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أثر انتعهيى اإلنكرتوَي يف انتحصيم وتًُيت يهاراث يا وراء املعرفت
نذي طهبت املرحهت انثانثت يف يادة املُاهج وطرائق انتذريس

أ.و .سعادة محذي سىيذاٌ

جايعت األَبار – كهيت انرتبيت نهعهىو
اإلَساَيت

و.د .حيذر عبذ انكريى حمسٍ انزهريي
املذيريت انعايت نرتبيت األَبار

املستخهص

تعرؼ (أثػر التعميـ اإللكتروني في وتنمية ميارات ما وراء
ىدؼ البحث الحالي إلى ّ
المعرفة لدى طمبة المرحمة الثالثة في مادة المناىج وطرائؽ التدريس)؛ وذلؾ مف خالؿ التحقؽ
مف الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف:

ٔ -ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ,بيف متوسط درجات

طمبة المجموعة التجريبية التي درست بالتعميـ اإللكتروني ومتوسط درجات طمبة
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ.

ٕ -ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ,بيف متوسط درجات
طمبة المجموعة التجريبية التي درست بالتعميـ اإللكتروني ومتوسط درجات طمبة
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في مقياس ميارات ما وراء

المعرفة.

تكونت عينة البحث مف (ٓ )ٚطالباً وطالبة مف طمبة المرحمة الثالثة في قسمي

الرياضيات والجغرافية في كميتي (التربية لمعموـ الصرفة ،والتربية لمعموـ اإلنسانية) /جامعة
األنبار ،وزعوا إلى مجموعتيف تجريبية تكونت مف ( )ٖٚطالباً وطالبة ،وضابطة تكونت مف

العمر الزمني ،اختبار معمومات
(ٖٖ) طالباً وطالبة ،تـ تكافؤ المجموعتيف في متغيراتُ ( :
سابقة ،اختبار الذكاء ،مقياس ميارات ما وراء المعرفة القبمي)؛ وقد أعد الباحثاف اختبار
تكوف مف (ٓٗ) فقرة مف نوع (اختيار مف متعدد) ،ومقياس ميارات ما وراء
التحصيؿ ،وقد ّ
المعرفة تكوف مف (ٕٗ) فقرة ذات البدائؿ الخماسية (دائماً ،غالباً ،أحياناً ،ناد اًر ،أبداً) ،وقد تـ
ِ
ثيف بتدريس المجموعتيف ،وبعد انتياء
استخراج الصدؽ والثبات لكمييما؛ وقد قاـ أحد الباح ْ
التجربة ،تـ بتطبيؽ أداتي البحث عمى مجموعتي البحث؛ وقد أظيرت النتائج:
( ( ٖ٘ٛ
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ٓ) بيف متوسط درجات طمبة,ٓ٘(  وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة-أ
المجموعة التجريبية التي درست بالتعميـ اإللكتروني ومتوسط درجات طمبة المجموعة
 لصالح المجموعة،الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ

.التجريبية

ٓ) بيف متوسط درجات طمبة,ٓ٘(  وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة-ب
المجموعة التجريبية التي درست بالتعميـ اإللكتروني ومتوسط درجات طمبة المجموعة

 لصالح،الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في مقياس ميارات ما وراء المعرفة

.المجموعة التجريبية

Abstract:
The goal of current research to know (the impact of e-learning in the
development of knowledge beyond the skills of students in the third phase of the
curriculum and teaching methods) material; and through the verification of
hypotheses Elsafreeten following cases:

1- There is no difference statistically significant at the significance level (0.05)
between the average scores of the experimental group students who
studied education and e-average grades to the control group students who
studied in the traditional way in achievement test.

2- There is no difference statistically significant at the significance level (0.05)
between the average scores of the experimental group students who
studied education and e-average grades to the control group students who
studied in the traditional manner at a scale beyond the knowledge skills.

The sample of the research (70) students from the third phase students in

sections of mathematics and geography in the faculties (Education Pure Sciences,
and Education for the Humanities) / University of Anbar, and distributed to the
experimental groups consisted of 37 students, and an officer consisted of (33)

students, were equal groups in variables: (chronological age, test prior
information, the IQ test, scale beyond the tribal knowledge skills); was prepared
by researchers achievement test, and may be of (40) items of type (multiplechoice), and the measure of skills beyond knowledge is of (24) with alternatives
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five-paragraph (always, often, sometimes, rarely, never), has been extracted
validity and reliability of both; he has one of the researchers taught the two
groups, and after the end of the experiment, it was the application of the two tools
search on the two sets of research; it was The results showed:
1- The presence of a statistically significant difference in the significance level
(0.05) between the average scores of the experimental group students

who studied education and e-average grades to the control group students
who studied in the traditional way in achievement test, for the experimental
group.

2- The presence of a statistically significant difference in the significance level
(0.05) between the average scores of the experimental group students
who studied education and e-average grades to the control group students
who studied in the traditional way in a scale beyond the skills of
knowledge, for the experimental group.

انفصم األول :انتعريف بانبحث:

أوالً:ذمشكلةذالبحثذ  :The problem of the Researchذ

الحظ الباحثاف مف خالؿ خبرتيما في مجاؿ طرائؽ تدريس في كميات التربية /جامعة

األنبار ،أف ىناؾ انخفاضاً ممحوظاً في تحصيؿ طمبة المرحمة الثالثة في قسمي (الرياضيات
والجغرافية) في مادة المناىج وطرائؽ التدريس مف خالؿ الدرجات التي يحصموف عمييا في

االمتحانات الفصمية والنيائية ،وىذا أيضاً ما أكدتو دراسة (العزاوي واحالـ،ٕٓٔٔ،ص)ٖٔٙ؛

أف كثي اًر مف الطمبة ال يحسنوف ميارات (التخطيط ،والمراقبة والتحكـ ،والتقييـ)
كما الحظا َ
وىذه مف ميارات التفكير ما وراء المعرفي ليس ألنيـ يفتقروف إلى الذكاء أو تنقصيـ القدرات
العقمية وانما ألنيـ لـ يتعمموا األساليب الخاصة في كيفية التفكير الجيد ولـ ينالوا التوجيو

الصحيح وال التدريب الالزـ لو ،وىذا ما أكدتو أيضاً دراسة (الباوي ومحسف،ٕٕٓٔ ،

ص ،)ٕٔٚفضالً عف ذلؾ أشارت دراسة (زيداف،ٕٜٓٓ،صٕ) بوجود ضعؼ بقدرة طمبة

كمية التربية عمى التفكير ما وراء المعرفي ،فضالً عف وجود شكوى مف تدريسي الكميات بأف

طمبتيـ ال يفكروف بؿ أنيـ اعتمدوا عمى حفظ المعمومات عف ظير قمب وتذكرىا فقط.
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ويعتقد الباحثاف أف سبب انخفاض التحصيؿ والضعؼ في التفكير ما وراء المعرفي قد

يرجع إلى طرائؽ التدريس المستخدمة في التدريس ،إذ إف أساليب وطرائؽ التدريس الجامعي

قد ال تتعدى أسموب المحاضرة التي محورىا التدريسي ويكوف موقؼ الطالب المتمقي
لممعمومات ،واذ كانت المحاضرة ىي السائدة في التدريس ولـ يتخمميا االستعانة بالتقنيات
التعميمية ،ويؤكد (الكبيسي )ٕٕٓٔ،أف ما يطرح في الندوات والمؤتمرات والدراسات مف أف

األساليب التقميدية في التعميـ الجامعي ىي السائدة في عموـ الجامعات العراقية ،وأف المقررات
الدراسية في الجامعات العراقية مف الكتاب المنيجي أو بديمو (المالزـ المستنسخة) ىي العامؿ
األىـ في منظومة العممية التعميمية في معظـ التخصصات العممية واإلنسانية التي تدرس في

الجامعات العراقية(.الكبيسي،ٕٕٓٔ،صٔ).

لذا فكر الباحثاف في استخداـ التعميـ اإللكتروني في تدريس مادة المناىج وطرائؽ

التدريس لدى طمبة المرحمة الثالثة في كميات التربية ،كونو أحد التوجيات الحديثة التي ينادي
بيا التطور في النظاـ التعميمي ،وعميو وزع الباحثاف استبياف مفتوح عمى عينة مف التدريسييف

مف مختمؼ الكميات العممية واإلنسانية بمغ عددىـ (ٓٓٔ) تدريسياً وتدريسية في أثناء تواجدىـ
في الدورات التأىيمية التي يقيميا مركز طرائؽ التدريس والتعميـ المستمر في جامعة األنبار،

لمعرفة مدى استخداـ التعميـ اإللكتروني في تدريسيـ ،وتضمف سؤاؿ :أي طرائؽ التدريس
تستخدـ في تدريسؾ؟ ،وىؿ تستعيف بالتعميـ اإللكتروني عند تدريسؾ؟ وقد تبيف أف أسموب

المحاضرة ىو السائد في التدريس ،واتفؽ أكثر مف (ٓ )%ٜعمى ذلؾ لقمة االستعانة بالتعميـ

اإللكتروني عند التدريس.

ويواجو النظاـ التعميمي تحدياً بخصوص الحاجة إلى توفير فرص تعميمية إضافية

وذلؾ دوف الحاجة لزيادة ميزانيات إضافية فإف العديد مف المؤسسات التعميمية قد بدأت تواجو
ىذا التحدي مف خالؿ تطوير وتطبيؽ برامج التعميـ عف بعد والتعميـ اإللكتروني ،ومف حيث

المبدأ البد مف التفرقة بيف التعميـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد كبديؿ لمتعميـ التقميدي والذي قد

ال يصبح مف السيؿ توفيره وباألخص في الدوؿ النامية ،وبيف دورىـ كمكمؿ لمتعميـ التقميدي
فمف المعروؼ أف نسؽ التعميـ في البمداف النامية يعاني مف أوجو قصور ومشكالت ،وعمى

ذلؾ فالتعميـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد ،قد يساىـ في مواجية ىذه المشكالت والعمؿ عمى
حميا ،ولتحقيؽ نظـ ومعايير الجودة كاف البد مف إعداد الطالب لمتكيؼ مع ىذا التطوير مف
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جية ومع التمتع السريع التغير مف جية أخرى وذلؾ مف خالؿ إتاحة الفرصة أمامو وتدريبو
عمى أف يحؿ المشاكؿ التي تواجيو بنفسو ،وذلؾ لف يتأتى إالا إذا احترمنا طريقة تفكيره

وكشفنا عف طاقاتو الكامنة مف خالؿ توجيييا إلى الطريؽ التي تجعؿ ىذا الطالب قاد اًر عمى

حؿ المشكالت ،ومتكيفاً مع بيئتو التي يعيش فييا( .أحمد،ٕٕٓٔ،صٕ).

وعميو اختار الباحثاف التعميـ اإللكتروني في تدريس مادة المناىج وطرائؽ التدريس

لطمبة المرحمة الثالثة /قسـ (الجغرافية في كمية التربية لمعموـ اإلنسانية) وقسـ (الرياضيات في
كمية التربية لمعموـ الصرفة) لمعرفة أثره في التحصيؿ وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لدييـ،
لذا تتحدد مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:

ما أثػػر التعميـ اإللكتروني في التحصيؿ وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طمبة

المرحمة الثالثة في مادة المناىج وطرائؽ التدريس؟.

ثانواً:ذأهموةذالبحثذ  :The significance of the Researchذ
شيد العالـ خالؿ القرف الماضي ومطمع ىذا القرف تطو اًر سريعاً في مجاؿ التكنولوجيا،

وقد رافؽ ىذا التطور اىتماماً كبي اًر بدور ىذه التكنولوجيا في العممية التعميمية التعممية ،حتى

ومكوناً رئيساً ال يمكف االستغناء عنو(.الرواضية وآخراف ،ٕٓٔٔ ،ص
أضحت عنص اًر أساسياً
ّ
ٔٔ).
وفرضت التغيرات السريعة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تغيرات جذرية في

االتجاىات والمعارؼ والميارات المطموبة لمقرف الحادي والعشريف ،وبيذا تغيرت متطمبات
التعميـ الجامعي التي تشمؿ تطوير ىذه الميارات ،والتي ترتكز عمى تنمية المسؤولية وتطوير
ميارات االتصاؿ واإلبداع والتطمع الفكري والتفكير النقدي وميارات معرفة خاصة بالمعمومات

والوسائط ،والتعامؿ والتعاوف مع اآلخريف ،فضالً عف ميارات حؿ المشكالت(.عفونة وسامي،

ٕٓٔٓ،صٖ).

ويتميز ىذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عف التقدـ العممي والتكنولوجي وتقنية

المعمومات ،لذا أصبح مف الضروري عمى النظاـ التربوي مواكبة ىذه التغيرات لمواجية

المشكالت التي قد تنجـ عنيا مثؿ كثرة المعمومات وزيادة عدد المتعمميف ونقص المعمميف
وبعد المسافات(.الشناؽ وحسف،ٕٓٔٓ،ص.)ٕٖٚ
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وقد أدت ىذه التغيرات إلى ظيور أنماط وطرائؽ عديدة لمتعميـ والتعمـ ،السيما مع

ظيور الثورة التكنولوجية في تقنية المعمومات ،والتي جعمت مف العالـ قرية صغيرة مما أدى

إلى زيادة الحاجة إلى تبادؿ الخبرات مع اآلخريف ،وحاجة المتعمـ لبيئات غنية متعددة

المصادر لمبحث والتطوير الذاتي ،فظير الكثير مف األساليب والطرائؽ والوسائؿ الجديدة في
التعميـ والتعمـ ،ومف ذلؾ ظيور التعميـ اإللكتروني ،والذي يعرؼ بأنو طريقة لمتعمـ باستخداـ

آليات االتصاؿ الحديثة مف حاسوب وشبكاتو ووسائطو المتعددة مف صوت وصورة ورسومات

وآليات بحث ومكتبات إلكترونية ،وكذلؾ بوابات اإلنترنت سواء كاف عف بعد أو في الفصؿ

الدراسي ،أي استخداـ التقنية بجميع أنواعيا في إيصاؿ المعمومة لممتعمـ بأقصر وقت وأقؿ
جيد وأكبر فائدة (.أبو ريا،ٕٓٓ٘،صٖٗ).

وتشير الدراسات واألدبيات إلى أثر واضح لتقنية المعمومات في تطوير المجاؿ

التعميمي مما أدى إلى تغييرات كبيرة في النظـ التعميمية العالمية وأدى إلى ظيور األنترنت

وخدماتو المتعددة إلى تسييؿ التواصؿ مف ُبعد ،وضماف نقؿ جميع أنواع المعمومات الالزمة
لعممية التعميـ والتعمـ ،بما في ذلؾ نظـ اختبار وتقييـ المعرفة المكتسبة التي أصبحت أكثر
وضوحاً مف ذي قبؿ أو أدى ذلؾ إلى دعوات متعددة إلى دمج التعميـ اإللكتروني في العممية

التعميمية(.الحميري،ٕٓٔٗ،ص.)ٔٙٛ

ويعد التعميـ اإللكتروني مف أىـ تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت في مجاؿ التعميـ ،إذ

يقوـ أساساً عمى ما توفره ىذه التكنولوجيا مف أدوات متمثمة في الحاسوب اآللي واإلنترنت،

والتي كانت سبباً في انتشاره وتطويره ،إذ يستخدـ جميع الوسائط المتعددة بما فييا شبكة
المعمومات الدولية وما تتمتع بو مف سرعة في تدفؽ المعمومات في المجاالت المختمفة لتسييؿ

استيعاب الطالب وفيمو لممادة العممية وفؽ قدراتو وفي أي وقت شاء( .العطروزى،ٕٓٓٔ ،

ص ٘.)ٙ

وقد أصبح التعميـ اإللكتروني مف القضايا األساسية التي تشغؿ التربوييف السيما

الميتميف منيـ بمجاؿ تكنولوجيا التعميـ مما أدى إلى اىتماـ الباحثيف بالقياـ بالعديد مف
الدراسات واألبحاث التي تبحث عف مفيوـ التعميـ اإللكتروني(.يوسؼٕٓٔٓ،صٔٔ).

ويساعد التعميـ اإللكتروني المتعمـ في إمكانية التعمـ في أي وقت وأي مكاف ،ويساعد

في حؿ مشكمة ازدحاـ القاعات الدراسية ،إذا ما استخدـ بطريقة التعميـ المفتوح عف بعد،
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وتوسيع فرص القبوؿ ،والتمكف مف تدريب وتعميـ العامميف وتأىيميـ دوف الحاجة إلى ترؾ
أعماليـ وايجاد بديؿ ورفع نسبة المتعمميف(.العسيمي،ٕٕٓٔ،صٖ٘٘).

وأشار (الحمو،ٕٓٔٓ،ص٘) إلى أف التعميـ اإللكتروني يساىـ في رفع مستويات

التعميـ في الجامعة واالرتقاء بميارات الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس ويتضح ذلؾ في:

ٔ -فتح باب اإلبداع لمتدريسييف لتكويف وحدات تعميمية إلكترونية بما يناسب متطمبات
المادة.

فعاؿ ييتـ
ٕ -االنتقاؿ بدور الطالب مف متمقي خامؿ في المحاضرة التقميدية إلى عنصر ّ
ببناء العممية التعميمية.
ٖ -تنمية قدرات الطالب البحثية.

