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التغوودرىىىحدداثىإاعدةىالحادوبىفيىالتحصولىوأثرىادتخدامىالتدروسىبمد
المفاهوميىلمفاهومىالبناءىالضوئيىواالتجاهاتىنحدوىاححوداءىلددالى دلبىالصد ىىىىىى

ى.احولىالثانويىالطلمي
ى

 *سالم عبد العزيز الخوالده. د        
 **قبةابتسام فارس المشا. د

 
ىالملخص

 
الغرر م  رره اررره الدراسررة اررو استدررراا مورر  لرردريي المررواد التعسوموررة بمسرراعد  الحاسررو  فرر  
التحرول ولغوو  المفااوم الخاطئة المتعسدرة بالباراا الئرو  ا واالاااراو احرو ا لوراا لرد  طر   

( طالباً  وزعوه 55) الرف ا ول الثااوي العسم   داراة بالط يدة التدسودية. لكوات عواة الدراسة  ه
ف  شعبتوه لسرف ا ول الثااوي العسم  ف  إلد  المدارس الثااوية لسركورا وزعت االان الشعبتان 

( فدرد 66عشوا وا لتشكول  اموعت  الدراسرة التا يبورة والئرابطة. م را الماموعرة التا يبورة )ن   
( 69لماموعرة الئرابطة )ن   لم لدريسها باستخدام المواد التعسوموة المحوسبةا ف  لوه درست ا

بالط يدة التدسودية. طبق لرموم لا يب  لئمه اختبراراً لحرروسواً فر  الباراا الئرو  ا واختبرار  فرااوم 
البااا الئو  ا و دواس االااااو احرو ا لوراا عسرج  امروعت  الدراسرة قبرل البردا بالدراسرة وبعرد 

 اااتهاا  اها.
اد بمساعد  الحاسو  او اً ذا دالة إلرا وة ف  لحرول ومظه و اتا ج الدراسة من لتدريي المو 

ط   الرف ا ول الثااوي العسم  ف  البااا الئو   ولرالح الماموعة التا يبوة. ومظه و اترا ج 
الدراسررة ميئرراً من لترردريي المررواد بمسرراعد  الحاسررو  اورر اً ذا دالررة إلرررا وة فرر  لغوورر  المفررااوم 

   لررد  طرر   الرررف ا ول الثررااوي العسمرر ا ولرررالح الماموعررة الخاطئررة المتعسدررة بالبارراا الئررو 
التا يبوة. كما مظه و اتا ج الدراسة من لتدريي المواد التعسوموة بمسراعد  الحاسرو  اور اً ذا دالرة 

 إلرا وة ف  الااااو ط   الرف ا ول الثااوي العسم  لرالح الماموعة التا يبوة.
 
 
 
 
 عة آل البيت، املفرق، األردن.كلية العلوم الرتبوية، جام* 

 **كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة آل البيت، املفرق، عمان.
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 املؼدمة: -1

يعد تعليم املفاىيم العلمية تعلمااً ذا معا ، وتوفيف اا ل ااش امل اكيتت الاه يواج  اا املايعلم ل اياتاو 
لذا، فإن تعلم املفاىيم األساسية ل املراليني اليومية من األىداف امل مة ل الرتبية العلمية وتدريس العلوم. 

 (Ausbel, 1968)األساسية والثانوية يعاد أماراً ايويااً ل تعلام املفااىيم األكثار ت ادماً. ف اد أباار أوزوباش 
إىل ضارورة توافاا املفااىيم ادديادة ماا املفااىيم الحلااب ة تادوث الايعلم ذي املعا ، مان ىناا، فإناو مان امل ام 

 .(Tsai, 2000)ال بلية لدى الطيتب ملحلاعدهتم ل بناء معرفي م ادديدة  ف املعرفةتعر  
، وأاداثاً، وإسما ىا  تكويناات واسايد  ت يكوااا الفارد املايعلم ذىنيااً، توجاد ل اً واملفاىيم ليحلت مواد

 .(Cepni, Tase & Kose, 2006)األفكار، واألمثلة على ىذه املفاىيم توجد ل العامل ات ي   ف ا  
ورمبااا ياايم بناااء املفاااىيم اليتااعبة والااه ييتااعت ف م ااا ب ااكش خميلااذ ل ع ااش املاايعلم. ف ااد ذكاار أماا  وتااام  

(Amir & Tamir, 1994) ش اااااااام قبااااااااة ومفاىياااااااول أاااداث معينااااااورون أفكااااراً اااااااااأن الطاايتب يط
و ااااااااااش إليااااااااااا توصااااااااااااامليفااااا أو املنحلاااا م مااااا موم. ويطلااااا علااااى ف اااام الطاااايتب  اااا  ااااااااااارمس  للعلااااااااااالياااادريس ال

ال ااااااااااااء الف اااااااام  اااااااا  الحلااااااااليم أو افااااااااا، ، والف اااااااام البااااااااديش، والف اااااااام الحلاااااااااذج، وعلااااااااوم األ،فااااااااااااااااااالعلم
(Barker&Carr, 1988; Simpson & Arnold, 1982; Treagust, 1988)  . 

ت علاااى الف ااام افاااا،  امليعلاااا مبوضاااو  البنااااء د مااان الدراساااات ل الع ااادين املاضااايني ركااا  وأجريااات عاااد
. وأباار (Mikkila, 2001; Hazel & Prosser, 1994)الضاوي  ل املاراليني امليوساطة والثانوياة 

ماة، وي ايمش علاى العدياد مان املفااىيم  بناء الضوي  يعد من املواضايا املد من ىذه الدراسات إىل أن العد
تعلم ااااااااااااااااااااا ل ييااااااااااااااااااااا املحلاااااااااااااااااااايويات اليعليميااااااااااااااااااااة اجملااااااااااااااااااااردة الااااااااااااااااااااه تيمياااااااااااااااااااا  بيتااااااااااااااااااااعوبة تعليم ااااااااااااااااااااا و 

(Bahar,Johnstone&Hansell,1999;Lawson & Thompson, 1988; Storey, 1989). 
د مان املعلماني بهناو مان أكثار املواضايا ية املرالة ا بيدايية، وي عر عدوييم تدريس ىذا املوضو  ما بدا

 .(Capa, 2000; Eisen & Stavy, 1992)تضمنا للمفاىيم اإلبكالية )اليتعبة( ل مادة األاياء 
والبناااء الضااوي  ىااو العمليااة الااه ياايم في ااا إنياااج مااواد عضااوية ماان مااواد  اا  عضااوية بحلاايطة باسااي دام 

ماااً وأساسااياً ل ف اام العديااد ماان  م. وياايدي دوراً (Schraraer & Stoltze, 1990)الطاقااة الضااويية 
تعيمد عليو ييا الكاينات اتية ل  ذاي ا ب كش     إذص امليعل ة باألنظمة اتيوية، الحلمات أو افيتاي

مباباار. فالطاقااة الااه تحلااي دم ا ييااا الكاينااات اتيااة ياايم اتيتااول علي ااا بيبويااش الطاقااة الضااويية بعمليااة 
 البناء الضوي  إىل ،اقة كيميايية ييم خت ين ا ل الكربوىيدرات.

ساب اً ألي ف م نظام  للبيئة، فحليتساش الذاذاء،  ىذا، ويعد ف م عمليه البناء الضوي  والينفس ميطلباً 
وببكات الذذاء، تبدأ بعملية البناء الضوي ، وتني   بعملية الينفس. وتيدي عملييا البناء الضوي  والينفس 
دوراً حمورياااً وأساسااياً ل النظااام البيئاا ، فماان ايتتمااا ياايم امييتااا  الطاقااة الضااويية ماان ال اامس، وتوف ىااا 

 .(Anderson, Sheldon & Dubay, 1990)ل ييا الكاينات اتية لعمليات األيض 
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ونيي اااة ألشمياااة ىاااذا املوضاااو  وصاااعوبيو، يل اااه معلماااو العلاااوم للببااا  عااان منااااا  تدريحلاااية بديلاااة ل 
تدريحلااا م لاااو. فعناااد اساااي دام ،راياااا اليااادريس الي ليدياااة ل تااادريس املواضااايا العلمياااة، يااايم تعلااام املوضاااو  

كر( ماان الطاايتب، وعااادة مااا ياايم افااع املفاااىيم العلميااة دون ف م ااا ف ماااً ا ي ياااً. مبحلاايوى املعرفااة )اليااذ 
ونيي ة لذلك   ييم ف م املفاىيم العلمية ف ماً علمياً سليماً كما ىو مطلوب. وتيثر ييا ىذه العوامش ل 

مناااا   اجتاىااات الطاايتب، وتطااورىم املعاارل، وليتاايل م العلماا . ماان ىنااا، تيضاان اتاجااة إىل البباا  عاان
 تدريحلية بديلة ليدريس ىذا النو  من املفاىيم اليتعبة ل العلوم.

ول عيترنا اتاضر الذي أقش ما ظمكن أن يطلا عليو أنو عيتر العلم واليكنولوجيا، ظمكن ا سيفادة من 
اليكنولوجيا ل تدريس العلوم. ويعد اسي دام اتاسوب ل اليدريس مان أكثار ىاذه اليكنولوجياات بايوعاً، 

مااااً  مدوراً  Computer-Assisted Instruction (CAI)يااايدي اليااادريس مبحلااااعدة اتاساااوب  ذإ
، أضااذ إىل ذلااك وجااود  (Chang, 2001)وفعاااً  ل الوقاات اتاضاار ل تعلاايم وتعلاام املفاااىيم العلميااة 

 Computer-Assisted Instruction Materialد يش على اتاجة إىل تطوير مواد تعليمية حموسبة 

(CAIM)   ليفعيااش اسااي دام اتواساايت ل صاافوف العلااوم، اياا  ظمكاان اسااي دام اتواساايت كااهدوات
د مااان املعلماااني والرتباااويني وقاااد أوصاااى عاااد (Bayraktar, .2000)محلااااعدة ليب ياااا األىاااداف الرتبوياااة 

والباااثني بياادريس املااواد مبحلاااعدة اتاسااوب ل صاافوف العلاوم. ف ااد أكااد عاادد ماان البااااثني أن اسااي دام 
 & Chang, 2001;   Coye)اتاسوب ل تدريس العلااوم  ييدي إىل زياادة ليتايش الطاااايتب العلمااا   

Stronebraker, 1994; Ferguson & Chapmen, 1993; Lee, 2001; Powell, Aeby 
& Carpenter, 2003; Rowe & Gregor, 1999; Cepni, Tas & Kose, 2006; Tjaden 

& Martin, 1995; Tsai & Chon, 2002.) 
أضااذ إىل ذلااك، ف ااد  أبااار عاادد ماان البااااثني إىل تااهثر قاادرات وم ااارات ا سي يتاااء العلماا  لاادى 

 ,Bayraktar, 2000; Shute & Bonar)الطايتب اصمابيااً باساي دام اليادريس مبحلااعدة اتاساوب 
باعور الطاايتب . كماا أباار عاادد مان الباااثني أيضاااً إىل أن اليادريس مبحلاااعدة اتاساوب ي ياد ماان (1986

 .(Ramjus, 1990)بالث ة بالنفس ويحلاعدىم على اكي اف اليفاعيتت بني املكونات املع دة للنظام 
ماان ج ااة أااارى، ف ااد أكااد عاادد ماان البااااثني علااى فاياادة الطري ااة الي ليديااة م ارنااة بالياادريس املاادعم 

علاى الياهث  الحلال   أكادوا إذ، (Morrell, 1992; Wainwright, 1989)باتاسوب ل تعلايم العلاوم 
اليعلمياااة . كماااا مل صمااااد عااادد ماااان  - ساااي دام اتاساااوب ل ا جتاىااااات واليبيتااايش ل العملياااة اليعليميااااة

الباااااااااااااثني فروقااااااااااااً تاااااااااااذكر باااااااااااني الطاااااااااااري يني )اليااااااااااادريس مبحلااااااااااااعدة اتاساااااااااااوب ، والطري اااااااااااة الي ليدياااااااااااة( 
(Coye&Stonebarker, 1994; Tjaden & Martin, 1995)  . 

إىل بعاض فواياد اليادريس مبحلااعدة اتاساوب كيطاوير قادرات  (Baki, 2000)باار بااك  ول امل ابش أ
إىل إمكانيااة زيااادة اليبيتاايش العلماا   (Lee, 2001)الطاايتب امليعل ااة باليبليااش والي ااوش. كمااا أبااار   

 واليواصش ل دروس العلوم، إذا ما مت تطور مواد تدريحلية مع زة باتاسوب وتنفيذىا ب كش فعال.
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 مشؽؾة الدرادة وأدىؾًفا: -2

 Computerالذار  مان ىاذه الدراساة ىاو اسي يتااء أثار تادريس املاواد اليعليمياة مبحلااعدة اتاساوب 
Assisted Instruction Material (CAIM)  ل اليبيتايش وتذيا  املفااىيم افا،ئاة امليعل اة بالبنااء

العلما  م ارناة بالطري اة الي ليدياة ل  الضوي ، وا جتاىات رمو األايااء لادى ،ايتب اليتاذ األول الثاانوي
تااادريس األايااااء. وقاااد مت اايياااار موضاااو  البنااااء الضاااوي  ل ىاااذه الدراساااة ألن مفاىيماااو تااادرس ل يياااا 
املحلاايويات اليعليمياااة، ويعاااد ماان املواضااايا اليتاااعبة ل تعلم ااا. وتااايدي عمليياااا البناااء الضاااوي  واليااانفس دوراً 

نظمة اتيوية، إذ تعدان من العناصر األساسية ل ف م العامل كنظام أساسياً ل ف م العديد من ايتايص األ
 بيئ ، إذ ظمكن اعيبارشما ج يني م مني وأساسيني من دورة املواد وسريان الطاقة ل النظام البيئ .

