتعلم من التعامل مع المعلومات بيسر وس وحتى يتمكن كل من
أبو  بلعاوي و و  (،48، ص 2011خميس )  شير كًل منيو على فهم المعلومة وتذكرها وتطبيقها مستقبًل،  

ه يمكن استخدام العديد من نظم وأشكال تكنولوجيا  أن  (2013، كنسارة وعطار)(13م، ص 2008جبلن ) 
والتعلم   ،بصرية ، ووسائل سمعية بصريةال والوسائل، سائل سمعيةو المنها  ،ةتعليميلتطوير العملية ال التعليم

 من خلل الكمبيوتر والذى يشتمل على التعلم بمساعدة الكمبيوتر والتعلم القائم على الكمبيوتر. 
 Fazio and)"فازيو، روسكوس"  (ه1429 ،الذبياني  م،2001الحميد، عبد ) يؤكد كًل منو        

Roskos, 2008)  لدى   ايجابية تكوين اتجاهات في  التعليم تكنولوجيا مستحدثات  تلعبهالدور الذى إلى



- 2  - 

 

تؤثر في حاجاتهم وميولهم فهي بمثابة الدافع الذي يوجه و ، ، من خلل ما توفرهوزيادة تحصيلهم المتعلمين
  . نحو المادة التعليمية  سلوكهم

 & Lionarakis) "ليوناراكيس، باراديمتريو"( 2006كل من )الحلفاوى، يشير كما 
Parademetriou 2005) مشاركة   إلى أن مستحدثات تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية تزيد من

 زيد من تحصيلهم. ت كما  الطلب ومرونة التعلم
المساعدة على   تكنولوجيا التعليم مستحدثات ( أن من أهم 15ه، ص  1429ويرى السبيعى )

لدى الطلب هو امتزاج التعليم بالوسائل التعليمية الحديثة وخاصة التكنولوجيا المعتمدة على   التحصيل
 الكمبيوتر. 

( إلى أن التحصيل الدراسي بمختلف أشكاله من أهداف التربية  73م، ص 2008ويشير بدوي )
  األهم صيل الدراسي المعيار والتعليم نظرًا ألهميته التربوية في حياه المتعلم، ففي المجال التربوي يعتبر التح 

وكذلك توزيعهم في   ،ألخر تعليميالذي يتم بموجبه قياس تقدم الطلبة في الدراسة ونقلهم من صف 
  الحياة ومواجهة مشكلتها مع تخصصات التعليم، والتحصيل الدراسي له أهمية كبيرة في تكيف الطالب 

ويساعدهم  التفكير على  تنمية قدراتهم م علىويزيد التحصيل من حصيلة الطلب المعرفية ويساعده  وحلها،
لنقص فشل الطالب في التحصيل إلى اإلحساس باإلحباط والتوتر وا في حين يؤدىاتخاذ القرارات،  على

بنفسه في العملية التعليمية بالشكل الذى أصبح من غير الممكن   اإللكترونى ، وقد فرض التعليم والقلق
تجاهل تأكيد التجاه نحوه في العملية التعليمية، وهناك العديد من الدراسات التى تناولت فاعلية البرامج  

(  2014) الجهمى التعليمية المعتمدة على مستحدثات تكنولوجيا التعليم وأثرها على التحصيل ومنها دراسة
ثر استخدام برمجية تعليمية قائمة على المدخل المنظومي في مادة المناهج على تنمية التفكير  تي تناولت أوال

جود ، وأكدت نتائج الدراسة على و المنظومي والتحصيل الدراسي لدى طلب كلية التعليم الصناعي بالسويس
ير المنظومى والتحصيل الدراسي للمفاهيم  بين التفكنتيجة استخدام البرمجية التعليمية علقة ارتباطية إيجابية 

( والتى تناولت 2013، ودراسة أبو شماله )العلمية بوحدة عناصر منظومة المنهج لدى طلب عينة البحث 
اعلية برنامج قائم على الذكاء الصطناعي لتنمية  فإحدى مستحدثات تكنولوجيا التعليم، حيث أكدت على 

 . المعلومات لدى طالبات الحادي عشر بغزة سي في مبحث تكنولوجياالتفكير الستدللي والتحصيل الدرا
 

وتعد النظارات ثلثية األبعاد أحد مستحدثات التكنولوجيا، والتي تم استخدامها في الفترة الماضية  
بشكل موسع في المجال الترفيهى، فظهرت السينمات ثلثية األبعاد بما تحوية من موضوعات تفاعلية، 

ن احساسه كأنه جزء من الحدث المعروض، وكذلك في مجال األلعاب مما أوجد نوع جديد مكنت المشاهد م
من التفاعل حقق متعه أكبر لمستخدميه، وبالتالي هيئت من امكانيه استخدامها في المجال التعليمى وذلك  

من خلل  رفع مستوى التحصيل لدى الطلب  كأحد مستحدثات تكنولوجيا التعليم، والتي يمكن أن تساعد فى
ة وشريحة  تعليمييتم تحديد نوعها بما يتوافق مع المادة ال والتي  فى العملية التعليمية، المناسب  استخدامها
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والذى يعد هدفًا   ،اإللكترونى، وكذلك لتحسين التجاه نحو التعليم الطلب المستهدف رفع مستوى تحصيلهم
 . متطلبات وتطورات العصربما يتوافق مع  سًا من أهداف العملية التعليمةيرئ

التعليم   تكنولوجيا مستحدثات أحد استخدام ضرورة  للباحثة فقد تأكد ومن خلل الطرح السابق 
تكنولوجيا التعليم   كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية  فيوالممثل 

 ة.اإلعداديمادة العلوم بالمرحلة  في اإللكترونىوالتجاه نحو التعليم  على التحصيل
 مشكلة البحث:  1/2

، ويمثل الطالب أهم  رقى أي مجتمعتحقيق  فية حجر الزاوية تعليميبالعملية ال الهتماميمثل 
وجه  أة إل أن هناك تعليميالدول بتطوير العملية ال هتمام ا من ككل، و بالرغم  المنظومة التعليمية  ولويات أ

تكنولوجيا التعليم، وقد اتضح ذلك   تعانى منها العملية التعليمية في استخدام مستحدثات قصور مازالت 
حيث أشارت نتائج دراسة  ذلك  العربيالعالم  فيطبقت  التيالدراسات للباحثة من خلل العديد من نتائج 

حيث   ،األساليب التقليدية في األداء استخدام عانى من ة مازالت تتعليميأن العملية ال إلى (م 2012الزايدي )
البيئة المادية للصفوف تعتمد على التفاعل المباشر بين المعلم والمتعلم معتمدة على المنهج المدرسي و 

م( إلى 2009كما أشارت نتائج دراسة نصر )، ة منخفضة الجودةتعليمي، مما يؤدى إلى مخرجات التقليدية
من قبل المعلمين والمتعلمين في القاعات   تكنولوجيا التعليم استخدام مستحدثات  يفأن هناك محدودية 

وتدني إعداد خرجي التعليم العام جيدًا   تكنولوجيا التعليم، مستحدثات الدراسية، وعدم التعامل الفعال مع 
وأكدت عليه  نسانيةفي المجالت العلمية واإللمواصلة تعليمهم الجامعي، وتدني مواكبة التقدم العلمي والتقني 

" في الميدان التربوي نتيجًة للتقدم العلمي الهائل الذي تكنولوجيا التعليمم( ظهور " 2015دراسة العصيمي )
حدث في القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ، وهذا المفهوم الحديث يلغي دور أساليب التدريس 

لتحقيق إيجابية   يصبح هو المصمم والمطور لعملية التدريس التقليدية، ويعطي المعلم مسؤولية جديدة بحيث 
 .المتعلم

إلى أن ليس كل الطلب يتعلمون بنفس الطريقة،    (Young, 2006, p 33–4)يشير "يونج"و 
ايجاد طرق واساليب جديده  ، مما يعنى وجوب جميع الطلب  للتعلم ل يناسب  يالتقليد فإن النهج  يوبالتال

م(  2003مكى  )التقليدي، وقد أكد على ما سبق العديد من الدراسات مثل دراسة مع التعلم  مزجهايتم تعلم لل
ثر استخدام بعض المعايير الفنية لعناصر تصميم شاشات برامج الوسائط المتعددة أوالتي استهدفت معرفة 

إسماعيل   ساسي, ودراسةعلي إكساب مفاهيم الدراسات الجتماعية لدي تلميذ الحلقة األولي من التعليم األ 
م( والتي أثبتت فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة الوظيفية بمساعدة الكمبيوتر لطلب  2003)

 المرحلة الثانوية 
مقابلة مقننه مع العديد من طلب ومعلمي كي تتأكد الباحثة من وجود مشكلة حقيقية، أجرت لو 

من الطلب والمعلمين حول مدى تمكنهم من مفردات الوحدة وتضمنت سؤال كل ، اإلعداديالصف الثالث 
وقد اجمع الطلب انهم يعانون   ،اإللكترونىواتجاههم نحو التعليم  المطروحة محل البحث ومدى تحصيلهم،
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المواد  فيمن صعوبات لربط وتذكر المحتوى العلمي، كما أكد المعلمون على تدنى نسب تحصيل الطلب 
ادة العلوم بصفه خاصة مقارنه بباقي المواد التدريسية وخاصة تلك الدروس المتعلقة العلمية بصفه عامة وم

يجب أن يتم  نسب تحصيل الطلب  فين هذا القصور أمما يدل على  بالكون وطبيعة الكواكب المختلفة،
 . سريع تداركه وبشكل

ملية  تطوير الع في تها وتطبيقا  تكنولوجيا التعليم ومستحدثاتهاونظرًا ألهمية تأسيسا على ما سبق، و 
المعلومات وسرعة تطور   فيوما نتج عنها من كثافة  ،الحديثة التكنولوجيةالتعليمة لمواكبة التغيرات 

ة المطبقة  تعليمي نتيجة لروتينية الطرق ال ،بعض األحيان على تحصيل الطلب  في لمناهج مما يؤثر سلبًا ا
لما لحظته الباحثة من الهتمام ببعض المستحدثات دون الخر،    ونظرا وما يصحبها من أدوات تقليدية،

وعلى مستوى حدود علم الباحثة والتي لم تجد أبحاث عربيه تتناول تحويل األفلم التعليمية الثنائية األبعاد 
رض، فلم ثلثية األبعاد من خلل حزمه البرامج المعدة لذلك واستخدام النظارات الثلثية األبعاد للعأإلى 

، بالرغم من التأثير الكبير على المتعلم عند استخدام تلك  اإللكترونىوكذلك ربطها بالتجاه نحو التعليم 
الطريقة للعرض والحكم عليها من خلل تحصيل الطالب، وما أكدت عليه الدراسات المشار إليها عالية،  

ا، ول تحتاج لمهارات معقده إلنتاجها  من خلل مستحدثات تكنولوجيه غير مكلفه نسبي  ولتحقيق مبدأ التاحة
برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية   فاعلية  يأتي هذا البحث من أجل تحديد أو التفاعل معها، 

مادة العلوم   في اإللكترونىوالتجاه نحو التعليم  تكنولوجيا التعليم على التحصيل كأحد مستحدثات  األبعاد 
 ة.اإلعداديبالمرحلة 
 مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: يمكن بلورةو    

تكنولوجيا   كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية  ما فاعلية
 ة؟ اإلعداديمادة العلوم بالمرحلة  في اإللكترونىوالتجاه نحو التعليم  التعليم على التحصيل
 األسئلة التالية :  ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس

تكنولوجيا   كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية  فاعليةما  .1
 ة ؟ اإلعداديعلى تذكر مادة العلوم بالمرحلة التعليم  

تكنولوجيا   كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية  فاعليةما  .2
 ة ؟ اإلعداديعلى فهم مادة العلوم بالمرحلة التعليم  

تكنولوجيا   كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية  فاعليةما  .3
 ة ؟ اإلعداديعلى تطبيق مادة العلوم بالمرحلة   التعليم

تكنولوجيا   كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية فاعلية  ما .4
 فى مادة العلوم بالمرحلة اإلعدادية؟  اإللكترونىالتجاه نحو التعليم على   التعليم
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( بين متوسطات درجات المجموعة  0.05هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .5
، بعد )التذكر، الفهم فيلمستوى التحصيل الدراسي  البعديو  القبليالقياس  فيالتجريبية والضابطة 

 ة ؟ اإلعداديالتطبيق( لطلب مادة العلوم بالمرحلة 
درجات المجموعة  متوسطي( بين 0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة ) ات ق ذ و وجد فر ت هل .6

في بعد  اإللكترونىلمستوى التجاه نحو التعليم  البعديو  القبلي القياس  فيوالضابطة  التجريبية
 ؟ ة اإلعداديمادة العلوم بالمرحلة الطلب في دى ل )الدافع، التفاعل والتعاون، التجاه للتحسين(

 أهداف البحث: 1/3
 تتمثل أهداف البحث الحالي فيما يلي : 

تكنولوجيا   كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية  فاعليةتحديد  .1
 ة. اإلعداديعلى تذكر مادة العلوم بالمرحلة   التعليم

تكنولوجيا   كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية  فاعليةتحديد  .2
 ة.اإلعدادي على فهم مادة العلوم بالمرحلة  التعليم

 كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية  فاعليةتحديد أثر  .3
 ة.اإلعداديعلى تطبيق مادة العلوم بالمرحلة  تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا   كأحد مستحدثات  األبعاد برنامج تعليمي قائم على استخدام النظارات ثلثية  تحديد فاعلية .4
 ة اإلعداديمادة العلوم بالمرحلة  في اإللكترونىالتجاه نحو التعليم التعليم على 

( بين متوسطات درجات 0.05الكشف عن الفروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) .5
والبعدي لمستوى التحصيل الدراسي في بعد  يالمجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبل

 في مادة العلوم.  الثالث اإلعداديلفهم، التطبيق( لطلب الصف )التذكر، ا
درجات  متوسطي( بين 0.05عند مستوى دللة )دللة إحصائية ذات الكشف عن الفروق  .6

  اإللكترونى والبعدي لمستوى التجاه نحو التعليم  القبليالقياس  فيالمجموعة التجريبية والضابطة 
فى مادة  الثالث اإلعداديطلب الصف دى ل في بعد )الدافع، التفاعل والتعاون، التجاه للتحسين(

 العلوم.