ٗ -إيجاد مجتمع تعميمي بيف الطمبة مما يساعد عمى انتقاؿ الخبرات بينيـ.
٘ -مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة.

 -ٙإنتاج مجتمع رقمي قادر عمى التفاعؿ مع تحديات العصر.

لذا لـ يعد التعميـ اإللكتروني ترفاً في الوقت الحالي ،بؿ أصبح ضرورة ممحة في ظؿ

الزيادة المضطردة في عدد الطمبة الراغبيف في االلتحاؽ بالجامعات ،ومف ثـ أصبح حجـ ىذا

الطمب يتزايد عاماً بعد آخر مما يشكؿ عبء اقتصادي عمى الجامعات( .ديودي ،ٕٕٓٔ،ص
ٖٖٕ).

لذا كاف لزاماً عمى الجامعات التفكير بشكؿ جدي في تقديـ ىذه الخدمة كاستجابة

منطقية لمظروؼ التي تـ ذكرىا مسبقاً وكذلؾ لمتكيؼ العممي والتكنولوجي المتسارع ،لذا

سيصبح التعميـ اإللكتروني مستقبالً شيئاً مرتبطاً بنظاـ التعمـ والتعميـ القائـ ،ومف ثـ سيكوف
جزءاً طبيعياً ومتكامالً معو ،لذا نرى أف ىناؾ توجياً سريعاً مف الجامعات العربية حوؿ
استخداـ ىذه التقنية والعنصر األساسي في سرعة انتشار ىذه الخدمة يكمف مف خالؿ الدعـ

والجيد ووضع البنية األساسية لجعؿ ىذه الخدمة حقيقية واقعة(.باصقر،ٕٜٓٓ،صٓ.)ٛ

وقد أصبح التعميـ اإللكتروني وتوظيفو في العممية التعميمية وتحقيؽ األىداؼ المرغوبة

وتنمية ميارات التفكير العميا (التفكير ما وراء المعرفي) مف أىداؼ التربية الحديثة(.عبد

الواحد،ٕٜٓٓ،ص.)ٜٚ
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وتعد ما وراء المعرفة أعمى مستويات التفكير وأكثرىا تعقيداً ،ويشير مصطمح ما وراء

المعرفة إلى عمميات التفكير في التفكير أو المراقبة الذاتية واالستخداـ الواعي إلستراتيجيات

التعمـ ،بمعنى :تعمـ المتعمـ كيؼ يتعمـ؛ لذا فإف تبني ىذا المفيوـ في عمميات التعميـ يقتضي

توفير بيئة تعمـ تشجع عمى التفكير وجعؿ المتعمـ أكثر إيجابية ونشاطاً في عممية التعمّـ وجمع

المعمومات ،وتنظيميا في أثناء عممية التعمّـ ،فضالً عف تمكينو مف توظيؼ تعممو في المواقؼ

التي تواجيو(.عطية،ٕٓٔٓ،ص.)ٖٜٔ

ولما وراء المعرفة دو اًر ىاماً ومؤث اًر في الدراسات المعاصرة ،ومف أىـ موضوعات

التعمّـ المعرفي التي تبمورت وبرزت في العقود الثالثة الماضية ،ومف أبرز األساليب الحديثة

التي تيدؼ إلى تنمية استقاللية المتعمـ وتنظيـ ذاتو واالىتماـ بشخصيتو ،إذ تستخدـ الميارات

واالستراتيجيات المصممة لتحسيف نواتج التعمّـ األكاديمي واالجتماعي والذاتي ،وتتميز مفاىيـ

ما وراء المعرفة بتركيزىا عمى الكيفية أو الطريقة التي يستطيع بيا الطالب أف يتعمـ ذاتياً
ويعدؿ ويدعـ ممارساتو التعميمية داخؿ بيئات تعميمية محددة مما يساعد عمى تنميتو أكاديمياً

واجتماعياً وذاتياً(.الفممباني،ٕٓٔٔ،ص.)ٛ

وتتضمف ما وراء المعرفة عمميات التخطيط والمراقبة والتقويـ ،وعمى الرغـ مف أف ىذه

العمميات تبدو متتابعة إال أنيا متكررة ،إذ يخطط المفكروف لكيفية القياـ بالميمة الفكرية مما
يسيؿ عمييـ تنفيذىا ،وأف مراقبة التفكير تتضمف التفكير لمخمؼ باتجاه الخطة والتفكير لألماـ
باتجاه النتائج المتوقعة ،ومف مالحظة ما يدور في الذىف مف عمميات فأف عممية تقويـ

الخطوات تجرى مف أجؿ اتخاذ القرار ويكوف في أثنائيا الفرد واعياً بتفكيره؛ لذلؾ يرتبط مفيوـ

ما وراء المعرفة بثالثة أصناؼ مف السموؾ العقمي:

ٔ -معرفتنا لعمميات فكرنا الشخصي ومدى دقتنا في وصؼ تفكيرنا.
ٕ -التحكـ والضبط الذاتي ومدى متابعتنا لما نقوـ بو عند انشغالنا في عمؿ عقمي ،مثؿ

حؿ مشكمة معينة ومراقبة جودة استخدامنا ليذه المتابعة في ىدي وارشاد نشاطنا

الذىني في حؿ المشكمة.

ٖ -معتقداتنا وأحاسيسنا الوجدانية في ما يتعمؽ بفكرنا عف المجاؿ الذي نفكر فيو ومدى
تأثير ىذه المعتقدات في طريقة تفكيرنا(.عبيد،ٕٓٔٔ،ص.)ٕٔٚ
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وذكر (غباري وخالد،ٕٓٔٔ،صٔ )ٜٕٔ-ٜٔأف ستيرنبرغ ( )Sternbergصنؼ
ميارات ما وراء المعرفة إلى ثالث ميارات رئيسة ىي (التخطيط ،والمراقبة والتحكـ ،والتقييـ)،
وتضـ كؿ ميارة مف ىذه الميارات عدداً مف الميارات الفرعية يمكف توضحيا كاآلتي:

أوالً :التخطيط  :Planningتتضمف ميارة التخطيط وجود ىدؼ محدد لممتعمـ سواء كاف ذلؾ

اليدؼ محدداً مف المتعمـ نفسو أـ مف غيره ،ويكوف لو خطة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،وتتضمف
مرحمة التخطيط العديد مف األسئمة التي يوجييا المتعمـ لنفسو ،مثاؿ ذلؾ ما اليدؼ الذي

أسعى إلى تحقيقو ؟ وما طبيعة الميمة التي سأقدميا؛ لذلؾ فأف ميارة التخطيط تتضمف
ميارات فرعية ،ىي:

ٔ -تحديد اليدؼ أو اإلحساس بالمشكمة.
ٕ -اختيار إستراتيجية التنفيذ ومياراتو.

ٖ -ترتيب تسمسؿ العمميات أو الخطوات.
ٗ -تحديد العقبات واألخطاء المحتممة.

٘ -تحديد أساليب مواجية الصعوبات واألخطاء.
 -ٙالتنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة.

ثانياً :المراقبة والتحكم  :Monitoring & Controllingيحتاج المتعمـ في ىذه المرحمة
توفير آليات ذا تية لمراقبة مدى تحقيؽ األىداؼ المراد تحقيقيا وتتضمف المراقبة طرح العديد

مف األسئمة ،مثؿ :ىؿ الميمة التي أقوـ بيا ليا معنى؟ وىؿ يتطمب األمر إجراء تغييرات
ضرورية لتيسير عممية تحقيؽ األىداؼ ،وتتضمف الميارات الفرعية اآلتية:
ٔ -اإلبقاء عمى اليدؼ في بؤرة االىتماـ.

ٕ -الحفاظ عمى تسمسؿ العمميات أو الخطوات.
ٖ -معرفة متى يتحقؽ ىدؼ فرعي.

ٗ -معرفة متى يجب االنتقاؿ إلى العممية الالحقة.
٘ -اختيار العممية المالئمة التي تتبع في السياؽ.
 -ٙاكتشاؼ العقبات واألخطاء.

 -ٚمعرفة كيفية التغمب عمى العقبات والتخمص مف األخطاء.
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ثالثاً :التقييم  :Assessmentوتتضمف ميارة التقييـ العمؿ عمى تقييـ المعرفة ووضع

األىداؼ واختيار المصادر ،وتتضمف أيضاً أف يطرح الفرد أسئمة مثؿ :ىؿ بمغت ىدفي ؟ وما
الذي نجح لدي ؟ وما الذي لـ ينجح ؟ وتتضمف الميارات الفرعية اآلتية:
ٔ -تقييـ مدى تحقؽ اليدؼ.

ٕ -الحكـ عمى دقة النتائج وكفايتيا.

ٖ -تقييـ مدى مالئمة األساليب التي استخدمت.
ٗ -تقييـ كيفية تناوؿ العقبات واألخطاء.
٘ -تقييـ فاعمية الخطة وتنفيذىا.

والمتعمـ ذو التفكير ما وراء المعرفي يسأؿ نفسو أسئمة في كؿ مرحمة مف مراحؿ

التفكير ما وراء المعرفي ،ففي مرحمة التخطيط يسأؿ نفسو أسئمة ،مثؿ :ما المطموب القياـ بو

بشكؿ عاـ؟ وما ىي االجزاء التي يتكوف منيا ىذا التطبيؽ؟ ،وماذا استفيد مف معموماتي
السابقة لمقياـ بيذا التطبيؽ؟ وما ىي اوجو الشبو واالختالؼ بيف التطبيؽ الحالي وما قمت
بتنفيذه مف تطبيقات في الماضي؟ وما ىي افضؿ طريقة استطيع استخداميا لتنفيذ ىذا

التطبيؽ؟ ولماذا؟ وفي مرحمة المراقبة والتحكـ يسأؿ المتعمـ نفسو أسئمة ،مثؿ :كيؼ الخص
المطموب القياـ بو لتنفيذ التطبيؽ؟ وىؿ أسير في االتجاه الصحيح في تطبيؽ الخطوات؟
وكيؼ يمكنني أف أراجع في ما لو أف الخطوات المستخدمة كانت ال تقود الى التطبيؽ

الصحيح؟ وىؿ توجد طرائؽ بديمة لمقياـ بالتطبيؽ؟ وما ىي؟ وماذا لو قارنتيا بالطريقة التي
بيف يدي؟ وفي مرحمة التقويـ يسأؿ المتعمـ نفسو أسئمة ،مثؿ :ىؿ الخطوات التي اتبعتيا كانت

مناسبة كما توقعت؟ وما كاف بإمكاني لتنفيذ التطبيؽ بطريقة مختمفة؟ وكيؼ يمكنني أف أُطبؽ

ىذه الطريقة في تنفيذ مشاريع أخرى؟

وقد ذكر ( ،)Kriewaldt,2001 :Huitt,1992بأف ىناؾ عدداً مف اإلجراءات

الواجب عمى المعمـ إتباعيا لتطوير ميارات التفكير ما وراء المعرفة لدى المتعمميف وىي:

ٔ -إعطاء الفرصة لممتعمميف لمراقبة تعمميـ وتفكيرىـ ،مثؿ إعطاء المتعمـ فرصة لمتعمـ
والتفكير مع زميمو.

ٕ -جعؿ المتعمميف يعمموف ويقترحوف تنبؤات عف المعمومات التي يقرؤنيا.
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ٖ -إعطاء الفرصة لممتعمميف لربط األفكار إلثارة بنية المعرفة ،فمف الميـ أف يكوف لدى
المتعمـ معرفة جيدة حوؿ ما تعممو.

ٗ -إعطاء الفرصة لممتعمميف لتطوير أسئمة تتعمؽ بما يدور حوليـ ،وطرحيا عمى أنفسيـ،
كأف يسأؿ نفسو ،ىؿ سألت سؤاالً جيداً اليوـ؟.

٘ -مساعدة المتعمميف عمى معرفة متى عمييـ أف يسألوا طمباً لممساعدة (التوجيو الذاتي) .

 -ٙإطالع المتعمميف عمى كيفية نقؿ المعرفة ،واالتجاىات ،والميارات ،والقيـ إلى مواقؼ
الحياة األخرى.

 -ٚتوفير بيئة صفية تتيح المجاؿ لتطوير ما وراء المعرفة ،بحيث تشجع عمى تعماٍـ أكثر
نشاطاً ،يقوـ عمى الثقة ،وينمي ميارات جماعية ،وعالقات اجتماعية.

 -ٛأف يقوـ المعمموف بنمذجة ميارات ما وراء المعرفة لممتعمميف ،ومف خالؿ قياـ بعض

المتعمميف بدور النموذج أماـ زمالئيـ ،كما يقوـ المعمموف بالتعبير عف تفكيرىـ لفظياً،

ويشجعوف المتعمميف عمى التعبير المفظي.

 -ٜممارسة المتعمميف التأمؿ ،إذ يعد مف الوسائؿ الميمة لما وراء المعرفة ،حيث يعد
الوسيمة التي يراقب بيا المتعمـ عممياتو التفكيرية ،وغالباً ما يقوـ ىذا التأمؿ عمى
األسئمة الذاتية ،واف ىذا التأمؿ يكوف ضمف التخطيط والمراقبة والتقويـ .

ٓٔ -ممارسة الطمبة التقييـ الذاتي وتقييـ األقراف مف خالؿ مراقبة الطالب لمستويات
معرفتو ،وأدائو ،وتعممو ،وقدراتو ،وسموكياتو التفكيرية بنفسو مف تمقاء نفسو؛ انو تحميؿ

لما تـ عممو.

ٔٔ -التفاعؿ الجماعي الميسر مف خالؿ الحوار الصفي والتعبير عف الرأي ،واتاحة الزمف
الالزـ لمتفكير واإلجابة( .العتوـ وآخراف،ٕٖٓٔ،صٕ٘ٗ).

لذلؾ ترى (الباوي ومحسف )ٕٕٓٔ،أصبح مف الضرورة تضميف ميارات ما وراء

المعرفة في المقررات والمناىج الدراسية الجامعية ،لما تقوـ بو مف دور ميـ في تنمية عمميات

الفيـ والقراءة واالنتباه والتذكر والمعرفة االجتماعية وأنماط متعددة مف السيطرة الذاتية والتعمـ
الذاتي والقدرة عمى التخطيط والمراقبة والتحكـ والتقييـ ،وىذا ما أكده باحثيف عدة في نتائج

بحوثيـ ودراساتيـ مف أف يتعمـ ميارات ما وراء المعرفة يسيؿ التعمـ والفيـ لدى المتعمـ.
(الباوي ومحسف،ٕٕٓٔ ،صٖٔٔ).
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ويرى الباحثاف أف لتنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طمبة الجامعة أىمية قصوى في

مجاؿ التعمـ والعمؿ ،فيي تجعؿ لدييـ القدرة عمى إرجاع نجاح ما تعمموه إلى ذاتيـ ،وتزيد مف
ثقتيـ بأنفسيـ وبقدراتيـ ،وتتيح ليـ الفرصة الستخداـ المدروس لمميارات لتحسيف أدائيـ

ومساعدتيـ عمى نقؿ الميمات إلى خبرات أخرى ،فضالً عف تحسيف تكيفيـ وتنظيـ سموكيـ
في أثناء التعامؿ مع المواقؼ والمتغيرات المختمفة ،وبناء وعي يتعمؽ بنمو اإلستراتيجية مف

خالؿ تحسيف الميمة واصدار األحكاـ.

فمثالً وأنت تحاوؿ حؿ المسألة اآلتية :ما نصؼ قيمة (ٕ=ٕ+؟) ،ىؿ تعي وأنت تمر

في خطوات الحؿ؟ وىؿ تعي وأنت تقرر ما إذا كنت تأخذ نصؼ (ٕ )ٕ،ثـ تجمعيا أـ
تجمعيا ثـ تأخذ النصؼ؟ ،إذا كنت تالحظ ما يدور في ذىنؾ مف عمميات ،واذا كنت تقييـ

الخطوات التي تقوـ بيا لكي تحؿ المشكمة أو تتخذ ق ار اًر ،فأنت تقوـ (بما وراء المعرفة) أي

القدرة عمى أف تعرؼ ما تعرفو وماال تعرفو.

الفعاؿ يتطمب حدوث تفاعالت
كما تؤكد مبادئ المدرسة البنائية عمى أف التعمـ ّ
متعددة في أثناء الموقؼ التعميمي ،منيا ما يكوف بيف المتعمـ والمعمـ أو بيف المتعمميف
أنفسيـ ،أو بيف المتعمميف والمادة التعميمية ووسائط التعميـ ،إذ إف التعمـ الف ّعاؿ يحدث عندما
يتفاعؿ المتعمـ مع عناصر الموقؼ التعميمي ،مما يساعده عمى بناء المعارؼ واكتساب
الميارات مف خالؿ الرجوع إلى معارفو ومياراتو السابقة ومقارنتيا بالموقؼ الحالي ،وقد تغير

مفيوـ التعميـ مف كونو مجموعة مف خبرات ومعارؼ ومعمومات موجية بواسطة المعمـ إلى

المتعمـ إلى خبرات تجعؿ مف المتعمـ محور العممية التعميمية باستخداـ أساليب وأدوات تدريس
تدور حوؿ التعميـ(.جبيمي،ٕٓٔٗ،صٕٕٔ).