وىناااااك العديااااد ماااان الدراسااااات الااااه ركاااا ت علااااى مفاااااىيم البناااااء الضااااوي  والياااانفس ألشميي ااااا املن اجيااااة 
(Anderson, Sheldon & Dubay, 1990; Amire & Tamir, 1994; Balci, Cakiroglu 
Tekkaya, 2006; Ekici & Ekici & Aydin, 2007; Griffard, & Wandersee, 2001; 
Haslam & Treagust, 1987;  Ozay & Oztas, 2003; Yenilmez & Tekkaya, 

2006; Tas , Kose & Cepni, 2006). 
دراساااات أن الطاااايتب ل ييااااا املحلااايويات اليعليميااااة لااادي م ف اااام  اااا  وبااييتاااار، ف ااااد بينااات ىااااذه ال

مناسااات أو اااااا،  فيمااااا ييعلااااا بعاااادد ماااان الحلاااامات أو افيتااااايص امليعل ااااة بالبناااااء الضااااوي  مثااااش، تذذيااااة 
النباتاااات، ودور املااااء ل النباتاااات، ودور األوراق ل النباتاااات، وتباااادل الذاااازات، واليذذياااة الذاتياااة، وتعرياااذ 

نااااء الضاااوي ، ودور الضاااوء ل عملياااة البنااااء الضاااوي ، ودور صااابذة الكلوروفياااش ل البنااااء الضاااوي ، وأشمياااة الب
 والعيتقة بني الذذاء والطاقة، و،بيعة الينفس ولو ت الطاقة.

 ية:تالدراسة اإلجابة عن األسئلة اآل وب كش حمدد ااولت ىذه
يش ،ايتب اليتاذ األول الثاانوي العلما  ما أثر تادريس املاواد اليعليمياة مبحلااعدة اتاساوب ل ليتا -1

 ل موضو  البناء الضوي ؟
مااا أثاار تاادريس املااواد اليعليميااة مبحلاااعدة اتاسااوب ل تذياا  املفاااىيم افا،ئااة امليعل ااة مبوضااو  البناااء  -2

 الضوي  لدى ،يتب اليتذ األول الثانوي العلم ؟
ات ،يتب اليتذ األول الثاانوي العلما  ما أثر تدريس املواد اليعليمية مبحلاعدة اتاسوب ل اجتاى -3

  رمو األاياء؟
 فرضقات الدرادة: -3

 ل ضوء األسئلة الحلاب ة، ااولت الدراسة اايبار الفرضيات اليتفرية اآلتية:
ليتايش ،ايتب اليتاذ  ذات د لاة إايتاايية باني ميوساطات درجااتق و :   توجاد فار الف ضوة ا ولرج

لضااوي  الااذين دور سااوا املااواد اليعليميااة مبحلاااعدة اتاسااوب والااذين األول الثااانوي العلماا  ل موضااو  البناااء ا
 دوًرسوا بالطري ة الي ليدية. 
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البناااء بااني ميوسااط  درجااات ليتاايش مفاااىيم إايتااايية ذات د لااة ق و وجااد فاار ي   : الف ضرروة الثااوررة
اتاساوب والاذين الضوي  لدى ،يتب اليتذ األول الثانوي العلم  الاذين دور ساوا املاواد اليعليمياة مبحلااعدة 

 دور سوا بالطري ة الي ليدية.
اجتاىات ،يتب اليتذ األول ذو د لة إايتايية بني ميوسط  درجات وجد فرق ي:   الف ضوة الثالثة

الثااااانوي العلماااا  رمااااو األاياااااء الااااذين دور سااااوا املااااواد اليعليميااااة مبحلاااااعدة اتاسااااوب والااااذين دور سااااوا بالطري ااااة 
 الي ليدية.

 :أهؿقة الدرادة - 4

 تنبا أشمية الدراسة ل كواا:
تيناول موضوعاً من املوضوعات امل مة ل علم األاياء، وىو البناء الضوي ، والذي يوعيمد عليو ل  -1

 ف م الكث  من موضوعات األاياء.
اليذياا  املفاااىيم  واكيحلاااب الف اام العلماا   دريحلااية املدعمااة باتاسااوب ألاااداثوففاات املااواد الي -2

 ىذه الدراسة على ىذه الطري ة قليش )ل ادود علم البااثني( على اليتعيد احملل  والعريب. الحلليم، ومثش
قاااد تباااني أثااار تااادريس املاااواد اليعليمياااة مبحلااااعدة اتاساااوب ل تعلااايم ماااادة األايااااء م ارناااة بالطري اااة  -3

 لم .الي ليدية ل اليبيتيش، وأاداثاً اليذي  املفاىيم  لدى ،يتب اليتذ األول الثانوي الع
قااد تيكااد أشميااة تاادريس املااواد مبحلاااعدة اتاسااوب ل تااوف  بيئااة تعليميااة تفاعليااة تعمااش علااى مراعاااة  -4

 الفروق بني امليعلمني.
قد تفيد ل زيادة وع  معلم  العلوم بهشمية اسي دام مواد اليدريس املدعماة باتاساوب ل العملياة  -5

 اليعليمية.
 لكث  من املفاىيم العلمية اليتعبة واجملردة. قد تحل م ل ل يا اليعلم الفعال -6
 مصطؾحات الدرادة: -5

 ورد ل ىذه الدراسة عدد من امليتطلبات األساسية، وفيما يل  اليعريفات اإلجرايية تا.
 Computer Assisted Instruction Material لدريي المواد التعسوموة بمساعد  الحاسو 

(CAIM) 
دم في ا اتاسوب لعر  املواد اليعليمية، وميابعة اليعلم الذي يهاذ جماراه، ،ري ة تعليمية تفاعلية يحلي 

دما يعط  امليعلم الفرصة ليبديد وتوجيو الي دم الذي ضمارزه. ويايم ل ىاذه الطري اة ادماا ماا باني النيتاو  
 املكيوبة، واألبكال، واليتوت، واليتورة و  ىا. 

 : Traditional Methodالط يدة التدسودية )ااعتوادية(
ل تااادريس العلاااوم/ املفااااىيم  لااام ) معلااام العلاااوم( بالااادور الااارييس،ري اااة تعليمياااة )باااايعة( ي اااوم في اااا املع

العلميااة ويعي ااد أن دور املعلاام يكااون ساالبياً بوجااو عااام.  وتكااون بهساالوب العاار  اللفظاا ، يي لل ااا أساائلة 
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دون تداش آارين في ا، وقد تيحلاير ما ما حمددة، وباليا  ى  اإلجراءات اله ظمارس ا املعلم وفا اايياره 
 ىو موصوف ل امل رر.

 :Achievementالتحرول 
نااااااتي ماااااا ييعلماااااو الطااااايتب مااااان املفااااااىيم ل موضاااااو  البنااااااء الضاااااوي  مااااان كيااااااب األايااااااء للمرالاااااة و 

 الثانوية/الفر  
 يتش علي ا الطالت ، وي اس إجرايياً بالدرجة اله ضم2008/2009العلم  )املحليوى الثاين( للعام الدراس  

 على اايبار اليبيتيش ل البناء الضوي  واملعد أل را  ىذه الدراسة.
 :Misconceptionsالفهم الخاطئ 

ىو الف م الذي ضمملو الطيتب، ويحلي دمونو، ويدافعون عنو فناً من م أنو سليم، لكنو   ينحلا م ماا 
 .ملف وم معنيما توصلت إليو املعرفة العلمية 

 :Scientific understandingلسسوم الفهم العسم  ا
ىااو الف اام العلماا  الااذي ينحلاا م مااا مااا توصاالت إليااو املعرفااة العلميااة تااذا املف ااوم، والااذي يااييتءم  مااا 

 محليوى املادة العلمية ادديدة املراد تعليم ا.
 :Conceptual changeالتغوو  المفااوم  

ا إااايتل املف ااوم العلماا  الحلااليم حمااش املف اااوم ىااو عمليااة تذياا  ل البنيااة املفاااىيم  للطالاات ياايم ايتتاا
افاااا،  ل جماااال معاااني. ويك اااذ عناااو ل ىاااذه الدراساااة عنااادما تيذااا  إجاباااة الطالااات مااان اايياااار املف اااوم 

 افا،  إىل ااييار املف وم اليتبين أثناء إجابيو على ف رات اايبار مفاىيم البناء الضوي .
 :Attitudeاالااه 

دراسة بهنو بعور الفرد العام الثابت نحلبياً باليهييد أو املعارضة بال بول أو الرفض يعرف ا جتاه ل ىذه ال
رماو مااادة األاياااء. ويحلاايدل علاى ذلااك مببيتاالة اسااي ابات الطالاات علاى م ياااس ا جتاىااات رمااو األاياااء  

 كما تعرب عنو الدرجة الكلية اله ضميتش علي ا الطالت على ىذا امل ياس. 
 داتفا:حدود الدرادة وحمد -6

 من احملددات ليعميم نيايي ىذه الدراسة ما يل :
اقييترت نيايي ىذه الدراسة على ،يتب اليتذ األول الثانوي العلم  ل إادى املدارس الثانوية،  -1

 اليابعة ملديرية تربية لواء قيتبة املفرق.
اب األايااء اقييترت ىذه الدراسة على تطبيا ،ري اة اليادريس علاى موضاو  البنااء الضاوي  مان كيا -2

للمرالاااة الثاااانوي/الفر  العلمااا  )املحلااايوى الثااااين(. و،ب ااات ل الفيتاااش الدراسااا  الثااااين مااان العاااام الدراسااا  
2008/2009. 
ماادى يثيااش أفااراد الدراسااة جمليمع ااا، و اصااة أنااو مت ااييااار جممااوعه الدراسااة )الي ريبيااة والضااابطة(  -3

 بالطري ة ال يتدية )امليوافرة(.
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 ة:ابؼالدرادات الس -7

 الدرادات العربقة: -7-1

( إىل اسي يتاء ،ري ة اليدريس مبحلاعدة اتاسوب ل ليتيش ،لبة 2000وسعت دراسة امليتطفى ) -
 ( ،الباً 40ونت عينة الدراسة من )بالطري ة الي ليدية. وتكعربية اليتذ الياسا األساس  ل الفي ياء م ارنة 

وقااد مت  ماان ماادارس لااواء األ ااوار ال اامالية ل األردن.ااييااارىم قيتاادياً ماان مدرساايني  جاارى( ،البااة 40و)
 تم،باا قباش املعاداة وبعادىا، كماا اساي د اسي دام اايبار ليتيل  ل موضو  ات  الك رومذنا،يحل ،

أداة قيااااس  سي يتااااء اليذااا ات ل اجتاىاااات الطااايتب رماااو ،ري اااة اليااادريس مبحلااااعدة اتاساااوب. وأف ااارت 
ايتاااايياً ل ليتااايش ،لباااة اليتاااذ الياساااا األساسااا  ل الفي يااااء ليتاااا  نياااايي الدراساااة وجاااود فاااروق دالاااة إ

اجملموعة الي ريبية اله درست مبحلاعدة اتاسوب، بينا مل توجد فروق دالة إايتايياً ل ليتيش ،لبة اليتذ 
 الياسا األساس  ل الفي ياء تع ى لل نس واليفاعش بني ،ري ة اليدريس وادنس. 

( إىل تعاااارف أثاااار اتاساااوب ل اليبيتاااايش املبابااار وامليجااااش ل مااااادة 2001وىااادفت دراسااااة العمااار ) -
( ،البااً 114الكيمياء لدى ،لباة اليتاذ األول الثاانوي العلما  ل الكيميااء. وتكونات عيناة الدراساة مان )

 ااة ااييااار بااعبيني ماان كااش مدرسااة بالطري إذ جاارى واااادة للااذكور وأااارى ل ناااث، و،البااة ماان مدرساايني
برجمياة تعليمياة حموساابة للواادة األوىل مان كيااب الكيميااء لليتااذ األول  تماساي دو  الع اوايية البحلايطة،

الثانوي العلم . وأبارت نيايي الدراسة إىل وجود فروق دالة إايتايياً ل اليبيتيش املبابر تع ى إىل ،ري ة 
املبابار تعا ى  اليدريس ليتا  اجملموعاة الي ريبياة، كماا أباارت إىل وجاود فاروق دالاة إايتاايياً ل اليبيتايش

لل اانس، ل اااني مل تظ اار فااروق دالااة إايتااايياً ل اليبيتاايش املباباار تعاا ى لليفاعااش بااني ،ري ااة الياادريس 
وادنس. أما بالنحلبة لليبيتيش امليجش ف د أبارت نيايي الدراساة إىل وجاود فاروق ذات د لاة إايتاايية ل 

بيااة، ل اااني مل توجااد فااروق ذات د لااة اليبيتاايش امليجااش تعاا ى لطري ااة الياادريس، ليتااا  اجملموعااة الي ري
 إايتايية ل اليبيتيش امليجش تع ى إىل ادنس، واليفاعش بني ،ري ة اليدريس وادنس.