 أهمية البحث: 1/4
 : اآلتيتتلخص أهمية البحث في 

به التربويون في الوقت الحاضر من   يلما توصي به الدراسات ويناد  استجابةيعتبر هذا البحث  (1
قد  مستحدثات تكنولوجيا التعليم والتى وتوظيف، التربوية الحديثة التجاهات ايرة ضرورة مس

 ة ومجالتها. تعليمي تؤدى إلى نتائج إيجابية في العملية ال
 م العلوم. تعلي  فيعن طرق التعليم التقليدية  بتعاد لل قائمين على العملية التعليميةتوجيه أنظار ال (2
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الصعوبات المتعلقة بتعلم الكم الهائل من   لتغلب علىل حلولقد يسهم هذا البحث في تقديم  (3
 المعلومات في مقرر العلوم.

الفرص لمطوري المناهج الستفادة من المستحدثات التكنولوجية وتوظيفها فى العملية إتاحة  (4
 التعليمة. 

 حدود البحث: 1/5
 المحددات التالية :تتمثل حدود البحث في 

برنامج تعليمي قائم على   فاعليةسوف يقتصر هذا البحث على تحديد  الحدود الموضوعية:
والتجاه نحو  تكنولوجيا التعليم على التحصيل  كأحد مستحدثات  األبعاد استخدام النظارات ثلثية 

 ة اإلعداديمادة العلوم بالمرحلة  في اإللكترونىالتعليم 
 . ةاإلعدادين المرحلة الثالث مسوف يطبق هذا البحث على طلب الصف  البشرية:الحدود 

م  2014للعام الدراسي  األول سيتم تطبيق هذا البحث خلل الفصل الدراسي الحدود الزمنية: -
 م. 2015/

  المشتركة  القرية السياحية النموذجيةالبحث على مدرسة سوف يقتصر تطبيق هذا  الحدود المكانية : -
 . أكتوبر التعليمية 6دارة إ

 منهج البحث 6/ 1
    :الدراسة الحالية فقد طبقت الباحثةنظرًا لطبيعة 

صف في اإلطار النظري لو  األدبيات البيانات و المنهج الوصفى التحليلى : ويستخدم لجمع وتحليل  -
  ، الضوء على مختلف جوانبها وجمع البيانات اللزمة عنها وإلقاءالظاهرة محل الدراسة وتشخيصها 

 إعداد مواد البحث وأدواته .، وكذلك مع فهمها وتحليلها 
المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك بحساب  لب التجريبي للمقارنة بين طشبه المنهج  طبقكما  -

بهدف التأكد من تكافؤ    القبلي الختبارفي  اإللكترونىالتجاه نحو التعليم وكذلك  متوسط التحصيل
المجموعتين، وبعد التجربة أجريت مقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة بحساب متوسط  

البعدي، لمعرفة أثر المتغير المستقل   الختبارفي  اإللكترونىالتجاه نحو التعليم كذلك و التحصيل 
 على المتغير التابع.  

 (:1وقد استخدام التصميم التجريبي المبين بجدول ) -
 ( التصميم التجريبي للدراسة1جدول ) -

 البعدي الختبار التدريس المستخدم  طريقة القبلي  الختبار المجموعة
  األبعاد  ثلثيج م برنا  التجريبية 
  الطريقة التقليدية   الضابطة 
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 متغيرات البحث: 1/7
 المتغيرات التالية : يتضمن البحث 

 . تكنولوجيا التعليم كأحد مستحدثات  األبعاد النظارات ثلثية المتغير المستقل :  برنامج قائم على 
 . اإللكترونىالتجاه نحو التعليم  -التحصيل المتغيران التابعان : 

 :البحثعينة  8/ 1
 قصديًا "للمدرسة  ختيارالومن ثم كان ، أكتوبر التعليمية 6ة بإدارة تعليم اإلعداديالمدارس  تم حصر

ة، مهيئ ، نظرًا لتوفر إمكانات إقامة التجربة فيها من معامل حاسب آلي وقاعات دراسية السابقه الذكر عاليه
عشوائيًا من مجمل طلب  اار اختي عينة الدراسة  اختياربوبعد مخاطبة مدير المدرسة رسميًا قامت الباحثة 

 ( طالب 60بالمدرسة لتمثل عينة الدراسة، وتكونت العينة بشكلها النهائي من ) اإلعداديالصف الثالث 
 .  وطالبة

 مصطلحات البحث: 1/9 
 تتمثل المصطلحات األساسية للبحث، فيما يلي:

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم
تصميم وإنتاج ثم استخدام كل جديد في مجال تكنولوجيا التعليم،  بأنها( 32، ص 2003عرفها الشرقاوي )

واضاف كل وحل المشكلت الختصاص التعليمية، بغرض تحقيق أقصى فعالية في مواقف التعليم والتعلم 
يا الحديثة لخدمة  ”استخدام إمكانيات التكنولوج ها( بأن6، ص 2005(، والكندى )2005من عبداللطيف )

في جميع العمليات التعليمية وجميع الفعاليات التي يقوم بها الطلبة والتي تتعلق   العام واستخدامها  التعليم 
بالمعارف والمعلومات والنظريات والحقائق التي يمرون بها” سواء كانت نظرية أو عملية من خلل الممارسة 

 .المواد بالتعليم والتمرين والمحاكاة وبما يحقق أهداف هذه 
 

 األبعاد النظارات ثالثية 
ء ( بأنها نظارات تتكون من عدستين أحداهما حمراء اللون واألخرى زرقا(Rio, 2007عرفها "ريو" 

  5متباعدتان بمسافة ويمكن تسميتهما بعدستى الحيل نظرا ألنهما تعتمدا على أن كل من العينين  اللون 
بمنظور مختلف نسبيًّا، ويقوم المخ باستغلل هذا الختلف لحساب   ة الصور سنتيمتر وبالتالي فكل عين ترى 

 . المسافة والُبعد بين األجسام، وبدمج الصورتين يمكنه رؤية عمق هذه األجسام وتكوين صورة ثلثية
فصل تؤدى إلى  ،بين العينينبينية بأنها نظارة تعتمد على وجود مسافة  إجرائياوتعرفها الباحثة 

 بحيث  ،إكماليةقوم العقل البشري بعمليات عقلية في ،الصورتين والسماح لكل عين بأن ترى صورة واحدة فقط
  .وبأبعاد مختلفة مما يعطي اإلحساس بالعمق والبعد الثالث  تظهر الصورتان كأنها صورة واحدة
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 التحصيل: 
الطلب لما فعلوا من  ستيعاب ا"مدى  ( التحصيل بأنه:84م، ص 2006)عرف اللقاني والجمل 

 الختبارات خبرات معينة من خلل مقررات دراسية وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلب في 
 .التحصيلية المعدة لهذا الغرض"

عد لذلك الم التحصيل ختبارافي  وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه: الدرجة التي تحصل عليها  الطالب 
 .لفصل الدراسي األول لطلب الصف الثالث األعدادىل من قبل الباحثة فى وحدة 

 :اإللكترونىاالتجاه نحو التعليم 
الشعور العام والثابت نسبيا لدى : بأنه اإللكترونى( التجاه نحو التعليم 15م، ص 2011منصور ) عرف 

 . المستحدثات التكنولوجيةوتوظيف واعتماد التعلم على  استخدامالمتعلمين والدافع وراء سلوكهم في 
: بأنه زيادة مستوى الدافعية والتفاعل والتعاون والتجاه  اإللكترونىالتجاه نحو التعليم وتعرف الباحثة 

 . اإللكترونىلتحسين عملية التعلم لدى الطلب باستخدام تطبيقات التعليم 
 

  النظري الجانب 
ة  تعليمي أدوات حديثة وفاعلة تمكن المعلم والمتعلم من زيادة فاعلية العملية ال تكنولوجيا التعليمتوفر 

للمعلم  توفر تكنولوجيا التعليم( إلى أن 30م، ص 2005، ويشير الرويس)الدراسيوترفع مستوى التحصيل 
ة، ومن أهم هذه المميزات توسيع مدارك المعلم تعليميالعديد من المميزات التي تعينه على تفعيل العملية ال

، ومتطلباته وتوقعاته المتجددةللمستجدات على الساحة العلمية والتربوية وظروف التغيير بالنسبة للمجتمع 
من   اوما يشتمل عليه  ،ة تعليميالنزعة إلى التجريب والتجديد والوثوق بنفسه في تنظيم المواقف ال وإكسابه

لحل المشكلت التربوية عن   ستقصاءالو أنشطة واستراتيجيات تدريبية، باإلضافة إلى القدرة على البحث 
العقلي   الطالب لتقويم نمو  التكنولوجىويمية تتفق مع التطور دراية ووعي، كما تكسبه استراتيجيات تق

 . ستمرارهاوالحسي ليضمن  جتماعيوال
 التكنولوجية  المستحدثات 
يستخدم من وجهه نظر المتبنى   بأنها عبارة عن فكره أو عملية( 246، ص 2003) خميس اعرفه

، تزيد من  عند توظيفه بطرقه منظوماتيه كبدائل جديده تمثل حلول مبتكره لمشكلت النظام التعليمي القائم لها
 مستوى العملية لرفعمتكاملة  منظومة( بكونها 2009)  رالنجا ويضيف ،التعليمية كفاءة، وفاعلية المنظومة

 علمية.  أسس على وكفاءتها فعاليتها وزيادة التعليمية،
 

 للطالب: مستحدثات تكنولوجيا التعليمأهمية  
بهدف تسهيل الحياة وتوفير الوقت  التكنولوجي إلحداث التطور الحاليالعصر  فييسعى اإلنسان 

كما   التكنولوجيإنجاز ضروريات الحياة وتحقيق الرفاهية، ويمكن إيضاح أهمية التطور  فيوالجهد والمال 
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فيما   (52ص م ،2008 ،العمران   ،م2003الجملن،  ،227، ص  Katalin, H. 2007ذكرها كل من) 
 يلى :
محاكاة بيئات الحياة الواقعية، وتوفير بيئة اتصال ثنائية التجاه تحكم حواجز قاعة الدراسة وتربطها   -أ

 بالعالم وبيئة المتعلم . 
ًا  على الذات وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدية وجعل التعلم تعلم تمكين المتعلم من العتماد     -ب 

 تفاعليًا  
رق أكثر وأيسر خلل إتاحة الوصول إلى المزيد من المعلومات بط  من تطبيق فكرة التعلم الملئم -ج

 .للمعرفة حسب الطلب 

حياته العامة   فيللطالب  ت الوقت والمسافة كما أعط اختصار مستحدثات تكنولوجيا التعليم ت حقق -د
، ويرى أن ثورة التصالت  في وقت قصير وبأقل جهد ممكنالقدرة على إنجاز العديد من األعمال 