وتظير أىمية استخداـ التعميـ اإللكتروني في مجاؿ التعميـ مف خالؿ تأكيد االتجاىات

التربوية الحديثة عمى ضرورة إتقاف الطمبة لمتعمـ الذاتي ،واتاحة الفرصة أماميـ الكتساب
معارفيـ بأنفسيـ ،وذلؾ مف خؿ استخداـ التعميـ اإللكتروني وتوظيفو في تسييؿ عممية التعمـ
لزيادة فيميـ لممفاىيـ في مياديف المعرفة بشكؿ عاـ ،وميداف العموـ بشكؿ خاص ،إذ يوفر

استخدامو في عممية التعميـ متعة لمطمبة في أثناء اكتسابيـ لممعرفة ،فيو يتيح ليـ فرص

التعميـ بما يتناسب مع قدرات كؿ منيـ ،فضالً عف ما يميز بو ويتمتع بو مف إمكانات تجمع
بيف الكثير مف تقنيات التعميـ ،ويمكف مف خاللو برمجة المحتوى التعميمي وتقديمو لمطمبة
) ) ٖٜٙ
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بصورة متسمسمة ومتتابعة منطقياً مما يسيؿ عمييـ عممية التعمـ مف جية ،وتنمية ميارات

التفكير العميا مف جية أخرى.

مما سبؽ يرى الباحثاف أف ميارات ما وراء المعرفة مف أىـ المحدثات التربوية التي

ظيرت عمى الساحة التربوية لما ليا مف أىمية في عممية التعميـ ،وما وراء المعرفة ودراستيا

تساعد المدرسيف في تعميـ الطمبة كيؼ يكونوا أكثر وعياً بعمميات ومنتجات التعميـ فضالً عف

كيؼ يمكف أف ُينظموا إلحداث تعمّـ أفضؿ ،وتمعب ما وراء المعرفة دو اُر ىاماً وحساساً في

التعميـ الناجح واحداثو ،لذا كاف مف الميـ دراسة كيفية تنمية سموؾ ما وراء المعرفة لدى
الطالب لتحديد كيؼ يمكف لمطمبة أف يصموا غمى تطبيؽ العمميات المعرفية العميا التي تيتـ

بتحقيؽ وانجاز الميمة بشكؿ أفضؿ مف خالؿ السيطرة عمى ما وراء المعرفة.
وتكمف أىمية البحث الحالي في:

عد البحث الحالي (عمى حد عمـ الباحثاف) البحث األوؿ في البيئة العراقية الذي
ٔ -يمكف ّ
يتناوؿ أثر اإللكتروني التحصيؿ وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طمبة المرحمة
الثالثة في مادة المناىج وطرائؽ التدريس ،مما تبرز أىميتو وحاجة االستفادة مف

(مدرسي المستقبؿ).
نتائجو في االرتقاء بتدريس طمبة قسمي الرياضيات والجغرافية ُ
ٕ -استجابتو لالتجاىات العالمية والمحمية التي تُنادي بضرورة االىتماـ بالتكنولوجيا في
التدريس ،وىذا ما أثار الباحثاف التفكير بالتعميـ اإللكتروني الذي يعد مف األنظمة
الشائعة االستخداـ في دوؿ العالـ ،وذلؾ لتعدد أساليبو التعميمية ومناسبتو لجميع فئات

المتعمميف سواء الموىوبيف أو العادييف أو بطيئي التعمـ أو المعوقيف لما يصحبو مف

تقديـ شيِّؽ لممادة التعميمية تقود المتعمـ خطوة خطوة نحو إتقاف التعمـ.

ٖ -إضافة لبنة المعرفة العممية العربية لقمة الدراسات التي تناولت التعميـ اإللكتروني في
تدريس مادة المناىج وطرائؽ التدريس لدى طمبة الجامعة (عمى حد عمـ الباحثاف).

ٗ -قد يوجو البحث الحالي نظر القائميف عمى التعميـ عامةً والمختصيف في المناىج
وطرائؽ التدريس خاصة ضرورة االىتماـ بالتعميـ اإللكتروني واستخدامو بتعميـ طمبة

الجامعة ،واكسابيـ ميارات ما وراء المعرفة.

( ٓ( ٖٚ
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٘ -قد ُيسيـ البحث الحالي في إيجاد حموؿ لمشكمة تدني مستوى تحصيؿ طمبة كميات
التربية /جامعة األنبار في مادة المناىج وطرائؽ التدريس مف خالؿ عرضيا بأساليب
مختمفة ومشوقة.

 -ٙيعد البحث الحالي ضمف مجاؿ البحوث التي تُعنى بتنمية ميارات ما وراء المعرفة
لدى طمبة المرحمة الثالثة في كميات التربية لما ليا مف األىمية في المرحمة الدراسية
الالحقة أو في مواجيتيـ لمكـ المعرفي الكبير برؤية متفحصة ،بوصفيـ ُمدرسي

المستقبؿ.

ثالثاً:ذهدفذالبحثذ :Aim of the Researchذ
تعرؼ (أثر التعميـ اإللكتروني في التحصيؿ وتنمية ميارات
ييدؼ البحث الحالي إلى ّ
ما وراء المعرفة لدى طمبة المرحمة الثالثة في مادة المناىج وطرائؽ التدريس).
رابعاً:ذػرضواتذالبحثذ :Hypothes of the Researchذ
مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث صيغت الفرضيتاف الصفريتاف اآلتيتاف:
ٔ -ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ,بيف متوسط درجات

طمبة المجموعة التجريبية التي درست بالتعميـ اإللكتروني ومتوسط درجات طمبة
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في التحصيؿ في مادة المناىج

وطرائؽ التدريس.

ٕ -ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ,بيف متوسط درجات
طمبة المجموعة التجريبية التي درست بالتعميـ اإللكتروني ومتوسط درجات طمبة
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في مقياس ميارات ما وراء

المعرفة.
خامداً:ذحدودذالبحث  :Limits of the researchذ
يقتصر البحث الحالي عمى:

ٔ -عينة عشوائية مف طمبة المرحمة الثالثة مف قسمي (الرياضيات والجغرافية) في كميتي
(التربية لمعموـ الصرفة والتربية لمعموـ اإلنسانية) /جامعة االنبار ،لمعاـ الدراسي

ٕٕٕٖٔٓٓٔ-ـ.
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ٕ -موضوعات مادة المناىج وطرائؽ التدريس (عناصر بناء المنيج ،أنواع المناىج
الدراسية ،وطرائؽ التدريس ،التخطيط لمتدريس ،والتقويـ في عممية التدريس).
دادداً:ذحتدودذاملصطلحاتذ :Definition of the Termsذ
عرفو كؿ مف:
.2ذالتعلومذاإللكرتونيذّ :Electronic Learning
* (عبد الحي :)6006،بأنو (طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة مف
حاسب وشبكاتو ووسائطو المتعددة مف صوت وصورة ،ورسومات ،وآليات بحث ،ومكتبات

إلكترونية؛ فالمقصود استخداـ التقنية بجميع أنواعيا في إيصاؿ المعمومة لممتعمـ بأقصر وقت
وأقؿ جيد وأكبر فائدة)(.عبد الحي،ٕٓٓٙ،صٗ.)ٚ

* (عامر :)6007،بأنو (نظاـ تعميمي يستخدـ تقنيات المعمومات وشبكات اإلنترنت

في تدعيـ وتوسيع نطاؽ العممية التعميمية)(.عامر،ٕٓٓٚ،صٕٔ).

* (عمي وآخرن :)6009،بأنو (عممية التعمـ أو تمقي المعمومة العممية عف طريؽ

استخداـ تقنيات الوسائط المتعددة بمعزؿ عف ظرفي الزماف والمكاف ،إذ يتـ التواصؿ بيف

الدارسيف والتدريسييف عبر رسائؿ عديدة قد تكوف اإلنترنت ،اإلنترانت ،اإلكسترانت أو التمفاز
التفاعمي ،وتتـ عممية التعميـ وفؽ المكاف والزماف والكمية والنوعية التي يختارىا المتعمـ وذلؾ

وفؽ معايير دولية تتضمف استيعاب الدارس لممناىج والبرامج التي يحصؿ عمييا ،وتقع

مسؤولية التعمـ بصفة أساسية عمى عاتؽ المتعمـ ذاتو(.عمي وآخراف،ٕٜٓٓ،صٖٗ).

ويعرفو الباحثان نظرياً :ىو التعمـ الذي يقدـ إلكترونياً مف خالؿ االنترنت أو عف
ّ
طريؽ الوسائط المتعددة مثؿ األقراص المدمجة ،أو أقراص الفيديو الرقمية ( )DVDوغيرىا،

وىو عبارة عف التعميـ عف بعد ( )Distance Learningوالذي مف خاللو يكوف المتعمـ بعيداً

ويعرض ىذا عف طريؽ تقديـ المقررات الدراسية
عف المعمـ مف ناحية المكاف وربما الزمافُ ،
والتدريبية باستخداـ التقنيات الحديثة.

ويعرفو الباحثان إجرائياً :ىو التعميـ الذي تقدـ فيو وتعرض مادة المناىج وطرائؽ
ّ
التدريس لطمبة المرحمة الثالثة في صورة برنامج تعميمي أو في صورة صفحات تعميمية بطريقة

تفاعمية تتضمف النصوص ورسوـ وأصوات وصور ،مما قد يتيح إبقاء المادة الدراسية التي قد

تـ دراستيا ومراجعة المقررات الالحقة مما تمكنيـ مف تقييـ نفسيـ وقياس مستوى تعمميـ

بشكؿ مباشر مف خالؿ تنفيذ االختبارات مباشرة بصورة اختباريو اعتماداً عمى التعمـ الذاتي.
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عرفو كؿ مف:
.2ذالتحصولذ:Achievementذ ّ
* (الخياط :)6000،بأنو (مدى ما تحقؽ مف أىداؼ التعمـ في موضوع أو مساؽ
سبؽ لمفرد دراستو أو تدرب عميو مف خالؿ أعماؿ أو ميمات معينة)(.الخياط ،ٕٓٔٓ ،ص

ٖ.)ٚ

* (الجاللي :)6000،بأنو (مستوى األداء الفعمي لمفرد في المجاؿ األكاديمي الناتج

عف عممية النشاط العقمي المعرفي لمطالب ،ويستدؿ عميو مف خالؿ إجاباتو عمى مجموعة
اختبارات تحصيمية نظرية أو عممية أو شفوية تقدـ لو نياية العاـ الدراسي أو في صورة

اختبارات تحصيمية مقننة)(.الجاللي،ٕٓٔٔ ،صٕ٘).

* (الزىيري :)6002،بأنو (مدى ما تحقؽ لدى الطمبة مف األىداؼ التعميمية نتيجة

دراستيـ لموضوع مف الموضوعات الدراسية)( .الزىيري،ٕٖٓٔ،ص.)ٔٙ

ويعرفو الباحثان إجرائياً :ىو مقدار المعمومات التي اكتسبيا طمبة المرحمة الثالثة مف
ّ
موضوعات المناىج وطرائؽ التدريس التي تمقوىا خالؿ فترة معينة ،ويقاس بالدرجة التي

يحصموا عمييا مف خالؿ إجابتيـ عمى فقرات االختبار التحصيمي الذي أعده الباحثاف.

عرفيا كؿ مف :ذ
.3ذمهاراتذماذوراءذاملعرػةذ:meta cognitive skillsذ ّ
* (جروان :)6006،بأنيا (ميارات عقمية معقدة تعد مف أىـ مكونات السموؾ الذكي
في معالجة المعمومات وتنمو مع التقدـ في العمر والخبرة ،وتقوـ بميمة السيطرة عمى جميع
نشاطات التفكير العاممة الموجية لحؿ المشكمة ،واستخداـ القدرات أو الموارد المتاحة لمفرد

بفاعمية في مواجية متطمبات ميمة التفكير)(.جرواف،ٕٕٓٔ،صٗٗ).

* (الخوالدة وآخران :)6006،بأنيا (عممية ذىنية مكونة مف مجموعة مف الميارات،

كالتخطيط والمراقبة والتحكـ والتقييـ ،وتشير إلى الممارسات الذىنية التي يستخدميا الفرد
بيدؼ تنظيـ أفكاره وكيفية ترتيبيا بطريقة منيجية والعمؿ عمى مراقبة ىذه األفكار مف أجؿ

التحكـ بيا واصدار أحكاـ حوؿ ماتـ اتخاذه مف ق اررات)(.الخوالدة وآخراف،ٕٕٓٔ،ص.)ٚٙ

* (العفون ومنتيى :)6006،بأنيا (عمميات تساعد الطمبة عمى التعمـ مف اآلخريف

وزيادة الوعي بعمميات التفكير الذاتية كما تختص بميارات التخطيط والمراقبة والتقييـ التي

تسيطر عمى العمميات المعرفية وتديرىا بشكؿ دقيؽ)(.العفوف ومنتيى،ٕٕٓٔ،صٗ.)ٜٔ
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ويعرفيا الباحثان نظرياً :بأنيا مجموعة مف العمميات العقمية التي يقوـ بيا المتعمـ
ّ
وىو عمى درجة مف الوعي في أثناء ممارستو لمعممية المعرفية ،واستخدامو إلستراتيجيات
مناسبة لموضوع التعمـ ومعرفتو باليدؼ المراد الوصوؿ إليو ،وذلؾ مف خالؿ قيامو بعمميات

تخطيط ومراقبة وتقييـ مستمريف لمعرفة مدى تقدمو وصوالً إلى اليدؼ فضالً عف قدرتو عمى

التأمؿ في الطرائؽ واإلستراتيجيات التي يقوـ بيا أثناء اكتسابو لممعرفة.

ويعرفيا الباحثان إجرائياً :ىي عمميات عقمية عميا وظيفتيا التخطيط والمراقبة والتقويـ
ّ
وتقاس بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا طمبة المرحمة الثالثة عند إجابتيـ عمى فقرات

المقياس المستخدـ في ىذا البحث.

انفصم انثاَي :خهفيت َظريت ودراســاث سابقــت:

أوالً:ذخلفوةذنظروة :ذ

* التعميم اإللكتروني :Electronic Learning

الفمسفة التي يقوم عمييا التعميم اإللكتروني:

تقوـ فمسفة التعميـ اإللكتروني عمى إتاحة عممية التعمـ لجميع أفراد المجتمع ،طالما أف

قدراتيـ وامكانياتيـ تمكنيـ مف النجاح في ىذا النمط مف التعميـ ،وذلؾ لمعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ

تكافؤ الفرص التعميمية بيف جميع المتعمميف دوف التفرقة بيف الجنس أو العرؽ أو النوع أو

المغة ،والوصوؿ إلى الطالب الذيف يعيشوف في مناطؽ نائية وال تمكنيـ ظروفيـ مف السفر أو
االنتقاؿ إلى مكاف التعميـ ،فضالً عف السماح لمطالب غير القادريف أو ذوي االحتياجات

الخاصة بالحصوؿ عمى فرص تعميمية وىـ في أماكنيـ فضالً عف ما يتيحو ىذا النظاـ مف
رفع كفاءة وجودة العممية التعميمية التعممية ،وتدريب الطالب عمى العمؿ بإيجابية واستقاللية.

(عبد الحميد،ٕٓٔٔ،صٖٖ).

وأشار (عبد العزيز،ٕٓٓٛ،ص )ٖٚإلى أف فمسفة التعميـ اإللكتروني تقوـ في

األساس عمى مبادئ تكنولوجيا التعميـ والتربية المتمركزة حوؿ التطبيؽ العممي لمعموـ التربوية
أو النظريات التربوية ،والتي تنصب عمى المادة العممية ومدى توافقيا مع خصائص الجميور

المستيدؼ ،مراعية في ذلؾ المبادئ التربوية الحديثة مثؿ التعميـ المفتوح ،والمرف ،والموزع،
والمتجسدة في التعمـ عف بعد ،وغيرىا مف مبادئ ومستحدثات تكنولوجيا التعميـ ،وبناء عميو

يبني التعميـ اإللكتروني عمى مبادئ تصميـ التعميـ وعمى نظريات االتصاؿ ،ومكوناتيا،
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وأسسيا وعناصرىا األساسية؛ كما يقوـ التعميـ اإللكتروني عمى مبادئ كؿ مف تفريد التعميـ أو

ما يسمي بالتعميـ الفردي أو المفرد ،والمتعمؽ بتقديـ تعميـ يتوافؽ وخصائص المتعمـ وفقاً
لممعدؿ الفردي المناسب (لكؿ متعمـ) ،والتعميـ المبرمج ،والذي يعد األساس الطبيعي لما

يسمي حالياً بالتعميـ والتعمـ بمساعدة الحاسوب ،Computer Assisted Instruction
ومبادئ التعميـ المفتوح ،والتعمـ عف بعد .Distance Learning

أما فيما يتعمؽ بالنظرية العممية ،فإف التعميـ اإللكتروني يقوـ عمى نظرية معرفية

تتعمؽ بالتعميـ والتعمـ ،ومستمزماتيما المادية والمعنوية ،والتي بدورىا تتفاعؿ مع بعضيا
البعض تحت ظروؼ معينة يمكف أف تييأ بشكؿ منيجي منظـ ،ولذا فإف تصميـ بيئة التعميـ

اإللكتروني في ضوء ىذه النظريات يزود بالمشوقات واإلشارات والتمميحات التي يمكف أف
تخدـ العممية التعميمية فيما يتعمؽ بكؿ ما يسيـ في مساعدة المتعمميف في العمؿ عمى معالجة

المعمومات ،وتخزينيا ،واستدعائيا متى تطمب األمر ذلؾ(.عبود،ٕٓٓٚ،ص٘ٗ).
خصائصذالتعلومذاإللكرتوني :ذ
إف التعميـ اإللكتروني ينفرد عف غيره مف أنماط
يرى (عبد الحميد،ٕٓٔٔ،صٕٗ) ّ
التعميـ التقميدي ببض لسمات الخاصة أو الخصائص المتعمقة بطبيعتو وفمسفتو والتي يمكف
عرضيا فيما يأتي:

 .0الكونية :حيث إمكانية الوصوؿ إليو في أي وقت ومف أي مكاف دوف حواجز

والمتمثمة في ربطيا بشبكة اإلنترنت العالمية.