( دراسة ىدفت إىل اسي يتاء أثر ،ري ة اليعلم مبحلااعدة اتاساوب ل ليتايش 1995وأجرى ميتك ) -
 49ة الي ليدية، وتكونت عينة الدراسة من ،لبة اليتذ األول الثانوي العلم  ل الكيمياء م ارنة ما الطري 

ضامت  إذني للاذكور واإلنااث ل األردن، ،البااً( مان مدرسايني ثاانويي 23،البة و  26،الباً و،البة) من م 
( ،البااً و،الباة. واساي دم الببا  اايبااراً 25( ،البااً و،الباة، واجملموعاة الضاابطة )24اجملموعاة الي ريبياة )

مت تطبي و قبش املعادة وبعدىا، وبرناجماً ليتيلياً حموسباً ل الكيمياء. وتوصاش الببا  ليتيلياً ل الكيمياء، 
إىل عدم وجود فرق ذي د لة ل ليتيش الطلبة ل الكيمياء يع ى إىل ،ري ة اليدريس وادنس، كما توصش 

 .الباا  إىل عدم وجود فروق دالة إايتايياً ل اجتاىات الطلبة رمو اتاسوب تع ى لل نس
ف أثر اسي دام اتاسوب ل ليتيش ،يتب اليتذ تعر   إىل ( بدراسة ىدفت2002ل رىان )وقام ا -

األول الثانوي بإادى املدارس ل مديناة الرياا  ل اململكاة العربياة الحلاعودية ل مببا  الفي يااء ملحلايويات 
( 25ام اتاساااوب )الياااذكر والف ااام واليطبياااا. وبلااام عااادد ،ااايتب اجملموعاااة الي ريبياااة الاااه درسااات باساااي د
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، وبينات نياايي الدراساة ( ،البااً 25،الباً، وعدد ،ايتب اجملموعاة الضاابطة الاه درسات بالطري اة الي ليدياة )
عدم وجود فروق ذات د لة إايتايية ل محلايوى الياذكر باني جمماوعه الدراساة، بينماا وجادت فاروق ذات 

 ي ريبية.د لة إايتايية ل محليوى الف م واليطبيا ليتاح اجملموعة ال
ف أثار اسااي دام اتاسااوب ل محلااعدة الطاايتب علااى تعاار  إىل ( دراساة ىاادفت 2003) وأجارى باارب -

( ،البااً مان ،لبااة اليتاذ األول الثااانوي 106تعلام مف اوم املااول ل الكيميااء. وتكونات عينااة الدراساة ماان )
الذين تعلموا باتاسوب ل  العلم  ل الببرين. وقد أبارت نيايي الدراسة إىل زيادة أداء ،يتب اجملموعيني

ا ايبااااار اليبيتااااايل  بد لاااااة إايتااااايية عااااان أداء ،ااااايتب اجملماااااوعيني الضااااابطيني، كماااااا بينااااات النياااااايي أن 
  سي دام اتاسوب تهث اً فعاً  ل محلاعدة الطيتب على تعلم مف وم املول.

املادعم باتاساوب ( بدراسة ىدفت إىل اسي يتااء أثار ،ري اة اليادريس 2003وقام حممد والع لوين ) -
ل ليتيش ،لبة اليتذ العابر األساس  ل األاياء م ارنة بالطري ة الي ليدياة. وتكونات عيناة الدراساة مان 

إناث( من مدرسه النمو الرتبوي الثانوية للبنني والبنات اليابعة  29ذكور و  39( ،الباً و،البة من م )68)
، مااوزعني علااى جممااوعيني إاااداشما 1999/2000لدراساا  ملديرياة اليعلاايم افااا  ل عمااان، األردن للعااام ا

( ،البااً 19( ،البااً و،الباة واألاارى الي ريبياة في اا )34( ،الباة مب ماو  )14( ،البااً و)20ضابطة في ا )
( ،الباااااً و،البااااة، ول كليااااا اجملمااااوعيني درس الااااذكور ل بااااعت منفيتاااالة عاااان 34( ،البااااة مب مااااو  )15و)

ف اارة ااييااار ماان  33اسااة اايبااار ليتاايل  ل مبباا  األاياااء، تكااون ماان اإلناااث. واسااي دم ل ىااذه الدر 
ميعادد، وقاد ،باا قبااش إجاراء املعاداة الي ريبيااة وبعادىا. ومت اساي دام برنااامي ليتايل  حموسات ل األاياااء 
لدراسة موضو  الوراثة، و،با على ،لبة اجملموعة الي ريبية. وقد دلات نياايي الدراساة علاى وجاود فارق ذي 

إايتايية ل ليتيش الطلبة ل األاياء يع ى إىل ،ري ة اليدريس، ل اني مل ت ر إىل وجود فرق ذي د لة 
د لاااة إايتاااايية ل اليبيتااايش يعااا ى إىل ميذااا  ادااانس، ووجاااد أن تذااا اً اصمابيااااً ل اجتاىاااات ،لباااة اجملموعاااة 

 ة اجملموعة الضابطة.الي ريبية رمو اتاسوب قد ادث بعد إجراء املعادة الي ريبية م ارنة ما ،لب
 اااة اليعلااايم باساااي دام اتاساااوب ل ( بدراساااة ىااادفت إىل اسي يتااااء أثااار ،ري2004وقامااات جاااابر ) -

ااااداث اليذيااا  املفااااىيم  لااادى ،الباااات اليتاااذ الثاااامن األساسااا  ل موضاااو  الضاااوء ل جماااال البيتاااريات  إ
ردن. وتكوناات عيناة الدراسااة كهااد أفار  دراسااة الضاوء، ل إااادى املادارس اتكومياة ل مدينااة إرباد ل األ

( ،الباااااة، وزعااااات ع اااااوايياً إىل جمماااااوعيني، اجملموعاااااة الضاااااابطة مت تدريحلااااا ا وفاااااا سماااااوذج اليذيااااا  52مااااان )
املفااااىيم ، بينماااا اجملموعاااة الي ريبياااة، ف اااد مت تدريحلااا ا وفاااا سماااوذج اليذيااا  املفااااىيم  ماااا اساااي دام برجمياااة 

دالااة إايتااايياً ل ميوساا  ااادوث اليذياا  املفاااىيم  بااني  حموساابة، ومل ت اار نيااايي الدراسااة إىل وجااود فااروق
 اجملموعة الضابطة والي ريبية تع ى إىل ااييتف ،رق اليعليم.

( دراساااة ىااادفت إىل الك اااذ عااان أثااار اتاساااوب واإلنرتنااات ل 2007ربااايد )أوأجااارى باااديفات و  -
الي ليدية. وتكونت عينة رنة بالطري ة اليتيش ،يتب و،البات اليتذ الثامن األساس  ل مبب  العلوم م 

ااييارىاااا وتوزيع اااا ع اااوايياً إىل سااات جمموعاااات: اجملموعاااة  إذ جااارى( ،البااااً و،الباااة، 180راساااة مااان )الد
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( ،البااااً و،الباااة ومت 60بالطري اااة الي ليديااة، واجملموعاااة الي ريبياااة ) تسوااادر  و( ،البااااً و،الباااة، 60) الضااابطة
( ،البااااً و،الباااة، ومت تدريحلااا ا باساااي دام 60ياااة الثانياااة )تدريحلااا ا باساااي دام اتاساااوب، واجملموعاااة الي ريب

اإلنرتنت. وأبارت نيايي الدراسة إىل وجود فاروق ذات د لاة إايتاايياً تعا ى إىل ،ري اة اليادريس، وليتاا  
 اجملموعيني الي ريبييني، وعدم وجود فروق ذات د لة إايتايياً تع ى إىل جنس امليعلم. 

 

 الدرادات األجـيقة: -7-2

دراساة ااول أثار برناامي حماكااة اساي دام   Sterling & Gray (1991)جارى ساي يلني وجاري أ -
( ،البااً درساوا 40اتاسوب ل ميول الطيتب ومدى اسي ابي م مل رر اإلايتاء. وابيملت عينة الدراسة )

الي ليدياة عان ( ،البااً درساوا بالطري اة 36عن ،رياا برناامي احملاكااة عارب اتاساوب) اجملموعاة الي ريبياة(، و)
،ريا املعلم ) اجملموعة الضابطة(. وأبارت النيايي إىل وجود فروق دالة إايتايياً ل اليبيتيش املعرل ليتا  

 اجملموعة الي ريبية.
بدراسة ىدفت إىل لديد فعالية اليدريس مبحلاعدة اتاسوب م ارنة  Morrell (1992)وقام موريش  -

لبيولوجياااا العاماااة ل واااادا البنااااء الضاااوي  والوراثاااة واجتاىااااهتم رماااو بالطري اااة الي ليدياااة ل ليتااايش ،ااايتب ا
اليدريس مبحلاعدة اتاسوب. وأف رت نيايي الدراسة أن اليدريس مبحلاعدة اتاساوب مل يكان أكثار أو اقاش 
فعاليااة مااان اليااادريس الي ليااادي ل تع يااا  اليبيتااايش، إ  أن الطااايتب ل اجملموعاااة الي ريبياااة فضااالوا اليااادريس 

 دة اتاسوب.مبحلاع
بدراساة ىادفت إىل ملعرفاة أثار احملاكااة باتاساوب، و،ري ااة   Rutherford (1999)وقاام رذرفاورد  -

ال رح، ودورة اليعلم ل إدراك قوانني نيوتن ل اتركة ل اليتفوف العليا ل مبب  الفي يااء، ل منحلاوريا ل 
فروق ذات د لة إايتايية باني الطارق الاثيتث الو يات امليبدة األمريكية. وأبارت النيايي إىل عدم وجود 

 ل لحلني إدراك الطيتب ل وانني نيوتن ل اتركة.
دراسااة لبيااان أثاار ،ري ااة اااش امل ااكيتت باتاسااوب ل ليتاايش  Chang (2001)وأجاارى ت ااانم  -

( 78( ،الباااً و)78،لبااة اليتااذ العاباار ل مبباا  علااوم األر  ل تااايوان. وتكوناات عينااة الدراسااة ماان )
( ،الباة مت تاوزيع م علاى أرباا 69( ،الباً و)69لبة مت توزيع م على أربا بعت للم موعة الي ريبية، و)،ا

باااااعت للم موعاااااة الضاااااابطة. ومت تاااااادريس اجملماااااوعيني املوضاااااو  نفحلااااااو )الفيضاااااانات(، باساااااي دام اااااااش 
وأباارت نياايي امل كيتت باتاسوب للم موعة الي ريبية، وتدريس اجملموعاة الضاابطة بالطري اة الي ليدياة. 

الدراساااة إىل وجاااود فااااروق دالاااة إايتاااايياً ل ليتاااايش ،لباااة اليتاااذ العاباااار ل علاااوم األر  تعااا ى لطري ااااة 
 اليدريس ليتا  اجملموعة الي ريبية.