ت على  ملإمكانيات هائلة فاختصرت له الزمان وعقدرات و  الطالب  وتكنولوجيا المعلومات منحت 
 . تقريب المكان

 ت ساعد كما الطلب ، قدرات ومهارات على تنمية وتطوير  مستحدثات تكنولوجيا التعليم ت ساعد  -ه
 ت وكذلك سهل ، رفع التحصيل العلمي لدى الطالب وحل العديد من المشكلت الصفية على

( أن  الطلب   IFLAK2000) التحاد الدولي للمكتبات  ، كما أكد الحصول على المعلومات 
 ،لمشكلت ومهارات البحث عن المعلومات يحققون مستوى أعلى من التعليم والقراءة والتعلم وحل ا

 . المستحدثات التكنولوجية المختلفة استخدام عند 
 

 :األبعادالثالثية   التعليميةالبرامج 
تطبيقات تكنولوجيا التعليم وتتطور يومًا بعد يوم، ومن التقنيات التعليمية التي مثلت طفرة في    تتعدد 

العملية التعليمية البرامج ثلثية األبعاد، تلك التكنولوجيا التي حولت الرسوم الثابتة أحادية البعد وثنائية البعد 
لذهن، مما يجعل المادة العلمية المطروحة أكثر  إلى رسومًا متحركة تحاكي واقع األشياء وتجعلها أقرب إلى ا

 إمتاعًا للمعلم، والمتعلم وأكثر سهولة في التحصيل.  
  استخدام : "تكنولوجيا تم إبداعها بابأنه األبعاد ثلثية التعليمية  البرامج( ,211Coob :2007كوب ) ويعرف

المولدة بالكمبيوتر والتي تحتوي على تمثيل   األبعاد باستكشاف البيئات الثلثية  للمتعلمين الكمبيوتر وتسمح 
 .لألشياء الحقيقية أو الخيالية" 

عالم  :  ا( بأنهPenny & Taylor & Janet 2007: 108-110كل من بيني، تايلور، جانيت ) كما عرف
بناء على خبراتهم  ، من خلله في عملية التعلم  والتحكمانتباه المتعلمين  شد له يمكن من خل  األبعاد ثلثي 

 . وتجاربهم الشخصية
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أصبح مطلوب جًدا في الوقت الحاضر  األبعاد ( أن عالم التصميم ثلثي 8م، ص ٢٠٠٥مراد ) ويضيف
ببناء كائنات يسمح فالتصميم ثلثي األبعاد  ،حقيقةلل أقرب  الخيالوالتي تجعل وكثرت برامجه الموجودة 

   الكمبيوتر.تخيلية وشخصيات ومحيطات عمل على 
تنفيذها   البرامج التعليمية عادة ما يتم تصاميمأن  (Sharpe et al. 2006)"شارب وآخرون"  ؤكد يو       

والتي قد تؤثر سلبًا على قدرة  زيادة حجم المقررات والمادة العلمية المتوفرة،لمعالجة المشاكل الناجمة عن 
 . اإللكترونىالطلب على التحصيل والتجاه نحو التعليم 

،   (Penny & Taylor & Janet 2007تايلور، جانيت )و  ،(Coob,2007) "كوب ويضيف كًل من "
تقوم على استخدام   األبعاد نظرية الرؤية ثلثية أن  (Kukulska – Hulme, 2012)وكيوكيولسكا وهيلمى "

تظهر الصورتان كأنها  يقوم العقل البشري بعمليات عقلية خداعية بحيث عرض مشهدين متطابقين، حيث 
المسافة بين   ويساعد على ذلك مما يعطي اإلحساس بالعمق والبعد الثالث  ،وبأبعاد مختلفة صورة واحدة 

فة ، وبالتالي هناك صورتان متطابقتان  عين المشهد من زاوية مختلحيث ترى كل  ،العين اليمنى واليسرى 
 ، وتتم عملية المشاهدة باستخدام نظارة ثلثية األبعاد مكونة  ولكن من زاويتين مختلفتين تدخلن للعقل البشري 

من الضروري مراعاة  و  أجهزة العرض الحديثة(، ويتم العرض باستخدام حمرأ)أزرق،  تينعدستين ملونمن 
ليتم   ،الطلب والمسافة بين شاشة العرض والطلب وكمية اإلضاءة في الفصلحجم الفصل الدراسي وعدد 

 عرض البرنامج ثلثي األبعاد المصمم لألغراض التعليمية بنجاح. 
 

 : Stereoscopic 3D األبعادالتجسيم الثالثي المعتمدة على  التعليميةالبرامج أوال: 
تقديم صورة مختلفة   وتعتمد فكرتها على، إلظهار البعد الثالث  الكثر رواجا واألقل تكلفةهو الطريقة و       

للعين اليمنى عن العين اليسرى باستعمال نظارات خاصة للتأكد من أن كل عين تحصل على الصورة  
 وهو ما تم اللجوء اليه في البحث الحالى.  األلوان-و يمكن القيام بذلك عن طريق استعمال فصل  ،المناسبة
 : Auto-Stereoscopic التلقائي األبعادالتجسيم الثالثي المعتمده على  لتعليميةاالبرامج ثانيا: 
  و ذلك باستخدام )العدسات أو الحواجز( لتوجيه البكسل  ،حيث تظهر بكسلت مختلفة لكل عين       

مقارنه بالنوع  ة نسبيا يتكلفتها عاللكن ، ل تحتاج نظارات خاصة، وهذه التكنولوجيا إلى كل عينالمناسبة 
 .السابق
   :  الحجوميةالتعليمية البرامج  ثالثًا"

فوكسيلت كل نقطة في ويستبدله ب لبيكسلت ل يعتمد على نظام ا األبعاد وسائل عرض ثلثي  وهى       
لكن ، إسقاط الضوء القوي  مرايا دائرية أو ألواحويمكن جعل ذلك متاحا من خلل  ،الفضاء تسمى فوكسيل

حيث أن تكلفته العالية جدا تجعل استخدامه فى   ل يزال غير متاح، األبعاد هذا النوع من العرض الثلثي 
 .يكاد يكون غير مطروح حاليا لعملية التعليميةا
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 األبعاد. من خالل النظارات ثالثية  األبعادثالثي البرامج و  االفتراضية األبعادية ثالث البرامج الفرق بين 
هو المحتوى الذي  الفتراضي األبعاد ثلثي  البرنامجإن   (Gurman, 2015) "جورمان" كما ذكر 

، األبعاد من خلل النظارات ثلثية ثلثي ال البرنامجأما  ،األبعاد كمحتوى ثلثي اعداده من خلل برامج تم 
، ولكن تم تحويله بعد ذلك إلى تنسيق  األبعاد ثنائي  فيلمى بالكاميرا كمحتوى فهو المحتوى الذي تم تصويره 

المخصصة لتلك   األبعاد ويمكن مشاهدته بالنظارات ثلثية  ،خلل برامج معدة لذلكمن  األبعاد ثلثي 
 .العروض 

 

  األبعادالنظارات الثالثية 

فة تماما عن العين  كل عين تقوم بالنظر إلى نفس المنطقة بزاوية مختل  على أنفكره عملها عتمد تو 
يقوم الدماغ باستقبال المعلومات من كل عين ومن ثم يدمجها في صورة واحدة, ويفسر الختلف  ، و األخرى 

 رتفاع و عرض و عمق(.  إ) األبعاد وهذا يولد صورة ثلثية  مالبسيط بين الصورتين على أنه عمق للجس
تعتمد على ترميز   ى التتلك النظارات بأنها  Livingstone, M. (2002نجستون" ) ففها "ليقد عر و 

صورة كل عين باستخدام مرشحات مختلفة ) عادة المعاكس لونيا ( للونين األحمر واألزرق عندما ينظر  
عين واحدة، إلى ، كل من الصورتين تصل (1شكل ) المعدة لذلك األبعاد اليها من خلل " نظارات الثلثية 

 ( 2كما بالشكل )ثلثية األبعاد وتجميعهما معا يكون صورة مجسمة متكاملة  
 

 
 
 

 (2)شكل                                                         ( 1شكل)                                   

 األبعاد                               صوره محولة للرؤية الثالثية األبعادالنظارات ثالثية                           

 

 ت ثالثية األبعادأنواع النظارا

ثمة  ( أن Samsung, 2015موقع سامسونج )  ،( (Solomon, 2007سولمان" "كل منذكر 
   :وهما األبعاد ثلثية تقنية النظارات لستخدام   ننوعا 

 النشطة األبعادأوال: النظارة ثالثية 
وهو ما  مناسبة للمشاهدة  األبعاد وفير تجربة ثلثية ه من تتمتاز بويعد هذا النوع هو الفضل مع ما 

ستعتمد عليه الباحثة عند تطبيق البرنامج لطلب الصف الثالث اإلعدادي لمادة العلوم أثناء عرض الوحدة 
 الدراسية موضع التجريب.

 الثالثية السلبية.   األبعادبثانيا: النظارات 
بكسل  1080الدقة التي تبلغ حيث تقتسم  األولوهى عباره عن نظارات أقل كفاءة من النوع 

 بكسل( بين كل العينين.    540للنصف )
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البرامج التعليمية المحوسبة من أهم التكنولوجيات التعليمية الحديثة التي تمكن العاملين في حقل  عد ت
في العملية التعليمية، تناسب المواد العلمية وتتسم بالبساطة   ليم من إيجاد وسائل مساعدة جديدةالتع

 Graham&O thers, 2005, p)"؛ "أوسجوثورب، وغراهام" واخرون  ويشير "غراهاموانخفاض التكلفة، 
253–9; Osguthorpe and Graham 2003, p 227–34) الدراسات   إلى أن العديد من نتائج

لتحسين طرق التدريس، وزيادة  على التطبيقات التكنولوجية الحديثة يهدفالقائم التعلم  تطبيقأظهرت أن 
 & Ercan)" ايركان واخرون"   دراسةتها، منها والوصول والمرونة، وتبسيط مراجعالفعالية من حيث التكلفة 

Others; 2014)  بواسطة األفلم   البتدائيالصف الثالث والتي تناولت معرفة الظواهر الفلكية لطلب
والتي أكدت على تنمية مهارات الطلب وزيادة الحافز لديهم على  ،لمعتمدة على النظارات ثلثية األبعاد ا

 ,Norbury, Keithفهم الظواهر الفلكية بطريقه أفضل من الطرق التقليدية، وفى دراسة " نوربورى وكيث" )
لستكشاف مكونات   األبعاد لثية والتى تناولت استخدام البرامج المعدة للعرض بواسطة النظارات ث( 2012

والتى أكدت نتائجها على نجاح التجربة فى تحقيق مستوى   ،الجسم البشرى للطلب فى المراحل الثانوية
لمعرفة مدى بقاء األثر   (Carrier, 2012) كارير" وفى دراسة " تحصيلى عالى للطلب موضع التجربة، 

، واكدت نتائج الدراسة على بقاء األثر من  األبعاد عند مشاهدة أفلم معروضة من خلل النظارات ثلثية 
تناولت   التيو  (Dan, 2010 ) دان"،وتؤكد على ما سبق دراسة "خلل الجابة على استبيانات معدة لذلك 

  في تطور كبير  والذى أدى إلىابع والخامس البتدائي على طلب الصف الر  األبعاد تأثير األفلم ثلثية 
 وكذلك دراسة حالة اجراها "سلوكوم"  ، استيعاب الطلب للمواد الدراسية المعروضة عن الطريقة التقليدية

(Slocum, 2007)  األبعاد والتى تناولت عروض مجسمة باستخدام البرامج المعتمدة على النظارات ثلثية 
رافية ، وأكدت نتائجها على الختلف لصالح المجموعات التجريبية المستخدمة للبرامج  لبعض المعالم الجغ

 األبعاد المعدة باستخدام النظارات ثلثية 
 

 : واالتجاه نحوه اإللكترونىالتعليم 
وسائلها على تطبيقات المستحدثات أحد طرق التعليم الحديثة التي تعتمد في  اإللكترونى يمثل التعليم 

 ة. اإللكترونىالتكنولوجية، من خلل شبكة المعلومات 
  استخدام بأنه "طريقة للتعليم ب  اإللكترونى( التعليم 113م، 2009)عبد هللا الموسى وآخرون،  عرفوقد 

رسومات وآليات الصورة و الصوت و وكذلك ال ،آليات التصال الحديثة من حاسب آلي وشبكاته المتعددة
  استخدام وهو  ،وبوابات اإلنترنت سواء كانت عن بعد أم في الفصل الدراسي ةاإللكترونى مكتبات البحث و ال

أن   (417، 2009لة )الحي، واضاف التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة بأقصر وقت وأقل جهد"
هو أسلوب يعتمد على النترنت لتوصيل الدروس وموضوعات  متزامن( الالمباشر ) اإللكترونىالتعليم 

  اإللكترونى التعليم أما ، األبحاث بين المعلم والمتعلم في الوقت نفسه الفعلي للتدريس وله تغذية راجعة فورية 
فيه يحصل المتعلم على دروس مكثفة وفق برنامج دراسي مخطط ينتقي منه  ف غير المباشر )الغير المتزامن(
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من بريد الكتروني وأشرطة الفيديو   اإللكترونىاألوقات التي تناسب ظروفه عن طريق توظيف أساليب التعليم 
 والحصول على الوقت المناسب وليس له تغذية راجعة. 