 .6التفاعمية :حيث التفاعؿ بيف محتوى المادة العممية والمستفيديف مف طمبة

وتدريسييف وغيرىـ مف المستفيديف ،والتعامؿ مع أجزاء المادة العممية واالنتقاؿ المباشر مف

جزئية إلى أخرى.

 .2الجماىيرية :حيث عدـ اقتصاره عمى فئة دوف أخرى مف الناس ،وليس ىذا

فحسب بؿ يمكف ألكثر مف متعمـ في أكثر مف مكاف أف يتعامؿ ويتفاعؿ مع البرنامج التعميمي
في آف واحد.

 .4الفردية :حيث يتوافؽ وحاجات كؿ متعمـ ويمبي رغباتو ويتماشى مع مستواه

العممي مما يسمح بالتقدـ في البرنامج أو التعمـ وفقاً لسرعة التعمـ عند كؿ فرد.
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 .5التكاممية :ويقصد بيا تكامؿ كؿ مكوناتو مف العناصر مع بعضيا البعض مف
تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة.
أهدافذالتعلومذاإللكرتونيذ :ذ
إف التعميـ اإللكتروني ييدؼ إلى
أشار (قطيط وسمير،ٕٖٓٔ،صٖٖ )ٖٗ-إلى ّ
تحقيؽ العديد مف األىداؼ عمى مستوى الفرد والمجتمع منيا:
ٔ -تحسيف مستوى فاعمية المعمميف وزيادة الخبرة لدييـ في إعداد المواد التعميمية.

ٕ -الوصوؿ إلى مصادر المعمومات والحصوؿ عمى الصور والفيديو وأوراؽ البحث عف
طريؽ شبكة االنترنت واستخداميا في شرح وايضاح العممية التعميمية.

ٖ -توفير المادة التعميمية بصورتيا اإللكترونية لمطالب والمعمـ.

ٗ -إمكانية توفير دروس ألساتذة مميزيف ،إذ أف النقص في الكوادر التعميمية المميزة
يجعميـ حك ار عمى مدارس معينة ويستفيد منيـ جزء محدود مف الطالب .كما يمكف

تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعميمية عف
طريؽ الصفوؼ االفتراضية.

٘ -تساعد الطالب عمى الفيـ والتعمؽ أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع لمدرس في أي
وقت ،كما يساعده عمى القياـ بواجباتو المدرسية بالرجوع إلى مصادر المعمومات

المتنوعة عمى شبكة االنترنت أو لممادة االلكترونية التي يزودىا األستاذ لطالبو مدعمة
باألمثمة المتعددة ،ومف ثـ يحتفظ الطالب بالمعمومة لمدة أطوؿ ألنيا أصبحت مدعمة

بالصوت والصورة والفيـ.

 -ٙإدخاؿ االنترنت كجزء أساسي في العممية التعميمية لو فائدة جمة برفع المستوى الثقافي

العممي لمطالب ،وزيادة الوعي باستغالؿ الوقت بما ينمي لدييـ القدرة عمى اإلبداع

بدالً مف إىداره عمى مواقع ال تؤدي إال إلى انحطاط المستوى األخالقي والثقافي.

 -ٚبناء شبكة لكؿ مدرسة بحيث يتواصؿ مف خالليا أولياء األمور مع المعمميف واإلدارة
لكي يكونوا عمى اضطالع دائـ عمى مستوى أبناءىـ و نشاطات المدرسة.

 -ٛتواصؿ المدرسة مع المؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسيمة.
وأضاؼ (الساعدي،ٕٖٓٔ،صٖ) إلى أف التعميـ اإللكتروني يفيد في:

أ -رفع قدرات التفكير العميا لدى المتعمميف.
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ب -إكساب المتعمميف الميارات أو الكفايات الالزمة الستخداـ تقنيات االتصاالت
والمعمومات.

ج -إيجاد شبكات تعميمية لتنظيـ وادارة عمؿ المؤسسات التعميمية.
أنواعذ(أمناط)ذالتعلومذاإللكرتوني :ذ
يمكف تقسيـ التعميـ اإللكتروني إلى ثالثة أنواع رئيسة عمى النحو اآلتي:

 -0التعميم اإللكتروني المتزامنSynchronous e- learning :

وىو تعمـ إلكتروني يجتمع فيو المعمـ مع المتعمميف في آف واحد ،ليتـ بينيـ اتصاؿ
متزامف بالنص  ،Chatأو الصوت ،أو الفيديو.

 -6التعميم اإللكتروني غير المتزامنA Synchronous e- Learning :
وىو اتصاؿ بيف المعمـ والمتعمـ يمكف مف خاللو لممعمـ وضع مصادر لممعمومات مع

خطة تدريس وتقويـ عمى الموقع التعميمي  ،ثـ يدخؿ المتعمـ لمموقع عمي شبكة اإلنترنت في
أي وقت ،ويتبع اإلرشادات التي وضعيا المعمـ في إتماـ عممية التعمـ ،دوف أف يكوف ىناؾ

اتصاؿ تفاعمي مت ازمف مع المعمـ.

 -2التعمم المدمجBlended Learning :
ىذا النوع مف التعمـ يشتمؿ عمي مجموعة مف الوسائط التي تـ تصميميا لتتـ بعضيا

البعض ،والتي تعزز التعمـ وتطبيقاتو ،وبرنامج التعمـ المدمج يمكف أف يشتمؿ عمي العديد مف

أدوات التعمـ مثؿ برمجيات التعمـ التعاوني الفوري ،المقررات المعتمدة عمي اإلنترنت،
ومقررات التعمـ الذاتي ،وادارة نظـ التعمـ ،كذلؾ يمزج ىذا النوع مف التعمـ أحداثاً متعددة
معتمدة عمي النشاط ،تتضمف التعمـ في الفصوؿ التقميدية التي يمتقي فييا المعمـ مع المتعمـ

وجياً لوجو ،كذلؾ التعمـ الذاتي ،وفيو مزج بيف التعمـ الفوري المتزامف وغير المتزامف.

(العادلي،ٕٓٓٚ،صٕ٘.)ٚ

مدتوواتذالتعلومذاإللكرتوني :ذ
أشار (الغريب،ٕٜٓٓ،ص٘ٗ) إلى أنو يمكف تصنيؼ مستويات التعميـ اإللكتروني
إلى أربع مستويات رئيسة عمى النحو اآلتي:
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 -0المستوى اإلثرائي :Enrichment Level
ويعني استخداـ شبكة االنترنت أو الشبكة العنكبوتية بوصفيا مصد اًر لممعمومات

العامة والمتخصصة الموزعة عمي المواقع المختمفة ،ويستفيد بيا المتعمـ في دعـ التحصيؿ

واكتساب الميارات ،وىو مستوي مبني أساساً عمى رغبة المتعمـ في تطوير معارفو أو

معموماتو ،أو في الحصوؿ عمي توجييات المعمـ إلثراء معمومات المتعمـ ومياراتو.
 -6المستوى التكميمي :Supplemental Level

وفي ىذا المستوى يتـ التعمـ داخؿ الصؼ التقميدي ،ولكف تتـ اإلفادة مف الشبكة

كوعاء لمصادر التعميـ والتعمـ والخبرات الخاصة والتي يتـ تصميميا وانتاجيا واتاحتيا عمى
الشبكة.

 -2المستوى األساسي :Essential Level
وفي ىذا المستوى يتـ بناء االعتماد عمى شبكة االنترنت أو الويب اعتماداً كامالً في

التعمـ ،حيث يتـ بناء نظاـ التعميـ اإللكتروني وتوفير متطمباتو ،ثـ تصميـ المقررات وأدوات

التعميـ وأساليب التفاعؿ واالتصاؿ واتاحتيا في مواقع خاصة بالمؤسسة التعميمية عمى شبكة

اإلنترنت.

 -4المستوى المتكامل :Integrated Level
يتضمف ىذا المستوى إلى جانب المستويات السابقة ما يتصؿ بالتصوير الرقمي

لممعمـ وىو يقوـ بالشرح والذي تتـ إتاحتو عمي الموقع والتفاعؿ واالتصاؿ تزامنياً أو ال تزامنياً،

فضالً عف اإلفادة مف مصادر المعمومات األخرى المرتبطة واتاحة وصوؿ المتعمـ إلييا مف
خالؿ الموقع ،كذلؾ الوصوؿ إلى المكتبات الرقمية والمختبرات والمتاحؼ وغيرىا.

أهموةذالتعلوم ذ
مقارنةذبنيذالتعلومذاإللكرتونيذوالتعلومذالتقلودي :ذ
أشار (غنايـ،ٕٓٓٙ،ص٘) إلى أنو يمكف المقارنة بيف التعميـ اإللكتروني والتعميـ

التقميدي مف خالؿ محاور عدة ،والجدوؿ (ٔ) يوضح ذلؾ:
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جدوؿ (ٔ) مقارنة بيف التعميـ اإللكتروني التعميـ التقميدي

لقد ساعدت السمات والمزايا السابقة لمتعمـ اإللكتروني في تغيير مالمح مبادئ التعمـ

الراسخة التي تنادي بيا نظريات عمـ التعميـ والتعمـ ،فيو تغيير في السياؽ الذي يظير فيو أو

يستخدـ فيو ىذه المبادئ وأحياناً في مسمي ىذه المبادئ.

عواملذادتخدامذالتعلومذاإللكرتوني :ذ

أشار (سمطاف،ٕٓٓٚ،ص )ٖٛإلى عوامؿ عدة الستخداـ التعميـ اإللكتروني ىي:

ٔ -تزايد أعداد األفراد الذيف يطمبوف التعميـ المستمر.
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ٕ -تقتضى متطمبات العمؿ المبكر لشريحة مف األفراد االتجاه نحو العمؿ مف سف مبكرة
مما يحرميـ مف بعض فرصيـ التعميمية كالحصوؿ عمى المؤىالت التعميمية.

ٖ -متطمبات العمؿ والحياة في السنوات األخيرة جعمت مف المحتـ والمسمّـ بو ضرورة
إعادة التأىيؿ أكثر مف مرة.

ٗ -التطورات السريعة في التكنولوجيا وطبيعة العمؿ جعمت ىناؾ مطمباً ممحاً لمتدريب
المستمر لمواجية متطمبات العمؿ وأساليبو الجديدة.

٘ -التعميـ النظامي أصبح ال يستوعب األعداد الكبيرة مف الطالب خاصة في البالد التي
تتسـ بمعدالت عالية مف النمو مثؿ الدوؿ النامية.

عناصرذمنظومةذالتعلومذاإللكرتونيذومكوناتهذيفذجمتمعذاملعرػة :ذ
أشار (توفيؽ وىاني،ٕٓٓٚ،صٖ٘ٔ) إلى أف لمتعمـ اإللكتروني مجموعة متنوعة مف

العناصر التفاعمية التي تشكؿ منظومة تعميمية تعممية متكاممة ،ينبغي توافرىا جميعاً لكى
تتكامؿ مع بعضيا البعض إلنجاح منظومة التعميـ اإللكتروني عمي الوجو األمثؿ وتتمثؿ في:

ٔ -المعمم :يفرض التعمـ اإللكتروني تغييرات جديدة عمى أدوار المعمـ ،فبعد أف كاف
المصدر األساسي لممعمومات أصبح دوره اآلف يتركز حوؿ اإلرشاد والتوجيو وتقديـ

المساعدات الفردية والجماعية ،واعداد البرمجيات وانتاجيا واستخداميا ،وتجييز
المواقؼ التعميمية ،وتصميـ بيئة التعمـ اإللكتروني القائمة عمى الكمبيوتر واالنترنت،

ومثي اًر لدافعية الطالب ومشجعاً عمى العمؿ والتفاعؿ الجماعي ،ومحف اًز عمى البحث
عف المعمومات ،ومتمكناً مف ميارات التحاور والتخاطب والتفاعؿ مع اآلخريف عبر

المستحدثات التكنولوجية المختمفةٓ

ٕ -المتعمم :يوفر التعمـ اإللكتروني الفرص المتساوية في التعمـ والمعرفة لجميع المتعمميف
باستخداـ وسائؿ االتصاؿ المختمفة وتحقيؽ متعة التعمـ وجذب االنتباه وتقميؿ وقت
التعمـ ،وتأكيد مبدأ التعمـ التفاعمي وتقديـ التعمـ المناسب لكؿ متعمـ حسب مستواه
وقدرتو وسرعتو ،وتأكيد مبدأ التعمـ الذاتي ،وزيادة قدرة المتعمـ في االعتماد عمى نفسو

في اكتسابو لممعمومات والميارات وقدرتو عمى تقويـ مدى تقدمو نحو تحقيؽ
األىداؼٓ
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ٖ -المنيج :يسيـ التعمـ اإللكتروني في تطوير المناىج الدراسية سواء في تصميميا أو
تنفيذىا باستخداـ الوسائط المتعددة ،واإلقالؿ مف الحشو والتكرار الذى تتسـ بو

المناىج بصورتيا التقميدية ،وتوفير معمومات مرئية مدعمة بالصورة والصورة والنص

والحركة والمؤثرات المختمفة ،وتقديـ المفاىيـ التي يصعب شرحيا إال باستخداـ
تكنولوجيا المحاكاة وأساليب النمذجة وبيئة التعمـ االفتراضي ،وتنويع األنشطة التعميمية
حسب رغبة المتعمـ وتفاعالتو ،وتزويد المقررات بمصادر التعميـ اإللكترونية والمعامؿ

اإللكترونية مف خالؿ وسائط التخزيف الرقمية أو عبر شبكات اإلنترنت ،وتزويد المقرر

بأسئمة واختبارات وأنشطة تفاعمية تسمح بتصحيح االستجابات وتحميميا وعرض النتائج

عمى المتعمميفٓ

ٗ -أساليب التعميم والتعمم :يؤكد التعمـ اإللكتروني عمى مبدأ التعمـ التفاعمي ،وتحقيؽ
فردية التعمـ واتاحة الفرصة لممتعمـ لمتفاعؿ والتحكـ واالختيار حسب سرعتو وحاجاتو،
وتوظيؼ أساليب التعمـ اإلتقانى ،واالىتماـ بالتغذية الراجعة الستجابات المتعمـ،

وتوظيؼ أساليب المحاكاة والتقميد والحوار التعميمي باستخداـ الكمبيوتر في تقدـ
واكتساب المعموماتٓ

٘ -بيئة التعمم :تعمؿ تكنولوجيا التعميـ والتعمـ اإللكتروني عمى توفير بيئة تعمـ إلكترونية
أكثر جاذبية ومتعة وذات معنى ،وتتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية في تقديـ
الخدمات التعميمية ،وتسمح لممتعمـ بالتفاعؿ والتحكـ واالكتشاؼ والحصوؿ عمى

المعمومات إلكترونياً عف طريؽ االتصاالت عف بعد أو بتوفير األقراص الرقمية
والمكتبات اإللكترونية ،وتتضمف ىذه البيئة ميارات خاصة في التعامؿ مع الكمبيوتر

وامكاناتو وخدمات شبكة اإلنترنت وكيفية توظيفيا ٓ

 -ٙالتجييزات :تتطمب تكنولوجيا التعميـ والتعمـ اإللكتروني توفير كافة المتطمبات المادية
والبشرية المؤىمة ،وتوفير األجيزة والمعدات والبرمجيات الالزمة لتأسيس بيئة التعمـ
اإللكتروني ،وتجييز الفصوؿ إلكترونياً بأجيزة الكمبيوتر المتصمة بالشبكات المحمية
والعالمية ،وانشاء قاعات خاصة الستقباؿ القنوات الفضائية التعميمية ،والربط

اإللكتروني لمفصوؿ مع األقساـ واإلدارة والمكتبة ،وتوفير معامؿ إنتاج الوسائط

) ٔ) ٖٛ

جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

العددذ()2ذاجمللدذ()2ذ ذ
ذ
(كانونذاألول)ذ 2025ذ

المتعددة والبرمجيات ،وتجييز مصادر التعميـ اإللكترونية ،وانشاء قواعد البيانات
والمعمومات وتصميـ المواقع التعميمية وتوفير وسائط التخزيف الرقميةٓ

 -ٚأساليب التقويم :أسيمت تكنولوجيا التعميـ والتعمـ اإللكتروني في تطوير أساليب
التقويـ مف حيث تصميـ وبناء االختبارات وتقديميا وادارتيا وتصحيحيا وتحميميا
واعطاء تقارير شاممة عف الحالة التعميمية لكؿ متعمـ ،وتقديـ أنواع متعددة مف
االختبارات معتمدة عمى فمسفة التعميـ الفردي مثؿ اختبارات التسكيف واالختبارات

التشخيصية والموقوتة والبنائية واختبارات اإلتقاف ،وتسيـ ىذه التكنولوجيا أيضاً في
توفير معايير يتـ في ضوئيا تقويـ كافة عناصر المنظومة التعميمية مف بيئة تعمـ

وتجييزات ومعمميف ومتعمميف وبرمجيات واجراءات وخدمات ،كما يتسـ التقويـ ىنا
بالشمولية والتنوع في أساليب التقويـٓ
ثانواً:ذدراداتذدابقة:ذ ذ
 -0دراسة (الحذيفي:)6007،
تعرؼ (أثر استخداـ التعميـ
أُجريت الدراسة في المممكة العربية السعودية ،وىدفت إلى ّ
اإللكتروني عمى مستوى التحصيؿ الدراسي والقػػدرات العقمػػية واالتجػػاه نحػػو م ػػادة العموـ لدى

تالميذ المرحمة المتوسطة)؛ تكونت عينة الدراسة مف (ٓ )ٙتمميذاً مف تالميذ الصؼ الثاني

المتوسط في المرحمة المتوسطة ،إذ يمثؿ ( )ٕٜتمميذاً المجموعة التجريبية التي درست مادة

العموـ بالتعميـ اإللكتروني ،و(ٖٔ) تمميذاً يمثموف المجموعة الضابطة التي تدرس مادة العموـ
بالطريقة التقميدية.