بدراساة ىادفت إىل اسي يتااء أثار ماواد  Tas, Kose & Cepni (2006)وقاام تااس وكاوز وسايب   -
،البااً و،الباة  53بنااء الضاوي . وتكونات عيناة الدراساة مان اليدريس املدعمة باتاسوب ل ف ام موضاو  ال

ل بااعبيني، ووزعاات ىاتااان ال ااعبيان ع ااوايياً إىل جممااوعيني جتريبيااة وضااابطة. أمااا اجملموعااة الضااابطة ف ااد 
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تدريحلاا ا بالطري ااة الي ليديااة، ل اااني درساات اجملموعااة الي ريبيااة باسااي دام مااواد الياادريس املدعمااة  جاارى
عطاااااء اايبااااار مفاااااىيم البناااااء الضااااوي  وم ياااااس ا جتاىااااات رمااااو األاياااااء للم مااااوعيني  باتاسااااوب، ومت إ

كاايبارين قبليني واايبارين بعديني. وأبارت نياايي الدراساة أن اليادريس مبحلااعدة اتاساوب قاد زاد فار  
ايياً ل ذماح الطيتب بالبناء الضوي  م ارنة بالطري ة الي ليدية. أضذ إىل ذلك كانت ىناك فروق دالة إايت

 تعليم م باسي دام اتاسوب. جرىاجتاىات الطيتب رمو األاياء، وليتا  الطيتب الذين 
دراسة ىدفت إىل اسي يتاء أثر ماواد  Cepni, Tas & Kose (2006)وأجرى سيب  وتاس وكوز  -

جتاىاات رماو اليدريس املدعمة باتاسوب امليعل ة بالبنااء الضاوي  ل اليبيتايش، وتذيا  املفااىيم افا،ئاة وا 
،الباً و،البة ل باعبيني لليتاذ اتاادي ع ار ل إاادى املادارس  52األاياء. وتكونت عينة الدراسة من 

تدريحلااا ا باساااي دام ماااواد  جااارىالثانوياااة ل تركياااا. ووزعااات ىاتاااان ال اااعبيان ع اااوايياً إىل جمموعاااة جتريبياااة، 
دية، وتضمن الييتميم الي ري  للدراسة بالطري ة الي لي تدرس باتاسوب، وأارى ضابطةاليدريس املدعمة 

إعطااااء ا ايباااار اليبيتااايل  ل البنااااء الضاااوي ، واايباااار مفااااىيم البنااااء الضاااوي ، وم يااااس ا جتاىاااات رماااو 
األاياء، قبش البدء بالدراسة وبعد ا ني اء من ا. وأباارت نياايي الدراساة اىل وجاود فاروق دالاة إايتاايياً ل 

تعاا ى إىل ،ري ااة الياادريس، وليتااا  الطاايتب الااذين درسااوا باسااي دام مااواد  ليتاايش الطلبااة بالبناااء الضااوي 
اليدريس املدعمة باتاسوب. من ج ة أارى مل يذ  اسي دام املواد اليدريحلية املدعمة باتاساوب املفااىيم 

،فيذ  ادث تذ ، افا،ئة األساسية امليعل ة مبوضو  البناء الضوي  ل اجملموعة الي ريبية كما كان ميوقعاً 
 ل اجتاىات الطلبة رمو العلوم ل اجملموعيني )الي ريبية والضابطة(.

بدراسااة ىاادفت إىل اسي يتاااء أثاار باارجمييني  Yesilyurt & Kara (2007)وقااام يحلاالورت وكااارا  -
تعليمياااني ميعل ياااني بان حلاااام افلياااة ل ليتااايش الطلباااة، وتذااا  مفااااىيم م افا،ئاااة واجتاىااااهتم رماااو األايااااء. 

لييتاااميم الي اااري  تطبياااا ا ايباااار اليبيتااايل  ل ا ن حلاااام افلاااوي، واايباااار مفااااىيم ا ن حلاااام وتضااامن ا
افلااوي، وم يااااس ا جتاىاااات قباااش البااادء بالدراساااة وبعااد ا ني ااااء من اااا. وأباااارت نياااايي الدراساااة إىل زياااادة 

ني. كمااا كااان  سااي دام اليبيتاايش ل ا ن حلااام افلااوي بعااد املعادااة الي ريبيااة وليتااا  اجملمااوعيني الي ااريبيي
الربجميات اليعليمية أثر إصمايب ل ف م الطيتب لوفيفة كش من ا ن حلاام املنيتاذ وا ن حلاام امليحلااوي. كماا 
بيناات الدراسااة ب اااء بعااض املفاااىيم افا،ئااة لاادى الطلبااة ل اجملمااوعيني الي ااريبييني ااا  بعااد ا ني اااء ماان 

أيضاااً إىل أن اسااي دام الربجميااات اليعليميااة قااد أدى إىل أاااداثاً املعادااة الي ريبيااة. وأبااارت نيااايي الدراسااة 
 تذي  ل اجتاىات الطلبة رمو األاياء وبد لة إايتايية.

دراسااة ىاادفت إىل اسي يتاااء أثاار الياادريس املاادعم باتاسااوب ل  Ozmen (2008)وأجارى اوزماان  -
( ،الباً و،البة ل 50عينة الدراسة من )ف م الطيتب للرواب  الكيميايية واجتاىاهتم رمو الكيمياء. وتكونت 

ان إىل جمموعاة بعبيني من بعت اليتذ اتاادي ع ار ل إاادى املادارس ل تركياا. ووزعات ىاتاان ال اعبي
بالطري اة الي ليدياة. وتضامن الييتاميم بابو  تباسي دام اتاساوب. واألاارى ضاابطة ودرسا تسر جتريبية د

الكيميايية، وم ياس ا جتاىات رمو األاياء قبش البدء بالدراسة الي ري  إعطاء اايبار اليبيتيش ل الرواب  



 5102 –العدد الثاني  -المجلد الثالث عشر ....................……. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 942 

وبعااد ا ني اااء ماان الياادريس. وأبااارت نيااايي الدراسااة إىل وجااود فااروق دالااة إايتااايياً ل ليتاايش الطلبااة ل 
، ليتاا  الطلباة الاذين تعلماوا بطري اة اليادريس املادعم باتاساوب.  الكيميايية تع ى لطري اة اليادريس الرواب 
أبااارت نيااايي الدراسااة إىل أن الطلبااة ل اجملموعااة الي ريبيااة كااانوا أكثاار ذماااااً ل إصاايتح مفاااىيم م كمااا 

افا،ئة. كما أبارت النيايي إىل وجود فروق دالة إايتايياً ل اجتاىات الطلبة رمو الكيمياء، وليتا  الذين 
 تعلموا بطري ة اليدريس املدعم باتاسوب.

بدراسة ىدفت إىل ت يت  أثر اليدريس املادعم    Kara & Kahrman (2008)وقام كارا وكرمان  -
باتاسوب ل اليبيتيش األكادظم  لطلبة اليتاذ الحلاابا ل ماادة الفي يااء. وبلام عادد امل ااركني ل الدراساة 

( ،الباً و،البة ل مثاين بعت، ووزعت ىذه ال عت ع وايياً إىل أربا بعت جتريبية بلم عدد ،لبي ا 253)
بطري ة اليادريس املدعماة باتاساوب، وأرباا باعت ضاابطة بلام عادد   احليدر ت جرىالباً و،البة، ( ،114)

بالطري اة الي ليدياة. ومت تطبياا اايباار اليبيتايش ل الفي يااء كاايباار  ت( ،البااً و،الباة، درسا139،لبي ا )
لفي ياااء لاادى ،لبااة قبلاا  وبعاادي. وأبااارت نيااايي الدارسااة إىل وجااود فااروق دالااة إايتااايياً ل اليبيتاايش ل ا

اليتااذ الحلاااابا تعااا ى لطري ااة اليااادريس، وليتاااا  الطلبااة الاااذين تعلماااوا باسااي دام ،ري اااة اليااادريس املدعماااة 
 باتاسوب.

 من خالل ادًعراض الدرادات السابؼة والحظ الياحٌان ما وؾي: -7-3

ورياش ، ومSterling & Gray (1991)أف ارت الدراساات الاه قاام لاا كاش مان: وساي لني وجاري  -
(1992) Morrell( وت ااانم 2001(، والعماار )2000، وامليتااطفى ،)(2001) Chang وال اارىان ،

، وكاااارا وكرماااان Ozmen (2008)وزمااان أ(، و 2003(، وحمماااد والع لاااوين )2003(، وبااارب )2002)
(2008) Kara &Karhman  أن ىناااك دوراً فعاااً  للياادريس مبحلاااعدة اتاسااوب ل العمليااة اليعليميااة

، ودراسة رذرفورد 1995)ة إذا ما قورن بالطري ة الي ليدية. بينما مل تظ ر دراسات كش من: ميتك )اليعلمي
(1999) Rutherford)  اثااااراً ذا د لااااة إايتااااايية للياااادريس مبحلاااااعدة باتاسااااوب ل العمليااااة اليعليميااااة

 اليعلمية.
 ,.Ozmen, 2008; Tas  et al؛ 2003أف ارت العدياد مان الدراساات )حمماد والع لاوين ، -

2006 Yesilyurt & Kara, 2007)  أن لليادريس مبحلااعدة اتاساوب اثاراً ذا د لاة إايتاايية ل ،
تذا اً ،فيفااً  Cepni et al., 2006)اجتاىاات الطايتب رماو العلاوم، بينماا أف ارت دراساة سايب  وزميتياو )

 ل اجتاىات الطيتب رمو العلوم.
 ,Cepni et al., 2006; Yesilyurt & Kara)؛ 2004أف ار عادد مان الدراساات )جاابر،  -

أن للياادريس مبحلاااعدة اتاسااوب دوراً حماادوداً ل أاااداثاً اليذياا  املفاااىيم ، مااا ب اااء بعااض املفاااىيم  2007
أن لليدريس مبحلاعدة  Ozmen (2008)  افا،ئة بعد ا ني اء من اليدريس، بينما أف رت دراسة اوزمن

 ي  املفاىيم .اتاسوب دوراً فعاً  ل إاداث اليذ
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  ا يموز الدراسة الحالوة بأاها:
 لاول الك ذ عن أثر تدريس املواد اليعليمية مبحلاعدة اتاسوب ل اليعليم العام. -
لااااول امل ارناااة باااني تااادريس املاااواد اليعليمياااة مبحلااااعدة اتاساااوب والطري اااة الي ليدياااة ل اليعلااايم العاااام،  -

 نعكاااس ذلااك علااى اليبيتاايش، واليذياا اعليااة الاايعلم واليعلاايم، واوحماولااة الك ااذ عاان أثرشمااا ل زيااادة ف
 املفاىيم ، وا جتاىات، دما قد ي  ا على اسي دام ا ل  رفة اليتذ.

  اله يحلي دم في ا اليدريس -ااثنيل ادود علم الب –ذه الدراسة احملاولة األوىل ادادة ااااااااااااد ىااااااااتع -
 ريس ل املدارس الثانوية ل مديرية تربية لواء قيتبة املفرق.مبحلاعدة اتاسوب كطري ة تد

 الطروؼــة واإلجــراءات: -8

 ة:راد الدرادأف -8-1

ااييااار أفااراد الدراسااة بطري ااة قيتاادية ماان ،اايتب اليتااذ األول الثااانوي العلماا  ل مدرسااة ل ااد جاارى 
سنة، اي  توفر 17-16ات أعمارىم بني بلعما الثانوية للبنني اليابعة ملديرية تربية لواء قيتبة املفرق، تراو 

ليطبيا الدراسة باإلضافة إىل اليعاون الذي أبدتو إدارهتا ما  –توفر اإلمكانيات  –ل ىذه املدرسة املي ات 
الباا ، وتعااون املعلام واربتاو، دماا جعاش املدرساة مناسابة إلجاراء الدراساة في اا. ومت تعياني إاادى ال اعت 

اً ليكون اجملموعة الي ريبية، وبعبة ثانية ليكون اجملموعة الضابطة. وقد بلم عدد املوجودة ل املدرسة ع وايي
درساااات اجملموعااااة الي ريبيااااة  إذ( ،الباااااً، 29( ،الباااااً واجملموعااااة الضااااابطة )26،اااايتب اجملموعااااة الي ريبيااااة )

عييادياة( باسي دام اليدريس مبحلاعدة اتاساوب، ل ااني درسات اجملموعاة الضاابطة بالطري اة الي ليدياة )ا 
  املوضو  نفحلو )البناء الضوي ( من كياب األاياء امل رر.

 ة:مًغريات الدراد -8-2

 :تيةاسة على امليذ ات اآلرك ت الدر 
 امليذ  املحلي ش: وىو ،ري ة اليدريس وتا محليويان:

 تدريس املواد اليعليمية مبحلاعدة اتاسوب. -1
 الطري ة الي ليدية. -2

 ت الدراسة ثيتثة ميذ ات تابعة ى :امليذ ات اليابعة: تناول
 اليبيتيش ل البناء الضوي . -1
 الف م العلم  الحلليم ملفاىيم البناء الضوي . -2
 ا جتاىات رمو األاياء. -3
 تصؿقم الدرادة: -8-3

ة من الدراسات ببو الي ريبية، ومن نو  تيتميم جمموعة جتريبية وجمموعة ضاابطة مبعاداة اااااااذه الدراساااااى
 ة مبحلاعدة اتاسوب، والضابطة درست بالطري ة اااواد اليعليمياااااة درست املاااااا، فالي ريبيااااااا بين اااااة فيماااااااخميلف
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 الي ليدية، ويرم  إىل تيتميم الدراسة كما يل :
E G  O1 O2 O3  ×    O1 O2 O3 
C G  O1 O2 O3 × O1 O2 O3 

 ة:املادة الًعؾقؿق -8-4

 وة المحوسبة:الب  اوة التعسوم
 ية ل إعدادىا:توقد مت اتبا  افطوات اآل 
،ة الباااا  وثيتثااة ماان معلماا  اسااء الضااوي  ل املرالااة الثانويااة بو لليااش حميااوى موضااو  البنااا جاارى -

 األاياء.
وضااا اطااة مفيتاالة للموضااو  مااا األاااذ بعااني ا عيبااار املفاااىيم اليتااعبة ماان اياا  الاايعلم واملفاااىيم  -

 البناء الضوي ، من ايتل مراجعة األدب الرتبوي ذي اليتلة، واربات البااثني.افا،ئة امليعل ة ب
، وبرنااااااااامي (PowerPoint)املااااااااادة الااااااااه مت تطويرىااااااااا باسااااااااي دام برنااااااااامي البوربويناااااااات  ترضااااااااعو  -

علااى جمموعااة ماان  (Paint shop Pro7)، وبرنااامي بيناات بااوب (Photoshop 6.0) 6الفوتوبااوب
ا لليدريس مبحلاعدة اتاسوب، ومدى يثيل ا للمادة اليعليمية املوجاودة ل املي يتيتني ملعرفة مدى ميتءمي 

الكياب امل رر. كما مت األاذ بعني ا عيبار عند إعداد الربجمية احملوسبة املفاىيم األساسية ل البناء الضوي  
  وعيتقي ا بذ ىا من املوضوعات، ونياجات اليعلم ل من اج األاياء للمرالة الثانوية.

