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 ملخص الدراسة

كترونيدددة ادددل تالبددديف ادددني البدددخ الحدددانل متواددد  بالوحددد   هددد ال ال ةاادددة الدددن الك دددخ ادددق بةدددر اادددت  ا  حقيبدددة ال       

مددق مقددرة اللالددة اين ليديددة بم ينددة القنتددا  ، حيددل تددم ااددت  ا  المددن    ددب  الت ريبددل  (Unit 7 Daily Life) السددابعة

 ( االبدددداج وم مواددددة03( االبدددداج وم مواددددة  ددددابمة تددددم ت ةيسدددد م بالمريقددددة اياتياديددددة ، و  03بال ةااددددة حيددددل تددددم ا تيدددداة  

ت ريبيددددة تددددم ت ةيسدددد م الوحدددد   التعليميددددة بااددددت  ا  الالقيبددددة ايلكترونيددددة وتددددم ااددددت  ا  مقياادددديق ايو  ا تبدددداة تالبدددديلل تددددم 

تمبيقددد  بالقيدددال القبلدددل والبعددد و بال ةاادددة، والحدددانل مقيدددال ايت اهدددات الددداو تدددم تمبيقددد  الدددن اادددراد الم موادددة الت ريبيدددة 

  ام ا بال ةاادددة وهدددل ا تبددداة ت لعينتددديق مسدددتقلتيق وللددد  للك دددخ ادددق ديلدددة التدددل تدددم اادددت ومدددق  دددن  ايادددالية ايحبدددا ية

التدددروال ايحبدددا ية ادددل دةجدددات القيدددال البعددد و لن تبددداة التالبددديلل واقددداج للم موادددة الت ريبيدددة التدددل تدددم ت ةيسددد ا باادددت  ا  

السدددبوة  ، باي دددااة الدددن اادددت  ا  الالقيبدددة ايلكترونيدددة و الم موادددة اليدددابمة التدددل تدددم ت ةيسددد ا بالمريقدددة اياتياديدددة القلدددم و

ا تبددداة ت لعينتددديق معتمددد تيق وللددد  للك دددخ ادددق اعاليدددة البرندددام  يادددراد الم موادددة الت ريبيدددة  بدددف وبعددد  التمبيددد  بعددد   دددب  

التكددددااق القبلددددل ، باي ددددااة الددددن ااددددت  ا  المتواددددمات الالسددددابية واينالرااددددات المعياةيددددة للتعددددر  الددددن دةجددددة ات اهددددات 

 :وجاءت النتائج على النحو اآلتـي ل متوا  الايق تم ت ةيس م باات  ا  الالقيبة ايلكترونية نالوها.اني البخ الحان
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تبددديق وجدددود ادددروال دالدددة احبدددا يا بددديق الم مدددواتيق الت ريبيدددة واليدددابمة ادددل القيدددال البعددد و ادددل دةجدددات اي تبددداة  -

تدددا  لبدددالم الم موادددة الت ريبيدددة التالبددديلل ومسدددتويات  المعرايدددة لددد ل ادددني البدددخ الحدددانل متواددد  بم يندددة القن

بااددددتحنات مسددددتول التالليددددف الدددداو لددددم يتبدددديق وجددددود اددددروال بدددديق  ايلكترونيددددة.التددددل تددددم ت ةيسدددد ا بااددددت  ا  الالقيبددددة 

 .والت ريبيةاليابمة 

تبددديق وجدددود ادددروال دالدددة احبدددا يا بددديق القيااددديق القبلدددل والبعددد و للم موادددة الت ريبيدددة بمسدددتويات المعرادددة وودددال   -

 .التالليفكلية لن تباة التالبيلل لبالم القيال البع و بااتحنات مستول ال ال ةجة ال

 .وانل ات اهات اني البخ الحانل متوا  نالو الالقيبة ايلكترونية االية بمعظم ا -

التدددل  رجدددل ب دددا ال ةاادددة هدددل اادددت  ا  الالقيبدددة ايلكترونيدددة ادددل تددد ةي  وتعلدددم اللالدددة ا ن ليديدددة يوتسددداي  بررررل التوصرررياتأ

 ت اياااية ال تعلم اللالة اين ليدية مق القرات  والكتابة والقواا  والت م واياتيعايالم اةا

 .اللالة اين ليدية، اني البخ الحانل المتوا ، بةر اات  ا ، حقيبة الكترونيةالكلمات المفتاحية: 

 

Effect of using an electronic portfolio in achievement the second intermediate 

grade students in the English language and their attitudes 

 

By: Ahmed Attia Suhaimi Abdul Hmeed 

 Advisor: Dr. Mohammad Zidan Abdul Hameed 

MA in Education Technology, Al-Baha University - Kingdom of Saudi Arabia 

 

Absract: 

 

The study aimed to reveal  the effect of using  an electronic  portfolio  in the achievement   of  

second intermediate  grade  students    of the seventh unit ( ( unit  7 daily life) ) in   the  English 

language textbook   in Qunfudah . 

The study has used   a quasi -  experimental  approach  where thirty (30) students we 

selected  as a central  group  and were  taught by   using the  traditional  audio –  visual  aids  ( 

marker and  board ). 

The experimental group  consisted of thirty  (30) students  were taught by   using the electronic  

portfolio  . The study also used  audio   and applied  them  after  measures ;  the first  one  

consisting   of a pre  and a post  tests , and   the second consisting of the    attitudes  measure  which 

was applied    the experimental  group . 
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In addition to  the study  used the T-Test for two confirmed  samples   in order to  detect the 

effeteness  of the program  for the experimental group  pre and post the application  and to identify  

the   significant  statistical differences  between the two groups. . 

In addition to  the use of T-test , the study used  arithmetical  averages  and standard deviation  to 

identify  the degrees  of the attitudes  of the experimental group  of the second grade  intermediate  

students  toward s  the electronic package .   

The results of the study were as follows   : 

1- There are  statistically  significant  differences  between  the two groups , the control  group   and 

the experimental   group   in the dimensional  measurement  in the achievement   test scores 

together with levels of   achievement , knowledge and cognition  among the  second –grade  

intermediate students  in the city of Qunfudah   in the interest of  the experimental  group  which 

was taught  by using the electronic package  except for the level  of analysis  which didn’t' show  

differences between  the tow groups . 

2- There are  statistically  significant differences  between the pre- and post  measures in the  

interest of   the experimental   group level  of the knowledge  as well as  the total   achievement test  

in the interest  of the post  test except   for the level  of analysis 

3-The attitudes   of the average second grade students towards the electronic bags were mostly high 

positive. 

4-  The main recommendation   of the study was  the encouragement  of the use  of the electronic  

bags  in teaching  and learning  English to gain  the basic skills  in English  such as reading , writing   

and  understanding of grammar  rules   as well as   training  to understand  comprehension passages. 

 

Keywords: Electronic bag, use effect, middle school second-class students, English language. 
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 مقدمة:

    النظا  التعليمل العالمل تموةاج وبيراج  ن  العقود األ ير ، و مف هاا التموة وااة ال وانة التعليميدة، ب دقي ا الر يسدييق، 

الكمل والنوال؛ اتينج اق التموة الكبير ال با اد المتعلميق والمعلميق والكوادة التعليميدة الم تلتدة والمقاسدات التربويدة وتندو  

؛ اق  تراا  لل  مع تموة بوبر برز مق  ن  حروة للتموير ال دامف ادل األادالية والمدرال والوادا ف واألدوات التعليميدة، ب كال ا

ووان مق ببرز هاه التموةات اد ا  التكنولوجيا الن حقف التعليم، والتل د لل ال الب اية ومساا  ال اااة الواا ف؛ ةم صاةت مق 

تكنولوجيدا التعلديم تمحدف منظومدة تربويدة متكاملدة تقدو  الدن الكتايدات التعليميدة، التدل تعمدف الدن با  و واا  التعليم؛ بف بصدبالل 

اا اد معلميق ومتعلميق  ادةيق الن التعامف مع بح ث التقنيات الال يحة، التدل ت دتم بتبدميم بدرام  تعليميدة متنوادة، وهادادة، تسد م 

 ال تتري  التعليم، للوصو  الن التعلم ايتقانل.

تعلم الااتل هو بح  وادا ف التربيدة التدل بارزهدا التمدوة الندوال ادل التعلديم، ويوعد  مدق روادا ف التربيدة المسدتمر  لمواج دة وال

التاليرات المتنحقة، وهو بح  باالية الدتعلم التدل يقدو  اي دا المدتعلم بالد وة األوبدر للالبدو  الدن المعرادة، ويبدبم هدو مالوةهدا، 

(؛ حيل يقو  هاا النو  مق التعليم الن اات  ا  المني لمواد تعليمية ت تمف الدن 002 ،6332ة، والمسيمر الن متاليرات ار  ليت

محير، واريقة لتس يف ايات ابات وتالاية ةاجعة، وا تباةات؛ حتن يتعلم الترد، اما دون ت  ف مق المعلم، بو بق ة  ليف مدق توجيد  

 المعلم. 

تموة ببوة  وبير ، مما بدل الن تع د بنماا  وبااليب ، اظ را لتعليم المبرم ،  ( بن التعلم الااتل55 ، 3990وياور ن وان  

 وغيرها. التعليمية،والتعليم بالالااة اآللل، والم معات التعليمية، والنمالج التعليمية، والالقا ة 

 

الن تالقي  األهد ا  التربويدة واد  االالقا ة التعليمية توع  بح  باالية هاا النو  مق التعلم، وهل نظا  تعلمل يساا  المتعلميق 

( الي ددا الددن بن ددا نظددا  تعليمددل تعلمددل متكامددف ي ددمف م مواددة مددواد 30 ،6333 دد ةات م وحاجددات م واهتمامددات م، وي ددير بالدد ادو 

  المعلدم تعليمية مترابمة، تالق  به اااج متع د  ومال د ، يستميع الترد بن يتتااف مع ا لاتياج، حسة   ةات  وامكانيات  وادرات  بتوجيد

 بحياناج، بو باات  ا  دليف الالقيبة ليبف الن مرحلة اتقان التعلم.

و   تبلوةت اكر  الالقا ة التعليمية مع تموة البرام  التل ت    الن مرااا  التدروال الترديدة بديق المدني، ومدع تدايد  العمدف 

حتدن وصدلل الدن مدا هدل اليد  اليدو  مدق  ٍمتعد د  ٍراحدفبم  ف النظم ال التربية والتعليم. وابر التاةيخ مدرت الالقا دة التعليميدة بم

تموة تقنل وبير يتواوة مع التموير التربوو ادل واادة الم دايت؛ وودان مدق ةمدر  تموةهدا ح دوة الالقا دة التعليميدة ا لكترونيدة، 

 وهل نم  مق الالقا ة التعليمية البسيمة التل تساا  الن تدوي  المتعلميق بالمعلومات الكترونية. 

( بن الالقا ة ا لكترونية تعتم  ب كف وبير الن تقنية الواا   المتع د ، والتل تسدمم 350 ،6332وببوزينة   ور الع لونلويا

بتق يم المعلومات للمتعلميق مق  ن  البدوة والنبدوو والم ممدات والبدوة والرادو  المتالرودة ولقمدات التيد يو، ايدنج ادق 

 ة ال ا لية، بو ب بكة اينترنل، بو بمو ع بري  المالة ا لكترونل.امكان ةب  هاا النو  مق الالقا ة بال بك

وتوعدد  الالقا ددة التعليميددة، و اصددة الالقا ددة ا لكترونيددة المالواددبة لات اااليددة اددل التالبدديف وتنميددة الم دداةات الم تلتددة لدد ل 

 Gunn( وجدون وبيتدر  Lim, 1998( ودةااة ليم Klahan,1997   المني، وهاا ما ب اةت الي  دةااات ا  ، و ةااة ول ان

& Pitt, 2003    والتل بو ت 6333 ( والميمل وحوام   6332 (  ليتة  6332 ( والع لونل وببو زينة   6336( والرواب ) 

 جميع ا الن ااالية الالقا ة التعليمية ال تنمية الم اةات والتالبيف ال ةاال للمني ال مستويات ومواد تعليمية م تلتة.

ألهميددة للالقا ددة التعليميددة، الددن امكانيددة تمبيق ددا واياددتتاد  من ددا مددع المددواد ال ةااددية الم تلتددة، وي ادديما اللالددة وت ددير هدداه ا

 اين ليدية، والتل الن الرغم مق بهميت ا، اي بن ال ةااات ت ير الن معانا  المني ال تعلم ا،
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ر مق المني ال تقبف اللالة اين ليدية، وما يراا  لل  مق ت نل ( ان ما ب اة الن معانا  وحي31 ،6332وهاا ما بو  الي  زيلعل   

 مستويات م التالبيلية اي ا.

وتتع د باباي هاه المعانا  ل ل المني، ويرجع بح ها الن القبوة ادل اادت  ا  المعلمديق والمعلمدات للوادا ف واألدوات التدل 

(، وهدداا القبددوة اددل 0 ، 6331 ددادو، ايمددان اين ليديددة للالددة مددق  دد ن ا جدداي المددني والمالبددات وت ددويق م وااددتحاةت م لددتعلم ا

 ات اهات المني نالو الواا ف واألاالية المست  مة تالوينج البياج.  يالو -الباحلمق وج ة نظر  –اات  ا  الواا ف 

الن اااليدة مدا وتعتبر ات اهات المني نالو الواا ف واألاالية المست  مة ال تعليم م النزمة انبراج هاماج ال التعر  

يق   ل م مق معاة ، وما يالتاجوند  ليتمكندوا مدق الوصدو  الدن مسدتول ا تقدان ادل التعلديم بمريقدة مناادبة تالقد  بهد ا  الم ةادة 

   العبرية.

وحيل ان اللالة، بما اي ا اللالة اين ليدية، امليدة بدا يدة اقليدة اسديولوجية، ايلدد  اند  ت ةيسد ا تتعيدف بدواة الالدوال الم تلتدة 

 ح اث التعلم وبقات بةدره، وهداا الندو  مدق ايحتياجدات تمحلد  الوادا ف متعد د  الوادا  ، والتدل تتدوار ادل بيإلدات الدتعلم ا لكترونيدة 

 الم تلتة، بما اي ا الالقا ة ا لكترونية. 

للتعدر  الدن اااليدة  وحيل ةبل ااالية الالقا ة ا لكترونية ال نمو التالبيف، اق  ةبل الباحل امكانية اجرات دةااة ت ريبيدة

 هاا النو  مق بدوات التعليم ال تالبيف اني المرحلة المتوامة ال اللالة اين ليدية، و يال ات اهات م نالوها.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

منا الب ايات اهتمل المملكة منا اتر  مبكر  بإد ا  اللالة اين ليدية لقا مة مناه  ا، وايهتما  بتعليم ا ال م اةا ا، وجات لل  

هـ، حيل  ورةت الن المرحلتيق المتوامة والحانوية، ومدق راج تدم تقريرهدا الدن المرحلدة ايبت ا يدة 3059األولن، وتال ي اج منا اا  

 ليب ب تمبيق ا ت ةي ياج ب تج مق البخ السادل وهبوااج ال البتو  حتن توعمم الن المرحلة ايبت ا ية جميعاج، 

علديم اللالدة اين ليديدة لمدا ت ةود  المملكدة مدق بهميت دا بااتباةهدا لالدة االميدة ول دا اةتبداا وبيدر ووا دم وي تل هداا ايهتمدا  بت

 بالتقنية والتكنولوجيا الال يحة، وهو ما ت    المملكة الن اينتتاح الي  والتتااف مع  واياتتاد  من .

 ددرل اددل المدد اةل، اي بن نتا   ددا يزالددل دون المسددتول ومددع بن اللالددة اين ليديددة تلقددن نتدد  ايهتمددا  الدداو تلقدداه المددواد األ

 (؛ حيدل 6332 ( و ديريق الالربدل 6332 ( وزيلعدل 6330   المملوي، وهاا ما ب داةت اليد  دةاادات اد  ، من دا دةاادة  د ح

لية ب دداةت هدداه ال ةااددات الددن  ددعخ اددني المددرحلتيق المتواددمة والحانويددة اددل اللالددة اين ليديددة، والددن  ددعخ و بددوة األاددا

 والواا ف المست  مة ال تعليم اللالة اين ليدية ل م.    

و   يحظ الباحل مق  ن  امل  معلماج للالة اين ليدية بن ات اهات المدني نالدو الوادا ف التقلي يدة ادل تعلديم اللالدة اين ليديدة 

نددل والتددنل والتيدد يو التعليمددل،  ددعيخ للالايددة، واندد  ااددت  ا  الواددا ف ايلكترونيددة المعتمدد   الددن الالااددة وعددرو  البوةبوي

  اين ليدية.ونالوها، يدي  تتاال م مع ال ةول، ويتالسق تالبيل م، ويدي  ا بال م الن دةول اللالة 

مق  ن  لل  تال دت م كلة ال ةااة ال مالاولة انتاج حقيبة تعليمية الكترونيدة وتمبيق دا الدن المدني، ل ةاادة ت ةيرهدا الدن 

  التالل:ات م نالوها، وهو ما تم بلوةت  ال التساؤ  الر ي  وم ل تالسق ات اه التالبيف،

مررا أثررر اسررتخدام حقيبررة إلكترونيررة فرري التحصرريل لرردي طررالب الصررف الثرراني المتوسررط فرري مررادة اللغررة االنجليزيررة واتجاهرراتهم 

   نحوها؟

  التساؤيت التالية:وتتتر  اق هاا السقا  

مدق مقدرة اللالدة اين ليديدة  (Unit 7 Daily Lifeادل الوحد   السدابعة  هف توج  اروال ال متوا  دةجات اي تباة البعد و  .1

 الم مواة اليابمة والم مواة الت ريبية، بع   ب  التكااق القبلل؟ بيق انيبالبخ الحانل متوا  
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متواد  حدانل مق مقرة اللالة اين ليدية بالبخ ال (Unit 7 Daily Lifeما بةر اات  ا  حقيبة الكترونية ال الوح   السابعة    .6

تالبيف اني البخ الحانل المتواد  اادراد الم موادة الت ريبيدة الدايق تدم ت ةيسد م بالالقيبدة ايلكترونيدة ادل مداد   الن

 اللالة اين ليدية؟ 

ما ات اهات اني البخ الحانل المتوا  ااراد الم مواة الت ريبية نالو اات  ا  الالقيبة ا لكترونية ال تعليم الوح   السدابعة  .3

 Unit 7 Daily Life)  اين ليدية؟مق مقرة اللالة  

 به ا  ال ةااة:

 اآلتية:تالقي  األه ا   النتسعن ال ةااة     

مدق مقدرة اللالدة  (Unit 7 Daily Lifeادل متواد  دةجدات اي تبداة البعد و ادل الوحد   السدابعة  الك دخ ادق التدروال  .3

 والم مواة الت ريبية، بع   ب  التكااق القبلل.  الم مواة اليابمة بيق انياين ليدية بالبخ الحانل متوا  

 التعر  بةر اات  ا  الالقيبة ايلكترونية ال تالبيف اني البخ الحانل المتوا  ال ماد  اللالة اين ليدية. .6

 اين ليدية.التعر  الن ات اهات اني البخ الحانل المتوا  نالو اات  ا  الالقا ة ا لكترونية ال ت ةي  اللالة  .0

 لدراسة:أهمية ا

 تكمق بهمية ال ةااة الالالية ايما يلل:

: حيل توع  ال ةااة ا ااة ال مكتبة ال ةااات التربوية للالة اين ليديدة، وتد تل هداه ا  دااة مدق وون دا تدرب  األهمية العلمية .3

اه  العلميددة وبوحرهددا بدديق التقنيددات الال يحددة وبدديق تعلدديم اللالددة اين ليديددة، ووددال  تسددت    الت ريددة، والدداو يوعدد  مددق بوةدد  المندد

مو واية ال نتا  د ، هداا الدن جاندة بن المريقدة المسدت  مة تتتد  مدع ايت اهدات التربويدة الال يحدة ومنادات دا ب عدف المالدة 

 مالوة العملية التعليمية، وهو ما تالقق  الالقا ة ا لكترونية و ح  بدوات التعليم الااتل.

لل ةاادة مدق التا د   المتو عدة لمعلمدل ومعلمدات اللالدة اين ليديدة، حيدل تتيد هم ادل تنبدع األهميدة التمبيقيدة  األهمية التطبيقيرة: .6

ابتكدداة باددالية ج يدد   تديدد  مددق اهتمددا  المددني والمالبددات بدد ةول اللالددة اين ليديددة وا بددال م الددي م، وتالسددق مددق مسددتويات م 

مبيد  الد ةول المسدت  اة وايادتتاد  من دا ادل التالبيلية، وما يمكن م اات  ا  الالقيبة المبممة لالر  ال ةاادة الالاليدة ادل ت

تبدميم حقا دة م داب ة لدد ةول ب درل تعتمد  من  يت ددا وبادلوب ا العلمدل؛ هدداا ويتو دع بن تدنعك  اا دد   ال ةاادة الالاليدة الددن 

م ددرال اللالددة اين ليديددة، مددق حيددل تبددميم بددرام  ت ةيبيددة للمعلمدديق الددن ااددت  ا  الالقا ددة ا لكترونيددة اددل تعلدديم اللالددة 

اين ليدية، ووال  مبممل مناه  اللالة اين ليدية لتموير المناه  بما يتت  مدع األادالية الال يحدة ادل تتريد  التعلديم والالقا دة 

التعليمية ا لكترونية الممبقة ال ال ةااة الالالية. وما يستتي  من ا مراودد مبدادة الدتعلم، والداو يوجد  مبدادةه نالدو اادت  ا  

اوات ابر واا   حتظ، بو ابر الالتظ الن ال بكة وا تاحة لل ميع، بما يموة ويتعدف دوة مراودد  ،للمنيالالقا ة وتوايرها 

 التعلم.مبادة 

  الدراسة:حدود 

تعر  بةر الالقا ة ا لكترونية ال تالبيف اني البدخ الحدانل المتواد   النتقتبر هاه ال ةااة  المو واية:الال ود  .3

 ال وح   مق مقرة اللالة اين ليدية.