أعد الباحث اختبا اًر لمتحصيؿ وقد استخرج ثباتو بطريقة إعادة االختبار وقد بمغ
ّ
تكوف مف ( )ٕٙفقرة ذات الخمسة بدائؿ ،وقد تـ
( ،)ٓ,ٜٛومقياساً لالتجاه نحو مادة العموـ ّ
استخ ارج ثباتو بطريقة التجزئة النصفية وقد بمغ (٘ ،)ٓ,ٜوبعد إنياء التجربة ،وتطبيؽ أدوات
البحث عمى العينة أظيرت النتائج:

* وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة (ٔٓ )ٓ,بيف متوسطي درجات

المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ لصالح المجموعة

التجريبية.

( ٕ( ٖٛ

أ.م.ذدعادةذمحديذدوودان ذ

أثرذالتعلومذاإللكرتونيذيفذالتحصولذوتنموةذ

م.د.ذحودرذعبدذالكرومذحمدنذالزهريي ذ

ذ

مهاراتذماذوراءذاملعرػةذ ذ

ذ

* ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (ٔٓ )ٓ,بيف متوسطي درجات

المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار القدرات العقمية ومقياس

االتجاه(.الحذيفي،ٕٓٓٚ،صٔ.)ٗٔ-
 -6دراسة (إبراىيم:)6000،

تعرؼ (أثر التعميـ اإللكتروني عمى تحصيؿ
أُجريت الدراسة في سوريا ،وىدفت إلى ّ
طمبة دبموـ التأىيؿ التربوي في مقرر طرائؽ تدريس عمـ األحياء)؛ تكونت عينة الدراسة مف
(ٕ٘) طالباً وطالبة ،بواقع ( )ٕٙطالباً وطالبة يمثموف المجموعة التجريبية الذيف درسوا
بالتعميـ اإللكتروني ،و( )ٕٙطالباً وطالبة يمثموف المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة

التقميدية.

تكوف مف (ٗٗ) فقرة ،بواقع (ٕٓ) فقرة موضوعية مف
ّ
أعد الباحث اختبا اًر لمتحصيؿ ّ
نوع (اختيار مف متعدد) ،و(ٕٓ) فقرة مف نوع (صح أو خطأ) ،و(ٗ) فقرات ذات أسئمة
مقالية ،وقد استخرج ثباتو بطريقة إعادة االختبار وقد بمغ (٘ ،)ٓ,ٜوبعد تطبيؽ االختبار عمى

مجموعتي البحث أظيرت النتائج:

* وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى (٘ٓ )ٓ,بيف متوسطي درجات

المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ لصالح المجموعة

التجريبية.

* ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى (٘ٓ )ٓ,بيف متوسطي درجات طالب

المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التحصيؿ( .إبراىيـ،

ٕٓٔٓ ،ص ٘.)ٕٖٖ-ٔٚ

 -2دراسة (عبد الرحمن ورضوان:)6000،

تعرؼ (فاعمية التدريس
أُجريت الدراسة في جميورية مصر العربية ،وىدفت إلى ّ
اإللكتروني في تنمية المفاىيـ والميارات الجغرافية لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي

واتجاىاتيـ نحو الجغرافيا).

تكونت عينة الدراسة مف (ٕ )ٚطالباً مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة صدفا،

بواقع ( )ٖٙيمثموف المجموعة التجريبية ،و( )ٖٙيمثموف المجموعة الضابطة.

) ٖ) ٖٛ

جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

العددذ()2ذاجمللدذ()2ذ ذ
ذ
(كانونذاألول)ذ 2025ذ

أعد الباحثاف اختبا اًر لممفاىيـ الجغرافية ،وبطاقة مالحظة األداء العممي لمميارات
ّ
الجغرافية ،ومقياساً لالتجاه؛ وقد استخدـ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية (معالـ ارتباط بيرسوف،
واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف) ،وبعد تطبيؽ أدوات البحث عمى العينة أظيرت النتائج:

* وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (ٔٓ )ٓ,بيف متوسطات درجات

طالب المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ

الجغرافية وفي األداء العممي لبطاقة مالحظة األداء العممي لمميارات الجغرافية ،وفي مقياس
االتجاه نحو الجغرافيا لصالح المجموعة التجريبية(.عبد الرحمف ورضواف،ٕٓٔٓ،ص-ٖٕٚ

ٕ.)ٖٙ

 -4دراسة (الشمري وآخران:)6002،

تعرؼ (فاعمية التدريب
أُجريت الدراسة في المممكة العربية السعودية ،وىدفت إلى ّ
اإللكتروني الفردي والتعاوني عمى ميارات التعامؿ مع مستحدثات التكنولوجية وتفكيرىف الناقد

لمعممات العموـ بالدماـ بالمممكة العربية السعودية).

تكونت عينة الدراسة مف (ٗ٘) معممة مف معممات العموـ المرحمة المتوسطة بمنطقة

القطيؼ ،بواقع ( )ٕٚمعممة في كؿ مف المجموعتيف التجريبيتيف ،درست المجموعة األولى
وفؽ نمط التدريب الفردي ،في حيف درست المجموعة الثانية وفؽ نمط التدريب التعاوني ،وقد

تكوف مف (ٖٓ) فقرة وقد تـ استخراج ثباتو بطريقة ألفا كرونباخ
ّ
أعد الباحثوف اختبا اًر لمتحصيؿ ّ
وقد بمغت (ٓ ،)ٓ,ٛواختبا اًر لمتفكير الناقد تكوف مف (٘٘) فقرة موزعاً عمى الميارات الفرعية:

فرض الفروض (ٕٔ) فقرة ،والتفسير (٘ٔ) فقرة ،وتقويـ الحجج ( )ٔٙفقرة ،واالستنتاج (ٕٔ)
فقرة ،وبعد انتياء التجربة وتطبيؽ أدوات البحث عمى العينة أظيرت النتائج:

* وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (٘ٓ )ٓ,بيف متوسطات درجات

مجموعة التدريب اإللكتروني الفردي ومجموعة التدريب اإللكتروني التعاوني عمى اختبار

التحصيؿ واختبار التفكير الناقد لصالح مجموعة التدريب اإللكتروني التعاوني(.الشمري
وآخراف،ٕٖٓٔ،صٔ.)ٕٜ-

( ٗ( ٖٛ

أ.م.ذدعادةذمحديذدوودان ذ
م.د.ذحودرذعبدذالكرومذحمدنذالزهريي ذ

أثرذالتعلومذاإللكرتونيذيفذالتحصولذوتنموةذ
ذ

مهاراتذماذوراءذاملعرػةذ ذ

ذ

انفصم انثانث :يُهجيت انبحث وإجراءاته:

أوالً:ذمنهجوةذالبحثذ :Research Methodologyذ

تعد منيجية البحث عنص اًر رئيساً مف عناصر البحث التربوي؛ نظ اًر ألنيا تفيد في

تحديد الطريقة التي سيسمكيا الباحث في جمع البيانات وتحميميا ومناقشتيا وتفسيرىا( .عمي،
ِ
ِ
لطبيعتو
لمناسبتو
ٕٔٔٓ ،صٔ)ٖٜ؛ وعميو اتبع الباحثاف المنيج التجريبي في بحث ِيما

وأىد ِ
افو.

ثانواً:ذالتصمومذالتجرويبذ :Experimental Designذ
عرؼ التصميـ التجريبي بأنو تغيير متعمد ومضبوط لمشروط المحددة لواقعة معينة،
ُي ّ
ومالحظة التغييرات الناتجة في ىذه الواقعة نفسيا وتفسيرىا( .قنديمجي،ٕٖٓٔ،ص)ٔٓٛ؛

واعتمد الباحثاف التصميـ ذا الضبط الجزئي (االختبار القبمي والبعدي) لكونو أكثر مالئمة
لظروؼ البحث ،والشكؿ (ٔ) يوضح ذلؾ.

الشكؿ (ٔ) التصميـ التجريبي لمبحث

ثالثاً:ذجمتمعذالبحثذوعونتهذ :Research Population and its Sampleذ
تكوف مجتمع البحث الحالي مف جميع طمبة المرحمة الثالثة مف قسمي (الرياضيات

والجغرافية) في كميتي التربية لمعموـ الصرفة والتربية لمعموـ اإلنسانية /جامعة األنبار لمعاـ

الدراسي ٕٕٖٔٓٔ-ٕ-ـ.

في حيف تكونت عينة البحث الحالي مف (ٓ )ٚطالباً وطالبة مف طمبة المرحمة الثالثة

في قسمي (الرياضيات والجغرافية) ،وقد تـ دمجيـ وتوزعييـ إلى مجموعتيف متكافئتيف

(العمر الزمني ،واختبار معمومات سابقة ،واختبار الذكاء ،ومقياس
إحصائياً في متغيرات ُ
ميارات ما وراء المعرفة القبمي) التي قد تؤثر عمى سالمة التصميـ التجريبي لمبحث ،وقد
) ٘) ٖٛ

جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

العددذ()2ذاجمللدذ()2ذ ذ
ذ
(كانونذاألول)ذ 2025ذ

تكونت المجموعة التجريبية (ب) مف ( )ٖٚطالباً وطالبة درسوا بالتعميـ اإللكتروني ،في حيف

تكونت المجموعة الضابطة (أ) مف (ٖٖ) طالباً وطالبة درسوا بالطريقة التقميدية.

رابعاً:ذتكاػؤذجمموعيتذالبحث:ذ ذ

كافأ الباحثاف بيف طمبة المجموعتيف إحصائياً في متغيرات:

العمر الزمني لكؿ طالب
العمر الزمني محسوباً باألشير  :Ageتـ الحصوؿ عمى ُ
ُٔ -
وطالبة مف بطاقتو المدرسية ،وقد استعمؿ االختبار التائي ( )T-testلعينتيف
مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية ،واتضح أف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية

عند مستوى داللة (٘ٓ ،)ٓ,والجدوؿ (ٔ) يوضح ذلؾ.

لمتعرؼ عمى ما يمتمكو الطمبة مف معمومات سابقة في مادة
ٕ -اختبار معمومات سابقةّ :
أعد الباحثاف اختبا اًر تحصيمياً تكوف مف (ٖٓ) فقرة
المناىج وطرائؽ التدريسّ ،

موضوعية ذات البدائؿ األربعة ،وقد تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف

المختصيف في المناىج وطرائؽ التدريس لمتأكد مف سالمتو وصالحية فقراتو ،وقد تمت

الموافقة عميو كما ىو مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة ،ثـ طُبِؽ عمى المجموعتيف
واستعمؿ االختبار التائي ( )T-testلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية

عند مستوى داللة (٘ٓ ،)ٓ,واتضح أف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية ،والجدوؿ (ٔ)

يوضح ذلؾ.

ٖ -اختبار الذكاء :يقصد بالذكاء قدرة عقمية عامة أو مجموعة قدرات تمكف الفرد مف
التعمـ واكتساب المعرفة واستخداميا والمحاكمة وحؿ المشكالت واتخاذ الق اررات

والتكيؼ مع البيئة واآلخريف(.جرواف،ٕٖٓٔ،ص)ٗٗٚ؛ واستخدـ الباحثاف اختبار
ىنموف -نمسوف ( )Henmone–Nelsoneلمقدرات العقمية ،المقنف مف قبؿ (ياسيف

حميد عياؿ الربيعي ،)ٕٓٓ٘،عمى طمبة الجامعات العراقية وذلؾ لمالئمتو لمفئة

العمرية لعينة البحث فضالً عف حداثة تقنيتو عمى البيئة العراقية وتمتع المقياس

بالصدؽ الثبات ،ويتكوف المقياس مف (ٗ )ٜفقرة مف نوع االختيار مف متعدد ،ذي
ؽ عمى مجموعتي البحث في األسبوع األوؿ مف التجربة ،وعند
الخمس بدائؿ؛ وفقد طُّبِ َ
استعماؿ االختبار التائي ( )T-testلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف
( ( ٖٛٙ
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المتوسطيف ،اتضح أف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ،)ٓ,

والجدوؿ (ٔ) يوضح ذلؾ.

أعد الباحثاف مقياساً تكوف مف (ٕٗ) فقرة ،ذات
ٗ -مقياس ميارات ما وراء المعرفةّ :
الخمسة بدائؿ ،وقد تـ تطبيقو عمى مجموعتي البحث ،وعند استعماؿ االختبار التائي
( )T-testلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف المتوسطيف ،اتضح أف الفرؽ
ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى داللة (٘ٓ ،)ٓ,والجدوؿ (ٕ) يوضح ذلؾ:
جدوؿ (ٕ) نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث بمتغيرات التكافؤ

خامداً:ذحتدودذاملادةذالعلموة:ذ ذ
ُحددت المادة العممية مف المحتوى المقرر لمادة (المناىج وطرائؽ التدريس) لطمبة
المرحمة الثالثة في قسمي (الرياضيات والجغرافية) لمعاـ الدراسي (ٕٕٕٖٔٓٓٔ-ـ) ،وقد
ضمت موضوعات (عناصر بناء المنيج ،أنواع المناىج الدراسية ،طرائؽ التدريس العامة،

التخطيط لمتدريس ،والتقويـ في عممية التدريس).
دادداً:ذصواغةذاألهدافذالدلوكوة:ذ ذ
اليدؼ السموكي ىو السموؾ الذي سيظيره المتعمـ في نياية درس أو وحدة دراسية
معينة ،أي ىو المردود التعميمي الذي يتوقعو المعمـ مف المتعمـ بعد عممية التعمـ ،ويجب أف

يكوف ىذا السموؾ محدداً ليمكف قياسو بشكؿ دقيؽ وموضوعي(.العدواف ومحمد،ٕٕٓٔ ،

صٖ)ٚ؛ وقد صاغ الباحثاف مجموعة مف األىداؼ السموكية حسب تصنيؼ (بموـ )Bloom
) ) ٖٛٚ
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لألىداؼ المعرفية بمستوياتو الستة( :التذكر ،والفيـ ،والتطبيؽ ،والتحميؿ ،والتركيب ،والتقويـ)،
وقد تـ عرضيا مع محتوى المادة العممية عمى مجموعة مف المحكميف لبياف آرائيـ في

سالمتيا ومدى استيفائيا لشروط الصياغة الجيدة ومالئمة مستوياتيا المعرفية ،ووضعا أسئمة
االختبار التحصيمي في ضوئيا.
دابعاً:ذإعدادذاخلططذالتدرودوة:ذ ذ
ُي ّع ْد التخطيط عمى اختالؼ مستوياتو خطوة رئيسة وميمة لنجاح أي عمؿ ،ويؤلؼ
أعد
إحدى الكفايات الالزمة والضرورة في أداء التدريس(.الطناوي،ٕٖٓٔ،ص)ٖٚ؛ وقد ّ
الباحثاف نوعيف مف الخطط ،األولى لممجموعة التجريبية التي ستدرس (بالتعميـ اإللكتروني)،

والثانية لممجموعة الضابطة التي ستدرس (بالطريقة التقميدية) ،وقد تـ عرضيما عمى مجموعة
مف الخبراء (المحكميف) ،لإلفادة مف آرائيـ ومقترحاتيـ لتطويرىا بشكؿ سميـ وناضج.
ثامناً:ذأداةذالبحث:ذ ذ
تُعد أداة البحث وسيمة لجمع البيانات التي مف خالليا يتـ اإلجابة عمى أسئمة البحث
أو اختبار فرضياتو ،ويطمؽ عمييا أيضاً بوسائؿ القياس كاالستبانة والمالحظة والمقابمة
واالختبارات(.الكيالني ونضاؿ،ٕٓٔٗ،صٖ)ٛ؛ ومف خالؿ ىدؼ البحث الحالي تمثمت أداة

البحث باختبار التحصيؿ ،ومقياس ميارات ما وراء المعرفة؛ وفيما يأتي عرض اإلجراءات

التفصيمية التي اتبعيا الباحثاف في إعدادىما:

 -0االختبار التحصيمي :Achievement Test

تُعد االختبارات مف األدوات الميمة والشائعة في قياس التحصيؿ وفي الحكـ عمى ما
أعد الباحثاف جدوالً لممواصفات (الخريطة
تـ إكسابو(.الحيمة ،ٕٕٓٔ،ص)ٗٓٚ؛ وقد
ّ
درس في التجربة،
االختبارية) تمثمت فيو موضوعات مادة المناىج وطرائؽ التدريس التي ستُ ّ
وقد بمغت عدد فقرات االختبار بصورتو األولية (ٓٗ) فقرة موضوعية مف نوع (اختيار مف
متعدد) ذي أربعة بدائؿ فقط بديؿ واحد صحيح ،ثـ وضع الباحثاف تعميمات االختبار ومثاؿ

يوضح كيفية اإلجابة.