 ة:أدوات الدراد -8-5

ثايتث أدوات ل ىااذه الدراساة وىاا : اايباار اليبيتاايش ل البنااء الضااوي ، واايباار مفاااىيم  تماساي د
 البناء الضوي ، وم ياس ا جتاىات رمو األاياء. وفيما يل  وصذ لكش أداة من األدوات املذكورة.

 االخًيار الًحصقؾي يف اليـاء الضوئي: -8-5-1

( مان ناو  ا ايياار مان ميعادد بهربعاة 1( ف ارة )امللباا25ل صاورتو الن ايياة مان )تكون ىاذا ا ايباار 
بدايش، وىو من إعداد الباااثني وتيتاميم ما. وقاد مت تيتاميمو ل يااس ليتايش مفااىيم البنااء الضاوي  لادى 

ت ،اايتب اليتااذ األول الثااانوي العلماا  قبااش املعادااة الي ريبيااة وبعاادىا. وقااد مت اتبااا  افطااوات واإلجااراءا
 الينفيذية اليالية ل إعداد ىذا ا ايبار.

لليش حميوى الفيتش األول )الكيميااء وافلياة( مان الواادة الرابعاة )العملياات اتيوياة ل افلياة( ل   -1
كياب األاياء للمرالة الثانوية/الفر  العلما  )املحلايوى الثااين( امل ارر لطلباة اليتاذ األول الثاانوي العلما ، 

 ن شما: اليفاعيتت الضويية، واليفاعيتت اليتضويية، ولديد املفاىيم اليابعة لكش حمور.وت حليمو إىل حموري
لديااااد النياجااااات افاصااااة وصاااايا ي ا لياااادريس مفاااااىيم البناااااء الضااااوي  عنااااد محلاااايويات )املعرفااااة،  -6

ى وا ساااييعاب، واليطبياااا( وف ااااً لييتااانيذ بلاااوم لاىاااداف الرتبوياااة، الاااه تذطااا  جوانااات احملياااوى الاااه يحلاااع
 ا ايبار ل ياس ا.
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إعاااداد جااادول مواصااافات ابااايمش علاااى ناااو  ف ااارات ا ايباااار ومحلااايويات األىاااداف لكاااش ف ااارة،  -3
 والنحلبة املئوية لكش محليوى.

( ف رة من نو  ا اييار من ميعدد بهربعة بادايش، باديش 25صيا ة ف رات ا ايبار البالم عددىا ) -4
ف رة محلايوى الف ام  11ف رات محليوى املعرفة، و طت  5وااد ىو اإلجابة اليتبيبة عن الف رة،  طت 

 ف رات محليوى اليطبيا. 9وا سييعاب، و
لليهكد من صدق ا ايبار مت عرضو على مثانية حمكمني: ثيتثة من أساتذة مادة فحليولوجيا النبات  -5

 أساليت تدريس ل ادامعات األردنية، وثيتثة من م رل مبب  العلوم اتياتية ضمملون درجة املاجحلي  ل
العلوم، ودرجاهتم ادامعية األوىل ل ماادة العلاوم اتياتياة ل ماديريات الرتبياة واليعلايم ل املفارق، واثناان مان 

 ض ااااة بعاااااادت صيا ااااااأعيات احملكمني، ااااااااوء ميتاظاااااااااأساتذة ال ياس والي وش ل جامعة آل البيت. ول ض
 .يتاظات اله أبدوىاالف رات ل ضوء امل

( ،البااً مان 35،با ا ايبار على عينة اسيطيتعية ل إادى مدارس جميما الدراسة تهلفت من ) -6
 ،يتب اليتذ األول الثانوي العلم  قبش البدء بينفيذ الدراسة.

حلات معاماش الثباات بطري اة ا ايباار أعيد تطبياا ا ايباار علاى العيناة املاذكورة بعاد أسابوعني، واو  -7
 (. 0,88وإعادتو فكان )

 اخًيار مػاهقم اليـاء الضوئي: -8-5-2

( من نو  ا اييار مان ميعادد، وصامم 2( ف رة )امللبا13تكون ىذا ا ايبار ل صورتو الن ايية من )
طميار الطالات  إذمن أجش قياس الف م العلم  الحلليم ملفاىيم البناء الضوي  قبش املعادة الي ريبية وبعدىا، 

صاابيباً وااااداً ماان أربعااة باادايش، أمااا الباادايش الثيتثااة األااارى فاايعكس أبااكال الف اام افااا،  لاادى جواباااً 
الطيتب، اله مت لديدىا ل األدب الرتبوي لدى الطيتب وامل ابيتت    الرمسية اله أجريت ما ثيتثة من 

س ساانوات. وقااد مت معلماا  األاياااء ذوي افااربة ل تاادريس األاياااء، وزادت ااارباهتم ل الياادريس عاان  اا
 اتبا  افطوات اآلتية ل إعداد ىذا ا ايبار:

ش حمياااوى موضاااو  البنااااء الضاااوي  واليااانفس مااان الفيتاااش األول مااان الواااادة الرابعاااة مااان كيااااب الااا -1
األاياء للمرالة الثانوية/ الفر  العلم  )املحليوى الثاين( ليبديد مفاىيم البناء الضوي  والينفس اله ييناوتا 

يتااش ماان الباااا  وم اارف تربااوي وثيتثااة معلمااني لااياااء ضمملااون درجااة البكااالوريوس ل األاياااء ىااذا الف
 واملاجحلي  ل أساليت تدريس العلوم.

النياجات افاصة مبوضو  البناء الضوي ، واملبنية على املن اج اتا  )وزارة الرتبية واليعليم،  تدداو  -6
2006.) 
 ,Balci)و اصاااة دراساااة بالحلااا  وبااااكرأوجلو وتيكاياااا روجعااات أدبياااات الببااا  ذات اليتااالة  -3

Cakiroglu & Tekkaya, 2006) ودراسة كابا ويلادرم وأوزدن ،(Capa, Yilidrim & Ozden, 
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 & Yenilmez، وينلما  و تيكاياا  (Ozay & Oztas, 2003)، ودراساة أوزاي وأوزتااس (2001
Tekkaya, 2006). 

( ف رة مان ناو  ا ايياار مان ميعادد بهربعاة بادايش ل 13)صيذت أسئلة ا ايبار اله تكونت من  -4
 ضوء النياجات افاصة، وأبكال الف م افا،  امليعل ة مبوضو  البناء الضوي  اله مت لديدىا.

مت عرضاااو علاااى دناااة مكوناااة مااان  حلاااة  إذلدياااد صااادق ا ايباااار بد لاااة صااادق احملياااوى،  جااارى -5
اياء، ودرجة املاجحلي ، أو الدكيوراه ل أساليت تادريس العلاوم، حمكمني ضمملون درجة البكالوريوس ل األ

وأجرياات بعااض اليعاادييتت ل نيتااو  بعااض الف اارات وباادايل ا بناااًء علااى ميتاظاااهتم، لكاا  تيتاابن أكثاار 
 يثييًت للف م افا، ، وأكثر ميتءمة ملحليوى الطيتب، وألىداف الدراسة. 

( ،البااً مان 35مدارس جميما الدراسة تهلفت من )،با ا ايبار على عينة اسيطيتعية ل إادى  -6
 ،يتب اليتذ األول الثانوي العلم  قبش البدء بينفيذ الدراسة.

حلات معاماش الثباات بطري اة ا ايباار أعيد تطبياا ا ايباار علاى العيناة املاذكورة بعاد أسابوعني، واو  -7
 (.0,78وإعادتو فكان )

 مؼقاس االجتاهات حنو األحقاء: -8-5-3

( ببناء ىذا امل ياس وتطويره، وذلك ل ياس اجتاىات ،ايتب اليتاذ األول الثاانوي 2008والده )قام اف
)أوافااااا ب اااادة، أوافااااا،   ادري،  Likertالعلماااا  رمااااو األاياااااء املاااادرج تاااادرصماً  اسااااياً ماااان نااااو  ليكاااارت 

 ( ف رة موزعة على ثيتثة أبعاد، وى :38أعار ، أعار  ب دة(، وتكون ىذا امل ياس من )
 قيمة مادة األاياء. -1
 ا سيميا  مبادة األاياء. -2
 مدرس مادة األاياء. -3

 وقد كان نيتذ الف رات ميتو اً بطري ة إصمابية، والنيتذ اآلار ميتو اً بطري ة سلبية.
( 5،4،3،2،1( للعبااارات )ا جتاىااات( املوجبااة والعكااس )1،2،3،4،5ولحلاات الاادرجات بالرتتياات )
اليهكد من صدق امل يااس ل الدراساة الاه مت في اا بنااؤه ألول مارة )افوالاده، بالنحلبة للعبارات الحللبية، ومت 

 (.0,95لفا )أم معامش ثباتو باسي دام كرونباخ (، وبل2008
 ذ:إجراءات الًـػق -8-5-4

 توزيع م ع وايياً إىل جمموعه الدراسة. جرى( ،الباً، 55دراسة املكونة من )ااييار أفراد ال -
اليبيتيل  ل البناء الضوي ، واايبار مفاىيم البناء الضوي ، وم ياس ا جتاىات رمو تطبيا ا ايبار  -

 األاياء على جمموعه الدراسة قبش البدء بالدراسة.
عاادة ل اااءات بااني  ت اادعت اادش املااادة اليعليميااة ماان البااااثني ملعلاام األاياااء قبااش الباادء بالدراسااة، و  -

ليااااادريس ليت،مئناااااان علاااااى أناااااو ي اااااوم بيطبياااااا املعاداااااة الي ريبياااااة الباااااااثني واملعلااااام املاااااذكور أثنااااااء عملياااااة ا
للم موعيني الي ريبية وا عييادية بال كش املناست واملطلوب، ومث زيارة كش جمموعاة مان جمماوعه الدراساة 
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أثناااء عمليااة الياادريس، كمااا جاارى ا تيتااال مبعلاام الي ربااة عاادة ماارات أساابوعياً ،يلااة فاارتة ل ثاايتث زيااارات 
 وذلك ل جابة عن أي سيال أو اش أي م كلة ،ارية.الي ربة، 
تنفياااذ اليااادريس وفاااا األصاااول اليتزماااة لكاااش مااان اليااادريس مبحلااااعدة اتاساااوب واليااادريس  الي ليااادي  -

املااادة احملوساابة للطلبااة ماان املعلاام بواسااطة  ترضااعو  مبحلاااعدة اتاسااوب)ا عيياادي(، ففيمااا ييعلااا بالياادريس 
باات الفرصااة للطلبااة للعمااش علااى الربنااامي ضاامن جمموعااات، وتركاا ت ، وماان مث أتيData-showداتااا بااو 

األن طة اليعليمية ل املواد احملوسبة اول م اىدة األبكال، والرسوم، ومنن وت ويد اليتور امليبركاة، وااش 
 امل كيتت بدً  من ال راءة الطويلة للمعرفة العلمية أو ال رح من املعلم.

 ا ييعلا باليدريس الي ليدي، ف د مت تدريس الطيتب عن ،ريا ال رح واملناق ة واليوضين ااااااااااااا فيماااااااااااااااأم
باسااي دام الحلاابورة والطباباا  ل  رفااة اليتااذ، وعاار  ميتااورات الكياااب علااى بااكش باافافيات أي كااان 

فيتاش الدراسا  الثااين اليدريس ميمرك ا على املعلم، ومت البدء بينفيذ عملية اليادريس ل النيتاذ الثااين مان ال
( ايتااص 7، ومت تاادريس املااادة اليعليميااة امليعل ااة بالبناااء الضااوي  ل )2008/2009ماان العااام الدراساا  

 صفية لكش جمموعة من جمموعه الدراسة.
تطبيا اايباري اليبيتيش ل البناء الضوي ، ومفاىيم البناء الضوي ، وم ياس ا جتاىات رمو األاياء  -

 ليدريس.بعد ا ني اء من ا
وتبويب ااااا، وفااااا تيتااااميم الدراسااااة احملاااادد، وأجرياااات علي ااااا اليبلااااييتت  عااااتترتياااات البيانااااات الااااه يو  -

 Statistical Package for the Socialاإلايتااايية والوصاافية وا ساايد لية باسااي دام نظااام 

Sciences (SPSS). 
 ة اإلحصائقة:املعاجل -8-5-5

 :تيةآلة اإلايتايية وفا افطوات ايت املعاد
 ايبار الفروق بني امليوسطات اتحلابية جملموعه الدراسة قبش البدء باملعاداة اساي دم اايباار )ت(  -

 للبيانات    املرتبطة على نيايي ا ايبارين ال بليني وم ياس ا جتاىات رمو األاياء.
الي ريبية ل ليتيش مفاىيم  ايبار الفروق بني امليوسطات اتحلابية جملموعه الدراسة، وأثر املعادة  -

علاااى نياااايي ا ايباااار اليبيتااايل   (MANOVA)البنااااء الضاااوي  اساااي دم للياااش اليبااااين ميعااادد امليذااا ات
 البعدي ل البناء الضوي .