 : Attitude Towards E-Learning اإللكترونىيم االتجاه نحو التعل
من أهم التقنيات التعليمية الحديثة التي تمكن العاملين في حقل التعليم   اإللكترونىالتعليم تعد تقنيات  -

ويشير "غراهام، ألين، وأور"؛  من إيجاد وسائل مساعدة جديدة للتدريس تناسب طبيعة المواد العلمية، 
 Graham, Allen, and Ure 2005, p 253–9; Osguthorpe)"أوسجوثورب، وغراهام" 

and Graham 2003, p 227–34)  التعليم القائم  الدراسات أظهرت أن  إلى أن العديد من نتائج
لتحسين طرق التدريس، وزيادة الفعالية من حيث التكلفة والوصول  يهدف اإللكترونى التعليم على 

 ، وتنمية اتجاه الطلب نحو هذه الطريقة من طرق التعلم.مراجعةالوالمرونة، وتبسيط 

األسلوب الذي يحدد استجابات نحو موضوع   :بأنهالتجاه  (401، 2008عرف زيتون )وقد 
التجاه   أن( 127، 2007يري بسيوني ) و ، أو الرفض أو التأييد أو المعارضةمعين من القبول 

ساعد على اتخاذ قرارات الفرد، وممارسته للعديد من المهارات كالتعاون والتنافس حيث يمكن تغيير  ي
إلى أن  ( 47، 2006رجب )ويشير ، والتوجيه والمناقشة والحوار علماتجاهات األفراد عن طريق الت

الجانب المعرفي )اإلدراكي( وهو ما لدى الفرد من معرفة حول موضوع التجاه   هي التجاه مكونات 
الجانب الوجداني )النفعالي(  ، و  ومات والحقائق المرتبطة بالموضوعويتوفر ذلك من خلل المعل

الجانب السلوكي ، و وهو نزعة انفعالية لدى الفرد تؤثر في استجابة قبول موضوع التجاه أو رفضه
 هو ما لدى الفرد من ميل أن يسلك سلوًكا معيًنا وفق أنماط محددة أو موقف معين. )العملي( و 

لدى الطلب نابع من حاجتهم لوجود وسيلة تعليمية   اإللكترونىالتجاه نحو التعليم ويمكن القول أن  -
كما أن الطلب  ،اإللكترونىذات فاعلية في تعليم المواد المختلفة وهو ما يمثل "الدافع" نحو التعلم 

يحتاجون إلى وسيلة تعليمية تزيد من تفاعلهم مع المادة وتعاونهم على تحسين التجاه نحوها، أي  
  التفاعل والتعاون و  الدافع يمكن قياسه من خلل معرفة مستوى  اإللكترونىالتجاه نحو التعليم أن 

 لدى الطلب. التجاه للتحسين
التعلم  فكرة إلى أن  (Kukulska – Hulme, 2012, p4)ويرى كًل من" كيوكيولسكا وهيلمى " -

سواء بطريقة متزامنة مع تقديم  بفاعلية باستخدام البرامج التعليمية المحوسبة تمكن الطالب من التعلم 
بحسب الختيارات الفردية للمتعلم، كما  خارج اإلطار المؤسسي المادة العلمية أو في زمن لحق، 

أن الغرض األكثر  إلى (Graham, Allen, and Ure 2005 )" غراهام، ألين، وأور" يضيف 
التقليدى من   طريقة التعليمأفضل ما في  تحقيقهو  بالبرامج التعليمية المحوسبةشيوعا من التعلم 
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لدى   التجاه للتحسين تعلم، وزيادة في ال التعاون مميزات وهى التفاعل مع المعلم في الصف و 
الطلب مما يزيد قدرتهم على التعلم الذاتي خارج المدرسة، حيث تشبع هذه الميزات جانب كبير من  

 حاجات الطلب التعليمية.  
 منهجية البحث وإجراءاته: 

 إجراءات الدراسة: -

 ، الصلة بمتغيرات الدراسة الحالية على الدراسات واألبحاث السابقة واألدبيات ذات  طلعالمن خلل 
تباع الخطوات المنهجية المناسبة في تصميم وإنتاج متطلبات الدراسة الحالية، وكيفية بناء أدواتها  إبغرض 

 قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات تحقيقًا ألهداف الدراسة وتتمثل في: 
 عليمية التي ستجرى عليها الدراسة. تحديد الوحدة الت -أ

 وضع معايير ومواصفات البرنامج ثلثي األبعاد.   -ب 
 . األبعاد  ثلثي التعليميالبرنامج  استخداماختيار و –ج 
 ا. هالتحصيلي( والتأكد من صدقها وثبات الختبارالدراسة ) إعداد أداة  -د 

 . اه( والتأكد من صدقها وثباتاإللكترونىالتجاه نحو التعليم  الختبار) ثانيةال الدراسة إعداد أداة  -هـ 
 إجراء التعديلت اللزمة التي أوصى بها المحّكمون.  -و
 عينة البحث وتقسيمها عشوائيًا إلى مجموعتين.  اختيار -ز
 الدراسة.  ة القيام بخطوات تجربة الدراسة من خلل تطبيق أدا  -ح

 األساليب اإلحصائية المناسبة. استخدام تحليل النتائج ب -ط 
 ة التي ستجرى عليها الدراسة.تعليميأواًل: تحديد الوحدة ال

تحت   اإلعداديوالخاص بالوحدة الثالثة من مادة العلوم للصف الثالث  تعليميالمحتوى ال اختيار تم 
(، ليمثل المحتوى العلمي  الشمسي)الكون والنظام  موضوعي عنوان الكون والنظام الشمسي وتشتمل على 

 موضوع الدراسة، وتكمن مناسبة هذه الوحدة للدراسة فيما يلي:
تحتاج   التيتتسم تلك المعارف بالشمول للمواد العلمية  الوحدة على معارف ومفاهيم علمية، حتواءا -أ

لمية ثلثية  يى رؤية الصور والمجسمات والحركة المفترضة لها مما جعل المادة الفتدريسها إل في
 .  العلميمناسبة جدًا لتدريس المحتوى  األبعاد 

تشكل صعوبة بالغة في الفهم واإلدراك   مجردهنظرًا لما تمثله هذه الوحدة من مصطلحات ومفاهيم  -ب
  . على طلب هذه المرحلة
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 ثانيًا: وضع معايير ومواصفات البرنامج التعليمي ثالثي األبعاد.  -ت

للدراسة الحالية   استخدامه المقترح األبعاد  ثلثي  التعليميتم وضع معايير ومواصفات البرنامج 
  .من خبراء تكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق تدريس مادة العلوم وإجازتهوتحكيمه 

 .   التعليمي األبعاد ثالثي التعليميثالثًا: بناء وتصميم البرنامج 
للدراسة الحالية وعرضهم على   التجريبيوفقا للمتغير  األبعاد  ثلثي التعليمي البرنامج  تم اختيار

وتضمن   ألفضل برنامج للبحث الحالى،ة للوصول للصورة اللزم الخبراء والمحكمين وإجراء التعديلت 
  الخطوات التالية:

  رابعًا: تحديد متطلبات اإلنتاج المادية والبشرية للبرنامج:
قامــت الباحثــة فــي هــذه الخطــوة بتحديــد متطلبــات اإلنتــاج الماديــة، والبشــرية، وفيمــا يلــى عــرض لهــذه 

 المتطلبات.
 المكان:-أ

بتجهيــز المكــان الــذى ســوف ينــتج فيــه البرنــامج النهــائى، بحيــث يكــون المكــان مناســب قامــت الباحثــة 
 لجهاز الكمبيوتر وملحقاته.

  التجهيزات: -جـ
ماكن التهويـة أكافة التجهيزات اللزمة لعملية اإلنتاج، والتأكد من سلمتها مثل  بإعداد  قامت الباحثة 

للجهــاز، وســلمة مصــدر التيــار الكهربــي، ووجــود مثبــت للتيــار، وكــذلك اختيــار الفــيلم التعليمــي المناســب مــن 
ــيم أو المــواد ال فيلميــة المتــوفرة مــن خــلل الطــلع علــى األفــلم التعليميــة المعــدة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعل

ــة مــن فــيلم تقليــدي ثنــائي خــلل شــبكة األنترنــت، والــذى يتنــاول مفــردات الوحــدة الثالثــة محــل التطبيــق  لتحويل
األبعاد إلى فيلم ثلثي األبعاد يمكن رؤيتـه مـن خـلل النظـارة ثلثيـة األبعـاد المسـتخدمة للتطبيـق، تـم اسـتيراد 

قبــــل الباحثــــة مــــن  www.aliexpress.com ى أكســــبريس نظــــارة ثلثيــــة األبعــــاد مــــن موقــــع علــــ  50عــــدد 
 دامهم مع البرنامج .لستخ

 البرامج: -د
 حدث البرامج اللزمة لعملية إنتاج البرنامج ثلثي األبعاد أقامت الباحثة بتوفير 

 .لطلب كيفية استخدام البرنامج من قبل اتى توضح برنامج لتصميم اإلنفوجرافيك لعمل المقدمة ال -1

 .لمية الثنائية األبعاد إلى مواد فيلمية ثلثية األبعاد يلتحويل المواد الف MakeMe3Dبرنامج  -2

 
 
 

 ( البرنامج التعليمى 3شكل )

http://www.aliexpress.com/
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 إجراء المعالجة األولية للبرنامج:  -هـ
 قامت الباحثة بالتخطيط مبدئيا لعمليات اإلدخال والتركيب والتوليف المبدئي لمكونات المصدر          

التعليمي مع بعضها البعض، وتركيب الروابط بين العناصر والمكونات واإلطارات، وتركيب األساليب 
 سواء باإلضافة أو الحذف.التفاعلية، ثم إجراء المعالجة األولية لبرنامج، عن طريق المراجعة والتعديل 

 تحديد عدد نسخ البرنامج: -و
كما تم التخطيط مبدئيا لعدد النسخ التي تحتاجهـا الباحثـة، مـن حيـث عـدد المحكمـين علـى البرنـامج، 

 والنسخ التي ستحتاجها الباحثة أثناء تطبيق البرنامج على عينة البحث.
 