  القنتا .الم اةل المتوامة بمالااظة  المكانية:ال ود ال .6

  هـ.3300-3306الال ود الدمنية: اتمب  هاه ال ةااة  ن  العا  ال ةاال  .0
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 مصطلحات الدراسة:

  األثر: 

األةر ال اللالة هو: العنمة، وبقية ال لت، وان  المات الدنت  هدو: ات داه اهتمدا  ا نسدان وميدو  الالدة ايد  نالدو غيدره بو 

 (.33 ،6333ت ، اوات وان لل  مق امر  بو اق اوتساي  مبمتن وآ رون،لا

 ( األةر تربوياج ب ن :ر مالبلة تالير مرغوي اي ، يال ث نتي ة لعملية التعليمر.66 ،6330واصمنحاج يعر   الاتة  

ي البددخ الحددانل واجرا يدداج يوعددر  األةددر ب ندد : مالبددلة التاليددرات التددل يترو ددا تدد ةي  وحدد   اددل اللالددة اين ليديددة لمددن

 المتوا ، بع  اات  ا  حقيبة الكترونية مبممة  بيباج لالر  الوح  .

  اإللكترونية:الحقيبة 

( الالقيبدة ا لكترونيدة ب ن دا:ر برندام  تعليمدل مبدمم للدتعلم الدااتل باادت  ا  الكمبيدوتر، يدتم 003 ، 6332يعر   ليتة  

لددن مماةاددة التعلدديم التعددا ، معتمدد اج الددن نتسدد  مددق  ددن  تدويدد ه بندداته ب اددلوي من  ددل منظددومل هدداد  لمسدداا   المددتعلم ا

 بم مواة مق األن مة والب ا ف التعليمية المتنواة لتالقي  به ا  تعليمية مال د ر.

واجرا ياج تعر  الالقيبة ا لكترونية ب ن ا: برنام  حااوبل مبمم بالمريقة المنظومية، ال وح   مدق وحد ات مقدرة اللالدة 

بددخ الحددانل المتوادد ، وي دد   لمسدداا   المالددة اددل تالسدديق بداته اددل اللالددة اين ليديددة، وبالتددالل بقددات بةددر الددتعلم اين ليديددة لل

 الااتل، وتالسيق ات اهات المني نالو اللالة اين ليدية.

 

 التحصيل:

لمداد  اللالدة  يقب  ب  ال هداه ال ةاادة التدرال بديق الد ةجات المدني ايندة البالدل ادل اي تبداة التالبديف القبلدل والبعد و

 اين ليدية.

 

 االتجاهات:

( ايت اه الن بن : رميف الترد الاو ينالو بسلوو  ت اه اناصر البيإلة بو بعي اج ان ا مت ةراج ادل 039هـ،3360  يعر  ملالم

 لل  بالمعايير الموجبة بو السالبة تبعاج لقرب  مق هاه العناصر بو بع ه ان ا، وب اا اإن  يقو  البيإلة ال اةجيةر.

: ميف بو وم ل تقبف اني البخ الحانل المتوا  يات  ا  الالقا ة التعليمية ا لكترونية ادل ويعرف االتجاه إجرائياً بأنه

 ت ةي  اللالة اين ليدية.

 

 فرضيات الدراسة: 

 Unit 7  ( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح   السابعة3035توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مستول ديلة    .3

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد

  ب  التكااق القبلل ان  مستول  التاور( ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية. 

 Unit 7( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح   السابعة  3035تول ديلة   توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مس .6

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد

 يات  ا  الالقيبة ايلكترونية.  ب  التكااق القبلل ان  مستول  الت م( ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  
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 Unit 7( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح   السابعة  3035توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مستول ديلة    .0

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد

 اق القبلل ان  مستول  التمبي ( ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية.  ب  التكا

 Unit 7( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح   السابعة  3035توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مستول ديلة    .3

Daily Life) متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل

  ب  التكااق القبلل ان  مستول  التالليف( ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية. 

 Unit 7  السابعة  ( ال متوا  دةجات اي تباة البع و ال الوح 3035توج  اروال لات ديلة احبا ية ان  مستول ديلة    .5

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبدخ الحدانل متواد  بديق  ادني الم موادة اليدابمة والم موادة الت ريبيدة بعد

  ب  التكااق القبلل باي تباة التالبيلل وكف ، لبالم الم مواة الت ريبية ويعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية. 

( بدديق  متوادد  دةجددات القيددال القبلددل والبعدد و  اددل اي تبدداة 3035حبددا ية اندد  مسددتول ديلددة   توجدد  اددروال لات ديلددة ا .2

 التالبيلل  ياراد الم مواة الت ريبية الايق تم ت ةيس م بالالقيبة ايلكترونية ال ماد  اللالة اين ليدية؟ 

 

 النظري:اإلطار  أوالً:

ااة؛ حيدل تدم تقسديم ا الدن مبالحديق، ادق الدتعلم الدااتل والالقا دة األدبيات المتعلقة بمو و  ال ةيتيمق ا ااة النظرو 

 التعليمية. 

 الذاتي:التعلم  األول:المبحث 

، Self-Detracted Learningيملد  الدن الدتعلم الدااتل الع يد  مدق المبدملالات المترادادة، من دا: الدتعلم الموجد  لاتيدا 

ما توست    اباة  التعلم الااتل لتعنل التعلم التردو، وحقيقة األمر بن  . ووحيراج Self-Regulated Learningوالتعلم المنظم لاتيا 

 (.002 ،6332التعلم الااتل يقدو اق  الن تتري  التعلم   ليتة،

( الددتعلم الدااتل ب ندد  راريقدة لت دد يع األاددراد الدن بن يبددبالوا متعلمدديق Zimmerman, 1994,p3 زيمرمددان وادرف  

 تم  ب كف ة يسل الن برام  القرات  الااتيةر.ااتماداج الن بنتس م، والاو يع

( ب ن :رالن اا التعليمل الاو يقو  ب  المتعلم مد اواا برغبتد  الااتيدة ب د   تنميدة اادتع ادات  30 ،6335وتعَرا  العرينل 

 ر.وامكانات  و  ةات  مست يبا لميول  واهتمامات  بما يالق  تنمية   بيت  وتكامل ا والتتااف الناجم مع م تمع 

وارات  جمعية ايتبايت التربية والتكنولوجية ب ن :ربح  باالية الت ةي  التل تقدو  الدن اادت  ا  الملبدة لمدواد تعليميدة 

ت تمف الن محير واريقة لتس يف ايات ابات وتالاية ةاجعة وا تباةات، حتن يدتعلم التدرد، امدا دون تد  ف المعلدم، بو بقد ة  ليدف 

 (.002 ،6332مق توجي   ر  ليتة،

 تالمدف المدتعلم الدن  د ة  الن زيداد  يتيم مق التعريتات السابقة بن التعلم الااتل تعلم يراال الميو  وايت اهات وي   

 ب ادالية المدتعلم وتدويد  مدق المعلدم، مبا در غيدر بو مبا در، بتوجيد  مستقنج اواتج  متعلماج  ليببم ومساا ت  تعلم  المسقولية ال

 ااتقنلية تتكيره. نالواي ابية  وات اهات التتكير

   الذاتي:أسس التعلم 

  بهم ا:( الن بن التعلم الااتل يرتكد الن ا د مق األا ، مق 002 ،6332  ب اةت  ليتة

 ال مو الااتل: حيل يسمم للمتعلم بن يتق   نالو تالقي  األه ا  وف حسة مع ل  ال التعلم. .3
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 ة للمتعلم.التنو  ال ا تياة الب ا ف وال ياةات التعليمية المنااب .6

 تال ي  األه ا  التعليمية ب  ة، وتوباغ بمريقة اجرا ية تظ ر السلوك الن ا ل الاو يتو ع بن يظ ره المتعلم. .0

 المناابة.ا تقان: با  ااة الن الم اةوة الن مة مق جانة المتعلم ويكون دوة المعلم المتابعة وتوجي  ا ة ادات  .3

 المسإلولية؛ ايعتم  الن نتس  ال املية التعلم.حيل ان المتعلم يتالمف  المسإلولية:تالمف  .5

 مبادئ وخصائص التعلم الذاتي: 

 ( وباندددان دةوز 63 ،6333وجامدددف   (25 ،6335  يسدددتن  الدددتعلم الدددااتل الدددن اددد د مدددق المبددداد ، و ددد  ب ددداة ادددامر

 ( الن هاه المباد  ايما يلل: 30 ،6336( والبوال 33 ،6333( وغبايق  396 ،6333 

ا ارد وف تعليم بإمكانية التعلم الااتل اهتم التردية: اق  التروال مرااا  .3  مدق وللد  الااتيدة، وارات  وامكانيات  لق ةات  تبعج

 وغيرها. ب راة بان ، مبرم ة، مواد وتة، الم تلتة التعلم تواير مبادة  ن 

لد   ويتديم الدتعلم، ادل المدتعلم اةار يراال الااتل والتعلم تعلم م، اراة ال المتعلمون للمتعلم : ي تلخ الااتية السراة .6

 مدتعلم لكدف بن الدن مبد ب الدااتل الدتعلم يقدو  لدال  تعلمد ؛ امليدة ادل ب درل الدن  مدو  مدق ينتقف لكل والو ل الالرية،

زمندل  ل د و  ابقجدا بو المعلدم، لسدراة ابقجدا للمتعلم،ولدي  الااتيدة السدراة حسدة يدتم التعلم، والدتعلم ال الااتية ارات 

 وااتع ادات ،   ةات ، واهتمامات ، حسة اآل ر اق متعلم وف اراة تتتاوت هنا ومق المتعلم،  ب يلتد  مال د

 اتقدان الدن ويسداا  المتعلمديق، بديق الددمق ادروال ادل الدن القد ةات ادل التدروال يالو  للتعلم الكاال الو ل اإن وبال  

 ال اصة. بسرات  المتعلم اير والن التعلم،

 ةادع الدااتل الدن الدتعلم ي د   حيدل الدااتل، للدتعلم األاااية المباد  مق وم مات  التعلم، رات ب اتقان يع  التعلم: اتقان .0

 التالبيف. مستويات الن والوصو  الملبة، وتايات

 النزمدة واآلليدات للم داةات، المدتعلم اوتسداي بن الدن الدااتل الدتعلم الدتعلم: يقود  ال التاالة وم اةوت  المتعلم اي ابية .3

المعرادة،  مبدادة بتعد د يسدمم الدااتل والدتعلم والمالا در ، والنقدال التد ةي  اادتراتي يات بتعد د-الااتل التعلم-لتعلم 

ا المدتعلم ودان الا اي يالد ث ي المحمدر الدتعلم ادإن وال  ال برات، الن للالبو   التعلميدة، التعليميدة ادل العمليدة م داةوج

 مع ا. ومتتاانج 

ال د و   حسدة بنتسد  التعليميدة الم مدات ومتابعدة العمدف، ادل الدتعلم اادتقنلية لااتلا التعلم للمتعلم: يقو  الااتل التوجي  .5

 لد ، المناادبة الوادا ف ينت دل، ومدا وبيق يب ب، وبيق متن، تقرير الن المالة   ة  الااتل التعلم وينمل بالمتعلم، ال او

 ما وهو الترد، ل  بية المتكاملة ال املة ةالتنمي يساا  ال ول  هاا اإن والي  المسقولية، تالمف الن يساا ه ول  وهاا

 الال يحة. التربية ب  تنادو

 ادوات اجابتد ، بعد  مبا در  تعلمد  نتي دة المدتعلم اامدات الراجعدة بالتالايدة التدوةو: المقبدود والتعديد الراجعة التالاية .2

 ودف للمدتعلم وةات التدوةو والتعديدد الراجعدة التالايدة مبد ب الدن يعتمد  الدااتل والدتعلم  ااإلدة، بو اجابة صداليالة وانل

 البدرام  بو المبدرم  التعلديم ادل مدواد ادوات الدااتل، الدتعلم بدرام  معظدم ال والتعديد الراجعة، التالاية وتتيم اجابة،

 التعليمية. والم معات الالقا ة اات  ا   ن  بو المالوابة،

 ينتقف  موات متسلسلة،  كف الن وترتيب ا ا،تعلم  المراد الم مات تالليف مب ب الن الااتل التعلم الم مات: يعمف تالليف .1

 المالدة، تعلدم تسد يف الن المب ب هاا وي    ه ا ، الن يبف حتن الم مة نو  حسة ب رل الن  مو  مق المتعلم من ا

 ب و . بويج  اوت ا  ال م  الن ويساا ه ا  تاال، وي نب 
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 ومدواد وبادن ، وتدة، مدق الم تلتدة الدتعلم مبدادة ايرتدو الدن الدااتل الدتعلم وباداليب : يسدعن الدتعلم مبادة ال التنويع .2

 بن المتعلم التقييم، والن باالية ووال  والتعلم، الت ةي  باالية تنويع الن يسعن بن  وما وغيرها، مبرم ة، ومراجع،

 واألاالية المبادة تل  مق ينااب  ما ي تاة

 وا ن از، وما للن اح معياةية و يااات مال د ، به ا  دبوجو الااتل التعلم باالية معظم تتميد وتال ي ها:د ة األه ا   .9

 التعدر  ادل ا ة دادات تسداا  هداه باليدل تعلم دم، بةنات ال للمني النزمة والتعليمات ا ة ادات، بهمية الن يقو 

 ألهد ا ا تال يد   دروة  الدن الدااتل الم تلتدة. ومدا يقود  الدتعلم التعلم مبادة الن التعر  وويتية ال ةااة، ويتية الن

 ادل للد  يسداا ه ومدا تعلم ، ال بسناة الميل ال المتعلم يساا  لل  ب كف د ي ؛ ألن وصياغت ا ال اصة، السلووية

 األه ا . تل  الن للوصو  المملوبة وا ن ازات األداتات، مستول التقييم، وتال ي  املية

التكدوينل،  اياتع اد، والتقييم ب نواا   تقييم التقييم ةاملي ااتمراة الن الااتل التعلم و موليت : يساا  التقييم ااتمراةية .33

 ال تامل(. والتقييم

  الذاتي:مميزات التعلم 

( الن ا د مق مميدات 360 ،3990( ون وان 62 ، 6333 وغبايق ( 322 ،6336من م البوال  الباححيق،ب اة ا د مق     

 التعلم الااتل، والتل يل ب ا الباحل ايما يلل: 

 دةاات . ال نتس  مق اياتماد الن علمالمت يمكق .3

 الي ا، بالاجة بن  الت  يص الن ي ير التل ال ةااية المو واات لتل  بوحر بعم  ال ةااة مق المتعلم يمكق  .6

 الم لواة المو واات تل  ال بوبر بسراة والتالرك

   بيت . تقوو وبالتالل نتس ، الن ااتماده مق تن   الترد، ل ل اياتقنلية تنمية ال المترد التعليم يس م .0

 آل ر. مو خ ي تلخ مق ان  حيل نتس ، الترد بيق بف االسة، األاراد بيق لي  التردية، التروال يراال .3

 الم ا  ود لل الترد والم تمع، حيا  تالدو ب بت التموةات هاه ألن والتكنولوجية؛ العلمية التموةات مع يتت  .5

 توحيخ التكنولوجيا.ل وايلة الااتل التعلم يعتبر والي  التربوو،

 المعراة، ال ال  ي  الن يمكن  ايان  الاو األمر الااتية، بال ةااة يقو  المتعلم ألن المستمر ؛ التربية ال يس م .2

ا  با تباص . تتعل  التل و بوصج

  المتعلم: ل ل تنمل المتعلم، والتل ب ا يقو  التل المستقلة األن مة الن يقو  .1

 المنت . التتكير -

 التعبير. ال الالرية -

 التردية. الم اةات توحيخ -

 الق يمة. المعانل مق ج ي   معان ا تقاال -

 الم  و . الن الوصو  -

 الااتل. اليب  مماةاة -

 وال  بل. الااتل الر ا بلوغ -
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  الذاتي:أهمية التعلم 

ود  الدن المداد  العلميدة يوع  بالوي التعلم الااتل بح  باالية الت ةي  التل يمكدق مدق  نل دا تالقيد  للد ؛ نظدراج ألند  ي يق

االسة، بف والن اوتساي الترد المتعلم الع ي  مق الم اةات الوحيتية، ولل  مق  ن  توجي   الن القدرات ، والبالدل، وا ادن ، 

 (.336 ، 6330والالبو  الن المعلومات مق مبادةها المتنواة، والتمييد بين ا، والمقاةنة، ووزن األدلة وغيرها  السي ، 

الددة اددل مرااددا  التددروال الترديددة بدديق المتعلمدديق، ا ددم ي تلتددون اددل  با  ددااة  الددن بن الددتعلم الددااتل يوعدد  بحدد  األاددالية التعف

  ةات م الن التعلم وان ات اهات م ودااعيت م للتعلم، ووال  ال مستول تالبديل م و بدرات م السدابقة، وم داةات م المتنوادة؛ حيدل 

وهو المسإلو  اق تعلم  واق النتا   التدل يالقق دا والقدراةات  ي تاة؟وبو الب ا ف  ينت ل؟تن بو م يب ب؟يقرة اي  المتعلم متن وبيق 

 (.09 ، 6333غبايق،  يت اها التل 

( بندد  يمكددق للددتعلم الددااتل Sisco,1984,11واددل اادداة بهميددة الددتعلم الددااتل للنظددا  التعليمددل ببددتة اامددة لوددر ايسددكو  

ة، وللدد  الا ةااددن احتياجددات المتعلمدديق واهتمامددات م وم ددكنت م ومتملبددات م تمعددات م وواددا ل  بن يالقدد  بهدد ا  التربيددة الال يحدد

 الماللية.

( بندد  مددق  ددن  متابعددة متملبددات م ةاددة المسددتقبف ايبددبم هدداا الددنم  مددق الددتعلم  ددروة  2 ، 6336 الم دديقم وب دداة 

 ليم المستمر.باااية؛ حيل اي تخ مق ا كالية ت  د المعلومة وارال وسب ا ويقهف ال اةل للتع

االتعلم الااتل يعمف الدن مواج دة وحدف جملدة مدق الم دكنت التدل يعدانل من دا التعلديم القدا م وادل مقد مت ا م دكلة التدروال 

التردية وتتاوت ا بديق المتعلمديق، و دعخ م رجدات التعلديم، وا دكالية اةتتدا  نسدة الرادوي والتسدري، ووراهيدة اليدو  ال ةاادل، 

  م  التربية والتعليم.وبعحر  ال    الاو يت ف 

الم دداةات  ال بددرات واتقددانويوعدد  باددلوي الددتعلم الددااتل بحدد  باددالية التدد ةي  التددل يمكددق بن تدددود المتعلمدديق بالع يدد  مددق 

الوحيتية ببتة  اصة، حيل يوتيم ل  ارصة الالبو  الدن المعلومدات بنتسد ، ويمكند  مدق اوتسداي الع يد  مدق الم داةات، وتكدويق 

نالدو الدتعلم، وللد  مدق  دن  توجي د  الدن القدرات  والبالدل وا ادن  والالبدو  الدن المعلومدات مدق مبدادةها ات اهات اي ابيدة 

 .   Cheung, & Cheng. 1996,27)المتنواة والتمييد بين ا ووزن األدلة والبراهيق وغيرها  

  الذاتي:أساليب وأنماط التعلم 

وتالقد  به ااد ، ومدق تدم تعد دت  الدتعلم ال الت ةي  تنااة ه ا الندو  مدقالن ابتكاة بنظمة  الااتل لق  بدل ايهتما  بالتعلم

التعلم الااتل، ي تلخ وف من ا مق حيل ال كف بو المالتول، ولكن ا ي ت تلدخ حدو  ت ييد ها لااتيدة المدتعلم و ادال ادل تعلدم مدا  صيغ

 المتعلميق.ينبالل تعلم  مق ات اهات وم اةات  روةية ل ل 

  الااتل:علم ومق باالية وبنماا الت

 التعليم المبرمج: .1

تمكددق التددرد مددق بن يعلددم نتسدد  لاتيدداج بوااددمة برنددام  معدد   الددااتل، الددتعلم يعددر  التعلدديم المبددرم  ب ندد  راريقددة مددق اددرال

 .(22 ، 3922ب الوي  او يسمم بتقسيم المعلومات الن بجدات صالير  يست ية ل ا المتعلم ت ةي يار.  منبوة، 

منمقيدا، ة تقو  الن تقسيم المو و  ال ةاادل الدن م موادة مدق األاكداة وال مدوات مرتبدة ترتيبدا والتعليم المبرم  اريق

 (.633 ، 6333الاليلة،  اوةية المتعلم مق  مو  الن ب رل انتقاي ت ةي يا يعمن ال ن ايت ا تالاية ةاجعة  ينتقف

تدواار تالايدة ةاجعدة مسدتمر   سدرات  الااتيدة مدعاالتعليم المبرم  يتيم الترو بما  وف متعلم ألن يسدير ادل دةاادت  واقداج ل

 وتق يم التعديد المنااة لدياد  ال ااعية.
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 (:الرلم التعليمية)التعليمية الحقائب  .0

الااتل، ومدا بن دا ااتدرا   التعلم الااتل، ولل  نظراج لما تتيال  مق ارو التعلم تسمن هاه الرز  بو الالقا ة التعليمية برز 

 اري  ال  با ب  التل تميده اق غيره وينبالل تعليم  الن هاا األاال. صريم ب ن المتعلم ارد

 Thèmeر تتمرود حدو  اكدر  واحد   رmoduleتكون وح   نسقية ر التعليمية،والالقيبة التعليمية هل م مواة مق المواد 

بالدرو   مندنم تعلم دا لاتيداج ر يمكدق للمدتعلmulti-mediaالدااتل، تمحدف نظامدا متعد د الوادا   ر  الدتعلم با ت ادل  دوت مبداد  ر،

 (.3993،359 وآ رون،

تتكون الرزمة التعليمية مق م مواة اناصر مت ا لة ومتكاملة ومنظمة ال تتابع يس ف مع ا الن المتعلم تالقيد  األهد ا  

تنبحد  ان دا  ااادية،ب المعراية والوج انية والنت  حرويدة. وبهدم مدا يميدد الالقا دة التعليميدة بن تد وة حدو  اكدر  التعليمية الم تلتة،

( وتتيدمق وددف حقيبدة تعليميدة الكحيدر مددق 639 ، 3995النا دخ،  والتعلديم   ت دد  وهد ل الدتعلم باكداة ةانويدة تد وة حول ددا بن دمة

األن مة والب ا ف لتتيم لكف متعلم بن ي تاة من ا ما ينااة نمد  تعلمد  و  ةاتد ، ومدا بن ا تيداة المبدادة والوادا ف التعليميدة ممكدق 

 ا ل تالوو الكتة واألان  وال را م وب راة التس يف.بييا، 

وما بن ا متع د  الواا ف السمعية والببرية، تنااة المتعلم الاو يست ية ب كف بايف للواا ف التل تعتمد  الدن الم داه   

ومالكددات األدات  لددااتلا هددو بن الالقيبددة التعليميددة تالددوو باددالية التقددويم بو الددن اياددتما  بو الي مددا معددا. ومددا ي ينبالددل اغتالدد ،

 المملوي، واي تل تتبيف الال يل اق الالقا ة التعليمية ال المبالل الحانل مق هاا التبف.