 ايبار الفروق بني امليوسطات اتحلابية جملموعه الدراسة، وأثر املعادة الي ريبية ل إااداث اليذيا   -
 يبار )ت( للبيانات    املرتبطة على نيايي اايبار مفاىيم البناء الضوي .املفاىيم  اسي دم اا

 ايباااار الفاااروق باااني امليوساااطات اتحلاااابية جملماااوعه الدراساااة، وأثااار املعاداااة الي ريبياااة ل اجتاىاااات  -
الطااايتب رماااو األايااااء اساااي دم اايباااار )ت( للبياناااات  ااا  املرتبطاااة علاااى نياااايي م يااااس ا جتاىاااات رماااو 

 ياء.األا
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 ة:نًائج الدراد -9

ىاادفت ىااذه الدراسااة إىل اسي يتاااء أثاار تاادريس املااواد اليعليميااة املاادعم باتاسااوب ل اليبيتاايش، وتذياا  
 املفاىيم افا،ئة امليعل ة بالبناء الضوي  وا جتاىات رمو األاياء لدى ،يتب اليتذ األول الثانوي العلم ، 

 فة إىل الع وايية ل ااييار العينة، ف د مت ما يها:ولليهكد من تكافي جمموعه الدراسة، باإلضا
 تطبيا اايبار قبل  على اجملموعيني الي ريبية والضابطة اا  بيبيتيش الطيتب ل البناء الضوي . -1
تطبيااااا اايبااااار قبلاااا  علااااى اجملمااااوعيني الي ريبيااااة والضااااابطة اااااا  بف اااام الطاااايتب ملفاااااىيم البناااااء  -6

 الضوي .
 اىات رمو األاياء ال بل  على اجملموعيني الي ريبية والضابطة.تطبيا م ياس ا جت -3

امليوسااطات اتحلااابية وا رمرافااات املعياريااة لكااش ماان درجااات اجملموعااة الي ريبيااة واجملموعااة  جتواسااي ر 
( ىذه اإلايتاييات لادرجات كاش مان 1الضابطة على كش اايبار من ا ايبارين وامل ياس، ويبني اددول )

لى ا ايبار اليبيتيل  ل البناء الضوي ، واايباار مفااىيم البنااء الضاوي ، وم يااس اااااااااادراسة عاااااااوعه الااااجمم
 ا جتاىات رمو األاياء.

 (1جدول )
المتوسطاو الحسابوة واااح افاو المعوارية لدرجاو كل  ه الماموعة التا يبوة والماموعة الئابطة )قبل بدا 

 تحروس  ف  البااا الئو   واختبار  فااوم البااا الئو   و دواس االااااو احو ا لوااالتا بة( عسج ااختبار ال
 ا رمراف املعياري امليوس  اتحلايب العدد اجملموعة ا ايبار

 2,13 12,56 26 الي ريبية ا ايبار اليبيتيل  ل البناء الضوي 
 2,87 12,10 29 الضابطة

 1,69 4,31 26  ريبيةالي اايبار مفاىيم البناء الضوي 
 1,83 4,07 29 الضابطة

 25,79 128,08 26 الي ريبية م ياس ا جتاىات  رمو األاياء
 25,27 127,52 29 الضابطة

و ايباااار الفاااروق باااني امليوساااطات للم ماااوعيني الي ريبياااة والضاااابطة علاااى اايباااار اليبيتااايل  ل البنااااء 
وي  ال بلاااا ، وم ياااااس ا جتاىااااات رمااااو األاياااااء ال بلاااا ، مت الضااااوي  ال بلاااا ، واايبااااار مفاااااىيم البناااااء الضاااا

 ( ىذه النيايي.2اسي دام اايبار )ت( للبيانات    املرتبطة، ويبني اددول )
 (6جدول )

خ صة اتا ج اختبار )و( لمداراة  توسطاو درجاو ط   الماموعة التا يبوة والماموعة الئابطة عسج ااختبار 
    واختبار  فااوم البااا الئو   و دواس االااااو احو ا لوااالتحروس  ف  البااا الئو 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة الي ريبية الد لة محليوى )ت( قيمة امليوس  اتحلايب ا ايبار
 0,550 0,80 12,10 12,65 اليبيتيل  ل البناء الضوي 

 0,238 0,50 4,07 4,31 مفاىيم البناء الضوي 
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 0,559 0,081 127,52 128,08 ات رمو األاياءم ياس ا جتاى
( بني ميوسط  أداء ،يتب α  =0,05( عدم وجود فروق ذات د لة إايتايية )2ييبني من اددول )

جممااوعه الدراسااة الي ريبيااة والضااابطة علااى ا ايبااار اليبيتاايل  ل البناااء الضااوي ، كمااا ييبااني ماان اداادول 
( باااني ميوساااط  أداء ،ااايتب اجملماااوعيني علاااى اايباااار α  =0,05( عااادم وجاااود فاااروق دالاااة إايتاااايياً )2)

( بااني أداء ،اايتب α  =0,05مفاااىيم البناااء الضااوي ، كمااا ييبااني أيضاااً عاادم وجااود فااروق دالااة إايتااايياً )
اجملموعاااة الي ريبياااة واجملموعاااة الضاااابطة علاااى م يااااس ا جتاىاااات رماااو األايااااء، وىاااذه النياااايي تعااا  تكاااافي 

والضاااابطة علاااى اايباااار اليبيتااايش ال بلااا  ل البنااااء الضاااوي ، واايباااار مفااااىيم البنااااء  اجملماااوعيني الي ريبياااة
الضوي ، وم ياس ا جتاىات رمو األاياء ال بلا ، ونيي اة لليكاافي ال بلا  باني أداء ،ايتب اجملماوعيني علاى 

تبة علاى اليكاافي، ا ايبارين ال بليني، وم ياس ا جتاىات ال بل ، يت اليبلييتت اإلايتايية املناسبة واملرت 
 وفيما يل  عر  نيايي إجابات أسئلة الدراسة.
 الـًائج املًعؾؼة بالػرضقة األوىل:

ليتاايش ،اايتب اليتااذ األول  بااني ميوسااطات درجااات  توجااد فااروق  نيتاات ىااذه الفرضااية علااى أنااو:
، والااذين دوًرسااوا الثااانوي العلماا  ل موضااو  البناااء الضااوي  الااذين دور سااوا املااواد اليعليميااة مبحلاااعدة اتاسااوب

 بالطري ة الي ليدية.
و ايبار ىذه الفرضية مت اسي راج امليوسطات اتحلابية وا رمرافات املعيارية لدرجات كاش مان اجملموعاة 
الي ريبياااة واجملموعاااة الضاااابطة لكاااش محلااايوى مااان محلااايويات بلاااوم الثيتثاااة )املعرفاااة وا ساااييعاب واليطبياااا(، 

( ىااذه 3ار اليبيتاايل  ل البناااء الضااوي  البعاادي، ويبااني اداادول )واليبيتاايش الكلاا ، وذلااك علااى ا ايباا
 اإلايتاييات.

 (3جدول )
عسج  المتوسطاو الحسابوة واااح افاو المعوارية لدرجاو كل  ه الماموعة التا يبوة والماموعة الئابطة

  اموعة فد او ااختبار التحروس  ف  البااا الئو   لسب  ستوياو بسوم

 اجملموعة الضابطة ة الي ريبيةاجملموع املحليويات
 ا رمراف املعياري امليوس  اتحلايب ا رمراف املعياري امليوس  اتحلايب

 0,90 3,62 0,78 3,73 املعرفة
 2,26 6,59 1,94 8,62 ا سييعاب
 1,95 4,83 1,63 6,5 اليطبيا

 4,66 14,96 3,92 18,85 اليبيتيش العام
طات درجاااااااات ،ااااااايتب كاااااااش مااااااان اجملموعاااااااة الي ريبياااااااة             ( اااااااااييتف ميوسااااااا3ييتااااااااع مااااااان ادااااااادول )

واجملموعة الضابطة على محليويات بلوم املعرفياة الثيتثاة )املعرفاة وا ساييعاب واليطبياا(، واليبيتايش العاام ل 
اايبااار ليتاايش البناااء الضااوي  البعاادي، و ايبااار الفااروق بااني امليوسااطات اتحلااابية للم مااوعيني الي ريبيااة 
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علاااااااى اايباااااااار ليتااااااايش البنااااااااء الضاااااااوي  البعااااااادي مت اساااااااي دام للياااااااش اليبااااااااين ميعااااااادد اليذااااااا   والضاااااااابطة
(MANOVA)( ىذه النيايي.4، ويبني اددول ) 

 (4الادول )
لحسول التبايه  تعدد التغو  لدرجاو كل  ه  اموعت  الدراسة )التا يبوة والئابطة( عسج لحرول الط   ف  

 لعام ف  ااختبار التحروس  ف  البااا الئو   ستوياو بسوم الث وة والتحرول ا

 توسط   اموع الم بعاو ااختباراو  ردر التبايه
 الم بعاو

 قومة اإللرا  
 )ف(

 ستو  
 الدالة

 0,632 0,232 0,166 0,166 املعرفة ،ري ة اليدريس
 0,001 *12,613 56,448 56,448 ا سييعاب
 0,001 *11,772 38,344 38,344 اليطبيا

 0,002 *11,048 206,450 206,450 اليبيتيش العام
( عادم وجاود فاروق ذات د لاة إايتاايية باني درجاات ،ايتب كاش مان اجملموعاة 4ييتاع من ادادول )

الي ريبيااة واجملموعااة الضااابطة علااى محلاايوى املعرفة)اليااذكر( ليتايبااار اليبيتاايل  ل البناااء الضااوي  البعاادي، 
( وجاود 4(  ا  دالاة إايتاايياً، وييتااع مان ادادول )0,232حلاوبة )وقد بينت النيايي أن قيماة ففف احمل

فاااروق دالاااة إايتاااايياً باااني درجاااات ،ااايتب كاااش مااان اجملموعاااة الي ريبياااة واجملموعاااة الضاااابطة علاااى محلااايوى 
بيناات النيااايي أن قيمااة ففف احملحلااوبة قااد  كماااا سااييعاب ليتايبااار اليبيتاايل  ل البناااء الضااوي  البعاادي،  

( ليتااا  ،اايتب اجملموعااة 0,001ىااذه ال يمااة دالااة إايتااايياً عنااد محلاايوى الد لااة )(، و 12,613بلذاات )
(  أيضاااً وجااود فااروق دالااة إايتااايياً بااني درجااات ،اايتب كااش ماان 4الي ريبيااة، كمااا ييتاااع ماان اداادول )

اجملموعة الي ريبية واجملموعة الضابطة على محليوى اليطبياا ليتايباار اليبيتايل  ل البنااء الضاوي  البعادي، 
( 0,001( ، وىاذه ال يماة دالاة إايتاايياً عناد محلايوى الد لاة )11,772وقد بلذت قيماة ففف احملحلاوبة)

( وجااود فااروق دالااة إايتااايياً بااني درجااات ،اايتب كااش ماان اجملموعااة الي ريبيااة 4وييبااني أيضاااً ماان اداادول )
بلذااات قيماااة ففف  واجملموعاااة الضاااابطة ل اليبيتااايش العاااام  ايباااار مفااااىيم البنااااء الضاااوي  البعااادي،  كماااا

(، وىذه النيي ة تع  وجود 0,002( وىذه ال يمة دالة إايتايياً عند محليوى الد لة )11,048احملحلوبة )
فروق ذات د لة إايتايية ل ليتيش ،يتب اليتذ األول الثانوي العلما  ل البنااء الضاوي  تعا ى لطري اة 

يااو تاارفض الفرضااية اليتاافرية األوىل، والااه الياادريس، ليتااا  الطاايتب الااذين تعلمااوا مبحلاااعدة اتاسااوب، وعل
  توجاد فاروق ل ليتايش ،ايتب اليتاذ األول الثاانوي العلما  ل موضاو  البنااء الضاوي   تنص على أناو:

 الذين دور سوا مبحلاعدة اتاسوب والذين دوًرسوا بالطري ة الي ليدية.
 الـًائج املًعؾؼة بالػرضقة الٌانقة:

املفااىيم  ذو د لاة إايتاايية باني ميوساط  درجاات ليتايشوجد فرق ي   نيتت ىذه الفرضية على أنو:
لاادى ،اايتب اليتااذ األول الثااانوي العلماا  ملفاااىيم البناااء الضااوي ، الااذين دور سااوا املااواد اليعليميااة مبحلاااعدة 