والتأكد من  (اإللكترونىنحو التعليم مقياس االتجاه و ،  التحصيلي االختبارالدراسة ) أداتي: إعداد خامساً 
 :اوثباتهمصدقها 

 الدراسة : تىإعداد أدا -أ
في ضوء كأداة إحصائية للدراسة  التحصيلي، الختبار  األداه األولى وهى  قامت الباحثة ببناء

والخاص  م(٢٠٠٦عبدالعاطي )ل كما قامت الباحثة بتطوير مقياس اإلتجاهالمحتوى، وأهدافه السلوكية، 
تم تطوير المقياس وفقًا لتقسيم  حيث  ، عبارة( 40والمكون من ) اإللكترونىبقياس التجاه نحو التعليم 

  اإللكترونى ألبعاد التجاه نحو التعليم  (Graham, Allen, and Ure 2005)غراهام، ألين، وأور" 
( عبارة فجاءت  14حيث تكون كل بعد من ) التجاه للتحسين" "الدافع، التفاعل والتعاون،والممثلة في  

 : فيما يلي بيان لخطوت بناء األداتينو ،  ( عبارة42إجمالي العبارات بعدد)
 : نداتي تحديد هدف األ (1

لدى طلب الصف الثالث  مادة العلوملمستوى التحصيل ب القبليا بهدف القياس محيث تم إعداده
لتطبيق تجربة   البعديكذلك بهدف القياس  ،اإللكترونىنحو التعليم  همتجاهاو )عينة الدراسة(  اإلعدادي
  هم تجاها ورفع مستوى  في رفع مستوى التحصيل لدى الطلب  األبعاد  ثلثي تعليميالالبرنامج استخدام 

التساؤلت األحصائية  النتائج في التحقق من صحة استخدام باإلضافة إلى  اإللكترونىنحو التعليم 
 .للبحث 

 : يتيناإلحصائ  نداتي تحديد نوعية األ (2
اختيار األدوات اإلحصائية  المتبعة في وفقُا للمنهجية الموضوعية  تيناإلحصائي  نداتياألتحديد تم 

لتحقيق األهداف العامة للقياس اإلحصائي، ومن ثم تم تحديد الختبار التحصيلي ليمثل األداة األولى، 
 ليمثل التجاه الثاني.  اإللكترونىبينما تم تحديد مقياس التجاه نحو التعليم 

 ويتضمن: نداتي محتوى األبناء  (3
 للمحتوى العلمي: تحديد األهداف السلوكية  -أ
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 الدراسة وفقًا للتعليمات الواردةاألهداف السلوكية المصاغة خصيصًا للوحدة موضوع  عتماد ا تم 
 ذلك المجال. فيكتاب الوزارة وتوجيهات المختصين ب

 تحديد نوع المفردات: -ب 
على العديد من المراجع والدراسات التي تناولت أساليب التقويم بصفة عامة   الطلعبعد 

وكذلك  التحصيلية الختبارات بصفة خاصة والشروط الواجب توافرها في  الموضوعية الختبارات و 
أفضل إجابة   اختيارفي نمط  الختبار تمت صياغة أسئلة ،اإللكترونىنحو التعليم مقياس التجاه 

 الموضوعية  الختبارات يعتبر من أفضل أنواع  الذي، و Multiple Choiceبين البدائل المتعددة 
)موافق  ، بينما تم بناء اختيارات المقياس وفقًا لنموذج ليكرت الخماسيوأكثرها شيوعًا واستعمالً 

 بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.
 صياغة المفردات: -د 

 اآلتي:  األداتين صياغة مفردات  د روعي عن
والممثلة  في الختبار التحصيليعند صياغة كل سؤال أن يقيس أحد المستويات المراد قياسها  -

أن يقيس   اإللكترونى، وكذلك روعي في مقياس التجاه نحو التعليم  )تذكر، فهم، تطبيق(في 
   (.للتحسين تجاهال ،التفاعل والتعاون ،  الدافع)

ثر من تفسير، وأن توافر فيها المعلومات واضحة ول تحتمل أك األداتين أن تكون عبارات  -
 .  والمهارات والبيانات الكافية التي تسهم في حله

، وترتيب العبارات في  بطريقة عشوائية غير منتظمة في الختبار  رتبت اإلجابات الصحيحةت -
  .المقياس بطريقة غير منتظمة

 :نصياغة تعليمات األداتي  -هـ

وقد روعي أن تكون   في كًل من الختبار والمقياسى األولفي الصفحة  كل أداة تم وضع تعليمات 
كما روعي فيها  ، الطلب وتغير من النتائج استجابةحتى ل تؤثر على  ،واضحة ودقيقة ومبسطة

، وكذلك أيضًا أن تكون واضحة من حيث كيفية تسجيل اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص 
  العبارة المختارة.

 لدرجات وحساب الوضوح:تقدير ا  -و
أن تعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة ول شيء لكل إجابة   ختبارالروعي عند تصحيح 

كما تم   ، أما المقياس فقد حددت درجة الستجابة وفقًا لمعيار مقياس ليكرت اإلحصائي،خاطئة
مفردات التعليمات واضحة، كذلك فمن حيث وضوح الحيث كانت  اتيناألد حساب وضوح تعليمات 

 . لم يكن هناك أي غموض أو لبس في المفردات 
 حساب معامل السهولة والصعوبة: -ز
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، المعادلة الخاصة بذلكاستخدام ب نداتيتم حساب معاملت السهولة والصعوبة لمفردات األ
ة معدل سهول قياس تصل نسبةفي الختبار والعبارة األفضل في الم حيث تبين أن السؤال األفضل

%  10) في سهولتها منوالعبارات إل أنه ينبغي أن تتدرج األسئلة  (%50) كًل منهما إلى
 . الضعفاء لب األقوياء وتحسن أداء الط لب ألن هذا التدرج يساهم في تحديد الط( %90إلى

هي   (%90) أكثر منمن هنا اعتبرت الباحثة أن المفردة التي يصل معامل السهولة فيها     
هي مفردة   (%10) مفردة شديدة السهولة، وأن المفردة التي يصل معامل الصعوبة فيها أقل من 

 . الختبار وكذلك المقياس صعبة وينبغي حذفهما من بنود 
 الدراسة:  تىالتأكد من صدق وثبات أدا -ب
 :األداتينصدق  -1
والخبرة   ختصاص الية على مجموعه من المحكمين من ذوي األولا مبصيغته  نتم عرض األداتي  .أ

، تم توجيه خطاب للمحكمين موضح به مشكلة وأهداف البحث حيث من أعضاء هيئة التدريس، 
سؤال من أسئلة الختبار بالبعد الذي ينتمي إليه، وكذلك التأكد  كل ارتباطوذلك للتأكد من مدى 

الصياغة  وضوح وسلمة البالبعد الذي تنتمي إليه، ومدى  المقياس فقرة من فقرات  من انتماء كل
وذلك المحتوى  لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طرق تحسين  الملئمةو اللغوية 

 بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد مما يرونه مناسبًا. 
  عد استعادة النسخ المحكمة ألداتي بوذلك  إجراء التعديلت اللزمة التي أوصى بها المحّكمون  .ب 

%(  80)  من قامت الباحثة بإجراء التعديلت التي اتفق عليها أكثر ، حيث من المحكمين الدراسة
العبارات، حتى تم  و  األسئلة من المحكمين سواًء بتعديل الصياغة أو حذف أو إضافة بعض 

 الحصول على الصورة النهائية لألداتين. 
 : األداتينحساب ثبات  -2

 & Sperman)معادلة التجزئة النصفية لسبيرمان وبراون  تم تطبيق  حساب ثبات األداتينل
Brown)  على حدة وفقًا لمتغيرات البحث،  ة أدا كل  مكونات بين  رتباطالوذلك إليجاد معامل

 ولمقياس التجاه. ي( معامل الثبات التجزئة النصفية للختبار التحصيل 2ويوضح جدول رقم )
 (2جدول رقم )

  Split-Halfالدراسة ومحاورها   داتيأل معامل الثبات التجزئة النصفية

 معامل الثبات  داتي األ م 
 0.910 التحصيلي  الختبار 1
 0.922 اإللكترونى مقياس التجاه  نحو التعليم   2
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مرتفع حيث بلغ معامل الثبات اإلجمالي للختبار   األداتين يظهر من خلل الجدول السابق أن ثبات 
في   انمرتفعمستويان  ما وه، (0.922) اإللكترونى ولمقياس التجاه  نحو التعليم  (0.910التحصيلي )

في قياس   ن داتياألاستخدام موثوقية  وكذلك، البحث ألغراض  ة األداتينمناسبمما يدل على ثبات ال يمعامل
 .  وصلحيتها للتطبيق الميداني األبعاد واألسئلة والعبارات ثبات و ما أعدت لقياسه، 

 
 . عينة البحث وتقسيمها عشوائيًا إلى مجموعتين إختيارسادسًا: 

( طالب وطالبة يمثلن  30على النحو التالي: ) الصف الثالث اإلعدادي طلبةتم توزيع عينة الدراسة من 
 . (3( طالب وطالبة يمثلون المجموعة الضابطة، كما هو موضح في جدول )30المجموعة التجريبية، )

 (3جدول )
 يبين أعداد عينة الدراسة موزعين على المجموعات 

 الطالبات عدد  المجموعة
 30 التجريبية 
 30 الضابطة 
 60 المجموع

 . الدراسة أداتيسابعًا: القيام بخطوات تجربة الدراسة من خالل تطبيق 
 . الضابطة والتجريبيةالتطبيق القبلي ألداتي الدراسة على المجموعتين  -أ

 .  تطبيق المعالجتين التجريبيتين على مجموعتى الدراسة  -ب 
 .  ألداتي الدراسة على المجموعتين البعديالتطبيق   -ج

 . الدراسة الدراسة على مجموعتي داتيالتطبيق القبلي أل أ(
قبل البدء بالتجربة، لقياس ما   الضابطة والتجريبيةالدراسة على المجموعتين  داتيتم إجراء التطبيق القبلي أل

)عينة الدراسة( من معلومات سابقة عن المعلومات التي يتضمنها   الصف الثالث اإلعداديلدى طلب 
( دقيقة كما هو مقرر  40مدة زمنية قدرها ) الختبار، وقد استغرق وكذلك التجاه المحتوى موضوع الدراسة

   ( دقيقة أيضًا. 40، بينما تم توزيع الستبيان في اليوم التالي وقد استغرق تدوين الستجابات )له
 . المعالجتين التجريبيتين على مجموعتى الدراسة تطبيق ب(

 : الخطوات التالية  ةتبعت الباحثا
 توفير األجهزة اللزمة للتجربة: (1

في المدرسة، حيث يحتوي على أجهزة   للكمبيوترقصديًا لتوفر معمل متكامل  ااختيار المدرسة  اختيارتم 
 . الخاص بالمعلمة الكمبيوتروشاشة عرض للطلبة من جهاز  كمبيوتر
 :التعليمي األبعاد  ثلثي التعليميالبرنامج  اختيار واستخدام (2
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للوحدة التعليمة المختارة  صمم محتواه  والذي التعليمي  األبعاد  ثلثي التعليميالبرنامج  اختيار واستخدام تم 
 .  صمم على أساس مبدأ التعليم التفاعلي والذيالمعتمد في الدراسة  البرنامجليصبح 
 تجهيز مكان تدريس المجموعة التجريبية: (3

تم تجهيز المكان المخصص لتدريس المجموعة التجريبية، وذلك بالتأكد من كفاية األجهزة من حيث العدد 
يس الوحدة التدريسية موضع البحث وكذلك التأكد من توفرها في نفس فترة الحصص المعدة لتدر والجاهزية، 

  ثلثي  التعليميتدريب المجموعة التجريبية على التعامل مع البرنامج في الفصل بالطريقة التقليدية، وتم 
 . األبعاد 

استخدام  ، وكيفية األبعاد  ثلثي التعليميتم تدريب المجموعة التجريبية على كيفية التعامل مع البرنامج 
 . مكوناته قبل بدأ التجربةاستخدام ية النظارة الخاصة به وكيف 

تطبيق الدراسة للمجموعة التجريبية وفق الخطة الزمنية المعدة من قبل الباحثة، وفي خط متوازي بدأ وقد بدأ 
 .  تدريس نفس الوحدة للمجموعة الضابطة

 . الدراسة على المجموعتين داتيأل البعديالتطبيق  ج(
الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة بعد النتهاء من التجربة   داتيأل البعديتم إجراء التطبيق 

، بينما تم توزيع مقياس  ( دقيقة كما هو مقرر له 40مدة زمنية قدرها ) الختبارمباشرة، ، وقد استغرق 
  ضًا. ( دقيقة أي40التجاه في اليوم التالي وقد استغرق تدوين الستجابات )

 . األساليب اإلحصائية المناسبةاستخدام ثامنًا: تحليل النتائج ب
 مت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية: استخد 
المتوسط الحسابي لدرجات كل مجموعة: للتعبير عن قيم كل مجموعة من المجموعات المشتملة   -1

 . بالدراسة بقيمة واحدة تمثلها
 . المعياري لدرجات كل مجموعة: لمعرفة انحراف كل درجة عن متوسطها النحراف -2
 . : لتوضيح الفروق بين أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيةt-Testاختبار "ت"  -3

 Statistical) (Spss)الحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية لمعالجة البيانات استخدام وقد تم 
Packages for Social Sciences) . 