   أخري:أساليب  .3

 ( الن ا د مق األاالية واألنمداا األ درل التدل تد  ف ادل الدتعلم 3922 ( والموب ل 3929 ( واليمات 6330ب اة ي تل 

 الااتل، ومن ا: 

يع  الالاادوي محاليداج للدتعلم الدااتل، يراادل التدروال الترديدة والسدراة الااتيدة للمدتعلم وتوجد   اآللل: التعلم الااتل بالالااة .3

برام  وحير  مت ببة  ة اد المتعلم وا جابة اق باإللت  ادل ميد ان ا تباصد  وبدرام  األلعداي  معلومدات وم داةات 

 ل الحانل.بمستويات م تلتة ان ما يتقق المستول األو  ينتقف للمستو ا ي  (

تتكون هاه البرام  مق وح ات مالد د  ومنظمدة ب دكف متتدابع، يتدرك اي دا للمدتعلم حريدة التقد    برام  الوح ات المبالر : .6

والددتعلم وادد  اددرات  الااتيددة، ولتالقيدد  هدداا ال دد   تددم تقسدديم المالتددول الددن وحدد ات صددالير  لكددف وحدد   بهدد اا ا السددلووية 

وبعد  ان داز تعلدم الوحد   ي تداز ا تبداةاج  متعد د ،ادبة للدتعلم يدتم اجتيداز ا تبداةات نقمدة اينمدنال المنا المالد د ، ولتال يد 

ب درل  اإند  يعيد  تعلدم الوحد   مدر  اعدا ،تقويميا لتال ي  م ل اياتع اد لننتقا  الن الوح   التالية والا وان اي تبداة غيدر 

 .يتقن االن بن 

( وينتقدف المدتعلم مدق د- ج- ي-  بال هاه البرام  الن مستويات بةبعدة برام  التربية الموج ة للترد: تقسم مناه  وف ماد   .0

مستول الن آ ر بع  اتقان المستول الساب  لكدف مداد  الدن حد   واد  ادرات  الااتيدة وباألادلوي الداو يرغدة بد  ويدنت  

 .والتقويم با ب  وامكانات ، وي ترك المعلم والمتعلم ال تال ي  األه ا  واألن مة 

مة التقاةير واألبالداث: هداا األادلوي يعتمد  الدن تكليدخ المالدة بكتابدة بالدل بو تقريدر حدو  مو دو  مالد د بواا التعلم .3

ويالظن بمتابعة األااتا  ال ال امعة. وبايف اريقة امف ال هاا الم دا  هدل جعدف المالدة يراجدع مبدادة متعد د  لات 

األالوي يتيم الم دا  للمدني ودل يملعدوا الدن  هاا انان ة بالمو و ، مع ت  يع النظر  التالليلية، وب اا يمكق القو  
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معلومددات بواددع، بددف يسددعوا الددن مبددادة المعراددة ب نتسدد م ويالرصددوا الددن تنوا ددا ممددا يكسددب م  بددر  اددل م ددا  تقددويم 

 المعراة واريقة جمع ا.

وتو دديم  يددايا  هنددا، يعتمدد  الددن اةاددا  الكتددة والممبواددات والتوجي ددات والتعليمددات الددتعلم بالمرااددلة: باددلوي الددتعلم .5

 ايمتالان ونقف المعلومات اامة الن المتعلميق الراغبيق ال لل  بينما وج وا.

ا ي   ومتنواة، وما تدم ار د  وم دا ابداة  ادق بمحلدة، ويمكدق للمعلدم بو  الااتل وبنماا  التعلم يتيم مما اب  بن صيغ

  الدتعلم الدااتل، وتراادل  بدا ص المتعلمديق واحتياجدات م، األنظمة التعليمية ابتكاة باالية وبنماا ج ي   تعتم  الن مبداد  وباد

  .ولل  واقاج لما يتملب  المو خ التعليمل، والم كنت التل تواج  المعلم والمتعلم والتل يمكق بن ت    به ا  التعلم

 المبحث الثاني: الحقائب اإللكترونية 

 ي دمف تعليمدل نظدا  وترابم دا، ا دل وبسداات ا تكوين دا حيدل مدق الدتعلم الدااتل، ب دكا  بهدم مدق التعليميدة الالقا دة عد ت

ا مع دا يتتاادف بن ويسدتميع المدتعلم ومالد د  متعد د  بهد ا  لات المترابمدة المدواد مق م مواة  ادرات  وحسدة نتسد  الدن معتمد ج

 من  يدة صمم بمريقدة امفمتك تعليمل تعلمل نظا  وهل ب رل،  بحيانجا ب ا الملال  ال ليف بو مق بحيانجا، المعلم مق وبتوجي  ال اصة

 تكدون مناادبة تعلميدة مواد وت يإلة التعلم، املية تقودهم ال متبلة، بإة ادات بتدوي هم التعا ، التعلم الن المتعلميق تساا  منظمة

 مدق مقبو  مستول الن ليبف التعلم، ال وبالوب  ارات  وا  متعلم وف لمساا   امعية ببرية تقنيات بو ممبواة، مواد  كف ال

 (.31 ،6335 تقان ااي ة ال مية،ا

 ادل ت دترك جميعدا بن دا اي ،واريقتد  اادت  ام ا بادلوي ادل لن دتن  تبعداج  ،التعليميدةالالقا دة  تعريتدات تعد دتولقد  

 لهد التعليميدة التالل:رالالقيبدة التعريدخ  (3996والحقاادة  للتربيدة العربيدة المنظمدة ب رت و   ،األاااية ومكونات ا العامة متاهيم ا

 مرتبمة منواة تعليمية ومواد معراية ماد  الن تالتوو التعلم الااتل، الن المتعلم ن اا وتوج  الااتل التعلم نظا  تعتم  تعليمية وح  

 ال ةااددية المندداه  ت دد   متعدد د  تعليميددة بن ددااات وم امددة ،ولاتيددة  بليددة وبع يددة با تبدداةات ومعدددز  ،اددلووية ب هد ا 

 .33وتسان هارو

 ( بن الالقيبددة التعليميددة ابدداة  اددق رم مواددة مددق األج ددد  واألدوات والمددواد والواددا ف 6333األنبدداةو وتددرل دي  

التعليمية التل ت    م مواة متماةلة مق األن مة المن  ية والنمن  ية، يدتم حتظ دا ب دكف آمدق ومناادة دا دف حقيبدة اد لة الالمدف 

 .3الن بو  معة بيسرر ووالنقف ما بمكق باليل يتم تبنيت ا ب كف يمكق الوصو  

ربرنام  تعليمل مبمم للتعلم الااتل باات  ا  الكمبيوتر، ب ن ا: ( 6332وبما الالقا ة ا لكترونية اق  ارات ا زينة  ليتة 

يتم بناؤه ب الوي من  ل منظومل هاد  لمساا   المتعلم الن مماةاة التعليم التعا ، معتم اج الن نتس  مق  ن  تدوي ه بم مواة 

 .003األن مة والب ا ف المتنواة لتالقي  به ا  تعليمية مال د رو مق

اددل اددعاد  دداهيق  رمسددتال ث تكنولددوجل يوسددت    و حدد  بدوات التقددويم البدد يف ب ن ا: ( الالقا ددة ا لكترونيددة 6331وارف

 –نيدة رمدواد صدوتية لن ااات المني، ا ل بدا  تقويمية مو دواية اعالدة بنداتج الدن معدايير مالد د ، وتالتدوو الدن وادا   الكترو

ر وااد  ما يكون الرب  بديق مالتويدات الالقيبدة باادت  ا  الدرواب  ا لكترونيدة؛ مالا رات. الخ –دةول  – مبوةات-اي يومقااع 

 .361باليل تقو  هاه الرواب  بوصف وف م رو  باأليقونة ال اصة ب ر و 

ممددوة للالقا ددة التعليميددة، بااددت  ا  تكنولوجيددا  مددق  ددن  التعريتددات السددابقة، يتيددم بن الالقيبددة ا لكترونيددة هددل نظددا 

الالااددة، وتبددمم بمريقددة برم يددة  ميددة بو ت ددعبية، ووادد  بادد  الددتعلم الددااتل، وتالتددوو الددن مددواد تعليميددة مبددممة بالواددا   

ينترندل، المتع د ، ويتم حتظ ا الن بج د  الالتظ ا لكترونل بو وادا   الالتدظ  األ دراو ووحد ات التدنل ..الدخ( بوالدن  دبكة ا

 ويمكق للمتعلم اات  ام ا بنتس  والتتااف مع ا لاتياج.
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  اإللكترونية:تطور الحقيبة 

تموةت الالقا ة التعليمية مندا ن د ت ا؛ حيدل مدرت بعد   مراحدف انت دل الدن ايادتتاد  مدق التكنولوجيدا الال يحدة والبرم دة 

 منظومة التعلم الااتل.  ا لكترونية ال اا اد الالقيبة وتبميم ا بمريقة تالق  به اا ا  مق

( الددن بن الالقيبدة الالقا دة التعليميددة مدرت بددحنث مراحدف وصددويج 213 ،6332( وحسديق 65 ،6333و د  ب داة الاليلددة 

  يلل:للالقيبة ا لكترونية، ويمكق تل يص هاه المراحف اينما 

ا تعدر  تعليمدة مواد اي ا جمعوا صنادي  اق اباة  : وهلاالكتشاف صناديق األولى: المرحلة .1  اكدر  بو معينجدا مو دواج

 يسدمن مدا األاتدا ، ا دات تعلدم مو دواات األولدن مراحل دا ادل البدنادي  اال ل و   والتكامف، بالتراب  مال د ، تتميد

 بمتالدخ المعلومدات مبدادة مرودد ادل صنادي  اياتك ا  ح رت و   المتنواة، الاليوانات وصن وال ال من، ببن وال

 مدق السدتينات بوا دف ادل للد  وودان األمريكيدة، المتالد   بالوييدات بوييدة ماات وادق "ادمقبو" م ينة ال القا م األاتا 

 متداهيم ي تبداةها الدن انتقادات؛ ا   ل ا وج ل و   للتعليمات، ووتيبات و را   نمالج الن الع ريق، واحتوت القرن

 معق  . مروبة متاهيم األاتا  اوساي الن   ةت ا وا   بسيمة؛

 صدنادي  لتمدوير السدتينات؛ اقد  ادل ماليدة مسداا ات التي ةاليدة الالكومدة :  ببدلالتقابرل وحردات يرة:الثان المرحلرة .2

 ايادت  ا  ومتعد د  متنوادة تعليميدة مدواد الدن تالتدوو وبصدبالل التعد ينت، مدق وحيدر الي دا بد دف اياتك دا ، و د 

 التدل التعليمدة المدواد بندوا  تبدنج ل ميدعم معلدم دليدف-مسدلية تربويدة بلعداي – مسد لة ب راة – متالروة  بان  األه ا 

 واهتمامات م(. األاتا  ميو  تنااة والتل البن وال، يالتوي ا

 اكاندل ومراحل دا، انتاج دا مبدادة وتعد دت التعليميدة، الالقا ة انتاج املية : تموةتالتعليمية الحقائب الثالثة: المرحلة .3

 ادق اباة  وهل التعلم والتعليم، بوح ات وارال واليتوةنيا، يةوي ال األمريكية البالوث مع   با ها التل هناك الالقا ة

 مال د . الووية به ا  نالو المتعلم ن اا توج  الااتل، للتعلم برام 

ووانل المرحلة األ ير  م  نج م ماج للتالو  نالو نو  ج ي  مق الالقا دة التعليميدة، وهدو الالقا دة ا لكترونيدة التدل تعتمد  الدن 

ة، وتست    الالااة ال تبميم ا واا ادها وا  با  ومباد  الدتعلم الدااتل، وباادت  ا  الوادا   المتعد د  التدل البرم ة ا لكتروني

  .يتيال ا الالااة

و   ح رت الالقا ة ا لكترونية وتموة ابيعل يتنااة مع التموة الالاصف ال العالم والاو د ف وااة الم ايت ا نسدانية بمدا 

اع ال اياتتاد  مق تكنولوجيدا المعلومدات وايتبدايت، ومدق الالاادة وبرام د  وملالقاتد  ادل   مدة اي ا الم ا  التربوو الاو تو

 العملية التعليمية. 

 

  اإللكترونية:األسس التربوية للحقائب 

( وال ميدددددة 63 ،6335( وااي دددددة ال ميدددددة 002 ،6332( وزيندددددة  ليتدددددة 36-33 ،6339ب ددددداةت مدددددروج م يددددد   

ج د   وب  دف اااليدة بالدن لتالقيد  مرااات دا ي دة تربويدة التعليمية ا لكترونيدة تتميدد ب اد  القا ة( الن بن ال2 ،3992وال مية 

 األا : هاه ومق

 المن  ل األالوي اات  ا  .1

 ال برات. تنو  .2

 الواا ف. تع د .3
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 متع د . تعليمية وتقنيات واا   .4

 ال اد . التعليم مب ب تالقي  .5

 التعلم. ال والن اا ا ي ابية .6

 الت او . ا ولة .7

 التعليم. بنماا تنو  .8

 المستمر. التقويم .9

 التالاية الراجعة. .11

   التعليم:أهمية ومميزات الحقائب اإللكترونية ودورها في 

( بن الالقيبددددة التعليميددددة 616 ،3993( وابوجنلددددة  9 ،3992( وال ميددددة وال ميددددة 30 ،6339لوددددرت مددددروج م يدددد  

 ا لكترونية تستم  بهميت ا مق  ن  ما يلل:

 ب ا. ينبالل القيا  والتل المتنواة الن ااات مق بالرية ي تاةوا حيل المتعلميق ما ب الم ا  تتسم .1

 والمعلم. المتعلم بيق الن   التتااف مق نو   ي اد الترصة تتيم .2

 المتعلم. ل ل القراةات وو ع المسإلولية تالمف صتتل تنمية الن ت  ع .3

 مع وتتما ن المياديق، ل اه األه ا  التربوية تالقي  الن فوتعم ال ةااية المناه  مياديق م تلخ ال تمبيق ا يمكق اريقة .4

 الماللل. والم تمع الم ةاة وحاجات حرو 

 وال اداة. المتي   والتسلية التربوية لل بر  م ايج  والمتعلم المعلم اي ا ي   اريقة .5

 بعناية. وم م  ل ا مسبقاج  مال د  تعلم به ا  تالقي  الن تساا  .6

 آ ر. متعلم بمستول التالبيلل المتعلم مستول مقاةنة الن تعم  ي .7

 تقد يم يدتم بن  بدف و  ةاتد  اهتمامات  وحاجاتد  المتعلم يعر  حتن للمتعلميق، التردو الت  يص باالية ااتعما  تست ال .8

 ب كف اردو. ل ا مماةات م بةنات وال التعليمية الن ااات

 ا ا د اق تالقي  المستول المرغوي. تدي  مق ةقة المتعلم بنتس ، وت نب  ا حسال بال و  بو الت ف ال .9

تر دد  الددن مبددادة ا ددااية غيددر متددوار  بالالقيبددة التعليميددة، ممددا ي دد ع المتعلمدديق الددن البالددل والتنقيددة والممالعددة،  .11

 واياتما  والم اه   مق واا ف ومبادة تعليمية ب رل.

ت الالاصدلة اددل البيإلدة التعليميدة، والمدد  نت وييديخ الباحدل لمددا ادب  بن الالقيبدة التعليميددة ا لكترونيدة تتناادة مددع التمدوةا

واينج اق هداا اإند  تتمتدع  الم م ،التقنية، وتع  بدا  مناابة مق بدوات التعلم ا لكترونل، ويمكق بن تست    و دا  مق بدوات التعلم 

يق وادرا ق م، ويمكدق ب با ص ومدايا ت عل ا تمحف انبر ت وي  للمالة، وتكسر ال مود والدروتيق، وتمدوة مدق بادالية المعلمد

ااددت  ام ا ودد دا  مددق بدوا اددنج صددعوبات الددتعلم الا صددممل بمريقددة تربويددة منااددبة ووادد  بادد  الميددة ونتسددية واقدداج ل بددا ص 

 واحتياجات التإلات المق مة ل م.

ميدة م داةات ووال ؛ ادإن دوة الالقيبدة ا لكترونيدة لدي  مقبدوةاج الدن المدتعلم االسدة، بدف يدرل الباحدل بن ل دا بدوةاج ادل تن 

ووتايددات المعلددم، وتديدد  مددق   ةاتدد  الددن توحيددخ الددتعلم الددااتل، واياددتتاد  مندد  اددل متابعددة وتقددويم المتعلمدديق، وتالسدديق بدا  ددم 
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وتموة باالية الت ةي ، وت عر المعلم بتتااف انب ، وهو ما ي دعره با ن داز  ال مود،وم اةات م، وتنمية   ةات م، وما بن ا تكسر 

 هاا ول  ينعك  اي اباج الن تالقي  به ا  التعليم، وتنمية البيإلة التعليمية، وتالسيق م رجات التعليم.هو اآل ر، و

  اإللكترونية:مكونات الحقيبة 

ومدا  بهد اا ا، لتالقيد  النزمدة الت ةيبيدة جميدع المدواد الدن باحتوا  ا (66 ،6333ال ي   وما ب اةت بتو  غانم  الالقيبة تتميد

 المقدرة يو دم الو دل  زمندل، جد و  الدن الالقيبدة التد ةي، وت دتمف و الدتعلم توحيت ا ادل املية تيسر  اتوتوجي اة ادات تيم

 يادم ب ا با  دااة  اصاج  ااماج  بو انواناج  للالقيبة ومنظمة، ويكون منمقية بمريقة الدمق، هاا الالقيبة الن ن ااات وتوز  للالقيبة

( الدن بن 352 ،6336( والبدوال 009 ، 6332 ( وزيندة  ليتدة 6331  الالقيبة.وب داة اتاندة وال دند اة ومو دو  المبدمم

 الالقيبة ا لكترونية ي ة بن تالتوو جانبيق ة يسيق، هما : 

ا بإاد ادها،  دا  ومدق بالالقيبدة، ال داو العندوان تال يد  ال دكلل: وهدو ال اندة .1  وب دكايَ  صدوةاج  مدق ال داةج الي دا ومو دواج

 جاابة. ب لوان بمو وا ا وةاومات توحل

 واا د ت ا ومد ل بهميت دا ان دا، المنبحقدة الحانويدة واألاكاة الالقيبة، حول ا ت وة التل الر يسية التكر  اي  المادو: تو ع ال انة .2

دا دف الالقيبدة،  صدالير مو دو  بو ن داا ودف  بدف الي دا الوصدو  المملدوي السدلووية األهد ا  للمالدة، ومدا ي دة ايد  تال يد 

  ال انة:ويالوو هاا 

 اي ةا . الاو المو و  حو  المالة يعرا  اما للك خ ويست    بلل:الق اي تباة -

 ودف وةات مدق تال د األه ا  وبيياج  الالقيبة دةااة مق اينت ات بع  المتعلم تعلم  ما يقي  البع و: وهو اي تباة -

 اقا .