 اتاسوب والذين دوًرسوا بالطري ة الي ليدية.
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بامليوسااااطات اتحلااااابية وا رمرافااااات  و ايباااار ىااااذه الفرضااااية مت اسااااي راج البيانااااات اإلايتااااايية امليمثلااااة
املعيارية لدرجات كش من اجملموعة الي ريبية واجملموعة الضابطة على اايبار مفاىيم البناء الضاوي  البعادي،  

 (.5كما ىو مبني ل اددول )
 (5الادول )

 فااوم البااا دالة الف وق بوه  توسط  درجاو كل  ه الماموعة التا يبوة والماموعة الئابطة عسج اختبار  
 لئو  

 محليوى الد لة قيمة )ت( ا رمراف املعيارية امليوس  اتحلايب العدد اجملموعة
 0,001 *3,64 2,17 6,84 26 اجملموعة الي ريبية
   1,80 4,9 29 اجملموعة الضابطة

يبيااة ( أن ىناااك زيااادة ملبوفااة ل ميوساا  األداء البعاادي ألفااراد اجملموعااة الي ر 5ييتاااع ماان اداادول )
علاى اايبااار مفااىيم البناااء الضاوي  البعاادي نيي اة  سااي دام اليادريس املاادعم باتاساوب، إذ بلاام ميوساا  

(، أي بفاارق 4,90(، بينما بلم ميوس  أداء أفراد اجملموعة الضابطة )6,84أداء أفراد اجملموعة الي ريبية )
 ( ليتا  أفراد اجملموعة الي ريبية.1,94م داره )

)ت( مل ارنة ميوسطات درجات ،يتب كش من اجملموعة الي ريبياة واجملموعاة الضاابطة  واسي دم اايبار
 ( ىذه النيايي.5على اايبار مفاىيم البناء الضوي  البعدي، ويبني اددول )

(  وجااود فااروق ذات د لااة إايتااايية بااني ميوسااط  درجااات كااش ماان  اجملموعااة 5ييتاااع ماان اداادول )
(، 3,64لى اايبار مفاىيم البناء الضوي  البعدي، اي  بلذت قيمة فتف )الي ريبية واجملموعة الضابطة ع

(، وىاااذه النيي اااة تعااا  وجاااود فاااروق ذات د لاااة 0,001وىااا  قيماااة دالاااة إايتاااايياً عناااد محلااايوى الد لاااة )
إايتااايية ل تذياا  املفاااىيم واكيحلاااب الف اام العلماا  الحلااليم  ملفاااىيم البناااء الضااوي  لاادى ،اايتب اليتااذ 

ي العلمااا  تعااا ى لطري اااة اليااادريس، ليتاااا  الطااايتب الاااذين تعلماااوا باساااي دام املاااواد اليعليمياااة األول الثاااانو 
 احملوسبة.

وملعرفة اني ار الف م افا،  ملفاىيم البناء الضوي ، قبش املعادة الي ريبية وبعدىا لدى ،يتب جمموعه 
 ايباار الثيتثاة ع ارة ل اايباار الدراسة الي ريبية والضابطة، جرى لليش اإلجابات لكش ف رة من ف ارات ا

مفاىيم البناء الضوي  املطبا قبش املعادة الي ريبية وبعدىا، لدف اسي راج النحلت املئوية لطيتب كش من 
اجملموعة الي ريبياة واجملموعاة الضاابطة الاذين اايااروا الف ام الحلاليم وافاا،  لكاش مف اوم مان مفااىيم البنااء 

 الضوي .
: إىل 33,15ياااااد نحلاااابة الطاااايتب الااااذين ظميلكااااون الف اااام العلماااا  الحلااااليم ماااان وقااااد بيناااات النيااااايي ازد

: لدى ،يتب اجملموعة الي ريبية، إ  أن ىذه النحلبة مل ترتفا بامل دار نفحلو لدى ،يتب اجملموعة 52,69
 : بعد اليدريس بالطري ة الي ليدية.37,69: إىل 31,31الضابطة إذ ارتفعت من 

ئويااة للف اام العلماا  الحلااليم وافااا،  لاادى ،اايتب اجملموعااة الي ريبيااة ىااذا، وقااد دل احلاااب النحلاات امل
والضابطة على وجود فروق جوىرية بني اجملموعيني، فعلى سبيش املثال بينات نياايي للياش إجاباات الطايتب 
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امليعل ة بهبكال الف م افا،  املييتلة بعملية البناء الضوي  أن الطايتب ل اجملماوعيني الي ريبياة والضاابطة 
( بنحلاااااابة 6ج ( )اداااااادول 1ب، و1أ،1ضمملااااااون الف اااااام افااااااا،  امليعلااااااا بالبناااااااء الضااااااوي  ل الف اااااارات) 

: بالرتتياااااااات، ل اجملموعااااااااة 38:17:،31: بالرتتياااااااات ل اجملموعااااااااة الي ريبيااااااااة، وبنحلاااااااابة 8:،54:،15
يااة، :، وصاافر: ل اجملموعااة الي ريب15:، 8الضااابطة، وبعااد املعادااة الي ريبيااة ازمفضاات ىااذه النحلاات إىل 

 : ل اجملموعة الضابطة.13:، و 31:، 24واىل 
 (6جدول )

 مشكال الفهم الخاطئ والاسب المئوية لشووعها لد  مف اد عواة الدراسة قبل المعالاة التا يبوة وبعداا

 
 أبكال الف م افا، 

 ا ايبار البعدي ا ايبار ال بل 
اجملموعة 
 الي ريبية):(

اجملموعة 
 الضابطة):(

اجملموعة 
 لي ريبية):(ا

اجملموعة 
 الضابطة):(

 البااا الئو    -1
النباتات افضراء تنيي الطاقاة أثنااء قيام اا بعملياة   -أ

 البناء الضوي .
 البناء الضوي  عملية تبادل الذازات. -ب
البناااء الضااوي  ىااو عمليااة لويااش الطاقااة الضااويية  -ج

 إىل  ذاء.
 التافي ف  الابالاو -6
 الينفسالبناء الضوي  ىو  -أ

ضماااادث الياااانفس ل الريااااات، وىااااو عمليااااة تبااااادل  -ب
  ازات.

تينفس اتيواناات بهااذ األكحلا ني وتانفس ثااين  -ج
أكحلااايد الكرباااون، بينماااا تيااانفس النباتاااات بهااااذ ثااااين 

 أكحليد الكربون واألكحل ني.
 غراا الاباو -3
 اااذاء النباتاااات ىاااو املااااء، وضاااوء ال ااامس، اتاااواء،    

 امل يتبات، واملعادن.
 لغرية الاباو -4

 ليتش النباتات على  ذاي ا من الرتبة عرب ادذور.
  رادر الطاقة لساباو -5

ليتااااش النباتااااات علااااى الطاقااااة اليتزمااااة تااااا ماااان املاااااء. 
 اتواء، الرتبة، الديدان وات رات، وامل يتبات.

  رادر الطاقة لإلاسان -6
ضميتااش اإلنحلااان علااى الطاقااة اليتزمااة لااو ماان اتااواء     

 وال مس، واليمارين الرياضية.واملاء، 
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الع قرررررة بررررروه الباررررراا الئرررررو   والترررررافي فررررر   -7
 الابالاو

 البناء الضوي  والينفس عكس بعض ا البعض. -أ
 كيت العملييني عبارة عن تبادل  ازات.-ب
 التغرية الرالوة -8
تااادعى النباتاااات باملني اااات ألااااا ت ودناااا بالفواكااااو  -أ

 وافضروات.
ني ااااات ألاااااا  تعااااد ميتاااادراً تاااادعى النباتااااات بامل -ب

 للذذاء واألكحل ني.
 التفاع و الكوموا وة لسبااا الئو   -9
 + ،اقة6Co2+6H2o        6C6H12O6    + 6O2 -أ

  6C6H12O6 +O2+ ،اقة          6Co2 +6H2o -ب
 + ،اقة  Co2    O2 -ج
 التفاع و الكوموا وة لستافي -11
 + ،اقة C6H12O6+O6           6Co2 + 6H2o -أ

 Co2  +H2o+  ذاء+ ،اقة             O2 -ب
 + ،اقة O2               Co2 لوكوز+  -ج
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وبيناات نيااايي لليااش إجابااات الطاايتب املييتاالة بهبااكال الف اام افااا،  امليعلااا بالعيتقااة مبيتااادر الطاقااة 
( أن الطيتب ضمملون الف ام افاا،  امليضامن ايتاول النباتاات علاى الطاقاة مان املااء، 6نباتات )اددول لل

: ل 100واتاااواء، والرتبااااة، وامل يتاااابات، والدياااادان وات اااارات، وبلاااام معاااادل ىااااذا الف اااام افااااا،  اااااوا  
اجملموعاااة الي ريبياااة، : ل 19اجملماااوعيني، وبعاااد املعاداااة الي ريبياااة ازمفضااات نحلااابة ىاااذا الف ااام افاااا،  إىل 

 : ل اجملموعة الضابطة.72و
كماااا بينااات نياااايي للياااش إجاباااات الطااايتب ااااول أباااكال الف ااام افاااا،  امليعل اااة بالعيتقاااة باااني البنااااء 

(، أن الطاايتب ل 6ب ل اداادول )7أ و 7الضااوي  والياانفس ل النباتااات الااه مت تيتاانيف ا ل فئيااني شمااا: 
:، 37: ل اجملموعااة الي ريبيااة، و31:، 46ماان الف ام افااا،  بنحلاابة  اجملماوعيني ضمملااون ىااذين النمطااني

: ل اجملموعاااة 4:، 15: ل اجملموعاااة الضاااابطة، وبعاااد املعاداااة الي ريبياااة ازمفضااات ىاااذه النحلااات إىل 31
 : ل اجملموعة الضابطة.17:، 31الي ريبية، و

 الـًائج املًعؾؼة بالػرضقة الٌالٌة:

اجتاىاات ،ايتب  ذو د لة إايتايية بني ميوساط  درجااتق وجد فر يىذه الفرضية على انو:   نيتت 
اليتااذ األول الثااانوي العلماا  رمااو األاياااء الااذين دورسااوا املااواد اليعليميااة مبحلاااعدة اتاسااوب والااذين دورسااوا 

 بالطري ة الي ليدية.
  من اجملموعة املعيارية لدرجات كشو ايبار ىذه الفرضية مت اسي راج امليوسطات اتحلابية وا رمرافات 
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  (.7الي ريبية واجملموعة الضابطة على م ياس ا جتاىات رمو األاياء البعدي، كما ىو مبني ل اددول )
 (7جدول )

دالة الف وق بوه  توسط  درجاو كل  ه الماموعة التا يبوة والماموعة الئابطة عسج  دواس االااااو 
 احو ا لواا البعدي

 محليوى الد لة قيمة )ت( ا رمراف املعيارية حلايبامليوس  ات العدد اجملموعة
 0,014 *2,54 24,56 145,85 26 اجملموعة الي ريبية
   25,18 128,79 29 اجملموعة الضابطة
( أن ىناااك زيااادة ملبوفااة ل ميوساا  األداء البعاادي ليتااا  أفااراد اجملموعااة الي ريبيااة 7ويبااني اداادول )

البعدي نيي اة اساي دام اليادريس مبحلااعدة اتاساوب؛ إذ بلام ميوسا   على م ياس ا جتاىات رمو األاياء
(، أي 128,79(، بينما بلم ميوس  أداء أفراد اجملموعة الضابطة )145,85أداء أفراد اجملموعة الي ريبية )

( ليتاااا  أفاااراد اجملموعاااة الي ريبيااااة، واساااي دم اايباااار )ت( مل ارناااة ميوساااطات عيتمااااات 17,06بفاااارق )
( ىاذه 7عة الي ريبية والضابطة على م ياس ا جتاىاات رماو األايااء البعادي، ويباني ادادول )،يتب اجملمو 

 النيايي.
( وجااود فااروق ذات د لااة إايتااايية بااني ميوسااط  درجااات كااش ماان اجملموعااة 7وييتاااع ماان اداادول )

(، 2,54)الي ريبية واجملموعة الضابطة على م يااس ا جتاىاات البعادي، ايا  بلذات قيماة فتف احملحلاوبة 
(، وىاذا يعا  أن تادريس املاواد املادعم باتاساوب قاد تفاوق 0,014وىا  قيماة دالاة عناد محلايوى الد لاة )

على اليدريس الي ليدي ل لحلني ا جتاىات رمو األاياء، وىذه النيي ة تع  رفض الفرضية اليتفرية الثالثة 
الثاانوي العلما  رماو األايااء الاذين    توجاد فاروق ل اجتاىاات ،ايتب اليتاذ األول واله تنص علاى اناو:

دوًرساوا مبحلاااعدة اتاساوب والااذين دوًرساوا بالطري ااة الي ليدياة، وباليااا  قباول الفرضااية البديلاة امليضاامنة وجااود 
 فروق ل ا جتاىات رمو األاياء لدى ،يتب اليتذ األول الثانوي العلم  تع ى لطري ة اليدريس.