 . ثانيًا: مناقشة النتائج وتفسيرها
 :التاليالسؤال  فيالرئيس للبحث  اإلحصائيتمثل السؤال 

( بين متوسطات درجات المجموعة 0.05هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
، بعد )التذكر، الفهم فيلمستوى التحصيل الدراسي  البعديو  القبليالقياس  فيالتجريبية والضابطة 

 مادة العلوم؟  في عدادياإل الثالث الصف التطبيق( لطلب 
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 أواًل: عرض النتائج:
، تم تحليل النتائج للتحقق من صحة  البعديالتحصيلي  الختباربعد النتهاء من تطبيق التجربة، وإجراء 

 النحو التالي: أسئلة الدراسة، وقد جاءت النتائج على 
 : األول اإلحصائيإجابة السؤال 
المعياري وقيمة )ت( بين   النحرافو المتوسط الحسابي  تم حساب  اإلحصائيالسؤال  لإلجابة على

  مادة العلوم  فيالقبلي لمستوى التحصيل  لختباراالمجموعتين التجريبية والضابطة من خلل قياس نتائج 
 : كاآلتيوذلك  ينالختبار لها وحساب الفروق بين كل  البعدي الختبارو 

 : القبلي الختبارأوًل: نتائج 
المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين التجريبية والضابطة لنتائج   النحرافو تم حساب المتوسط الحسابي 

ج كما يوضحها  لدى أفراد العينة، وكانت النتائ مادة العلوم فيلتحديد مستوى التحصيل  القبلي الختبار
 . (4جدول )

 ( يظهر قيم )ت( ومستوى دللتها اإلحصائية للفروق بين 4جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي 

مستوى  
 العدد المجموعة التحصيل 

المتوسط 
 الحسابي 

 النحراف
 قيمة )ت( المعياري 

مستوى  
 الدللة

 التذكر
 0.899 3.223 30 التجريبية 

 غير دالة  1.662
 0.912 3.232 30 الضابطة 

 الفهم 
 0.786 1.254 30 التجريبية 

 غير دالة  1.594
 0.859 1.240 30 الضابطة 

 التطبيق 
 0.00 0.00 30 التجريبية 

 غير دالة  00. 0
 0.00 0.00 30 الضابطة 

 التحصيل 
 0.859 1.492 30 التجريبية 

 غير دالة  1.612
 0.789 1.490 30 الضابطة 

مستوى من   ألي( 0.05( عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) 4يتضح من جدول )
مستويات التحصيل والممثلة في " التذكر والفهم والتطبيق والتحصيل"، أي أنه ل يوجد فروق في متوسط 

في القياس القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة، وهذا يدل على تجانس   التحصيل مادة العلوم
 . المجموعتين التجريبية والضابطة وتماثلها قبل إجراء التجربة
 (:1في شكل رقم ) البيانيكما يمكن توضيح عدم وجود هذه الفروق من خلل الرسم 
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 (1شكل )
 القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس  يظهر التمثيل البيانى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درجات طلب  متوسطي( بين 0.05وبذلك يتضح عدم وجد فروق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )
 . مادة العلوم في القبلي التحصيل الختبارللمجموعة التجريبية والضابطة على  الصف الثالث اإلعدادي

 :البعدي  الختبارثانيًا: نتائج 
المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين التجريبية والضابطة لنتائج   النحرافو تم حساب المتوسط الحسابي 

، وكانت النتائج كما  لدى أفراد العينة الوحدة الثالثة بمادة العلوم فيلتحديد مستوى التحصيل  البعدي الختبار
 (: 5يوضحها جدول )

 (5جدول )
 المجموعتين يبين قيم )ت( ومستوى دللتها اإلحصائية للفروق بين 

 البعديالتجريبية والضابطة في القياس 
مستوى  
 العدد المجموعة التحصيل 

المتوسط 
 الحسابي 

 النحراف
 قيمة )ت( المعياري 

مستوى  
 الدللة

 التذكر
 0.798 4.312 30 التجريبية 

 دالة 4.421
 0.886 2.811 30 الضابطة 

 الفهم 
 0.915 4.266 30 التجريبية 

 دالة 4.491
 0.766 2.910 30 الضابطة 

 دالة 4.589 0.788 4.335 30 التجريبية  التطبيق 
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 0.933 2.852 30 الضابطة 

 التحصيل 
 0.869 4.232 30 التجريبية 

 دالة 4.611
 0.853 2.934 30 الضابطة 

 
الوحدة الثالثة بمادة   فيللتحصيل  األول( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند المستوى 5يتضح من جدول )

  متوسطي ( بين 0.05وهو مستوى "التذكر" أي أنه يوجد فروق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ) العلوم
الوحدة   فيالتحصيلى  ختبارال للمجموعة التجريبية والضابطة على  الصف الثالث اإلعداديدرجات طالبات 

حيث جاءت الفروق لصالح  ،للتحصيل وهو مستوى "التذكر" األولعند المستوى  الثالثة بمادة العلوم
 .  المجموعة التجريبيةّ 

الوحدة الثالثة  فيكما يتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيا عند المستوى الثاني من مستويات التحصيل 
، أي أنه يوجد فروق ذو دللة إحصائية عند مستوى  (Comprehension)وهو مستوى "الفهم"  بمادة العلوم

جريبية والضابطة على  للمجموعة الت الصف الثالث اإلعداديدرجات طلب  متوسطي( بين 0.05دللة )
حيث  ، للتحصيل وهو مستوى "الفهم" الثانيعند المستوى  الوحدة الثالثة بمادة العلوم فيالتحصيلى  الختبار

 . جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 
الوحدة الثالثة   فيويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند المستوى الثالث من مستويات التحصيل 

، أي أنه يوجد فروق ذو دللة إحصائية عند مستوى  (Application)وهو مستوى "التطبيق"  ة العلومبماد 
للمجموعة التجريبية والضابطة على   الصف الثالث اإلعداديدرجات طالبات  متوسطيبين  (0.05دللة )

، للتحصيل وهو مستوى "التطبيق"عند المستوى الثالث  الوحدة الثالثة بمادة العلوم فيالتحصيلى  الختبار
   .حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

وأخيرًا يتضح أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا في كافة مستويات التحصيل، أي أنه توجد فروق ذات دللة 
لصالح المجموعة  البعديالوحدة الثالثة بمادة العلوم في القياس  فيإحصائية في متوسط التحصيل 

 .  التجريبية
 (:2كما يمكن توضيح وجود هذه الفروق من خلل الرسم البيانى في شكل رقم ) 

 (2شكل )
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 البعدييظهر التمثيل البيانى بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس 

 
درجات طلب   متوسطي( بين 0.05وبذلك يتضح وجود فروق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ) 

الوحدة الثالثة  في البعديالتحصيلى  الختبارللمجموعة التجريبية والضابطة على  الصف الثالث اإلعدادي
 . بمادة العلوم

 :البعديو  القبلي ين الختبار ثالثًا: الفروق بين 
 البعديالقبلي و  للختبارينالمعياري وقيمة )ت( بين نتائج التحصيل  النحرافو تم حساب المتوسط الحسابي 

وكانت النتائج كما يوضحها جدول  ، الوحدة الثالثة بمادة العلوم فيللمجموعة التجريبية لمستوى التحصيل 
(6:) 

 (6جدول )
 يبين قيم )ت( ومستوى دللتها اإلحصائية للفروق بين القياسين 

 للمجموعة التجريبية  البعديالقبلي و 
مستوى  
 التحصيل 

المتوسط  العدد القياس 
 الحسابي 

 النحراف
 المعياري 

مستوى   قيمة )ت(
 الدللة

 التذكر
 0.899 3.223 30 قبلي

 دالة 4.653
 0.912 4.312 30 بعدي

 الفهم 
 0.786 1.254 30 قبلي

 دالة 4.569
 0.859 4.335 30 بعدي

 التطبيق 
 0.859 0.00 30 قبلي

 دالة 4.612
 0.789 4.266 30 بعدي

 التحصيل 
 0.859 1.492 30 قبلي

 دالة 4.598
 0.789 4.232 30 بعدي
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للتحصيل وهو مستوى   األول( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند المستوى 6ويتبين من النتائج في جدول )
عند   الوحدة الثالثة بمادة العلوم  في "التذكر"، أي أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسط التحصيل 

 البعدي. مستوى التذكر لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس 
الوحدة الثالثة  فيكما يتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند المستوى الثاني من مستويات التحصيل 

، أي أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية في  (Comprehension) وهو مستوى "الفهم" بمادة العلوم
التجريبية لصالح القياس   عند مستوى الفهم لدى المجموعة الوحدة الثالثة بمادة العلوم فيمتوسط التحصيل 

 البعدي. 
الوحدة الثالثة   فيويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند المستوى الثالث من مستويات التحصيل 

، أي أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسط  (Application) وهو مستوى "التطبيق" بمادة العلوم
 البعدي. المجموعة التجريبية لصالح القياس  التحصيل الدراسي عند مستوى التطبيق لدى

أي أنه توجد ، الوحدة الثالثة بمادة العلوم فيوأخيرًا يتضح أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا في عموم التحصيل 
 البعدي. فروق ذات دللة إحصائية في متوسط التحصيل الدراسي لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس 

 (:3ه الفروق من خلل الرسم البيانى في شكل رقم ) كما يمكن توضيح وجود هذ 
 (3شكل )

 للمجموعة التجريبية  البعدييظهر التمثيل البيانى للفروق بين القياسين القبلي و 

 
 لبعدىا لقبلىا 
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( 0.05: )توجد فرق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )اإلحصائيوبذلك يكون الجواب على التساؤل 
  الختبار للمجموعة التجريبية والضابطة على  الصف الثالث اإلعداديبين متوسطى درجات طلب 

 التحصيلى للوحدة الثالثة بمادة العلوم(. 
 : الثاني اإلحصائى السؤالإجابة 

درجات المجموعة  متوسطي( بين 0.05ق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )و وجد فر ت هل .1
في بعد )الدافع،  اإللكترونىلمستوى التجاه نحو التعليم  البعديو  القبليالقياس  فيالتجريبية والضابطة 

 ؟ الثالث اإلعداديطلب الصف دى ل التفاعل والتعاون، التجاه للتحسين(
المعياري وقيمة )ت(  النحراف و تم حساب المتوسط الحسابي  اإلحصائي الثانيالسؤال  لإلجابة على

  اإللكترونى التجاه نحو التعليم  القبلي والبعدي على مقياس  المجموعتين التجريبية والضابطة لستجابات 
 : كاآلتيوذلك  الستجابات القبلية والبعديةوحساب الفروق بين 

 : القبلي القياسأوًل: نتائج 
  المجموعتين التجريبية والضابطة  لستجابات المعياري وقيمة )ت(  النحرافو تم حساب المتوسط الحسابي 

لدى أفراد العينة، وكانت النتائج كما يوضحها جدول  اإللكترونىنحو التعليم  تجاه ال القبلي على مقياس
(7) . 

 استجابات  تها اإلحصائية للفروق بين( يظهر قيم )ت( ومستوى دلل 7جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي 

مستوى  
التجاه  
 للتحسين 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي 

 النحراف
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الدللة

 الدافع
 0.785 1.912 30 التجريبية 

 غير دالة  1.318
 0.881 1.986 30 الضابطة 

التفاعل  
 والتعاون 

 0.820 2.333 30 التجريبية 
 غير دالة  1.222

 0.730 2.356 30 الضابطة 
التجاه  
 للتحسين 

 0.954 2.414 30 التجريبية 
 غير دالة    1.461

 0.922 2.216 30 الضابطة 
المجموع 

 الكلى
 0.853 2.220 30 التجريبية 

 غير دالة  1.334
 0.844 2.186 30 الضابطة 

مستوى من   ألي( 0.05( عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) 7يتضح من جدول )
"، أي أنه ل  التجاه للتحسينو  ، التفاعل والتعاون و  ،الدافعفي "  اإللكترونىنحو التعليم  تجاهالمستويات 
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  تجاه ال  القبلي على مقياس المجموعتين التجريبية والضابطة لستجابات  ذات دللة احصائية يوجد فروق 
 . ، وهذا يدل على تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة وتماثلها قبل إجراء التجربةاإللكترونىنحو التعليم 

 (:4في شكل رقم ) البيانيكما يمكن توضيح عدم وجود هذه الفروق من خلل الرسم 
 (4شكل )

 القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس  التمثيل البيانىيظهر 

 
المجموعتين   استجابات ( بين 0.05وبذلك يتضح عدم وجد فروق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )

 . اإللكترونىنحو التعليم  تجاهال القبلي على مقياس التجريبية والضابطة
 ثانيًا: القياس البعدي:

  المجموعتين التجريبية والضابطة  لستجابات المعياري وقيمة )ت(  النحرافو تم حساب المتوسط الحسابي 
لدى أفراد العينة، وكانت النتائج كما يوضحها جدول  اإللكترونىنحو التعليم  تجاه ال البعدي على مقياس

 (8جدول )                                            .(8)