 حسدة متسلسدلة ومت ةجدة ببدوة  م ددبج ومقسدماج  للالقيبدة األااادل المو دو  مدق العلميدة: وتتكدون المداد  -

 وملمواة(. ومر ية  امعية ومنمقت ا صعوبت ا

 و با بد م واقاج لسمات م ل م، الالقيبة صممل الايق المتعلمون هم بالالقيبة المست  اة التإلة ان المست  اة: التإلة -

 تعلم م. واحتياجات

 وحف المو و وللتعم  ب الي ا، الرجو  مق المتعلم المالة ليتمكق ولل  والمراجع والمنح : بالمبادة  ا مة -

التعليمل، وما بن     يوملدة مدق المدتعلم القيدا  ب ن دمة ب درل،  البرنام  ال يواج  ا التل والبعوبات الم كنت

 اتكون هاه المراجع والمبادة معيناج ل  وموج اج ومساا اج.

 المال د نلالدم للالقيبة والم ل المقرة الو ل يو م زمنل ج و  الن الالقيبة ت تمف بن ي ة الدمنل: ال  و  -

 بمريقدة الالقيبدة ن دااات مدع الددمق هداا وبن يبدرم  ن داا لكدف معيق و ل ي بص باليل الن ااات؛ لتوزيع

 ومنظمة. منمقية

 .الالقيبة ال ن اية التقويمية لن تباةات الباليالة ا جابات توج  ااد  الباليالة: ا جابات دليف -

 ال معدل التعلديم ال يات  ام ا وت اول ا ٕواة ادات قيبةالال مالتويات ال ليف ال وتعليمات ا: ويس ف الالقيبة دليف -

 وبنسدة الالقيبدة، يادت  ا  واألادالية ،المدرال التعليميدة وبايدف المداد  الدن اجماليدة نظدر  ويلقل التردو، بو

 ب ا. الب ت التل ينبالل والمواد لال  األو ات
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نية، ويدتم ادل الالقا دة ا لكترونيدة ةبم دا بدرواب  ت دعبية؛ وهاه المكونات موح   ألو حقيبة تعليمية، الكترونية بو غير الكترو

باليدل تكدون جميدع هداه المكوندات اددل صدتالة ة يسدة، بو صدتالة دليدف، بو صدتالة مالتويددات، ويدتم الوصدو  للمو دو  مدق  ددن  

 اليال  الن األيقونة ال اصة ب ا، اينتقف المتعلم الن المو و ، 

تبرم  بمريقة  مية لتيمق اينتقا  بيق  مدوات الدتعلم بمريقدة صداليالة واد  باد  وبما المو واات ال اصة بالماد  ال ةااية ا

التعلم الااتل، وليمان اجاد  الماد  التعليمية واقاج لمستويات ا، وباليدل تعمدف التالايدة الراجعدة ادل البرم يدة الدن تالقيد  بهد اا ا ادل 

 تعليم المني لاتياج.   

  :مراحل وخطوات تصميم الحقيبة اإللكترونية

يتم تبميم الالقيبة ا لكترونية واقا لمتملبات نمو المني ومق ةت م العقلية باليدل تبدبم الالقيبدة واديلة تعليميدة تحدرل المقدرة 

 (.03 ،3992 ر  ال يق، ال ةااة ال ةاال وتيسر للمالة الالبو  الن وااة المعلومات لات العن ة بمو و  

 ( الن بن تبميم الالقيبة يمر بال موات التالية:61 ،6330( والسي  633 ، 6330و   ح د الاليلة  

 التحليل: وتشمل:  مرحلة أوالً:

ا؛  دروةية وهدل التعليمية، الالقيبة  ن  مق تالقيق ا المراد األه ا  العامة: هل األه ا  .1  الدن ا تيداة تسداا  ألن دا جد ج

 السلووية. األه ا  وصياغة للالقيبة العلمل المالتول تنظيم

 ادل بن دم ي تلتدون اي بامداةهم، ادل الملبدة تسداوو مدق بدالرغم بند  الدن والتربويدة النتسدية لبالدوثا بود ت :ال ااعيدة .2

 هداه بد ن ي دعر جعلد  ادل دااعيدة المالدة اةداة  ادل المعلدم دوة ويدتل ص الداوات، ودةجدة ال ااعيدة ومسدتول  با بد م

 لتالقيق ا. يسعن المالة التل األه ا  نتس ا هل المعلم و ع ا التل األه ا 

 اناصره الوصو  الن يمكق التل والتراية، األصلية مكونات  الن امف وف لتالليف ت    التل العملية هو :المالتول تالليف .3

 .والم اةات وايت اهات المعاة  معراة الن ت    والتل ال  يقة،

 .الالمعر وال انة الم اةو وال انة الوج انل ال انة الن ت تمف بن وي ة :السلووية األه ا  تال ي  .4

 :وتشمل :التركيب مرحلة :ثانيًا

 ميول . حسة وف التردية، التروال لتنااة األن مة تتنو  بن ي ة :والواا ف األن مة تال ي  .1

اادتراتي يات  بديق وةيقدة االعن دة المسدت  مة، المريقدة نوايدة الدن بندات الدتعلم ندوات  ايادتراتي يات: تتالد د تال يد  .2

 ب دا يقدو  التدل مدق األامدا  السدلة ب ن دا ا ادتراتي ية وتعدر  الدتعلم، ادل تال ث بن يمكق التل والتاليرات الت ةي 

 زمن د ، اق معدويج  بال ةااة المتعلم يقو  بن يعنل ي التعلم التنميا. وبالوي ال المملوبة التاليرات  ح اث المعلم

 .صالير  بو وبير  ال م مواات تتم    انما

 ، وتشمل:الراجعة والتغذية التقويم ثالثًا: مرحلة

 العلميدة مدق ادنمت ا للت ود  المالكمديق الدن ار  ا اري  اق تقويم لعملية اا ادها ان  حقيبة وف ت يع :الالقيبة تقويم .1

 حيل: مق ةبي م و براز

 التنميا لمستول بالنسبة حقيبة لكف العلمية الماد  من مة م ل -

 .للالقيبة والسلووية العامة األه ا  من مة م ل -

 .الالقيبة مق  سم وف تعقة التل  تباةاتاي من مة م ل -
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المدتعلم  ودان الا مدا تال يد  الدن ي د   المرجدع؛ مالكدل ا تبداةا األولدن بال ةجدة القبلدل اي تباة يع  :القبلل اي تباة اا اد .2

 لقبلدلا اي تبداة المالدة يتم اامات والي  ي، ب  التعليمية للالقا ة المو واة األه ا  يالق  بن المرحلة هاه ال يستميع

  ل م. بالنسبة الب ت نقمة وتال ي  السابقة معراة  لتيات م بجف ومق ومعاة ، م اةات مق ل ي  ما لمعراة

ليالد د  لنتسد ؛ المالدة تقدويم بالدر   سدم ودف بعد  التمداةيق مدق م موادة الدن الالقا دة التتبعدل: ت دتمف اي تبداة ااد اد .3

 .ل  وصف الاو ا تقان مستول

 تالقيد  األهد ا  مد ل ولقيدال التعليميدة الالقيبدة باادت  ا  الدتعلم بادلوي اادت  ا  بةدر مدق لت ود ل التالبيلل: يتم اي تباة .4

 السلووية.

ويتم تبميم الالقيبة ا لكترونية وا  نمولج مق نمالج التبميم ا لكتروندل المتعد د ، وهدل تعتمد  الدن بادالية البرم دة، و د  

 ( الن بن هناك نواان بااايان مق البرم ة، هما: 633،  6332 والاللتاوو ( 623 ، 6336  مرال والاليلة ب اة

 ابداة  بما وامف مبرم  دةل الن ت ير التتابع التل بو السلسلة اباة  راكنرر وتست    بمريقة بييا تسمن الخطية:البرمجة  .3

 ا اداةات وتكدون مق السلسلة جدت هو وا ااة نتس  بالمو و  المتعلقة التسلسنت مق م مواة الن ات ير المبرم  المقرة

 تبد ب السدلة وودف منتبدف مكدان ادل وتكدون ةدم بادإللة، ةدم ا جابدة ،المعلومدات اآلتل: وح   ا ااةات ويمحف ة مل ترتية ال

 .المالة تق   م ل مق التالقي  مق المعلم يتمكق ول بع و وتنت ل با تباة  بلل با تباة

 

 ي د  بن اعليد  معملدة بآلدة يواجد  اند ما التقنل ي تلخ التلميا و خم بن يحظ اق  وراودة بمريقة وتسمن البرمجة المتفرعة: .6

 األ مدات ل يد  مدق ويمنداو العمدف ادبة من دا يسدتنت  األادإللة مق ا د ب ف يمرح وبن ما يمكق ب ار  اآللة ال العمف ابة

 الالقيقل السبة الل ي ه ييع بن الن ت ةي يا يتق   وهو    مستقيم ال يسير وي األ مات هاه ااتباةه ال ي  ا بن األهم ولكق

 التلميا معلومات لتعديد الوحي   تعتبر الواا ف بن ا اي من  ية غير ا جراتات بن و منظم  غير هنا البيانات الرغم بن الن و

 وت  ي ها 

ادة مسدتول المدتعلم وبما اق ويتية العمف باات  ام ا، ايب ب المتعلم باي تباةات القبلية الموجود  ال الالقيبدة والالدر  من دا معر

الدااتل(، وادل  دوت نتدا   هداا اي تبداة المبد  ل، ي تداة المدتعلم  ان وان يسمم ل  بتالقي  األه ا  المو واة للرزمة ب  ي التقويم

بمساا   المعلم بح  المساةات التل تنت    ةات  واهتماماتد . وولمدا بومدف المالدة مرحلدة، انتقدف الدن ب درل حتدن يكمدف المقدرة بو 

 .(555 ،3992؛ انمة،322، 3995تل ب دت من   انمة، يكت

 

 السابقة:: الدراسات ثانياً 

يسددتعر  هدداا ال دددت مددق ال ةااددة ال ةااددات السددابقة التددل تناولددل مو ددواات ال ةااددة، و دد  تددم تقسدديم ال ةااددات الددن 

اادت  ا  الالاادة والدتعلم الدااتل ادل اللالدة مالوةيق: ال ةااات التل تناولل اات  ا  الالقا ة ا لكترونية، وال ةاادات التدل تناولدل 

 وتم ااتعرا  ال ةااات مرتبة مق األ    الن األح ث. اين ليدية،

   اإللكترونية:الدراسات التي تناولت استخدام الحقائب 

ق دةااة ه ال الن التعر  الن بةر اات  ا  حقيبة تعليمية مبممة ال وح   األنس ة الاليوانية مد م(0221بغدادي ) تجرأ

وبادترت نتدا   ال ةاادة ادق  المكرمدة،مقرة األحيات الن التالبيف ال ةاال المعرادل لمدني البدخ الحالدل الحدانوو بم يندة مكدة 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                              53  

ISSN: 2706-6495 

 

وجود اروال دالة احبا ياج بيق الم مواتيق الت ريبية واليابمة، لبدالم الم موادة الت ريبيدة اند  ودف مدق مسدتول التداور والت دم 

 بو م تمعة، وهو ما ي ير الن ت ةير الالقيبة التعليمية المست  مة ال التالبيف المعرال للمني.  والتمبي  والتالليف ببوة  اردية

دةااة ه ال الدن التعدر  الدن اااليدة حقيبدة تعليميدة مالوادبة ادل  (Ward & Shawwa,2001كما أجري وارد وشو )

رونيدات ب امعدة يدوةك بدان لترا. وو دتل النتدا   ادق تعليم وح   تالليف ايحتمايت مق وج ة نظر ادني السدنة الحانيدة بقسدم ا لكت

 اتتاال جميع باراد العينة الن بن الالقيبة التعليمية المالوابة وايلة ااالة ال اح اث التعلم ل ي م.

ب ةااة ه ال الن معراة بةر اات  ا  حقيبة تعليمية الن احتتاح وتالبيف تلمياات البخ  م(0223وقامت أمل المسعودي)

 ا ل بالم ينددة المنددوة  لوحدد   المبددملالات ال الراايددة، وب دداةت نتددا   ال ةااددة الددن تتددوال الم مواددة الت ريبيددة الددن الرابددع ايبتدد

 الم مواة اليابمة ال التالبيف وايحتتاح ب ةر التعلم، ويوعدل هاا التتوال الن اات  ا  الالقيبة التعليمية ال الت ةي . 

اااليدة اادت  ا  الالقيبدة التعليميدة المقترحدة ادل نمدو  د ةات التتكيدر  الدن التالقد  مدق م(0223)عبيرر منسريوهدفت دراسة 

ايبتكاةو ال الريا يات ل ل باتا  الرو ة ب م وةية مبر العربية، وباترت النتا   اق وجود اروال دالة احبا ياج ال  د ةات 

بينمدا ي  (،صالة، حف الم كنت، حف األلالازالتتكير ايبتكاةو ال الريا يات ال التمبي  البع و ال   ةات  المرونة، المن ة، األ

 توج  اروال بين م ال الق ة  الن الالسااية للم كنت.

دةاادة هد ال للو دو  الدن اااليدة الالقا دة التعليميدة ادل تالسديق  (Chafouleas,et al,2004)وآخررو  وأجري شرافيز 

تالسيق  رات  النبوو ان  هدقيت المدني بمسدتول ادا ،  القرات  ال توية والتقليف مق األ مات اي ا، وتوصلل نتا   ال ةااة الن

و لل نسبة األ مات القرا ية ل ي م، ولل  بسدبة الدرب  بديق الالدر  للدنص والتالايدة الراجعدة التوةيدة مدق  دن  الوادا   المتعد د  

 المتيمنة ال الالقيبة التعليمية. 

 واحتتداح تالبديف ادل بةرهدا و يدال العلدو  اد مد ادل تعليميدة حقيبدة ب ةاادة هد ال الدن تبدميم هرـ(1201وقرام المطرو )

دلل الحالل البخ اني وات اهات العلم واوتساي امليات  الم موادة ادني تتدوال الدن ال ةاادة المتوا  بم ينة الريدا ، وتوصف

 ال ةااة توصلل وما العلم، امليات واوتساي بالتعلم، وايحتتاح ال ةاال، ال التالبيف اليابمة الم مواة اني الن الت ريبية

 ادل الم موادة ادني بد ةجات نتد  مقاةندة البع و ايت اهات ا تباة ال الت ريبية الم مواة اني تالبيف دةجات الن اةتتا 

 القبلل. اي تباة

الدن الو دو  الدن اعاليدة نبدوو تعليميدة ار دل بمدريقتيق،  (Debuse&Hede,2009وهدفت دراسة ديبوس وهيد )

الكترونية، والحانية ار   را م نبوو مكتوبة مق  ن  حقا ة تعليميدة ااديدة، وبادترت نتدا   األولن باات  ا  حقا ة تعليمية 

 ال ةااة اق ا   وجود اروال دالة احبا ياج ال ا م النبوو ت ود يات  ا  الالقا ة التعليمية الالااوبية بو العادية.

قيبة تعليمية ال تالبيف البدة البدخ الرابدع دةااة ه ال الن معراة ااالية اات  ا  ح م(0212وأجري الطيطي وحوامدة)

األااال ال مبالل التربية وايجتمااية والوانية بمالااظة جرل باألةدن، وب اةت نتا   ال ةااة الن وجدود ادروال دالدة احبدا ياج 

اات  ا  الالقا دة بيق متوا  الم مواتيق الت ريبية واليابمة ال نتا   اي تباة البع و، لبالم الم مواة الت ريبية التل دةال ب

 التعليمية. 

الن معراة بةر اات  ا  حقيبة تعليمية الكترونية الن التالبيف ال ةاال وايت اهات نالدو  هـ(1230وهدفت دراسة العتيبي)

الريا يات ل ل اني المرحلة المتوامة بالمملكة العربية السعودية، وباترت نتا   ال ةااة ادق وجدود ادروال دالدة احبدا ياج بديق 

  دةجات تالبيف اني الم مواة الت ريبية والم مواة اليابمة ال اي تباة التالبيلل وكف وال وف مسدتول الدن حد  ، متوا

ولل  لبالم الم مواة الت ريبية، ووال  وجود ادروال ادل مقيدال ايت داه نالدو الريا ديات لبدالم الم موادة الت ريبيدة، ويوعددل 

 ال الت ةي . لل  يات  ا  الالقا ة التعليمية ا لكترونية
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 الدراسات التي تناولت استخدام الحاسب والتعلم الذاتي في اللغة االنجليزية: 

التددل هدد ال الددن تال يدد  اااليددة ااددت  ا  الالااددوي اددل تعلدديم م دداة  القددرات  اددل اللالددة  (Clayton,1992) دراسررة كليرروت         

ةاج وا دالاج ادل تالسديق م داة  القدرات ، واتيدم للد  مدق  دن  اين ليدية، و    لبل ال ةااة الن نتي دة متادهدا بن للالاادوي دو

 وجود اروال ال النتا   البع ية لبالم الم مواة الت ريبية.

دةااة ه ال الن التعر  الدن بةدر اادت  ا  الالاادوي ادل تمدوير  (Walker &Delacey,1994وأجري ولكر ودلسي )

 لية الالااوي ال تموير لالة المني وزياد  م اةات م اللتظية.الق ةات اللتظية ل ل المني؛ و   توصف الباححان الن ااا

هد ال هداه ال ةاادة الدن تمدوير م داة  الكتابدة ادق اريد   (Sullivan and Pratt,1995) دراسرة سريلفا  وبررات 

ادل الدن وو تل نتدا   ال ةاادة بن الم موادة التدل دةادل الكتابدة باادت  ا  الالاادوي مدق ب ايدة التبدف ال ةا الالااوي،اات  ا  

الترويد الن تعلم م اةات الكتابة ، واوصل ال ةااة بن ايت  تالسنل الكتابة ل ي م بوحر مق الم مواة التل دةال بالمريقة التقلي ية

 . باات  ا  الالااة

ب ةااة ه ال الن معراة بةر اات  ا  برم يتل وادا   متعد د  لتعلديم اللالدة ادل تعلدم  (Iheanacho, 1997)ايهيانكو وقام 

متاهيم وايحتتاح ب ا ل ل اني المستول المتوا  ال تعلم اللالة اين ليدية ولالة ةانية. وبح درت النتدا   وجدود ادروال لات ديلدة ال

 احبا ية بيق الم مواتيق لبالم الم مواة الت ريبية، توعدل يات  ا  برنام  الراو  المتالروة والنبوو.

اآللل ادل تعلدم اللالدات األجنبيدة،  اات  ا  تبميم مقرة اق اري  الالااةبةر  ال ةااة:انوان م( 1999دراسة إبراهيم ) 

بو الل نتا   ال ةااة بن المقرة المقترح ن دم و األجنبية،ه ال هاه ال ةااة الن تبميم مقرة اق الالااة ال تعليم اللالات حيل 

 يدا  المعلمديق بتبدميم ةاادة الدن  دروة  واوصدل ال  التعليميدة،ال تاليير ات اهات ال اةايق نالدو اادت  ا  الالاادة ادل العمليدة 

  . برام  حااوبية لك خ  عخ التنميا تعلم اللالات األجنبية والعمف الن حف هاه الم كنت بإي اد برام  حااوبية ب رل

مرحلدة  ت ةير الكمبيوتر الن تعلم تنميا الاللقة األولن مدق  اانواناق  وان   (Murphy, F,A,2001)دراسة مورفي اما   

ه ال الن التعر  الن ت ةير الكمبيوتر الن تعلم تنميا الاللقة األولن مق التعليم األااال للالة اين ليديدة اال للالة اين ليدية، األ

يدية لبالم نتا   ال ةااة تقو  وجود اروال لات ديلة احبا ية بيق الم واتيق ال التالبيف والم اةات ال تال ث اين ل، وبو ت 

 اات  ا  الالااة اآللل ال تنمية م اةات ج ي   لتعلم القرات  والكتابة ال اللالة اين ليدية، واوصل ال ةااة ب الم مواة الت ريبية

ب ةااة ه ال الن التعر  الن بةر اات  ا  الالااة اآللل ادل التد ةي  الدن التالبديف  م(0221) وقامت حنا  الجرماوي

رة اللالة ا ن ليدية بالم ينة المنوة . وو دتل نتدا   ال ةاادة ادق اد   وجدود وبقات بةر التعلم لمالبات البخ األو  المتوا  ال مق

اروال لات ديلة احبا ية ترجع الن اات  ا  الالااة اآللل ال الت ةي  بيق متوا  دةجات الم مواة الت ريبية ومتوا  دةجات 

 ال ةول المست  اة بال ةااة. الم مواة اليابمة ال التالبيف ال ةاال الكلل، ووال  ال ايحتتاح بالمعلومات ال

الددن اجددرات مقاةنددة بدديق باددلوي التدد ةي  بالمريقددة التقلي يددة، والتدد ةي  بمسدداا   (Dunn,2002)  وهرردفت دراسررة د 

الالااوي مق حيل ااالية وف من ما ال تنمية م اة  القرات  ال اللالة اين ليدية ل ل البة البخ األو  الحانوو الايق يعانون  عتجا 

لم اة  بالم اةل األمريكية وتوصلل ال ةااة الن وجود اروال بيق الم مواتيق الت ريبية واليابمة ادل اي تبداة البعد و ال هاه ا

 لم اةات القرات  لبالم الم مواة الت ريبية، ويوعدل لل  يات  ا  الالااوي ال الت ةي . 