 مـاقشة الـًائج واالدًـًاجات: -9-1

أباااار العديااااد ماااان الباااااثني ل دراساااااهتم إىل أن الياااادريس مبحلاااااعدة اتاساااوب أكثاااار تااااهث اً ل ليتاااايش 
؛ بااااديفات 2003؛ حممااااد والع لااااوين، 2003الطاااايتب األكااااادظم  م ارنااااة بالياااادريس الي لياااادي ) باااارب،

 ,,Cepni et al,, 2006; Chang, 2001; Lee, 2001; Powell et al؛ 2007واربايد، 
2003; Tjaden, & Martin, 1995; Tsai & Chou, 2002; Kara & Kahrman, 2008; 

Ozmen, 2008) وتيفا نيايي ىذه الدراساة فيماا ييعلاا باهثر اليادريس مبحلااعدة اتاساوب ل اليبيتايش ،
األكاااادظم  ماااا نياااايي الدراساااات املاااذكورة سااااب ا، ف اااد بينااات نياااايي الدراساااة تفاااوق الطااايتب ل اجملموعاااة 

 يبيتيش األكادظم  على نظراي م الطيتب ل اجملموعة الضابطة بعد املعادة الي ريبية،الي ريبية ل ال
الدراساة  وفيما ييعلا باملحليويات املعرفية ليبيتيش املفاىيم، كان ىنااك بعاض ا اييتفاات باني جمماوعه

يوسااط  أبااارت نيااايي الدراسااة إىل عاادم وجااود فااروق ذات د لااة إايتااايية بااني م إذالي ريبيااة والضااابطة، 
درجات اجملموعيني الي ريبياة والضاابطة مبحلايوى املعرفاة )الياذكر( ل ا ايباار اليبيتايل  ل البنااء الضاوي ،  
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كمااا أبااارت النيااايي إىل وجااود فااروق دالااة إايتااايياً بااني ميوسااط  درجااات اجملمااوعيني الي ريبيااة والضااابطة 
 الضوي ، ليتا  ،يتب اجملموعة الي ريبية، مبحليوى ا سييعاب، واليطبيا ل ا ايبار اليبيتيل  ل البناء 

إىل أن اليادريس مبحلااعدة اتاساوب يعا ز اليبيتايش  (Chang, 2001)فف  ىذا اليتادد، أباار باانم 
 (1995)عند محليوي  ا سييعاب واليطبيا وف اً لييتنيذ بلوم لاىداف الرتبوية، وأبار تاجادن وماارتن  

Tjaden & Martin ايتااايياً بااني ميوسااط  درجااات اجملمااوعيني الي ريبيااة إىل عاادم وجااود فااروق دالااة إ
 .وية عند اليدريس مبحلاعدة اتاساوبوالضابطة باملحليويات الع لية العليا وف اً لييتنيذ بلوم لاىداف الرتب

ومااا أثااار اىيماااام البااااثني ىاااو أن الياادريس مبحلااااعدة اتاسااوب مل يكاان أكثااار فاعليااة مااان ،ري ااة اليااادريس 
عنااد محلاايوى املعرفااة )اليااذكر( ل ا ايبااار اليبيتاايل  ل البناااء الضااوي ، وقااد يعاا ى  الي ليديااة ل اليبيتاايش

 (1968)ذلااك إىل عاادم كفايااة املااواد اليعليميااة عنااد محلاايوى املعرفااة، وياادعم ىااذا، مااا أبااار إليااو اوزوبااش 

Ausbel ليدية من أن األفراد ييعلمون املعرفة النظرية ب كش مناست ل وقت قيت  باسي دام املناا  الي 
ل الياادريس، يضاااف إىل ذلااك ااااييتف اليبيتاايش العلماا  لاادى الطاايتب بااااييتف العديااد ماان امليذاا ات 

 & Soyibo (2000)مثااش الظااروف ا جيماعيااة وا قييتااادية، ونوعيااة الطاايتب، واااربات املعلمااني 

Hudson. 
 عليمية واألسئلة الي وظمية مبا ومن الضروري عند إعداد املواد اليعليمية احملوسبة، مراعاة إعداد األن طة الي

ياااييتءم واملحلااايويات الع لياااة العلياااا، كماااا صمااات ا ىيماااام بإثاااارة الدافعياااة لبنااااء املفااااىيم مااان اااايتل اليفاعاااش 
املحليمر ما املواد اليعليمية، وعدم اقييتارىا على ال راءة وافع املعلومات العلمية ف  ، ول الن اياة الرتكيا  

 من معرفة ومفاىيم ضمن اجملموعات. على مناق ة ما مت اكيحلابو
ول جمال ا جتاىات رمو العلوم، مت تنفيذ العديد مان الدراساات الاه تناولات آثاار اليادريس ال اايم علاى 
اتاسوب ل اجتاىات الطايتب، ولكان ىنااك تضاارب ل نياايي ىاذه الدراساات، ف اد أباار عادد مان ىاذه 

دي إىل إاداث تذي ات إصمابية ل اجتاىاات الطايتب رماو الدراسات إىل أن اليدريس مبحلاعدة اتاسوب يي 
، فعلاى سابيش (Francisa, Katzb, Susan & Jonesc, 2000; Mitra, 1998)العلاوم ودروسا ا ا

 ,Ertepinar)وأرتيبيناار و دمركااو لو وجيباان و يااف   (Selwyn, 1999)املثاال أباار كاش مان سالوين 
Demircioglu, Geban & Yavus, 1998) أن اليادريس مبحلااعدة اتاساوب يايدي إىل تطاوير  إىل

أن اليادريس  (Shew & Marlow, 1999)ا جتاىاات إصمابيااً رماو العلاوم، ول امل اباش باني سااو وماارلو 
مبحلااااعدة اتاساااوب   يااايدي إىل آثاااار إصمابياااة ل اجتاىاااات الطااايتب، كماااا أباااار كاااش مااان كوليياااا وباااابييا 

(Colletta & Chiappetta, 1989) أن اجتاىات الطيتب رماو العلاوم كانات سالبية عناد اساي دام إىل 
 ،رايا اليدريس الي ليدية.

ول ىاااذه الدراساااة، وجااادت فاااروق دالاااة إايتاااايياً باااني ميوساااط  درجاااات اجملموعاااة الي ريبياااة واجملموعاااة 
الضاااابطة علاااى م يااااس ا جتاىاااات رماااو األايااااء، ليتاااا  اجملموعاااة الي ريبياااة، وقاااد يعااا ى ىاااذا اليبحلااان ل 
ا جتاىاااات رماااو األايااااء لااادى الطااايتب ل اجملموعاااة الي ريبياااة إىل إتاااااة الفرصاااة تااام لليعاماااش ماااا أج ااا ة 
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اتاساااوب، األمااار الاااذي مل يكااان مهلوفااااً بدرجاااة كبااا ة ل املااادارس، دماااا أثاااار اىيماااام م، وأتااااح الفرصاااة تااام 
تاسوب فردياً وضمن اجملموعات،  كيحلاب افربات ل بيئة  نية بالرؤية، والعمش، واليفحل  واليفاعش ما ا

دما جعش  موضو  البناء الضاوي  يبادو تام سا يًت ولايس صاعباً كماا كاانوا يعي ادون، وقاد يعا ى اليبحلان ل 
، وتيفااا ىااذه النيي ااة اجتاىااات الطاايتب ببحلااا،ة ل جاا ء منااو إىل ا ساايميا   بالياادريس مبحلاااعدة اتاسااوب

جملااال الاه أباارت إىل لحلان اجتاىااات الطايتب رماو العلااوم د ماان الدراساات الحلااب ة ل ىاذا اماا نياايي عاد
 ,,Ozmen, 2008; Tas  et al؛2003باساي دام اليادريس مبحلااعدة اتاساوب )حمماد والع لاوين ،

2006; Yesilyurt & Kara, 2007; Cepni et al, 2006). 
د، ومان املعلاوم أناو مان من ج ة أارى، يعد الف م افا،  من األمور اتامة جداً أثناء عملياة تعلام الفار 

اليتاااعوبة مبكاااان الاااي لص مااان الف ااام افاااا،  باساااي دام ،راياااا اليااادريس الي ليدياااة واااادىا، ومااان الطراياااا 
البديلااة للااي لص ماان ىااذا الف اام، تطااوير املااواد اليعليميااة احملوساابة ل تاادريس العلااوم واسااي دام ا ول ىااذه 

ل ف ام الطايتب لعملياة البنااء الضاوي ، ومل ييباام لادي م  الدراسة وفر اساي دام املاواد احملوسابة إسا اماً فعاا ً 
(، وماا ذلاك أباارت نياايي الدراساة 6عدد كب  من أبكال الف م افاا،  ل اجملموعاة الي ريبياة )ادادول 

إىل ب اء عدد من أبكال الف م افا،  لدى الطيتب ل اجملموعة الي ريبية ا  بعد املعادة، وب كش عام 
كال مااان الف ااام افاااا،  إىل الطبيعاااة اجملاااردة تاااذه املفااااىيم مثاااش ميتاااادر الطاقاااة للنباتاااات، تعاااود ىاااذه األبااا

 ,Karamustafaoglu)وتذاااذيي ا، الاااه يعاااد تيتاااورىا وف م اااا مااان اليتاااعوبة مبكاااان لااادى الطااايتب، 

Sevim, Mustafaoglu & Cepni, 2003; Cepni et al,, 2006) تاذا، فإناو مان الضاروري ،
يمية مبحلاعدة اتاسوب مبحليوي  ا سييعاب واليطبيا من اجملال املعرل، كما أن الي ليش من إعداد املواد اليعل

الف م افا،  يعيمد على مناا  تدريس ىذه املواد، وقد يكون اليفاعش ما املواد اليعليمياة احملوسابة ضامن  
 لدى الطيتب. جمموعات ميعاونة، وليس فردياً، أاد الطرق اله ظمكن أن ت لش من الف م افا، 

ول ضااوء مااا ساابا ظمكاان ا سااينياج أن الياادريس مبحلاااعدة اتاسااوب ي يااد ماان اليبيتاايش العلماا  لاادى 
الطاايتب، ويعمااش علااى تذياا  املفاااىيم افا،ئااة امليعل ااة بالبناااء الضااوي ، وضمحلاان ماان اجتاىااات الطاايتب رمااو 

 األاياء، إذا ما أاذ بعني ا عيبار اتاجات اليعلمية للطلبة.
ي ااارتح الببااا  إعاااداد املاااواد اليعليمياااة احملوسااابة بطري اااة تيتيااام عماااش اجملموعاااات امليعاوناااة والعماااش ىاااذا، و 

إىل وجاود عادد مان العواماش  (Shashaani & Khalili, 2001)الفاردي، ف اد أباار بابااين واليلا  
واليطاورات اله تايثر ل اجتاىاات الطايتب رماو العلاوم من اا، محلايويات اىيماام اسار الطايتب باليكنولوجياا، 

اليكنولوجيااة، والي اا يا الااذي يل اااه الطاايتب ماان أساارىم ومعلمااي م لليعامااش مااا املااواد احملوساابة، وا لياا ام 
 باملبادئ األساسية ليدريس العلوم )نظريات اليعلم(.

ول افيتصة، ظمكن ال ول: إن تدريس املواد مبحلاعدة اتاسوب ي يد من ليتيش الطيتب العلم ، ويذ  
 ة، وضمحلن من اجتاىات الطيتب رمو األاياء، إذا ما أاذ بعني ا عيبار ااااااااام افا،ئاااااا مفاىيم اااااد ماااااإىل ا

 اتاجات اليعلمية للطلبة.
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 الًوصقــــات: -11

 :تيةهتا، ظمكن ت دش اليوصيات اآلبناًء على نيايي الدراسة واسينياجا
ياا وأسمااج جديادة ل اليادريس للف ام، وياوفر تادريس من األشمية مبكان أن يبب  املعلمون عن ،را -1

 ل تدريس العلوم للف م، ورمبا موضوعات أارى. املواد اليعليمية مبحلاعدة اتاسوب سمطاً جديداً وفعا ً 
ضاارورة تاادعيم نيااايي الدراسااة اتاليااة ماان ااايتل دراسااات وأااااث أااارى ينفااذىا البااااثون ل جمااال  -2

 اسات واألااث:تدريس العلوم تيناول ىذه الدر 
 ،لبة ل صفوف ومرااش اليعليم امل يلفة. -
 فرتات زمنية أ،ول تنفذ في ا ىذه الدراسات. -
ااداث اليذيا  املفااىيم  لادى الطايتب إأثر اسي دام تادريس املاواد اليعليمياة مبحلااعدة اتاساوب ل  -

 مليدين لكش نو  ادة.ل املحليويات امل يلفة: اليبيتيش العا ، واليبيتيش امليوس ، واليبيتيش ا
تدريت معلم  العلوم على تطوير أساليت تدريحل م باسي دام أسماج تدريحلية جديدة مثاش تادريس  -3

 املواد اليعليمية مبحلاعدة اتاسوب.
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