بين  طلب الدى ل اإللكترونىيبين قيم )ت( ومستوى دللتها اإلحصائية للفروق بين التجاه نحو التعليم 
 البعدى  القياسفي  التجريبية والضابطةالمجموعتين 

المتوسط  العدد المجموعة المجال
 الحسابي 

النحراف 
 المعياري 

 مستوى الدللة  قيمة )ت(

 دالة 4.675 1.135 5.209 30 التجريبية  الدافع
 2.820 1.980 30 الضابطة 

 دالة 4.220 1.136 4.123 30 التجريبية التفاعل  
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 1.422 2.310 30 الضابطة  والتعاون 
التجاه   

 للتحسين 
 دالة 4.512 0.412 4.118 30 التجريبية 
 0.568 2.211 30 الضابطة 

 دالة 4.135 0.894 4.483 30 التجريبية  المجموع الكلى
 1.603 2.167 30 الضابطة 

 ( 2.00)تساوي  (60) حرية ودرجة ( 0.05 داللة) مستوى  عند )ت( قيمة
  متوسطي ( بين 0.05عند مستوى دللة ) ( وجود فروق ذات دللة إحصائية 8يتضح من الجدول رقم )

  اإللكترونى التجاه نحو التعليم  فيللمجموعة التجريبية والضابطة  الثالث اإلعداديدرجات طلب الصف 
( وهى أعلى من قيمة )ت( الجدولية 4.675فيما يتعلق بمجال "الدافع" حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

 (.2عند درجة حرية ) 
  متوسطي ( بين 0.05عند مستوى دللة )( وجود فروق ذات دللة إحصائية 8كما يتضح من الجدول رقم )

  اإللكترونى التجاه نحو التعليم  فيللمجموعة التجريبية والضابطة  الثالث اإلعداديدرجات طلب الصف 
( وهى أعلى من قيمة  4.220فيما يتعلق بمجال "التفاعل والتعاون " حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

 (. 2لية عند درجة حرية ))ت( الجدو 
( بين  0.05عند مستوى دللة )( وجود فروق ذات دللة إحصائية 8كذلك يتضح من الجدول رقم )

التجاه نحو التعليم   فيللمجموعة التجريبية والضابطة  الثالث اإلعداديدرجات طلب الصف  متوسطي
( وهى أعلى  4.512)ت( المحسوبة ) فيما يتعلق بمجال "التجاه للتحسين " حيث بلغت قيمة اإللكترونى

 (.2من قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
درجات طلب  متوسطي( بين 0.05عند مستوى دللة )وأخيرًا يتضح وجود فروق ذات دللة إحصائية 

حيث بلغ   اإللكترونىالتجاه نحو التعليم  فيللمجموعة التجريبية والضابطة  الثالث اإلعداديالصف 
،  (2( وهى أعلى من قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )4.135الكلى لقيمة )ت( المحسوبة )المجموع 

 . حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

 (:5هذه الفروق من خلل الرسم البياني في شكل رقم ) وجود كما يمكن توضيح 
 (5شكل )

في   التجريبية والضابطةبين المجموعتين   اإللكترونىالتجاه نحو التعليم في للفروق يظهر التمثيل البيانى 
 البعدى  التحليل 
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  متوسطي ( بين 0.05ق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )و د فر و وج( السابق 5يتضح من شكل ) 

 . اإللكترونىالتجاه نحو التعليم في لمجموعة التجريبية والضابطة ا استجابات طلب 
 :القياس القبلي والبعديثالثًا: الفروق بين 

القبلي والبعدي التجريبية  ةالمجموع لستجابات المعياري وقيمة )ت(  النحرافو تم حساب المتوسط الحسابي 
 (:9)يوضحها جدول  وكانت النتائج كما،  اإللكترونىالتجاه نحو التعليم  على مقياس

 (9جدول )
 لمجموعة التجريبيةاستجابات ايبين قيم )ت( ومستوى دللتها اإلحصائية للفروق بين 

   ةالبعديو  ةالقبلي
مستوى  
التجاه  
 للتحسين 

 العدد القياس 
المتوسط 
 الحسابي 

 اإلنحراف
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الدللة

 الدافع
 0.785 2.414 30 قبلي

 دالة 4.364
 1.135 5.209  30 بعدي

التفاعل  
 والتعاون 

 0.820 2.333 30 قبلي
 دالة 4.578

 1.136 4.123   30 بعدي

التجاه  
 للتحسين 

 0.954 1.912 30 قبلي
 دالة 4.486

 0.412    4.118 30 بعدي
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نحو التعليم   تجاهإلل األول( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند المستوى 9ويتبين من النتائج في جدول )
قياس الستجابات   "، أي أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسطالدافعوهو مستوى " اإللكترونى
 البعدي. لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس  اإللكترونىنحو التعليم  الدافع الدالة  على

نحو التعليم  التجاه ًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند المستوى الثاني من مستويات كما يتضح أيض
قياس   أي أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسط ،"التفاعل والتعاون وهو مستوى " اإللكترونى

لح القياس  لدى المجموعة التجريبية لصا اإللكترونىالتعليم ب "التفاعل والتعاون " الستجابات الدالة على
 البعدي. 

  اإللكترونىنحو التعليم التجاه ويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند المستوى الثاني من مستويات 
قياس الستجابات   أي أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية في متوسط ،" التجاه للتحسين وهو مستوى "

 البعدي. لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس  اإللكترونىالتعليم ب " التجاه للتحسين " الدالة على
أي أنه توجد فروق ،  اإللكترونىنحو التعليم التجاه وأخيرًا يتضح أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا في عموم 

  لدى  اإللكترونىالتعليم  قياس استجابات المجموعة التجريبية للتجاه نحو  ذات دللة إحصائية في متوسط 
 البعدي.  المجموعة التجريبية لصالح القياس 

 (:6كما يمكن توضيح وجود هذه الفروق من خلل الرسم البيانى في شكل رقم ) 
 (6شكل )

 للمجموعة التجريبية  البعدييظهر التمثيل البيانى للفروق بين القياسين القبلي و 

 
( 0.05ق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )و وجد فر توبذلك يكون الجواب على التساؤل الحصائى: 

لمستوى التجاه نحو التعليم   البعديو  القبليالقياس  في درجات المجموعة التجريبية والضابطة  متوسطيبين 
 . الثالث اإلعداديطلب الصف دى ل في بعد )الدافع، التفاعل والتعاون، التجاه للتحسين( اإللكترونى
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  ثانيًا: مناقشة النتائج:
 خلصت الدراسة في نهايتها إلى النتائج التالية: 

الصف الثالث درجات طالبات  متوسطي( بين 0.05فرق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )  تبين وجود  -
،  التحصيل للوحدة الثالثة بمادة العلوم لمستوى  البعديالقياس  في للمجموعة التجريبية والضابطة  اإلعدادي

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

درجات المجموعة التجريبية   متوسطي( بين 0.05فرق ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )وجود تبين  -
، الثالث اإلعداديطلب الصف دى ل اإللكترونىلمستوى التجاه نحو التعليم  البعديالقياس  في والضابطة 

 حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية. 

في رفع مستوى   األبعاد  ثلثي وبدراسة هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة يتضح تأثير البرنامج التعليمي 
 . لطلب الصف الثالث اإلعدادي اإللكترونىوالتجاه نحو التعليم  التحصيل للوحدة الثالثة بمادة العلوم

في رفع مستوى   األبعاد  ثلثيالبرنامج التعليمي استخدام وتعزو الباحثة وجود هذا التأثير الناتج عن 
 لألتى: ثالث اإلعداديالصف اللطالبات  التحصيل للوحدة الثالثة بمادة العلوم

أتاح البرنامج التعليمي ثلثي األبعاد الفرصة للطلب في المجموعة التجريبية لممارسة التعلم الذاتي  -1
والتقدم في الدراسة وفقًا للفروق الفردية بينهم، وهذا يعني تحقق عنصر التفاعل بين البرنامج  

 لى التعلم بشكل أسرع وأفضل. التعليمي ثلثي األبعاد التعليمي والطلب، وهذا يؤدي إ
وفر البرنامج التعليمي ثلثي األبعاد الحرية في التقدم الدراسي نحو تحقيق األهداف نظرًا للتحرر   -2

 من قيود الزمن كما هو الحال في الطريقة التقليدية.  
وفر البرنامج التعليمي ثلثي األبعاد فرصة المعايشة من خلل المحاكاة التي سمحت بتجسيد   -3

 معلومة العلمية وجعلتها أكثر تحديدًا ووضوحًا.  ال
للمعلمة بممارسة أدوار جديدة كالتوجيه واإلرشاد وتنظيم عملية   األبعاد  ثلثي التعليميسمح البرنامج  -1

اآلمن والداعي إلى اطمئنان الطلب خلل ر الذي قد يسهم في توفير المناخ التعلم وتيسيرها، األم
 األبعاد.  ثلثي التعليميتعاملهم مع البرنامج 

الشعور بالمتعة والتشويق لدى الطلب واإلقبال الجيد على   األبعاد  ثلثي التعليميوفر البرنامج  -2
 . ومالتعلم األمر الذي انعكس إيجابيًا على ارتفاع مستوى التحصيل للوحدة الثالثة بمادة العل

القدرات العقلية لدى الطلب من خلل توفير أكثر من عنصر   األبعاد  ثلثي  التعليميأثار البرنامج  -3
  (Still Picture`s)والصور الثابتة  (Spoken Words or Texts)كالنصوص المسموعة 

مما انعكس   (Music or Sound)ومؤثرات صوتية  (Motion Picture`s)والصور المتحركة 
 .  التحصيل الدراسي لديهم وخاصة مستويات الفهم والتطبيقعلى زيادة 
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طلب الصف دى ل اإللكترونىنحو التعليم عزز البرنامج الدافع والتفاعل والتعاون والتجاه للتحسين  -4
 . اإللكترونىالتجاه نحو التعليم الثالث اإلعدادي، مما يعنى تعزيزه لكافة أبعاد 

 توصيات البحث: 
 يلي: البحث الحالي توصي الباحثة مافي ضوء نتائج 

 العمل على تطبيق استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم في كافة مراحل التعليم المختلفة.   -1
 تدريب المعلمين تدريبًا كافيًا على استخدم مستحدثات تكنولوجيا التعليم واستمرار التدريب وتطويره. -2
مستحدثات تكنولوجيا  اختيار والستفادة منها عند  للطلب  التعليمية حتياجات الضرورة تحديد  -1

 المناسبة إلشباع تلك الحاجات. التعليم 
الطلبية   حتياجات الَوْفقًا لعمق مستحدثات تكنولوجيا التعليم طرق التدريس المتبعة باستخدام تطوير  -2

 في كل مادة علمية على حدة.
للحد من تشتت علمية والمعلومات في البرامج التعليمية المراعاة التتابع والتوازن في تضمين المفاهيم  -3

 .  المعلومات بالنسبة للطالب 
المناهج التعليمية المختلفة وتحديد مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي  تطبيق دراسة موسعة على  -4

 يمكن توظيفها لخدمة كل مقرر والتي يمكن من خلل تطبيقها زيادة فاعلية التعليم والتعلم  
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واقع التقنيات المعاصرة في تدريس الرياضيات بالمرحلة المتوسطة   .ه(1429)  .الذبياني، عابد بن عبدهللا

جامعة أم  .كلية التربية .مكة . رسالة ماجستير غير منشورة .من وجهة نظر المعلمين
 القرى.  

م(. تصور مقترح لمعلم التعليم العام في القرن الواحد والعشرين في ظل 2012الزايدى، أحمد محمد. )
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م(. ندوة حول تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم  2007) .الشهراني، علي بن محمد 
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 .  2ج  .41ع  .السعودية .النفسالتربية وعلم 
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 العربية. 



- 35  - 

 

 عدد  تكنولوجيا التعليم. مجلة ة.اإللكترونى للمدرسة التخطيط . متطلبات  ( 2001 ) محمد. الحميد ، عبد 
 كلية ة.اإللكترونى المدرسة "التعليم لتكنولوجيا  المصرية للجمعية الثامن بالمؤتمر  خاص 
 . 29 من الفترة في ،" – 31 / 10 / .شمس عين جامعة البنات.