  الالاادة اآللدل ادل تسد يف اوتسداي متدردات دةااة ه ال الن معراة الن بةر التعليم بمساا  (Huei,2002وأجري هيو )

اللالة اين ليدية وايحتتاح ب ا ل ل م مواة مق المني المبت  يق ادل البدخ ال دام . وبادترت نتدا   ال ةاادة ادق وجدود ادروال 

يحتتداح دالة احبا ية ال متوا  دةجات الم مواتيق الت ريبية واليابمة الن اي تباة البعد و ادل اوتسداي المتدردات وا تبداة ا

 ب ا، لبالم الم مواة الت ريبية، تعدل يات  ا  الالااوي ال الت ةي . 
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الن الك خ اق األةر الاو يال ة  اات  ا  الالاادة اآللدل ادل تد ةي  وحد   دةاادية م( 0222)وهدفت دراسة دالل الصنيع 

ل ةااة اق وجود ادروال لات ديلدة احبدا ية مق مقرة تراوية اللالة ا ن ليدية ال جامعة ب  القرل بمكة المكرمة. وباترت نتا   ا

 لبالم الم مواة الت ريبية توعدل لمريقة الت ةي  باات  ا  الالااة اآللل.

بةر اات  ا  برم يات الالااة اآللل ال ت ةي  اللالدة اين ليديدة الدن تالبديف تلميداات البدخ هـ( 3362 دراسة الدباسي        

ال ةااددة الددن التعددر  الددن بةددر ااددت  ا  برم يددات الالااددة اآللددل اددل تدد ةي  اللالددة  لهدد اسددادل ايبتدد ا ل بم ينددة الريددا  ، ال

 بم ين  الريا ،  اين ليدية الن تالبيف تلمياات البخ السادل ابت ا ل

( لبدالم الم موادة الت ريبيدة ممدا يقود  األةدر ايي دابل للبرم يدة التعليميدة 0.05وبح رت هاه النتا   ادروال دالد  احبدا يا اند   

ست  مة ال الراع مق مستول تالبيف التلمياات ال مقدرة اللالدة اين ليديدة، ومدا لودرت الباححدة اد د مدق التوصديات مدق بهمدا: الم

 . روة  ت رية برام  تعليمية حااوبي  متنواة لت ةي  مقرة اللالة اين ليدية بالمرحلة ايبت ا ية

الواا   المتع د  الن التالبديف ال ةاادل لتنميدا البدخ ب ةااة ه ال الن ااتقبات بةر  م(0226وقام أبو لوم وآخرو  )

الحالل األااال ال ماد  اللالة ا ن ليدية بمالااظة الدة ات األةدنيدة. وبادترت ال ةاادة ادق وجدود ادروال لات ديلدة احبدا ية بديق 

 متوامل تالبيف الم مواتيق لبالم الم مواة الت ريبية التل دةال باات  ا  البرم ية المالو ابة.

دةااة ه ال الدن الك دخ ادق بةدر اادت  ا  الدتعلم الدااتل الموجد  ادل تالبديف ادني البدخ  م(0226جري الحوشبي )وأ

الحانل المتوا  ال مداد  اللالدة اين ليديدة بم يندة مكدة المكرمدة. وو دتل نتدا   ال ةاادة ادق وجدود ادروال لات ديلدة احبدا ية ادل 

 ت  ا  التعلم الااتل الموج  بالالقا ة التعليمية وواا   الالااة. تالبيف المني لبالم الم مواة الت ريبل، تعدل يا

بةر اات  ا  الالااة اآللدل وواديلة تعليميدة ادل تد ةي   وااد  اللالدة اين ليديدة الدن عنوانها م( 0221دراسة الزيلعي )  

 التقلي ية.تالبيف اني البخ األو  الحانوو بم ينة ج   الن مستول التاوير والت م بالمريقة 

ه ال هاه ال ةااة الن معراة بةر اات  ا  الالااة اآللل ووايلة تعليمية ال ت ةي   واا  اللالة اين ليدية الدن تالبديف ادني و 

و   توصلل ال ةاادة الدن وجدود ادروال لات تقلي ية، البخ األو  الحانوو بم ينة ج ه الن مستول التاور والت م مقاةنة بالمريقة ال

تالبيف ادني الم موادة الت ريبيدة وبديق متواد  تالبديف ادني الم موادة اليدابمة تعددل لبدالم  ديلة احبا ية بيق متوا 

 الت ريبية.الم مواة الت ريبية ان  مستول التاور والت م ووان اي تباة لبالم الم مواة 

   السابقة:التعليق على الدراسات 

ااة الالالية تتت  مع جميع ال ةااات ال هاا المالدوة مق  ن  ااتعرا  ال ةااات السابقة ال المالوة األو  يتيم بن ال ة

مق حيل المن   المتبع، وهو المن   الت ريبل بو  ب  الت ريبل، وما تتت  مع معظم ال ةااات ال هاا المالوة ال األدا  المسدت  مة 

اة التتكيدر ايبتكداةو،  ( التدل اادت  مل ا تبداة ةادم الرجدف وا تبد6330وهل اي تباة التالبيلل، ما ا ا دةااتل ابيدر منسدل 

(التدل اادت  مل دةاادة الالالدة، ولدم تسدت    بو مدق دةاادات هداا المالدوة Chafouleas,et al,2004ودةاادة  داايد وآ درون  

هـ( واللتيق اادت  متا ا تبداة تالبديلل 3306( والعتيبل Ward & Shawwa,2001مقيال ات اهات ما ا ا دةااتل واةد و و  

 ومقيال ات اهات، 

ةااات المالوة الحانل اتتت  مع ال ةااة الالالية ال المن   الت ريبل المتبع، وال اات  ام ا لن تبداة التالبديلل ود دا  وبما د

التل اات  مل ا تباة لم اةات القرات ، وتتت  ال ةااة الالاليدة  (Clayton,1992)ة يسة ل مع المعلومات، ما ا ا دةااة وليوتق 

   ام ا لمقيال ات اهات مع اي تباة التالبيلل. ال اات (Huei,2002)مع دةااة هيو

ادق مدا تدم ايادن  اليد  مدق دةاادات  الالالية ت تلدخما تم ار   مق دةااات اان  يمكق القو  بان ال ةااة  وال  وت  

 هاا ال انة. اابقةتتناو  بو دةااة  ايلكترونية ولمالالقيبة  تناولل تبميمبكون ا 
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اق ال ةااات السابقة بييا باات  ام ا من   ت ريبل م تمن الدن من  ديق المدن   الوصدتل  ولق  تميدت ال ةااة الالالية  

 مق ال ةااات السابقة ال ا ه اموة من ا: الق  ااتتاد الباحل وباي اا  لال والمن   الت ريبل. 

 تنظيم ا ااة النظرو لل ة اا  الالالية. -3

 ايلكترونية.بنات الالقيبة  -6

 با ية المناابة.اات  ا  األاالية ايح -0

 ا تياة من  ي  البالل  ت ريبل( وا تياة اين  ال ةااة. -3

   .ا تياة التبميم الت ريبل المنااة ل اه ال ةااة وهو التبميم القا م الن م مواتيق متكااإلتيق -5

 التعر  الن الع ي  مق الكتة والم نت العلمية والمراجع التل ت    وتحرو ال ةااة الالالية.  -2

  ايت اهات.اة الالالية بيياج مق ال ةااات السابقة ال بنات اي تباة التالبيلل، ومقيال ااتتادت ال ةا -1

 ااتتادت ال ةااة الالالية مق ال ةااات السابقة ال المقاةنات العلمية للنتا  . -2

 

 المنهجية:الطريقة واالجراءات  ثالثًا:

 ا الباحل لتالقي  به ا  ال ةااة. وتال ي  المن   المتبع ويتناو  هاا ال دت وصتاج  جراتات ال ةااة المي انية التل  ا  ب

ا، والمعال ة ا حبا ية المست  مة ال ما وةبات مال ةااة والتالق  مق ص    اتاال ال ةااة، وم تمع ال ةااة، واينة ال ةااة، وبد

 التالل:  ن النالوولل  التالليف النتا  ، 

 :الدراسةأوال: منهج 

 .ال ةااة   الت ريبل لمعال   م كل  المنالمن   الوصتل و ال ةااة وهماال هاه  تكامليقتم اات  ا  من  يق م      

 :  الدراسةمتغيرات 

بالمريقدة اياتياديدة الت ريبيدة و الكترونيدة للم موادة اادت  ا  حقيبدة  ول  مستوييق وهما:ت ةي  ال : اريقةمستقلالمتغير  .3

 للم مواة اليابمة(. 

وات اهات المدني نالدو الالقيبدة لدتعلم مداد  اللالدة  باللالة اين ليدية. التالبيفتنمي  يلل ي    الن تالب : ا تباةتابعمتغير ال .6

 اين ليدية.

 

 

 :الدراسةثانيا: مجتمع 

لمدن   اللالدة  القنتداه ال اةاديقبم يند  الالكوميدة  ال المد اةلاني البخ الحانل متوا  مق جميع  ال ةااةن م تمع تكوف   

والتعلديم بمالااظدة التربيدة واد  ايحبدا يات العامدة يداة   ( االبداج 3333يوق فة اد دهم   هـ. والايق 3300/ 3306اين ليدية للعا  

 .  ـه3306/3300للعا  ال ةاال  القنتا 

 :الدراسةثالثا: عينه 

بديق   بد ية مدقبمريقدة  العدد بدق ابد  السدن  المتوادمةل م ةادة ادني الحدانل متواد  ادمدق ا تيداة ايند  ال ةاادة تم   

(االبداج 23واد دهم  الحانل متوا  بم ةاة العد بق ابد  السدن  تم ا تياة جميع اني البخ  حيل بالمنمقة،  المتوامةالم اةل 
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( توزيدع 3ويبديق جد و     ي( وعينة ممحلة لم تمع البالل بالمريقة المقبود ،الحانل متوا   ب( والبخ الحانل متوا ال البتيق 

 .  لم مواتل ال ةااة اج واق ال ةااة ااراد اينة 

 (1جدول)

 .المجموعة التجريبية والضابطةمولعي  على  الدراسةأعداد عينة 

 ا د المني ال عبة الم مواة

 03 ب اليابمة

 03 ي ت ريبيةال

 

 :الدراسةادوات  رابعا:

اادتبانة واي تباة التالبيلل    وهل ةادوات ال ةاالتالقي  اه ا  ال ةااة وايجابة اق ااإللت ا وا تباة ار يات ا تم بنات وتبميم 

 ولل  الن النالو التالل:  ايلكترونية.تبميم الالقيبة و التعلم بالالقيبة ايلكترونية ولقيال ايت اهات نال

 

 . االختبار التحصيلي1

  دمول  للمسدتويات الم دايت المعرايد  والم اةيدة وبييداج وباليل تم مرااا   مولية  ال ةااةتم بنات ا تباة تالبيلل لتالقي  اه ا  

 باليل تم المقرة،المن   الوح   بالتالليف. وتم تبميم اي تباة الن  وت والت م والتمبي  و بلو  المعراةلتبنيخ  وال نياالعليا  المعراية

 . وايما يلل ال موات التل تم اتباا ا لبنات اي تباة التالبيلل: بالب ا ف ايةبعةاات  ا  باإللة اي تياة مق متع د 

 Dailyالم اةات والمعاة  التل ت    الوح   السابعة تم تالليف مالتول الوح   التعليمية مق  ن  تال ي   :المحتويتحليل (. 3

Life الن تالقيق ا.  

اني البخ الحانل متوا  ال لقيال تالبيف  ةالالالي ال ةااةتم تال ي  الالر  مق اي تباة ب(. تحديد الغرض م  االختبار: 0

  .مقرة اللالة اين ليدية و  العة مق التبف ال ةاال األح   السابالو

ت ةيس ا واوساب ا للمني المراد وصياغت ا لقيال الم اةات تم تال ي  ايه ا  السلووية (. تحديد االهداف السلوكية لالختبار: 3

  باللالة اين ليدية المعراة والت م والتمبي  والتالليف باليل تقي  مستول 

معراية مستويات  اين ليدية واةبعةمق مقرة اللالة  اةبعة دةولتم بنات ي الة المواصتات بتال ي  لمواصفات: (. بناء الئحة ا2

( 5( ااإللة بمستول الت م و  33المعراة و   ااإللة بمستول( 2( اقا  باليل وان  65اق  تم بنات   بلو  والي مق مستويات 

  التالليف ااإللة بمستول التمبي  واقاليق بمستول 

مق مة حيل  ملل اياإللة المو واية  متع د،مق نو  اي تياة مق : تمل صياغة اقرات اي تباة (. صياغة فقرات االختيار5

 . ر  اةبعة ب ا ف اح اها صاليالةمبا يتبع و اقا  لكف 

و   ةوال بن ني الم: تم اا اد تعليمات اي تياة ال البتالة األولن مق األاإللة الموزاة الن (. صياغة تعليمات االختبار6

وتم تق يم محا  تو يالل لكيتية تس يف ايجابة المني اات ابة الق ة  الن تقةر الن  حتن يتكون وا الة ود يقة ومبسمة 

  الم بص.الباليالة ال المكان 
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إلة، و    لت لكف اجابة  اا اقا  ويال ةجة المستالقة لكف ان  تباليم اي تباة بن تعمن  : ةوالالتصحيح(. إعداد مفتاح 7

 وايجابة ال ااإلة، باليل يتم اامات ال ةجة الباليالة دةجة واح   تم اا اد متتاح تباليم اي تياة لتس يف املية التباليم

 .صترا

بجف الك خ اق ال با ص  اياتمناية مقتم تمبي  اي تباة الن العينة  استطالعية:(. تطبيق االختبار على عينة 8

  والحبات. الب المق كومترية للتقرات يالس

 الخصائص السيكومترية لالختبار 

   االختبار:. صدق 1

: ايادت ي  بمدريقتيق وهمدا بمكدق، ومق اجف التاو  مق لل  اق  ي ير ص ال اي تباة الن   ة  اي تباة بن يقي  ما بوا  لقياا 

تمناية مدق  داةج ايندة ال ةااددة التنزمدل بتمبيدد  اي تبداة الدن ايندة ااد الظداهرو، وصد الصد ال المالكديق او مدا يوعدر  بالبد ال 

حساي معامف اةتباا بيراون بيق دةجدات وتم  الما ل،مق اني البخ الحالل متوا  والايق اب  ل م دةااة الوح   بالعا  األصلية 

  الدن النالدو وللد اين ليديدة،اللالدة  ل ةجات م بمقرةبالمع   الن ا ل دةجات م  التالبيلل وم مو باي تنباة  اياتمنايةالعينة  اني

 التالل: 

 

   المحكمي (: صدق)المحتوي أ(. صدق 

صوةت ا األولية  اي تباةية الالتقرات بنات ، اق  تم ال ةااةلِلتاََلقُِّ  مق ص ال مالتول اي تباة، والت وو  مق وون  ي    به ا  

وتالليف المالتول لل ةول الم تاة ، ي تباة المباغة ال بنات ا اقره تم ار  ا باي اا  الن األه ا  التعليمية 65باليل  ملل الن 

، واولة وا دهم ا ر  مالكميقاللالة اين ليدية وارال الت ةي . ت ةي  مالكميق ال م ا  م مواة مق ال المواصتات، النوي الة 

وم ل مناابة  السقا  من م تالكيم اقرات اي تباة مق حيل م ل مناابة السقا  لل    الاو يقيس و وللمستول المعرال الاو يقيس 

والقواا   القرات  والكتابة اياااية ال تالبيف اللالة اين ليدية ال م اة الاياإللة لن الة المواصتات وم ل  مولية اياإللة لقيال 

 اا ان ا تقي  ما اا ت لقي %23التقرات التل نالل نسبة اتتاال ، و   تم جمع نتا   التالكيم وايبقات الن باللالة اين ليديةوالمالادةة 

ل    لقيال ا اإللةمناابة جميع اي الن %333جميع المالكميق بنسبة واتت   المواصتات.ومناابة لن الة  ،وتنتمل لل    الاو تقيس 

تات مع اياإللة التل تمل اياإللة واقاج لن الة المواص تواا  توزيع، باي ااة الن ان ال ميع اجمع الن صالة التعليمل الاو يالقق 

 . صياغت ا

 التاللمي:الصدق ب(. 

( االبداج مدق البدخ الحالدل متواد  والدايق ادب  ل دم 03  مكوندة مدقع  تمبيق  الن ايندة تم التاََلقُِّ  مق الب ال التنزمل لن تباة ب     

المعد   العدا  لتالبديف المدني ، حيل تم حساي معامف اةتباا دةجات اي تباة مع المال  ال اةجل وهل الوح   بالعا  الما ل دةااة

  (.3033( وهل  يمة دالة احبا ياج ان  مستول  3093والاو بلغ  

 

  االستعمال.قابلية .0

اتمناية ولل  للتالق  مق م ل و وح ايعينة التم التاو  مق توار  اصية  ابلية اياتعما ، مق  ن  تمبي  اي تباة التالبيلل الن 

العينة اياتمناية اتيم بن  اة التعلل. وبع  اينت ات مق التمبي  النوم ل و وح متردات ، وتال ي  زمق اي تب تعليمات اي تباة،

التعليمات وانل وا الة حيل لم يكق هناك بو غمو  بو لب  ال متردات اي تباة التالبيلل ل ل اني العينة اياتمناية، وتم 

الن العينة اياتمناية بالساي المتوا  بيق تال ي  زمق اي تباة، حيل تم حساي الدمق المستالرال لن تباة التالبيلل بع  تمبيق  
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الدمق الاو يستالر   آ ر االة ينت ل مق باإللة اي تباة  د يقة( وبيق 33 اي تباة الدمق الاو يستالر   او  االة ينت ل مق ااإللة 

 د يقة.( 35د يقة( والي  تم تال ي  الدمق النز  لن تباة   53لات   

 . حساب ثبات االختبار:3

 االعادة  أ. ثبات

وتدم الت ود  مدق ةبدات اي تبداة باادت    اريقدة اياداد  حيدل تدم تمبيد   االباج،( 03تم تمبي  اي تباة الن العينة اياتمناية  

باياداد   اي تباة مرتيق بتاصف زمندل اادبو  وللد   ي داد معامدف ايةتبداا بديق دةجدات التمبيقديق و د  ودان معامدف ةبدات اي تبداة

 امف يمكق الوةوال ب .( وهو مع3093 

، 6333 البسددتن ل،  الخاصررة باالسررالة الموضرروعية( KR20) 02ب. ثبررات االتسرراق الررداخلي وفررق معادلررة كودرريتشاردسررو  

 (.066و

                        20-KR ..................... )
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 حيل:

         k: ا د التقرات 

        P: راد الايق بجابوا ب كف صاليم الن التقر نسبة األا 

        q:    نسبة األاراد الايق بجابوا ب كف  اانت الن التقرq=1-p.) 
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  الحبات.مما ي   الن تواار  3023( وهل  يمة االن مق 3012ينحظ ان  يمة الحبات لنتساال ال ا لل  و

 .االستبانة لقياس االتجاهات 0

تم تبميم ااتبانة لقيال ات اهات المني ااراد العيندة الت ريبيدة نالدو الالقيبدة ايلكترونيدة و د  تدم تبدميم ايادتبانة واد  ال مدوات 

 ية التالية: المن  

 مقايي  ايت اهات النتسية. مراجعة  -3

 . تال ي  ال    مق بدا  ال ةااة -6

 ايولية.صياغة اباةات بدا  ال ةااة ببوةت ا  -0

 ت ةي  ايات ابات للعباةات. -3

 صياغة تعليمات بدا  ال ةااة.  -5

 .ار  بدا  ال ةااة الن المالكميق -2

 ا راج اياتبانة ببوةت ا الن ا ية.  -1

  :االستبانةصدق 
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، وللت و  مق بن بدا  ال ةااة تقي  ما بوا فت اياتبانةيوعتبر ص ال اياتبان  مق ال روا اليروةية التل ينبالل تواارها ال 

 ص ال ايتساال ال ا لل للتقرات ولل  الن التتبيف التالل: ووهل الب ال الظاهرو،  اياتبانة بمريقتيقتم الت و  مق ص ال ، اق   لقياا

   ":الصدق الظاهري  -

 (  مق بايات هيإلة الت ةي  ال ال امعات السعودية33تم ار  اياتبانة ال صوةت ا األولية الن ل نة مق المالكميق ا دهم  

، وبع  ااتعاد  النسخ الموالَكمة  تم تع يف صياغة بعض العباةات باياتبان  ال  وت آةات المالكميق  حيل (، المل  اب  العديد الباحة  

و   تم ا بقات الن العباةات التل نالل نسبة اتتاال مق  ايت اهات نالو اات  ا  الالقيبة ايلكترونية ،بن  األدا  تقي  تبيق  اتتا  م الن 

ايت اهات نالو اات  ا  الالقيبة ( اباة  تقي  65تم ايبقات الن  و، للمقيال( الن بن ا تنتمل %23ل نة المالكميق بالن بو تساوو  

 ص ال المالكميق او الب ال الظاهرو. ار ايلكترونية مما يعنل توا

   لالستبانة:)االتساق الداخلي( صدق البناء  -

، حيل تم حساي معامف ااراد الم مواة الت ريبيةتم الت و  مق ص ال ايتساال ال ا لل لعباةات اياتبانة، بع  تمبيق ا الن 

بيق لناتبانة امنت ايةتباا بيق العباة  وال ةجة الكلية مع و   تراوحل لناتبانة، وال ةجة الكليةايةتباا بيق دةجات وف اباة  

( مما يوعنل توار ص ال ايتساال ال ا لل 3033( ووانل جميع ايةتبااات موجبة ودالة احبا ياج ان  مستول  3092( الن  3010 

 .لعباةات اياتبانة

 

  الدراسة:ثبات أداة  

ااراد الم مواة ا لل بالساي معامف بلتا ورونباخ، حيل تم التمبي  الن ايتساال ال  بمريقةتم الت و  مق ةبات اياتبانة 

( مما يعنل ان 3093الت ريبية و بف الب ت بالتالليف تم الت و  مق تواار الحبات لعباةات اياتبانة و   بلغ معامف الحبات لناتبانة وكف  

  الالالية.الحبات متواار لناتبانة بال ةااة 

  ترونية الحقيبة االلك بناء-3

، حيدل تدم اين ليديدة  مقدرة اللالدةزيداد  تالبديف ادني البدخ الحدانل متواد  بم يندة الباحدة ادل الدن  ه ال ال ةااة الالاليدة  

اياتمداد ا تياة الوح   السابعة مق مقرة اللالة اين ليدية لمدني البدخ الحدانل متواد  وبعد  تال يد  ايهد ا  المعرايدة السدلووية ب

تالسديق مسدتول المدني اجدف  الكترونيدة مدقتدم تبدميم حقيبدة  التالليدف(.المعرادة، الت دم ، التمبيد  معرايدة   الن مسدتويات بلدو  ال

   بالمن  .