صدق االختبار  :Validity of the Testيعد الصدؽ مف أكثر الخواص أىمية

لالختبار الجيد ،ويكوف االختبار صادقاً إذا كاف يقيس ما وضع لقياسو(.العزاوي،ٕٓٓٛ،

صٖ)ٜ؛ وعميو عمد الباحثاف إلى التحقؽ مف نوعيف مف الصدؽ ىما:
( ( ٖٛٛ
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أ -الصدق الظاىري  :Face Validityتـ التحقؽ منو مف خالؿ عرض االختبار عمى
مجموعة مف المحكميف المختصيف في طرائؽ التدريس والقياس والتقويـ إلبداء آرائيـ
ومالحظاتيـ في وضوح الفقرات وصياغتيا بصورة جيدة ومدى قياسيا لألغراض

السموكية المحددة ليا ومنطقية البدائؿ وجاذبيتيا وأي مالحظات أخرى تفيد في تحسيف

نوعية االختبار ،وقد جاءت نتيجة آرائيـ حوؿ فقرات االختبار عمى نسبة اتفاؽ أكثر

(٘ )%ٛمع إجراء بعض التعديالت؛ لذا َع ّدت جميع فقرات االختبار صادقة.
مد الباحثاف إعداد فقرات االختبار
ب -صدق المحتوى َ :Content Validityع َ
التحصيمي وفقاً لجدوؿ المواصفات (الخريطة االختبارية) الذي يعد مؤش اًر مف مؤشرات

صدؽ المحتوى(.ممحـ،ٕٕٓٔ،ص.)ٕٔٚ

التطبيق االستطالعي لالختبار التحصيمي :لمتأكد مف وضوح تعميمات اإلجابة عف

االختبار وفيـ فقراتو وتحديد الوقت المستغرؽ في اإلجابة عميو ،طبؽ الباحثاف االختبار عمى
عينة استطالعية أولية عشوائية مؤلفة مف (ٖٓ) طالباً وطالبة مف طمبة المرحمة الثالثة (مف

غير عينة البحث ا ألساسية) ،وقد تبيف أف جميع فقرات االختبار وتعميمات اإلجابة عنو كانت
واضحة ،ولضبط الوقت المستغرؽ لإلجابة عف فقرات االختبار ،تـ رصد وقت انتياء إجابات

جميع الطمبة ،وكاف متوسط الوقت (ٓ٘) دقيقة.

طبؽ الباحثاف االختبار عمى (عينة استطالعية ثانية) متكونة مف (ٓٓٔ) طالباً
ثـ ّ
وطالبة مف طمبة المرحمة الثالثة مف قسمي (الرياضيات والجغرافية) إلجراء التحميؿ اإلحصائي

احت إجابات العينة االستطالعية ثـ رتبت الدرجات تنازلياً؛
صح َ
لفقرات االختبار ،بعدىا ُ
ووزعت العينة إلى مجموعتيف ،عميا عدد أفرادىا (ٓ٘) ودنيا عدد أفرادىا (ٓ٘) ،إذ تشير
أدبيات الموضوع إلى أنو مف األفضؿ تقسيـ الدرجات نفسيا إلى (ٓ٘ )%عميا و(ٓ٘ )%دنيا

وخاصة في االختبارات الصفية ،فقد وجد كيمي ( )Kellyأف ىذه النسبة تعطي أعمى تميي اًز

لمفقرة إذا كاف التوزيع متساوياً( .عودة،ٕٓٔٔ،صٕٕٔ)؛ وكانت أعمى درجة في المجموعة
ِ
ب مستوى الصعوبة وقوة التمييز
العميا (ٕٖ) وأوطأ درجة في المجموعة الدنيا (ٕٔ) ،ثـ ُحس َ
لكؿ فقرة عمى النحو اآلتي:
طبؽ الباحثاف معادلة
* معامل صعوبة الفقرة ّ :Item Difficulty Coefficient
معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ووجداىا تتراوح بيف (ٖ٘ ،)ٓ,ٖٚ –ٓ,وتُعد
) ) ٖٜٛ
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فق ارت االختبار مقبولة إذا تراوح مدى صعوبتيا بيف (ٕٓ( .)ٓ,ٚ٘ -ٓ,ممحـ،ٕٕٓٔ ،
عد مقبولة ومعامؿ صعوبتيا مناسباً.
ص)ٕٜٙ؛ وىذا يعني أف فقرات االختبار التحصيمي تُ ّ
طبؽ الباحثاف معادلة تمييز الفقرة
* معامل تمييز الفقرة ّ :Item Discrimination
ووجداىا تتراوح بيف (ٗٗ ،)ٓ,ٙٚ-ٓ,إذ تُعد الفقرة جيدة إذا كاف معامؿ قوتيا التمييزية
(ٓٗ )%أو أكثر(.عالـ،ٕٓٔ٘،ص)ٕ٘ٙ؛ لذا تُعد جميع فقرات االختبار جيدة مف حيث
قدرتيا التمييزية ،وبيذا تـ إبقائيا جميعاً دوف حذؼ أوتعديؿ.

* فعالية البدائل الخاطئة  :Effectiveness of Destructorsبعد تطبيؽ

معادلة فعالية البدائؿ ظير أف نتائج جميعيا كانت سالبة ،وىذا يعني أف البدائؿ الخاطئة قد
موىت عدداً مف الطمبة ذوي المستويات الضعيفة مما يدؿ عمى فعاليتيا ،وعميو تـ اإلبقاء عمى

جميع الفقرات دوف تغيير.

ثبات االختبار  :Test Reliabilityتـ حساب معامؿ ثبات االختبار التحصيمي

بطريقتيف ىما:

قسـ الباحثاف االختبار إلى
أ -طريقة التجزئة النصفية ّ :Split half Method
نصفيف ،الفقرات الزوجية والفقرات الفردية ،ثـ حساب االرتباط بيف نصفيو باستخداـ
معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearsonوقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف النصفيف

صححت ىذه القيمة باستخداـ معادلة سيبرماف – براوف فبمغت (.)ٓ,ٛٚ
( ،)ٓ,ٚٙثـ ُ
ب -طريقة ألفا كرونباخ  :Alpha – Cronbach Methodبمغ معامؿ الثبات
المستخرج بيذه الطريقة (ٖ ،)ٓ,ٛوبعد ىذا اإلجراء أصبح االختبار جاى اًز لمتطبيؽ

النيائي.

تكو َف االختبار التحصيمي بصورتو النيائية مف
االختبار التحصيمي بصورتو النيائيةّ :
(ٓٗ ) فقرة موضوعية مف نوع (اختيار مف متعدد) ،وتـ تطبيقو عمى مجموعتي البحث بعد أف
تـ إبالغيـ قبؿ أسبوع مف موعده ،وقد تـ تصحيح إجابات الطمبة عمى وفؽ ورقة اإلجابة

االنموذجية.

ثانواً:ذمقواسذمهاراتذماذوراءذاملعرػةذmeta cognitive skillsذ :Scaleذ
بعد إطالع الباحثاف عمى أدبيات ودراسات ومقاييس تناولت في طياتيا موضوع

ميارات ما وراء المعرفة ،واستشارة مجموعة مف المختصيف في العموـ التربوية والنفسية،
( ٓ( ٖٜ
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والتباحث معيـ لإلفادة مف آراءىـ وتوجيياتيـ واالستنارة بآرائيـ وأفكارىـ بيذا الخصوص،

تكوف مف (ٕٕ) فقرة ،ذات الخمسة بدائؿ (دائماً ،غالباً،
ّ
أعدا مقياساً لميارات ما وراء المعرفة ّ
أحياناً ،ناد اًر ،أبداً).
صدق المقياس  :Scale Validityلمتحقؽ مف صدؽ المقياس ،عمد الباحثاف إلى

التحقؽ مف اآلتي:

ض
أ -الصدق الظاىري  :face validityبغية التثبت مف صدؽ المقياس الظاىريَ ،ع َر َ
المتكوف (ٕٕ) فقرة عمى
الباحثاف مقياس ميارات ما وراء المعرفة بصيغتو األولية
ّ
مجموعة مف المحكميف في العموـ التربوية والنفسية لإلبداء آرائيـ ومالحظاتيـ في

وضوح الفقرات وصياغتيا بصورة جيدة ،وأي مالحظات أخرى تفيد في تحسيف نوعية

المقياس ،وقد جاءت نتيجة آرائيـ حوؿ فقرات المقياس عمى نسبة اتفاؽ أكثر مف

عدت جميع فقرات المقياس صادقة ظاىرياً.
(ٓ ،)%ٜلذا ّ

عونةذالتحلولذاإلحصائيذملقواسذمهاراتذماذوراءذاملعرػة :ذ

طبؽ الباحثاف مقياس (ميارات ما وراء المعرفة) عمى عينة عشوائية استطالعية
ّ
تكونت مف (ٓٓٔ) طالباً وطالبة مف طمبة المرحمة الثالثة مف قسمي (الرياضيات والجغرافية)؛

صحاحت إجابات العينة ثـ رتبت الدرجات تنازلياً؛ ووزعت العينة عمى مجموعتيفُ ،عميا
ثـ ُ
ودنيا عدد أفرادىا (ٓ٘) ،إذ تشير أدبيات الموضوع إلى أنو مف األفضؿ
عدد أفرادىا (ٓ٘)ُ ،
تقسيـ الدرجات نفسيا إلى (ٓ٘ )%عميا و(ٓ٘ )%دنيا ،فقد وجد كيمي ( )Kelly,1955أف

ىذه النسبة تعطي أعمى تمييز لمفقرة إذا كاف التوزيع متساوياً( .عودة،ٕٓٔٔ،صٕٕٔ).

ب -صدق البناء أو(المفيوم)  :Construct Validityلصدؽ البناء تسميات عدة منيا
صدؽ المفيوـ ألنو يقوـ عمى تحديد المفاىيـ والبنى المقومة لمظاىرة المقاسة ومف ثـ

التحقؽ منيا تجريبياً( .البطش وفريد،ٕٓٓٚ ،صٖٓٔ)؛ ومف األساليب اإلجرائية التي
يمكف مف خالليا التحقؽ مف صدؽ البناء لمقياس ما ىو الصدؽ الداخمي ،وألجؿ

التأكد مف الصدؽ الداخمي يمجأ الباحثوف إلى تطبيؽ إحدى معامالت االرتباط لمحكـ

عمى إبقاء الفقرة أو حذفيا( .ربيع،ٕٖٓٔ ،ص)ٔٔٛ؛ ومف أجؿ التحقؽ مف صدؽ
بناء المقياس ،تـ إيجاد عالقة ارتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة

الكمية لممقياس مف خالؿ حساب درجات طمبة العينة االستطالعية الثانية المتكونة مف
) ٔ) ٖٜ
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وحسبت عالقة
(ٓٓٔ) طالباً وطالبة؛ ألف الدرجة الكمية تعد معيا اًر لصدؽ المقياسُ ،
االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ( ،)Pearson Correlationويشير ىذا
فعالة عند مستوى داللة
إلى االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار ،وتُعد ىذه النتائج ّ
(٘ٓ ،)ٓ,والجدوؿ (ٖ) يوضح ذلؾ:
جدوؿ (ٖ) معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس

يتبيف مف الجدوؿ أف كؿ قيـ معامؿ االرتباط دالة إحصائياً كونيا أكبر مف القيمة

الجدولية البالغة (ٗ٘ )ٓ,ٔٙعند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ,وبدرجة حرية (.)ٜٛ

ت -صدق المحك الداخمي  :Internal Stake Validityيشير صدؽ المحؾ الختبار
ما إلى العالقة بيف نتائج ذلؾ االختبار والنتائج مف قياس آخر ممثؿ لمحؾ محدد،

ويمكف أف يكوف المحؾ اختبا اًر آخر ،بحيث يتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات
عمى االختبار المطموب إثبات صدقو والعالمات عمى المحؾ ،وفي ىذه الحالة يسمى

معامؿ االرتباط بمعامؿ الصدؽ(.ممحـ،ٕٕٓٔ،صٔ)ٕٚ؛ وعند عدـ توافر محؾ
( ٕ( ٖٜ

أ.م.ذدعادةذمحديذدوودان ذ

أثرذالتعلومذاإللكرتونيذيفذالتحصولذوتنموةذ

م.د.ذحودرذعبدذالكرومذحمدنذالزهريي ذ

ذ

مهاراتذماذوراءذاملعرػةذ ذ

ذ

خارجي فإف الدرجة الكمية لالختبار تعد أفضؿ محؾ داخمي ،وعميو فإف التأكد مف

صدؽ المحؾ الداخمي الختبار ما يتـ مف خالؿ حساب ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة

الكمية لالختبار(.مجيد،ٕٓٔٓ،صٖ٘).

ومف أجؿ التحقؽ مف صدؽ المحؾ الداخمي لممقياس ،تـ إيجاد عالقة ارتباط بيف

درجة الميارة الفرعية والدرجة الكمية عمى المقياس باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف
( )Pearson Correlationمف خالؿ حساب درجات طالب العينة االستطالعية الثانية

المتكونة مف (ٓٓٔ) طالباً ،وقد تراوحت العالقة االرتباطية بيف ( )ٓ,ٕٛ -ٓ,ٚٛثـ ُحسب

متوسط معامالت االرتباط لمميارات الفرعية مف مقياس ميارات ما وراء المعرفة فكاف (ٓ)ٓ,ٛ

وىو دليؿ جيد عمى صدؽ المحؾ الداخمي ،والجدوؿ (ٗ) يوضح معامالت االرتباط لكؿ

ميارة.

جدوؿ (ٗ) معامالت صدؽ المحؾ الداخمي لمميارات الفرعية مع الدرجة الكمية لممقياس
الميارات

التخطيط

المراقبة والتحكم

التقييم

معامل االرتباط

ٕٓ,ٛ

ٓ,ٚٛ

ٓٓ,ٛ

المتوسط
ُ

ٓٓ,ٛ

معامل تمييز الفقرة  :Item Discriminationىي قدرة الفقرة عمى التمييز بيف
األفراد الممتازيف في الصفة التي يقيسيا االختبار ،وبيف األفراد الضعاؼ في تمؾ الصفة.
(حسيف،ٕٓٔٔ،صٕٓٗ).

حمّؿ الباحثاف كؿ فقرة مف فقرات مقياس (ميارات ما وراء المعرفة) باستعماؿ

(االختبار التائي) ،والختبار داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف العميا والدنيا ،تـ
مقارنة القيـ التائية المحسوبة التي تراوحت ما بيف ( )ٔٓ,ٕٕ٘ -ٖ,ٜ٘٘بالقيمة التائية

الجدولية (ٔٓ )ٕ,عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ,وبدرجة حرية ( ،)ٜٛوتبيف أف كؿ الفقرات دالة
إحصائياً.

ثبات المقياس  :Scale Reliabilityىو اتساؽ النتائج المسجمة عمى األداة نفسيا،

وىناؾ طرائؽ عدة لحساب معامؿ الثبات تعتمد عمى نوع االتساؽ وخصائص األداة.

(.)Fraenkel & et.al,2012,p154

) ٖ) ٖٜ

جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

العددذ()2ذاجمللدذ()2ذ ذ
ذ
(كانونذاألول)ذ 2025ذ

ذ

عد معامؿ الثبات جيداً كمما أقترب مف الو ِ
وي ُّ
احد الصحيح؛ ألف قيـ الخطأ المعياري
َ
ُ
لمقياس( )تصبح قريبة مف الصفر ،وىذا يعني أف االختبار يصبح أكثر اتساقاً.

()Anastas&Urbina, 1997,p107؛ وقد تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة ألفا
كرونباخ.

* طريقة ألفا كرونباخ  :Alpha – Cronbach Methodتقيس جودة الفقرات أو

المتغيرات التي تقيس السمات المتماثمة أو ارتباط المفيوـ بالمجاالت األخرى ،وىي تعطي

تقدي اًر جيداً لمثبات في معظـ الحاالت مف وجية نظر الباحثيف)Ravid,2011,p196(.؛ وقد

تـ حساب معامؿ الثبات بيذه الطريقة وبمغ (ٕ )ٓ,ٛوىو معامؿ ثبات جيدPeers, ( .