 م(. توظيف النترنت في التعليم ومناهجه. الكويت. المجلة  التربوية.  2005عبداللطيف، حسين فرج. )
 . المجلد التاسع عشر. مارس. 47العدد                      

لدى طلب الدراسات العليا   )المنهجية/اإلحصائية( هــ(. صعوبات البحث العلمي 1433عسيري، عبدهللا. )
التربية بجامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورة. بقسم علم النفس بكلية 

 تخصص إحصاء وبحوث. كلية التربية وعلم النقس. جامعة أم القرى. مكة المكرمة
التقنيات التعليمية الحديثة   استخدامواقع  .م(2015ه/ 1436) .العصيمي، عبدالعزيز بن محمد بن شجاع

لتي يواجها معلمي ذوي صعوبات التعلم في منطقة  في غرفة المصادر والصعوبات ا
متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس  .القصيم
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 ( 1ملحق )
 االختبار التحصيلى

 عزيزى الطالب
إختيار  من مادة العلوم والخاصة بـــــ"الكون والنظام الشمسى"، أرجو األسئلة األتية تخص الوحدة الثالثة 

 اإلجابة الصحيحة من بين األقواس وذلك بكتابتها بدًل من النقاط.
 ( دقيقة. 40مدة اإلختبار )

 شكرًا على حسن تعاونك. 
 اسئلة عامة: 

 .................. شمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحيه ي (1
 النظام الشمسى (  -النجوم   -المجره   -) الكون 

 .................  الكواكب والنجوم وعناقيد المجرات جزئًا منبر تعت  (2
 المذنبات (  –المجموعه الشمسيه –) المجرات 

  ............. وحدة بناء الكون هى (3
 عنقود المجرات ( –الكواكب  –النجم  –) المجرة 

 .............. توجد النجوم فى تجمعات تعرف بـ  (4
 المجموعه الشمسيه ( –األقمار  –المجرات  –) الكواكب 

 الشمس أحد النجوم التى توجد فى مجموعه تعرف باسم   (5
 المجموعه المحليه (  –مجموعة درب التبانه   –السديم الشمسى  - ) المجموعه الشمسيه

 .............. على تجميع الماده عند نشاة الكون  ت من العوامل التى ساعد  (6
 التمدد ( –الضغط  –الجاذبيه   –) الحراره 

 حتى اآلن   ...............حجم الكون  (7
 يتمدد وينكمش (  –ينكمش    –يتمدد   –) ثابت 

 مليار سنه   ................حدث اإلتفجار العظيم منذ حوالى  (8
 (10  – 12 –  15-  18 ) 

 .يسمى  هو ثانى الكواكب بعداًعن الشمس ويتميز بأن اليوم على سطحه أكبر األيامكوكب ....... (9
 (الزهرة  -المشترى  – عطارد )

 مجموعات من المجرات والتى تدور معًا فى الفضاء الكونى بتأثير الجاذبيه تعرف بـ ......... (10
 (المذنب  -عناقيد المجرات   – مجموعة درب التبانه -)النظام الشمسي  

 هى القوة التى تتحكم فى حركة الكواكب أثناء دورانها حول الشمس . .......... (11
 ( قانون نيوتن –قوة انفجار النجم  –قوة جذب الشمس  –)قانون الجذب العام 
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 مؤسس نظرية السديم هو العالم .................   (12
 ابن الهيثم (  –نيوتن    –لبلس   –) الفريد هويل 

سادس الكواكب بعدا عن   كوكب ........... هو أكبر كوكب حجما فى المجموعه الشمسيه وهو  (13
سنه   12والسنه على سطحه  0.41بكبر مداره وأصغر الكواكب من حيث اليوم وهو  الشمس ويتميز

 ارضيه.
 (زحل -عطارد   –المشترى  –)الزهره  

 الكتلة × عجلة الجاذبية = ................... (14
 (المسافة -قوة الجذب  –السرعة  –)الوزن 

لشمس ) عكس إتجاه  يدور نجم الشمس حول مركز المجرة بنفس طريقة دوران الكواكب حول ا (15
 ويسغرق حوالى ......... .......... سنه لعمل  دوره كامله حول مركز المجرة . –عقارب الساعه (  

 مليار( 230  -مليون   230 -مليون  220 -مليار   220)
 تقع المجموعة الشمسية فى مجرة ...........  (16

 اندروميدا( -درب التبانه   -سحابة ماجلن  - الصوفي)
العالم فريد هويل نظريته حول كيفية تكون المجموعه الشمسيه على أساس ظاهرة فلكيه شهيره  بنى  (17

 تعرف باسم ظاهرة............
 ( لبلس -النجم العابر    -السديم  -)إنفجار النجوم 

وقد  –أن المسافات بين المجرات تزداد بمرور الزمن  Edwin Hubbleاكتشف العالم أدوين هابل   (18
 أطلق على هذه الظاهره الكونيه مصطلح ................

 تمدد الكون(  -اإلنفجار العظيم  - انكماش الكون  –)الكون المفتوح  
 ..........تتكون المجموعه الشمسيه من  (19

 ( كل ما ذكر خطأ –عدة نجوم    -نجمان  -د ح)نجم وا
 لذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر مليين السنين هما ................. الغازان ال (20

 الكسجين وثانى اكسيد الكربون   -                       الكسجين والهيليوم   -
 الهيدروجين وثانى اكسيد الكربون  -                      الهيدروجين والهيليوم  -
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 ( 2ملحق )
 االتجاه نحو التعليم اإللكتروني مقياس 

 :  بيانات شخصية
 ..............................:.السم
 .............................:.الفرقة

 ............................:.الشعبة
 : أخي الطالب / أختي الطالبة 

 الشخصي نحو كل عبارة من والمطلوب منك أن تعبر عن رأيك ، يتكون هذا المقياس من مجموعة عبارات 
، محايد ، موافق، موافق بشدة: ( في الخانة التي تتفق مع رأيك وهيوذلك بوضع علمة )، هذه العبارات 
 .غير موافق بشدة، غير موافق

 ولكن لكل شخص رأيه في ، لذلك ل توجد عبارات صحيحة أو خطأ، لحظ أن هذا المقياس ليس اختباراً 
 . والمهم هو أن تعبر أنت عن رأيك بصراحة، التعليم اإللكترونيالتجاه نحو  

 :  مثال توضيحي
 غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة

غير موافق 
 بشدة

      .التعليم في  اإلنترنت  استخدام  أؤيد

 :  ثم عبر عن رأيك بالطريقة التالية، إقرأ العبارة جيداً 
 ”.موافق بشدة“ ( في خانةبشدة على ما جاء بالعبارة السابقة ضع علمة )إذا كنت موافقًا 

 ”.موافق“ ( في خانةوإذا كنت موافقًا فقط على ما جاء بالعبارة فضع علمة ) 
 ”.محايد “ ( في خانةوإذا كنت محايدًا بالنسبة لما جاء بالعبارة فضع علمة ) 

 ”.غير موافق“ ( في خانةفضع علمة )وإذا كنت غير موافق فقط على ما جاء بالعبارة 
 ”.غير موافق بشدة“  ( في خانةوإذا كنت غير موافق بشدة على ما جاء بالعبارة فضع علمة )

 . واجعل علماتك واضحة، حاول أل تترك أي عبارة دون إبداء رأيك فيها، واآلن
 ولكم خالص الشكر والتقدير

 ة الباحث
 
 
 

من منظورين مختلفين عبر اإلنترنت تصميم مقرر  ، الوارد في: م(٢٠٠٦عبدالعاطي، حسن الباتع محمد. ) تم تطوير مقياس :
القائم على اإلنترنت لدى طلب  التعليمالبنائي والموضوعي وقياس فاعليته في تنمية التحصيل والتفكير الناقد والتجاه نحو 

 .كلية التربية جامعة اإلسكندرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية جامعة اإلسكندرية
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 االتجاه نحو التعليم اإللكتروني مقياس 
 غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة م

غير موافق 
 بشدة

 أوالً :الدافع

1 
 اإللكترونى التعليم يستخدم الذي المعلم أقدر
 . التعليم فى

       

2 

في  اإللكترونى التعليم استخدام عن أمتنع
  المخصص الوقت من انتهائي بمجرد التعليم
 . لذلك

     

3 
يسهم في حل كثير من  اإللكترونى التعليم

 المشكالت التي يعاني منها التعليم التقليدي
     

4 
  الدروس مشكلة من يزيد اإللكترونى التعليم

 . الخصوصية
     

5 

ال أعترف بالشهادات التي يحصل عليها  
 التعليممن خالل الطالب الذين يدرسون 

 اإللكترونى.

     

      .مميزاته من أكثر اإللكترونى التعليم سلبيات 6

      .مضيعة للوقت اإللكترونى التعليم 7

8 
 أن تلبث ال تربوية بدعة اإللكترونى التعليم
 -.تنتهي

     

9 
 تعليملل  التعليمي الدور تقدير في مبالغة هناك

 .اإللكترونى
     

10 
  في حرية أكثر يجعلني اإللكترونى التعليم
 . ذاتي عن التعبير

     

11 
 عمليتي في ثورة سيحدث اإللكترونى التعليم
 .التعليمو التعليم

     

12 
في   اإللكترونى التعليم استخدام في أرغب ال

 .التعليم
     

13 
 تحصيل درجة  من يقلل اإللكترونى التعليم

 . الدراسية للمواد الطالب
       

14 
 الطالب مع إال يصلح ال اإللكترونى التعليم

 .االنطوائيين
     

  
 غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة م

موافق غير 
 بشدة

 ثانياً: التفاعل والتعاون

1 
طالما أنه   اإللكترونى التعليمأحرص على 

 .متاح
     

2 
أتمنى أن تتاح لي الفرصة لالشتراك في أية  

 اإللكترونى. التعليممن خالل برامج 
     

3 
 التعليمالمعتمد على   التعليماستخدام 

 .شئ متعب ومجهد اإللكترونى
     

      .اإللكترونى التعليمب مهتم غير أنا 4

5 
في كافة   اإللكترونى التعليمأؤيد استخدام 

 .المراحل التعليمية
     

6 
أساعد زمالئي الذين لديهم صعوبات في   

 اإللكترونى. التعليم
     

7 
 التعليم كيفية حول زمالئي مع أتناقش

 .اإللكترونى
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 غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة م
موافق غير 

 بشدة
 ثانياً: التفاعل والتعاون

      .انتباهي ويجذب يثير اإللكترونى التعليم 1

2 
  الفردية الفروق يراعي ال اإللكترونى التعليم

 .الطالب بين
     

3 
أتجنب االشتراك مع زمالئي في األنشطة 

 اإللكترونى. التعليممن خالل التعليمية 
     

4 
 تدريبية دورات أية في المشاركة أتجنب

 .اإللكترونى التعليم على للتدريب
     

5 
 بين التفاعل يقلل اإللكترونى التعليم استخدام

 . والطالب المعلم
     

6 
اشارك زمالئي في تبادل البيانات 

 .اإللكترونى التعليموالمعلومات عبر مواقع 
     

      .اإللكترونى التعليماهتم بكل ما هو جديد في  7

 
 غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة م

موافق غير 
 بشدة

 ثالثاً: االتجاه للتحسين

      .تفكيري ينمي اإللكترونى التعليم استخدامي 1

2 
 الترابط يضعف اإللكترونى التعليم

 .الطالب بين االجتماعي
     

3 
أتمنى أن أكون عضواً في جماعة أصدقاء  

 .اإللكترونى التعليم
     

4 
 على التعليميةمعظم المواد  تحتوي أن أتمنى

 .اإللكترونى التعليم بكيفية خاصة موضوعات
     

5 
  المختلفة  الدراسية المواد تدرس أال أتمنى
 .اإللكترونى التعليم  عبر

     

6 
 التعليم التعليمأحب أن أقرأ عن أي شيء غير  

 .اإللكترونى
     

7 
 التعليمية بالمواقع قائمة  عمل على أحرص

 .المفيدةاإللكترونية 
     

8 
أكون سعيداً إذا عملت بعد تخرجي بمجال 

 .اإللكترونى التعليم

     

9 
 الجامعات إحدى إلى االنتساب  في أرغب

 .اإللكترونى التعليم عبر الدراسة تتيح  التي
     

10 
 طالبي مع  لتواصلا  في تخرجي بعد أرغب

 .اإللكترونى التعليممن خالل 
     

11 
 التعليم عن  الكلية في مؤتمر إقامة أتمنى

 .اإللكترونى
     

12 
للتعليم أرغب في مواصلة دراستي 

 .بعد التخرج اإللكترونى
     

13 
أتوقع أن تزيد حصيلتي للغة اإلنجليزية بكثرة 

 .اإللكترونى التعليماستخدامي 

     

14 
أبادر بوضع أفكار جديدة لتطوير مواقع 

 .اإللكترونى التعليم

     

 
 

 