 االلكترونية:الحقيبة استخدام  كيفية -

 يمكق بن يكون تعلما ارديا بو جماايا(.      ان  مق  بف المالة والمعلم بمعننالالقيبة ايلكترونية ست    تو يمكق بن  .3

بااددتحنات بعددض اياددإللة التددل تعتمدد  الددن اددراة  للو ددلالالقيبددة م المالددة حسددة   ةتدد  ولددي  هندداك مالدد دات اددل يددتعل .6

 ايات ابة.

، باليددل ي يمكددق لدد  مددق اينتقددا  مددق دةل الددن آ ددر اي الا اجتدداز يتنقددف المالددة بدديق  ا ددات البرنددام  حسددة امكانياتدد  .0

  المالكميق.بنات الن ةبو  %93المستول بنسبة 

رات  الدن بن ال اصة بال ةول. يتنقدف المالدة مدق  ا د  الدن ب درل حسدة اد اييقونات ايلكترونية النالالقيبة  تالتوو .3

 بايجابة الن اي تباة الن ا ل.  ويب بيبف الن ن اية ال ةل 
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الاو يلي  والا اجتاز اي تباة بن اية وف دةل ينتقف لل ةل  ان  وصو  المالة الن ن اية ال ةل يبف الن ا تباة تقويمل .5

حتن ي ية بالن اية اق اي تباة البع و والا اجتدازه ينتقدف الدن اين دمة ايةرا يدة المبداحبة التدل تتملدة مدق المتالدوو 

 الوا ع.الت اةوية ال التعلم ابر ةواب  الكترونية الن  بكة اينترنل ينتقا  اةر التعلم بالوا ع الالقيقل بالاليا  ومالاوا  

 اللكترونية وصف الحقيبة ا        

  وهل: ملل الالقيبة ايلكترونية المو واات التالية ببتالة واج ة الالقيبة 

ت    الن تعريخ المست     المالة( بالالقيبة ايلكترونية وتق يم وصخ لل موات ايجرا يدة اةندات تد ةي  الالقيبدة  اامة:مق مة  .1

   بالت ةي .للالقيبة وتوحيت ا  باي ااة الن  رح متبف اق ويتية ايات  ا  للمني.ايلكترونية 

 التعليمية.وت مف ايه ا  العامة للالقيبة ايلكترونية باي ااة الن ايه ا  ايجرا ية لكف دةل مق دةول الوح    ايه ا : .2

  وصف عام لمكونات الحقيبة االلكترونية       

 ة التالية لكف دةل وهل:  ملل الالقيبة ايلكترونية اةبعة دةول ااااية باليل ت مف ايجراتات العام

لدم  الاامدا  الالقيبدة،ا وحر اإن  يمتل  الم اة  وي يالتاج الن  درات   %93حبف المتالوو الن  الاباليل   بلل:تق يم ا تباة  .3

 ايلكترونية.اإن  يتتااف مع الم ا  بالالقيبة  %93ي تاز مستول 

  بال ةل. رات  ايه ا  ايجرا ية ال اصة  .6

 المالوابة.واوةاال العمف  الت ةية وحف اين مة .0

 المدني،ادل ن ايدة ودف دةل باليدل تتندو  ايادإللة وايجابدات وةمدوز ايجابدات البداليالة بديق لاتيداج ايجابة اق اي تبداة  .3

  الباليالة. ونمولج ايجابةباليل يستميع المالة معراة ايجابة الباليالة وامف مقاةنات بيق نتي ت  الن اي تباة 

ادد وحر اإندد  ينتقددف الددن المسددتول الحددانل والدداو ي ددمف م ددا  وان ددمة لاتيددة للدد ةول  %93ول حبددف المالددة الددن مسددت الا .5

  اي رل.

اجتداز بنسدبة  والابعد  اين دات ل ميدع المسدتويات والد ةول ايةبعدة ي يدة المالدة الدن اي تبداة البعد و  البعد و:اي تباة  .2

اإند  يوعيد  دةاادت   %93لدم ي تداز  الاايلكترونيدة بينمدا  ا وحر ا اا مق ر الن اتقان الم اةات المكتسدبة مدق الالقيبدة 93%

   ايلكترونية.للالقيبة 

باي تباة البع و اإن يوعدز التعلم بتق يم ان مة اةرا ية مبداحبة ت دمف توجيد  المالدة لموا دع  %93الا حبف المالة الن  .1

  الموا ع. ا  المملوبة بتل  الكترونية مسان   متاحة للتواصف مع ا ابر  بكة اينترنل باليل ي ية اق الم

 

 :عناصر الدروس المختارة

باليدل ادل م داة  المنا  دة يدتم ادر   الدااتل(التقدويم  القوااد ،، والمالادةدة:  مف اةبعة م اةات اااادية وهدل  المنا  دة الدرس االول

تيداة الدنص المناادة البدوة بالكتداي الم ةادل ال اصدة بالد ةل ايو  بالوحد   التعليميدة ويوملدة مدق المالدة و دغ او ا 

 للبوة ،

المالادةة اق   ملل ا   نبوو مسمواة بالل  ة ايمريكية يوملة مق المالدة ايادتما  ومدق ةدم ايجابدة ادق ايادإللة  اما                

و د  تدم تو يددل ودف ادقا  او م مددة بتو يدل زمندل مالدد د  المسددمواة.النحقدة التدل تعتمدد  الدن م داة  الت ددم لتلد  النبدوو 

امدا الم داةات التدل تعتمد  الدن القوااد  اقد  تدم ادر   البداليالة.قتيق لكف ادقا  او م مدة ومدق ةدم الت ود  مدق ايجابدة ب  ي

حرو  المكان باليل يوملة مدق المالدة  راتت دا وا م دا ومدق ةدم ايجابدة ادق ايادإللة النحقدة المالد د  بددمق د يقتديق لكدف 
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 والاتق يم ااإللة مق نو  اي تياة الكلمة او ال ملة المناابة بالمكان البداليم وا يراج التقويم الااتل باليل يتم  م مة.اقا  او 

  اي ر.ااتما  المالة ايجابة اق اياإللة او الم ا  ينتقف لل ةل 

رتيدة باليل  يتم تقد يم اادإللة او م دا  تتملدة ت الااتل(التقويم  القرات ، ملل اةبعة م اةات وهل  المتردات، اياتما ، الدرس الثاني: 

او ا تياة ايجابة الباليالة ومق ةم الوصو  للتقويم الااتل وايجابة اق اياإللة والم ا  التل تتيم للمالة اينتقا  للمستول 

 او ال ةل الحالل.

د الدتعلم و باليل  يدتم تقد يم مقدااع ايد يو لتعديد  ملل اةبعة م اةات وهل  المالادةة، القواا ، الكتابة ، التقويم الااتل (الدرس الثالث:  

اادإللة او م دا  تتملدة ا تيدداة ايجابدة البداليالة ومددق ةدم الوصدو  للتقدويم الددااتل وايجابدة ادق اياددإللة والم دا  التدل تتدديم 

 للمالة اينتقا  للمستول او ال ةل الرابع .

اليدل  يدتم تقد يم مقدااع ايد يو ب  دملل م داةات  النمد  البدوتل  البدوتيات( والقوااد  و المالادةدة و التقدويم الدااتل (الدرس الرابع:   

لتعديد التعلم و ااإللة او م ا  تتملة ا تياة ايجابة الباليالة ومق ةم الوصو  للتقويم الااتل وايجابة ادق ايادإللة والم دا  

 التل تتيم للمالة اينتقا  لن تباة البع و . 

 المواد التعليمية :اختيار عناصر الوسائط المتعددة و       

التدل يدراد ان ازهدا ،ومد ل مناادبت ا للم داة  المكتسدبة  حيدل   دملل الالقيبدة  ا تياة الواا   المتعد د  تبعدا لدهد ا  املي  وانل 

 بصوات ( ، –م مواة مق الواا   المتع د    صوة 

لالقيبدة ، حيدل  دملل مو دواات او تم ا تياة البوة و األصوات ال البرم ية ب كف يعدز األه ا  التعليميدة و ان ازهدا بن داح 

لتنميدة  وارو  البوت لتنمية م اةات القواا  باات  ا  الدمق المياة  والبسي   التعليمية صوة غير تتاالية وصوة تتاالية واي يو

 ، بمعظم ال ةول الم تاة  . و الكتابة التتاالية  م اة  اياتما  

 :ناريو(عناصر الوسائط المتعددة ) السيل وفقاً التعليمية الوسائل تصميم        

و مددا تالتويدد  مددق نبددوو الواددا ف ايلكترونيددة المسددت  مة ايدد  وددف  للالقيبددة ايلكترونيددة  مو ددمبكتابددة ادديناةيو   ددا  الباحددل 

التعليميدة وتددم اددر  السدديناةيو الدن م موادد  مددق المالكمديق اددل اللالددة اين ليديددة  الواددا ف اددمااية لديداد  وتددات  ومدقةرات حرويددة و

 لتالقي  األه ا  التعليمية المملوبة. العناصر والواا ف الم تاة  ميع م الن من مة وتقنيات التعليم واتت  ج

 

  :وتطبيق البرنامج ضبط المتغيرات اجراءات 

ولل   بيب  المتاليرات  المن  ية ال موات التل  ا  ب ا الباحل لتمبي  المعال ة الت ريبية ال ةااة ملل اجراتات تمبي  

 الن النالو التالل: 

 تحقق م  تكافؤ المجموعتي :. ال1

الم مواتيق و    انيالباحل اي تباة التالبيلل  بلياج الن   لللت و  مق تكااق الم مواتيق الت ريبية واليابمة اق  بجر

، لن الم مواتيق الت ريبية اليابمةد يقة ( وما هو مقرة ل  حيل تم تمبي  اي تباة التالبيلل القبلل ا 35وانل م   اي تباة  

 هـ .3300/ 6/  0لل  ليب  التالليف القبلل بيق الم مواتيق والت و  مق تكااقهما ووان تمبي  اي تباة بتاةيخ و

متوامل  التروال بيقت للك خ اق ديلة ومق اجف الت و  مق تكااق الم مواتيق الن نتا   اي تباة القبلل اق  تم اات  ا  ا تباة  

اي تباة الكلية وان  وف مستول مق مستويات بلو  التل يقيس ا ال دةجات قيال القبلل الم مواتيق الت ريبية واليابمة ال ال

 للك خ اق    Independeant sampl T testت للمقاةنة بيق متواميق مستقليبق  ( نتا   ا تباة6ويو م ال  و    اي تباة، 

 يبية واليابمة الن نتا   اي تباة القبلل. ديلة التروال ايحبا ية بيق متوامل دةجات تالبيف ااراد الم مواة الت ر
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 ( 0جدول )

 لالختبار التحصيلي لقياس القبلي نتائج الفروق بي  المجموعتي  التجريبية والضابطة في ا

 العدد المجموعة المتالير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

  الحرية
 تقيمة 

 الداللة

 االحصائية

 1 24222 58 1416 0426 32 الضابطة المعرفة

 غير دالة
 1400 0426 32 التجريبية

 2455 2451- 58 1482 3433 32 الضابطة الفهم 

 غير دالة
 1465 3462 32 التجريبية

 2436 2410- 58 2481 1413 32 الضابطة التطبيق

 غير دالة
 1432 1422 32 التجريبية

 2426 1481- 58 2468 2453 32 الضابطة التحليبل

 غير دالة
 2468 2486 32 التجريبية

االختبار 

 التحصيلي

 2427 1485- 58 0451 742 32 الضابطة

 غير دالة
 3412 848 32 التجريبية

يبعاد ( ا   وجود اروال دالة احبا يا بيق الم مواتيق الت ريبية واليابمة ال القيال القبلل 6يتيم مق نتا   ج و   

 ،ال ةجة الكلية لن تباة التالبيللووال  ال  يس  بمستويات بلو المقيال حسة ما يق

( مما يعنل =0.05( وهل  يمة اوبر مق مستول ال يلة  3031( ووانل ديلت ا  3025-ت لن تباة التالبيلل  حيل بلالل  يمة 

حيل بلغ المتوا  الالسابل ( 3035 بو  التر ية البترية التل ت ال ا   وجود اروال دالة احبا ياج ان  مستول ال يلة  

( وبالرغم مق وجود اروال ا دية اي ان ا ي ترتقل لمستول ال يلة 103( ولليابمة  202ل ةجات التالبيف للم مواة الت ريبية  

 ايحبا ية . 

الن ليف(مستويات المعراة التل يقيس ا اي تباة  المعراة، الت م، التمبي ، التالال  المنيووال  بلالل  يمة ت ل ةجات   

 بو  التر ية البترية وال  يعنل مما  3035تدي  اق ايحبا ية ( ووانل ديلتي ما 3029-، 3096-، 3059-، 3033التوالل  

تكااق الم مواتيق الن ي   بيق الم مواتيق الت ريبية واليابمة مما مستويات المعراة التل ت ال ا   وجود اروال ال دةجات 

 . ال القبللريبية واليابمة ال القيالت 

 .  تطبيق الحقيبة االلكترونية:0

ه الن 6/3300/ 0مق تاةيخ  اةبع ااابيع تم ت ةي  الم مواة الت ريبية باات  ا  الالقيبة ايلكترونية  ووانل م   البرنام  

، بينما تم ت ةي   ا  بت ةي  ون الم مواتيق معلم اللالة اين ليدية  بالم ةاة منتااج هـ . 3300/  0/0ن اية دوا  ايةبعات 

 . الم مواة اليابمة باات  ا  المريقة التقلي ية، ووانل بنت  التتر  الدمنية 

 .  تطبيق االختبار التحصيلي البعدي:3

تم تمبي  اي تباة التالبيلل البع و الن الم مواتيق الت ريبية واليابمة ولل  بع  انت ات الدمق النز  للت ةي  ووان 

 ولل  للتعر  الن دييت التروال بيق نتا   التمبي  القبلل والبع و الن الم مواتيق،هـ 0/3300/ 0بتاةيخ 

ال تالبيف اني البخ الحانل متوا  مق م ةاة العد بق  نيةحيل تمحف هاه التروال مقياااج لتاالية اات  ا  الالقيبة ايلكترو 

، وجمع البيانات والنتا   ال اصة بالم مواتيق الت ريبية لال  اي تباة حسة المتتاح المع تم تباليم و القنتا  اب  السن  بم ينة 

 (.SPSSواليابمة واد ال ا للالااة لمعال ت ا بواامة اات  ا  برنام  التالليف ا حبا ل  

 المعالجات االحصائية  المستخدمة:
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( وباات  ا  المعال ات ا حبا ية SPSSبتالليف البيانات باات  ا  برنام  الرز  ايحبا ية للعلو  ايجتمااية     ا  الباحل

 التالية:

  . وص ال  وةبات ايااد معامف اةتباا بيراون لقيال معامف ايةتباا للتاو  مق الب ال التنزمل الن العينة اياتمناية

 .  ايتساال ال ا لل باياتبانة 

  ت لعينتيق مستقلتيق ا تباةIndependeant sample  T test      متوامات لتروال ايحبا ية بيق اق ديلة اللك خ

 اي تباة البع و للم مواة الت ريبية واليابمة. دةجات

  ت لعينتيق معتم تيق ا تباة Dependant sample t test  دةجات  متواملللك خ اق ديلة التروال ايحبا ية بيق

 اي تباة التالبيلل القبلل والبع و للم مواة الت ريبية . 

 تم اات  ا  مربع ايتا
2η  الت ةير. ي اد ح م 

 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها  رابعا:

 الن النالو اآلتـل:ال ةااة نتا   جاتت   

 ومناقشته  اجابة السؤال االول

 Unit 7  البعد و ادل الوحد   السدابعةالتالبديلل هدف توجد  ادروال ادل متواد  دةجدات اي تبداة نص السؤال االول علرى "        

Daily Life)   مق مقرة اللالة اين ليدية بالبخ الحانل متوا  بيق  اني الم مواة اليابمة والم موادة الت ريبيدة، بعد   دب

( بديق 0.05؟ ولنجابة اق هاا التساؤ  اق  تم صياغة التر ية التالية : توج  اروال دالة احبا يا اند  مسدتول ديلدة  التكااق القبلل

الت ريبيدة واليدابمة مدق الحدانل متواد  ادل التمبيد  البعد و لبدالم الم موادة الت ريبيدة متوامات دةجدات ادني الم مدواتيق 

 تعدل يات  ا  الالقيبة ايلكترونية .

بدديق دةجددات اددني الم مددواتيق   وللتالقدد  مددق صددالة التر ددية تددم حسدداي المتواددمات الالسددابية واينالرااددات المعياةيددة          

، حيل تم الك خ اق ديلدة التدروال ا تباة التالبيف المعرال وكف وال ببعاده الترايةبع و ال لقيال الالت ريبية واليابمة ( ال ا

وجداتت ، ( Independent samples T testايحبا ية بيق المتواميق باات  ا  ا تباة  ت( للمقاةندة بديق متوادميق مسدتقليق  

 ( .0النتا    وما تتبيق ب  و   

 

 

 

 

 

 (3جدول )

المجموعتي  التجريبية والضابطة في القياس البعدي في االختبار التحصيلي ككل وفي أبعاده نتائج الفروق بي  

 الفرعية
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 المتغير
 العدد المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية 
 قيمة ت

الداللة 

 االحصائية

 24222 5451- 58 1451 3413 32 الضابطة المعرفة

 دالة
 1477 5453 32 التجريبية

 24221 3431- 58 1485 2426 32 الضابطة الفهم

 0422 5416 32 التجريبية دالة

 24225 0481- 58 1431 1483 32 الضابطة  التطبيق

 1460 0416 32 التجريبية دالة

 24112 1433- 58 2475 2412 32 الضابطة التحليل

 2471 1416 32 التجريبية دالةغير 

الدرجة 

 تحصيليةال

 58 3415 1413 32 الضابطة

 
-2483 

24222 

 5411 15463 32 التجريبية دالة

( وجود اروال دالة احبا يا بيق الم مدواتيق الت ريبيدة واليدابمة ادل القيدال البعد و ادل دةجدات 0يتيم مق نتا   ج و          

( وواندل 3020-الحدانل متواد  ، حيدل بلالدل  يمدة ت  جميع مستويات  المعرايدة لد ل ادني البدخ وكف وال اي تباة التالبيلل 

 –، ووال  الالا  بالنسبة لدبعاد التراية المكونة لن تباة   التاور ( =0.05( وهل  يمة ا ف مق مستول ال يلة  30333ديلت ا  

ا دف  ، وهدل  ديموانل ديلت دا( و6029-،  0009-،  5053-التمبي ( حيل بلالل  يمة ر تر المالسوبة بين ما الن الترتية    -الت م 

جدود ادروال دالدة احبدا ياج ومما يعنل ةاض التر ية البترية و  بو  التر ية الب يلة التل ت ال ، (=0.05مق مستول ال يلة  

  .   ب  التروال الن القيال القبلللبالم الم مواة الت ريبية ويوعدل لل  يات  ا  الالقيبة ايلكترونية  بع

( ممدا يعندل 3035( ووانل ديلت ا ايحبا ية تديد  ادق  3000-جود اروال ال مستول التالليف حيل بلالل  يمة ت  بينما لم يتبيق و

 ان الالقيبة ايلكترونية بمستول التالليف غير مقةر   . 

 :ويعدو الباحل نتي ة ال ةااة الن ان الت ةي  باات  ا  الالقيبة الكترونية  يساا  الن  

بعدض  المريقدة تبدخ بد  تنظدراج  لمدا  ة اين ليديدة ودالقرات  والكتابدة والقوااد  والمالادةدةم اةات تعلم اللالداوتساي  -

ال ةااددات وايبالدداث بم ددا  بودد ت الع يدد  مددق ، حيددل تنااددة اريقددة تعلدديم اللالددة اين ليديددة مميدددات تدد ةي  وتعلددم 

تلد  التقنيددات ادل زيداد  التالبدديف اادت  ا  الالاادة اآللددل والبرم يدات التعليميدة التتااليددة وغيدر التتااليدة الددن اةدر 

 ( التددل توصدلل الددن وجدود اددروال لات ديلددة 6339الديلعدل  ال ةاادل بمسددتول التداور باللالددة اين ليديدة و ةااددة 

احبا ية بيق متوا  تالبيف اني الم مواة الت ريبية وبديق متواد  تالبديف ادني الم موادة اليدابمة تعددل 

لتداور ووددان اي تبداة لبدالم الم موادة الت ريبيدة .وودال  اتتقدل نتي ددة لبدالم الم موادة الت ريبيدة اند  مسدتول ا

 (  التددل وجدد ت اددروال لات ديلددة احبددا ي  بدديق متواددمات دةجددات 3993ال ةااددة مددع نتددا   دةااددة ال م ددوة 

 الم مواة الت ريبية ومتوا  دةجات الم مواة اليابمة ان  مستول التاور لبالم الم مواة الت ريبية. 