.)2006, p29

مقياس ميارات ما وراء المعرفة بصورتو النيائية:

تكوف المقياس بصورتو النيائية مف (ٕٗ) فقرة ،ذات الخمسة بدائؿ (دائماً ،غالباً،
ّ
أحياناً ،ناد اًر ،أبداً) ،واعطاءىـ الدرجات (٘ )ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،عمى التوالي؛ أي أعمى درجة

(ٕٓٔ) ،وأدنى درجة (ٕٗ) ،وقد تـ تطبيقو عمى عينة البحث ،وقد تـ إعطاءىـ جممة مف

التعميمات والتوصيات عف كيفية اإلجابة عف المقياس ،وقد جرى التطبيؽ تحت إشراؼ

الباحثاف ،والجدوؿ (٘) يوضح توزيع فقرات المقياس عمى الميارات الثالث:

جدوؿ (٘) توزيع فقرات مقياس ما وراء المعرفة عمى الميارات الثالثة
ت

الميارة

الفقرات

0

التخطيط

8 -0

6

المراقبة والحكم

06 -9

2

التقييم

64 -07

المجموع
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الخطأ المعياري لمقياس :ىو تقدير عدد مرات توقعنا أخطاء قياس ذات حجـ معيف ،ويدؿ الخطأ المعياري
لمقياس المنخفض عمى ثبات مرتفع ،والخطأ المعياري لمقياس الكبير يدؿ عمى ثبات منخفض ،ويستخدـ

الخطأ المعياري في تقدير الفرؽ بيف الدرجة المالحظة لشخص معيف والدرجة الحقيقة(.كاي
وآخروف ،ٕٕٓٔ،صٗ.)ٕٛ

( ٗ( ٖٜ

أ.م.ذدعادةذمحديذدوودان ذ

أثرذالتعلومذاإللكرتونيذيفذالتحصولذوتنموةذ

م.د.ذحودرذعبدذالكرومذحمدنذالزهريي ذ

ذ

مهاراتذماذوراءذاملعرػةذ ذ

ذ

تادعاً:ذالودائلذاإلحصائوةذ :Statistical Meansذ
اعتمد الباحثاف في التحميؿ اإلحصائي لنتائج بحثيما عمى الحقيبة اإلحصائية SPSS

اإلصدار  ،17كما استخدما برنامج معالج البيانات Microsoft Office Excel 2007

لمعرفة اآلتي:

ٔ -معادلة فشر :إليجاد األوساط المرجحة ،وتحديد مدى تحقؽ الموافقة لكؿ فقرة مف

فقرات االستبانة مف وجية نظر أفراد العينة لمفقرات وترتيبيا ترتيبا تنازلياً( .مجيد،
ٖٕٔٓ،ص.)ٛٚ

العمر ودرجة الذكاء
ٕ -االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف في تكافئ المجموعتيف في ُ
واختبار معمومات سابقة ومقياس ميارات ما وراء المعرفة القبمي بيف المجموعتيف
التجريبية والضابطة ،وفي اختبار فرضتي البحث(.البمداوي،ٕٓٓٗ،ص.)ٕٔٚ

ٖ -معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد ثبات اختبار التحصيؿ ومقياس ميارات ما وراء المعرفة.
(الزىيري،ٕٓٓٚ،صٕٕ).

ٗ -معادلة سيبرماف– براوف لتصحيح معامؿ االرتباط بيف نصفي اختبار التحصيؿ عند
حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية(.حسيف،ٕٓٔٔ،ص.)ٖٜٚ

فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات اختبار
٘ -معادلة فعالية البدائؿ :استعممت إليجاد ّ
التحصيؿ( .أبو لبدة ،ٕٓٓٛص.) ٖٔٛ
 -ٙمعادلة ألفا كرونباخ إليجاد معامؿ ثبات فقرات اختبار التحصيؿ ومقياس ميارات ما
وراء المعرفة(.عالـ،ٕٓٓٓ ،ص٘.)ٔٙ

 -ٚمعامؿ الصعوبة والسيولة لفقرات اختبار التحصيؿ( .أبو سؿ ،ٕٕٓٓ،ص.)ٖٜٔ
 -ٛمعامؿ التمييز لفقرات اختبار التحصيؿ وميارات ما وراء المعرفة( .كوافحة،ٕٓٔٓ،
صٓ٘ٔ.)ٔ٘ٔ-

انفصم انرابعَ :تائج انبحث ويُاقشتها:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً شامالً لنتائج البحث وتحميميا بعد تطبيؽ االختبار

التحصيمي ومقياس ميارات ما وراء المعرفة عمى مجموعتي البحث ،ومناقشتيا ،فضالً عف
الدالئؿ المستخمصة مف النتائج مف خالؿ عرض ٍ
عدد مف االستنتاجات التي تـ رصدىا ،وعدد

) ٘) ٖٜ

جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

العددذ()2ذاجمللدذ()2ذ ذ
ذ
(كانونذاألول)ذ 2025ذ

ذ

مف التوصيات الموجية إلى ذوي االختصاص ،وعدداً مف المقترحات التي تُمثؿ دراسات
مكممة لمبحث الحالي أو موازنة لو.
مستقبمية ّ
أوالً:ذعرضذالنتائج :ذ
ٔ -الفرضية األولى :ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ,بيف
متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية التي درست بالتعميـ اإللكتروني ومتوسط
درجات طمبة المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ؛

والجدوؿ ( )ٙيوضح ذلؾ:

جدوؿ ( )ٙنتائج اختبار التحصيؿ لمجموعتي البحث
المجموعة

عدد

المتوسط

االنحراف

الطمبة

الحسابي

المعياري

التجريبية

27

09,7

7,44

الضابطة

22

06,65

02,46

درجة

الحرية
68

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية
2,570

6,00

مستوى الداللة
0,05

دالة إحصائياً

ومف الجدوؿ نالحظ فرؽ داؿ عند مستوى (٘ٓ )ٓ,بيف المجموعة التجريبية التي

درسف بالتعميـ اإللكتروني والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في اختبار
التحصيؿ ،لصالح المجموعة التجريبية؛ وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الحذيفي،)ٕٓٓٚ،

ودراسة(إبراىيـ) ،ودراسة (عبد الرحمف ورضواف ،)ٕٓٔٓ،ودراسة (الشمري وآخراف،)ٕٖٓٔ،

ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف:

أ -استخداـ التعميـ اإللكتروني يجعؿ الطالب محو اًر لمعممية التعميمية في أثناء تعميمو،
ويتوصؿ لممعرفة بدالً مف أف تُعطى لو جاىزة ،كما أف استخداـ الصوت والصور
المتحركة والثابتة والنصوص المكتوبة واأللواف في تقديـ المحتوى التعميمي مع إعطاء
الطمبة التغذية الراجعة لما يتعممو ونسبة إتقانو لممتعمـ ،وتعزيزه في الوقت المناسب،

ووضعو في بيئة تعميمية تتسـ بالتعمـ النشط ،زاد مف دافعيتو لمتعمـ مف جية ومف ثـ

زيادة تحصيميـ مف جية أخرى.

( ( ٖٜٙ

أ.م.ذدعادةذمحديذدوودان ذ
م.د.ذحودرذعبدذالكرومذحمدنذالزهريي ذ

أثرذالتعلومذاإللكرتونيذيفذالتحصولذوتنموةذ
ذ

مهاراتذماذوراءذاملعرػةذ ذ

ذ

ساىـ التعميـ اإللكتروني في زيادة تفاعؿ الطمبة وفيميـ واستيعابيـ لمحتوى مادة

المناىج وطرائؽ التدريس ،وىذا يدفع الممؿ بعيداً ويزيد مف تشوؽ الطمبة لمتعمـ ،فضالً عف

كوف المتعمـ قاد اًر عمى إعادة عممية التعمـ م ار اًر حسب حاجتو لمتعمـ.

ب -إف التعميـ اإللكتروني زاد مف ثقة الطمبة عمى العمؿ المنظـ مما زاد مف اىتماميـ
وجعميـ يقوموف بالعمؿ المنظـ وبذلؾ زاد فيميـ وبناؤىـ لممعمومات وتأكيدىـ لذاتيـ
وثقتيـ بأنفسيـ وقدرتيـ عمى التفكير واإلبداع ،مما ساعد عمى تثبيت المعمومات التي

تعمموىا في البنية المعرفية ،مما زاد مف تحصيميـ الدراسي.

ٕ -الفرضية الثانية :ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (٘ٓ )ٓ,بيف
متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية التي درست بالتعميـ اإللكتروني ومتوسط
درجات طمبة المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في مقياس ميارات ما

وراء المعرفة.

ولمتحقؽ مف ىذا تـ حساب الفرؽ بيف درجات االختبار القبمي والبعدي في مقياس

ميارات ما وراء المعرفة لكؿ طالب وطالبة ولكتا المجموعتيف ،واستخراج المتوسط الحسابي
واالنحراؼ المعياري لمفرؽ ،وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ ( )ٚيوضح

ذلؾ:

جدوؿ ( )ٚالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمفرؽ بيف درجات االختباريف القبمي
والبعدي لمقياس ميارات ما وراء المعرفة لمجموعتي البحث

ومف الجدوؿ نالحظ فرؽ داؿ عند مستوى (٘ٓ )ٓ,بيف المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في مقياس ميارات ما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية؛ ويعزو

الباحثاف ىذه النتيجة إلى أف:

ٔ -أدى التعميـ اإللكتروني إلى تنشيط ميارات ما وراء المعرفة (التخطيط ،والمراقبة
والتحكـ ،والتقييـ) لدى طمبة المرحمة الثالثة ،إذ إف التعميـ اإللكتروني ىيأ أفضؿ
) ) ٖٜٚ

جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

العددذ()2ذاجمللدذ()2ذ ذ
ذ
(كانونذاألول)ذ 2025ذ

الظروؼ لمطمبة لكي يتعمموا ويفيموا دالالت ما تعمموا ومف ثـ القدرة عمى مواجيات
التحديات والمشكالت واالعتماد عمى أنفسيـ في حؿ تمؾ المشكالت وتمثميا والوصوؿ

ٍ
شعور فييا أف التعمـ ىو صناعة المعنى وليس حفظاً لممعمومات دوف
إلى مرحمة

أىمية.

ٕ -جاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما ورد ذكره في (اإلطار النظري ودراسات سابقة)
لمبحث مف أف التعميـ اإللكتروني يمكف عف طريقو تنمية أنواع متعددة لمتفكير ،وقد
نمى ميارات ما وراء المعرفة لدى الطمبة.

ٖ -إف تدريس مادة المناىج وطرائؽ التدريس بالتعميـ اإللكتروني كاف لو أث اًر ايجابياً في
تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى طمبة المرحمة الثالثة ،وىذا ما أظيرتو نتائج

البحث.

أف لمتعميـ اإللكتروني أث اًر كبي اًر في التخطيط لممعرفة وكيفية تنظيميا ومراقبتيا
ّٗ -
وتقييميا وىي مف ميارات ما وراء المعرفة.

االستُتاجاث :Conclusions

في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف أف نخمص إلى االستنتاجات اآلتية:

ٔ -يتطمب التدريس بالتعميـ اإللكتروني وقتاً وجيداً وميارة مف التدريسي أكثر مما ىو
مطموب منو عند استعمالو الطرائؽ واألساليب التقميدية في التدريس.

ٕ -يبعث التعميـ اإللكتروني الحياة والمتعة في أوصاؿ المواقؼ التعميمية ،وجعميا مميئة
بالجدة والحيوية التي تحتاج إلييا عممية تدريس تمؾ المادة مما أثر إيجابياً في تحصيؿ

الطمبة.

ٖ -فاعمية التعميـ اإللكتروني في زيادة تحصيؿ طالب المجموعة التجريبية مقارنة
ست بالطريقة التقميدية في مادة البالغة.
بتحصيؿ طمبة المجموعة الضابطة التي ُد ّر ْ
ٗ -إف التدريس عمى وفؽ التعميـ اإللكتروني كاف لو األثر في تنمية ميا ارت ما وراء
المعرفة لدى طمبة المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

٘ -تتفؽ إجراءات التدريس عمى وفؽ التعميـ اإللكتروني مع ما تُركز عميو التربية الحديثة
في جعؿ الطالب محو اًر لمعممية التعميمية التربوية.
( ( ٖٜٛ

أ.م.ذدعادةذمحديذدوودان ذ
م.د.ذحودرذعبدذالكرومذحمدنذالزهريي ذ
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انتىصياث :Recommendations

في ضوء ما تقدـ مف نتائج ،يوصي الباحثاف باألمور اآلتية:

ٔ -تبني التعميـ اإللكتروني في تدريس مادة المناىج وطرائؽ التدريس ألثرىا في التحصيؿ
وتنمية ميارات ما وراء المعرفة.

ٕ -تأىيؿ تدريسي عمى كيفية استخداـ التعميـ اإللكتروني في التدريس مف خالؿ البرامج
التدريبية السنوية لمتدريسييف التي تقوـ بيا الجامعة.

ٖ -تأىيؿ طمبة المرحمة الثالثة في قسمي (الرياضيات والجغرافية) عمى كيفية التدريس
بالتعميـ اإللكتروني وذلؾ مف خالؿ إدخاليا ضمف منياج طرائؽ التدريس.

ٗ -ضرورة تنظيـ ورش عمؿ لتدريسي مادة المناىج وطرائؽ التدريس تحت إشراؼ ُمدربيف
مؤىميف مف التدريس الجامعي ،وتدريبيـ عمى توظيؼ التعميـ اإللكتروني في تدريسيـ.

٘ -الدعـ الفني وصيانة أجيزة الكمبيوتر المستخدمة بالجامعة وأجيزة الشبكات المتصمة
بيا.

املقرتحاث :Suggestions

في ضوء ما سبؽ واستكماالً لمبحث الحالي يقترح الباحثاف ما يأتي:

ٔ -إجراء دراسات تستخدـ التعميـ اإللكتروني في مواد دراسية أو مراحؿ دراسية أخرى.

ٕ -إجراء دراسة مماثمة لممقارنة بيف التعميـ اإللكتروني مع إستراتيجية تدريسية أخرى في
المتغيرات نفسيا.

ٖ -إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي في متغيرات تابعة أخرى غير التحصيؿ وميارات
ما وراء المعرفة.

ٗ -إجراء دراسة أثر التعميـ اإللكتروني في تحصيؿ طمبة المرحمة الرابعة في مادة القياس
والتقويـ وتنمية ميارات ما وراء المعرفة لدييـ.

) ) ٖٜٜ
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املصادر:

ٔ .إبراىيـ ،جمعة حسيف (ٕٓٔٓ) ،أثر التعميـ اإللكتروني عمى تحصيؿ طمبة دبموـ التأىيؿ التربوي في
مقرر طرائؽ تدريس عمـ األحياء ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد (،)ٕٙالعدد(ٔ ،)ٕ+ص٘.ٕٖٖ-ٔٚ

ٕ .أبو ريا ،محمد يوسؼ (ٕ٘ٓٓ) ،استخدامات اإلنترنت مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اإلسراء
الخاصة ،األمانة العامة التحاد الجامعات العربية ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،العدد (٘ٗ).
ٖ .أبو سؿ ،محمد عبد الكريـ (ٕٕٓٓ) ،قياس وتقويم تعميم الطمبة ،طٔ ،دار الفرقاف لمنشر ،عماف.
ٗ .أبو لبدة ،سبع محمد ( ،)ٕٓٓٛمبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ،طٔ ،دار الفكر ،عماف.

٘ .أحمد ،ريياـ مصطفى (ٕٕٔٓ) ،توظيؼ التعميـ اإللكتروني لتحقيؽ معايير الجودة في العممية التعميمية،
المجمة العربية لضمان جودة التعميم ،المجمد (٘) ،العدد (.)ٜ

 .ٙباصقر ،محمد بف أحمد ( ،)ٕٜٓٓالتعميـ اإللكتروني وأثره عمى أعضاء ىيئة التدريس (دراسة حالة لقسـ
عمـ المعمومات بجامعة أـ القرى ،دراسات المعمومات ،العدد (ٗ) ،يناير ،ص.ٜٕ-ٜٚ

 .ٚالباوي ،ماجدة إبراىيـ ومحسف طاىر مسمـ (ٕٕٔٓ) ،أثر إستراتيجية دورة الميارة في تنمية ميارات
ماوراء المعرفة لدى طمبة قسـ الفيزياء ،مجمة العموم اإلنسانية ،عدد خاص بالمؤتمر العممي الرابع
لكمية التربية لمعموـ اإلنسانية ،جامعة القادسية ،ص.ٜٔٗ-ٕٔٚ

 .ٛالبطش ،محمد وليد وفريد كامؿ أبو زينة ( ،)ٕٓٓٚمناىج البحث العممي (تصميم البحث والتحميل
اإلحصائي) ،طٔ ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف.

 .ٜالبمداوي ،عبد الحميد عبد المجيد (ٕٗٓٓ) ،أساليب البحث العممي والتحميل اإلحصائي (التخطيط لمبحث
وجمع وتحميل البيانات يدوياً وباستخدام برنامج ) ،(SPSSطٔ ،دار الشروؽ ،عماف.

ٓٔ .توفيؽ ،صالح الديف محمد وىاني محمد يونس موسى ( ،)ٕٓٓٚدور التعمـ اإللكتروني في بناء مجتمع
المعرفة العربي (دراسة استشرافية) ،مجمة كمية التربية بشبين الكوم ،جامعة المنوفية ،العدد (ٖ).