 

بميدات ادب  القرات  والكتابة والقواا  والمالادةة نظراج  لما تتبخ ب  المتعلقة ال ةات تعلم اللالة اين ليدية م ا ا م  -

 ( التدل 6339لورها بايدي النظرو تتعل  بالت م للمعلومات ، حيل اتتقل نتي ة ال ةااة مع نتا   دةااة الديلعدل  

تالبيف اني الم مواة الت ريبية وبيق متواد  تالبديف  توصلل الن وجود اروال لات ديلة احبا ية بيق متوا 
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اني الم مواة اليابمة تعدل لبالم الم موادة الت ريبيدة اند  مسدتول الت دم وودان اي تبداة لبدالم الم موادة 

 (  التل وج ت اروال لات ديلة احبا ي  بديق متوادمات 3993الت ريبية ، ووال  اتتقل مع نتا   دةااة ال م وة 

 واة الت ريبية ومتوا  دةجات الم مواة اليابمة ان  مستول الت م  لبالم الم مواة الت ريبية. دةجات الم م

موا دخ ج يد   يمكدق توحيت دا اي دا . وبدالرغم مدق تعد د ال ةاادات الدن م اةات تعلم اللالة اين ليديدة  الق ة  بترجمة  -

 (  حيدل تبديق 3993 تلتل مع نتا   دةاادة ال م دوة التل ا اةت الن اعالية التقنيات التعليمية ايلكترونية اي ان ا ا

ادد   وجددود  اددروال لات ديلدد  احبددا ي  بدديق متوادد  دةجددات الم مواددة الت ريبيددة ومتوادد  دةجددات الم مواددة 

 اليابمة ان  مستول التمبي . 

و يتديم للمالدة بتعف ايالوي الداو تقدو  اليد  تبدميم الالقا دة التعليميدة بدالتعلم الدااتل الدازياد  التالبيف ال ةاال  -

بن التعلم الااتل تمدوة ببدوة  وبيدر ، ممدا بدل الدن تعد د ( ب اا الب د 55 : 3990حيل ياور ن وان  حرية التعلم 

ية، والالقا ة بنماا  وبااليب ، اظ را لتعليم المبرم ، والتعليم بالالااة اآللل، والم معات التعليمية، والنمالج التعليم

مدل يسداا  المتعلمديق الدن تالقيد  األهد ا  يلية هداا الندو  مدق الدتعلم، وهدل نظدا  تعلبحد  بادا التعليمية حيل تعتبدر

( الي ددا الددن بن ددا نظددا  تعليمددل تعلمددل 30 ،6333التربويددة وادد   دد ةات م وحاجددات م واهتمامددات م، وي ددير بالدد ادو 

بن يتتاادف مع دا لاتيداج، متكامف ي مف م مواة مدواد تعليميدة مترابمدة، تالقد  بهد اااج متعد د  ومالد د ، يسدتميع التدرد 

 حسة   ةات  وامكانيات  وارات  بتوجي  المعلم بحياناج، بو باات  ا  دليف الالقيبة ليبف الن مرحلة اتقان التعلم.

الالقا ة ا لكترونية المالوابة لات ااالية ال التالبيف وتنميدة الم داةات الم تلتدة لد ل المدني، وهداا مدا بن  اب  ايتيم مم

 ,Gunn & Pitt( وجدون وبيتدر  Lim, 1998( ودةاادة لديم Klahan,1997      ات اد  ، و ةاادة ول دانب داةت اليد  دةااد

 ( والتل بود ت جميع دا 6333   ( والميمل وحوام  6332 (  ليتة  6332 ( والع لونل وببو زينة   6336( والرواب    2003

 ال للمني ال مستويات ومواد تعليمية م تلتة.الن ااالية الالقا ة التعليمية ال تنمية الم اةات والتالبيف ال ةا

 

 اجابة السؤال الثاني  ومناقشته 

مدق مقدرة اللالدة اين ليديدة  (Unit 7 Daily Lifeما بةر اات  ا  حقيبة الكترونية ال الوح   السدابعة  نص السؤال الثاني على " 

 مواددة الت ريبيددة الددايق تددم ت ةيسدد م بالالقيبددة بالبددخ الحددانل متوادد   الددن تالبدديف اددني البددخ الحددانل المتوادد  ااددراد الم

توجد  ادروال دالدة احبدا يا اند  سداؤ  اقد  تدم صدياغة التر دية التاليدة: لتلنجابة اق هداا اوايلكترونية ال ماد  اللالة اين ليدية ؟ 

قديق القبلدل والبعد و التمبي بديق اني اادراد الم موادة الت ريبيدة مدق الحدانل متواد  ( بيق متوامات دةجات 0.05مستول ديلة  

 يات  ا  الالقيبة ايلكترونية . لبالم التمبي  البع و تعدل 

 المددني باي تبدداةوللتالقدد  مددق صددالة التر ددية تددم حسدداي المتواددمات الالسددابية واينالرااددات المعياةيددة لقيددال دةجددات       

الم مواة الت ريبية التل تم ت ةيس ا باادت  ا  ني لمال القيال البع و والقبلل  البيلل وكف و ال ال ةجات التراية لمستويات  الت

تم الك خ اق ديلة التروال ايحبا ية بيق المتوامات باات  ا  ا تبداة ت للمقاةندة بديق وادميق معتمد يق و ، الالقيبة ايلكترونية 

 Paired Samples T testاح ةدد  البرندام  اددل تقد ير ح دم ايةددر الداو ن حسداي  يمدة الكسددة المعد   لددبنك  و ( باي دااة الدد

 (.3تتبيق ب  و    النتا   وماوجاتت  التالبيف . 

 (2دول )ج

وللمستويات المعرفية الفروق بي  القياسي  القبلي والبعدي في الدرجات الكلية لالختبار التحصيلي داللة نتائج  
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 المجموعة التجريبية   لطالب

 العدد القياس المتالير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

درجات 

 الحرية 
 قيمة ت

حجم 

 االثر

الداللررررررررررررررة 

 االحصائية

 المعرفة
 1400 0427 32 القبلي

01 -8406 2472 24222 
 1477 5453 32 البعدي

 الفهم
 1465 3462 32 القبلي

01 -2416 2437 24222 
 0422 5416 32 البعدي

 التطبيق
 1460 1412 32 القبلي

01 -3423 2401 24220 
 1463 0416 32 ديالبع

 التحليل
 2468 2486 32 القبلي

01 -1455 2427 24132 
 2471 1416 32 البعدي

الدرجة 

 التحصيلية 

 3412 8483 32 القبلي
01 -7401 2462 24222 

 5411 15463 32 البعدي

الددن اي تبدداة مواددة الت ريبيددة ( وجددود اددروال دالددة احبددا يا بدديق القياادديق القبلددل والبعدد و للم 3يتيددم مددق جدد و     

( وهدل  يمدة تقدف ادق مسدتول 30333( وبلالدل ديلت دا ايحبدا ية  1063-حيدل بلالدل  يمدة ت  لبالم القيال البعد و التالبيلل 

( 3035( مما يعنل ةاض التر ية البترية و بو  الب يلة التل ت ال وجود اروال دالة احبا ياج ان  مستول ال يلة  3035ال يلة  

الالقيبدة ممدا يد   الدل اااليدة ( 2020( مقابدف القيدال القبلدل  35020م القيال البعد و حيدل بلالدل  يمدة متوادم ا الالسدابل  لبال

 مقرة اللالة اين ليدية.   مق بالوح   التعليمية  تعلم اللالة اين ليدية ل ل اني البخ الحانل المتوا  ال  ايلكترونية 

( بيق القيال القبلل والبع و ل ةجات اادراد الم موادة 3035 ية ان  مستول ال يلة  ووال  تبيق وجود اروال دالة احبا   

حيل بلالل  يمدة ا تبداة البع و القيال الت ريبية التل تم ت ةيس ا بالالقيبة ايلكترونية  بمستويات المعراة والت م والتمبي  ( لبالم 

لددة ايحبددا ية ل ددا تقددف اددق حدد  مسددتول ال يلددة المسددموح بدد   ( ووانددل  دديم ال ي 0030-، 3032-، 2062-  الددن التددوالل ت(  

3035=  ق ( بي3035( مما يعنل ةاض التر ية البترية و بو  الب يلة التل ت ال وجود اروال دالة احبا ياج ان  مستول ال يلة

اي تبداة التالبديلل  ة ادل نتدا  بالالقيبدة ايلكترونيد م موادة الت ريبيدة التدل تدم ت ةيسد م الالقيال القبلل والبع و بد ةجات ادني 

الالقيبة ايلكترونية ال تعلم اللالة اين ليديدة وزيداد  البع و ، مما ي   الن اةر  القيالولبالم  بمستويات المعراة والت م والتمبي  

حيدل بلالدل  يمدة التالبيف ال ةاال ل ل اني البخ الحانل متوا  بم ينة القنتا  . بينما لم يتبيق وجود اروال ال مستول التالليف 

 ( مما يعنل ان الالقيبة ايلكترونية بمستول التالليف غير مقةر  بالتالبيف . 3035( ووانل ديلت ا ايحبا ية تدي  اق  3055-ت  

الدن  ،بكحيدر مدق متوادمات القيدال القبلدل بالنظر الن المتوامات الالسابية بالقيال البع و ب  و   ( يونحظ ان ا االنو   

حيدل بلدغ المتواد  الالسدابل لد ةجات  لن تبداة التالبديلل وللمسدتويات المعرايدة الد نيا  المعرادة، الت دم، التمبيد (  ال ةجدة الكليدة

( و وال  بلغ المتوا  الالسابل لمسدتول المعرادة 2020( مقابف القيال القبلل  35020المني لن تباة الكلل الن القيال البع و  

لمستول التمبيد  ( و0023( مقابف القبلل  5092 و  لمستول الت م الن القيال البع( و6032 ( مقابف القبلل 5050 و  بالقيال البع

 .  ( 3093( مقابف القبلل  6091الن البع و  

ح دم التد ةير  تدم حسداي بالالقيبة ايلكترونية ال تالبيف اني البخ الحانل متوا  اقد   الت ةي  ومق اجف تال ي  دةجة اةر       
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Effect Size  التالبديف ال ةاادل( الدن المتاليدر التدابع و الالقيبة ايلكترونيدة(  او هو اباة  اق ح م الت ةير للمتالير المستقفوال  

 .(631- 531، 6333هو ي ير الن  و  العن ة بيق المتاليريق بو دليف األةر التعلن و يعر  باام مربع ايتا   صنح بحم  مراد ، 

 تم اات  ا  معادلة مربع ايتاو       
2η ≥3033  وال ةجدة الكليدة لمسدتويات المعرايدة ادل اي تبداة التالبديلل ي اد ح دم التد ةير 

   وما وةد ال الن اة  و   ( ح م الت ةير بالنسبة لال م ايةر ب وما تتبيق النتا  

                                                                                             6332 ،662 .) 

مربع ايتا
2η :ي اد ح م الت ةير باات  ا  المعادلة التالية  

      
2η = dft

t
2

2

 

 حيل بن:
2η    ح م الت ةير =

2t  مربع ا حبات =t المالسوبة )df ت الحرية . = درجا 

( ممدا يد   الدن ان 3033( وهدل  يمدة االدن مدق  3023بلدغ لن تبداة التالبديلل  ينحظ مدق ال د و  السداب  بن ح دم التد ةير      

الت ةي  باات  ا  الالقيبة ايلكترونية لو اةدر ادالل الدن التالبديف باللالدة اين ليديدة لمدني البدخ الحدانل متواد  بتعلديم الوحد   

-3069مدا بديق  ل  يم ح م الت ةير للمستويات المعراية ال نيا  معراة، ا م ، تمبيد  ( تراوحة اللالة اين ليدية . و التعليمية مق مقر

ويمكق تتسير هداه النتي دة  تالبيف اللالة اين ليدية ، ( وبالتالل وان ح م الت ةير وبيرا ال 3033بالن مق القيمة   يم ( وهل 3013

دة بم دا  المعرادة الداو ودان ح دم تد ةيره بسبة ايةر الكبير الاو اح ة    3001ةدم للت دم  3013التد ةي  بالالقيبدة ايلكترونيدة  اصف

ولل  لمناابة الالقيبة ايلكترونيدة لتنميدة المعرادة المكتسدبة بالم داةات ايااادية ادل تعلدم  3023وللتالبيف وكف  30369وللتمبي  

  م اللالة اين ليدية مق القرات  والكتابة والقواا  و الت

 

الالقيقدل   ( الن بن البرم يات التعليمية ال ي   تدود المالة بد م ها ف مدق التتاادف6336   الفاروال هاا الب د اق  او    

ب درل. وولمدة التتاادف تعندل الن داا المتبداد  بديق ودا نيق؛ ويقبد  بالتتاادف هندا  تعليميدة بةندات امليدة الدتعلم، تتدوال بو واديلة ادل

بن مة اي ابية مق  بدف  الالااوي، متيمنة مستمر  ال ات اهيق؛ بيق المتعلم والبرنام  التعليمل المق   بواااةالم اةوة المبا ر  ال

 وف مق المرايق.

و   ب اةت الع ي  مق البالوث وال ةااات التل تناولل بةر اات  ا  الالااوي ال تعليم المواد ال ةااية الم تلتة ب كف اا    

( الدن بن اادت  ا  الالاادوي ادل  2001  سرمير(، 2005  حسر ، 2008)  ربيعكف  او من ا دةااة وت ةي  اللالة اين ليدية ب 

 سرالم( ودةاادة 1429الت ةي  بدل الن زيداد  تالبديف التنميدا ادل المدواد ال ةاادية الم تلتدة، واتتقدل ودن مدق  دةاادة الديلعدل  

 تنميا ال اللالة اين ليدية.( ب ن اات  ا  الالااوي ال التعليم بدل الن زياد  تالبيف ال2000 

( الدن وجدود ادروال دالدة احبدا ية ادل متواد  دةجدات الم مدواتيق الت ريبيدة Huei,2002ا اةت دةااة  هيدو  ووال    

واليددابمة الددن اي تبدداة البعدد و اددل اوتسدداي المتددردات وا تبدداة ايحتتدداح ب ددا، لبددالم الم مواددة الت ريبيددة، تعدددل ياددت  ا  

 .الالااوي ال الت ةي 

التدل تبديق اي دا وجدود ادروال لات ديلد  احبدا ي  بديق متوادمات دةجدات  Elkins( 1986ووال  اتتقل مع نتا   دةاادة الكدن   

(ا تتدوال الم موادة Deutsch،1988وودال  دةاادة دوتد    التنميا لبالم الم مواة الت ريبيدة التدل تعلمدل بواادمة الالاادوي.

 مة . الت ريبية بتاةال بسي  اق الم مواة الياب
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 ( اق وجود اروال لبالم الم مواة الت ريبيدة توعددل لمريقدة التد ةي  6333ووال  دلل نتا    دةااة دي  البنيع   

هـ( التل و دتل ادق وجدود  ادروال دالد  احبدا يا 3362باات  ا  الالااة اآللل.وت اب ل نتي ة ال ةااة مع نتا   دةااة ال باال  

األةدر ايي دابل للبرم يدة التعليميدة المسدت  مة ادل الرادع مدق مسدتول تالبديف التلميداات ادل لبالم الم مواة الت ريبية مما يقود  

 ( التل اود ت الدن وجدود ادروال لات ديلدة احبدا ية بديق متوادمل  6332مقرة اللالة اين ليدية.ووال  دةااة ببو لو  وآ رون  

 ( اود ت الدن  وجدود 6332.  وودال  دةاادة الالو دبل  الم مواتيق لبالم الم مواة الت ريبية التل دةال باات  ا  البرم يدة 

اروال لات ديلة احبا ية ال تالبيف المني لبالم الم مواة الت ريبل، تعدل يات  ا  التعلم الااتل الموج  بالالقا ة التعليمية 

 وواا   الالااة. 

 

 اجابة السؤال الثالث  ومناقشته 

الحانل المتوا  ااراد الم موادة الت ريبيدة نالدو اادت  ا  الالقيبدة ا لكترونيدة ما ات اهات اني البخ  نص السؤال الثالث على "

 مق مقرة اللالة اين ليدية ؟  (Unit 7 Daily Lifeال تعليم الوح   السابعة  

ةات عبداالالمتوامات الالسابية واينالرااات المعياةيدة ل ميدع حساي التكراةات والنسة المإلوية وولإلجابة اق هاا السقا  تمَّ  

، وودال  تدم حسداي نالدو الدتعلم بالالقيبدة ايلكترونيدة  التل تقدي  ات اهدات ادني البدخ الحدانل المتواد  اادراد الم موادة الت ريبيدة

 ( و   تم ترتيب ا تنازلياج واقاج للمتوا  الالسابل.  5  و   وما تتبيق النتا   بالمتوا  الموزون ب كف اا  

 

 (5جدول )

التجاهات طالب الصف الثاني المتوسط افراد المجموعة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  التكرارات والنسب الماوية

 (32مرتب تناللياً) = التجريبية نحو التعلم بالحقيبة االلكترونية

المتوسط  العبارة  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 االتجاه

مرر  متعررة تعلررم اللغررة االنجليزيررة الحظررت ا  اسررتخدام الحقيبررة االلكترونيررة لاد  11

 بالفصل

 عالية جدا 2470 2436

 عالية جدا 2413 2436 اشعر بالحرية عندما اتعلم اللغة االنجليزية باستخدام الحقيبة االلكترونية  02

 عالية جدا 1426 2436 اشعر ا  المعلومات التي تعلمتها م  خالل الحقيبة افضل م  الطرق االخري 12

 عالية جدا 1411 2407 لحقيبة االلكترونية يزيد التشويق نحو تعلم اللغة االنجليزية اري ا  ا 1

 عالية جدا 1427 2403 افضل تعلم قواعد اللغة االنجليزية م  خالل الحقيبة االلكترونية  00

 جدا عالية 1426 2402 اعتمد على نفسي عندما ادرس اللغة االنجليزية باستخدام الحقيبة االلكترونية 01

ارغررب بررا  اتعلررم جميررع وحرردات كترراب اللغررة االنجليزيررة عرر  طريررق الحقائررب  18

 االلكترونية . 

 عالية جدا 1410 2402

 عالية 2412 2417 شجعتني الحقيبة االلكترونية على حل الواجبات المنزلية دو  مشاكل .  11

 عالية 2412 2413 ونية بدأت احب اللغة االنجليزية بعد تعلمها م  خالل الحقيبة االلكتر 0

 عالية 1427 2413 اشعرا  استخدام الحقيبة االلكترونية يزيد م  تذكر المعلومات  02
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المتوسط  العبارة  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 االتجاه

 عالية 1418 2412 اشعر ا  تحصيلي افضل بعد استخدام الحقيبة االلكترونية  05

اعتقررد ا  اسررتخدام الحقائررب االلكترونيررة سيحسرر  مرر  االقبررال علررى تعلررم اللغررة  16

 ة بي  الطالب . االنجليزي

 عالية 1411 2426

 عالية 1428 2426 شجعتني الحقيبة االلكترونية على تعلم موضوعات جديدة في اللغة االنجليزية  15

 عالية 2485 2423 اشعر بتفاعل ايجابي مني مع الحقيبة االلكترونية المستخدمة 12

 عالية 1410 3413 ائل التعليميةاري ا  استخدام الحقائب االلكترونية يعوض الكثير م  الوس 5

 عالية 1421 3412 اعتقد ا  الحقيبة االلكترونية غيرت فكرتي ع  صعوبة اللغة االنجليزية .  2

اجررد ا  اسررتخدام الحقيبررة االلكترونيررة لاد مرر  تنررافس الطررالب علررى تعلررم اللغررة  6

 االنجليزية 

 عالية 1401 3412

 عالية 2481 3487 ة ذاتياً موضوعاً سهل اري ا  استخدام الحقيبة االلكتروني 10

اشررعر بثقررة اكبررر عنرردما اسررتخدم بنفسرري الحقيبررة االلكترونيررة فرري تعلررم اللغررة  3

 االنجليزية 

 عالية 1407 3482

 عالية 1413 3477 اري ا  الحقيبة االلكترونية توفر وقتاً كثيراً بالحصة  1

م اللغرة االنجليزيرة يتناسرب مرع اعتقد ا  اسرتخدام الحقيبرة االلكترونيرة فري تعلر 13

 جميع مستويات الطالب . 

 عالية 1402 3473

 عالية 1423 3457 الحظت ا  الفصل اصبح اكثر تفاعالً وهدوء عند استخدام الحقيبة االلكترونية 7

افضرل الحصررول علرى المعلومررات مرر  كتراب اللغررة االنجليزيررة بردالً مرر  الحقيبررة  17

 االلكترونية 

 يةعال 1416 3426

 متوسطة 1430 0472 ال يمكنني استخدام الحقيبة االلكترونية في تعلم اللغة االنجليزية بمفردي .  03

 متوسطة 1432 0422 اعتقد ا   الحقيبة االلكترونية ال تكفي لتعلم اللغة االنجليزية وحدها 8

 عالية  2421 3417 االتجاهات نحو التعلم بالحقيبة االلكترونية

 ( ما يلي :  5دول )يتضح م  الج

  المتواد  العدا  بلدغ يدل ح ةجدة االيدة ات اه اني البخ الحانل المتوا  نالو تعلم اللالة اين ليدية بالالقيبدة ايلكترونيدة ح درت ببن

( وهل  يمة ب ف مق واح  صداليم  ممدا يعندل ت دان  بادراد م تمدع ال ةاادة 3039( و بإنالرا  معياةو بلغ  0091  لنت اهات وكف

 لنت اهات . يرهم ال تق 

 

  بانالراادات معياةيدة 3063( الدن  3002حيل تراوحل متوامات ا بديق  ابع اباةات ح رت ب ةجة االية ج اج ، تبيق مق النتا   بن )

اند  بالالريدة ، وال دعوة متعة تعلم اللالة اين ليدية بالتبف   دال  عوة المني بدياوانل تتعل  (  و   3036 -3016تراوحل بيق  

، باي ااة الالقيبة اايف مق المرال اي رل المكتسبة مق  ن  المعلومات ، وان اللالة اين ليدية باات  ا  الالقيبة ايلكترونية   تعلم

واياتمداد الالقيبة ايلكترونية والرغبة ال تعلم  واا  اللالة اين ليدية مق  ن  الت وي  نالو تعلم اللالة اين ليدية الن ال عوة بدياد  
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جميع وح ات وتداي اللالدة اين ليديدة ادق اريد  بتعلم ، والرغبة اللالة اين ليدية باات  ا  الالقيبة ايلكترونيةنت  ان  دةااة الن ال

 الالقا ة ايلكترونية . 

   و د  6033-0032تبيق مق النتا   بن ادنن  ةنث اباةات وانل البية بمالتواها ووانل متوامات ا ب ةجة متوادمة تراوحدل بديق   )

 نل تتعل  ال : وا

  اايف الالبو  الن المعلومات مق وتاي اللالة اين ليدية ب يج مق الالقيبة ايلكترونية 

 .ي يمكننل اات  ا  الالقيبة ايلكترونية ال تعلم اللالة اين ليدية بمتردو 

 ااتق  ان  الالقيبة ايلكترونية ي تكتل لتعلم اللالة اين ليدية وح ها 

ةتتددا  مسددتول ايت اهددات نالددو تعلددم اللالددة اين ليديددة بااددت  ا  الالقيبددة ايلكترونيددة الددن المدايددا ااددباي اويعدددو الباحددل   

وون ا  ا مة الن ااتراتي ية التعلم الااتل وباات  ا  الالااة اآللدل الع ي   التل يتمتع ب ا االوي التعليم باات  ا  الالقا ة ايلكترونية 

مت ببة الن بن المتعلميق يتعلمون ان  اادت  ا  الالاادوي بسدراة بوحدر مدق تعلم دم واد  ت ال ةااات الوال هاا الب د اق  ب اة. 

مددق الو ددل العددادو، وبنف الالااددة يوحيددر دااعيددت م نالددو الددتعلم، ويديدد   % 33المرا دد  العاديددة، ال ي تبددر الالااددة الو ددل بمددا يعدداد  

تابعة، ويوحير انتباه م نالو المو و ، والن ايحتت  (.069 ،6332اح بالمعلومات القن وآ رون،   ةتـ م الن المو

باي ااة الن ان هناك ةمة اوامف ومدايا لورها الباححيق تقو  اعالية الت ةي  باات  ا  الالقا ة ايلكترونية ادب  اي داة  ل دا 

الالقيبدة ن الدتعلم ب، ومدا ب(616 ،3993( وابوجنلدة  9 ،3992( وال ميدة وال ميدة 30 ،6339مروج م ي  بايدي النظرو و

 للمتعلميق، التردو الت  يص باالية ااتعما  ست اليايلكترونية 

تديد  ، و ب دكف ادردو ل دا مماةادت م بةندات وال التعليمية الن ااات تق يم يتم بن  بف و  ةات  اهتمامات  وحاجات  المتعلم يعر  حتن 

مدق  ايادتتاد  يمكدقايدنج ان دا ي  المستول المرغدوي، ا ا د اق تالقمق ةقة المتعلم بنتس ، وت نب  ا حسال بال و  بو الت ف ال

بةندات   اصدة حالدة بند  الدن ومعاملت  للمتعلم، الااتية السراة ومرااا  التعلم، ال مق الب ت يعانون الايق الملبة تعلم ال  با ب ا

 ينااب . الاو نالدمان والمكا ال ي ةا ا تعليمية، حقيبة  كف الن ل  التعليمية الماد  بتق يم ولل  التعلم،

 

 التوصيات:

 ال  وت النتا   السابقة  لبل هاه ال ةااة الن التوصيات اآلتية:   

يوتساي الم اةات اياااية ال تعلم اللالدة اين ليديدة مدق اللالة ا ن ليدية  وتعلم  ال ت ةي  الالقيبة ايلكترونية اات  ا   .3

 القرات  والكتابة والقواا  والت م واياتيعاي . 

والت دم  ال ت ةي  اللالة ا ن ليدية ألن دا تسداا  ادل تمدوير م داةات القدرات  والكتابدة الالقا ة ايلكترونية ية اات  ا  بهم .6

 ال اللالة ا ن ليدية ل ل الملبة. واياتيعاي والقواا  

 ال اوتساي م اةات اللالة اين ليدية . الال يحة التقنية بهمية الترويد الن اات  ا  األاالية  .0

ادل التد ةي  لمدا لد  مدق  الالقا دة ايلكترونيدة النمو الم نل لمعلمل االلالة ا ن ليدية و بوصا ال ويتية اات  ا   تموير .3

 بةر ال تموير   ةات الملبة ايبتكاةية وتدوي هم بمتاهيم اقلية اليا.

  .لالةرونية ال تعليم ال روة  الب ت بت ةية معلمل اللالة اين ليدية الن اات  ا  الالقا ة ايلكت .5

 توحيخ التقنية ال ااتراتي يات الت ةي  الال يحة المست  مة بالوا ع الالالل لتموير العملية التعليمية .   .2
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 :البحوث المقترحة

الالقا ة ايلكترونيدة ال اللالة ا ن ليدية باات  ا    ال المالادةة واياتما  اني البخ الحانل المتوا  تموير م اةات  .3

 . 

ادل تد ةي  الم داةات  الالقا دة ايلكترونيدة ا ن ليدية ال المملكة العربيدة السدعودية نالدو اادت  ا   ات اهات معلمل اللالة .6

 األةبع ال اللالة ا ن ليدية.

اددل تمددوير النمددو الم نددل ألدات معلمددل اللالددة ا ن ليديددة اددل المملكددة العربيددة  الالقا ددة ايلكترونيددة دةااددة بةددر ااددت  ا   .0

 السعودية.

الالقا دة ايلكترونيدة ال ال ن  ال تمدوير م داةات القدرات  والكتابدة ادل اللالدة ا ن ليديدة باادت  ا   دةااة بةر اي تن  .3

 ل ل اني البخ الحانل متوا  . 

الالقا دة ال المملكة العربية السدعودية باادت  ا   الحانل متوا  تموير الم اةات األةبع ال اللالة ا ن ليدية لملبة البخ  .5

 ايلكترونية . 

 

 عاجالمر

 ، بنالازو:المرود العالمل  ا اد الم ةبيق.الحقائب التدريبية ( 6332ابق اعود، نعمل اب الم ي  

 ، الكويل: مكتبة التنح.استراتيجيات حديثة في طرائق تدريس العلوم ( 3993ببوجنلة، صبالل حم ان 

يديدة للبدخ الحالدل األااادل الدن التالبدديف (. بةدر اادت  ا  الوادا   المتعد د  اددل تد ةي  اللالدة اين ل6332ببدو لدو  وآ درون  

 (. 3( الع د  1، جامعة البالريق، الم ل   مجلة العلوم التربوية والنفسيةال ةاال للتنميا. 

 ، الكويل: وزاة  التربية.الحقيبة التعليمية ( 6333األنباةو، دي  

 ، جامعة بال اد. بة أقسام التربية وعلم النفسالتقنيات التربوية للصفوف الثالـثة لطل(  3993بالرو، منن يون  وآ رون   

  ( التعليم اياترا ل ، ال دا ر : داة القمة للن ر.6330ب تل، ابراهيم  

أثررر اسررتخدام الحقيبررة التعليميررة المصررممة علررى التحصرريل الدراسرري المعرفرري لطررالب  ( 6333بالدد ادو، بحمدد  مالمددود اب الم يدد  

 ، ةاالة ماجستير غير من وة  ، جامعة ب  القرل.في مدينة مكة المكرمةالصف الثالث الثانوي في مادة األحياء 

( 66،  اليونسدكو، مكتدة التربيدة الد ولل( ، الم لد   ، ُمسرتقبليات ( البالل ال ولل حو  الالاابات ادل التعلديم3996بلترو ، ويليم 

 .330( و 0الع د  

اتي في المواد االجتماعية لتنمية مهارات التفكيرر اإلبرداعي لردي "برنامج مقترح للتعلم الذ(: 3993ت امن، اينال اب  المقبود  

 ةاالة دوتوةاه، ولية التربية،جامعة الد ازي  . تالميذ الحلقة الثانية م  التعليم األساسي"،

 أثر استخدام الحاسب اآللي على تحصيل واحتفاظ طالبات الصف األول المتوسرط فري(. 6333ال رماوو، حنان بنل نباة ب اد  

 . ةاالة ماجستير غير من وة ، جامعة المل  اب  العديد، الم ينة المنوة .مقرر اللغة االنجليزية بالمدينة المنورة

نرردوة  ( اعاليددة الالااددوي اددل تدد ةي  اللالددة ا ن ليديددة لمددني البددخ األو  ةددانوو، 3999ال م ددوة، ابدد  الددرحمق ابدد    

هدـ. 3363مالدر   5 – 0، المقامدة ادل التتدر  مدق  تعليميرة وتدريبيرة ملحرة تكنولوجيا التعليم والمعلومات: حلول لمشكالت

 جامعة المل  اعود، الريا .
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، القاهر  :داة الت ر للن ر والتوزيع  طرق تدريس الرياضيات بي  النظرية والتطبيق. الطبعة األولى(  3995حسق الل انمة   

. 

 وايادتقبا  بدالكر  لإلةادا  الدااتل والم داةو المعرادل الدتعلم ال مبرم ة تعليمية حقيبة اات  ا   ( بةر6332حسيق، اب السن  

 .299-229، و و 6،   66 م  اإلنسانية"، "العلوم لألبحاث النجاح جامعة مجلةالما ر ، 

 التكر .، المبعة األولن، امان األةدن: داة ستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية (  6332الاللتاوو ، ولي  االم  

أثرر اسرتخدام الرتعلم الرذاتي الموجره فري تعلرم تالميرذ الصرف الثراني متوسرط قواعرد اللغرة (. 6332الالو بل، جما  ايدف مالمد   

 . ةاالة ماجستير غير من وة ، جامعة ب  القرل، مكة المكرمة.االنجليزية

 المسير  داة ، امان:6، االتعليم تصميم  (6330مالم  مالمود   ، الاليلة

 . األولن ، العيق:داة الكتاي ال امعل المبعة طرائق التدريس واستراتيجياته،  (6333مالم  مالمود   الاليلة،

 . المستقبف امان: داة ، التعليمية الحقائب  (3991  وال مية ، ةداح ال مية، بحم 

 مردارس فري التعلريم يردنحرو تفر الحكوميرة الثانويرة المردارس ومرديرات مرديري اتجاهرات (ر 6335نمر   ها م ال مية، ااي  

 ، ةاالة ماجستير غير من وة ، جامعة الن اح الوانية، نابل  ، السميق.الغربية" الضفة شمال محافظات

 ( اعاليددة باددلوي التعلدديم الددااتل بااددت  ا  الالقا ددة ا لكترونيددة اددل اوسدداي بعددض م دداةات 6332 ليتددة، زينددة مالمدد  حسددق  

يوليددو،  2-5، المنعقدد  اددل التتددر  مددق مررؤتمر المعلوماتيررة ومنظومررة التعلرريمات، التوتو ددوي لمالبددات وليددة التربيددة بايحسدد

 .016-061القاهر ، و و :

 ، امان األةدن: داة ال روال.النظرية في التدريس وترجمتها عملياً  ( 6333دةوز ، بانان نظير  

، ةاالة ماجسدتير غيدر من دوة ، جامعدة آ  لكريمأثر استخدام الحقائب التعليمية في تعلم تالوة القرآ  ا ( 6336الرواب  ، مالم   

 البيل، المترال، األةدن.

 التكر. امان: داة ،التعليم في والتكنولوجيا االتصال وسائل  (3992مالم   الالااظ اب  ، انمة

 ، ال دت األو  ، اوهاج: داة مالسق .ساليب تعليـم وتعلـم الدراسـات االجتماعيـة( ب6330السي ، بحم  جابر بحم   

أثرر اسرتخدام أسرلوب الرتعلم الرذاتي فري تنميرة مهرارات البحرث التراريخي لردي تالميرذ التعلريم  ( ر 3929السي ، بحمد  جدابر بحمد   

 ، ةاالة  دوتوةاه ، ولية التربية بسوهاج ، جامعة بايوا . األساسي وتحصيلهم في مادة التاريخ واتجاهاتهم نحوها "

المرؤتمر العلمري الحرادي لالقيبدة ا لكترونيدة ادل  دوت برندام  انتدف التعلديم للمسدتقبف،  (  دب  جدود  ا6331 اهيق، اعاد بحم  

 .350- 360ر، ولية التربية، جامعة انما، مبر، و و عشر"التربية وحقوق اإلنسا 

 ، ال اة المبرية اللبنانية، القاهر .معجم المصطلحات التربوية والنفسية ( 6330 الاتة، حسق وآ رون  

  (  تكنولوجيا التعليم والمعلومات،  بنالازو: جامعة  اة يون .3992اب  التواي   ر  ال يق ،

المددـبعة الحالحددة، القدداهر  : داة التكددر  إدارة الصررف المدرسرري.(  3995 ت دد ، مالمددود ابدد  الددرزاال والنا ددخ ، هدد ل مالمددود   

 العربل.

 لردي والمؤجرل الفروري على التحصيل الجغرافيا تدريس في التعليمية الحقائب استخدام فعالية ( 3992 لتان  بق مالم  ال ي و،

 السدلمان جامعدة من دوة ، غيدر ماجسدتير ةادالة ،التراكميرة ثالثة لمعردالتهم مستويات حسب الثانوي األول الصف طالب

 امان.  ابول،
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يرب اللغرة االنجليزيرة أثر استخدام الحاسرب اآللري فري تردريس وحردة مر  مقررر   تراك(. 6333البنيع، دي  اب  الكريم بق حم   

ةاالة ماجسدتير  ( على تحصيل طالبات المستوي األول في قسم اللغة االنجليزية في جامعة أم القري بمكة المكرمة.112)

 غير من وة ، جامعة ب  القرل، مكة المكرمة.

   ، القاهر  : مبر داة التكر العربل . مناهج البحث في العلوم السلوكية ( 3999ابو ان  ، ةجا  

 ، الكويل: المرود العربل للواا ف التعليمية. التعليم الذاتي "مفهومه، مميزاته، خصائصه" ( 3922الموب ل، حسيق حم و 

 ( ااالية اات  ا  حقيبة تعليمية ال تالبيف البة البدخ الرابدع األااادل ادل 6333الميمل، مالم  ايسن وحوام  ، باام الل  

 .23-31،بغسم ، و و: 05، القاهر ،  مجلة الثقافة والتنمية مبالل التربية ايجتمااية والوانية،

  . ، القاهر  : ال اة العالميفة للن ر والتوزيعأساليبه" –أسسه -التعلّم الذاتي "مفاهيمه  (  6335اامر، ااةال اب  الرؤو  

ات لردي معلمري التراريخ فري المرحلرة "فعالية برنامج تعلم ذاترى لتنميرة مهرارة إدارة األلمر( 6336اب  العديد، غاد  اب  التتاح  

 ، ةاالة دوتوةاه ، ولية التربية ، جامعة ايق  م  . الثانوية "

أثر استخدام حقيبة تعليمية إلكترونيرة علرى  التحصريل الدراسري واالتجاهرات نحرو الرياضريات هـ( 3306العتيبل، بن ة بق صالم  

 ، جامعة ب  القرل، مكة المكرمة.، ةاالة دوتوةاه غير من وة لدي طالب المرحلة المتوسطة

 ( تبميم حقيبة تعليمية مالوادبة ودةاادة بةرهدا ادل تالبديف البدة المرحلدة الحانويدة ادل 6332الع لونل،  ال  وببوزينة، م  و 

 310-353، ابتمبر، و و : 0،  1، القاهر ، م  مجلة العلوم النفسية والتربويةالتيديات، 

 . الريا : ممابع الر ا.تعليم ع  بعدال ( 6335العرينل، ااة  ابراهيم  

 امان: داة صتات.وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم. ( 3999اليان، ةبالل مبمتن وال ب ، مالم   

 امان : ايةدن ، داة المسير  للن ر والتوزيع 2، ا مناهج البحث العلمي( 6332ابي ات ، لو ان  

، دم د  ، العد د  المجلرة العربيرة لبحرـوث التعلريم العراليادل التعلديم ال دامعل،  الدااتل الدتعلم ( صديغ 3929اليمات،مالم  مقبدف   

 .23-11العا ر ، و و: 

 ، امـان : داة المسير  للن ر والتوزيع والمبااة . التعلـم الذاتى بالحقائب التعليميـة(: 6333غبايق، امر مالمود  

 .66-63، بياة، و و :3، جامعة الق ل المتتوحة،   لة ينابيعمج ( التعلم الااتل بالالقا ة التعليمية ، 6333غانم، بتو  

 ، دم  : َمن وةات َجـامعة دم  . الحاسوب التربوي ( 333القن، ا ر ال يق ، وببويون ، اليال  

امعدة ، دم  : من دوةات جتقنيات التعليم الذاتي والتعليم ع  بعد ( 6335القن، ا ر ال يق ، واألحم و، بمف وببوام ة، ا نان  

 دم  .

الترردريس العامررة فرري عصررر المعلومررات، اإلمررارات  (ارا دد  6332القددن ، ا ددر الدد يق ، وناصددر،  يددون  ، وجمددف، مالمدد  ج دداد  

 ، العيق: داة الكتاي ال امعل.العربية المتحدة

 تسرودا  بور كليةطالب  لدي االلكترونيات مقرر في الدراسي التحصيل على تعليمية حقيبة استخدام اثر ( 6339م ي ، مروج  

 ، جامعة البالر األحمر، السودان.التقنية

  والتوزيع، امان والن ر للمبااة التكر ، داة التعليم تفريد ( 6336   مالمود والاليلة ، مالم  بحم  تواي  مرال،

ي لوحرردة أثررر اسررتخدام الحقيبررة التعليميررة علررى تحصرريل واحتفرراظ تلميررذات الصررف الرابررع االبترردائ ( 6330المسددعودو، آمددا  

 ، ةاالة ماجستير غير من وة ، جامعة المل  اب  العديد، ج  .المصطلحات الجغرافية

مقدمررة لنرردوة مدرسررة هددـ( الحبددات والتاليددر اددل مددن   م ةاددة المسددتقبف ، وة ددة امددف ، 3360الم دديقم ،ابدد  الددرحمق بددق صددالم 

  .6336بوتوبر  60-66المواا   3360ان  عب 31-32جامعة المل  اعود ، ال التتر  مق  -، ولية التربية  المستقبل

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                              75  

ISSN: 2706-6495 

 

 ، م مع اللالة العربية ، القاهر .المعجم الوسيط ( 6333مبمتن، ابراهيم وآ رون 

واكتسراب  واحتفراظ تحصريل فري أثرهرا وقيراس العلروم مرادة فري تعليميرة حقيبرة تصرميمهدـ( 3369الممدو ، نيدخ بدق ابد العديد 

 ، ةاالة دوتوةاه غير من وة ، جامعة المل  اعود، الريا . متوسطال الثالث الصف طالب واتجاهات العلم عمليات

 ، المبعة الحانية، داة المسير  ، األةدن. القياس والتقويم في التربية وعلم النفسهـ( 3360ملالم، اامل مالم   
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 ل و  ال لي .
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فاعليره برنرامج قرائم علرى الروعي بتردريس القرراءة فري تطروير المهرارات التدريسرية لطرالب شرعبه  (.ر6333امير، اب  الوهاي.  -

 م ل  القرات  والمعراة.المقتمر العلمل األو  ل معي  القرات  والمعراة، اللغة االنجليزية"، 
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رسررالة (. رتمددوير بعددض مقددرةات تكنولوجيددا التعلدديم بقسددم التربيددة التكنولوجيددة وتكنولوجيددا التعلدديمر. 6332 الن دداة، حسددق ابدد   

 جامعة ايق  م . -دكتوراه غير منشورة. كلية التربية

 لمبرية . القاهر : مكتبة األن لو ا األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية و االجتماعية(.  6333صنح بحم  مراد   

 ، امان : داة ال روال للن ر والتوزيع. اساسيات القياس في العلوم السلوكية( 6333النب ان ، موان  

 ، ج  :  واةز  العلمية للن ر والتوزيع.  3، ا القياس والتقويم للمعلم بي  النظرية والتطبيق ( 6333البستن ل ، مالمود مالم   
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