ٔٔ .جبيمي ،إبراىيـ (ٕٗٔٓ) ،فاعمية الدمج بيف استخداـ السبورة الذكية وميارات التفكير ماوراء المعرفي في
تحصيؿ طمبة تكنولوجيا التعميـ لممعرفة المرتبطة بميارات إنتاج البرمجيات التعميمية ،المجمة األردنية

في العموم التربوية ،المجمد (ٓٔ) ،العدد (ٔ) ،صٕٔٔ.ٖٕٔ-

ٕٔ .جرواف ،فتحي عبد الرحمف (ٕٕٔٓ) ،تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات ،ط٘ ،دار الفكر لمنشر ،عماف.
ٖٔ .ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (ٖٕٔٓ) ،أساليب الكشف عن الموىوبين ورعايتيم ،طٗ ،دار الفكر لمنشر،
عماف.

ٗٔ .الجاللي ،لمعاف مصطفى (ٕٔٔٓ) ،التحصيل الدراسي ،طٔ ،دار المسيرة لمنشر ،عماف.

٘ٔ .الحذيفي ،خالد فيد ( ،)ٕٓٓٚأثر استخداـ التعميـ اإللكتروني عمى مستوى التحصيؿ الدراسي والقػػدرات
العقمػػية واالتجػػاه نحػػو م ػػادة العموـ لدى تالميذ المرحمة المتوسطة ،مجمة جامعة الممك سعود ،المجمد

(ٕٓ) ،العدد (ٖ) ،كمية العموـ التربوية والدراسات اإلسالمية ،المممكة العربية السعودية.

( ٓٓٗ (
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 .ٔٙالحمو ،محمد عمر (ٕٓٔٓ) ،التعميـ اإللكتروني (أنماطو ،الدور الجديد لممعمـ فيو ،أساليب التدريس
الحديثة ،استخدامات أدوات النشر في التعميـ (البريد اإللكتروني ،المدونة ،الويكي) ،مركز التعميم
اإللكتروني ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .ٔٚحسيف ،عبد المنعـ خيري (ٕٔٔٓ) ،القياس والتقويم في الفن والتربية الفنية ،طٔ ،مركز الكتاب
الجامعي ،عماف.

 .ٔٛالحميري ،عبد القادر عبد اهلل (ٕٗٔٓ) ،اتجاىات المجتمع التعميمي بمنطقة تبوؾ نحو تطبيؽ التعميـ
اإللكتروني ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،جامعة البحريف ،المجمد (٘ٔ) ،العدد (ٕ) ،ص٘-ٔٙ

.ٜٜٔ

 .ٜٔالحيمة ،محمد محمود (ٕٕٔٓ) ،التصميم التعميمي (نظرية وممارسة) ،ط٘ ،دار المسيرة ،عماف.

ٕٓ .الخوالدة ،خالد عبد اهلل أحمد وجعفر كامؿ الربابعة وبشار عبد اهلل السميـ (ٕٕٔٓ) ،درجة اكتساب طمبة
المرحمة الثانوية في محافظة جرش لميارات التفكير ماوراء المعرفي وعالقتيا بمتغير الجنس
والتخصص األكاديمي والتحصيؿ ،المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد (ٔ) ،العدد (ٖ)،

صٖ.ٛٚ-ٚ

ٕٔ .الخوالدة ،ناجح عمي (ٕٕٔٓ) ،فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية
ميارات الفيـ القرائي لذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة األساسية في األردف ،المجمة الدولية التربوية
المتخصصة ،المجمد (ٔ) ،العدد (ٗ) ،أيار ،ص.ٔٗ٘-ٕٔٚ

ٕٕ .الخياط ،ماجد محمد (ٕٓٔٓ) ،أساسيات القياس والتقويم في التربية ،دار الراية لمنشر ،عماف.

ٖٕ .ديودي ،عمي محمد جميؿ (ٕٕٔٓ) ،استشراؽ التعميـ اإللكتروني في برامج التعميـ عف بعد بجامعات
المممكة العربية السعودية ،مجمة كمية التربية بالزقازيق ،العدد ( ،)ٜٙصٖ.ٕ٘ٙ-ٜٔ

ٕٗ .ربيع ،محمد شحاتة (ٖٕٔٓ) ،مقاييس الشخصية ،طٖ ،دار المسيرة لمنشر ،عماف.

ٕ٘ .الربيعي ،ياسيف حميد عياؿ (ٕ٘ٓٓ) ،تقنيف اختبار ىنموف -نمسوف لمقدرات العقمية لدى طمبة الجامعة،
أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كمية التربية (ابف رشد).

 .ٕٙالرواضية ،صالح محمد وحسف عمي بني دومي وعمر حسيف العمري (ٕٔٔٓ) ،التكنولوجيا وتصميم
التدريس ،طٔ ،دار زمزـ لمنشر ،عماف.

 .ٕٚالزىيري ،حيدر عبد الكريـ محسف (ٖٕٔٓ) ،أثر أنموذجي أبعاد التعمـ لمارزانو ودورة التعمـ السباعية
في التحصيؿ والتفكير الرياضياتي لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الرياضيات ،أطروحة

دكتوراه (غير منشورة) ،جامعة بغداد ،كمية التربية لمعموـ الصرفة (ابف الييثـ).

 .ٕٛالزىيري ،عبد الكريـ محسف ( ،)ٕٓٓٚاألصول في البحث العممي ،إصدارات جامعة األنبار.

 .ٕٜزيداف ،ندى فتاح ( ،)ٕٜٓٓأثر برنامج تعميمي في تنمية استراتيجيات ماوراء المعرفة لدى طمبة جامعة
الموصؿ ،دراسات موصمية ،العدد (ٕٗ) ،صٔ.ٖٚ-

) ٔٓٗ )
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ٖٓ .الساعدي ،عمار طعمة جاسـ (ٖٕٔٓ) ،متطمبات استخداـ التعميـ اإللكتروني في كميات جامعة ميساف
مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ،بحث مقدم إلى المؤتمر اإلقميمي الثاني لمتعميـ اإللكتروني في

الكويت لمفترة بيف ٕ٘.ٕٚ-

ٖٔ .سمطاف ،عادؿ ( ،)ٕٓٓٚتكنولوجيا التعميم والتدريب ،مكتبة الفالح لمنشر ،الكويت.

ٕٖ .الشناؽ ،قاسـ محمد وحسيف عمي أحمد بني دومي (ٕٓٔٓ) ،اتجاىات المعمميف والطمبة نحو استخداـ
التعميـ اإللكتروني في المدارس الثانوية األردنية ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد ( ،)ٕٙالعدد (ٔ،)ٕ+

صٖٕ٘.ٕٚٔ-

ٖٖ .الشمري ،مريـ محمد عبد العالي وأحمد محمد نوبي وحمدي أحمد عبد العزيز (ٖٕٔٓ)( ،فاعمية
التدريب اإللكتروني الفردي والتعاوني عمى ميارات التعامؿ مع مستحدثات التكنولوجية وتفكيرىف الناقد
لمعممات العموـ بالدماـ بالمممكة العربية السعودية ،المؤتمر الدولي الثالث لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف

بعد ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.

الفعال (تخطيطو ،مياراتو ،استراتيجياتو،تقويمو) ،طٖ،
ٖٗ .الطناوي ،عفت مصطفى (ٖٕٔٓ) ،التدريس ّ
دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف.
ٖ٘ .العادلي ،أميمة حميد ( ،)ٕٓٓٚالتعميـ اإللكتروني "فوائده ،معوقات ،انتشاره ،وامكانات تطبيقو محمياً"،
مجمة كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،العدد (ٕ) ،ص.ٚٙٚ-ٜٚٗ

 .ٖٙعامر ،طارؽ ( ،)ٕٓٓٚالتعميم والمدرسة اإللكترونية ،دار السحاب لمنشر ،عماف.

 .ٖٚعبد الحميد ،محمد (ٕٔٔٓ) ،فمسفة التعميم اإللكتروني عبر الشبكات (منظومة التعميم عبر
الشبكات) ،عالـ الكتب ،القاىرة.

 .ٖٛعبد الحي ،رمزي ( ،)ٕٓٓٙنحو مجتمع إلكتروني ،دار زىراء الشرؽ لمنشر ،القاىرة.

 .ٖٜعبد الرحمف ،محمد ورضواف السيد (ٕٓٔٓ) ،فاعمية التدريس اإللكتروني في تنمية المفاىيـ والميارات
الجغرافية لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي واتجاىاتيـ نحو الجغرافيا ،مجمة العموم التربوية ،جامعة

القاىرة ،المجمد ( ،)ٔٛالعدد ٕٗٓ) ،ص.ٖٕٙ-ٖٕٚ

ٓٗ .عبد الواحد ،سميرة عبد اهلل ( ،)ٕٜٓٓتعمـ الرياضيات باستخداـ األنترنت ،مجمة الفتح ،العدد (ٕٗ)،
جامعة ديالى.

ٔٗ .عبد العزيز ،حمدي ( ،)ٕٓٓٛالتعميم اإللكتروني (الفمسفة ،والمبادئ ،واألدوات ،والتطبيقات) ،دار
الفكر لمنشر ،عماف.

ٕٗ .عبود ،حارث ( ،)ٕٓٓٚالحاسوب في التعميم ،دار وائؿ لمنشر ،عماف.

ٖٗ .عبيد ،وليـ (ٕٔٔٓ) ،استراتيجيات التعميم والتعمم في سياق ثقافة الجودة "أطر مفاىيمية ونماذج
تطبيقية" ،طٕ ،دار المسيرة لمنشر ،عماف.

( ٕٓٗ (
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ٗٗ .العتوـ ،عدناف يوسؼ وآخراف (ٖٕٔٓ) ،تنمية ميارات التفكير( نماذج نظرية وتطبيقات عممية) ،طٗ،
دار المسيرة لمنشر ،عماف.

٘ٗ .العدواف ،زيد سميماف ومحمد فؤاد الحوامدة (ٕٕٔٓ) ،تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق ،طٕ ،دار
المسيرة لمنشر ،عماف.

 .ٗٙالعزاوي ،رحيـ يونس كرو ( ،)ٕٓٓٛمقدمة في المنيج العممي ،دار دجمة لمنشر ،عماف.

 .ٗٚػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وأحالـ عبد عمي ناصر (ٕٔٔٓ) ،أثر التدريس باستخداـ إستراتيجية K.W.L
في التحصيؿ الدراسي في مادة المناىج وطرائؽ التدريس لدى طمبة المرحمة الثالثة بقسـ الرياضيات
لكمية التربية /الجامعة المستنصرية ،مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلنسانية ،العدد (ٕ) ،صٖٗٔ-

.ٔ٘ٙ

 .ٗٛالعسيمي ،رجاء زىير (ٕٕٔٓ) ،واقع التعميـ اإللكتروني وتحدياتو في تجربة القدس المفتوحة في منطقة
الخميؿ التعميمية ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،جامعة البحريف ،المجمد (ٖٔ) ،العدد (ٔ)،

ص.ٖٛٓ-ٖٜٗ

 .ٜٗالعطروزي ،محمد نبيؿ (ٕٔٓٓ) ،إعداد المعمـ وتدريبو في ضوء الثورة المعموماتية والتكنولوجية
المعاصرة ،المؤتمر العممي الثالث عشر( ،مناىج التعميـ والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة)،
الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،جامعة عيف شمس.

ٓ٘ .عطية ،محسف عمي (ٕٓٔٓ) ،إستراتيجيات ما وراء المعرفة في فيم المقروء ،طٔ ،دار المناىج
لمنشر ،عماف.

ٔ٘ .عفونة ،سائدة وسامي زواىره (ٕٓٔٓ) ،التخطيط االستراتيجي لمتعمـ االلكتروني تبعا لنمط خاف دراسة
حالة جامعة القدس المفتوحة ،مقدم لممؤتمر والمعرض الدولي الثالث " دور التعميـ اإللكتروني في
تعزيز مجتمعات المعرفة"  ،مركز التعميـ اإللكتروني ،جامعة البحريف في الفترة .ٕٓٔٓ/ٗ/ٛ-ٙ

وتطبيقاتو
اتو
ٕ٘ .عالـ ،صالح الديف محمود (ٕٓٓٓ) ،القياس والتقويم التربوي والنفسي
ُ
(أساسي ُ
ّ
وتوجُّياتُو المع ِ
اص َرة) ،طٔ ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
َ
ٖ٘ .ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (ٕ٘ٔٓ) ،القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسية ،ط٘ ،دار المسيرة
لمنشر والتوزيع ،عماف.

ٗ٘ .عمي ،فياض عبد اهلل ورجاء كاظـ حسوف وحيدر عبود نعمة ( ،)ٕٜٓٓالتعميـ اإللكتروني والتعميـ
التقميدي (دراسة تحميمية مقارنة) ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة ،العدد (.)ٜٔ

٘٘ .عودة ،أحمد سميماف (ٕٔٔٓ) ،القياس والتقويم في العممية التدريسية ،دار األمؿ لمنشر ،عماف.
 .٘ٙغباري ،ثائر أحمد وخالد محمد أبو شعيرة (ٕٔٔٓ) ،أساسيات في التفكير ،مكتبة المجتمع العربي
لمنشر ،عماف.

 .٘ٚالغريب ،زاىر إسماعيؿ ( ،)ٕٜٓٓالتعميم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف ،عالـ الكتب ،القاىرة.

) ٖٓٗ )
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 .٘ٛغنايـ ،ميني ( ،)ٕٓٓٙفمسفة التعميـ اإللكتروني وجدواه االجتماعية االقتصادية في ضوء المسؤولية
األخالقية والمساءلة القانونية ،ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر التعميم اإللكتروني ،جامعة البحريف.

 .ٜ٘الفممباني ،دنيا خالد أحمد (ٕٔٔٓ) ،فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى ميارات ماوراء المعرفة في تنمية
ميارات حؿ المشكالت لدى منخفضي التحصيؿ مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،رسالة ماجستير
(غير منشورة) ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة.

ٓ .ٙقطيط ،غساف يوسؼ وسمير عبد سالـ الخريسات (ٖٕٔٓ) ،الحاسوب وطرق التدريس والتقويم ،طٕ،
دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.

ٔ .ٙقنديمجي ،عامر إبراىيـ (ٕٗٔٓ) ،البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية
اتو) ،طٖ ،دار المسيرة لمنشر ،عماف.
أساليبو،
ُسسو،
مفاىيمو ،أدو ُ
ُ
ُ
(أ ُ

ٕ .ٙكاي ،ؿ .ر ،وميمز ،جيوفري ،اريسياف ،بيتر (ٕٕٔٓ) ،البحث التربوي كفايات لمتحميل والتطبيقات،
ترجمة (صالح الديف محمود عالـ) ،دار الفكر لمنشر ،عماف.

ٖ .ٙالكبيسي ،عبد الواحد حميد (ٕٕٔٓ) ،توظيؼ تقنيات التعميـ اإللكتروني في التعميـ الجامعي واتجاه
التدريسييف نحوه ،المؤتمر العممي الثالث لضمان الجودة في جامعة الكوفة لمفترة مف -ٜٔ

ٕٓ ،ٕٕٓٔ/ٖ/جامعة الكوفة ،صٔ.ٕٔ-

ٗ .ٙكوافحة ،تيسير مفمح (ٕٓٔٓ) ،القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة،
طٖ ،دار المسيرة لمنشر ،عماف.

٘ .ٙالكيالني ،عبد اهلل زيد ونضاؿ كماؿ الشريفيف (ٕٗٔٓ) ،مدخل إلى البحث في العموم التربوية
واالجتماعية (أساسياتو ،مناىجو ،تصاميمو ،أساليبو اإلحصائية) ،طٖ ،دار المسيرة لمنشر ،عماف.

 .ٙٙمجيد ،سوسف شاكر (ٕٓٔٓ) ،االختبارات النفسية (نماذج) ،طٔ ،دار صفاء لمنشر ،عماف.

 .ٙٚػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (ٖٕٔٓ) ،أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية ،طٔ ،مركز ديبونو
لتعميـ التفكير ،عماف.

 .ٙٛممحـ ،سامي محمد (ٕٕٔٓ) ،القياس والتقويم في التربية وعمم النفس ،ط ،ٙدار المسيرة ،عماف.
 .ٜٙيوسؼ ،حناف (ٕٓٔٓ) ،تكنولوجيا االتصال ومجتمع المعموماتية ،مكتبة الساعي لمنشر ،الرياض.
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يهحق ()1

مقياس ميارات ما وراء المعرفة بصورتو النيائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
عزيزي الطالب ...

عزيزتي الطالبة ...السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو...
يروـ الباحثاف إجراء بحث حوؿ بعض المواقؼ التي تواجيؾ ،ويودا معاونتؾ في

اإلجابة عف فقرات المقياس المرفؽ طياً بكؿ دقة وصراحة وذلؾ بوضع عالمة ( )تحت

البديؿ الذي ينطبؽ عميؾ.

* يرجى اإلجابة عف جميع الفقرات وال تترؾ أي فقرة مف غير إجابة .

ألغرض البحث العممي دوف ذكر
* عمماً إف اإلجابة سرية وال يطمع عمييا سوى الباحثاف و ا

االسـ ..

واليؾ مثاؿ يوضح ذلؾ..
دائماً

ت

الفقرة

.0

أطمع عمى طرائق زمالئي وخططيم في الحل.

غالباً

نادراً

أحياناً

أبداً



وال يسع الباحثػػاف إال أف يقدما شكػػرىما وامتنانػيما

الباحثاف

أ.ـ .سعادة حمدي سويداف

ـ .د .حيدر عبد الكريـ محسف
) ٘ٓٗ )
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